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Kedves Tagtársaim!

November végén tartja az EVDSZ tisztújí-
tó Kongresszusát. Kihívásokkal teli öt év
van mögöttünk, az egyáltalán nem mun-
kavállaló- és szakszervezetbarát Munka
Törvénykönyve vagy az egyre nehezebb
bértárgyalási, kollektív tárgyalási körül-
mények közepette is küzdünk az ágazat-
ban dolgozók érdekeiért, jogaiért. Meg-
változtak a villamosenergia-ipar külsõ kö-
rülményei is, a liberalizáció és az inkor-
rekt verseny tanúi vagyunk. A szociális
párbeszéd és az európai uniós értékek
devalválódtak.

A megváltozott feltételek között a
kongresszus feladata, hogy megálljunk,
közösen áttekintsük az elmúlt öt év tör-
ténéseit, eredményeit és nehézségeit. Le-
szûrjük a tapasztalatokat, programot al-

kossunk. És ha van programunk, vála-
sszunk vezetõket annak irányítására,
megvalósítására.

A kongresszusi elõkészületek elkez-
dõdtek, a helyszínt kiválasztottuk, Bük-
fürdõn, a Greenfield Hotel ad helyet a
kétnapos eseménynek. A következõ tes-
tületi ülések középpontjában már a be-
számoló és program elkészítése van.

Megválasztásra kerültek a választási-, a
program-, az ügyrendi- és mandátumvizs-
gáló bizottság tagjai, a kongresszus leve-
zetõ elnökei és a jegyzõkönyvvezetõ is .
November idusán tesszük közzé a jelöltek
listáját, majd november végén, 29-30-án
tartjuk meg a kongresszust. A kongresz-
szust megtiszteli az EPSU fõtitkár helyet-
tese, francia és német szakszerveztei ve-
zetõk, a LIGA elnöke, társ szakszerveze-
tek vezetõi, munkáltatói képviselõk.

A Szövetségi Vezetõség megtárgyalta az
EVDSZ jövõbeni szervezeti felépítésével
kapcsolatosan elõterjesztést, azt elfogadta
és  felkérte a vezetõséget, hogy ez alapján
készítse el a kongresszusra az Alapszabá-
lyának módosítására vonatkozó tervezetet.

Sok kérdést tisztáztunk már, és szep-
tember végén kiállhatunk a tagság elé,
kérve õket, vitassák meg a dokumentu-
mokat, közösen készüljünk a jövõre.

Köszönöm mindenkinek az eddigi ak-
tív hozzáállását és munkáját a kongresz-
szusi elõkészületek, anyagok és megbe-
szélések kapcsán. Ugyanerre a lendületre
és munkára van szükségünk a jövõben is,
mert csak együtt, összefogva tudunk
eredményeket elérni és megtartani.

Együtt erõsebbek vagyunk! 
Gál Rezsõ

elnök

A közismert EDC kártya újabb
funkciójáról, ami egyben bevételi
lehetőséget kínál a tagszakszer-
vezeteinknek – dr. Szilágyi József
EVDSZ elnökhelyettes mondja: 

Az EDC (Euro Discount Club) folya-
matosan bõvíti elfogadóhelyeinek lis-
táját, azonban most egy teljesen más
jellegû szolgáltatással nyitnak a fel-
használók felé.

Abból indul ki az EDC, hogy a legtöbb
EDC logós kártyatulajdonosnak (azaz az
EVDSZ tagjainak is) van néhány olyan
kiskereskedõ vagy (lokális) szolgáltató
ismerõse, aki szívesen lenne elfogadó
partnere az EDC-nek, ezáltal növelve sa-
ját forgalmát, illetve egyszerûen hozzá-
juthatna ahhoz a Silver logós kártyájá-
hoz (október 1-jétõl már a Gold
logóshoz!), amivel õ a www.edc.hu/elfo-
gado oldalunkon csatlakozni tud.

A fenti lehetõség kiaknázására a ki-
bocsátó partnereknek, azaz nekünk,
EVDSZ-nek is olyan - a mobiltelefonok-
ra is optimalizált webes megoldást biz-
tosít az EDC, amely egy egyszerûen
használható, két perces idõtöltéssel el-

érhetõvé teszi mind a tagszakszerveze-
tünknek, hogy ajánlata által bevételhez
jusson, mind az ajánlott kereskedõnek,
hogy a fent már említett elõnyökben
részesülhessen.

A www.edc.hu/tamogatas/evdsz lin-
ken keresztül egy egyszerûen és gyor-
san kitölthetõ oldalra jutnak a tagszak-
szervezetek vagy szakszervezeti tagok,
ahol az ajánlattevõ nevét is be lehet ír-
ni. Amennyiben az oldalon egyik tag-
szakszervezetünk ajánlja valamelyik
kiskereskedést, az neki minimum
3.332 Ft (egy hónap esetén), maxi-

mum 19.999 Ft (tizenkét hónap ese-
tén) közötti értékû támogatást jelent. A
rendszer ugyan „arra van felépítve”,
hogy az ajánló tagszakszervezetet az
adott kiskereskedõ támogatja, de sem-
mi akadálya annak sem, hogy ehelyett
egy olyan reklámszámlát kapjon az
ajánló szervezet, amelyet például az új-
ságjukat is kiadó és/vagy weblapjukat
üzemeltetõ cégük állít ki (www.vd.hu). 

Honlapunk új menüpontja alatt
(EDC menü) elérhetõ a link, amin ke-
resztül ajánlani lehet kiskereskedõket!

– Meyer Herta –

Bevételt növelõ ajánlási lehetõség - CSAK tagszakszervezeteknek!Bevételt növelõ ajánlási lehetõség - CSAK tagszakszervezeteknek!

Dr. Szilágyi József 

Az Euro Discount Club honlapja segít eligazodni: www.edc.hu

„Közösen kkészüljünk aa jjövõre”
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Nagy Sándort, az EDF-nél mûködõ DÉMÁSZ
Szakszervezet elnökét kérdeztem, hogy a
több, mint kétszáz fõs létszámleépítés után,
júniusban elkezdett bértárgyalások hogyan
vezettek a munkaügyi konfliktushoz?

– Amikor tisztázódott, hogy pontosan
hány ember távozik a cégtõl a létszámleépí-
tés és az emellett felkínált önkéntes távozás le-
hetõségének következtében, azután ültünk le
az idei bérekrõl tárgyalni. Mivel ekkor már jú-
nius volt, mindkét fél törekedett (volna) az
eredményes, de gyors megegyezésre. Nehe-
zen indult a két álláspont közelítése egymás
felé, de július közepén úgy tûnt, hogy meg tu-
dunk állapodni. Tulajdonképpen akkor úgy
álltunk fel az asztaltól, hogy a menedzsment
megnézi, hogy mit jelent a szakszervezeti ja-
vaslat nekik számokban, költségben, de való-
színûleg megegyeztünk. Ennek ellenére
azonban következõ héten, a tárgyalás követ-
kezõ fordulóján a munkáltató egy sokkal ko-
rábbi, már elvetett verzióval érkezett meg, és
azt mondta, hogy ennyit tud adni. A mi és a
menedzsment béremelési ajánlata között az
idei évben költség szempontjából nincs kü-
lönbség, de a jövõ évi hatása megközelítõleg
40.000.000 Ft-tal lenne kevesebb, mint amit
a szakszervezet akar, mindemellett fontos

tény, hogy a munkáltató több
milliárd forintot fizetett ki a
létszámleépítésre. 

Mivel esély sem volt a megállapodásra,
ezért felfüggesztettük a tárgyalásokat és
augusztus 29-én munkaügyi konfliktust
jelentettünk be. Hozzákezdtünk a sztrájk
elõkészítéséhez, a még elégséges szolgál-
tatások összeállításához. A munkaügyi
konfliktus bejelentésével párhuzamosan
bejelentettünk több, általunk problémás-
nak ítélt munkáltatói magatartást is. Köve-
teljük többek között a munkaidõ-nyilván-
tartási, -elszámolási anomália megszünte-
tését, a napi munkaidõ- és pihenõidõ-sza-
bályok következetes betartását és betarta-
tását, illetve a bérfizetéshez kapcsolódó
banki költségek megfizetését visszame-
nõlegesen három évre, a helyettesítési
pótlékok, díjak kérdéseinek rendezését,
valamint az üzletszabályzatunk betartását
a fogyasztók felé. Továbbá, tekintettel ar-
ra, hogy az idei évben azzal az indokkal ke-
rült leépítésre több száz ember, hogy
nincs elég munka a munkaidejük kitölté-
sére, követeljük, hogy a most elkezdett
munkakiszervezést (amit pedig arra hi-
vatkozva kezdett a munkáltató, hogy nincs
elég munkavállaló a munkák elvégzésé-
re!), azonnal szüntessék be. 

A munkavállalókat felháborította a me-
nedzsment ilyenfajta hozzáállása a bérkér-
déshez, sokan jelezték, hogy készek a végsõ-
kig elmenni érdekeik érvényesítéséért. 

Korábbi lapszámunkban és a vd.hu-n is
folyamatosan hírt adtunk az MVM Tár-
saságcsoporttal folytatott bértárgyalás
alakulásáról. Fél évig úgy tûnt, semmi-
lyen elmozdulás nincs a munkáltatói
oldalon a nulla keresetszínvonal-eme-
lésrõl, ezért eredményes és látványos
tüntetést tartott az MVM TSZSZ a Va-
gyonkezelõ Zrt. (az MVM csoport tulaj-
donosa) épülete elõtt. Ezen az MVM
csoport tagjain kívül több szervezet,
mind a villamos energia-iparból, mind
más ágazatból is részt vett, szolidaritá-
suk jeléül. Azóta megszületett a megálla-
podás. A tárgyalások körülményeirõl és
a megállapodás kondícióiról Gál Rezsõ,
az MVM Társaságcsoporti Szakszerve-
zeti Szövetség elnöke beszél. 

– Nehéz küzdelem volt, sokszor úgy
tûnt, nem jutunk elõbbre a munkáltató-
val, de nem adtuk fel, mert a mögöttünk
álló nyolcezer, MVM-csoporthoz tartozó
munkavállaló türelmetlenül várta a meg-
érdemelt béremelést. Végül is a tüntetés
és a kitartó meg nem hátrálás eredmé-
nyeként, a többfordulós egyeztetés (a tu-
lajdonos Vagyonkezelõ Zrt.-vel is) követ-
keztében a reálkeresetek megõrzését ga-
rantáló ajánlatot írtunk alá. Segített az is,
hogy – elsõsorban a Liga nyomására – a
kormány képviselõje ratifikálta az orszá-

gos bérajánlást. Ennek értelmében idén
2,6 %-os keresetszínvonal-emelésre ke-
rül sor, 2013. január 1-jéig visszamenõle-
gesen, augusztus havi elszámolással. A
szociális és jóléti juttatások esetében ab-
ban maradtunk, hogy idén a januárban
megkötött megállapodás az érvényes,
míg 2014-ben a választható béren kívüli
juttatások keretösszegének emelésekor
a 2,6  % kiinduló alapként mûködik
majd a jövõ évi szociális és jóléti megál-
lapodásnál. Alakult egy munkabizottság,
melynek feladata a következõ hónapok-
ban elõkészíteni a 2014. évi szociális tár-
gyú megállapodás részleteit.

Ennek megfogalmazásakor tekintet-
be vesszük azt, hogy ez év januárjától új
adózási szabályok léptek életbe, és a kor-
mányzat adókedvezményekkel ösztönzi
az egészségbiztosítás bevezetését. Ez leg-
alább olyan horderejû kérdés, mint ami-
kor hasonló helyzetben 1995-ben létre-
hoztuk az önkéntes nyugdíjpénztárat. A
csoportszintû bérmegállapodás létrejöt-
te után, annak mintájára, rövid idõvel ké-
sõbb megszülettek a helyi megállapodá-
sok is. Azóta már újabb egyeztetések foly-
tak, immár az egységes munkaszerzõdés
kérdéseirõl, a csoport-
szintû szabályozás továb-
bi feladatokat ad.

Kitartó küzdelem, 
2,6 %-os megállapodás

Megszületett az MVM Társaságcsoport-szintû
bérmegállapodás

Hónapokon át tartó létszámleépítés,
a maradóknak meg semmi? 

Munkaügyi konfliktust jelentett be 
a DÉMÁSZ Szakszervezet

Ahogy korábbi lapszámunkban beszámoltunk róla, júliusban még csak az E.ON- nál, illetve az RWE egy cégénél volt bér-
megállapodás az ágazatban, dacára az országos bérajánlásnak és a villamosenergia-ipari ágazati bérmegállapodásnak.
Azóta az érintett csoportok közül az MVM-nél megszületett a bérmegállapodás, míg az EDF-nél munkaügyi konfliktus
bejelentésére kényszerült a szakszervezet. Gál Rezsőt, mint az MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség elnökét
kérdezem az MVM-nél kötött megállapodásról és Nagy Sándort, az EDF DÉMÁSZ Szakszervezet vezető elnökét a cégnél
kialakult konfliktushelyzetről. 

Nagy 
Sándor

Sajtótájékoztató a megrekedt tárgyalásokról Pakson.
Gál Rezsõ, Berkes Sándor

Cikkek: Meyer Herta
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Újabb fordulóponthoz érkezett a tavaly szeptember
óta sikeresen mûködõ másnapi összekapcsolt cseh-szlovák-
magyar villamosenergia-piac, amely biztosítja annak
feltételeit, hogy a villamosenergia-börzéken a három
ország kereskedõi, termelõi és fogyasztói egységesen,
a határok adminisztratív figyelembevétele nélkül keres-
kedhessenek a villamos energiával. Ismeretes, hogy a
piacösszekapcsolás a villamos energia és a szállításához
szükséges átviteli kapacitások allokálásának, kereske-
delmének optimális megoldása.

2013. július 11-én Magyarország, Szlovákia, a Cseh
Köztársaság, Románia és Lengyelország energiaszabá-
lyozó hatóságainak (ERÚ, ÚRSO, MEKH, URE, ANRE),
átviteli rendszerirányítóinak (ÈEPS, SEPS, MAVIR, PSE,
Transelectrica) és szervezett villamosenergia-piacaik
mûködtetõinek (OTE, OKTE, HUPX, TGE, OPCOM)
képviselõi közös szándéknyilatkozatot írtak alá Romá-
niának és Lengyelországnak a már összekapcsolt cseh-
szlovák-magyar másnapi villamosenergia-piachoz törté-
nõ csatlakozásáról.

Az aláírással azt a határozott szándékát fejezte ki a két
új tag, hogy részesülni kíván az integráció elõnyeibõl,
azon túlmenõen, hogy a piacösszekapcsolás elenged-

hetetlen feltétele az európai belsõ villamosenergia-pi-
ac 2014-es létrehozásának is.

A nemzeti villamosenergia-piacok európai célmodell
szerinti összekapcsolása, azaz a másnapi piacok egyet-
len közös árra törekvõ összekapcsolása az átviteli kapa-
citások implicit allokálásával elõsegíti a piacszervezés
összehangolását, a határkeresztezõ kapacitások haté-
konyabb kihasználását, támogatja a verseny kialakulását,
segíti a stabilabb és egymáshoz közelítõ nagykereske-
delmi árak és a kedvezõbb piaci likviditás létrejöttét.

Az ötoldalúra bõvült piac-összekapcsolási projekt ne-
ve 5Market Market Coupling (5M MC), amelynek irá-
nyító bizottsága munkához látott: egyeztette a követ-
kezõ lépéseket a cseh-szlovák-magyar-lengyel-román
másnapi villamosenergia-piacok integrációjáról.

Elsõként a felek egy alapvetõ piacszervezési kérdés-
sel szembesültek a környezõ összekapcsolt piacok in-
tegrációs tevékenységeivel összefüggésben. A felek
egy nyílt kérdõívben kérték az érintett piaci szereplõk
véleményét a javaslataik öt piacra gyakorolt hatásáról.
A kérdõív fókuszában a másnapi ajánlatok beadásának
kapuzárási idõpontja, valamint a piacintegrációs lépés
kiterjedésének mértéke állt.

A felmérés eredményeinek részletes elemzése so-
rán a nemzeti szabályozóhatóságok arra a következ-
tetésre jutottak, hogy – az összes érintett piacot figye-
lembe véve – a piaci szereplõk álláspontja nem össze-
egyeztethetõ az öt piac összekapcsolásának lehetsé-
ges forgatókönyvét illetõen. A piacintegráció továb-
bi késleltetésének elkerülése végett az irányító bizott-
ság elfogadta a szabályozóhatóságok állásfoglalását,
amely szerint a piacösszekapcsolási projektnek a kö-
vetkezõ forgatókönyv szerint kell elindulnia: a más-
napi ajánlatok beadási határideje 11:00 óra és az ösz-
szekapcsolás a Cseh Köztársaság, Szlovákia, Magyar-
ország és Románia másnapi villamosenergia-piacait
foglalja magában.

A felek egyetértettek abban, hogy a lengyel piaccal
történõ összekapcsolásra csak késõbb – a „Közép-Ke-
let-Európa áramlásalapú piac-összekapcsolása” kezde-
ményezés részeként – kerül sor. Addig is az öt villamos-
energia-tõzsde folytatja az együttmûködést a célmo-
dellként definiált regionális áralapú piac-összekapcso-
lási (Price Coupling of Regions – PCR) megoldás meg-
valósítása érdekében, hogy felkészüljenek az európai
integrációra.

További tagokkal bõvül 
a cseh-szlovák-magyar piacintegráció

A hírei
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Az idei, 63. VOTT záróünnepségén,
Pakson Várhelyi Géza, a VITSPORT
Alapítvány kuratóriumának elnö-
ke jelentette be, hogy az alapítvány
„Sportért és az Iparági Kollégá-
kért” díjával tüntették ki – a kitün-
tetés történetében elsõ ízben posz-
tumusz – Czibulya János bácsit, a
VOTT mozgalom két évvel ezelõtt
elhunyt nagy öregjét.

Az ünnepségen János bácsira „harcostár-
sa”, hû követõje, Bacsó Nándi bátyánk em-
lékezett, az alábbiakban az õ méltató gon-
dolatai olvashatók:

Gyõrben, a 60. VOTT-on még szorgalma-
san bejárta a találkozó helyszíneit, pedig
92 évével ez a nagy melegben nehéz lehe-
tett neki. A VOTT-mozgalom szeretete adott
erõt hozzá.

A tizenhatodiktól a hatvanadik találko-
zóig, azaz 45 éven át volt résztvevõje a talál-
kozóknak. Elsõ érdemeként kell említe-
nünk, hogy ezen évek alatt megõrizte, meg-
védte a VOTT-ot a társadalmi környezet óri-
ási eseményei és változásai közepette.

Mozgalmunkat (hiszen a VOTT több

száz ember egyezõ akaratát kifejezõ mozga-
lom) a 40. találkozóig vezette, a stafétabo-
tot akkor, Szolnokon adta át. Utána pedig a
szervezõket tanácsaival segítette a sikeres
folytatásra.

Idõs korában is fogékony volt az újra.
Több vándordíj alapításához is hozzájárult
javaslataival, egyet pedig õ alapított. Tapasz-
talatai önzetlen átadásával, kitûnõ ötletei-
vel támogatta a szervezõket, és következe-
tesen gondoskodott az utánpótlás kiválasz-
tásáról, felkészítésérõl, s hallatlanul kiter-
jedt kapcsolatrendszerét is átadva biztosí-
totta a találkozók évrõl évre megújuló meg-
rendezését.

Szívügye volt az emberek megnyerése a
jó ügynek. Ezt tette úgy, hogy õ szerényen
meghúzódott, maga elé helyezve az ifjú se-
gítõket.

Mi mindnyájan, akik ma élvezzük e moz-
galom által nyújtott, a legszebb sportban
megjelenõ csodát, a természetet, neki kö-
szönhetjük, hogy évrõl évre együtt örülhe-
tünk.

János bácsi aggodalommal figyelte, hogy
a kilencvenes évektõl a résztvevõk száma
drasztikusan csökkent, a vállalati-társasági

támogatás szinte elapadni látszott. Töret-
len akarásával bíztatott, hogy ne adjuk fel,
s hirdette, hogy a privatizáció által szétta-
golt magyar villamosenergia-rendszer egy-
ségének kiemelkedõ bizonyítéka, s ennek
õrzõje a mi találkozónk.

A VOTT-ot szolgáló alkotó szelleme két
dokumentumban is testet öltött.

Vezetésével készítette el az e célra meg-
bízott bizottság az elsõ korrekt és hosszú
távra alkalmas Versenyszabályzatot, 1985-
ben. Mindmáig, természetesen többször
korszerûsítve, ez az érvényes szabályza-
tunk. Ezzel a VOTT egyúttal az egész ipar-
ági sport mozgalom számára példává lett.
Ez is indokolja, hogy nem csak a VOTT-ért
tiszteljük õt, hanem Czibulya János a villa-
mos energia-ipar sportja egészének megha-
tározó, kiemelkedõ alkotója.

Évtizedes álma volt a villamosenergia-
ipari természetbarátokról szóló könyv
megjelenése. Hosszú éveken át gyûjtötte
az írásos és tárgyi emlékeket, kutatta a rég
elfeledett adatokat, emberek emlékeit.

Ebbõl a gyûjteménybõl született a ma
már szinte legendás „Zöld Könyv, amely 55
VOTT-ról szól.

Szóljon hát ez a
mû a mai és az elkö-
vetkezendõ nemze-
dékeknek az ember-
ségrõl, a természet
szerette által összekovácsolt  barátságról és
az iparág összetartozásáról! 

Fiatalok! Keressétek a vállalati könyvtá-
rakban, kölcsönözzétek egymástól, ismer-
jétek meg belõle a VOTT szellemét, a sok-
sok ezer, villamos energiáért élõ ember
szépre, jóra törekvését.

Szeressétek és becsüljétek ezt a nagysze-
rûen megtervezett és szerkesztett mûvet,
amely kifejezi a VOTT mozgalom nemes
célját, és bemutatja dicsõ történetét, János
bácsi töretlen optimizmusát, mindenki szá-
mára példás természet-  és emberszeretet-
ét. Ez után is merítsünk ebbõl, hogy a
VOTT beláthatatlan ideig legyen az iparági
sport zászlóshajója!

János bácsi életmûve ösztönöz, pél-
dát és irányt mutat. Ez az érték örök,
szelleme éljen köztünk, vezessen,
hogy még több ember részesüljön az
örömbõl! Ezt folytassuk, a mai kitün-
tetés is erre kötelezzen minket!

Az iparági természetbarát-találkozók rende-
zése összetett, sok segítõt igénylõ feladat. A
leghosszabb múltra tekint vissza (az idei már
a 63. volt a sorban) és az egyik legtöbb részt-
vevõs. Mivel a VOTT a sporttalálkozók között
legkönnyebben a számokkal fogható meg,
úgy gondoltuk, könnyen megússzuk a beszá-
molót.

Elõször optimizmusunk beigazolódni lát-
szott. Leltárba vesszük a tényeket: 6 hónap
szervezés, 2,5 nap találkozó, 1 helyszín: Paks,
452 résztvevõ, 1 tájfutó verseny, 7 pálya, 70
tájfutó, 1 terepi tájékozódási túraverseny: 10
km, 57 terepi csapat, 228 terepi versenyzõ, 1
városismereti verseny: 5 km, 97 városi csa-
pat, 194 városi versenyzõ, 1 megnyitó, 1 nép-
tánc, 6 busz, 4 erõmûlátogatás, 5 buszos város-
nézés, 1 eredményhirdetés, 6 tagozat, 13 ka-
tegória, 13 kupa, 123 érem, … de aztán meg-
akadtunk. Csak meg kellene mondani az elfo-
gyasztott hús kilóját, a városi versenyen kószá-
lókra rácsodálkozó paksiak létszámát, a bor, li-
monádé és az ásványvíz mennyiségérõl nem
is beszélve. És akkor még nem is volt kániku-
la, meg nagyon sok szúnyog sem, szóval e te-
kintetben az elhanyagolható jelzõt is használ-
hatjuk.

De a cikkírás közepére megvilágosodtunk.
Az összefoglaló beszámoló a rendezés legne-
hezebb feladata és azért rótták ránk a VIT-

SPORT Alapítványtól, mert a rendezvény alatt
nem látszott rajtunk az izzadság.

Nos, akkor látványosan eláruljuk: nehéz
munka volt a 63. VOTT szervezése. Három
éve tudtuk, hogy (ismét) ránk jár a rúd… akar-
juk mondani: nekünk jutott az a megtisztelõ
feladat, hogy természetbarát-találkozót ren-
dezzünk. Az elsõ két évben az egri és a szent-
endrei találkozókon történt részvétellel han-
golódtunk. Egy évvel a találkozó elõtt azért el-
kezdtünk izgulni, de a tenyerünk még nem iz-
zadt, mert az eredeti helyszín Balatonfüred
lett volna. Ott túl nagyot nem lehetett volna
tévedni, jó idõ esetén a versenyeken kívül a
Balaton elvitte volna a balhét. Két okból dön-

töttünk végül Paks mellett. Egyrészt az amúgy
meglehetõsen szétszórtan elhelyezkedõ fü-
redi szállások ára megkérdõjelezni tervezte a
találkozó természetbarát jellegét, másrészt sa-
ját városunkat, Paksot szerettük volna meg-
mutatni a (más években ellenfeleknek hívott)
versenyzõtársainknak. Hogy a döntés helyes-
ségét bebizonyítsuk, elõzõ év decemberében
lázas szervezkedésbe kezdtünk.

A legnagyobb nehézséget a szállások ösz-
szekaparása okozta. És a szállás miatti rende-
zõi fejfájás június végéig meg is maradt, hiá-
ba foglaltuk le januárban a helyeket, számuk
folyamatosan csökkent (hol egy esküvõ, hol
egy hirtelen elhatározott felújítás, a találkozó
elõtti napokban meg csõtörés miatt). A ret-
rosátrasszállástípus kikínálása pedig legalább
azt a tapasztalatot kihozta, hogy a természet-
barát-találkozón részt vevõ sporttárs számára
fontos a kényelem (is).

A „Paks kisváros” szlogen másrészt a városis-
mereti verseny elvárt érdekessége miatt oko-
zott izgalmakat. Nyilván hittünk benne, szó-
val e tekintetben már nemigen változtatjuk a
véleményünket. Örülünk, hogy a városi iroda-
lom létrehozására a Paks könyv szerzõjét és fo-
tósát kértük fel – mindent elmondtak, meg-
mutattak, sõt még annál is többet. És a tava-
szi városi versenypálya-építés közben még
nem sejtettük, hogy utóbb az árvíz miatt fo-

gunk szorongani, a verseny elõtti napokban
gátõrként tartottuk szemmel a Dunát, levo-
nul-e a tervezett útvonalunkról. Szerencsénk-
re kellõ szintre leapadt, sõt a város még le is
mosta a 6-os út alatti átjárót. De a mi Dunánk
a verseny napjára mini árvizet demonstrálva
megtréfált bennünket.

Közismert, hogy az Ürgemezõ a kedven-
cünk. És a VOTT tiszteletére a cseresznyési ré-
szek felé tovább bõvült a tájfutó térkép. A tisz-
tesség kedvéért néhány gödröt kiástunk. Már
csak megszokásból is. Éppen nyárra készült
el a cseresznyési turistaszállás felújítása, plusz
szolgáltatásként a kilátóval. S bár szintekkel
nem szolgálhattunk, azért a meleg és a ho-
mok együttesen próbára tették a terepi ver-
senyzõket szombaton.

A többi pedig már történelem. 
Az eredmények idén ezek voltak: 
A társaságok közötti verseny „Mi vagyunk

a legjobbak” díjait az MVM Kontó Zrt. (kis- és
középvállalati kategóriában) és az EDF
DÉMÁSZ Zrt. Társaságcsoport (nagyvállalati
kategóriában) nyerték. Az összetett fõdíjat, a
reaktort az EDF Démász Baja 1 csapat szerez-
te meg.

A további eredményekért, a találkozón ké-
szült fotók megtekintéséért és egyéb érdekes-
ségekért a VITSPORT honlapját érdemes fel-
keresni. Jakab Éva

Czibulya János bácsi posztumusz kitüntetése

63. VOTT - avagy a rendezvényszervezés legnehezebb feladata

–HÍREK
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Olvasóink a Forró Drót május-júniusi számában a
Pannónia Nyugdíjpénztár munkatársaival készí-
tett interjú keretében értesülhettek a Nyugdíj-
pénztár és a CIG Pannónia Életbiztosító közötti
együttműködés középtávú terveiről, így többek
között egy együttműködési kezdeményezésről a
VITAMIN Egészségpénztár irányába. Az együtt-
működéssel kapcsolatos rövid kommentárban a
VITAMIN Egészségpénztár vezetői is nyitottak
voltak egy ilyen terv megvalósítására. A pénztár-
tagság informálása érdekében a Pannónia Nyug-
díjpénztár e lap hasábjain is be kívánja mutatni
részletes együttműködési ajánlatát, amellyel a
VITAMIN Egészségpénztár vezetőit közel egy év-
vel ezelőtt már megkereste. Reményeink szerint
a tagság kedvező fogadtatása is hozzájárulhat
az együttműködés létrejöttéhez. 

A Pannónia Nyugdíjpénztár (korábban VIT Nyugdíj-
pénztár) a nyugdíjpénztári piac ismert és meghatáro-
zó szereplõje.
A nyugdíjpénztár tagsága alapvetõen a villamosener-
gia-ipari és a bányaipari munkáltatók dolgozóiból és
családtagjaikból kerül ki, de a pénztár 2011 elsõ fe-
lében célul tûzte ki az aktívabb piaci szerepvál-
lalást: integrátori szerep és intenzív nyitás az ágaza-
ton kívüli munkavállalók felé. Ennek következtében,
és kihasználva a piaci lehetõségeket 2012 áprilisában
a Mobilitás Önkéntes Nyugdíjpénztár, 2013. júliusban
pedig egy önkormányzati égisz alatt mûködõ kisebb
nyugdíjpénztár beolvasztásával erõsítettük a nyugdíj-
pénztár pozícióját.
Az aktívabb piaci szerepvállalás másik eleme a straté-
giai együttmûködés a CIG Pannónia Életbiztosítóval,
amelynek részeként Nyugdíjpénztárunk Pannónia
márkanév alatt, a CIG Partnerség tagjaként folytatja te-
vékenyégét. 
Nyugdíjpénztárunk a teljes önkéntes pénztári
szektorban szerepet kíván vállalni, tagjainak a
teljes pénztári palettát szeretné nyújtani egy
szövetség keretein belül. Az önsegélyezõ pénztári
szektorból a Liga Önsegélyezõ Pénztár 2012 májusá-
ban csatlakozott a CIG Partnerséghez, Pannónia Ön-
segélyezõ Pénztár néven folytatja tevékenységét. A Li-
ga csatlakozásával az önsegélyezõ pénztári szektor leg-
nagyobb szereplõje vált partnerünkké.
További célunk, hogy a CIG Partnerség egészség-
pénztári intézménnyel is bõvüljön, ezzel egy cso-
portosuláson belül azonos márkanév alatt minden
pénztári szolgáltatást nyújthassunk tagjainknak. 
Egészségpénztárként szívesen látjuk a VITAMIN
Egészségpénztárt is a partnerség tagjai között, és a Vi-
tamin Egészségpénztárra alapozva tervezzük a várha-
tó további egészségpénztári csatlakozásokat.
Meggyõzõdésünk, hogy azonos márkanév alatt a part-
nerség minden pénztára értéket tud közvetíteni a tag-

ság irányába. Nyugdíjpénztárunk legnagyobb értéke
az alacsony díjterhelés melletti mûködés, amely élvo-
nalbeli hozamokkal párosul.
A pénzügyi és gazdasági válság hatásai nem kerülték
el az önkéntes pénztári szektort sem, az egyéni és
munkáltatói befizetések csökkenõ, jó esetben stagná-
ló tendenciát mutatnak, a személyi jövedelemadó tör-
vény módosításával a kedvezményesen adózó béren
kívüli juttatások korlátozása és a nem pénztári típusú
juttatások preferálása sem erõsíti az önkéntes pénztá-
rak helyzetét.
Az önkéntes pénztári szektorban hamarosan még
hangsúlyosabb lesz az alacsonyabb mûködési költség-
szint, amely egy szövetségben, egy erõs pénztárak kö-
zötti együttmûködésben jobban tud érvényesülni.
A Pannónia Nyugdíjpénztár és a CIG Pannónia Bizto-
sítók minden pénztári típust megjelenítõ pénztári szö-
vetséget kívánnak létrehozni Pannónia márkanév, il-
letve a CIG Partnerség égisze alatt.
Célunk, hogy egy 100 ezer fõ körüli egészségpénztár
legyen a Partnerség tagja, amelyhez a Vitamin Egész-
ségpénztárt jó alapnak tartjuk, és amelyhez a CIG tár-
saságcsoport támogatását tudjuk ajánlani.
Rövid távon, reményeink szerint egy másik egészség-
pénztár is csatlakozik a partnerséghez, amely beolva-
dás útján tudná növelni a tervezett 100 ezer fõre az
egészségpénztári tagságot. Ezzel Pannónia név alatt
egy szektorszinten meghatározó méretû egészség-
pénztárrá alakulhatna a Vitamin.
Céljaink találkozása esetén az alábbi kérdések meg-
tárgyalását tartanánk fontosnak, amennyiben erre a
vezetést a VITAMIN tagsága felhatalmazná:
1. VITAMIN Egészségpénztár csatlakozása a CIG

Partnerséghez, a Pannónia márkanév felvétele.
2. A tagság csatlakozást támogató döntése esetén a

Pannónia pénztárak igazgatótanácsaiban és ellen-
õrzõ bizottságaiban átfedések kialakítása (közös
tisztségviselõk). A Pannónia (volt LIGA) Önsegé-
lyezõ esetében erre jól mûködõ és költ-
séghatékony megoldás született. Az igazgatóta-
nácsban a VITAMIN Egészségpénztár részére két
helyet, a pénztárak közötti együttmûködést koor-
dináló szervezetben pedig egy helyet biztosíta-
nánk.

3. Biztosítási termékek vásárlása egészségpénztári
egyéni számla terhére, mivel azt a jogszabályi vál-
tozások már lehetõvé teszik. A CIG Pannónia Élet-
biztosító által forgalmazott Best Doctors egész-
ségbiztosítás hatékonyabban válik elérhetõvé az
egészségpénztári tagoknak, kiegészítve az egész-
ségpénztár szolgáltatásaival, melynek keretében a
szükséges orvosi vizsgálatok az egyéni számla ter-
hére is végezhetõek. A Best Doctors biztosításról
részletes tájékoztató található a www.pannoni-
anyp.hu oldalon.

4. A Nyugdíjpénztár és a CIG Életbiztosító tulajdoná-

ban álló Pénztárszolgáltató szolgáltatásainak igény-
be vétele, akár közös tulajdonban is. (Megvizsgá-
landó a Vitamin Pénztárszolgáltató Zrt. helye és
szerepe, egy esetleges fúzió.)

5. A Nyugdíjpénztár és a CIG Életbiztosító tulajdoná-
ban álló alapkezelõ társaság szolgáltatásainak
igénybevétele.

6. Az egyes pénztárak tagsági köre részére könnyen
elérhetõvé válik a másik pénztár, mindegyik tag-
ság egyedi, költségekben és hozamokban kedve-
zõ tulajdonságokkal bír.

7. Közös tagszervezés és akvizíciós tevékenység.
8. Széchenyi Pihenõ Kártya kibocsátása.
9. Stratégiai partnereink a CIG Partnerség cégein

keresztül minden VITAMIN Egészségpénztári tag-
nak kedvezményes termék konstrukciókat bizto-
sítanánk:
● CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. - Életbiz-

tosítások esetén: A befektetési életbiztosítás-
ok (unit-linked életbiztosítások) kezdeti éves
befizetésének 280 %-ának megfelelõ bónusz
(az 5. év végén 40 %, aztán ötévente 60-80-100
%, összesen 280 %) a szerzõdésen elhelyezett
megtakarításon és annak befektetési hozama-
in felül. 

● CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. – Egész-
ségbiztosítás esetén: kedvezményes díjkonst-
rukció az egyéni számla terhére, kombinálva
az egészségpénztár szolgáltatásaival.

● CIG Pannónia Elsõ Magyar Általános Biz-
tosító Zrt. - Lakásbiztosítás és casco biztosí-
tás esetén: A meglévõ lakásbiztosítás és/vagy
casco biztosítás díjánál 19 %-kal alacsonyabb
díjért változatlan fedezetet nyújtó biztosítás
megkötésének lehetõsége.

Amennyiben céljaink találkoznak, az alábbi konkrét
eredmények várhatók a gazdálkodásban:
1. A mûködési költségek várakozásaink szerint évi

mintegy 20 %-kal csökkenthetõk.
2. Az egészségpénztár által értékesíthetõ CIG Pannó-

nia Best Doctors egészségbiztosítás forgalmazás-
ból származó többlet bevételei a pénztár mûködé-
si tartalékát illetik, így lehetõvé válik a befizetések
egyéni számlára jutó hányadának növelése.

3. A Nyugdíjpénztárnál is megválasztott vezetõ tiszt-
ségviselõk esetében tiszteletdíjmentes tevékeny-
ség végzése a VITAMINNÁL.

4. A pénztári hozamok javulhatnak: a Nyugdíjpénztár
befektetési szakemberei a múltban folyamatosan
kimagasló eredményeket értek el a tagság javára.
A szakemberek 2012-tõl már a Pannónia CIG Alap-
kezelõ alkalmazottai, így továbbra is a pénztárunk
és csatlakozó pénztárak tagságát tudják szolgálni,
versenyképes díjazásért.

A Pannónia Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa

A Pannónia Nyugdíjpénztár
tájékoztatója
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Hárman döcögtünk a földúton a ka-
merával felszerelt nagyfeszültségű
távvezetékoszlophoz. Szemből még
tűzött a későnyári nap, mögöttünk
porzott az út, de a madárvilág je-
lezte, hogy vége a nyárnak. A fiata-
lok mindenhol kirepültek már és a
vándorút megkezdésére vagy a tél
előtti nagy vadászatokra készül-
nek. Most nem csak Bagyura Já-
nos, az MME madárvédelmi szakér-
tője jött velem, hanem egy „civil”
megfigyelőt is magunkkal vittünk
azok közül, akik nap mint nap ér-
deklődéssel figyelték a fiatal ma-
darak kirepülését. A megfigyelő
ponthoz vezető úton elmeséltem
neki ragadozó madár megfigyelési
programunkat.

Az idén is felszereltük a kamerákat a 400
kV-os távvezeték oszlopra, ahol tavaly is
figyelemmel kísérhettük a kerecsensóly-
mok életét. Ez egy „biztos” kerecsensó-
lyom költõpár, akik hetedik éve költenek
ezen a helyen. Ezért bíztunk benne, hogy
a Kerecsen LIFE európai uniós projekt
keretében az idén is folytathatjuk a meg-
figyelést, amelynek célja, hogy még job-
ban megismerjük az oszlopon költõ foko-
zottan védett ragadozó madarak életét.
Az õ biztonságuk, az energiaellátásunk
biztonságát is jelenti az oszlopon.

Amikor váratlanul leesett a márciusi
hó, még nem sejtettük, hogy gondot je-
lenhet a sólymoknak, hiszen nagytestû,
életerõs ragadozók, fészekaljukat védi az
általunk kihelyezett fedett mûfészek.
Nem is a mûfészek adta oltalom jelentet-
te a problémát: ahogy a tél visszatért még
a tavaszi napokra, a sólymok kedvelt táp-
lálékai, a pockok és az ürgék visszabújtak
vackaikba. A kerecseneknek így a levegõ-
ben vadászva kellett megszerezniük táp-
lálékukat, ami sokkal több idõt és energi-
át vesz igénybe, mint a rágcsálók eseté-
ben. Míg a költõpár mindkét tagja a ma-
darakat vadászta, a három tojás egyre
hosszabb ideig maradt õrizetlenül. A ta-
vasz közben ismét visszatért, de ez már
nem pótolta a fagyos napokban kihûlt to-
jásokat. Szerencsére a természet nem
hagyta cserben a programot és az utoljá-
ra lerakott tojásból kikelt egy életerõs ke-
recsenfióka, aki pici fehér gombolyagból
hamarosan színpompás ragadozó madár-
rá fejlõdött. A tavaszi havazások ország-
szerte visszavetették a kerecsen szaporu-
latot, az a kevés sikeres költés is általában

az oszlopaink zárt, fedéllel ellátott költõ-
ládáinak volt köszönhetõ. A kerecsen fió-
ka növekedését az idén is figyelemmel kí-
sérhették az érdeklõdõk a világhálón, akik
ezt több mint száz országból tették. A
programnak nem feladata a madarak on-
line életének közvetítése, de továbbra is
úgy gondoltuk, hogy minél többen né-

zik, annál többen ismerkedhetnek meg
madárvédelmi tevékenységünkkel.

A kerecsensólyom fiókát a nézõk
Bíborkának nevezték el és izgatottan vár-
ták, kik lesznek a szerencsések, akik jelen
lehetnek Bíborka gyûrûzésén, névadásán,
ahol Kovács Gábor, a MAVIR átviteli ve-
zérigazgató-helyettese és Bajor Zoltán,
az MME elnöke az együttmûködés meg-
erõsítéseként közösen gyûrûzték meg
Bíborkát. A gyûrûzés után nem sokat ké-
sett a kirepülése, amikor végleg búcsút in-
tett a nézõknek.

Még aznap, amikor elbúcsúztunk a ki-
repülõ fiatal kerecsensólyomtól, Bíbor-
kától és azt hittük, hogy véget ért a tör-
ténet, egy kabasólyom pár jelent meg a
kamerázott fészekben. Ez az elsõ olyan
eset, amikor ezt a madárfajt a költõládá-
ban megfigyelhetjük. A fészekhez még
kötõdõ kerecsentojó természetesen
nem nézte tétlenül a jövevényeket. Vész-
jósló vijjogással állta a kabák rohamát.
Senki sem tudta, ki fog gyõzni a költõlá-
dáért vívott harcban, ám a kerecsenektõl
sokkal kisebb, de annál ügyesebb, moz-
gékonyabb (ezek a ragadozó madarak
képesek még a leggyorsabb fecskéket is
zsákmányul ejteni) kabasólymokat egy-
re sürgette az idõ. Minél hamarabb köl-
teniük kellett, hogy legyen idejük felne-
velni utódaikat, mire elérkezik az õszi
vándorlás ideje. Ekkor ugyanis a vándor-
madarakkal (mint potenciális zsákmá-
nyokkal) együtt õk is útra kelnek mele-

gebb tájak felé. A kabák egyre harciasab-
bá váltak, míg a kerecsenek, akiknek
utódjuk már kirepült (és talán el is kezd-
te vándorlását) lassan lemondtak a mûfé-
szek bérlésérõl. Gyõzött a természet, az
utód létrehozásának ösztöne.

A nyár derekán, a fészekfoglalás utáni
hónapban három kabasólyom fióka bújt

ki a tojásokból és kápráztatta el a kame-
rák mögött ülõ érdeklõdõket. Egy új ma-
dárfajt ismerhettünk meg, amelynek má-
sok a táplálkozási szokásai, és a pelyhes
kis fiókákból ez esetben is a szüleikhez
hasonló ragadozó madarak fejlõdtek ki,
akik felkészültek a szeptember közepén
esedékes vándorútra. A fiókákat a nézõk,
Anna, Lenke és Kenéz névre keresztel-
ték, akiknek egy hónap sem kellett ah-
hoz, hogy túl kicsinek bizonyuljon a köl-
tõláda és kiugráljanak a világot jelentõ ke-
resztvasakra, ahonnan szabad az út az ég-
bolt meghódítására. A nézõk, akik már
hónapok óta figyelték két madárfaj fész-
kelési idõszakát, nehezen nyugodtak, be-
le, hogy kirepült a látnivaló a képernyõk
mögül. Ezért jött velünk egyik madárba-
rát, akinek talán lehetõsége adódik még
egy pillantást vetni a rövid idõ alatt meg-
kedvelt három fiatal sólyomra…

A kamerázási helyszínt 200 méterre
közelítettük meg, nehogy megzavarjuk a
madarakat. Ebbõl a távolságból egy spe-
ciális távcsõvel, ún. spektívvel jól lehetett
szemlélni az oszlopsort.

Már érkezésünkkor körözni kezdett fe-
lettünk a kabasólyomtojó és hangosan ri-
asztotta a fiatalokat, majd leszállt a kame-
rázott oszlopra. Eközben az oszlopról hal-
lottuk az egyik fiatal hangját is, akit a fel-
sõ bal oldali karon vettünk észre.

Csakhamar újabb hívó hangra lettünk
figyelmesek, amely egy másik oszlopon
ülõ fiatal kabától jött. Kis idõ után õ is át-

repült a kamerázott oszlopra, a napelem
melletti bal oldalra. A spektívvel nézve lát-
szott, hogy a reggeli vihar után csapzot-
tak voltak, bár az esõt az oszlopon és nem
a fasorban vészelték át. Idõközönként tet-
tek egy-egy „légfürdõzési” kört, hogy
megázott tollaik minél hamarabb szárad-
janak.

Ekkor figyeltünk fel egy negyedik
kabára is, amelynek a sziluettje még nem
olyan hegyes szárnyvéget mutatott, mint
a kifejlett példányoknál. Kicsit esetleneb-
bül, de magabiztosan repült. Feltehetõen
õ lehetett Kenéz, a legifjabb kabasólyom,
amely az oszlop alsó tartóvasára szállt
megpihenni.

Mivel a fiatalok még nem tudnak va-
dászni, a hím valószínûleg éppen a zsák-
mányt kergette, míg a tojó a fiatalokra vi-
gyázott - ezért nem láthattuk õt. A kabák
napról napra erõsödnek és mind na-
gyobb távolságokat tesznek meg, ezért
valószínû, hogy a következõ napokban
már nem csak a kamerázott oszlopon kell
keresnünk õket.

A fasor felõl a hollópár kurrogását is
hallottuk, jelezve, hogy õk is itt vannak to-
vábbra is. (Jelenlétük azért fontos, mert
õk fészekrakók és a sólymok, vércsék az
õ fészkeiket foglalják el.)

Egy távolabbi távvezetékoszlop felõl
vércse hangját hallottuk. A spektívvel meg
is találtuk azt a vörös vércse tojót, amelyik
idõközönként beköszön a költõládába, ab-
ban bízva, hogy elfoglalhatja. Most nem
volt szerencséje, mert az oszlop másik ré-
szére leszállt a kabákkal vívott harcból jól
ismert vijjogásával egy kerecsensólyom,
jelezve, hogy ki uralja a területet. Alakja és
színe alapján a kerecsen tojó lehetett.
(Bíborka valószínûleg már vándorúton
van és a hím kerecsen vadászott.)

Hazafelé menet megjelentek körülöt-
tünk a fecskék a rét felzavart bogarai után
kutatva, jelezvén, hogy õk is fontos sze-
replõi a táplálékpiramisnak és a mi törté-
netünknek is.

Ritka eseménynek voltunk szemtanúi,
hiszen minden madarunkat láthattuk. Ez
kárpótolt minket minden nehézség mi-
att, amellyel a program során meg kellett
küzdenünk. Bíró György 

MAVIR LIFE Programkoordinátor

„Létszámellenõrzés” a nagyfeszültségû 
távvezetékoszlopok vendégeinél
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A Jövőnk Energiája interaktív kami-
on az idei nyáron ismét végigjárta
a legnagyobb, elsősorban a hazai
fiatalok kedvenc fesztiváljait. Tur-
néját kezdte a júniusi Fishing on
Orfű és az EFOTT rendezvényeken,
majd júliusban a VOLT fesztiválon
járt, majd augusztusban a Kecske-
méti Nemzetközi Repülőnap után a
Szegedi ifjúsági Napokon fejezte
be körútját.

Az MVM Paksi Atomerõmû Zrt. és az
MVM Paks II. Atomerõmû Fejlesztõ Zrt.
interaktív tájékoztató kamionja, az uta-
zó kiállítás, a legnagyobb, elsõsorban ha-
zai fiatalok részvételével zajló fesztiválo-
kon vendégeskedett. Az érdeklõdõk a ki-
állításon megismerhették a világ összes
mûködõ atomerõmûvét, a három évtize-
de biztonságosan mûködõ paksi létesít-
mény történetét és jövõjét, a magyar vil-
lamosenergia-hálózatot, valamint Paks

és környezete színes élõvilágát, amelyrõl
filmet is vetítettek. A sportosabb látoga-
tók az áramfejlesztõ kerékpáron is teker-
hettek egy kört, kérdéseikre pedig az
atomerõmû tapasztalt szakemberei vála-
szoltak.

Az interaktív kamion nyárvégi, szege-
di programján egy újfajta supergroup
állt össze, ugyanis a paksi Atomerõmû
Sportegyesület kosárlabdázói, Kovács
Ákos és Medve Máté a Turbo dobosával,
a szegedi fesztiválon is fellépõ Random
Trip együttes vezetõjével, Delov Jávorral
virtuálisan átvették az irányítást az atom-
erõmû vezérlõpultja felett. Az MVM Paks
Futball Club játékosai, Ákos, az Irie Maf-
fia és a Balkan Fanatik zenészei után a kí-

sérletezõ zenész és a sportolók is kipró-
bálták az atomerõmû és az MVM Paks II.
Atomerõmû Fejlesztõ Zrt. interaktív ki-
állításán, milyen érzés a hazai energia-
termelés több mint 45 százalékát adó
atomerõmûvet mûködtetni, hogyan sö-
tétülne el az ország, hogyan nõne az
áram ára, ha csökkentenék az erõmû tel-
jesítményét. 

Az évrõl-évre megújuló kiállítást 2009
óta összesen 329 településen több mint
150 ezer látogató kereste fel, és az elmúlt
években a nagy nyári fesztiválokon is
több ezer fiatal ismerkedett a magyar
áramtermelés immár 45 százalékát adó
Paksi Atomerõmûvel és annak tervezett
bõvítésével. 

Interaktív kamion
a fesztiválokon
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A Paksi Atomerőműben júliusban
és augusztusban tűzriadó- és bal-
esetelhárítási gyakorlatokat tar-
tottak. A gyakorlatok a jobb felké-
szültséghez, a feladatok gyor-
sabb, magasabb színvonalú elvég-
zéséhez segítették hozzá a mun-
katársakat.

A július 24-én tartott balesetelhárítási
törzsvezetési gyakorlaton a feltételezett
esemény a Kiégett Kazetták Átmeneti
Tárolójában történt. Elsõdleges intézke-
désekként a veszélyhelyzeti besorolást,
a riasztási és értesítési feladatokat, az óv-
intézkedések tervezését az Erõmû-irá-
nyító Központ rendben teljesítette, majd
a további veszélyhelyzet-kezelési felada-
tok modellezését a Védett Vezetési Pont-
ról (VVP) irányították. A gyakorlóknak
egy olyan elõre felépített eseménylán-
colatot kellett megoldaniuk, amely a fel-
adatok tervezésének és megvalósításá-
nak sokféle nehézségét szimulálta.
Együttmûködõ szervezetként a Magyar
Honvédség delegált megfigyelõket, akik
személyesen kísérték figyelemmel a
munkát. A gyakorlat során az Országos
Atomenergia-hivatallal videokonferen-
ciás megbeszélésre is sor került. Az ese-
mény lezárását követõ azonnali értéke-
lés a gyakorlatot megfelelõre minõsítet-
te. Ennek keretében a szakterületek
résztvevõi és megfigyelõi szóban ismer-
tették észrevételeiket, amelyeket írásban
– a hiányosságok felszámolására megha-

tározott intézkedésekkel – értékelõ do-
kumentumban összegeznek.

A július 24-i tûzriadó-gyakorlat során
bevonásra került minden olyan szerve-
zet, amelynek feladata adódhat az atom-
erõmûben bekövetkezett tûzeset felszá-
molása során (híradástechnikai osztály,
rendészeti osztály, atomerõmû-tûzoltó-
ság, munka- és tûzvédelmi osztály). A
gyakorlat célja a feladatok begyakorlása
a rendészeti osztály és a tûzoltóság mun-

kavállalói számára, illetve hogy az épület-
ben tartózkodókban tudatosuljon, hogy
egy éles tûzjelzés esetén mi a teendõjük.
A szimulációs gyakorlat szerint a 101. je-
lû épület földszintjén elektromos tûz ke-
letkezett, a hang- és fényjelzõ riasztóegy-
ségek megszólaltak az adott épületben,
miközben a híradástechnikai osztályon,
a tûzoltóságon, az Erõmû Irányító Köz-
pontban és a munka- és tûzvédelmi osz-
tályon elhelyezett terminálokon megje-

lent a tûzjelzés. Ez idõ alatt az épületben
tartózkodóknak a megengedett idõn be-
lül (6 perc) el kellett hagyniuk az épüle-
tet. A helyszínre kiérkezõ tûzoltók felde-
rítették és átvizsgálták a helyszínt a ren-
dészeti osztály munkatársainak biztosí-
tása mellett, majd lefeketítették és elol-
tották a feltételezett tüzet.

A Balesetelhárítási Szervezet (BESZ)
által augusztus 22-én tartott gyakorlat al-
kalmával a kiinduló esemény egy veszé-
lyes anyag tárolására szolgáló tartály sé-
rülése volt. A helyzet felszámolásában
érintett Atomerõmû Létesítményi Tûz-
oltóság állománya és a környezetvédel-
mi csoport szakembere az elõírt veszély-
elhárítási feladatokat begyakorló jelleg-
gel végezte. Kiemelt figyelmet fordítot-
tak a rendelkezésre álló eszközök meg-
felelõségének vizsgálatára, a kommuni-
kációra, az együttmûködés gyakorlásá-
ra. Tervezett módon egy – a szimulált
eseményben megsérült – személy men-
tése is részét képezte a feladatoknak. A
Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság szakemberei a helyszínen tekin-
tették meg a munkát. A gyakorlatot a le-
zárása után tartott helyszíni értékelés
alapján megfelelõre minõsítették. Rész-
leteket tartalmazó értékelésüket az
együttmûködõk és a megfigyelõk is el-
készítik, melyek alapján a hiányosságok
felszámolására intézkedési tervet hatá-
roznak meg.

Laszlóczki I., Herman A.

Gyakorlatokkal a jobb felkészültségért
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A Paksi Atomerõmûben neves termé-
szetfotósok tettek látogatást augusztus
6-án. Az erõmûben járt Máté Bence (ké-
pünkön jobbra), aki a világ egyik legna-
gyobb sikereket elért természetfotósa
és dr. Kalotás Zsolt (a képen balra), aki-
nek jelentõs szerepe volt Máté Bence
pályájának alakításában. Kalotás dok-
tort felesége, Máté Bencét pedig segítõ-
társa, programjainak megvalósítója,
Olasz Csaba kísérte el. A vendégek
Vincze Bálintnak, az atomerõmû tipog-
ráfusának, grafikusának meghívására
érkeztek, aki maga is természetfotós,
képeibõl számos kiállítást rendeztek,
és album is készült.

A kis csapatot a szokásosnál jóval
gazdagabb útvonalon a Tájékoztató és
Látogatóközpont munkatársai kísérték
el, a program felénél fogadta a társasá-
got dr. Kovács Antal kommunikációs
igazgató is.

A látogatás a szokásos, 4. blokki útvo-
nal bemutatásával indult. A közvetlenül
érzékelhetõ méretek, a telephelyrõl el-
hangzó földrajzi és technológiai adatok
nem egyszer komoly hatást tettek a
vendégekre – de azért megbarátkoztak
a hallottakkal. A blokkvezénylõi infor-
mációk, majd a turbinacsarnoki vizit
után már alig várták, hogy eljussunk a

reaktorcsarnoki látogatófolyosóra. Szá-
mos kérdés fogalmazódott meg, igye-
keztünk mindent megválaszolni. Kifeje-
zetten erõs érdeklõdés nyilvánult meg
a lokalizációs rendszert illetõen, de ez
nem is lehetett volna másként, hiszen
ez a technológia választja el az üzemi és
a szabad területeket egymástól.

Az igazi túra most indult, megláto-
gattuk a vízkivételi mûvet. Bár nem lép-

tünk be annak területére, sikerült el-
mondani a gerebek, szivattyúk, szûrõk,
medencék és a nagy átmérõjû csõveze-
tékek szerepét. Máté Bencét egyszerû-
en elvarázsolták a vízforgalmat jellem-
zõ számok. Még nem volt vége a meg-
lepetéseknek. Az Atomerõmû Tûzoltó-
ság emelõkosaras kocsija várt bennün-
ket az árvízi védekezési készletet tartal-
mazó raktár mellett, és két csoportban

a magasba „röpítette” a vendégeket és
kísérõiket. Ekkor már tíz másodpercen-
ként kaptuk a kérdéseket, Bálinttal alig
gyõztük a válaszokat. Hatvan méter ma-
gasból kitárul a táj, a technológia beol-
vad a környezetbe. Kalotás Zsolt Tolna
megyei lakos, és szakminisztériumi
munkája folytán is jó ismerõje a me-
gyének és az erõmûnek. Máté Bence is
járt már korábban a horgásztavaknál,
csak hát magasból egészen más az össz-
kép. A sikeres földet érés után gépko-
csiba szálltunk, és egy tartalmas látoga-
tást tettünk a meleg vizes csatorna min-
den fontos létesítményénél. Ennek so-
rán vendégeinket végig az a kérdés fog-
lalkoztatta, hogy miért nem hasznosít-
juk az óriási mennyiségû víz hõ- és
mozgási energiáját.

A délután a látogatóközpontban telt
el, változatlan intenzitással jöttek a –
sokszor furcsa – kérdések. Kiemelt fi-
gyelmet kapott a radioaktív hulladékok
kérdésköre és az elhasznált üzemanyag
kezelése. Úgy érzem, mindkét fél isme-
retekben bõvülve zárta a napot. Sike-
rült közelebb hozni egymáshoz a mak-
ro- és a mikrovilágot, és sikerült tisztáz-
ni az épített és a természeti környezet
közötti kapcsolatok jelentõs részét.

Varga József

Árkon-bokron és
atomerõmûvön 

keresztül futnak
Szeptember 14-én második alkalommal rajtol el
a paksi Atomfutás mezõnye. A verseny csak-
úgy mint tavaly, a Duna-parti város Kenyér-,
Hal- és Borünnep elnevezésû gasztronómiai
fesztiváljának programrészeként várja a szabad-
idõsport kedvelõit. Az MVM Paksi Atomerõmû
Zrt. közremûködésével megvalósuló versenyen
számos távon és sztársportolókkal egy mezõny-
ben állhatnak majd rajthoz a futók. A pályák
szebbnél szebb városrészeken, a Duna-parton
és olyan érdekes helyeken is keresztülvezet-
nek, mint például az atomerõmû és az Atom-
energetikai Múzeum. Tavaly, az elsõ alkalom-
mal kiírt versenyen is már több mint hatszá-
zan vágtak neki a különbözõ távoknak, köztük
híres sportolók is voltak. A futás kedvelõi 13
versenyszám közül válogathatnak. Nevezni a
helyszínen is lehet egészen a verseny indulá-
sáig – errõl részleteket a www.atomfutas.hu
weboldalon olvashatnak az érdeklõdõk.

Idén nyáron ismét határon túli
magyar diákok érkeztek a Paksi
Atomerõmûbe szakmai gyakor-
latra. Saját diákszervezetük azon
felvidéki és erdélyi magyar diá-
kokat jelölte erre a lehetõségre,
akik jó tanulmányi eredménye-
ik mellett a diákszervezetben ak-
tív tagok és felsõfokú tanulmá-
nyaikat mûszaki, energetikai
szakterületen végzik.

A kétszer két hét programjának ösz-
szeállításakor fõ szempont volt, hogy
a színvonalas szakmai és a tartalmas
szabadidõs programok aránya is meg-
felelõ legyen.  Ennek alapján a diákok
az elsõ két nap során az atomerõmû
felépítésével, mûködésének alapjaival
ismerkedtek. Szakmai elõadásokat
hallgattak az atomerõmû jelenével,
tervezett bõvítésével kapcsolatos té-
mákban. A program olyan helyszíni
foglalkozásokat, üzemlátogatásokat is
tartalmazott, melyek során interaktív

módon ismerhették meg a technoló-
giai és irányítási rendszereket, azok
részegységeit. Közkedvelt helyszín-
nek bizonyult a Karbantartó Gyakor-
lóközpont, valamint az oktatósz-
imulátor, ahol számos eszközt, beren-
dezést kipróbálhattak, testközelbõl
megismerhettek. Látogatást tettek a
Tájékoztató és Látogatóközpontban,
az Atomenergetikai Múzeumban és a
Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójá-
nak üzemi létesítményeiben is. Szak-
irányú tanulmányaikhoz illesztett,
speciálisabb erõmûvi ismeretek meg-
szerzésére pedig az a két nap állt ren-
delkezésre, amikor a szakmai szerve-
zeteknél dolgozó munkatársak az ott
zajló munkafolyamatokat, tevékeny-
ségüket mutatták be.

A szakmai foglalkozásokat kötetle-
nebb és vidám hangulatú programok
zárták, melyek során Paks város és a
régió helytörténeti, építészeti értéke-
inek bemutatása mellett gasztronómi-
ai élményekkel is gazdagodtak a diá-

kok. A hétvégi egész napos kirándulás,
a sárkányhajózás, a balatonfüredi egy-
hetes nyaralás, a tekézõben vagy a hor-
gásztavaknál tartott közös vacsorák, a
Sárgödör téri borkóstolót követõ kö-
zös éneklés, mind, mind olyan élmé-
nyek, melyekre szívesen emlékeznek
majd vissza a résztvevõk.

A szakmai és a szabadidõs progra-
mok összeállításában, lebonyolításá-
ban jelentõs részt vállaltak az oktatási
fõosztálynak azok a kollégái – Ignits
Miklósné, dr. Szinger Zsuzsanna,
Juhászné Pónya Mónika, Bodnár Ró-
bert, Rohnné Tóth Ágnes –, akikhez
bármilyen kéréssel bátran fordulhat-
tak a diákok, és akik mindvégig azon
dolgoztak, hogy a határon túli magyar
diákok szakmai gyakorlata kiválóan si-
kerüljön. Köszönet illeti a szervezeti
egységek azon kollégáit is, akik szak-
mai támogatásukkal hozzájárultak ah-
hoz, hogy valamennyi helyszínen tar-
talmasan és zökkenõmentesen zajlot-
tak le a programok. BR

Határon túli magyar diákok szakmai gyakorlata

Természetfotósok lencsevégen
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110000 éévveess aa BBDDSSZZ 

Egy évszázad 
Száz év, még egy szervezet életében is
jelentõs idõ. Szakmai szakszerveze-
tünk históriája, a múlt század elejétõl
a XXI. század elsõ évtizedéig, külön-
bözõ társadalmi rendszereken átíve-
lõ, és történelmi korokban, gazdasá-
gi struktúrákban megvívott érdek-
harcok gazdag története.

A korai kapitalizmus idõszakában
szakszervezetet kikényszerítõ elõde-
ink (hiszen a bányászság szervezett
erejétõl rettegõ hatalom sokáig aka-
dályozta a megalakulást) tisztán lát-
ták, hogy csak egységesen, közösen fellépve és a hagyományos bányászszo-
lidaritásra támaszkodva vívhatnak eredményes harcot a bányatulajdonosok
ellen.

Küzdöttek az emberibb bánásmódért, a munkásokhoz méltó szociális kö-
rülményekért, a magasabb bérért, az élhetõbb életért. Nem hátráltak meg ak-
kor sem, amikor vezetõiket a sztrájkok miatt bebörtönözték, s akkor sem, ami-
kor ez ellen tiltakozva az utcára vonultak, s a csendõrök közéjük lõttek. Sokan
áldozták életüket ebben a harcban. Ám a bányászok az elemekkel vívott küz-
delemben edzõdtek, nap, mint nap néztek szembe a halállal, így nem retten-
tek meg akkor sem, ha családjukért, társaikért, a külszínen kellett megütköz-
niük.

A II. világháború után békésebb idõszak kezdõdött a munkavállalói érdek-
védelemben, s ez jellemezte a bányászszakszervezet tevékenységét is. A szoci-
alizmus építésének idején nem volt szükség látványos fellépésekre, tiltakozá-
sokra, a bányászok fontos építõkövei voltak a rendszer gazdaságának, s külö-
nösképpen a nevezetes „széncsaták” korában, kiemelt társadalmi és anyagi
megbecsülést kaptak a hatalomtól. Aztán a nyolcvanas évek elejétõl-közepé-
tõl megkezdõdött a bányák, elsõsorban a szénbányák visszafejlesztése.

Majd bekövetkezett a rendszerváltás, s a BDSZ újból a kapitalizmus körül-
ményei között vívhatta harcát a bányamunkásokért. Már nem a jobb szociá-
lis körülmények, még csak nem is a magasabb bér állt az érdekvédelem közép-
pontjában, hanem a munkahelyek megtartása, a munkahelyüket vesztõ bányá-
szok sorsának humánus kezelése. Miközben meg kellett küzdenie a fennma-
radásáért, a különbözõ kormányzati támadások kereszttüzében.

A bányászszakszervezet sikeresen vívta meg harcát, számtalan vívmányát tar-
totta életben, s folyamatosan száll síkra munkavállalói és nyugdíjasai érdekei-
nek védelmében ma is .

Most arra készülünk, hogy méltóképpen megünnepeljük százéves fennál-
lásunkat. Az ünneplésre központi tervet fogadott el az Országos Tanács. Azt
szeretnénk, ha ebben az évben jobban ráirányulna a figyelem a bányászokra,
mindazokra a problémákra, amelyek feszegetik az érdekérvényesítés kerete-
it. Ugyanakkor azt is be kívánjuk mutatni, hogy a BDSZ milyen eredményeket
ért el – tagsága egyöntetû támogatásával – az ágazati érdekvédelemben, mi-
lyen tervei vannak, s milyen perspektívákban gondolkodik. 

A száz év valamennyiünké!
Büszkék vagyunk azokra a szaktársainkra, akik a múlt század elején meghal-

lották a kor parancsát, felismerték a szükségszerûséget és megalakították szak-
szervezetünket. Példát mutattak nekünk bátorságból, meg nem alkuvásból, em-
berségbõl.

A mi dolgunk, hogy hozzájuk méltó módon, összefogva, erõt mutatva, ed-
digi eredményeinkre támaszkodva, a mai kor kihívásainak megfelelve, tovább
folytassuk a száz évvel ezelõtt elkezdett érdekharcot.

Ehhez kívánok, az elkövetkezõ száz évre, bányászköszöntéssel, Jó szerencsét!
Rabi Ferenc

a BDSZ elnöke

A munkáltatók és a Mozdonyvezetõk Szak-
szervezetét, a Vasutasok Szakszervezetét
valamint a VDSzSz Szolidaritást tömörítõ
Vasutas Szakszervezetek Szövetsége
(VASZ) vezetése augusztus 22-én megálla-
podott az idei béremelés mértékérõl és ki-
fizetésének módjáról, valamint arról, hogy
2014. június 30-ig nem kerül sor csoportos
létszámleépítésre. Eszerint 2013. július el-
sejéig visszamenõlegesen 2,4 %-os alapbér-
emelésben részesülnek a vasutasok, amit
a szeptemberi bérekkel, október 10-ig fi-
zetnek ki részükre az aláíró munkáltatók
(MÁV Zrt., MÁV-Start Zrt., MÁV-Trakció
Zrt., MÁV-Gépészet Zrt., MÁV Szolgáltató
Központ Zrt.). A MÁV Zrt. ugyanakkor vál-
lalta, hogy a MÁV Vagyonkezelõ Zrt., MÁV
Ingatlankezelõ Kft., MÁV FKG Kft., Záho-
ny-Port Zrt., MÁV KFV Kft., MÁV KERT
Kft., MÁV Vasútõr Kft. munkavállalói köré-

ben is a MÁV-ossal megegyezõ elvek alap-
ján – és mértékben hajtják végre a bérfej-
lesztést. Ezen felül a nyugdíjpénztári tag-
sággal rendelkezõk számára az alapbér 0,5
%-ának megfelelõ havi tagdíj-kiegészítést
biztosítanak a munkáltatók 2013. október
elsejétõl. A munkáltatók vállalták, hogy
2014. június 30-ig „a munkavállalók jöve-
delmi helyzetét hátrányosan befolyásoló
intézkedéseket nem hoznak, ide értve kü-
lönösen azt, hogy csoportos létszámcsök-
kentést nem hajtanak végre.” Ismeretes:
2013. július 8-án bruttó 25 ezer forintos
egyszeri, vasutasnapi kifizetésben állapo-
dott meg a MÁV Csoport és a VASZ vezeté-
se, amit a munkáltató július 12-ig át is utalt
a munkavállalók számlájára. Ez az összeg az
idei bérfejlesztés elsõ negyedéves részleté-
nek felelt meg.

Vasutas Szakszervezetek Szövetsége

Megállapodtak a Vasutasok

Elhunyt Kohányi Pál
Hetvenöt éves korában a közelmúltban váratlanul meghalt
Kohányi Pál, az ÉMÁSZ Nyrt. nyugalmazott szakszervezeti tit-
kára. A társaságnál mindenki által csak Palinak szólított tiszt-
ségviselõ harminckilenc évig töltötte be funkcióját. Minden-
ki ismerte, kedvelte és szerette. Elsõsorban azért, mert köz-
vetlen volt, akinek csak tudott, segített. Állandóan mosoly-
gott, sokszor viccelõdött és szinte mindenkivel tegezõdött. 

Õ volt „A Pali”, vagy a fiatalabbaknak „A Pali bácsi”. Életében
legenda lett, felülmúlhatatlan egyéniség, utánozhatatlan tit-
kár. Egy kor és egy korszak fûzõdött a nevéhez, ez az idõszak
pedig – valamennyien tudjuk – nem jön vissza többé. Megváltozott a világ, s meg-
változtunk benne mi is, akik már csak emlékeinkben idézhetjük vissza Kohányi
Pál alakját. Nem volt könnyû az õ idejében sem, hiszen akkor is akadtak gondok
és problémák, amelyek megoldására törekedett. Partnerként tekintett rá a rész-
vénytársaság elnöke és vezérigazgatója, szervezett dolgozója és a szakszerveze-
ten kívüli munkavállalója egyaránt. Pali valamennyiükért oroszlánként küzdött,
ezt szép szóval és meggyõzéssel tette. Kohányi Pál bükkaranyosi temetésén részt
vett Gál Rezsõ, az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szö-
vetségének elnöke, dr. Szilágyi József, az EVDSZ elnökhelyettese, Juhász Gyuláné,
az ÉMÁSZ Nyrt. megbízott szakszervezeti elnöke, Gembiczki Tibor, az ÉMÁSZ
Nyrt. nyugalmazott szakszervezeti elnöke, továbbá az ÉMÁSZ Nyrt. több dolgo-
zója is. 

Gy. I.

SÓTONYI GÁBOR veszi át a MAVIR Magyar Villa-
mosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító
ZRt. vezetését. A gazdasági szakember eddig az
MVM Csoport távközlési társasága, az MVM
NET Zrt. gazdasági igazgatója volt, jelentõs ta-
pasztalatra tett szert a telekommunikációs ipar-
ágban. A MAVIR a következõ idõszakban jelen-
tõs részben távközlés-központú projekteket in-
dít: az okos mérés bevezetése mellett a vállalat
átviteli hálózatának irányítástechnikai korsze-
rûsítését is tervezi - olvasható a társaság közle-
ményében. 

BEJELENTETTÉK a rezsicsökkentés újabb lépcsõ-
jét, melynek értelmében 11,1 százalékkal csök-
ken a gáz, a villamos energia és a távfûtés ára.

„A Fidesz és a KDNP frakcióülésén azt a dön-
tést hoztuk, hogy folytatni kell a rezsicsökken-
tést a villamos energia, a gáz és a távfûtés tekin-
tetében. Ennek megfelelõen a villamos energia,
a gáz és a távfûtés árát õsszel 11,1 százalékkal
csökkentjük” – jelentette be Rogán Antal.

SUPPAN GERGELY, a TakarékBank elemzõje szerint
a rezsicsökkentés hatására az infláció az év végé-
re 1 százalékra, vagy akár az alá is fog csökkenni.
Az érintett cégekre nézve ugyanakkor negatív
hatással lesz a szolgáltatási díjak újabb csökken-
tése, ennek hatására beruházások maradhatnak
el az energiaszektorban, ahol már most is “pad-
lón van” a beruházásállomány – vélekedett az
elemzõ.

RRRRÖÖ VV II DD EE NN
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Mossunk esővízzel! Csak zuha-
nyozz, ne kádazz! Igyunk csapvizet!
Éljenek a Vízházak! Ilyen, és ehhez
hasonló, rengeteg tanácsot kapha-
tunk nap mint nap kedvenc újsá-
gunk hasábjairól, vagy tv-riporte-
rünktől és persze az internet is
hemzseg az ivóvíz-megtakarítási
tippektől. Mondhatnánk így is, rövi-
den: A VÍZ EMBERI JOG!

Ezzel a rövid címmel ismerhettük meg
az Európai Unió kampányát, aminek el-
sõdleges célja az volt, hogy a kormányo-
kat rábírja, hogy minden polgárjuk szá-
mára elegendõ mennyiségû tiszta ivóvi-
zet és szennyvízelvezetést biztosítsanak,
illetve, hogy az Európai Bizottságot
presszionálja, hogy a vízszolgáltatások
liberalizációs trendjét függesszék fel. A
kampány teljes címe magyarul: A víz és
a szennyvízhálózat emberi jog! A víz egy
nyilvános jó, nem árucikk!

Az európai polgári kezdeményezést
bármelyik tagország polgára támogat-
hatta egy online aláírásgyûjtõ rendsze-
ren keresztül. Az aláíráshoz szükséges
adatokat szeptember 9-ig gyûjtötték és
nemzetenként eltérõ kvótát vártak.

A magyaroktól 16.500 szavazat volt az
elvárt, ezt szeptember 3-ig teljesítettük
is. Az elegendõ kvóta elérésében nagy
szerepe volt annak, hogy a LIGA és az
EVDSZ is szívügyének tekintette, hogy
a magyar nemzet nem vallhat szégyent
egy ilyen fontos kérdésben, ezért felka-
rolta a közös célt, és saját érdekeltségi
körükben minikampányt indítottak az
aláírásokért. (Lapzártakor az uniós tag-
országok által adott aláírások száma
1.534.332, cél a 2.000.000 aláírás be-
gyûjtése, a szerk.)

Az akcióról és a LIGÁ-hoz való
csatlakozásukról Fürjes Józseffel, a
VKDSZ (Vízügyi Közszolgáltatási
Dolgozók Szakszervezeti Szövetsé-
ge) elnökével beszélgetek:

– A magyar lakosságnak hány száza-
léka jut tiszta ivóvízhez illetve van le-
fedve szennyvízelvezetõ rendszerrel?

– Hál’ Istennek az ivóvízzel egészen
jól állunk már, a lakosság 95 %-ához jut el

tiszta ivóvíz, amíg ugyanez a szám csak
70 % egyelõre a szennyvízelvezetés terü-
letén. Hozzátartozik ehhez az adathoz
azonban, hogy a következõ két évben szá-
mos, a szennyvízszolgáltatás mértékét nö-
velõ program, projekt indul, amiknek
következtében nagy biztonsággal állít-
hatjuk, hogy 2015-re 90 % körüli arányt
tudhatunk majd ezen a területen is. Ter-
mészetesen mindig van mit csinálni, és
A VÍZ EMBERI JOG kampány fõ céljai
mellett leginkább a lakosság (nemzeti
és európai uniós szinten értve is) figyel-
mének megragadását célozta, és az ivó-
víz, mint alapvetõ túlélõ szükségletünk
külsõ tényezõktõl történõ veszélyezte-
tettségének súlyosságát próbálja tuda-
tosítani az azt felhasználókban. A ivó-
víz, a tiszta, jó minõségû ivóvíz, ami éle-
tet ad és nem megbetegít, stratégiai fon-
tosságú kérdés. A világ vízkészletének
csak elenyészõ része édesvíz, a többi
sós. Magyarországot édesvízkészlete

alapján nagyhatalomnak tartják, de ez
csak növeli a felelõsségünket az ivóvíz
megóvása terén.
– Az ivóvíz alanyi jogú hozzáférése „ré-
vészt” is kíván. 

– Hát persze és ez a „révész” nem is ol-
csó. Az ivóvízellátás rendkívül tõkeigé-
nyes eljárás, speciális mûszaki hátteret,
jól képzett embereket, és kifinomult tech-
nológiát kíván ez a folyamat. Többek kö-
zött emiatt is – hiszen a magyar vízügyi
ágazatban jelen vannak önkormányzati,
állami és külföldi, privatizált érdekek is –
kicsit megosztó volt ez a kampány. A tu-
lajdonosi többszínûség miatt többet vár-
tunk magunktól is a kampányban, mint
amennyit végül teljesíteni tudtunk. Na-
gyon örültünk, hogy a LIGA és az EVDSZ
is felkarolta a kezdeményezést.

Két és fél év ismerkedés után
elkötelezték magukat

– A korábban autonóm színekben tevé-
kenykedõ VKDSZ nyár eleje óta a LIGA
táborát erõsíti.

– Május 26-án rendkívüli kongresszu-
sunkon mondtuk ki a csatlakozásunkat a
LIGA-hoz. Ezt egy 2-2,5 éves elõkészület,
a LIGA-val történõ együttdolgozás elõzte
meg. Halasy Károly kollégámmal négy
évvel ezelõtt, tisztújítás során lettünk a
VKDSZ vezetõ tisztségviselõi. Ránksza-
kadt a víziközmû szolgáltatásról szóló tör-
vény, együtt a Munka Törvénykönyv-
ének változásaival. Az elõbbibõl az a
kormányzati szándék olvasható ki, hogy
a korábbi, kevesebb üzemeltetõ struktú-
rához kívánnak visszatérni. Ez nyilván-
valóan integrálással, az pedig a munkahe-
lyek csökkenésének veszélyével jár. Eb-
ben a közegben, szituációban kell dol-
goznunk, és egyszerre kell figyelembe
venni a szakmai és a munkavállalói érde-
keket, különben nagy gondok adódhat-
nak bármelyik területen. A legfontosabb
célunk az volt, hogy valódi szakmai érté-

kek és indokok mentén menjen végbe az
elkerülhetetlen integráció. Láttuk, hogy
a saját mûködési rendszerünket is hozzá
kell strukturálni az eseményekhez. Mi, a
VKDSZ, az autonómoknál alapítók va-
gyunk, de ennek ellenére sem tudtunk
ezekben a kényes és nagyon fontos kér-
désekben, folyamatokban egyetérteni,
szót érteni. Annyira kaotikusnak tûnt a
helyzet belülrõl számunkra, hogy egy
utat láttunk, kimenekülni a rendetlen-
ségbõl. Felfüggesztettük a tagdíjfizeté-
sünket. Ebben a helyzetben, tele aktuális
problémákkal, a LIGA volt az elsõ és
egyetlen konföderáció, amelynek vezetõ-
je, Gaskó István a kezét nyújtotta. Ist-
ván – ismerve a helyzetet, tudva arról,
hogy az ágazat milyen nehéz idõket él és
komoly átalakulás elõtt áll – felkeresett és
megkérdezte, hogy mit tudna segíteni. A
megkeresése nagyon jól esett és jól is
jött. Én õt személyesen nem ismertem.
Tehát abba kapaszkodtam, akit igen,
Gál Rezsõt, a LIGA egyik legerõsebb tag-
szervezetének, az EVDSZ-nek elnökét
jól ismerem, õ nagyon jól képzett, hig-
gadt, intelligens, jól tárgyaló vezetõ. Eb-
bõl indultam ki, ezt jelentette számom-
ra a LIGA. Ezt követõen 2,5 évig együtt
dolgoztunk Istvánnal, beleláttunk egy-
más dolgaiba, mi is kezdtük megismer-
ni a LIGA mûködését, õk is a miénket.
Ennek eredményeként május végére
megérett a döntés, és 86 %-os támogatás-
sal a LIGA tagszervezeteinek sorába lép-
tünk. Bárki bármit mond, vádaskodik,
én azt látom, hogy a LIGA rendelkezik az-
zal a stratégiával, ami elengedhetetlen
feltétele a növekedésnek, gyarapodás-
nak. Az együttmûködést most már pa-
pírformával megpecsételve is ratifikál-
tuk, és folyik a közös munka, mert abból
bizony van elég! Meyer Herta 

Vízügyi kampány és konföderáció váltás
– a LIGÁ-ban a vizesek –
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Ebben az évben a MAVIR ZRt. rendezésében került sor
a XVIII. Villamosenergia-ipari Tenisz Találkozó lebonyo-
lítására. A verseny augusztus 8-11. között a Népliget-
ben, az Ábris Sportközpontban, illetve az Építők te-
niszpályáin zajlott.

A szervezést ezúttal is a MAVIR SE vállalta a Kommunikáci-
ós Osztály hathatós segítségével. A szervezés kezdetekor
mindjárt szembesültünk azzal a nehézséggel, hogy nem
könnyû Budapesten olyan helyet találni, ahol - legalábbis
egymáshoz elérhetõ közelségben - 16 pálya áll rendelkezés-

re. Ennek tudatában, már jó korán, tavaly novemberben el-
kezdtük a munkát. És persze annak tudatában is, hogy az
iparági versenyeknek rangjuk van, erõs összetartó erõt je-
lentenek az iparági társaságok vezetõi és dolgozói körében.
Az elõzetes várakozásoknak megfelelõen végül 21 társaság-
ból közel 200 versenyzõ jelentkezett a versenyre (15-tõl 87
éves korig!), akik 14 kategóriában mérték össze tudásukat.

Pénteken reggel Hackl Mónika, a kommunikációs osz-
tály vezetõje köszöntötte a résztvevõket, majd Tihanyi
Zoltán, a MAVIR SE elnöke nyitotta meg a találkozót. Ez-
után a verseny bírája, Dudásné Nádasi Judit mondta el a

versennyel kapcsolatos fontos tudnivalókat. Ezután már
a sportolóké lett a fõszerep.

Sajnos az idõ nem igazán kedvezett a versenyzõknek, a
pénteki közel 40 fokos hõséget másnap szél és esõ követ-
te. Szerencsére az idõ végül jóra fordult, és csúszás nélkül
sikerült befejezni a küzdelmeket. Vasárnapra maradtak a
döntõk, nagyon izgalmas, színvonalas versengést hozva.

A terveknek megfelelõen, ezután elkezdõdhetett az
eredményhirdetés, melyen kupákat, és igen szép Zsolnay
érmeket kaptak a helyezést elért versenyzõk.

A díjakat Tihanyi Zoltán, és Farkas János a MAVIR SE te-
nisz szakosztályának vezetõje adta át. Nekünk különösen
kedves, és nem várt siker, hogy a találkozó legeredménye-
sebb csapata a MAVIR ZRt. lett.

A VITSPORT „Mi vagyunk a legjobbak” két kupáját Vár-
helyi Géza, az alapítvány elnöke adta át. A kis- és közép-
vállalati kategóriában az EKS Service csapata, (ebben a ver-
sengésben a MAVIR teniszezõi a 2. helyet szerezték meg),
míg a nagyvállalati kategóriában a Vértes Erõmû csapata
nyert.

A részletes eredménylista megtalálható a vitsport.hu, ill.
a mavirse.hu honlapokon.

Az eredményhirdetés után Hackl Mónika és Tihanyi
Zoltán búcsúztatta a résztvevõket, szerencsés utat kíván-
va, illetve jó felkészülést a jövõ évi versenyre.

A szervezõ bizottság nevében: Felbán Edina

XXVIII. Villamosenergia-ipari Tenisz
Találkozó a MAVIR ZRt. rendezésében

–HÍREK

Korábban mindig háromnapos volt az
eseménysorozat, amely párját ritkítja a
vállalatok és gazdasági társaságok hazai
népes táborában. A válság a villamos-
energia-iparágat is elérte, a sportnap
azonban – ha rövidített formában is –,
de megmaradt, fennmaradt. A jubileu-
mi versenynek a nógrádi megyeszék-
hely adott otthont: megnyitó beszédé-

ben dr. Kövesdi Zoltán, az ELMÛ-ÉMÁSZ
igazgatóságának tagja a folyamatossá-
got, a hagyományápolást emelte ki, s kí-
vánt minden rajthoz állónak sok sikert. 

Utcai futás
Az évek során a mûsor nem változott,
csak némiképpen átalakult. Az asztalite-
nisz, a céllövészet, a labdarúgás, a sakk, a
tájfutás és a tenisz megõrizte helyét a
sportnapon, s maradt az atlétika is, de ez
a mûfaj most már csupán egy számmal,
az utcai futással szerepelt a program-
ban. 

A Salgótarjánban összegyûltek megem-
lékeztek Kohányi Pálról, az ÉMÁSZ Nyrt.
közelmúltban elhunyt ny. szakszervezeti
titkáráról, valamint köszöntötték a 81 esz-
tendõs Biró Józsefet, aki sakkozóként
mind az ötven sportnapon részt vett. Jó-
zsi bácsi nagy tapsot kapott akkor, amikor
átvette jutalmát Juhász Gyulánétól, az
ÉMÁSZ Nyrt. megbízott szakszervezeti
elnökétõl. 

Hazai csapatsiker
Korábban évtizedekig Sárospatak együt-
tese nyerte a csapatversenyt és sokáig el-
képzelhetetlen volt, hogy a zem-
plénieket valamelyik együttes letaszítsa

képzeletbeli trónjáról. Most azonban
megtörtént az õrségváltás, ugyanis a há-
zigazdák gárdája diadalmaskodott, har-
colta ki az összesített elsõ helyet. 

Eredmények
Az összesített csapatban: 1. Salgótarján 51,
2. Sárospatak 47, 3. Budapest 47, 4. GA Ma-
gyarország 38, 5. Miskolc központ 37, 6. Mis-
kolc 35, 7. Gyöngyös 27. 
Asztalitenisz, férfi csapat: 1. Miskolc, 2.
Gyöngyös, 3. Sárospatak. Férfi egyéni: 1. Lo-
vász Bence (Miskolc), 2. Kompos Endre
(Gyöngyös), 3. Machárch Attila (Budapest).
Nõi csapat: 1. Budapest, 2. Miskolc központ,
3. Miskolc. Nõi egyes: 1. Bálint Cecilia (Buda-
pest), 2. Bács Hajnalka (Budapest), 3. Leskó
Zsoltné (Miskolc központ). 
Céllövészet, férfi csapat: 1. Salgótarján (Si-
mon Zsolt, Pádár József, Tóth Richárd János)
530, 2. Miskolc központ (Szamosi Endre, Kas-
sai Béla, Géresi Zoltán) 498, 3. Sárospatak
(Preszoly András, Marczi Zoltán, Nagy Lajos)
461. Férfi egyéni: 1. Simon Zsolt (Salgótarján)
190, 2. Kassai Béla (Miskolc központ) 178, 3.
Nagy Lajos (Sárospatak) 173. Nõi csapat: 1.
Salgótarján (Szentpéteri Andrea, Kovácsikné
Kun Ágnes, László Róbertné) 498, 2. Sárospa-
tak (Greskó Józsefné, Németh Lászlóné,
Miglécz Józsefné, Paksi Enikõ) 443, 3. Mis-

kolc központ (Leitnerné Boda Mária, Leskó
Zsoltné, Fónagy Péterné) 406. Nõi egyéni: 1.
Greskó Józsefné (Sárospatak) 178, 2. Kovác-
sikné Kun Ágnes és Szentpéteri Andrea (Sal-
gótarján) 171-171. 
Utcai futás, csapat: 1. Salgótarján 27:50, 2. Sá-
rospatak 30:30, 3. Budapest 32:36. Egyéni: 1.
Isépy Zoltán (Budapest) 8:43, 2. Stork Mihály
(Salgótarján) 8:45, 3. Vida László (Miskolc
központ) 9:27.  
Labdarúgás: 1. Sárospatak, 2. GA Magyaror-
szág, 3. Miskolc központ. 
Sakk, csapat: 1. Sárospatak, 2. Salgótarján, 3.
GA Magyarország. Egyéni: 1. Simai Máté (Sá-
rospatak), 2. Pap András (Gyöngyös), 3. Lazár
László (GA Magyarország). 
Tájfutás, férfi csapat: 1. Salgótarján 119:52, 2.
Budapest 145:14, 3. Sárospatak 148:14. Férfi
egyéni: 1. Stork Mihály (Salgótarján) 25:27, 2.
Stork Gábor (Salgótarján) 31:54, 3. Tokár Béla
(Sárospatak) 39:17. Nõi csapat: 1. GA Magyar-
ország (Kovácsné Lubinszki Mária, Kovács Re-
náta) 37:15, 2. Salgótarján (Hatala Ivett, Fésûs
Evelin) 44.41, 3. Miskolc (Nemesházi Lás-
zlóné, Gyöngyösi Ildikó) 51:44. 
Tenisz, csapat: 1. Eger, 2. Budapest, 3. Mis-
kolc központ. Egyéni: 1. Kegye Péter (Eger),
2. Szendy Dániel (Budapest), 3. Kegye Attila
(Eger) és Kiss Sándor (Budapest). 

Gyõri István

A PRAKTIKER országos hálózata
szeretettel várja az EVDSZ tagjait
áruházaikban. A vásárlásra vo-
natkozó kedvezményt az tudja
igénybe venni, aki a PRAKTIKER
barkácsáruházban felmutatja az
EVDSZ tagsági igazolványát az
EDC logóval és érvényes matricá-
val az idei évre. PRAKTIKER part-
nercéges kedvezményes hétvégék
az EVDSZ tagjai részére 

Szeptember 27-28-29.
Október 25-26-27.

November 22-23-24.
Jó vásárlást kíván a PRAKTIKER

Trónfosztás történt Salgótarjánban
A nógrádi megyeszékhely adott otthont július 20-án az 50. ELMÛ-ÉMÁSZ Sportnapnak
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