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Kissé hûvös légkörben kezdõdött az Orszá-
gos Érdekegyeztetõ Tanács (OÉT) kor-
mányváltás utáni elsõ plenáris ülése, ké-
sõbb ez oldottabb hangulatban folytatódott.
A tripartit érdekegyeztetõ rendszer  szerep-
lõi; a kormány, a munkavállalók, a munka-
adók képviselõi azzal a céllal találkoztak,
hogy konzultáljanak a mai és az elkövetke-
zendõ idõszak legfontosabb, munkavállaló-
kat érintõ kérdéseirõl. 

A miniszterelnök beszédével kezdõdött meg
az OÉT ülése Budapesten, a Képviselõi Iroda-
házban, 2010. szeptember 20-án.

A tanácskozáson a kormány részérõl meg-
jelent Orbán Viktor miniszterelnök, Navra-
sics Tibor miniszterelnök-helyettes, Matolcsy
György nemzetgazdasági miniszter és Czom-
ba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium
foglalkoztatáspolitikáért felelõs államtitkára.

A munkavállalói oldalon a konföderációk ve-
zetõi vettek részt, a soros elnöki tisztet Gaskó
István, a LIGA Szakszervezetek elnöke töltöt-
te be. A munkáltatók soros elnöke Zs. Szõke
Zoltán volt.

A kormányfõ bevezetõjében választ adott a
még el sem hangozhatott kérdésre, amely a
hosszú érdekegyeztetési szünetre vonatko-
zott. A sürgetés jogos volt - mondta -, fontos-
nak tartották az érdekegyeztetést, de az elsõ
száz napban a programjukban foglalt, ha-
laszthatatlan lépéseket kellett megtenniük.

- Az elmúlt száz napban létrejött az a poli-
tikai alap, amely lehetõséget teremt egymillió
új munkahely létrehozására a következõ
években. A jelenlegi adórendszert meg kell
változtatni, mert munka- és családellenes.
Nem akarunk olyan intézkedéseket hozni,
amelyek árát az emberekkel, a legkiszolgálta-
tottabbakkal fizettetik meg - jelentette ki.

Majd beszélt arról is, hogy ezt a célt szüksé-
ges elõmozdítania az OÉT-nek is, ugyanak-
kor a kormány nem tekinti kõbe vésettnek az
érdekegyeztetés jelenlegi formáját. 

Az OÉT-rõl szóló törvényt nem szeretnék
egyedül megváltoztatni, várják az oldalak
képviselõit, jutassák el a már elküldött hat-
hét javaslatot követõen a többi javaslatot is,
miként lehetne olcsóbbá, gyorsabbá, hatéko-
nyabbá tenni az érdekegyeztetést. A minisz-
terelnök  hangsúlyozta: - Semmilyen törvény
nem írhatja felül a választói akaratot, s ennek
a kormánynak a programja tartalmazza a vá-
lasztási programot, teljes egészében.  Elhang-
zott, hogy a nemzeti konzultációt helyezik
elõtérbe és a kormányzópárt képviselõire
úgy tekintsenek, mint a választópolgárok
képviselõire, amelyben a munkavállalók és a
munkaadók akarata is benne foglaltatik.

(Folytatás a 3. oldalon)

Október 7-e a Tisztes Munka Világ-
napja, melynek alkalmából idén is a
világ számos pontján, különbözõ ak-
ciókkal hívják fel a szakszervezetek a
figyelmet arra, hogy munkavállalók
tízmilliói dolgoznak tisztességtelen
feltételekkel, embertelen körülmé-
nyek között, törvénytelenül. A LIGA
Szakszervezetek idén Budapesten, a
Moszkva téren, a fekete munka egyik
emblematikus helyén tart rövid akci-
ót a feketegazdaság kifehérítésének
fontosságát hangsúlyozva. Ugyan-
ezen a napon Sopronban LIGA-VD-
SzSz demonstrációt szerveznek.

Legyen ott Ön is, legyél ott Te
is október 7-én 15 órakor a
Moszkva téren, az óra alatt!

Mi a Tisztes Munka?
A Tisztes Munkát, mint koncepciót

és menetrendet, a Nemzetközi Mun-
kaügyi Szervezet (ILO) vezette be és
kezdte el terjeszteni 1999-ben. A tisz-
tes munka magába foglalja a munka-
végzés lehetõségét, amely produktív
és tisztes jövedelmet biztosít. Bizton-
ságot és szociális védelmet nyújt a
munkavállalóknak és családjaiknak.
Jobb kilátásokat biztosít a személyes

fejlõdésre és támogatja a társadalmi
integrációt. Biztosítja a véleménynyil-
vánítás szabadságát, a szervezkedés
alapjogát és hogy a munkavállalók
részt vegyenek az õket érintõ dönté-
sek meghozatalában. Garantálja az
egyenlõ lehetõségeket és bánásmódot
mindenki számára. 

Miért fontos a tisztes munka?
A földön minden embernek lehe-

tõsége kellene, hogy legyen a munká-
ra, amelybõl biztosíthatja alapvetõ
megélhetését. Ennek elérésében a
foglalkoztatásnak kulcsszerepe van.

Ezért kell minden kormányt felhívni
arra, hogy foglalkozzon többet a
munkahelyteremtéssel. És nem akár-
milyen munkahelyek teremtésével,
hanem tisztes munkahelyekével.

Habár sokszor halljuk azt az érvet,
hogy az országok nem engedhetik
meg maguknak a magasabb béreket
és jobb feltételeket, ezt a rövidlátó gon-
dolatot hamar cáfolnák a hosszú távú
eredmények. Ezért a legjobb mód a
globális szegénység leküzdésére a
Tisztes Munka. A legtöbb ember szá-
mára a tisztes munka hiánya egyenlõ
a szegénységgel. (Forrás: liganet)

Tisztes Munka Világnapja: 2010. október 7.

A VIII. EVDSZ Sporttalálkozó sikerességét
mi sem bizonyítja jobban, minthogy a ván-
dorkupa örökös gazdára lelt. Július végén
pár napra három paksi tagszervezet, a
PADOSZ, a MÉSZ, az ADÉSZ látta kiváló
szervezéssel vendégül a sport és a helyisme-
ret terén versenyezni vágyó csapatokat. Volt
rendkívül családias, elsõként résztvevõ csa-
pat, illetve egyiknek sikerült nagyon eltéved-
ni - mindezt a szervezõk kiváló érzékkel dí-
jazták is. 

Csapateredmények: I. helyezett a PA-
DOSZ, II. helyezett az Ajkai Hõerõmû Mun-
kavállalóinak Szakszervezete, III. helyezett
az OVIT Szakszervezet csapata. A vándorku-
pa végleg a paksiaké lett, mivel õk harmad-
szorra is a legeredményesebben küzdöttek. 

A nyerteseknek Gál Rezsõ EVDSZ elnök
adta át a díjakat, okleveleket, tárgyjutalma-
kat.

Folytatás a 10-11. oldalon
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Új korszak az érdekegyeztetésben 
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A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája beadványa a 

Gál Rezsõ

Az EPSU szervezésében
több program is megvalósult
2010. szeptember 21 és 23.
között. Szeptember 21-én az
európai üzemi tanácsoknál
tevékenykedõ szakszerveze-
ti képviselõk konzultációjá-
ra került sor Brüsszelben,
melyen részt vett Gál Rezsõ,
az EVDSZ elnöke.

Az európai üzemi tanácsok koor-
dinációs fórumán szereplõ napi-
rendi pontok voltak az EÜT-vel
kapcsolatos új megállapodások,
a transznacionális megállapodá-
sok, az új európai üzemi taná-
csokról szóló irányelv megvitatá-
sa. Sor került az EPSU EÜT koor-
dinátorok megválasztására.

E.ON és RWE vonatkozásban a
német ver.di szakszervezet egyik
nemzetközi vezetõje, Susanne
Senica lett a koordinátor. (Vele
kétoldalú megbeszélés keretén be-
lül a ver.di-EVDSZ további együtt-
mûködése is napirendre került. A
ver.di vezetõ testülete az errõl szó-
ló megállapodást megszavazta.)
Az EDF koordinátor az angol Uni-
son szakszervezet vezetõje, John
Loudon lett.

Az EPSU képviselõje, Jan
Willem Goudriaan tájékoztatást
adott a szervezet nemzetközi
jogsegély szolgálatáról, a tagszer-
vezetek számára lehetõségként
jelentkezõ pénzügyi alapról.
„Szakmai, pénzügyi segítséget
nyújtunk akár egy nemzetközi
perben is a munkavállalói érde-
kek okán” - mondta.

Közös munkaprogramot fogad-
tak el 2009-2014-re vonatkozóan.

Ezúton is jelezzük, hogy az  eu-
rópai üzemi tanácsok, a munkálta-
tók és a szakszervezetek együtt-
mûködésével  kapcsolatosan az EU
pályázatot hirdetett meg, melyre az
EVDSZ  2010 szeptember 3-án  pá-
lyázatot adott be. Ennek elbírálása
a következõ hetekben várható.

Szeptember 22-én került sor
az EPSU Energia Bizottság ülésé-
re, melynek fõ feladata volt a kö-
vetkezõ másfél napos konferen-
cia elõkészítése. Ennek egyik in-
dokát az szolgálta, hogy rövide-
sen az EU-parlament elé kerül az
energiapolitika.

Szeptember 22-23-én tartotta
az EPSU konferenciáját, mely-
nek témája „A közszolgáltatá-
sok változása európai összefüg-
gésben, a modernizálás és adap-
táció lehetõségei. A 2020-ig ter-
jedõ lisszaboni munkaprogram
elemzése.”

A konferencián nagy hagsúlyt
kapott az európai energia politi-
ka, melyrõl a tájékoztatót Gün-
ther H. Oettinger, az EU ener-
giabiztosa tartotta. 

Elõadásában az energia biz-
tonság, a környezetvédelem, a
megfizethetõ energia és a mun-
kahelyteremtés volt középpont-
ban. Elõre vetítette az intelligens
fogyasztásmérõk háztartási elter-
jedését. (Ami Olaszországban
már tipikus, várhatóan Magyar-
országon is elterjed). Ismertette a
háromszor húsz elvét. 2020-ra
20%-kal kisebb gázkibocsátás,

20% megújuló energia és 20%
energiahatékonyság-növelés.

Meglepetésszerûen bátorította
a szakszervezeteket a liberalizá-
ció bírálatára. Kész a jövõben az
EPSU-val tárgyalásokat folytatni.

Az elõadást vita követte, me-
lyen a munkahelyteremtés kér-
dése, valamint a liberalizáció si-
kertelensége is fókuszpontba ke-
rült.

A meghirdetett elvekhez több
ezer milliárd euró szükséges, és
a tapasztalatok szerint a multikat
a profitmaximalizáció érdekli,
nem a befektetés, mûszaki fej-
lesztés...

Az államháztartások a válság
miatt forráshiánnyal küszköd-
nek, a liberális adócsökkentõ
programok pedig tovább gyöngí-
tik az állami forrásokat

Az Unison szakszervezet je-
lezte az angol „minta-liberalizá-
ció” gyengeségeit, valamint ezzel
kapcsolatos angol miniszterelnö-
ki bejelentést: 2015-ben áramhi-
ány várható.

Részletes elõadást tartott Sven
Bergelin, az EPSU Energia Bizott-
ság elnöke, valamint Joel Decail-
lon, az ESZSZ alelnöke. Mindket-

ten az energiapolitika szakszerve-
zeti bírálatát tették meg.

Európa energetikai jövõjérõl
John Scowcraft, az Eurelectric al-
elnöke beszélt, s átadott egy kö-
zel 100 oldalas dokumentumot.
Ebben 78 diagram illetve táblázat
támasztja alá a 2050-ig terjedõ
idõszakban a várható mûszaki,
gazgasági mutatókat. A munkál-
tatók elõrejelzése szerint például
2050-re az EU energiaigénye a je-
lenleginek kb. négyszerese lesz,
8300 TWh.

Ennek közel a felét solar (14
%), biomassza (20%) és gáz
(15%) fogja adni. Az atomerõmû
részaránya a jelenlegi 16%-ról
28%-ra emelkedik.

A további elõadásokból, kuta-
tói jelentésekbõl kiemelkedett
Steve Thomas elõadása. A
Greenwich egyetem professzora
a multinacionális cégek aktuális
politikájáról beszélt. Külön ér-
dekesség az utóbbi idõszak
adásvételi politikája. Érdekesség
a francia EDF kivonulása a lon-
doni áramszolgáltatóból. A vevõ
Kína...

Továbbiakban a környezetvé-
delem és klímapolitika, hulladék-

feldolgozás volt terítéken. Részle-
tes elõadások voltak a vízzel kap-
csolatos kihívásokról. Tiltakozás
és aláírásgyûjtés van folyamat-
ban a vízügy liberalizációja ellen.
Jövõ tavaszig egymillió aláírásra
van szükség. 

Új energetikai technológiák,
alkalmazásuk és beruházások.
Mindezek kihatása a munkahe-
lyekre, szakszervezeti kérdések
és válaszok. Záró beszédében
Jan Willem Goudriaan összefog-
lalta az elhangzottakat és a szak-
szervezeti feladatokat.

A részletes prezentációkat a
www.vd.hu-n rövidesen közzé
tesszük.

Gál Rezsõ
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Günther H. Oettinger

Az Egyesült Villamosenergia-ipari
Szakszervezeti Szövetség (EVDSZ)
Budapesten, szeptember 8-án tartott
szövetségi vezetõségi ülésén meghí-
vott vendégként volt jelen Gaskó Ist-
ván, a LIGA Szakszervezetek elnöke,
aki elõadást tartott a szociális párbe-
széd aktuális helyzetérõl, tekintettel
a legutóbbi, munkavállalókat is érin-
tõ kormányzati intézkedések beveze-
tésére. Az elnök tájékoztatást adott
az Országos Érdekegyeztetõ Tanács
jelenlegi tevékenységérõl. 

- Nincs jelenleg érdemi érdekegyeztetés
hazánkban, a szociális párbeszéd nem
mûködik. Példátlan, a rendszerváltozta-
tás óta nem történt olyan, hogy az or-
szág végrehajtó intézménye nem tár-
gyalt az érdekegyeztetõ tanács tagjai-
val, azaz a munkavállalókra hatással le-
võ intézkedéseinek meghozatala elõtt
még annak ajánlásait sem veszi figye-
lembe. Ezért kijelenthetem, hogy a LI-
GA Szakszervezetek egyöntetû állás-
pontját, mely szerint vége a türelmi

idõnek, tovább nem tûrhetjük, hogy
teljesen mellõzve legyen a munkaválla-
lók véleménye. A dolgozók érdekében
tett erõfeszítéseinket a továbbiakban a
megszokott vehemenciával folytatjuk.
A szociális párbeszéd tagjai nem hagy-
hatják, hogy olyan rendelkezések lépje-
nek életbe, melyek megkárosítják a
munkavállalók érdekeit.

Gaskó István - aki az OÉT munkavál-
laló oldal soros elnöke - emlékeztetett,
miszerint az elmúlt években végzett LI-
GA tevékenység mögé számos szerve-
zet, az akkori ellenzék is csatlakozott -,
véleményükkel egyetértettek. Ilyen volt
például az egészségbiztosítás átalakítá-
sának kísérlete ellen tett akció,  a vasúti
mellékvonalak megszüntetése elleni til-
takozás, a vizitdíj bevezetése ellen tett
véleménynyilvánítás. Akkor úgy tûnt,
egy véleményen van a politika és az ér-
dekvédelem. Emiatt érte a szakszerveze-
tet olyan vád, mely szerint céljai és tevé-
kenysége a politikai akarat uszályába
került, de ez korántsem volt így, a LIGA
csupán tette a dolgát - jelentette ki az el-

nök. Az utóbbi hónapok azonban az ér-
dekvédelmi szervezetek várakozásait
nem igazolták, a makroszintû érdek-
egyeztetés stagnál annak ellenére, hogy
a törvényben meghatározott szabályai
vannak a szociális párbeszéd folytatásá-
nak, az érintett és kompetens szerveze-
tek véleményének figyelembevételével.
Több olyan esemény is történt az utóbbi
hetekben, mellyel a szociális párbeszéd
tagjai nem értenek egyet. Ilyen a tisztvi-
selõk indoklás nélküli elbocsátásának le-
hetõsége, a végkielégítések megkurtítá-
sa - nemcsak a vezetõ beosztású hivatal-
nokokat sújtva ezzel, hanem az aktív
munkában eltöltött többévtizedes mun-
kaviszonnyal rendelkezõ dolgozókat is
károsítva - illetve a Magyar Nemzeti
Üdülési Alapítvány megszüntetésének
tervezete. Jelentõs mértékû szakszerve-
zeti vagyon  tartozik az alapítványhoz,
melynek privatizálása esetén mindez ki-
kerülne a munkavállalók ellenõrzése
alól. Tiltakozásul a LIGA Szakszerveze-
tek az Alkotmánybírósághoz fordult.
(Lásd az alábbi mellékletben.)

(Emlékeztetõül: A rendszerváltás-
kor jelentõs vagyonnal rendelkeztek a
szakszervezetek. A szakszervezeti
konföderációk úgy döntöttek, hogy
egyben tartják azt és alapítványi for-
mában mûködtetik tovább. A Magyar
Nemzeti Üdülési Alapítványban az ál-
lamnak is lett tulajdonrésze. Az alapít-
vány szolgáltatásait -  például az üdü-
lési csekket - a dolgozók megkedvel-
ték, népszerûsége egyre nõtt. A 2010
áprilisában alakult új kormány elsõ lé-
pései között - az ún. salátatörvényben
- szerepelt az üdülési alapítvány átala-
kítása, a korábbi formájában való mû-
ködtetésének megszüntetése. Valójá-
ban az állam az egész vagyont tervezi
kivásárolni. Mi ez, ha nem államosí-
tás?)

A szakszervezetpolitika és a gazda-
ságpolitika terén tervezett lépések
mind  súlyos konfliktusokat vetítenek
elõre, melyre fel kell készülnie a szoci-
ális párbeszéd tagjainak. Olyan fontos
ügyekben, mint a közszolgáltatás, a
közösségi közlekedés, a közintézmé-

nyek, az oktatás, illetve a munkaügyet
érintõ sztrájktörvény, nem engedhetõ
meg, hogy a munkavállalók megkérde-
zése nélkül, a fejük felett döntsenek,
õket hátrányos helyzetbe hozva. Ezen-
kívül a szövetség tevékenysége kiter-
jed a nyugdíjkorhatárral kapcsolatos
kérdések, a mûszakos munkavállalók
helyzetének javítása érdekében tett te-
rületekre is. 

- A meglévõ jogokért a tagszerveze-
teknek határozottan kell ragaszkodni-
uk. A LIGA Szakszervezetek a legna-
gyobb taglétszámú konföderáció, a
legtöbb munkahelyi, iparági, területi,
helyi szervezettel rendelkezõ szövet-
ség, melynek további bõvülésére szá-
míthatunk. Az országos érdekegyezte-
tés jelenlegi helyzetét tekintve az a vé-
leményem, hogy a közösen kialakított
célokért, a munkavállalók helyzetének
javításáért továbbra is együtt kell
munkálkodnunk, harcolnunk, minden
lehetséges törvényes lehetõséget fel-
használva - összegzett Gaskó István. 

L. E.

„Minden törvényes eszközzel harcolunk a munkavállalók jogaiért”
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Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságához

J A V A S L A T
az Országos Érdekegyeztetõ Tanács

2010. II. félévi
M U N K A T E R V É R E

(Az OÉT munkaterv javaslata a Kormány 2010. II. fél-
évi törvényalkotási- és az Országgyûlés 2010. évi õszi
ülésszakára vonatkozó törvényalkotási programja
alapján készült.)

I. Plenáris ülésre javasolt témák:
Szeptember
1. Konzultáció az érdekegyeztetés helyzetérõl, a társa-
dalmi párbeszéd jövõjérõl
Elõterjesztõ: kormányzati oldal
2. Elõterjesztés egyes pénzügyi törvények módosítá-
sáról
Elõterjesztõ: kormányzati oldal
Tárgyalja: Gazdasági Bizottság
3. Elõterjesztés az egyenlõ bánásmódról és az esély-
egyenlõség elõmozdításról szóló 2003. évi CXXV tör-
vény módosításáról
Elõterjesztõ: kormányzati oldal
Tárgyalja: Esélyegyenlõségi Bizottság
4. Elõterjesztés a 2011. évi munkaszüneti napok kö-
rüli munkarendrõl
Elõterjesztõ: kormányzati oldal
5. Javaslat az OÉT 2010 második félévi munkatervére 
Elõterjesztõ: OÉT Titkársága

Október
1. Elõterjesztés a jogalkotásról szóló törvényrõl 
Elõterjesztõ: kormányzati oldal
Tárgyalja: Munkajogi Bizottság
2. Elõterjesztés a csõdeljárásról és a felszámolási eljá-
rásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításról.
Elõterjesztõ: kormányzati oldal
Tárgyalja: Munkajogi Bizottság
3. Elõterjesztés az Országos Érdekegyeztetõ Tanács-
ról szóló 2009. évi LXXIII. Törvény módosításáról 
Elõterjesztõ: kormányzati oldal
Tárgyalja: Munkajogi Bizottság
4. Elõterjesztés az adó- és járuléktörvények, a szám-
viteli törvény és a könyvvizsgáló kamarai törvény va-
lamint az európai közösségi jogharmonizációs köte-
lezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi törvé-
nyek 2010. évi módosításáról
Elõterjesztõ: kormányzati oldal
Tárgyalja: Gazdasági Bizottság
5. Elõterjesztés a Magyar Köztársaság 2011. évi költ-
ségvetésrõl 
Elõterjesztõ: kormányzati oldal
Tárgyalja: Gazdasági Bizottság
6. Elõterjesztés a Magyar Köztársaság 2011. évi költ-
ségvetést megalapozó törvények módosításról
Elõterjesztõ: kormányzati oldal
Tárgyalja: Gazdasági Bizottság
7. Elõterjesztés a 2011. évi bértárgyalások megkezdé-
sérõl
Tárgyalja: Bér- és Kollektív Megállapodások Bizottsá-
ga

8. Elõterjesztés a társadalombiztosítási nyugellátásról
szóló 1997. évi LXXXI. törvény    módosításáról
Elõterjesztõ: kormányzati oldal
Tárgyalja: Gazdasági Bizottság, Szociális Bizottság

November
1. Elõterjesztés az egyes egészségügyi tárgyú törvé-
nyek módosításáról
Elõterjesztõ: kormányzati oldal
Tárgyalja: Szociális Bizottság
2. Elõterjesztés a foglalkoztatáspolitikai területet érin-
tõ jogharmonizációs célú jogszabály módosításról
Elõterjesztõ: kormányzati oldal
Tárgyalja: Munkajogi Bizottság
3. Elõterjesztés az ágazati párbeszéd bizottságokról
és a középszintû szociális párbeszéd egyes kérdései-
rõl szóló 2009. évi LXXIV. törvény módosításáról
Elõterjesztõ: kormányzati oldal
Tárgyalja: Munkajogi Bizottság
4. Elõterjesztés az európai üzemi tanács létrehozásá-
ról, illetve a munkavállalók tájékoztatását és a velük
való konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról szóló
2003. évi XXI. törvény módosításáról.
Elõterjesztõ: kormányzati oldal
Tárgyalja: Munkajogi Bizottság

December
1. Elõterjesztés a korengedményes nyugdíjról szóló
181/1996 Kormány rendelet alkalmazásának tapasz-
talatairól, fenntartásának kérdéseirõl 
Elõterjesztõ: kormányzati oldal
Tárgyalja: Szociális Bizottság
2. Elõterjesztés a korkedvezményes nyugdíjról szóló
1106/2006 Kormány határozat végrehajtásával kap-
csolatos koncepcionális kérdésekrõl, (feladattervrõl) 
Elõterjesztõ: kormányzati oldal
Tárgyalja: Szociális Bizottság, Munkavédelmi Bizott-
ság

II. További, bizottsági tárgyalásra javasolt témák
Október
Elõterjesztés egyes szociális, fogyatékosügyi, gyer-
mekvédelmi és családtámogatási tárgyú törvények
módosításról
Elõterjesztõ: kormányzati oldal
Tárgyalja: Szociális Bizottság 

November
Elõterjesztés a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi
CLV. törvény módosításáról
Elõterjesztõ: kormányzati oldal
Tárgyalja: Gazdasági Bizottság 

III. Aktualitása esetén plenáris vagy bizottsági ülé-
seken folytatott konzultáció
Elõterjesztés az érdekképviseletekkel és társadalmi
szervezetekkel folytatott egyeztetésrõl a 2011-es ma-
gyar EU-elnökséggel összefüggõ felkészülési folya-
matban

Budapest, 2010.szeptember 13.
Országos Érdekegyeztetõ Tanács Titkársága

Kibõvített szövetségi vezetõségi ülés
Az EVDSZ kétnapos szövetségi vezetõségi ülést tartott Budapesten.
Levezetõ elnök Lõrincz László volt. 

Szeptember 7.
Elsõ napirendi pontban tájékoztató hangzott el a villamosenergia-ipar te-
rületén élõ árvíz és viharkárt szenvedett szakszervezeti tagok támogatá-
sáról. Korábban az EVDSZ Állandó Bizottsága javaslatára az EVDSZ SZV
jóváhagyta a tagszakszervezetek által összeállított kimutatást, az egyé-
nenként javasolt pénzösszeget. Az ülésre eljött tagoknak Gál Rezsõ, az
EVDSZ elnöke átadta a támogatást jelképezõ felcimkézett téglát. 
Az EVDSZ, a tagszakszervezetek, az egyéni adományozók több, mint 11
millió forintot gyûjtöttek és osztottak el a természeti csapás elszenvedõi
részére. (Olvassák el az errõl szóló összeállítást a 4. oldalon! - A szerk.)
Ezt követõen a szövetségi vezetõség tagjai tájékoztatattak az elmúlt ne-
gyedév eseményeirõl társaságcsoport és munkahelyi szintet érintve.
A gazdasági ellenõrzõ bizottság munkájáról és a korábbi pénzügyi vizs-
gálatok helyzetérõl Dömötörné Völgyesi Éva, a GEB tagja adott tájékozta-
tást. Major Gábor, az etikai bizottság elnöke a bizottság  munkájáról és a
közeljövõ terveirõl beszélt.
Az iparágban jelen lévõ mûszakos dolgozók életkörülményeivel, tevé-
kenységével kapcsolatos munkabizottsági jelentést Berkes Sándor, a
MÉSZ elnöke terjesztette elõ. A hozzászólások és a vita után határozatot
hoztak a további teendõk érdekében.
Majd Árkovics István, az EVDSZ gazdasági igazgatója tájékoztatott a
szakszervezet legújabb európai uniós pályázatáról, és a TÁMOP-ról.

Szeptember 8.
Folytatódott az érdemi munka. Vokony János, a VIT Nyugdíjpénztár Igaz-
gatótanács elnöke és Bolvári László, a VITAMIN Egészségpénztár ügyve-
zetõje a pénztárak helyzetérõl, gazdálkodásáról részletes, vetítettképes
tájékoztatót tartott, amelyet konzultáció követett. Gelencsér László, a LI-
GA Önsegélyezõ Pénztár alakulásáról, mûködtetésérõl és a jövõ terveirõl
beszélt.
(Részletes tájékoztatót olvashatnak mindezekrõl a következõ lapszámban.
Gaskó Istvánnak, a LIGA Szakszervezetek elnökének a tájékoztatóját  kü-
lön cikkben olvashatják.) 
Gál Rezsõ és dr. Szilágyi József ismertette az EVDSZ I. féléves munka-
tervének megvalósulását, a II. fél év fõ feladatait, ezen belül legfõképpen
a novemberben tartandó országos értekezletre fókuszáltak - 20 éves lesz
a szakszervezeti szövetség. (-E-)

EURÓPAI AKCIÓS NAP,
ETUC DEMONSTRÁCIÓ

2010. szeptember 29.
„Ne legyen több elvonás, legyen nö-
vekedés!” „Állítsuk meg a megszo-
rító intézkedések bevezetését, él-
vezzen prioritást a munka és a nö-
vekedés.” A megszorító intézkedé-
sek a recesszió kockázatával fenye-
getik Európát. A számlát a bankok
fizessék meg és ne a munkások! A
kialakult helyzet komoly veszéllyel
sújtja a szociális Európát! 

2010. szeptember 29-én az európai
pénzügyminiszterek találkozójával
egy idõben, az Európai Szakszerveze-
ti Szövetség (ETUC) Európai Akciós
Napot szervez Brüsszelben, melyre
több mint 80.000 tüntetõt várnak Eu-
rópa különbözõ pontjairól. A de-
monstrációhoz a LIGA Szakszerveze-
tek is csatlakozik az Ifjúsági Bizottság
tagjaiból álló delegációjával, akik LI-
GA Szakszervezetek és VDSzSz zász-
ló alatt (utóbbi az Európai Közlekedé-
si Szövetség felkéréséhez csatlakoz-
va) képviseltetik magukat.
Az európai kormányok együttesen ab-
ba az irányba haladnak, hogy elvonja-
nak a közkiadásokból, melyek a mun-
kahelyeket, fizetéseket és nyugdíjakat
is érintik. Válaszul az Európai Szak-
szervezeti Szövetség erejének egyesí-
tõ hatásával lép fel. A gazdasági válság
hatására a GDP mutatók az államház-
tartási hiány és az államadósság növe-
kedésérõl tanúskodnak, a munkanél-
küliségi ráta pedig 2010-re Európa-
szerte elérte a 10.3%-ot. Különöskép-
pen a pénzügyi spekulációk hatására
a kormányok elhamarkodott kilépési
stratégiákon alapuló pánikintézkedé-
seket vezettek be, melyek több euró-
pai országban, a társadalmi elégedet-
lenségbõl fakadó általános sztrájkok
hullámát indította be. Az eurózóna túl
lassú volt, hogy megvédje magát és a
veszélyben lévõ tagállamokat. 

Új korszak az érdekegyeztetésben 
(Folytatás az 1. oldalról)

A munkavállalói oldal nem ter-
jesztett elõ közös álláspontot, a kon-
föderáció vezetõi egyenként mond-
ták el véleményeiket. Ugyanakkor
egyöntetûen üdvözölték az OÉT-ben
megkezdett munkát, miközben ne-
hezményezték, hogy az utóbbi négy
hónapban a munka világát érintõ
törvényekrõl nem egyeztetett velük
a kormány.

A munkaadói oldal kedvezõen fo-
gadott több, ebben az idõszakban a
kormány által hozott döntést.

Gaskó István hozzászólásából
idézünk.

- A mai OÉT összehívására már
nagyon régen várnak a szociális
partnerek, így a munkavállalói oldal
szintén. Kérdést szeretnék intézni a
kormányzati oldal felé: Nem is olyan
régen olvashattuk az egyik hetilap-
ban a miniszterelnök-helyettes nyi-
latkozatát, mely szerint az OÉT mû-
ködésének vizsgálatakor meg kell
gondolni, a továbbiakban milyen
szervezetekkel folytasson tárgyalá-
sokat a kormány, azaz legitimálni
kell a feleket. Mit jelent ez? Az el-
múlt száztíz nap alatt, a kormány
mûködésének megkezdése óta sok
gonddal küszködtek a munkaválla-
lói oldal képviselõi. Egy sor olyan
törvény született ezen idõszak alatt,
amely megtárgyalásakor a szociális
partnerek véleményét kikerülték -
pedig ez a jelenlegi OÉT mûködését
szabályozó törvény szerint elõírás.
Úgy gondoljuk, ez semmiképpen
nem szerencsés és a munkavállalók
az elmúlt száztíz napban úgy érez-
ték, nincs lehetõségük ezeknek a
sorsukat jelentõs mértékben befo-
lyásoló törvényeknek az alakítására,
befolyásolására. A munkavállalók
úgy ítélték meg, az õket képviselõ
szervezetek nem kapnak lehetõsé-
get az õ véleményük közvetítésére. 

Nyilvánvaló, hogy a nemzeti kon-
zultáció egy értékes kapcsolatte-
remtõ módszer, de úgy gondoljuk,
hogy nem helyettesíti és nem he-
lyettesítheti a törvényben leírt, a tár-
sadalmi párbeszéd intézményének
fenntartását és mûködtetését szabá-
lyozó törvényi eljárásokat, illetve
törvényi elõírásokat. A LIGA Szak-
szervezetek természetesen azt sze-
retné elérni, hogy a kormány térjen
vissza a korábban elfogadott tör-
vényhez, hiszen mikor az OÉT-rõl
szóló törvény az elõzõ kormányzati
ciklusban a parlament elé került

szavazásra, errõl döntött a kormány
és ellenzék is, elfogadva az indít-
ványt. A módosításokra is vala-
mennyi jelenlevõ képviselõ igent
mondott. Így aztán gyakorlatilag a
mi részünkrõl abban a tudatban
kezdõdött a jelenlegi kormányzati
ciklus, hogy az új kormány és a szo-
ciális partnerek - akik elég sok
kompromisszummal fogadták el az
elõzõekben a törvényt -, egy kon-
szenzussal hajtják majd végre a je-
lenlegit is és gördülékeny folyamat
következik, de a tapasztalat mást
mutatott. Nem volt módja a szociá-
lis partnereknek elmondani a véle-
ményt azokban a kérdésekben,
amelyek az elmúlt száztíz napban a
munkavállalók sorsát érintõ lényegi
kérdések voltak. A LIGA úgy ítéli
meg, a jelenleg érvényben levõ tör-
vényt ilyen irányban fejlesszük to-
vább a legitimációs kérdésekre vo-
natkoztatva is. Jelen pillanatban a
törvényt érvényesnek tekintjük és
ha lesz erre vonatkozóan tárgyalás a
jelenlegi törvény módosítását kezde-
ményezve, akkor készen állunk és
hozzuk a saját javaslatainkat is arra
nézve, hogy egy kétségbevonhatat-
lan legitimációt adó, a munkahelye-
ken errõl döntött helyzet, állapot
álljon elõ a törvénnyel kapcsolat-
ban.

Bármilyen jó törvényt is tudunk
elõirányozni, de hiábavaló önmagá-
ban, tartalommal kell megtölteni az
érdekegyeztetés rendszerét. Ne for-
mális legyen, minden partner véle-
ménye egyaránt legyen fontos. Ké-
szen állunk a tárgyalásokra, ne várja
meg az OÉT, míg a törvény módosí-
tásra kerül, hanem kezdje el a mun-
kát. Láthatjuk, sok tennivaló van
fontos témákban. Közben értékel-
hetjük az OÉT mûködését is, az arra
tett javaslatokat. 

A LIGA elnöke további hozzászó-
lásában azt is mondta, hogy  egyez-
tessenek minden olyan kérdésben,
amely a Fidesz választási programjá-
ból kimaradt. Valamint javasolta az
OÉT második félévi munkaprogram-
jával kapcsolatban, hogy a korenged-
ményes és a korkedvezményes nyug-
díj kérdését ne decemberben, hanem
már novemberben tárgyalják.

Az OÉT plenáris ülésén megálla-
podtak a második félévi munkaterv-
rõl. Elõreláthatólag október 10-15.
között lesz a következõ ülés, ahol
már az adótörvényekrõl és a költség-
vetésrõl lesz szó.

-fábián-
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– Alapvetõ tulajdonságunk a szoli-
daritás. A tudat, hogy a kollégáink
bajban vannak arra indít minket,
segítsünk, ahogy tudunk, segít-
sünk amilyen gyorsan lehetõsé-
günk van rá. A szörnyû tragédia,
mely érte sok-sok ember életét. Az
árvíz elöntötte a házakat, udvaro-
kat, kerteket, a tetõket elvitte a vi-
har. A bajban számos intézmény
ajánlotta fel segítségét és teremtett
összefogást, ami által közremû-
ködhetünk mi is a helyreállításban,
a normális életvitel és élhetõ életkö-
rülmények visszaállításáért. 
Az Egyesült Villamosenergia-ipa-
ri Dolgozók Szakszervezeti Szö-
vetsége (EVDSZ) határozatot ho-
zott, felkérte a tagszervezeteit,
hogy tájékoztassanak a munka-
vállalókat ért károkról, melyet át-
tekintve a szövetség saját pénz-
ügyi alapjának felét felajánlottuk
az árvíz- és viharkárokat szenve-
dett tagjainknak. 

- A mai napon meghívásunkra
többen eljöttek hozzánk és jelké-
pesen átvették felajánlásainkat,
melyet egy-egy téglával szimboli-
zálunk az újjáépítés megkezdésé-
nek alternatívájaként. Az EVDSZ-
tégla emlékeztessen mindannyi-
unkat arra, hogy a természet ere-
jét megtapasztalhatja akármelyi-
künk, de az összefogás és szoli-
daritás által egymást segíthetjük
meg - mondta Gál Rezsõ EVDSZ
elnök szeptember 7-én Budapes-
ten, azon a szövetségi vezetõségi
ülésen, melyre meghívást kapott
az iparág több árvíz- és viharká-
rosult dolgozója is. A vezetõség
tagjai ezt követõen több alternatí-
vát is ajánlottak még a pénzügyi
segítség mellett. Szobabútorokat,
háztartási eszközöket, tisztító-
szereket és a felújítási munkála-
tokban való részvételt. 

A meghívottak csend-
ben hallgatták a felajánlá-
sokat, majd érdeklõdõ te-
kintettel várták a kérdése-
ket. Hogyan is kezdhetné
el az ember a kíváncsis-
kodást, hogyan kérdez-
zen rá mindazon történé-
sekre, melyek felidézése
fájdalmas emlékeket
idéz? Mégis tudni akar-
juk, hogy történt, miért
alakult így? Mert tisztele-
tet érzünk azon emberek
iránt, akik helytálltak, ki-
tartanak, nem csügged-
nek el a rettentõ fájdalom
és veszteség ellenére
sem, hanem újra kezdik,
felépítik összeomlott éle-
tüket, bizakodással, ösz-
szetartással, hittel, szere-
tettel.  
Konkrét történetek hang-
zottak el. 

A Ludányhalászi mel-
lett folyó Ipoly igazán nem félel-
metes patak, évente megmutat-
kozik a rétet elöntve, de soha
nem kellett tõle tartani. A telepü-
lésen kiépített gát ilyen-olyan,
leginkább a középületeket védi,
a családi házakat nem, a meglé-
võ zsilip véd ugyan, de ki gon-
dolta volna, hogy ekkora meny-
nyiségû vízzel kell megbirkóz-
nia? Miután jött az éves kiöntés,
a zsilip lezárásra került, minek
következtében az visszaduzzadt,
és az Ipollyal együtt két oldalról
közelítette meg Ludányhalászit.
Szeptemberben még tíz centi-
méteres víz áll a pincékben, a
földek vizesek, a kert szinte mo-
csaras. A helyreállítás nehéz és
küzdelmekkel teli. Mégsem gon-
dol senki arra, hogy elköltözzön
innen. Több generáció, egy élet

munkája, családok élete kötõdik
ehhez a földhöz.

Felsõzsolcán utcáról utcára
terjedt az áradat, az emberek hir-
telenjében egymást értesítették a
vízrõl. Egyik pillanatban még a
szomszédos telken, majd a saját-
ban is emelkedett az özön, elbo-
rítva a kertet, körbevéve a házat,
beömölve a lakásba, elfoglalva a
szobákat, eltüntetve tárgyakat,
úsztatva kisebb bútorokat.
Mentve ami menthetõ, elretten-
ve sejlett fel az emberekben,
hogy oda az autó, mert elzárja a
víz, ázik a fal, mert nincs kiépí-
tett gát, derékig jön a víz, mert
nem ástak elvezetõ csatornát a
közeledõ folyamnak. A felsõ-
zsolcaiak meg vannak gyõzõdve
róla, lakóhelyüket áldozták fel
azért, hogy a Miskolc közelében

levõ szennyvíztelepre ne jusson
el az áradás. Sokan tudtak a kö-
zeledõ veszélyrõl, ám a kataszt-
rófavédelem nem védekezni ér-
kezett, hanem utólag, menteni
azt, amit már nem lehetett. Még
az árhullám ottlétekor is adtak ki
építési engedélyt a közelben lévõ
árterületre. Érthetetlen és értel-
metlen volt a felsõzsolcai utat ke-
resztben homokzsákokkal elzár-
ni a víz elõl, az árvíz nem állt
meg néhány késõn felépített fal
elõtt. Miért nem a település mel-
letti területen vezették el a vizet?
Több száz ház megmenekült
volna. 

– Ki hall meg minket, ki segít-
het? Ki érez együtt velünk, mi te-
szünk most, mi lesz az életünk-
kel? Felköltözve a ház emeletére
vödörben kapva a kenyeret egy

hétig, félve kinézni az
ablakon, mert nem lát-
ni mást, csak a tenger
vizet, mely nem kímél
minket. Nem a búto-
rok, a drága háztartási
eszközök bántanak
leginkább, hanem a
nagymamám által
hímzett terítõ, a régi
családi fényképek, em-
léket, melyek össze-
kötnek minket - ezeket
nem kapjuk vissza so-
ha többé. Aki itt szüle-
tett, aki maga építette
fel a házát, dolgozott
évtizedeken át két ke-
zével építve fel életét,
akinek egész családja
itt lakik fásultan és
meggyötörten nézi,
ahogy a nemrég felújí-
tott falakat körbeveszi
a víz, és nem érti, ho-
gyan történhetett meg,

hogy fél év leforgása alatt három-
szor önti el lakóhelyét a Sajó. 

A Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat szállított ivóvizet, környék-
beli vállalkozók hoztak élelmi-
szert még távoli településekrõl is
és volt, aki teherautókkal homo-
kot ajánlott fel, de a polgármester
nem fogadta el, mert számla
nem járt hozzá… A házak üre-
sen állnak, nem maradt semmi,
mégis lesz mibõl építkezni: Az
Észak-magyarországi Áramszol-
gálatató azonnali segítsége, az
EVDSZ felajánlása mind olyan
támogatás, mely új lendületet ad-
hat a felépüléshez.

– Nálunk a Pécs melletti Mán-
fa egy völgyben található, a víz
„csak” alámosta a házat, két hé-
tig jártunk benne, mivel nem
volt az elszivárgásnak útja. Egy

erdõ alatt lakunk, éppen éjsza-
kai mûszakban voltam és hívott
kétségbeesve a feleségem, hogy
a „víz bejött az ajtón": Mit is
gondolhatna ilyenkor az ember?
A családja veszélyben, talán
nincs is hova hazamennie. Sokat
jelent az erõmû és az EVDSZ se-
gítsége. Nehéz az anyagbeszer-
zés. A kollégáim együtt dolgoz-
nak velünk a házon, a települé-
sen. Mégis vannak jó szándékú
emberek. 

A televízióban mutatott segít-
ségnyújtás „valódi” volt, azon-
ban a helyiek el voltak foglalva a
mentéssel, nem értesítették õket
sem az idõpontokról, sem a
helyszínrõl. Egyes csoportok
azonban szervezetten szállítot-
ták el a kapott élelmiszert. A
többségnek nem jutott semmi. A
honvédelem kétéltû jármûveken
és csónakokon vitte a házakhoz
az élelmet. A Sajó még a szint-
ben ötszáz méterrel magasab-
ban fekvõ házakat is elöntötte,
ami addig elképzelhetetlen volt.
Egy hét után a fertõtlenítés fel-
adata következett, mely még
most is tart.

Azon a sötét éjszakán lehetett
hallani a víz hangját. Ahogy höm-
pölyög, ahogy tör-zúz, ahogy
utat vág magának. Állni a fekete-
ségben a kerítés mellett, vakon
pakolni néhány zsákot és várni.
Várni az elképzelhetetlent, nem
látni semmit, de hallani mindent.
Ahogy házak teteje roggyan
meg, leszakadt tartozékok úsz-
nak, a fák menete a hullámok
között. Várni, hogy hirtelen el-
borítson a víz? Mindent, több
ezer életet. De túlélték és újra-
kezdik. Lyv
(A találkozóról kisfilm látható a
vd.hu honlapon.)

Négy napot töltött Felsõzsolcán a Pak-
si Atomerõmû Zrt. munka- és tûzvé-
delmi osztályáról Adorján János, Csor-
dás Jenõ, Fojdl Antal, Jantner Csaba
és Majkut Milán. Felújítási munkáik-
kal az Ovit Zrt. árvízkárosult munka-
vállalóinak nyújtottak támogatást. 

Az árvíz által sújtott területeken a
mintegy 3200 érintett lakóházból több
száz dõlt össze, a többi lakhatatlanná
vált, illetve javításra szorul, több helyen
20 centit süllyedt az aljzat, megsemmi-
sült a burkolat, megrepedtek a válaszfa-
lak, a pincékben tönkrementek a kazá-
nok. A kárfelmérések befejeztével el-
kezdõdhetett a helyreállítás, a megron-
gálódott házak lakhatóvá tétele, felújítá-
sa. A kormány célja az, hogy október
31-ig valamennyi összedõlt ház újjáé-
püljön. A másik fontos feladat, hogy
azokat a házakat, amelyek bár nem dõl-
tek össze, de jelentõsen megsérültek,
helyrehozhassák a tulajdonosaik. Közü-
lük azonban sokan nem tudják önerõ-
bõl megoldani házaik lakhatóvá tételét.

– Az önszervezõdõ civil mozgalmak-
ra nagyon nagy szerep hárul az ilyen
helyzetekben - fogalmazott Csordás Je-
nõ, a munka- és tûzvédelmi osztály ve-

zetõje. - Segítségnyújtási szándékunk-
kal megkerestük Mittler István kommu-
nikációs igazgatót, akitõl megtudtuk,
hogy Felsõzsolcán több ovitos kolléga
házában is jelentõs kárt okozott az ár-
víz. Ezért cégcsoporton belüli támoga-
tás keretében felvettük a kapcsolatot
Horváth Miklóssal, az Ovit Zrt. vezér-
igazgatójával, majd augusztus 11-én út-
nak indultunk az atomerõmû által biz-
tosított kisbusszal.

– Megdöbbentõ kép fogadott minket,
a médiában látottak nem mindig adták
vissza a helyzet súlyosságát - hangoz-
tatta Jantner Csaba. 

A vízben a legtöbb vályogház 1-2 nap
alatt összedõlt, a többszintes házakban
az emberek az emeleten laktak, víz, vil-
lany, gáz nem volt. Minden, ami a pin-
cékben, garázsokban volt, tönkrement.

– A helybéliek elmondása alapján a
felsõzsolcai családok sok adományt
kaptak, de a kézi erõ nagyon kevés, és
sajnos általános szervezetlenség volt ta-
pasztalható az adományok elosztása so-
rán is - mondta Fojdl Antal.

A négy nap alatt két ovitos családnál,
szakmunkával járultak hozzá a felújítá-
si munkálatokhoz - többek közt beto-

noztak, szigeteltek, kerítést, járdát épí-
tettek. Az építési anyagokat a házigaz-
dák biztosították, a munkához szüksé-
ges szerszámokat, eszközöket a hely-
színen, az Ovit támogatásával vásárol-
ták meg. A szállásukról és a mindenna-
pi ebédrõl is a felsõzsolcai Ovit-kiren-
deltség gondoskodott. 

– Az egyik háznál a szobában meg-
süllyedt padlózatot állítottuk helyre. Jó
érzés, hogy amit tettünk, arra nagy
szükség volt. Mindenütt érezhetõ volt,
hogy az ottani emberek mennyire vár-
ják a segítséget, és mennyire hálásak ér-
te - mondta Adorján János.

– A munkát látva a helyiek közül töb-
ben szóvá tették, hogy eddig ilyen segít-
séget mástól még nem kaptak - tette
hozzá Csordás Jenõ.

Majkut Milán elmondta, hogy az ösz-
szedõlt házaknál érdemi munkát még
nem láttak, egyelõre csak a kevésbé sé-
rült házakat javítgatják tulajdonosaik,
és rengeteg tennivaló van a településen a
hideg idõ megérkeztéig, ezért sokkal
több segítségre lenne szükség.

Jantner Csaba is hasonlóan látja a
helyzetet: - A felújítási munkákkal a he-
lyiek önerejükbõl nem fognak bírni. Ha

meg is kapják az anyagi támogatást,
rengeteg szakmunkára és segédmunká-
ra lesz szükség, ezért bízom benne, so-
kan lesznek, akik szükségét érzik hogy
segítsenek a rászorulókon. 

Megemlítették, hogy a természeti ka-
tasztrófa mellett lopások, egyéb vissza-
élések is súlyosbítják az ott élõk életét.

– Célunk az, hogy a cégen belül fel-
keltsük a figyelmet, hogy szeptember-
ben, októberben is lesz még bõven
munka, és az ott élõk nagyon hálásak a

fizikai segítségért is. A jelenlegi helyzet
legfontosabb tanulsága az, hogy a civil
kezdeményezéseket társadalmi szinten
erõsíteni kell, mert nagyon sok a tenni-
való. Utólag jutott tudomásunkra, hogy
többen szívesen csatlakoztak volna
hozzánk, ha hallottak volna a lehetõség-
rõl. Ezért a továbbiakban szívesen köz-
vetítünk a rászorulók és a segíteni szán-
dékozók közt - hangsúlyozta Csordás
Jenõ.

Kárpáti Viktor

A homokkal félig teli zsákokat vitte a víz
Árvíz- és viharkárok Észak-Magyarországon és a Dél-Dunántúlon
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A Paksi Atomerõmû Dolgozóinak Szak-
szervezete tisztújító választásokat tart,
mely idén szeptember végétõl a következõ
év február közepéig tart. A PADOSZ ösz-
szes választott tisztségviselõjét érintõ fo-
lyamat fontos mérföldkõ a szervezet életé-
ben, hiszen az elmúlt négy év értékelését
is jelenti. Az elõkészületekrõl Lõrincz Lász-
ló, a PADOSZ elnöke adott tájékoztatást.

– Milyen bizottságok vesznek részt a vá-
lasztások elõkészítésében és lebonyolításá-
ban?

– A választások tekintetében a PADOSZ Közös
Szakszervezeti Bizottsága határozza meg a me-
netrendet, illetve melyik szervezetnek mi a felada-
ta a folyamatban, kik a felelõsök a résztevékeny-
ségekért. Így a feladatteljesítés számonkérhetõ. 

– Miként szólítjátok meg a munkavállaló-
kat a választásokban való részvételre?

– Augusztus végén tartottunk egy bizalmi tes-
tületi ülést, ahol bejelentésre került a választások
ténye, és kértünk minden munkavállalót, vegyen
részt a munkában, azaz aktívan döntsön a PA-
DOSZ tisztségviselõinek személyérõl, ezzel véle-
ményt alkotva tevékenységünkrõl is. A kapcsolat-
tartás több csatornán mûködik, a bizalmitestületi
összejöveteleken, a szakszervezeti bizottsági ülé-
seken, a fõbizalmi hálózaton keresztül, ezen kívül
igénybe vesszük az intraneten és egyéb hírforrá-
sokban való megjelenést is. 

– A teljes körû választások milyen tisztsége-
ket érintenek?

– Teljes körû tisztújításra kerül sor, mely már
jelenleg folyamatban van,  a választások érintik a
bizalmi, a bizalmi-helyettesi tisztségeket és bizal-
mi csoportokat is. Szeptemberben elkezdõdött a
bizalmi testületeknél a jelölés és választás, mely a
továbbiakban érinti a két tagozatunkat, végül az
elnöki és elnökhelyettesi tisztséget is. 

– Mi a sorrend? 
– A mandátumok idejéhez igazodik a választá-

sok menetrendje is. Elsõként a PADOSZ Nyugdíjas
Tagozatának vezetõi, tisztségviselõi mérik le a ta-
gok bizalmát, ezt követõen kerül sor a szakszerve-
zeti bizalmiak és fõbizalmiak megválasztására is.
Végül  2011. február 2-ig megalakul az a fõbizalmi-
akból álló bizottság, mely hivatott arra, hogy az el-
nök, az elnökhelyettesek személyére javaslatot te-
gyen, illetve ezután kerül sor a gazdasági ellenõr-
zõ bizottság munkájában részt vevõk személyére
való ajánlásra. A folyamat 2011. február 15-18-án
zárul le a vezetõ tisztségviselõk megválasztásával. 

– A szervezeti felépítésben melyik
szint a legerõsebb, illetve melyik
szint van legszorosabb kapcsolat-
ban a munkavállalókkal?

– A dolgozókkal leginkább a bizalmi
hálózaton keresztül tartjuk a kapcsola-
tot, mivel õk rendelkeznek a legközvet-
lenebb csatornával feléjük. Ha ez a csa-
torna, illetve kapcsolat jól mûködik, ak-
kor a szakszervezeti tagság nagyon jól
tájékozott, mindig értesült az aktuális
és elkövetkezendõ eseményekrõl. Ha
valamilyen oknál fogva akadály merül
fel az információáramlás ezen formájá-
ban, akkor szervezetünk a közvetlen
összejöveteleken, szóbeli tájékoztató-
kon, elektronikus leveleken keresztül
ad hírt tevékenységérõl. Az operatív irá-
nyító testület a PADOSZ Közös Szak-
szervezeti Bizottsága, mely a a legfonto-
sabb döntéshozó fórum, a bizalmi tes-
tületi ülések megtartása között heten-
ként ülésezik. 

– Sok új, eddig nem indult tagot je-
lölnek?

– Egyelõre errõl még nem tudok biz-
tosat mondani, csak akkor lesz érzékel-
hetõ minden esetleges változás, ha a
megalakuló bizalmi csoportokhoz meg-
érkeznek a jelölések és ajánlások. Az el-
mondható, várhatóan lesznek új szemé-
lyek a bizalmi tisztségekben.

– Mi a PADOSZ elnökének legfon-
tosabb üzenete? 

– Alapvetõen a demokratikus folya-
matok, jogszerûség betartásának va-
gyok a híve, melyet a különbözõ intéz-
mények, úgymint a szakszervezetek
mûködésében is elengedhetetlen. A tag-
ság az, mely megfogalmazza az irányt
és a célt, ezért mindenkinek saját lehe-
tõségéhez mérten, azaz kötelességként
kell részt vennie a jelölések, illetve a to-
vábbiakban a választások folyamatá-
ban, hiszen ezzel közvetlenül a döntést,
közvetetten a munkavállalói érdekkép-
viselet tevékenységét, céljait határozza
meg, mely körbefonja mindennapi tevé-
kenységének körülményeit. Biztatok
minden tagunkat, hogy éljen azokkal a
lehetõségekkel, mellyel segíti a PADOSZ
mûködését és megvalósíthatja jelmon-
datunkat, miszerint „Együtt erõsebbek
vagyunk!” Györki E.

Vilimaite Dalia, a Litván Energiaipari
Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének
(LEDPSF) elnökhelyettese szerint rendkí-
vül hatékony, közösségteremtõ progra-
mot alkalmaz a litván energiaipari szak-
szervezet. A munkaadói szervezetekkel
közösen olyan rendezvényeket szervez-
nek, melyben együtt vehetnek részt szak-
szervezeti tagok és még nem szervezett
munkavállalók. A találkozók, utazások,
szakmai versenyek során minden részt-
vevõ jobban megismerheti az érdekvédel-
mi munkát, a szolidaritás és a közösség
összetartó erejét.

Szeptember 22-én a litván energiaipar-
ban dolgozó fiatalok nagy számú csoport-
ja tett látogatást az EVDSZ-nél Budapes-
ten, mely során dr. Szilágyi József EVDSZ
elnökhelyettes fogadta a látogatókat és tá-
jékoztatást adott a magyar villamosener-
gia-ipari szociális párbeszédrõl, az érdek-
védelem lehetõségeirõl, az ágazati kollek-
tív szerzõdésrõl, illetve a szövetség tevé-
kenységérõl. Elõadásában beszélt a ma-
gyar villamosenergia-ipar szerkezetérõl,
sajátosságairól - a privatizációt megelõzõ-
en és azt követõen -, az iparág szereplõi-
rõl. Külön kiemelte sajnálatos aktualitás-
ként a Vértesi Erõmû és a Márkushegyi
Bányaüzem helyzetét, a szakszervezet
ezzel kapcsolatos állásfoglalását. Majd a
tulajdonosi szerkezetet ismertette, illetve
felvázolta a jelenleg leginkább fontos kér-
déseket, melyek érintik az egész iparágat,
illetve befolyással vannak a villamos
energia árára, a munkavállalókra és a
nemzetgazdaságra. Tájékoztatott azokról
a vállalati döntésekrõl, melyek különbözõ

szinteken és sorrendben történnek és a
munkavállalókra vonatkoznak, majd be-
mutatta a magyar szociális dialógus sze-
replõit, a közöttük levõ kapcsolatokat és
együttmûködéseket. Az elnökhelyettes
felvázolta az EVDSZ felépítését, történe-
tét, célkitûzéseit, fõbb elveit és mûködé-
sének mechanizmusát.

Az LEDPSF elnökhelyettese röviden
beszámolt a fiatalok részvételével történõ
szakmai programról. Immár nyolcadik al-
kalommal rendez a munkaadói és szak-
szervezeti szövetség szakmai versenyt az
energiaiparban dolgozó fiatal munkavál-
lalók számára, mely komoly megmérette-
tés és igen népszerûnek számít, illetve
olyan tapasztalatot is ad közben, mikor a
pályakezdõk a szociális dialógus szerep-
lõit, azok lehetõségeit is megismerhetik.
Tudásuk birtokában sokkal több lehetõ-
séget látnak az érdekvédelemben való
részvételre, a program tehát egyben szak-
szervezeti tagtoborzóként is szolgál. 

– Hasonló struktúrában mûködik a mi
szakszervezeti szövetségünk is, mint a
vendéglátó magyar szövetség. Természe-
tesen az LEDPSF is kiemelten foglalkozik
az ifjúsággal, illetve külön nõi tagozatunk
is van, mindezzel sokkal aktívabb lett a
tisztségviselõk és a tagok tevékenysége
is. A képviselet országos szintû, minden
társaság és cég munkavállalói részt vesz-
nek a munkában, a tapasztalatcsere is ha-
tékonyabb - tájékoztatott Vilimaite Dalia.
– Az elõadás után az ön által feltett kér-
dések vonatkoztak a villamosenergia-
ipari áramdíjkedvezményre is. Litváni-
ában rendelkeznek az iparági munka-
vállalók ún. C-tarifával?

– A rendszerváltoztatás elõtt és utána
még néhány évig volt ilyen, de a privatizált
vállalkozások fokozatosan megszüntették
azt. Azért is érdeklõdtem eziránt, miként si-
került megõrizni Magyarországon, a szak-
szervezet milyen stratégiát alkalmazott. Eb-
bõl tanulságokat vonhatunk le mi is. 

– Milyen mértékû a litván állami tulaj-
don az energiaipar területén?

– Jelenleg csupán egy cég privatizált,
amely húsz százalékos részvényt jegyez.
Vannak tervek a privatizálásra, ugyanis a
termelés, elosztás és kereskedelem szétvá-
lasztása az utóbbi években történt meg. Je-
lenleg a szakszervezetek nagyon tartanak
attól, hogy léteznek a kormányzat és a vál-
lalatok részérõl privatizációs szándékok.

– A szakmai látogatás alkalmával mi-
re figyeltek oda leginkább, mi érdekli
a fiatal szakembereket?

– Az, hogy az EVDSZ részérõl kap-
tunk tájékoztatást, megtekintettük a
magyar rendszerirányítót és mûködésé-
rõl hallhattunk elõadást, nagyon hasz-
nosnak bizonyul számunkra. A három
nap sajnos nem sok, illetve azért is vá-
lasztottuk ezt az országot, mert beval-
lom, a litvánok elég kevéssé ismerik.
Ezen változtatni szeretnénk a további-
akban. Magyarország nagyon érdekes
és szép ország, Budapest gyönyörû.
– Ön járt már Magyarországon?

– Ez a második alkalom, szívesen jö-
vök ide. A jelenlegi utazás a fiatalok
számára a verseny elsõ díja, bizonyos
vagyok abban, hogy lesz még folytatá-
sa. Az LEDPSF nevében mondhatom,
törekszünk a jövõben arra, hogy a ma-
gyar EVDSZ-szel szorosabbra fûzzük
az együttmûködést és tapasztalatcse-
rét.

Lóczy

Az áprilisban felállt II. Orbán
kormány kiemelt feladatának
tekinti az ország 2030-ig szóló
hosszú távú nemzeti energia
stratégia megalkotását, vala-
mint az energia stratégia alap-
ján a cselekvési tervek és az
energiapolitikai programok
kidolgozását - tájékoztatott 
Kovács Pál, a Nemzeti Fejlesz-
tési Minisztérium energetikai
helyettes államtitkára.  

A jelenlegi kormányzati struktú-
ra értelmében a kormányzaton
belül különválik a stratégiaalko-
tás és a végrehajtási szint. A
Nemzetgazdasági Minisztérium
feladata a hosszú távú energia
stratégia, a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium felelõsségi körébe
pedig a hosszú távú energia stra-
tégia alapján a cselekvési tervek
és az energiapolitikai progra-
mok kidolgozása tartozik.
Amint olvasható az energetikai
helyettes államtitkár által az
Egyesült Villamosenergia-ipari
Szakszervezeti Szövetség (EVD-
SZ) elnökének írt levelében, a
Nemzeti Fejlesztési Minisztéri-
um rendkívül fontosnak tartja a
kidolgozandó cselekvési tervek
és az energiapolitikai progra-
mok széleskörû szakmai, társa-
dalmi egyeztetését, ezért  négy
szakmai tanácsadó, véleménye-
zõ, konzultatív bizottságokat
hoznak  létre: Koordinációs bi-
zottságot, Energiaszolgáltatási
bizottságot, Társadalmi érdek-
egyeztetõ bizottságot és Energe-
tika és környezet kapcsolata bi-
zottságot.

Az államtitkár úr felkérte Gál
Rezsõt, az EVDSZ elnökét, hogy
vegyen részt a társadalmi érdek-
egyeztetõ bizottság munkájá-
ban. Az augusztusi alakuló ülé-
sen történt megállapodás értel-
mében a bizottságnak megküld-
te az EVDSZ energiapolitikai
kérdésekkel foglalkozó doku-
mentumait. Így az EVDSZ kong-
resszusi határozatát, a kongresz-
szus által elfogadott energiapoli-
tikai téziseket, mint energiapoli-
tika, piaci modell, törvénykezés,
statisztikai és tájékoztató adato-

kat, továbbá egy aktualizált ál-
láspontot a Vértesi Erõmû ZRt.-
vel kapcsolatban.

A különbözõ bizottságok
megalakultak, a társadalmi ér-
dekegyeztetõ bizottság is már
több alkalommal ülésezett. 

Gál Rezsõtõl azt kérdeztem,
Véleménye szerint mi várható a
bizottsági munkától?

- Várakozással tekintek jóma-
gam is az országos energetikát, a
villamosenergia-ipart érintõ kér-
dések kiértékelésére. Szükség
van új nemzeti energia politiká-
ra. Sok oka van ennek. 1993-ban
a parlament úgy döntött, évente
felül kellene vizsgálni a nemzeti
energia politikát… Sajnos ez
rendre elmaradt. Talán most si-
kerül. Ugyanakkor nagyok a vé-
lemény- és érdekkülönbségek.
Most azon dolgozunk, hogy ré-
szünkrõl sikerüljön tíz pontból
álló alapelveket konszenzusra
hozni. A szakszervezet, de so-
kan mások is az EU neoliberális
politikájának kudarcát vallják.
Érdekesség, hogy szeptember-
ben  az EU új energia biztosa,
Günther H. Oettinger is arra biz-
tatott minket, bíráljuk meg a ma-
ga részérõl is felülvizsgálatra
szoruló liberális energiapoliti-
kát. Új elem, hogy szemponttá
vált: a villamosenergia-ipar járul-
jon hozzá a foglalkoztatás javu-
lásához. Ennek hazai érvényesí-
tése itthon is fontos szempont. 

– Kik és mely területrõl vesz-
nek részt a bizottságban?

- Számomra megtisztelõ,
hogy felkérést kaptam. A hétfõs
társadalmi érdekegyeztetõ bi-
zottságba különbözõ, elsõsor-
ban civil szervezetektõl az ener-
giaiparban ismert szakemberek
is bekerültek, így dr. Járosi Már-
ton, Dervarics Attila, Bessenyei
Gábor, dr. Kovács Antal Ferenc.  

– Mikorra várható érdemi,
szakmai anyag elkészítése?

– A szaktárca véleménye sze-
rint  év végéig el kell készülnie
az új energiapolitikának. Ehhez
járul hozzá a bizottsági mun-
kánk is. (f.e.)

Részvétel a társadalmi 
érdekegyeztetésben

Részvétel a társadalmi 
érdekegyeztetésbenNNééggyy  éévv  uuttáánn,,  nnééggyy  éévv  eellõõtttt  

– Választások a PADOSZ-nál

LLiittvváánn  kköözzöössssééggtteerreemmttééss Vilimaite Dalia 
és dr. Szilágyi József 
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Az ATOMIX Kereskedelmi és Szolgál-
tató Kft. 1994. január 5-én kezdte
meg mûködését. A kft.-t eredetileg
az Atomerõmû Sportegyesület (ASE)
alapította, majd 2001. áprilisában a
Paksi Atomerõmû Rt. megvásárolta a
tulajdonjog 100%-át. A kft. törzstõké-
je kétszázmillió forint.

A tevékenységek célszerû bõvülése során
az ATOMIX tûzoltási és kárelhárítási, va-
gyon- és õrzésvédelmi szolgáltatással,
szállítási tevékenységgel, létesítmény-üze-
meltetéssel, vendéglátással, takarítási tevé-
kenységgel foglalkozik, valamint mosodai
szolgáltatást nyújt. A Képzési Központban
speciális és általános felnõttképzést foly-
tat, mely kiterjed a területen munkát végzõ
vállalkozások számára is.

Szinger Csaba a pécsi egyetemen diplo-
mázott, okleveles közgazdász, korábban
elvégezte a Pénzügyi és Számviteli Fõisko-
lát. 1995 szeptemberében lett az ATOMIX
munkavállalója. Kezdetben pénzügyi terü-
leten dolgozott. 2000-ben nevezték ki gaz-
dasági vezetõnek, 2001-tõl a cég ügyveze-
tõ igazgatója.

– Ügyvezetõ úr! Mi indokolta az ASE
száz százalékos tulajdonrészének kivá-
sárlását?

– Az atomerõmûnek a fõ profiljára, az
áramtermelésre kell összpontosítania, így
bizonyos feladatok elvégzése indokoltan
lekerült közvetlen tevékenységi listájáról.
Kézenfekvõ volt, hogy az általa tulajdo-
nolt, irányított kft.-be vigye ezeket a mun-
kákat. Fontos tevékenységek ezek. Az
atomerõmû alapmûködéséhez elengedhe-
tetlen a tûzoltóság, vagy a vagyonõrök
munkája, akik az erõmû külsõ biztonsági
õrzését látják el. Vannak olyan mûszaki
szolgáltatások, amelyek szintén közvetle-
nül kapcsolódnak az erõmû mûködésé-
hez. Gondolok itt a radioaktív hulladékok
minõsítésére, egyes pri-
merköri szolgáltatásokra.
Átcsoportosításra kerül-
tek még egyéb tevékeny-
ségek, amelyek közvetve
kapcsolódnak az atom-
erõmû mûködéséhez,
többek között a termelés-
szolgáltatáson belül a sze-
kunderköri mosodák, a
takarítási, szállítási tevé-
kenység, az oktatás, illet-
ve egyéb, nem nukleáris
létesítmények - pl. sport-
telep - üzemeltetése, ASE
Sport Étterem, az Erõmû
Étterem és a büfék mû-
ködtetése.

– Kapcsolatuk a tulajdo-
nossal, a Paksi Atomerõ-
mû Zrt.-vel?

- Feladatunk a ránk bí-
zott feladatokat a lehetõ
legjobb minõségben és
költséghatékonyan elvé-
gezni. Tevékenységeink,
amit természetesen piaci
áron végzünk, a piaci el-
vek szerint igazán nem
versenyeztethetõk. A mi
hosszú távú célunk, hogy
a meglévõ piacon, a mos-
tani struktúrában jó mi-

nõségben szolgáltassunk. Ez fontos az
atomerõmûnek és az itt dolgozóknak
hosszú távú lehetõséget, illetve egziszten-
ciát biztosít.

Az ISO 9001-es minõsítést az egész
ATOMIX Kft.-re bevezettük. A minõségirá-
nyításon belül külön minõsítéssel rendel-
kezik a tûzoltási és kárelhárítási tevékeny-
ségünk és a õrzés-védelmi, továbbá az ISO
22000 segítségével a vendéglátóipari tevé-
kenységünk is. A minõségirányításra na-
gyon sok energiát, pénzt fordítunk, hogy
mottónknak megfelelõen a minõséget a le-

hetõ legmagasabb szinten, minden egyes
egységeink mûködtetésében biztosítani
tudjuk.

– Kollektív szerzõdésük önálló, vagy kö-
zös az erõmûével?

– Ennek külön története van. Amikor a
kft. az erõmû tulajdonába került, akkor a
PADOSZ szorgalmazta, legyen kollektív
szerzõdésünk. Korábban nem volt semmi.
Ez meg is született 2003 õszére, egy na-
gyon hosszú tárgyalássorozat során. 

A mi anyagi lehetõségeink, a kft. kon-
cepciója nem teszi lehetõvé - és nem is cél-
szerû - olyan juttatási csomagot bevezetni,
mint amit a PA Zrt. biztosít dolgozói részé-
re. Ezért olyan kollektív szerzõdés szüle-
tett, mely kisebb összegeket tartalmaz
mind a béren kívüli juttatások, mind a
végkielégítés tekintetében, illetve a fel-
mondási idõ is eltérõ. Évente új bérmegál-
lapodást kötünk a reprezentatív szakszer-
vezettel, az éves béren kívüli juttatások
tárgyalásába pedig az üzemi tanács is be-
kapcsolódik.

A kft. jelenleg 760 munkavállalót foglal-
koztat.

- Kérem árulja el, hetente - úgy nagyjá-
ból, - hány órát dolgozik?

– Az elmúlt kilenc évben a napi átlagom
úgy 10 óra körül lehetett, reggel nyolctól
este hatig, hétig. Közben azért van az
ebéd, ami egy kis pihenést biztosít a napi
rohanás közepette. S hogy a családom mit
szól ehhez? Ez az ára ennek a munkának.
Már úgy indult a kapcsolatunk feleségem-
mel, aki egyébként gyõri, én pedig szüle-
tett paksi, hogy már ügyvezetõ voltam.
Van egy négyéves kislányunk, Nóri. 

Érdemes a családomért dolgozni, és vi-
dáman, kiegyensúlyozottan családi életet
élni.

István T. Antal

„A bravúros nyitó kereskedési napot követõen -
amelynek során az elsõként bevezetett tõzsdei ter-
mék, a másnapi szállítású villamosenergia-piacán
nem csupán minden órára sikerült ügyletet realizál-
ni, de a kereskedés összforgalma majd' 50%-kal
meghaladta a korábban tervezett 1500 MWh-t - a
piac stabilizálódott, kiegyensúlyozottabbá vált” -
adott tájékoztatást a HUPX magyar szervezett villa-
mosenergia-piac elsõ hónapjának tapasztalatairól
Medveczki Zoltán vezérigazgató.

Az elsõ - július 20-tól augusztus 20-ig tartó - ke-
reskedési hónap összesített forgalma meghaladta a
47 000 MWh-t. Az átlagos napi forgalom végig ma-
gasabb volt, mint 1500 MWh, akadt azonban olyan
nap is, amikor 4550 MWh forgott a magyar börzén.
Az eddig csatlakozott tagok részvételi aránya
100%-os, s a korábban óvatosan indító tagok is egy-
re gyakorlottabban használják a rendszert - erre
utal a beadott ajánlataikban megfigyelhetõ volu-
men-növekedés. A csatlakozási folyamatot lezárt,
aktívan kereskedõ tagok száma augusztus 20-án 13
volt.

A HUPX az elsõ kereskedési hónap minden nap-
jának minden órájára tudott referenciaárat adni, ez
az ár pedig együtt mozgott más villamosenergia-
tõzsdék átlagárával. A magyar szervezett villamos-
energia-piac ára az elmúlt idõszakban szinte telje-
sen megegyezett a német (EPEXSPOT), az osztrák
(EXXA), a svájci (EPEXSPOT) és a szlovák (ISOT)
tõzsdék áraival (maximum 1 Euro eltérés mutatko-
zott).

„A magyar piac jelenlegi fejlettsége lényegében
azonos más európai országok áramtõzsde-indulás-
kori állapotával. Reményeink szerint a HUPX is ha-
sonló fejlõdési pályát fog bejárni, mint a ma már 5-
10 éves európai áramtõzsdék, ahol mára az orszá-
gok összfogyasztásának átlagosan 10-12%-a fordul
meg. Bízunk benne, hogy az elsõ hónapban ta-
pasztalt növekedési ütem - mely kizárólag partne-
reink aktivitásának és a HUPX-be vetett bizalmá-
nak köszönhetõ - a továbbiakban is fennmarad. Ha
pedig mindez így lesz, akkor a piac fejlesztéséhez
elengedhetetlen új termékek bevezetésére is a ter-
vezettnél korábban kerülhet sor" - mondta a vezér-
igazgató a HUPX jövõbeli terveit illetõen.

Az áramtõzsde fogyasztói árakra gyakorolt hatá-
sát illetõen Medveczki Zoltán elmondta: „A HUPX
szervezett villamosenergia-piac mûködésének je-
lenleg nincs közvetlen hatása a lakossági árakra, a
hatósági árszabályozás hatékony mûködéséhez
azonban elképzelhetõ, hogy szükség lesz egy
olyan objektív vonatkoztatási pontra, amely a ma-
gyar piac aktuális helyzetét hitelesen mutatja. Ezt
az ún. referenciaárat a HUPX fogja tudni biztosíta-
ni. Mindezek mellett a HUPX jelentõs biztonságot
is nyújt az ott kereskedõk számára: a jogszabályok
által elõírt mûködési és biztosítéki rendszer meg-
akadályozza a bármely szereplõnek kárt okozó
ügyletek megvalósítását, ezzel pedig segíti a ma-
gyar villamosenergia-piac átláthatóságának tovább-
fejlesztését."

www.hupx.hu

Háttér-információ:
HUPX Magyar Szervezett Villamosenergia-
piac Zrt.

A MAVIR ZRt. 2007. május 9-én hozta létre leány-
vállalatát, a HUPX Magyar Szervezett Villamos-
energia-piac Zrt.-t 20 millió forint alaptõkével. A
projekttársaság legfõbb feladata az elõkészítõ mun-
kák elvégzése volt a szervezett villamosenergia-pi-
ac létrehozása érdekében. A HUPX Zrt. az alapítása
óta eltelt idõszakban elõkészítette az engedélykére-
lem benyújtásához szükséges dokumentumokat,
valamint tárgyalásokat folytatott a kereskedési
rendszer informatikai támogatására vonatkozóan.
A Magyar Energia Hivatal 794/2008. számú határo-
zatában megfogalmazottaknak eleget téve, a
MAVIR ZRt. 2008. szeptember 11-én, leányvállala-
tán, a HUPX Magyar Szervezett Villamosenergia-
piac Zrt.-n keresztül beadta a szervezett villamos-
energia-piac létrehozására, illetve mûködtetésére
vonatkozó engedélykérelmi dokumentációt. 2009.
április 9.-én kelt 136/2009. számú határozatában a
Magyar Energia Hivatal 10 éves érvényességgel ki-
adta a szervezett villamosenergia-piaci mûködési
engedélyt a HUPX Magyar Szervezett Villamos-
energia-piac Zrt.-nek. A HUPX elsõ kereskedési
napján - 2010. július 20-án - az összesített forgalom
2200 megawattóra volt, amely majd' 50%-kal meg-
haladta a korábban tervezett 1500 MWh-t.

További információ:
Iványi Krisztina - tel.: (06-1) 304-1090, mailto:

media@hupx.hu

(Sajtóközlemény, 2010. augusztus 30.)

A Vértesi Erõmû ZRt. likviditási problé-
máinak megoldása érdekében a Társaság
Közgyûlése úgy döntött, hogy a Társaság
csõdvédelmet kér maga ellen. Ennek cél-
ja, hogy biztosítsa a munkavállalók java-
dalmazását, a térség távhõellátását és az
államilag garantált hitelek visszafizeté-
sét. A mostani helyzet kialakulásának
egyik legfõbb oka a System Consulting
Zrt.-vel 2008-ban létrejött villamos ener-
gia szállítási szerzõdések.

E villamos energia szállítási szerzõdé-
sek okán kialakult helyzet komoly likvi-
ditási krízissel fenyegeti a Társaságot. A

megrendeléseket 2008-ban kezdeménye-
zõ System Consulting Zrt. továbbra sem
ismeri el felelõsségét, ám a Vértesi Erõ-
mû ZRt., egy július végi bírósági határo-
zat alapján, 2010 augusztus 30-ig, több
mint 6 millió euró kifizetését lenne köte-
les teljesíteni a System Consulting ügylet
miatt számos villamos energia kereske-
dõvel megkötött villamos energia szállí-
tási szerzõdések egyikének kiegyenlíté-
sére.

A Vértesi Erõmû ZRt. rendkívüli köz-
gyûlése úgy döntött, hogy a fizetésképte-
lenséggel fenyegetõ helyzet megoldása

érdekében a Társaság csõdvédelmet kér.
Az eljárás azonnali 90 napos fizetési ha-
ladékot jelent a Társaság számára.

Ezen három hónapos idõszak alatt a
vállalat az elõírt határidõk betartásával
elkészíti a fizetõképesség helyreállítását
célzó programot, egyezségi javaslatot ké-
szít elõ mind a hitelezõk, mind a munka-
vállalók számára, valamint ezen idõszak
alatt egyeztetõ tárgyalások folytatásával
elõ kívánja segíteni a térség távhõel-
látásának hosszú távú megoldását.

Oroszlány, 2010. augusztus 24.

Remekül teljesített 
a magyar áramtõzsde 

az elsõ hónapban
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Stabil piac, stabil, jól képzett munkaerõ, magas minõség – együtt

Szinger Csaba

Gyakorlat közben
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ENERGETIKA A MAGYAR EU-ELNÖKSÉG ALATT
Kiemelt ügyként kezeljük majd az egységes európai energiainfrastruk-
túra kialakítását támogató kezdeményezéseket a 2011-ben esedékes ma-
gyar EU-elnökség alatt - áll a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlemé-
nyében, mely a tárcavezetõ Fellegi Tamás szeptemberi brüsszeli látoga-
tását összegzi. Ebben az idõszakban kerül sor az energiahatékonysági
cselekvési terv megvalósításának felülvizsgálatára. A közlemény szerint
a magyar soros elnökség egyik legfontosabb feladata az uniós energia-
politika középtávú irányát meghatározó 2011-2020 közötti energiastra-
tégia, illetve az erre közvetlenül épülõ, az unió hosszú távú energiapo-
litikai céljait magába foglaló, 2050-ig terjedõ idõszakra szóló útiterv. Ki-
emelt helyen szerepel majd az Energia Infrastruktúra Csomag által tá-
mogatott beruházások - melyekbõl hazánk is részesedik - elõrehaladá-
sának figyelemmel kísérése, illetve ezek támogatása. 
A közlemény kitér az energiapiacokra vonatkozó felügyelet átláthatósá-
gára vonatkozó jogszabály-javaslatok tárgyalására is, amely még várha-
tóan a belga elnökség ideje alatt megkezdõdik. A jogszabálytervezet a
pénzügyi válságra való reakcióként a pénzpiacokra és tõzsdékre vonat-
kozó felügyelet megerõsítésének koncepciójába illeszkedne és a nagy-
kereskedelmi gáz- és villamosenergia-piacokon a bennfentes kereskede-
lem, átláthatóság és információkezelés kérdéseit szabályozza majd.

FOLYNAK AZ EGYEZTETÉSEK
Az év végével megszûnhet az ármoratórium a
gáz- és áramszolgáltatásban. A kormány célja,
hogy a fogyasztók a minimális árat fizessék a szol-
gáltatásért, ugyanakkor érdemes legyen a gáz- és
árampiacon mûködni. A szolgáltatókkal július kö-
zepe óta folyó egyeztetéseknek legkésõbb decem-
ber 31-ig megegyezéssel le kell zárulnia - nyilat-
kozta Horváth Péter, a Magyar Energia Hivatal
(MEH) elnöke. Az elnök ugyanakkor elismerte,
hogy a gázpiacon nehezíti a megegyezést a gáz el-
számoló árának elmúlt hónapokban történt emel-
kedése és a forint gyengülése a dollárhoz képest.

BÁNYÁSZSZAKSZERVEZETEK TANÁCSKOZÁSA
Szeptember 16-án közös tanácskozást tartott a Bánya-, Energia- és
Ipari Dolgozók Szakszervezete (BDSZ) és a német Bányaipari, Vegy-
ipari és Energiaipari Szakszervezet (IG BCE) delegációja. Michael Vas-
sili IG BCE elnök által vezetett delegáció háromnapos európai kõrútja
során érkezett Magyarországra, hogy a szénbányászat állami támoga-
tásról szóló EU-tanácsi rendelet meghosszabbításáról tárgyaljon.
A kiadott nyilatkozatban a BDSZ és az IG BCE közösen síkra száll a kõ-
szénbányászatnak nyújtott állami támogatásról szóló rendelet meg-
hosszabbítása mellett. Az érdekképviseleti szervezetek attól tartanak,
hogy jelentõsen megrendülne a bizalom az európai politika iránt, ha a
szénbányászat adaptációs folyamatai során a tagállamokban nehezen
és konfliktusok árán elért társadalmi konszenzusokat az EU lerombol-
ná. Ennek megakadályozására a két szakszervezet felszólítja az Euró-
pai Bizottságot arra, hogy olyan új javaslatról hozzon határozatot,
amely a szénbányászatot 2020-ig lehetõvé teszi a kontinensen.
A The New York Times címlapon induló tudósítása a Vértesi Erõmû
és a márkushegyi bányaüzem (ahogyan fogalmaz: oroszlányi szén-
bánya) példáján mutatta be az Európai Unió azon elhatározásának
következményeit, hogy a fosszilisról fokozatosan áttér a megújuló
energiára. (Forrás: nol.hu és mfor.hu)

HATVANÖT ORSZÁG TERVEZI
Az atomenergia részaránya a világ villamosenergia-termelésében a két
évvel korábbi 15 százalékról 14 százalék alá csökkent 2009-ben.
Ugyanakkor hatvanöt ország mutat érdeklõdést, fontolgatja vagy terve-
zi az atomenergia bevezetését. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség
(IAEA) által kiadott jelentés alapján huszonkilenc országban 441 atom-
erõmûvi blokk üzemel, a teljes kapacitásuk 375 GW. Napjainkra több
mint tizennégyezer reaktorévnyi üzemeltetési tapasztalat gyûlt össze a
nukleáris iparban. A 2010. augusztus 26-i állapot szerint 60 atom-
erõmûvi blokk építése zajlik, összesen 58,584 GW kapacitással.

NRHT-LÁTOGATÁS
Szakújságírók, a Nukleáris Újság-
író Akadémia hallgatói szeptem-
ber 16-án a Radioaktív Hulladéko-
kat Kezelõ Közhasznú Nonprofit
Kft. meghívására látogatást tettek
Bátaapátiban. Faragó László igaz-
gató vetítettképes elõadása után a
meghívottak Szabó Attila pr. fõ-
munkatárs kíséretében és tájékoz-
tatása mellett megtekintették a 2008 decembere óta mûködõ, 3000 db
kétszáz literes fémhordó befogadására alkalmas technológiai épületet, a
tárolócsarnokban folyó munkát, az épület sugárvédelmi ellenõrzõ rend-
szerét és a még épülõ felszín alatti tárolótér egyes részeit.
A kft. elõzetes bejelentkezés után  (www.rhk.hu) készséggel fogad láto-
gatócsoportokat. A Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) felszín
alatti tárolóterét eddig mintegy 30 ezer érdeklõdõ tekintette meg.

SZÉLERÕMÛ-ADATOK
A Magyar Szélenergia Társaság 2010. szeptember elsején közzétett
tájékoztatása szerint Magyarországon 155 szélerõmû (toronyszám)
üzemel, összesen 295 325 kW beépített teljesítménnyel. A legtöbb to-
rony Kisigmánd térségében van (19), ezt követi Ács 16 szélkerékkel.
A legnagyobb, 3000 kW egységteljesítményû torony ill. tornyok Bá-
bolnán, Nagytörzsön és Sopronkövesden épültek. 

ENERGIAPOLITIKAI HÉTFÕ ESTÉK
A hatósági villanyár és a versenypiac címmel tartott elõadást Kacsó
András szeptember 13-án. A következõ, 102. elõadást Õri István tartja A
villamos energiatermelési módszerek életciklus-analízise címmel októ-
ber 11-én. Az elõadások helyszíne Budapest, V. Veres Pálné u. 10, I. em.
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Horváth Péter

A Magyar Villamos Mûvek Zrt. nem-
rég megválasztott Igazgatósága Fara-
gó Csabát választotta az Igazgatóság
elnökévé. Az MVM Zrt. Felügyelõ Bi-
zottsága a testület elnökévé Kovács
Árpádot választotta. A társaság 2010.
július 30-i rendkívüli közgyûlése a
fõtulajdonos MNV Zrt. elõterjesztésé-
re visszahívta a vezetõ testületek tag-
jait, egyben megválasztotta az MVM
új tisztségviselõit. A közgyûlés Baji
Csabát, az MVM Igazgatóságának
tagját a társaság vezérigazgatójává
nevezte ki.

A közgyûlést követõ idõszakban a tár-
saság újonnan megválasztott vezetõ
testületei is ülést tartottak. Az MVM
Zrt. Igazgatósága tagjai közül a testület
elnökévé választotta Faragó Csabát.

Az MVM Zrt. most megválasztott
Igazgatóságának elnöke, Faragó Csaba
54 éves, címzetes egyetemi docens, gé-
pészmérnöki és külgazdasági szakmér-
nöki diplomával rendelkezik. Korábban
az ÁPV Rt. elnök-vezérigazgatója volt.
Az utóbbi években az MKB Bankban el-

nöki tanácsadóként és az OTP Bank
Szerbia és Horvátország vállalatánál
igazgatósági tagként tevékenykedett.

Az MVM Zrt. Felügyelõ Bizottsága is
megtartotta alakuló ülését, melyen tag-
jai sorából dr. Kovács Árpád urat a tes-
tület elnökévé választotta.

Dr. Kovács Árpád az MVM Felügyelõ
Bizottságának új elnöke, az MNV Zrt.
igazgatóságának tagja, pályáját terve-
zõmérnökként kezdte. Az Állami Priva-
tizációs és Vagyonkezelõ Rt. igazgató-
ságának elnökeként tevékenykedett,
majd tavaly év végéig az Állami Szám-
vevõszéknek az elnöke volt.

A július végi rendkívüli közgyûlésen
az MVM Zrt. Igazgatóságának tagja
lett Faragó Csaba, Baji Csaba, Hamvas
István, Németh Lászlóné, dr. Molnár
Zoltán, dr. Murányi Ernõ, Rozgonyi
Árpád.

A közgyûlést követõen az MVM Fel-
ügyelõ Bizottságának tagja lett dr. Ko-
vács Árpád, dr. Virág Miklós, Kovács
Márta Judit, dr. Szalai Krisztina.

MVM Zrt. Kommunikáció 

Hamvas István lett a
Paksi Atomerõmû Zrt. új
vezérigazgatója. A társa-
ság rendkívüli közgyûlé-
sén az új vezérigazgató
mellett új Igazgatóságot
és Felügyelõ Bizottságot
is választottak. 

A fõtulajdonos Magyar Villa-
mos Mûvek Zrt. (MVM Zrt.)
kezdeményezésére rendkí-
vüli közgyûlést tartott 2010.
szeptember 13-án a Paksi
Atomerõmû Zrt. (PA Zrt.). A
közgyûlés napirendjén sze-
mélyi kérdések szerepeltek.

A társaság új vezérigazga-
tója Hamvas István, eddigi
mûszaki vezérigazgató-he-
lyettes lett, aki több mint 3
évtizede dolgozik az atom-
erõmûben. Az 58 éves, fizi-
kus végzettségû szakember
az idén megkapta a Köztár-
sasági Arany Érdemkeresz-
tet, és Wahrmann Mór érem-
mel is kitüntették, mely az
MTA Vezetõi Kollégiuma ál-
tal adományozott díj. Szak-
mai munkáját korábban Szi-
lárd Leó-díjjal is jutalmazták.
Karrierjét fizikusként kezdte
a paksi atomerõmûben. 

A közgyûlés napirendi
pontjai között szerepelt az
igazgatósági és felügyelõbi-
zottsági tagok visszahívása
és megválasztása. 

A Paksi Atomerõmû Zrt.
Igazgatóságának tagja lett
2010. szeptember 14-tõl Ba-
ji Csaba Sándor, Hamvas
István László, dr. Vámos
Gábor, Nagy Sándor, Kollár
Károly Attila és dr. Murányi
Ernõ.

A közgyûlés a PA Zrt. Felü-
gyelõbizottságába választotta
dr. Bánfi Lászlót, dr. Kevés Ti-

bort, Hajdú Jánost és Kovács
Pált.

A fõtulajdonosok, a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.
és a Magyar Villamos Mûvek
Zrt. vezetése az új vezérigaz-
gatótól és az új Igazgatóságtól
elsõsorban az atomerõmûvi
blokkok biztonságos üzemel-
tetését és az átlátható gazdál-
kodást várja el.

A közgyûlést követõen az
atomerõmûben munkaválla-
lói fórumon tájékoztatták a
dolgozókat, majd a látogató-
központban sajtótájékoztató
keretében adtak ismertetést a
média képviselõinek az új ve-
zérigazgató, valamint az
Igazgatóság és a Felügyelõ Bi-
zottság új tagjainak megvá-
lasztásáról.

A MAVIR ZRt. 2010. szeptember 13-i rendkívüli közgyûlésén új
Igazgatóságot és Felügyelõ Bizottságot választottak. A köz-
gyûlés Tari Gábor vezérigazgatót megerõsítette jelenlegi pozí-
ciójában. 

A MAVIR ZRt. Igazgatóságának tagja lett 2010. szeptember 14-tõl
Töröcskei István, Petykó Zoltán, Csomai Kamilla és dr. Gelényi Csaba.

A MAVIR ZRt. Felügyelõ Bizottságának tagja lett 2010. szeptember 14-
tõl dr. Stumpf János, dr. Békési Zsófia és dr. Vörös József. 

A tulajdonos Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. és a Magyar Villa-
mos Mûvek Zrt. az energiaellátás biztonságának további erõsítését, a tár-
saság hatékony, átlátható mûködését, valamint a rendszerirányítás
további fejlesztését várja a MAVIR új, vezetõ tisztségviselõitõl.

MMeeggvváállaasszzttoottttáákk  aa  MMaaggyyaarr  VViillllaammooss  
MMûûvveekk  ZZrrtt..  vveezzeettõõ  tteessttüülleetteeiinneekk  eellnnöökkeeiitt  
Faragó Csaba az Igazgatóság, Kovács Árpád a Felügyelõ Bizottság elnöke

Baji Csaba

Új vezetés a Paksi Atomerõmû Zrt. élén
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Tari Gábor

Hamvas István vezérigazgató és Mittler István kommunikációs igazgató



Egy megbeszélésrõl érke-
zett energikus lendülettel, ér-
deklõdéssel. Laza eleganciá-
val állt elébe a kérdéseknek. 
Ha csak véletlenül futnánk
össze, azt gondolhatnám,
neves férfimagazin reklámar-
ca mosolyog felém. Ám
Briglovics Gábor komoly és
felelõsségteljes vezetõje egy
erõmûnek, mely meghatáro-
zó része a villamosenergia-
iparnak. 

– Mennyiben más feladatokkal
kellett szembenéznie, hiszen
kereskedelmi területrõl került
egy üzem élére…

– Vezérigazgatóként sokkal
több a menedzseri tevékenység,
a különbözõ részterületek és fel-
adatok összehangolása. Minden
ami Csepel és erõmû, az végsõ
soron hozzám tartozik. Nyolc-
van munkavállaló dolgozik a kü-
lönbözõ területeken. 

– Milyen mértékben támaszko-
dik a kollégák szaktudására?

– Igénybe veszem a szeren-
csére igen magas színvonalú tu-
dással rendelkezõ szakember-
gárda munkáját. Az egész válla-
lati kultúra erõsen csapatmun-
kára épül, vannak állandó cso-
portok és alkalmi teamek kü-
lönbözõ feladatok megoldására.
Ilyenkor minden érintett szakte-
rületrõl részt vesz egy-egy kollé-
ga az adott feladat végrehajtásá-
ban. 

– A stratégia kialakításában
mennyire önálló a vállalko-
zás?

– Elsõsorban a vevõinkre fi-
gyelünk, legfontosabbak a Fõ-
táv és a Magyar Villamos Mû-
vek Zrt. Stratégiánk viszonylag
egyszerû, az õ igényeikhez iga-
zodunk. A helyszín a távhõ
szempontjából meghatározza a
vevõkört is, nagyjából húszezer
háztartást látunk el Csepelen il-
letve Pesterzsébeten. Villamos
energia oldalon alapvetõen az
MVM a partner. A Csepel II.
Erõmû Magyarországon ma a
legnagyobb hatásfokú, villa-
mosenergia-termelésre rendel-
kezésre álló erõmû, nagy szük-
ség van rá és a gáztüzelésû erõ-
mûvek között a legalacsonyabb
áron kínáljuk a villamos energi-
át. 

– Az erõmû hol helyezkedik el
a villamosenergia-piacon?

– A gáztüzelésû erõmûvek
szerepe hazánkban érdekesen
alakul, nagyot tud változni a pi-
ac, viszonylag rövid idõ alatt. Ha
a versenytársakat tekintjük, ak-
kor az egyéb gáztüzelésû erõ-
mûveket említhetem meg.  A
Csepel II. Erõmû egy kombinált
ciklusú gázturbinás erõmû,
amelynek villamos kapacitása
403 MW és távhõt is szolgáltat.
Fõ tevékenysége a villamos-
energia-termelés, kereskedelem,
értékesítés és energiaszolgálta-
tás. Csúcsidõszakban nagy biz-
tonsággal indul, gyorsan tud ter-
helést váltani. A rugalmas szol-
gáltatás ennél többet is jelent,
egyfajta üzleti filozófiát is:
Igyekszünk figyelni vevõinkre
és az õ igényeikre, nem feltétle-
nül csak mûszakilag, hanem
üzletileg is rugalmasak va-
gyunk. Van olyan év, mikor tar-
talékként is részt veszünk a

rendszerben és van, mikor ener-
giatermelés miatt van ránk
szükség. A 2009-2010-es évek-
ben terheléskövetést végzünk,
egy nap tizenötször is felterheli
a rendszerirányító az erõmûvet.
A kereskedelmi rendelkezésre
állásunk 99,9%-os.

– Miben nyilvánul meg a kör-
nyezettudatosság az erõmûvel
kapcsolatban?

– Ebbõl a szempontból jó
helyzetben vagyunk, mert ez
egy új erõmû, eleve az európai
normáknak megfelelve épült. A
szemlélet már az indulást meg-
elõzõ tréningezés során kiala-
kult, ezt kellett fenntartani a to-
vábbiakban, így a kollégák saját,
belsõ meggyõzõdésévé vált.
Olyan üzleti folyamatokat ve-
zettük be, melyek az erõmû biz-
tonságos és környezetkímélõ
üzemeltetését biztosítják. Alap-

vetõen földgázzal üzemelünk.
A veszélyes hulladékkezelésnek
megvan a zárt rendszere. A hû-
tés Duna-vízzel történik. Errõl
annyit, hogy a visszaengedés
után 200 méterre már alig mu-
tatható ki a hõmérséklet-válto-
zás. 
– Elismerést is kaptak 2007-
ben.

– A Zöld Béka-díj többet is je-
lent. Nem csupán a technológi-
át, hanem a dolgozók alap-
szemléletmódját is elismerték
ezzel, a harmóniában élést a ter-
mészettel és a lehetõ legkeve-
sebb terhelés okozására való tö-
rekvést a környezetre nézve. 

– Mit jelent Önök számára az
emberközpontúság?

– Kiemelt kategória a munka-
védelem, hisz egy erõmû veszé-
lyes üzem. Több, mint 4000
napja nem volt munkaidõ-ki-
esést okozó balesetünk. Mun-
kavédelmi rendszerünket és in-
tézkedéseinket folyamatosan
benchmarkoljuk nemzetközi
fórumokon. Szép aranyplaket-
tek sorakoznak a vitrinekben,
de az igazi célkitûzés az, hogy
ne történjen baleset. Kizárt az
olyan intézkedés, mely az üzleti
részrõl nyereséget hozna, de ve-
szélyt jelentene a környezetre
vagy a dolgozóinkra. A figyelem
másik oldala a munkaegészség-
ügyi programunk. Olyan szûrõ-
vizsgálatok, melyek az elõírta-
kon felül vannak. Végered-

ményben kapunk egy átfogó,
összegzõ anonim riportot, egy
összesített jelentést a dolgozók
egészségi állapotáról, különös
tekintettel a jelenkor egészség-
ügyi problémáira. Ezen kívül a
kollégák névre szólóan kapnak
külön egy jelentést saját állapo-
tukról, ennek függvényében ta-
nácsokat is, szükséges-e szá-
mukra életmódváltás, vagy mó-
dosítás a továbbiakban. 

– Ön is részt vesz a vizsgálato-
kon?

– Igen és kapok is tanácsokat. 

– Fontos szerepe van a környe-
zettel való interakciónak. Ho-
gyan alakult ez ki?

– A mi cégünk kultúrája
annyiban különbözik egy átla-
gos beruházástól, hogy mindig
hosszú távon gondolkodunk,
döntéseinkben így mérlege-
lünk. A hosszú távú tervezést
átvisszük a környezeti kapcso-
latokra, illetve ez lehet szemé-
lyes meggyõzõdés is.

– Valójában az is?
– Igen és a kollégáim is azon a

véleményen vannak. A fiatal ge-
neráció viszi majd tovább a ma
elkezdett munkát, ezért fontos
õket minél elõbb bevonni a

szemléletmód elsajátításába és a
tájékoztatásba is. Úgy kell dol-
goznunk, hogy élhetõ környe-
zetet hagyjunk hátra és követhe-
tõ példát tudjunk mutatni. Telje-
sen kiterjeszteni nincs módunk,
de szûkebb környezetünkben,
Csepelen ezt megtehetjük. 
– Hogyan alakul a kapcsolat-
tartás?

– Szakmai vetélkedõket és te-
hetséggondozó programokat in-
dítunk az önkormányzattal kö-
zösen, illetve van egy együttmû-
ködésünk a csepeli iskolákkal,
egy ún. „rendhagyó fizikaóra”.
Ilyenkor eljön egy-egy osztály
az erõmûbe szakmai látogatásra
- itt láthatják a folyamatot, mitõl
ég a villany. Elsõsorban a helyi
oktatási intézményekbõl foga-
dunk látogatókat, de szívesen lá-
tunk máshonnan érkezõket is.
Az általunk nyújtott támogatá-
sok is a helyi közösségnek szól-
nak, ilyen a Csepeli Birkózó
Club, ahol sok gyerek vezeti le a
feszültséget, irányítja energiáját
nemes célokra és a sport által fe-
gyelmet és kitartást tanul. Aktív
tevékenységet folytathat közös-
ségben, ahol nagyon eredmé-
nyes sportolók - olimpikonok is
megtalálhatók. 

– Miben emlékezetesek az Ön
számára ezek a találkozók?

– Több helytörténeti vetélke-
dõn voltam jelen, amely ipartör-
ténettel is foglalkozik. Csepel
még királyi vadászterület is volt

régen. Rendkívül érdekesek és
tanulságosak ezek a találkozók,
programok, szó esik az építé-
szetrõl, kultúráról, a kerület ipa-
ri múltjáról. Emlékeimben visz-
szavitt a saját fiatalkoromba,
mikor nekem kellett egy-egy is-
kolai elõadáson szavalnom,
vagy elõadáson szerepelnem.
Már-már sajnálom a gyerekeket,
annyira feszültek ezeken az al-
kalmakon, mégis a sok felké-
szült csapatból csak egy nyer-
het a végén. A döntõt a helyi te-
levízió is közvetíti. Csoportok-
ban indulnak, de vannak egyéni
feladatok is. Megható volt, mi-
kor esetleg rosszabbul sikerült
egy-egy feladat, mint szerették
volna, és könnyes szemmel vi-
gasztalták egymást. Volt, hogy
én is bátorítottam egy induló
kisdiákot, mert annyira feszült
volt és izgult, mi lesz a nyilvá-
nos szerepléssel. Az ember idõ-
sebb korára már túl van néhány
elõadáson, van rutinja, de em-
lékszem az elsõ szavalóverse-
nyemre, mikor Baján a mûvelõ-
dési ház nagyterme telve volt és
ki kellett állnom a színpadra. 

– Rákészülnek a tanulók?
– Megdöbbentõen sokat ké-

szülnek és megdöbbentõen
nagy mélységû tudás van a gye-
rekek fejében a témához kap-
csolódóan is. Mindez a tapaszta-
lás megérintett és lenyûgözött,
illetve már én is készülök rá.
Egyrészt, hogy válaszolni tud-

jak a diákok esetleges kérdései-
re, másrészt érdekel is. Emellett
az erõmû rendelkezik számos
helyi születésû kollégával, akik
személyes érintettségük okán is
többet tudnak a kerületrõl, õk
hathatósan részt vesznek eze-
ken az eseményeken. 

– Úgy látom, önmaguk és  szû-
kebb környezetük számára bi-
zonyítanak a társadalmi fele-
lõsségvállalás terén.

– A tettek a fontosak, nem a
széles nyilvánosság felé irányí-
tott hangzatos szavak.

– Melyek az erõmû számára a
közeljövõ céljai, feladatai?

– A válság bár fájdalmasan
érint mindenkit, mégis átmene-
ti. A következõ évtizedekben
Magyarországnak inkább arra
kell felkészülnie, hogy ha kell
magunkat lássuk el villamos
energiával. Vélhetõen környe-
zetvédelmi megfontolások min-
denhol erõsek lesznek és nem
várhatunk arra, hogy mások
építsenek erõmûvet nekünk. Az
elöregedett erõmûvi kapacitáso-
kat is pótolnunk kell. Stratégi-
ánk, hogy az energiapiacon
meg tudjuk tartani a pozíción-
kat. Tisztában vagyunk azzal,
hogy a Csepel II., bár ma még a
legkorszerûbb erõmû, néhány
év múlva már túl sok üzemidõt
tudhat maga mögött, ezért ké-
szülve a jövõre a fõ feladat a
Csepel III. Erõmû elõkészítése
és megépítése. Az új erõmûvi
blokk hasonló méretû, 400-450
MW-os kombinált ciklusú mo-
dern gázturbina lesz, barname-
zõs beruházásban, de a beruhá-
zást követõen terveink szerint
telephelyünkön a jelenleginél
nagyobb lesz a zöldterület ará-
nya. Az építkezés 2013-ban kez-
dõdik a tervek szerint. A jövõre
nézve tudjuk, a válság utóhatá-
sai is eltûnnek, az ipari termelés
növekedésnek fog indulni. Mint
az erõmû képviselõje elmond-
hatom, az Alpiq Csepel II. Erõ-
mû továbbra is a fogyasztók
rendelkezésére áll, a növekvõ
villamosenergia-igény kiszolgá-
lása és a biztonságos áramellá-
tás érdekében. 

Lóczy E.
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Kapcsolatok felelevenítése
A villamosenergia-ipari munkavállalók elõtt kevéssé ismert
a csepeli erõmû, a vállalatcsoport és közössége. Jó pár év-
vel ezelõtt még volt kapcsolat az EVDSZ és az erõmû kö-
zött. 

Gál Rezsõtõl, az EVDSZ elnökétõl érdeklõdtünk e témá-
ban a jövõ elképzelésérõl .

– A csepeli vállalatcsoport szerves része a villamosener-
gia-iparnak.  A korábbi munkáltatóval és az akkor még a Va-
sas Szakszervezethez  tartozó szakszervezeti vetõséggel is
volt szerencsém többször találkozni. Késõbb a gazdasági
változások, a privatizációs  tevékenységek és a személyi vál-
tozások miatt megszakadt a közvetlen kontaktus az erõmû-
vel. A kapcsolatot szeretnénk újra felvenni a kollégákkal, úgy
hiszem, sok dologról azonos véleményen vagyunk. (E.)

Harmóniában a környezettelHarmóniában a környezettel
Briglovics Gábor okleveles közgazdász, szak-
mai pályája 1994-ben indult, a Pécsi Tudományegye-
tem elvégzése után a Dél-magyarországi Áramszolgálta-
tóhoz került. Mint mondja, barokkos túlzás lenne, ha kije-
lentené, hogy tudatosan készült a villamosenergia-ipar-
ba, de már a kezdetekkor részt vett olyan projek-
tekben, melyek során számos tapasztalatot
szerzett az iparágban. Ilyen volt a számlázási
és ügyfélinformatikai rendszer bevezetésében
való közremûködése, mely során megismerte
a cég tevékenységét az ügyfélszolgálattól
kezdve a pénzügyi és kereskedelmi feladato-
kig. Már mint kereskedelmi igazgató folytatta
munkáját a tulajdonos fõvárosi központjában
2003-ig. Kihívásként érte a felkérés az Alpiq
Csepeli Vállalatcsoport részérõl, a kereskedelmi
igazgató feladatait látta el 2008-ig. Jelenleg a
vállalatcsoport  vezérigazgatója, és az EUR-
ELECTRIC Magyarország, az ETE Energiastra-
tégiai bizottság tagja.
Szabadidejében szívesen golfozik, a sportágat
rajta kívül családja is igen megszerette. Na-
gyobbik lánya már jobban játszik mint õ, a ki-
sebbik még nem fogott ütõt, de láthatóan na-
gyon tetszik neki a golf. Az évszakonként válto-
zó táj szépsége, a nyugodt környezet az egész
család számára a kikapcsolódást jelenti. A csa-
lád kedvenc pályája az alcsúti Mária-völgyben
van, de a Balatonudvariban található terep is
kiváló. Az erõmû vezetése felelõs és pontos
munkát kívánó tevékenység, éppen ezért
úgy tartja, hogy mindig találni kell módot a
pihenésre és a családi közös tevékenységek-
re, hiszen az igazi támogatást leginkább onnan
várhatjuk a további feladatok elvégzéséhez, a
munka folytatásához. 

Az Alpiq Csepeli Vállalatcsoport integrált vállalat: az Alpiq
Csepel Kft., az Alpiq Csepeli Szolgáltató Kft., illetve az Alpiq
Csepeli Erõmû Kft. jelentik együttesen a csepeli vállalat-
csoportot. Az Alpiq csepeli erõmûve az ország egyik leg-
korszerûbb, legmagasabb hatásfokú villamosenergia-ter-
melõ egysége. Briglovics Gábor vezérigazgató úr tájékozta-
tott arról, miért fontos a precíz jövõkép, a rugalmas feladat-
megoldás, a környezettel való kommunikáció egy erõmû
életében, illetve miben segíthetjük a fiatalabb generációt a
fenntartható fejlõdés további alakításában.
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- Milyen érzésekkel gondol vissza az
intézményben eltöltött éveire? 

- Azok az emberek, akik fõiskolát, vagy
egyetemet végeztek, erre az idõszakra
úgy emlékeznek, mint életük legszebb
szakaszára. Jómagam a '70-es évek végén
és a '80-as évek elején jártam egyetemre,
1983-ban államvizsgáztam. Ebben az idõ-
szakban pezsgõ élet folyt a fõvárosban,
rengeteg kulturális, sport és egyéb ren-
dezvénnyel. Ha csak a Mûegyetemre gon-
dolok, ott is mûködött az úgynevezett E-
klub, a hétvégi nagy bulik helyszíne, vagy
az R-klub, ahol hétközben éjszakába nyú-
lóan zajlottak a nívós irodalmi és zenei
események. Persze természetesen tanulni
is kellett! Ez nem volt mindig kellemes, fõ-
leg vizsgaidõszakban, de azért összessé-
gében jól érezhette magát a hallgató ezek-
ben az években.

- Tudta-e, hogy már hat évtizedet
számlál a villamosmérnöki kar?

- Úgy emlékszem, hogy az önálló vil-
lamosmérnöki kar csak késõbb alakult
meg. Villamosmérnök-képzés valóban
volt már régebb óta az egyetemen, de
tudomásom szerint a gépészmérnöki
karon belül, így lehetséges, hogy a kép-
zés hatvan évvel ezelõtt indult meg.

Szerette az elektrotechnikát
- Hogyan került oda? 

- Az egri Gárdonyi Géza Gimnázium
matematika-fizika tagozatára jártam kö-
zépiskolába, így eléggé egyértelmûnek
tûnt számomra valamilyen, elsõsorban

reálképzésen alapuló szakképesítés
megszerzése. A gimnázium vége felé
ugyan elgondolkodtam a közgazdasági
területrõl is, mivel a pénzügyek szintén
izgatták a fantáziámat. Végül két dolog
döntött a Mûegyetem mellett. Az egyik,
hogy fizikából erõsebbnek éreztem ma-
gam, mint történelembõl, amely a nép-
szerû nevén Közgázon felvételi tárgy
volt. A másik, igencsak nyomós okot az
jelentette, hogy az édesapám villamos-
mérnöki diplomával rendelkezett. Õ ha-
tással, de nem ráhatással volt rám.

- Jó tanuló volt? 
Elmosolyodott, majd így válaszolt: 
- Hát nem végeztem vörösdiplomával,

de gondjaim sem akadtak soha. Volt 5-ös
szigorlatom, de 2-es is. Így aztán, ha mi-
nõsíteni akarom magam, azt mondha-
tom, hogy erõs közepes voltam.

- Melyek voltak a kedvenc tárgyai? 
- Az elsõ idõszakban nagyon szeret-

tem a Horváth Tibor professzor úr által
elõadott elektrotechnikát, késõbb pedig
a villamos hálózatokhoz kapcsolódó
tantárgyakat. A már említett közgazda-
sági érdeklõdésemnek köszönhetõen
egyébként szerettem a politikai gazda-
ságtant is. Ugyanakkor nem volt a szí-
vem csücske a villamos gépek és az
ezekhez kapcsolódó tananyag.

Albertéknek hordta a szódát
- Szabad idejében mit csinált Budapes-
ten? 

Kapásból felelt: 
- Jó lehetõségeket kínált az egyete-

mistáknak az akkori fõváros! Ezek je-
lentõs részét ki is használtam. Azt el
kell mondanom, hogy 12 éves koromig
Budapesten éltem. Az Üllõi úton lak-
tunk, gyalogosan mindössze öt percre a
Fradi-pályától. Úgy, hogy gyerekként
szinte minden idõmet ott töltöttem, sõt
volt úgy, hogy a szüleim már sötétben
jöttek értem. Olyan hírességeknek
hordtam a melegítõjét és szódáját, mint
Albert Flórián, Varga Zoltán, vagy Mát-
rai Sándor. Ez a fradiszeretet a késõbbi-
ekben is bennem maradt. Egyetemi éve-
im alatt is majdnem mindegyik hazai
meccsükön kint voltam az FTC-pályán,
vagy a Népstadionban.

- Egykori hallgatótársai közül kik let-
tek émászosok? 

- Tankörünkbõl emlékezetem szerint
senki nem lett ÉMÁSZ-dolgozó. Ve-
lenyák János van legközelebb hozzánk,
aki a miskolci Bláthy Ottó Szakközépis-
kola igazgatója.

- Ön hogyan került a céghez? 
Felcsillant a szeme: 
- Említettem, hogy édesapám villa-

mosmérnök volt - 1959-ben végzett a
Mûegyetemen, ahol tavaly vette át az
aranydiplomáját -, az MVM-nél dolgo-
zott, így 1968-ig éltünk Budapesten. Az
országban ekkor alakultak meg az
áramszolgáltató vállalatok és a papám
ugyancsak ekkor került az ÉMÁSZ Vál-
lalat Egri Üzemigazgatóságára elõbb fõ-
mérnöki, majd üzemigazgatói munka-
körbe. Kötõdésem innen ered a céghez.
Egyetemi éveim alatt tanulmányi szer-
zõdést kötött velem a vállalat, így miu-
tán végeztem, logikus volt, hogy itt he-

lyezkedem el. A gyöngyösi üzemigazga-
tóság szakszolgálati csoportjánál kezd-
tem, majd pár hónap múlva átkerültem
az egri üzemigazgatóságra, ahol voltam
üzemirányító, üzemeltetési csoportve-
zetõ, aztán kis kitérõvel kereskedelmi
osztályvezetõ, majd 1988-tól a 2001-es
szervezeti átalakításig  üzemviteli osz-
tályvezetõ.

- Van-e még valamilyen kapcsolata az
egyetemmel?

- Közvetlen sajnos nincs. Az ELMÛ-
ÉMÁSZ cégcsoport és a Mûszaki Egye-
tem között viszont több éve folynak kö-
zös fejlesztési projektek. Ennek kapcsán
többször kapcsolatba kerültünk. Egyko-
ri tanáraim közül szerencsére még so-
kan élnek. Velük elsõsorban MEE-ren-
dezvényeken és vándorgyûléseken talál-
kozom. 

Újra felértékelõdött
- A villamosmérnöki diploma manap-
ság nagy kincs. Évtizedekkel ezelõtt is
az volt? 

- Akkor az orvosi és az építészmérnö-
ki diploma mellett talán a villamosmér-
nökinek volt a legnagyobb presztizse.

Rangot és elismerést jelentett, ha valaki-
nek sikerült megszereznie. Aztán a
rendszerváltás utáni idõben azt tapasz-
taltam, hogy csökkent a respektje. A fi-
atalok ekkor inkább a közgazdászi és a
jogi diplomát részesítették elõnyben.
Manapság, hála istennek, úgy érzem,
hogy ismét visszatért ennek a gyönyörû
szakmának a megítélése és az értéke.

- Érez-e nosztalgiát az egyetemi évei
iránt? 

Nagyot sóhajtott: 
- Sokszor elõjönnek belõlem az akko-

ri évek eseményei, sztorijai. Ilyenkor
persze sajnos azzal is szembesülök,
hogy ezek már lassan harminc eszten-
deje történtek meg velem. 

Gyõri István

„„UUggyyaannaabbbbaa””  aa  sszzéékkbbee  kkeerrüülltt,,  
aammeellyybbeenn  aazz  ééddeessaappjjaa  iiss  üülltt
Sokat jelentett, hogy fizikából jobb volt, mint történelembõl

Az idén ünnepli fennállásának hatvanéves évfordulóját a Budapes-
ti Mûszaki Egyetem Villamosmérnöki Kara, ahol Szabó László, az
ELMÛ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. egri régióvezetõje diplomá-
zott. Készséggel vállalkozott a nosztalgiabeszélgetésre. 

Névjegykártya 
Neve: Szabó László
Életkora: 52 esztendõ
Beosztás: régióvezetõ
Gyerekei: egy lánya van, aki ebben az
évben végez a Semmelweis Orvostu-
dományi Egyetemen
Kedvenc idõtöltése: horgászat
Kedvenc étele: csülkös pacalpörkölt
sztrapacskával
Kedvenc országai: Románia - Csíkföld,
Erdély. Franciaország, Párizs.

Szabó László, 
amikor 
a számítógépen 
végzi a munkáját
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AAAA     ssss pppp oooo rrrr tttt     oooo kkkk áááá nnnn     iiii ssss ::::
Július végén pár napra három paksi tag-
szervezet, a PADOSZ, a MÉSZ, az
ADÉSZ látta kiváló szervezéssel vendé-
gül a sport és a helyismeret terén ver-
senyezni vágyó csapatokat. A VIII.
EVDSZ Sporttalálkozó sikerességét mi
sem bizonyítja jobban, minthogy a ván-
dorkupa örökös gazdára lelt. 

Tudósító: Kolosváry E.

Asztalitenisz
Szerintünk nincs olyan iparági dolgozó, aki ne tud-
na pingpongozni. Az már más kérdés, hogyha ver-
senyre kerül sor, akkor  hogy megy a játék. A sport-
csarnok emeletén komoly küzdelmek folytak, szi-
gorú bírói pontozással. Társalgás nemigen hal-
latszott, feszült figyelem uralta a termet, néha-néha
törte meg a csendet a „klassz volt”, „hurrá”, „szép
volt” kiáltások. Azt, mennyire népszerû ez a sport,
mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy már jóval
a versenyek után is hallani lehetett a jellegzetes lab-
dapattogást. Akkor játszottak a „kis" családtagok...

A vegyespáros gyõztese a Németh házaspár, Né-
meth Zoltánné dr. Schäffer Zsuzsanna és a férje.
Õket nagyon sokan ismerik Tolna megyében
sportszeretetükrõl és asztalitenisz eredményeikrõl.
Zsuzsát kérdezem, miután fogadta a gratulációkat.
– Miért szereti a pingpongozást?

– Szerintem a legszebb sport. Különös hangula-
ta van a partnerrel való harcnak, jó fizikai és szel-
lemi felkészülést igényel, végül nagyon kellemesen
elfáradok. Én gyakorlatilag '78-ban fedeztem fel
magamnak az asztaliteniszt, késõbb az egyetemen
folytattam. Jó eredményeket értem el a férjemmel
együtt, ma is rendszeresen edzünk, hetente két-
szer Szekszárdon. Ma már csak hobbiszinten ûz-
zük. Örültünk, hogy a PADOSZ hívott minket.
– Voltak változások a versenyszabályokat illetõ-
en?

– Természetesen. Például nagyobb lett a labda
mérete, változott a szettek ideje. Már nem számít a
necces labda, az ún. „töccs”. És azt sem mondjuk
már, hogy „ki akar fûzni”.  

Röplabda
Lógatta az esõ a lábát, de mindezt csupán ijeszt-
getésnek szánta, a meccsek zavartalanul folytak,
gyors tempóban, lendületesen. Néhány lelkes szur-
koló kizárólag a röplabda-pálya melletti füvön idõ-
zött a szombati nap délelõttjén és nagy hanggal
biztatta csapatát. Az ifjúsági tagozat képviselõinek
csapata még nem játszott együtt soha, néha újult
erõre kaptak Hanol Zsuzsa erõteljes utasításainak
hallatán. A labdajáték résztvevõi komolyan vették a
versenyeket, küzdöttek az egyenetlen terepen és a
nem látott labdaleeséseket sem rótták fel senkinek.
Voltak ügyesebbek, voltak profibbak és amatõrök,
de az elsõ helyen végzett PADOSZ megérdemelten
vitte a díjat.

– 25 meccset játszottunk és mindet megnyertük
- mondja kitörõ örömmel Bartosné Zubor Anikó. 

Érdeklõdésemre válaszolva elmondja, hogy gye-
rekkora óta szereti a röplabdát. Középiskolában
tagja volt a röpicsapatnak, ahol egyre jobban ment
a játék. Szívesen emlékszik a sokak által szeretett
és kedvelt Poór tanár úrra, aki maga is magas szín-
vonalon ûzte a játékot és tanította õt is. Ahogy néz-
tem a padoszosok játékát Anikó kimagaslott közü-
lük pompás, harmonikus, csakis a röplabdára jel-
lemzõ  mozdulataival, irányító csapatszellemével. 

– Az Atomix-nél komoly beosztásban dolgozom,
nemrég választottak meg üt.-elnöknek. Kevés sza-
badidõm egy részét e sportnak szentelem. Gyer-
mekeim bár még 3 és 8 évesek, nagy örömömre
igen behatóan foglalkoznak a labdával - mondja
Anikó.  

Bartosné Zubor Anikó

Streetball
A sportnap szervezõi nagyon klasszul állították
össze a sportágakat, például a nálunk is egyre nép-
szerûbb utcai kosárlabdázást is felvették a prog-
ramba. Éles küzdelem folyt az „egykapura" játszás
során, tudniillik egy kosárpalánk van és két csapat,
3-3 fõvel. Hatalmas nézõsereg gyûlt össze a pálya
szélén, hiszen minden csapat szinte úgy játszott,

mint a profik. A mérkõzések alatt lehetett a csapat-
társakat buzdítani, bekiabálni. Annak könnyû ko-
sarat dobni, aki (sudár)magas, mint például Med-
veczki Zsolt, aki nemcsak lelkesen játszott, de leg-
több dobása is sikerült.

Labdarúgás

Azt nem tudjuk, hogy a focihoz mindenki ért-e,
mint ahogy a köznyelvben mondják, az viszont
tény, hogy kitûnõ focisták gyûltek össze, hogy
megmérkõzzenek, ki a legjobb? Színvonalas mér-
kõzéseket élvezhettek a lelátó nézõi, elsõosztályú
füves pályán, gyönyörû, napsütéses idõben.
Szendrei József és Vörös József játékvezetõk kitû-
nõen vezették a mérkõzéseket, miközben egyi-
kük kisfia  a gyakorlópályán rúgta a gólokat a ki-
sebb gyerekek ámulatára. 

Lábtenisz
Ez a sport szerintem tenisz és foci egyben. Látszó-
lag nehéz, de aki játssza, annak csupa élvezet. A fo-
cipálya melletti részen zajlottak a versenyek. Akik
nem voltak érdekeltek más játékban, mind szurkol-
tak a játékosoknak. Legjobban ment mindközül
egy új csapatnak, õk a Miskolci Fûtõerõmûbõl jöt-
tek. Biztosan mindenki gyakorol otthon, mert a
„natúr" foci nem ment nekik valahogy. 

Teke
(Ahogy láttam a játékosokat tekézés közben, azt
gondoltam, én is tudok egyenesen gurítani, tarolni.
Ezt ki is próbáltam a szünetben. Biztos egy sérült
golyót kaptam, és pont ellenszél lehetett, mert ki-
ugrott a pályáról a golyó és … ki tudja hol állt
meg.)

Népszerû játék a tekézés. A paksiaknak köny-
nyû, hiszen modern, korszerû, szép pályán gyako-
rolhatnak. E sportág elsõje a MEVISZ csapata lett,
biztos nekik még szebb tekepályájuk van… A pak-
si sportkomplexum tervezõi mindenre gondoltak,
van ott pihenõhely, presszó, kellemes környezet.
A verseny idején a nagy tekézõben szinte lépni
nem lehetett, annyian voltak. Játékosok, szurko-
lók. Ottjártunkkor éppen az ovitos Illyés Mihály
gurított, igen jól, majd Hriczu Zoltán (AHMSZSZ)
és Balogh Mária (TIVISZ) párharca következett.
Rosta Péter és Bernáth Pál is kemény csatát vívott
egymással.

A tekézõ másik helyiségében Aradi Gábort,
„Zsugát” vigasztalta kislánya, Anita, hiszen úgy
nézett ki, hogy nemigen lesznek elsõk a fociban.

Az atomerõmû karbantartója kitûnõ csatár, a me-
gyei 1. osztályban is játszik. A beszélgetésbe felesé-
ge, Anita is bekapcsolódott, meg Kókai Peti is.
Megtudtam, hogy õk családtagjaikkal, meg sokan
mások, rendszeresen találkoznak, nagyon jól érzik
magukat együtt, változatos programokat szervez-
nek, amelybõl a sport sem hiányozhat.

Íjászat
Csendes, nyugodt környezet-
ben, a sportpályától kicsit tá-
volabb, a fás területen zajlott
az íjászat.

Egy teljesen élõnek lát-
szó, még így is gyönyörû
vaddisznóra kellett célozni -
elég távolról. A tréner na-
gyon értette a dolgát, min-
den egyes versenyzõnek el-
magyarázta a szabályokat,
megmutatta a mozdulato-
kat, a helyes testtartást, a
kézmozdulatokat, még talán
a levegõvételt is. Függetlenül
attól, hogy az illetõ már gya-
korlott íjász volt, vagy elõ-
ször volt a kezében íj.  

Kíváncsi lennék, az ovi-
tosok hol gyakorolnak, kitû-
nõen versenyeztek, a legbelsõ
körbe talált nyílvesszõjük.

A sportághoz méltón, na-
gyon fegyelmezetten, csend-
ben zajlottak a versenyek.

Póker
A póker szerintem valójában
egyszerû kártyajáték. Csak be
kell vésni az agyunkba a vari-
ációkat, mi a royalflöss, a
drill, a színsor, stb. és a ka-
pott kettõ kártyához hogyan
kapcsolódnak az osztó által
az asztalra az egymásután ki-
tett lapok. S ha nyerni akarok,
blöffölhetek is, fapofát - pó-
kerarcot - vághatok. Beszélni tilos.

A sportcentrum emeletén egy csendes szobában
zajlottak a pókermeccsek. Az arcokat figyelve szí-
nészképzõnek vagy némafilm felvételnek tûnne az

egész játék. Több idõt eltöltve közöttük, a zsetono-
kat számolgatva, de egy-egy kört figyelve sem lehe-
tett rájönni ki a jó játékos, no és kinek van szeren-
cséje. A póker népszerûségére jellemzõ, hogy a ter-
vezettnél több és nagyobb létszámú csapatokat
kellett összeállítani. A rendezõ és szakértõ Lengyel
József elmondta, hogy szigorúan betartották a sza-
bályokat, a szünetidõket, miközben „vérre" menõ
menetek zajlottak. 

Bertafalvi Hortenzia Fannit, az egyik pókerjáté-
kost kérdezem:
– Mikor szeretted meg a játékot?

– Csak pár éve ismerkedtem meg a játékkal, de
amint ráéreztem a lényegére, egybõl beleszeret-
tem. A játék nem csak idõtöltésnek szuper, de kitû-
nõ lehetõség arra is, hogy minél több emberi visel-
kedést ismerhessünk meg. Ha ebben jó vagy,
mindemellett bátor és bevállalós, garantált sikered
lesz a játékban. Persze az sem árt, ha a Fortuna is
kegyeibe fogad a lapjárást illetõen.
– Szerinted kibõl válik jó pókerezõ?

– Mindenképp elengedhetetlen a pókerarc és a
testbeszéd, amely egy kis rutinnal már meg is sze-

rezhetõ. Valakinek ez a vérében
van, másnak több idõ szükségel-
tetik, hogy megtanulja. Tudni
kell jó lapot is eldobni, mert min-
dig nem lehet nyerni. De a lényeg
abban áll, hogy ne engedd kiis-
merni magad, így a játékostársak
nem tudhatják biztosan, mikor
blöffölsz vagy mikor van garan-
táltan nyerõ lapod.

Sorverseny
Ez a vetélkedõ egy igazi telitalálat
volt. Valójában a résztvevõ csa-
patok mindegyike tetszõleges lét-
számmal, kicsik és nagyok, gye-
rekek és felnõttek vettek rajta

részt. A szervezõk élénk fantáziával és klassz ötle-
tekkel fûszerezték a programot. 

Az ajkai csapat biztosan azért nyerte meg a sor-
versenyt, mert õk nevettek a legkevesebbet a játék

során. Tudniillik a nézõk, de
maguk a játékosok sem iga-
zán bírták ki a feladatok vég-
zése során, hogy ne nevesse-
nek (a könny is kicsordult né-
ha).  Azt tudtuk, hogy például
a szakszervezeti vezetõnek
sok mindent ki kell bírnia,
node kalodába zárva mit lehet
csinálni? Vagy bekötött szem-
mel hogyan lehet tájékozód-
ni, vagy egymásnak háttal mi-
re és merre megyünk?  És
még a legizgalmasabb felada-
tokról nem is szóltunk...

(Folytatás a 11. oldalon)

Aradi Gábort
kislánya
vigasztalta

Antónia eltalálta a malacot
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(Folytatás a 10. oldalról)

Paks város és környéke
ismereti verseny
Nem állítjuk, hogy azért lett elsõ a
MÉSZ csapata, mert õk lakóhelyük-
nél fogva jobban ismerik a terepet.
Azért sem, mert a második legjobb a
miskolciak csapat lett, akik igencsak
távol élnek az Ürge-mezõtõl. Szép
idõben, erdõben, lankák és kisebb
dombok között kellett a feladatokat
megcsinálni.  Pontosabban a feny-
ves, a láp, a virágok és a tüskés bok-
rok között elhaladva volt módja
minden kitartó csapatnak megtekin-
teni a tájat. Bizony rosszul döntött
az, aki papucsban és szandálban in-
dult útnak, aki pedig nem gondosko-
dott innivalóról, szomjas maradt.
Ám a táj szépsége, a nyugodt és
csendes terep igazán kárpótolt min-
denkit, még akkor is, ha az erdõben
támadtak és gyötörtek a szúnyogok,
ha egy magaslatra kellett felkaptatni
az állomások eléréséhez. Gyönyörû
az Ürgemezõ, egy tájvédelmi körzet,
olyan ritka élõlényekkel, mint az ür-
ge. A kis állat jól elbújt és nem mu-
tatta magát, pedig a strandról köze-
lítettek a csapatok a parkerdõn ke-
resztül. Az ifjúsági tagozat csapata
másodikként indult el a kiindulási
pontról, mégis elsõként érkezett
meg az elsõ állomáshelyre. Vajon
merre járt ekkor a DÉMÁSZ Szak-
szervezet csapata, mely szerencsére
nagy számban képviseltette magát?
Ezért kimaradtak az Opelen való ke-
rékcserérõl, legközelebb már a Bu-
dapest Bank kérdõívét töltötték. A
szakszervezeti totót a Paksi Atom-
erõmûvel kapcsolatos kérdések kö-
vették, majd magáról Paks ismereté-
rõl kellett számot adni. A végállomás

csupán reklámfogás volt, hiszen a
helyi kerti ivó szomjoltásra volt be-
rendezkedve, de mindezt a kimerült
csapatok és tagjaik nagy örömmel
nyugtázták. Mindenesetre a régi he-
lyi lakosok inkább birkalegeltetésre
használták az ürgemezõt, mely több
négyzetkilométeren terül el és a lan-
kásabb részek a homokbuckákat
váltogatják. A rekreációs parknak is
nevezett táj igazán kellemes határa a
városnak, ezt minden, a gyors sétá-
ban résztvevõ bizonyíthatja.

❖❖❖❖

Egy összetartó társaság
Petrovicsné Skuczi Ágival beszél-

getek, aki az ovitos kollégák csapat-
kapitánya is volt.

– Elõször is gratulálunk a 3. helye-
zéshez, amelyet csapatotokkal érte-
tek el. Kimagaslott az egész verseny
alatt a csapat egysége, látszott az
összetartozás, a jó hangulat rajta-
tok.

– Köszönjük szépen! Én úgy ér-
zem minden csapattag kihozta ma-
gából a legjobbat.

Mi úgy indultunk neki a sportta-
lálkozónak, mint egy lehetõségnek,
amely során részt veszünk egy kelle-
mes hétvégén, ami elsõsorban egy
kis mozgásról szól. A játékos részvé-
tel volt a fontos, nem a vérre menõ
versengés. Az ovitos rendezvénye-
ken - farsang, karaoke party, sport-
versenyek stb. - alkalom adódik köz-
vetlenebb találkozásokra is, ahol
több oldalról megismerhetjük egy-
mást. Nem munkával foglalkozunk,
beszélgetünk és akár barátságok is
szövõdhetnek.

A csapattagok többsége már is-
merte egymást, együtt is utaztunk
Paksra, de volt olyan kollégánk, aki-

vel csak Pakson találkoztunk elõ-
ször. Ennek ellenére már az elsõ na-
pon összekovácsolódtunk.

A találkozón minden gördüléke-
nyen zajlott, kellemes társaság jött
össze és a jó hangulatról a szerve-
zõk is gondoskodtak. Így láthatóan
mindenki jól, oldottan érezte magát.

– Sok fiatal is volt köztetek.
– Ez az, aminek személy szerint

nagyon örülök! Igyekszünk a fiata-
lok érdeklõdését felkelteni a progra-
mok iránt, lendületüket kamatoztat-
ni a szervezeten belül. A rejtett te-
hetségek felkutatására ilyen módon
is lehetõség nyílik. Az idõsebb kor-

osztály mellett mi, fiatalok is egyre
nagyobb aktivitással veszünk részt
mind a céges, mind az iparági ren-
dezvényeken. Ezek számunkra is le-
hetõséget adnak a tagvállalati kollé-
gák megismerésére, az emberi kap-
csolatok szélesítésére, ápolására,
amely tapasztalatom szerint az Ovit-
nál egyre erõsödõ motivációként je-
lentkezik.

– Az Ovitnak nagyon sok helyen
van munkaterülete az országban.
Hogyan tudtátok így összehangolni
a sportolást?

– A területi tagoltság ellenére a
kollégákkal, ha nem is személyesen,

de tartjuk a kapcsolatot. Ebben nagy
szerepet vállalnak a fõbizalmi funk-
ciót ellátó munkatársaink.

A sportolást illetõen, miután ösz-
szeállt a csapat, megbeszéltük, ki
miben a legjobb és ennek megfelelõ-
en állítottuk össze a sportágak sze-
rinti csapatokat. Az, hogy ilyen jó
eredményt értünk el, a csapattagok
együttmûködésének köszönhetõ. 

Jó érzéssel tölt el, hogy az ovitos
kollégák - életkortól függetlenül -
ilyen összetartóak.

Köszönöm nekik az élményt!

Fotók: Fábián - Mártonfai

ÖÖÖÖ rrrr öööö mmmm     eeee gggg yyyy üüüü tttt tttt     llll eeee nnnn nnnn iiii

Cziczer János, a Paksi Atomerõmû Zrt. üzem-
viteli  igazgatója a vezetés részérõl köszöntötte
és nyitotta meg az EVDSZ Sporttalálkozót. A
megnyitó után az igazgató urat a sportról kér-
deztük. Elmondta, hogy élete szerves részét
képezi a sportolás. Alapvetõen a futballt ked-
veli és rendszeresen játszik is csapatmérkõzé-
seken. Gyakran látogatja az uszodát, a csa-
ládtagokkal pedig kerékpározik. Hetente tíz ki-
lométert is fut, télen pedig a síelésnek hódol.  

Cziczer úr tõsgyökeres paksi, az atomerõ-
mûben a  '80-as évek közepétõl dolgozik.  Az
igazgatói posztig,   ahogy mondani szokás,  vé-
gigjárta a ranglétrát.

– Miért szereti a sportot? - kérdeztük az
igazgató urat.

– Jó közérzetet biztosít, azonkívül fõleg a
csapatjáték ad alkalmat a közös együttlétre, jó
hangulat alakul ki. Az atomerõmû vezetése
nemcsak szívén viseli a munkavállalók sporto-
lását, hanem tevõlegesen, anyagilag is támo-
gatja a sport és családi rendezvényeket. Egész-
ségesen, vidáman jobb eredményeket érnek el
dolgozóink a munkahelyükön is.

Mármint az EVDSZ. Ezt
állítja a MÉSZ elnökhe-
lyettese, Lengyel József. 

– Nagyon örülünk,
hogy a mûszakos dolgo-
zók is részt vettek a szö-
vetség  által kezdeménye-
zett 8. sporttalálkozón.
Elõször vagyunk itt, hi-
szen szervezetünk nem-
rég csatlakozott az EVD-
SZ-hez. Tulajdonképpen
edzésben vagyunk, mert a
MÉSZ évente rendszere-
sen szervez sporttalálko-
zót. 15 éve rendezzük a
kispályás labdarúgó tor-
nát, mûszakonként összesen mintegy száz
fõ vesz részt ezeken a mérkõzéseken. Sze-
retnénk ezután az iparági rendezvényeken
is részt venni. 

A mûszakozás miatt nehéz volt az edzés
a különbözõ sportágakban, de szerencsére
vezetõink jóváhagyásával meg tudtuk olda-
ni a helyettesítéseket. Ez az év a tapasztalat-
szerzés éve volt. Nagyon remélem, hogy
tagjaink kedvet kaptak és személyes él-

ménybeszámolót tartanak a munkatársaik-
nak, ami a következõ sportrendezvények
legjobb reklámja lesz. A több napig tartó
esemény lehetõséget teremtett egymás szer-
vezeteinek alaposabb megismerésére, és a
barátságok elmélyítésére.

Nagyon nagy élmény volt számunkra
részt venni a közösségi beszélgetésekben,
kitûnõ volt a hangulat. Kiváló csapat az
EVDSZ. 

Nagy elõkészületek elõzték meg a II. EVDSZ
Focikupát, melyet a TIVISZ szervezett a Debre-
ceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodás-tudomá-
nyok Centrumában, 2010. június 25-26-27-én.

A csapatok péntek este már jókedvûen ér-
keztek az alföldi nagyvárosba. Vacsora után
megtörtént a sorsolás, mely alapján a másnapi
mérkõzések kezdõdtek.

Szombat reggel esõre ébredtek a játékosok,
így a helyszín módosult, mûfüves pálya he-
lyett csarnokban zajlottak a mérkõzések.

Tíz mérkõzést játszottak a csapatok a nap
folyamán, melyeken sportszerû, játékkedvvel
teli labdarúgást láthatott a kis szurkolótábor. 

Az este a díjkiosztóval kezdõdött, majd
színvonalas mûsor következett, a Dumaszín-
ház Szomszédnéni Produkciós Iroda poénjait

nevethették végig a labdarugók. Az esti szóra-
kozást folytatva megnézhettük az Estella Has-
tánc Stúdió gyönyörû táncosait, akik szépsé-
gükkel, hajlékonyságukkal megbabonázták a
fiúkat.

Harmadnap kicsit fáradtan, de jó emlékek-
kel indultak haza a játékosok.

Helyezések:
I. helyezett TIVISZ
II. helyezett AJKA
III. helyezett MÉSZ

Legjobb kapus: Kiss Tamás (PADOSZ)
Fair play csapat: Szekszárd csapata 
Gólkirály: Aradi Gábor (MÉSZ)

(OZS)

EVDSZ II. Focikupa, Debrecen

A sport élet, 
erõ, egészség

KKiivváállóó  eezz  aa  ccssaappaatt
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A csütörtöki esõzés ellenére a
Chick Corea Freedom Band fer-
geteges koncertet adott a Veszp-
rém Arénában. Az elõadás azért
is volt izgalmas, mivel ebben a
felállásban elõször játszott a ze-
nekar Magyarországon. Chick
Corea a 21. század egyik legter-
mékenyebb jazz-zongoristájá-
nak számít 16 Grammy- díj, vala-
mint 50 Grammy-jelöléssel. Új
quartettjében olyan nevek sora-
koznak fel, mint a szaxofonos
Kenny Garrett, a bõgõs Christian
McBride, és az immár 85 éves
dobos, Roy Haynes. Õk önma-
gukban is legendás elõadómûvé-
szeknek számítanak. Corea
munkássága magáért beszél:
2005-ben a németországi Ruhr
Piano Festival Díját vehette át,
melyet elõször adtak jazz-zon-
goristának, 2006-ban pedig neki
ítélték a Nea Jazz Masters díjat,
ami az amerikai jazz-színtér leg-
rangosabb elismerése. 2010-ben
a Five Peace Band Live c. albu-
mát a legjobb instrumentális
jazz album kategóriában jutal-
mazták Grammy-díjjal.

2010-ben az E.ON Hungária
kiemelten támogatta a fesztivál
egyik legizgalmasabb esemé-
nyét, Komlósi Ildikó és José Cura
közös opera estjét. A két fellépõ
tavaly a New York-i Metropoli-
tanben a Franco Zeffirelli ren-
dezte Parasztbecsület-elõadáson
szerepelt együtt nagy sikerrel. A
mûvésznõ már a világ valameny-
nyi híres operaházában fellépett,
itthon viszonylag ritkán hallha-
tó, ezért is volt különleges a
veszprémi gálaest. Komlósi Ildi-
kó 2006-ban José Cura mellett a
Verona per l'Arena nemzetközi
operadíjat vehette át.

A szombat esti koncert igazi
csemege volt a veszprémi vár

vendégei számára. A 70-es, 80-as
évek funky csapata, a The Earth
Wind & Fire és egykori gitárosa,
Al McKay új együttesével kiegé-
szülve teremtett igazi buli hangu-
latot. Al McKay zeneszerzõként,
társszerzõként, valamint a legna-
gyobb EWF-slágerek megalkotó-
jaként vált ismertté, amelyek a
zenekar oly jellegzetes hangzás-
világának védjegyévé váltak. Ne-
véhez nem csak EWF-sikerszer-
zemények fûzõdnek, hanem õ
jegyzi például a The Emotions
„The Best of My Love" c. slágerét,
az igazi elismerést pedig a Boogie
Wonderland címû dal hozta meg
számára. A zenekar mostani fel-
állása nem csak az eredeti Earth
Wind & Fire zenei élményét nyúj-
totta a közönségnek, de az R&B
és funky elemekkel új távlatokat
mutatott be a közönségnek az
EWF-zenéjén belül.

Az idei fesztiválsorozatot
Khaled zárta. Az egyik legismer-
tebb rai-stílus képviselõjét leg-
utóbb a 2010-es foci világbajnok-
ság nyitóceremóniáján láthattuk
ismert slágerével, a „Didi" elõadá-
sában. Az algériai születésû fran-
cia zenész már gyermekkorától
fogva vonzódott a rai-hoz. A mû-
vész az Algériában egyre nagyobb
méreteket öltõ erõszak miatt 1986-
ban Párizsba költözött. A jazz-
rock elemekkel tûzdelt Kutche c.
albumát már ott készítette. Az
1992-es Khaled c. lemeze volt az
az anyag, amivel igazán felhívta
magára a figyelmet nyugaton. Eu-
rópában több mint egymillió, vi-
lágszerte pedig mintegy hétmillió
példány kelt el az albumból. A
veszprémi közönség Khaled leg-
népszerûbb dalai mellett a régi
arab és berber hagyományokból
táplálkozó 2009-es Liberté c. leme-
zébõl is hallhatott ízelítõt.

Veszprém a képzõmûvészet
területén is kimagasló élményt
kínál: az E.ON Hungária támo-
gatásával a Vass László Gyûjte-
mény július 30-án A Gondolat
Szépsége c. kiállítást nyitotta
meg nemzetközi és magyar mû-
vészek papírmunkái bemutatá-
sával. A ma már nemzetközi hí-
rû Vass gyûjtemény kiemelkedõ
darabjai most láthatók elõször,
együtt kiállítva. Jelentõs magyar,
francia, német, amerikai, cseh,
lengyel, angol, svájci, ír, olasz
mûvészek alkotásai láthatók a
kiállításon. A rajzok, papírmun-
kák bemutatják „a gondolat
szépségét", azt, hogy a különbö-
zõ nemzetiségû mûvészek mi-
képpen gazdagítják az univerzá-
lis vizuális nyelvet. Több mint
harminc mûvész, közöttük Jo-
hannes Itten, Agnes Martin,
Robert Mangold, Barcsay Jenõ,
Bridget Riley, Hetey Katalin, Sol
LeWit lenyûgözõen szép lapjai
mindannyiunk számára páratlan
élményt nyújtanak.

Konrad Kreuzer, az E.ON
Hungária Zrt. igazgatóságának
elnöke a kiállítás megnyitóján el-
mondta: „Az üzleti világ egyik
meghatározó szereplõjének nem
az a feladata, hogy beleszóljon a
mûvek keletkezésébe, a mi fele-
lõsségünk és feladtunk az, hogy
lehetõvé tegyük a mûvek meg-
születését és megismertetését.
Örülök, hogy a ma itt látható
egyedülálló kiállításhoz is hozzá
járulhatott az E.ON Hungária!" 

Az E.ON Magyarországon
Az E.ON Hungária Magyaror-
szág vezetõ energetikai vállala-

ta. A társaság társadalmi sze-
repvállalásán belül a kultúra tá-
mogatása meghatározó szere-
pet tölt be, melynek kiemelt cél-
ja a magyar kultúra külföldi és
hazai népszerûsítése. A vállalat-
csoport évrõl évre egyre jelentõ-
sebb összegekkel támogatja a
kulturális hagyományok megõr-
zését, valamint új, értékes kul-
turális kezdeményezéseket. Az
E.ON 1993 óta a Pécsi Örökség
Fesztivál támogatója és több
mint 10 éve mûködik együtt a
Gyõri Balettel. 2001 óta kitünte-
tett figyelmet fordít a Pécsi Ba-
lett támogatására is, valamint
hetedik éve járul hozzá a Veszp-
rémi Ünnepi Játékok megvaló-
sulásához. A társaság a kortárs
képzõmûvészet terén a debre-
ceni MODEM fõtámogatója, va-
lamint a veszprémi Modern
Képtár Vass László Gyûjtemény
állandó mecénása. A vállalat ki-
emelt támogatója a Liszt Ferenc
Zenemûvészeti Egyetemnek,
ahol a koncertek létrejötte mel-
lett a mûvészeti oktatást is tá-
mogatja.

A magyar kultúrát támogató
tevékenységéért az E.ON 2007-
ben megkapta az oktatási és
kulturális minisztertõl a „Kultú-
ra Támogatója" díjat, 2008-ban
pedig elnyerte a Summa Artium
„Kortárs mûvészetért" díját,
melyet minden évben a kortárs
kultúrát következetesen, illetve
a legjelentõsebben és a legere-
detibb módon támogató nagy-
vállalatnak ítélnek oda.

További információ:
www.veszpremfest.hu 

E.ON Hungária 
Kommunikációs osztály

Idén is világsztárok sorakoztak fel
a Veszprémi Ünnepi Játékokon

Négy nap minõségi szórakozás

A Paksi Atomerõmû Dolgozói-
nak Szakszervezete (PADOSZ)
szakmai kirándulást szerve-
zett a fõbizalmi testület tagjai
számára. 2010. augusztus 13-
17-ig egy közel harmincfõs
társaság tartózkodott Szlovéni-
ában. 

Útjuk elsõ állomása Maribor, az
1100-as években alapított dráva-
parti, mezõvárosi rangú telepü-
lés volt, amely a mai napig borá-
szatáról híres. A csoport a fõtér,
a városháza, az öreg szõlõtõke
és a híd megtekintése után Ljub-
jana felé vette az irányt.

A második napon a testületi
tagok a lenyûgözõ szépségû pos-
tojnai cseppkõbarlangot látogat-
ták meg, majd a predjanai lovag-
várat. Koper és Isola mellett elha-
ladva értek a tengerparti kikötõ-
be, Piranba. A kedvezõtlen idõ-
járás ellenére csodás kilátás volt
az Adriára. Majd Portoroze ne-
ves szállodái elõtt haladtak el, az
úgynevezett szlovén riviérán. 

A harmadik napon a bledi és a
bohinji tavakat és mesébe illõ
szépségû környezetüket tekin-
tették meg, mely a Triglav Nem-
zeti Parkhoz tartozik. Bohijnban
1537 méter magasba vitte - emel-
te - õket a felvonó, így értek a sí-
pályákhoz. A Bledben pedig egy
pletnában ülve csónakáztak a tó
közepén lévõ kis szigeten álló
templomhoz.

A napot pedig Ljubjana hagu-
latos, esti fényekben úszó fõteré-
nek, az arról nyíló kis utcáknak,
a zsúfolásig telt vendéglõknek és
a sétálgató turisták hadának lát-
ványa zárta.

A negyedik nap Skofja Loca
középkori városa tárult eléjük,
benne a Szt. Jakab templom, a
Homann ház és egyéb, igen jó
állapotban megmaradt épület.
Végül, de nem utolsó sorban, egy
nagy, ljubjanai városnézésre is
sor került, felvonóval mentek fel
a várba, innét szép kilátás nyílt a
fõváros rendezett utcáira. Piac,
óváros, fõtér, templomok, órato-
rony és még sok minden posztol
itt a város szívében a múlt emlé-
kei közül, s ezek mellett ott van-
nak már a modern épületek, be-
vásárlóközpontok, áruházak is. 

A turisztikai és kulturális jel-
legû programok sorába hivatalos
programot is beiktattak. A szlo-
vén ágazati szakszevezeti veze-
tõk, Franc Dolar (Szlovén Ener-
giaipari Dolgozók Szakszerve-

zetének elnöke), Kopinja József
(SDE elnök-helyettes) szíves in-
vitálására a csoport tagjai egy
munkaebéden is részt vettek.
Ennek során a vendéglátók és a
paksi kollégák is bemutatták
szakszervezetüket és azok mû-
ködési modelljét.

A szlovén szakszervezeti ve-
zetõk közül Branko Sevènikar,
elnökhelyettes (a Villamosener-
gia-ipari Konferencia elnöke),
Jurij �van nyugdíjas (volt elnök-
helyettes és a Villamosenr-
giaipari Konferencia volt elnö-
ke), Ivo Pufiè, a Kõolaj és Gáz-
ipari Konferencia elnökhelyette-
se (SDE - elnökségi tag), Mitja
Fabjan, az Elektro Ljubljana vál-
lalati szakszervezet elnöke (SDE
- elnökségi tag) és Nada Ljubec
titkárnõ is tiszteletét tette a talál-
kozón.

Elmondásuk szerint Szlové-
nia is nehéz helyzetbe került a
gazdasági világválság miatt. A
villamosipart érintõ privatizáci-
ót sikerült elkerülniük, mely a

szakszervezetek erõteljes fellé-
pésének volt köszönhetõ.

Bocsor István, a PADOSZ el-
nökhelyettese ezután a magyar-
országi helyzetrõl beszélt, el-
mondta, hogy Magyarországon
már 1996-ban megtörtént a pri-
vatizáció, mely az áramszolgál-
tatók teljes körét és az erõmûvek
nagy részét érintette.

Az általános tájékoztatásokat
követõen a két csoport tagjai az
elért eredményekrõl, a gazdasá-
gi-politikai viszonyokról, a
szakszervezetek elõtt álló fel-
adatokról, lehetõségekrõl kon-
zultált.

Egyetértés volt a felek között
abban, hogy a megkezdett kap-
csolatot ki kell szélesíteni és
szakmai alapon tovább folytatni.
Erre mindkét oldal készséget ta-
núsított. A PADOSZ elnökhelyet-
tese a paksi szervezet nevében a
találkozó végén a szlovén szak-
szervezeti kollégákat egy ma-
gyarországi, paksi viszontlátoga-
tásra hívta meg, amelyet a szlo-
vén kollégák tisztelettel nyugtáz-
tak.

Utazó csoportunk hazafelé jö-
vet kitérõt tett Horvátországba, a
plitvicei tavakhoz.

Az öt nap vélhetõen minden-
kiben maradandó élményeket
hagyott, Szlovénia természeti tá-
jai és épített környezete nagyon
szép.

Gyöngyösiné Nyul Petra

Azt nem mondhatjuk, hogy az idõjárás a
kegyeibe fogadta a hagyományos rendez-
vényt, bár az esõ szerencsére nem esett. A
borult és hûvös idõ ellenére a társaságok
több ezer dolgozója, hozzátartozója és
nyugdíjasa randevúzott a minden igényt
kielégítõ komplexumban.  

Nívós mûsorok 
A sátorban jó ebédhez szól a nóta mottóval
a Rajkó zenekar és Pándy Piroska adott

mûsort, aztán slágerek, operettek és mu-
sicalok következtek Kovács Kati, Janza Ka-
ta és Peller Anna elõadásában. A kitünteté-
sek átadása után Tabáni István, Lorán Bar-
nabás, az Irigy Hónaljmirigy, a Desperado
és a Spájz Boys szórakozatta a jelenlévõket. 

A szabadtéri kínálat is vonzotta az ér-
deklõdõket. Szerveztek aktivizáló progra-
mot, focimeccset, strandkézilabdát, hétmé-
teres dobást, gyermekmûsort, táncbemuta-
tót, autós-motoros „óvodát", kártya- és te-
nyérjóslást, állapotfelmérést, egészségügyi
szûrést, elsõsegélynyújtást, sétahajózást. 

Kötetlen 
beszélgetés

Akik „hivatalosra" fogták a napot, kötetlen
beszélgetést folytathattak az igazgatóság
tagjaival. Kérdezhették dr. Marie-Theres
Thiellt, az ELMÛ-ÉMÁSZ Igazgatóságának
elnökét, Hans-Günter Hoggot és dr. Kövesdi
Zoltánt, az igazgatóság tagjait, valamint
Steványik Tamás humánerõforrás igazga-
tót. 

Az ELMÛ-ÉMÁSZ Nap késõ este ért vé-
get, s azok, akik az utolsó busszal utaztak
haza, kora hajnalban értek otthonaikba.
Egybehangzó vélemény szerint mindenki
jól szórakozott, így bizonyára jövõre sem
lesznek kevesebben a társaságcsoport ün-
nepnapján. (gyõri)

FõbizalmiakSSzzlloovvéénniiáábbaann

Több ezren voltak a budapesti ELMÛ-ÉMÁSZ Napon
Kitüntetések 
Áramszolgáltatásért Emlékplakettet kapott: 
ELMÛ Nyrt.: Nagyné Zupkó Éva (Operatív
kontrolling, kontrolling fõmunkatárs), Nyikes
Klára (Árképzés és jelentéskészítés, értékesí-
tési irányító). 
ÉMÁSZ Nyrt.: Mészáros Sándor (Igazgatási
osztály, osztályvezetõ), Kohányi Pálné (Esz-
közgazdálkodási osztály, gazdasági elõadó). 
ELMÛ Hálózati Kft.: Klement Lászlóné (Ope-
ratív szabályozás menedzsment, szakértõ),
Märcz László (Hálózatoptimalizációs osztály,
szakértõ). 
ÉMÁSZ Hálózati Kft.: Kovács János (Üzemirá-
nyító Központ, Gyöngyös, üzemirányító). 
ELMÛ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft.: Kosc-
só István (Védelem és irányítástechnikai osz-
tály, fõelosztóhálózati mûszaki irányító), Len-
gyel Viktor (Észak-pesti régió, üzemviteli
munkatárs), Tanyi Gábor (Dél-pesti régió,
mérésügyi felelõs), Horváth Gyula (Egri ré-
gió, területfelelõs), Szücs István (Gyöngyösi
régió, önálló villanyszerelõ), Tomka Bálint
(Hálózati dokumentáció, mûszaki fõmunka-
társ). 
ELMÛ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft.: Juhász
Renáta (Követelésmenedzsment osztály, ügy-
félszolgálati fõelõadó), Szilágyiné Czakó Ildi-
kó (Számlázási osztály, ügyfélszolgálati irá-
nyító), Szabó Zoltánné (Mûködésfejlesztési
osztály, ügyfélszolgálati elõadó), Csabai And-
rás (Ügyfélszolgálati irodák osztály, ügyfél-
szolgálati irányító).

Gyõri István

A Duna partján lévõ ELMÛ sporttelep augusztus 28-án adott otthont az
ELMÛ-ÉMÁSZ Nap eseményeinek.

A gazdasági válság ellenére a Veszprémi Önkormányzat és
az E.ON Hungária támogatásának köszönhetõen 2010-ben
igazi világsztárok fogadták az odalátogatókat a négynapos
Veszprémi Ünnepi Játékok keretében. A hetedik alkalom-
mal megrendezett kulturális fesztivál idén is vonzó progra-
mokkal kecsegtetett széles körû zenei palettájával. A július
29-tõl augusztus 1-ig zajló rendezvénysorozatra olyan hí-
rességek látogattak el, mint Chick Corea a világhírû ameri-
kai jazz zongorista, valamint José Cura argentin tenor és a
világhírû magyar operaénekesnõ, Komlósi Ildikó. Fellépett
még a 70-es évek óta hatalmas sikereket arató amerikai
funky zenekar, a The Earth Wind & Fire Experience, vala-
mint Khaled, a rai stílus egyik legismertebb elõadója. 
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Nagy örömmel és köszö-
nettel fogadtuk a Jászágói
Önkormányzat polgármes-
terének, Mozsár Lászlóné-
nak szívélyes meghívását
a XVI. Jász Világtalálkozó-
ra, melynek 2010. június
11-13. között Jászágó
adott otthont.

A rendezvényre utazásunk napját
június 12-re (szombatra) idõzítet-
tük, az aznapi kiemelkedõ progra-
mok miatt. Indulásunk kora reggel
a budapesti telephelyrõl Ovit-autó-
busszal történt és mintegy másfél
órás utazás után érkeztünk meg
Jászágó Község Önkormányzatá-
hoz, ahol a 20 fõs Ovit nyugdíjas
küldöttségünket nagy szeretettel
fogadták. A kölcsönös üdvözlések,
beszélgetések során igyekeztünk a
sûrûnek ígérkezõ programokat
egyeztetni vendéglátóinkkal.

Mielõtt a programokra rátérnék,
röviden - a teljesség igénye nélkül -
ismertetést adnék a jászokról,
Jászágó településrõl, amely Buda-
pesttõl keletre, 90 km-re található
a Jászság peremén. Jelenleg a tele-
pülésen 750 lakos él. A jászok tör-
ténelmi idõszakának kezdete a
XIII. század végére, a népvándor-
lás idõszakára tehetõ. Ekkor ér-
keztek meg a Kárpát-medence
ezen területére, melynek része
volt a mai település is. A települé-

sek jól szervezettek voltak, ön-
igazgatással, kapitánnyal is mû-
ködtek. Az akkori település neve a
XV. században már az Ágó nevet
viselte. Megerõsíti ezt a tényt Zsig-
mond király kiváltságlevele és Má-
tyás király oklevele is. Ezután
hosszú és küzdelmes évszázado-
kat éltek meg a jászok. Ilyen volt a
török hódoltság idõszaka is. Majd
a XIX. század elejétõl erõteljes vál-
tozás, fejlõdés jellemezte a jász te-
lepülések életét. 1855-tõl kialakult
az ágói tanyavilág. A fejlõdés
egyenletes volt. 1925-ben Ágónak
már 500 lakosa volt és kápolnával
egybekötött iskolát is mûködtetett.
1945-tõl új közigazgatási rendsze-
rek jöttek létre, 1952. január 1-jé-
tõl Jászágó lett a település neve,
önálló tanáccsal rendelkezett,
majd végül 1990-tõl Jászágó Köz-
ség Önkormányzata megnevezés-
sel mûködik. Visszatekintve az el-
múlt húsz évre, megállapítható,
hogy a község fejlõdése töretlen és
sikeres volt. Jászágó vezetésének
és lakosságának közösségi mun-
kával létrehozott intézményei
(múzeumok, mûvelõdési ház
stb.), valamint a helytörténeti, is-
kolatörténeti kiállítás tárgyainak

bemutatása példaértékû. Mindeh-
hez szorosan hozzátartozik a jász
hagyomány ápolása is, amit jól
példáz a Jász Világtalálkozó meg-
rendezése, mely igen nagy feladat
elé állította az önkormányzat ve-
zetését, lakosságát is.

A Jász Világtalálkozó program-
jának kiemelkedõ eseménye volt,
hogy Jászágó szülöttének, az Ovit
kiváló villamosmérnökének, mû-
szaki igazgatójának emlékére az
általános iskolában felavatásra ke-
rült egy „Dr. Csikós Béla” feliratú
márványtábla. Az emléktábla-ava-
táson részt vett özv. Csikós Béláné,
aki a találkozó díszvendége  volt.

Ez alkalomból mi is felkerestük
az iskolatörténeti kiállítást. Tiszte-
letünk jeléül elhelyeztük koszo-
rúnkat és emlékeztünk dr. Csikós
Béla kiemelkedõ személyiségére,
munkásságára. A kiállítást Macsi
Sándor címzetes iskolaigazgató, a
„Jászságért Díj" kitüntetettje mu-
tatta be. Nagy élmény volt látni
korabeli rajzait, festményeit, vala-
mint azokat a tanyasi iskolából
származó dokumentumokat, kü-
lönbözõ tárgyakat (palatábla, go-
lyós számológép stb.), melyekkel
a kis Csikós Béla is elsajátította a

betûvetés és számtan tudomá-
nyát. Örömmel fogadták, hogy az
eddigi - dr. Csikós Béláról szóló -
tárlat az Ovit által adományozott
tablóval tovább bõvült.

Ott tartózkodásunk délelõttjén
a nap kiemelkedõ programja volt
a mintegy 30 jász település külön-
bözõ népviseletû csoportjainak
színes, látványos felvonulása hu-
szárok és hintók kíséretében. Utol-
sóként a házigazda Jászágó meg-
hívására mi is részt vettünk a fel-
vonuláson. A menet az új, 1989-
ben épült modern templomtól a te-
lepülés utcáin át  a Községháza
elõtti parkban felállított nagyszín-
padig tartott, ahol a XVI. Jász Vi-
lágtalálkozó programja díszün-
nepséggel folytatódott. Itt Mozsár
Lászlóné polgármester asszony
nagyon sok szeretettel köszöntöt-
te a világ több tájáról érkezett já-
szokat, a Jász-Nagykun-Szolnok
megye jász településeirõl érkezett
küldöttségeket, és valamennyi
kedves vendéget. Köszöntõjében
nagy hangsúlyt kapott a jászság
összetartó ereje, a hagyomány és
a jász kultúra ápolása, melyet a ta-
lálkozó nagy sikere is ékesen bizo-
nyít. Bizakodással tekint a jövõ elé

a további világtalálkozók megtar-
tásában, ennek bizonyítására át-
adta a vándorbotot Borbély István
Imrének, Jászivány polgármeste-
rének. A díszünnepségen dr. Sza-
bó László professzor a jászság te-
rületén végzett kiemelkedõ kutató
munkájáért „Jászságért Díj" ki-
tüntetésben részesült. A „Jászka-
pitány" címet Dobos Gergely
jászágói lakos érdemelte ki, aki
egy évig e cím viselõje. Az ünnep-
ség kulturális programjában kül-
földön és hazánkban élõ neves
mûvészek, valamint népdalcso-
portok szórakoztatták a színpad
körüli sokaságot.

A közel egész napos jászágói
tartózkodásunk alatt sikerült be-
pillantani a község életébe. A taka-

ros házak, rendezett utcák, szép
intézmények, kiállítások sora, va-
lamint a település kiváló személyi-
ségei iránti tisztelet megõrzésében
végzett munkájuk példaértékû a
magyar települések között.

Ezúton is köszönetünket fejez-
zük ki a meghívásért, a szívélyes
vendéglátásért Jászágó Község
Önkormányzatának, személyesen
is Mozsár Lászlónénak, Macsi
Sándor bácsinak és kísérõnknek,
Szabóné Ulaki Erikának, aki fi-
gyelmes, segítõkész munkájával
elõsegítette számunkra a jász ha-
gyomány, Jászágó megismerését.

Polczer Ferenc
Nyugdíjas Bizottság

Az eseményen fotózott:
Kiss - Gyebnár

Szeptember 10-én az idei
évben is megrendezésre
került a hagyományos
MAVIR Est, amelynek - a
tavalyi rendezvényhez ha-
sonlóan - ezúttal is a
Sportmax Hegyvidék
adott otthont. A választás
nem véletlenül esett erre
a hatalmas épületre: az
idei rendezvényre 540
kollégánk jelezte részvé-
teli szándékát.

A hagyomány és innová-
ció jegyében zajló ese-
ményre elfogadta meghí-
vásunkat az MVM felsõ
vezetése is. Baji Csaba
vezérigazgató úr nyitó be-
szédét Tari Gábor úr, a

MAVIR ZRt. vezérigazga-
tójának évértékelõ szavai
követték, ezt követõen
pedig átadásra kerültek a
MAVIR elismerései, ame-
lyekben idén összesen 58
kollégánk részesült.

Az ünnepélyes díjátadót a
Presidance táncegyüttes
fergeteges mûsora követ-
te, szintén a hagyomány
és a megújulás jegyében.
A vacsora után a MAVIR
nagy múltú vállalati zene-
kara, a Hanti Band gon-
doskodott a partihangula-
tról.

MAVIR 
Kommunikációs Osztály

Kiemelkedõ szakmai tevékenységükért MAVIR
Emlékérem elismerésben részesültek
Bugovics Norbert, Piacfejlesztési osztály piac-

elemzési fõmunkatársa
Decsiné Vaszily Valéria, Hálózat létesítési osztály

alállomás projekt fõmunkatárs
Duncskó Péter, Terv és kontrolling osztály, kon-

troller fõmunkatársa
Fábián Beáta, Biztonságtechnikai és környezetvé-

delmi osztály, engedélyesi védelmi és minõség-
ügyi fõmunkatársa

Ferenczi Péter, Zugló üzemviteli regionális köz-
pont, HÜSZ vezetõ elektrikusa

Galambos László, Nemzetközi együttmûködési
osztály, osztályvezetõje

Hevesi Tóth Zsuzsanna, Humánerõforrás-gazdál-
kodási osztály, osztályvezetõje

Kovács Gyula, Sajószöged üzemviteli regionális
központ, HÜSZ vezetõ elektrikusa

Rátkai Zoltán, Távközlési és telemechanikai osz-
tály, távközlési fõmunkatársa

Reiszner Mártonné, Számviteli és ügyviteli osz-
tály, számviteli munkatársa

Romhányi Zoltán, Forrástervezési szolgálat,
üzemértékelési fõmunkatársa

Szabó András, Albertirsa üzemviteli regionális
központ, távvezetéki szolgálatvezetõ

Sztyéhlik István, Albertirsa üzemviteli regionális
központ, HÜSZ vezetõ elektrikusa

Tar Csaba, Gyõr üzemviteli regionális központ, ve-
zetõ elektrikusa

Dr. Woynárovich Gábor, Állapotismereti és kar-
bantartási osztály nyugalmazott osztályvezetõje 

Zima István, Toponár üzemviteli regionális köz-
pont, vezetõ elektrikusa

Vavrik Antal, MVM ERBE ENERGETIKA Mérnök-
iroda Zrt. vezérigazgatója

Nyugdíjba vonulásuk alkalmából MAVIR Emlék-
gyûrû elismerésben részesültek
Csapkovits László, Martonvásári vezetékfelü-

gyelõség nyugalmazott villamoshálózati kiemelt
karbantartó szakmunkása

Fehér György, Zuglói alállomás nyugalmazott
HÜSZ elekrikusa 

Mányi Ferenc, Albertirsai alállomás nyugalmazott
operatív üzemviteli szakmunkása

Oláh Imre, Albertirsai alállomás nyugalmazott ope-
ratív üzemviteli szakmunkása

Patyán István, Debreceni alállomás nyugalmazott
szakszolgálati vezetõ elektrikusa

Dr.Woynárovich Gábor, Állapotismereti és kar-
bantartási osztály nyugalmazott osztályvezetõje 

Zigó László, OVRAM szakszolgálati osztály nyu-
galmazott szakszolgálati technikusa

A villamosenergia-iparágban eltöltött négyév-
tizedes munkásságuk elismeréseként jubileumi
jutalomban részesültek
Csépes Gusztáv, Hálózat létesítési osztály alál-

lomás projekt munkatársa
Farkas Mihály, Országos diszpécser szolgálat

rendszerirányító diszpécsere
Nagy Tamás, Országos diszpécser szolgálat

rendszerirányító diszpécsere

A villamosenergia-iparágban eltöltött háromév-
tizedes munkásságuk elismeréseként jubileumi
jutalomban részesültek
Bodnár Antal, Debreceni vezetékfelügyelõség vil-

lamoshálózat kiemelt karbantartó szakmunkása

Decsi Gábor, Országos diszpécser szolgálat
üzemirányítási üzemvezetõje

Erdõs Sándor, Debreceni vezetékfelügyelõség vil-
lamoshálózat karbantartó szakmunkása

Farkas József, Sándorfalvai Vezetékfelügyelõség
villamoshálózat karbantartó szakmunkása

Karaffa Gábor, Sajószögedi alállomás alállomási
mûvezetõje

Lajkó János, Sándorfalvai vezetékfelügyelõség vil-
lamoshálózat karbantartó szakmunkása

Révész Balázs, Kisvárdai Vezetékfelügyelõség vil-
lamoshálózat kiemelt karbantartó szakmunkása

Széplaki Imre, Debreceni vezetékfelügyelõség vil-
lamoshálózat karbantartó szakmunkása

A villamosenergia-iparágban eltöltött kétév-
tizedes munkásságuk elismeréseként jubileumi
jutalomban részesültek
Csipai Antal, Békéscsabai alállomás HÜSZ veze-

tõ elektrikusa
Horváth József, Zuglói alállomási szolgálat alál-

lomási szolgálatvezetõje 
Hutvágner Mihály, Sándorfalvai alállomás HÜSZ

vezetõ elektrikusa
Juhász József, Albertirsai alállomási szolgálat

operatív üzemviteli szakmunkása
Kõszeginé Szabó Ágnes, Pénzügyi osztály

pénzügyi fõmunkatársa
Leskó György, Felsõzsolcai alállomás HÜSZ veze-

tõ elektrikusa
Német Zoltán, Füzesabonyi vezetékfelügyelõség

villamoshálózat kiemelt karbantartó szakmunká-
sa

Ozsváth Pál, Gödi vezetékfelügyelõség villamos-
hálózat karbantartó szakmunkása

Puskás Imre, Martonvásári vezetékfelügyelõség
villamoshálózat karbantartó szakmunkása

Skotnyár Zsolt, OVRAM szakszolgálati osztály
szakszolgálati vezetõ mérnöke

Tógyer Pál, Hálózati operatív szolgálat hálózati
üzemeltetési munkatársa

A villamosenergia-iparágban eltöltött egyév-
tizedes munkásságuk elismeréseként jubileumi
jutalomban részesültek
Balogh Andrea, Jogi igazgatóság asszisztense
Bíró György, Biztonságtechnikai és környezetvé-

delmi osztály, engedélyesi védelmi és minõség-
ügyi fõmunkatársa

Bodó Zsolt, Állapotismereti és karbantartási osz-
tály távvezeték állapotismereti munkatársa

Czakó István, Hálózat beruházás tervezési és tipi-
zálási osztály alállomás projekt terveztetési mun-
katársa

Gyimesi Ildikó, Kommunikációs osztály kommuni-
kációs munkatársa

Hanti Gábor, Belsõ ellenõrzési és minõségügyi
osztály minõségügyi fõmunkatársa

Igmándi Alíz, Terv és kontrolling osztály, kon-
troller munkatársa

Lada Attila, Mûszaki és beszerzési osztály gépjár-
mû forgalmi elõadója

Langó Nándor, Hálózati eszközgazdálkodási
osztály hálózat eszközgazdálkodási fõmunka-
társa

Neer András, Biztonságtechnikai és környezetvé-
delmi osztály, környezetvédelmi fõmunkatársa

Seiber István, Füzesabonyi vezetékfelügyelõség
villamoshálózat karbantartó szakmunkása

Somogyi Pál, Üzemeltetés irányítási osztály ope-
ratív üzemviteli irányítója

A MAVIR Est 2010. évi rendezvényén elismerésben részesültek:
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Tari Gábor adta át a kitüntetéseket
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Az iparági sporttalálkozók naptára szerint kora
õsszel, szeptember 2-5. között került megrende-
zésre a Villamosenergia-ipari Vitorlás Találko-
zó, a vitorlázás szerelmeseinek  országos, éves
összejövetele. 

A MAVIR ZRt., az idei találkozó házigazdája a Pak-
si Atomerõmû balatonfüredi Koloska Marina Kikö-
tõjét választotta a rendezvény helyszínéül. Nagy
megtiszteltetés volt számunkra, hogy Balatonfüred
polgármestere, dr. Bóka István elvállalta a verseny
fõvédnökségét.

A Villamosenergia-ipari Vitorlás Találkozók
több évtizedes hagyományainak való megfelelés
önmagában is nehéz feladat elé állította a szervezõ-
ket, ráadásul a verseny iránti érdeklõdés hatalmas
volt, soha nem látott létszámú nevezés érkezett,
300 fõ vett részt a találkozón. 

A szervezõk már a télen megkezdték a szervezé-
si elõmunkálatokat, melyben nagy segítséget kap-
tak a Paksi Atomerõmû Rekreációs Központja és a
Koloska Kikötõ dolgozóitól. 

A találkozó elsõ napján, csütörtökön egyik perc-
rõl a másikra megtelt élettel a kikötõ, sorban érkez-
tek a versenyzõk, hogy vízre tegyék kalóz hajóju-
kat és gyakoroljanak egy kicsit.

A pénteki nap a megnyitóval indult, ahol a Him-
nuszt követõen Tari Gábor úr, a MAVIR ZRt. vezér-
igazgatója köszöntötte az egybegyûlteket, majd né-
hány kedves szóval üdvözölte a résztvevõket dr.
Bóka István polgármester úr is. A köszöntõk után
néhány technikai jellegû információt osztott meg a
versenyzõkkel Hagemann László úr, a vitorlás élet-
ben Hagiként ismert versenyvezetõ, majd végül
felcsendült a vitorlázók himnusza, Rod Stewart
Sailing címû dala. 

A megnyitó után kezdõdtek volna a kalóz cso-
port futamai, de sajnos a szélviszonyok nem voltak
túl kedvezõek, ezért csak egy evezõsverseny került
lebonyolításra. A szélre várva délután a csapatok
szellemi vetélkedõn vehettek részt, ahol Hagi a Ha-
józási Szabályzatból és a Versenyszabályzatból tett
fel villámkérdéseket. A játékot az ERBE és a MAVIR
csapata holtversenyben nyerte meg.

Este a vacsora után a kikötõben felállított sátor-
ban a hangulatot a Balatonfüred-Csopak borvidék
egyik legnevesebb borászatának, a Figula pincé-
szetnek négy nemes bort felvonultató borkóstolója
alapozta meg, majd a jövõre 15 éves jubileumát ün-
neplõ Back II Black zenekar tetõzte azt.

Szombat reggel végre megérkezett a várva várt
szél is, így elindulhatott a nagyhajós verseny, és le-
bonyolításra került két kalóz futam is. Szerencsére
a széljárás végig kedvezõ volt, így a versenyzõk iz-
galmas csatákat vívhattak egymással. A versenye-
ket követõen rövid pihenés után a gálavacsora kö-
vetkezett, amit este 7 órakor az ünnepélyes ered-

ményhirdetés követett. Tari Gábor úr mellett díjat
adott át Faragó Csaba úr, az MVM Zrt. elnöke és
Oroszki Lajos úr, a MAVIR SE elnöke is.

Eredmények:
Kalóz abszolút
1. ASE VSC Nagy Róbert és Mészáros Miklós
2. ASE VSC Boromisza László és Boromisza Ta-

más
3. SAG Hungária Kft. Szörényi Ádám és dr.

Dékány László
Kalóz iparági
1. ASE VSC Nagy Róbert és Mészáros Miklós
2. ASE VSC Boromisza László és Boromisza Ta-

más
3. ELMÛ - ÉMÁSZ Kutics János és Kiss Gábor
Abszolút kalóz nyílt
1. SAG Hungária Kft. Szörényi Ádám és dr.

Dékány László
2. Vértesi Erõmû SE Mikola Gusztáv és ifj. Hajas

Béla
3. ASE VSC Jasper Gábor és Czirák Ádám

Nagyhajós, yardstick szerint - amatõr
1. EON É.Dunántúli Áramhálózat Horváth Attila, Heiz

Balázs, Kovács Norbert, Horváth Gergõ (Gejzír)
2. MAVIR SE Tóth László, Tóth Zsuzsanna, Decsi

Gábor, Mezõ Mária (Szekunder)
3. MVM TRADE Zrt. Györei János, Görbicz Lász-

ló, Gõsi Rita, Orosz Réka (Verdissimo)
Nagyhajós, yardstick szerint - minõsített 
1. MVM Controlling Hámos Zoltán, Sorossy Sán-

dor, Káldi László, Kiss Orsolya, Tóth Zsuzsanna,
Feil Zita, Kovács Zsolt, Dávid Péter (Capella)

2. Sulzer Group/Part Prodán János, Prodán Vik-
tória, Kinzly Péter, Litkey Bence, Zsoldos Ferenc
(Dorrvick)

3. OVIT Zrt. Repovszki Gábor, Seres Péter, Hagyá-
si Zoltán, Horváth Bence, Nagy Viktor. Kollár
Károly (Suppy)

Tenke Lajos Vándorkupa (elsõ futam legjobb
iparági kalóz egysége)

ASE VSC Nagy Róbert és Mészáros Miklós
Teknõsbéka vándorkupa (iparági csapat verseny,

utolsó helyezett)
BESE Jusztin András, Tóth Pál, Kálmán J. Endre

és Víz Dávid
Vízicsiga kupa (hátulról az elsõ Kalóz egység)
MÁTRA SE Mészáros Zsolt és Csépe Zoltán
TIGRES Kupa (nagyhajós, amatõr kategória, YS

szerint elsõ helyezett)
EON É.Dunántúli Áramhálózat Horváth Attila,

Heiz Balázs, Kovács Norbert, Horváth Gergõ
MAVIR Vándorkupa (legfiatalabb átlagéletkorú

iparági kalózhajó egység)
ASE VSC Kákai Emese és Gáspár Szilvia
KOLOSKA Vándorkupa (nagyhajós, amatõr DOL-

PHIN osztály elsõ helyezett)
ASE VSC Prókai Gábor, Prókai László, Szabó Atti-

la, Róka József
Schafer Yacht Várndorkupa (Nagyhajós minõsí-

tett, DOLPHIN osztály elsõ helyezett)
Sulzer Group/Part Prodán János, Prodán Viktória,

Kinzly Péter, Litkey Bence, Zsoldos Ferenc

VOLVO VARGA Vándorkupa (Nagyhajós, minõsí-
tett, YS szerint elsõ helyezett)

MVM Controlling Hámos Zoltán, Sorossy Sándor,
Káldi László, Kiss Orsolya, Tóth Zsuzsanna,
Feil Zita, Kovács Zsolt, Dávid Péter

Legjobb nõi Kalóz egység
MVM GTER Zrt Rác Robertina és Dénes Erzsébet
NOVOFER Különdíj (Kalóz evezõs verseny elsõ

hely
ASE VSC Nagy Róbert és Mészáros Miklós
NOVOFER Különdíj (elméleti vetélkedõ gyõztese)
MAVIR SE és ERBE SK holtversenyben 
Legidõsebb kormányos: Kutics János
Legidõsebb manschaft: Hamvai László 
Legfiatalabb kormányos: Rác Robertina
Legfiatalabb manschaft: Horváth Gergely
Nagyhajós elsõ befutó (abszolút elsõ)
MVM Controlling Hámos Zoltán, Sorossy Sándor,

Káldi László, Kiss Orsolya, Tóth Zsuzsanna,
Feil Zita, Kovács Zsolt, Dávid Péter

VITSPORT - Legeredményesebb társaság
EON Hálózati Szolgáltató Kft. 

Tekintettel arra, hogy a MAVIR SE idén ünnepelte
fennállásának 5. jubileumát, minden 5-tel oszt-
ható helyezett sördíjban részesült:

MAVIR "5" Sördíj
5. ELMÛ - ÉMÁSZ Kutics János és Kiss Gábor
10. ASE VSC dr.Kemenes László és Szabó Miklós
15. ASE VSC Debreczeni János és Debreceni Csaba
20. MVM GTER Zrt. Rác Robertina és Dénes Er-

zsébet
25. MÁTRA SE Blahó Iván és Szabó Balázs
30. ELMÛ - ÉMÁSZ Adácsi Péter és Bánhegyesi At-

tila

A díjak átvétele után kezdõdött meg a szombat
esti program. Váradi Viktória, Molnár Szilvia és
Kiss Zoltán musical és popslágerekbõl álló elõadá-
sa után Kiss Ádám humorista szórakoztatta a je-
lenlévõket. Záró programként a MAVIR házibuli
zenekara, a Hanti Band húzta a talpalávalót - haj-
nalig.

A rendezvény befejeztével vasárnap kiürültek a
szállások és a kikötõ. 

Számunkra, rendezõknek egy kicsit fura érzés
volt az a tudat, hogy innentõl nem a vitorlás talál-
kozó szervezése, bonyolítása fogja betölteni a nap-
jainkat.

Reméljük, mindenki nagyon jól érezte magát és
rendezvényünk emléke sokáig kellemes érzéseket
ébreszt az összes résztvevõben!

Ez úton kívánunk sok sikert a jövõ évi szervezõ-
nek.

Jó Szelet!
A Szervezõ Bizottság

Minden év július elsõ hétvégéje
a VOTT (Villamosenergia-ipari
Országos Természetbarát Talál-
kozó) szellemében zajlik. 

Az idén Gyõr városa volt a házi-
gazda. Az E.ON EÜT Kft. (Erõmû
Üzemeltetõ és Szolgáltató Kft.)
debreceni amatõr csapata (Bene-
dek István, Bakó Balázs, Gömöri
Tímea, Szabó Attila, Nyeste Lász-
ló, Pinczés Ernõ) évek óta részt
vesz e nagyszerû iparági rendez-
vénysorozaton. Korábban csak te-
repversenyeken vettünk részt, az-
tán négy évvel ezelõtt eldöntöt-
tük, hogy városismereti verseny-
ben is indulnunk kellene. Úgy
gondoltuk, összetettben kis csa-
patunknak nagyobb az esélye.
Hölgyek nem lévén sorainkban
akkoriban, a fiúk többsége meg-
szavazta a szinte két legidõsebb
férfiversenyzõ (Nyeste László és
Pinczés Ernõ) szereplését a váro-
sismereti versenyeken. Városis-
mereti versenyen, Gödöllõn 21.
helyen debütáltunk. Szekszárdon
14. helyen végeztünk. Vácott 7.
helyezést csíptük meg. Az év

meglepetése pedig az idei gyõri
gyõzelem volt. A csapattagok azt
hangsúlyozták, hogy a terep ne-
hezebb, mint a város, de négy év
óta nem akar egyikõjük sem cse-
rélni velünk, mi pedig mennénk
az aszfaltról az erdõbe. Cseppet
sem mondanánk azt, hogy a váro-
si verseny könnyebb. Az idei év-
ben a városháza tornyából törté-
nõ szögmérés, majd lépcsõszám-
lálás, vagy korábbi években a
szekszárdi Bartina megmászása
emberpróbáló volt. Az „öreg nap"
is jól befût nekünk általában, nem
fázunk. Természetesen szellemi-
leg is fel kell készülni, mely utána
nézésekkel, kigyûjtésekkel jár,
melynek Laci a nagymestere.
Összegezve - a hölgyek dicséreté-
re legyen mondva - a másik nem
képviselõi is keményen megállják
a helyüket. Férfiszemmel nézve
nem egy Duna-parti kellemes sé-
ta. Az idei elsõ helyezés után már
esélyünk sincs, hogy visszakerül-
jünk terepversenyre, itt ragad-
tunk, de azért a jövõben is próbá-
lunk helytállni.

Pinczés Ernõ 

A Miskolci Egyetem arénájában
nyolc csapat képviseletében mint-
egy százhúszan léptek a mûfüves
pályákra. A verseny rendezõje az
OVIT Zrt., szervezõje az OVIT
Sportegyesület, védnöke pedig
Horváth Miklós, az OVIT Zrt. ve-
zérigazgatója volt. 

- Ami az esemény színhelyét illeti,
azért választottuk Miskolcot, mert az
iparágon belül itt van a legnagyobb
hagyománya a focinak és az egyetem
területén, néhány százméteres „kör-
ben" minden adott volt - mondta
Debnár Péter, a szervezõbizottság ve-
zetõje. - Nem is csalódtunk: az igé-
nyeket maximálisan kielégítette a
szálláshely és a sportkomplexum, to-
vábbá az ellátásra sem lehetett egy
rossz szavunk! Az idõjárás a kegyei-
be fogadott bennünket, bár olykor
csepergett az esõ, de zápor nem hát-
ráltatta a tornát. 

A szolgáltatók - amint azt Donka
Sándor, a Villamosenergia-ipari Labdarugó
Sportbizottság  elnöke elmondta - huszon-
négytagú kereteket nevezhettek, közülük
azonban csak tizenkét játékost szerepeltet-
hettek. Igazolt labdarúgók nem léphettek pá-
lyára, akik ilyennel kísérleteztek, a kizárás
sorsára jutottak. 

Sérülés nélkül
A csapatokat két négyes csoportba sorolták,
majd az elsõ nap kialakult sorrendnek meg-
felelõen a találkozó második napján a hely-
osztókat játszották. A játékszabályok betar-
tásáról a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Labdarúgó Szövetség játékvezetõi bizottság-
nak tagjai gondoskodtak, munkájukra nem

érkezett panasz. A labdarúgók vigyáztak
egymás testi épségére, így mindenki épség-
ben, sérülés nélkül térhetett haza. 

- Emlékezetes napokat töltöttünk Miskol-
con! - összegzett Kemenesi Sándor, a ver-
senybizottság tagja. - Arra is jutott idõnk,
hogy látogatást tegyünk az Európa-hírû bar-
langfürdõben, sõt sokan felkeresték az egye-
temi komplexum tõszomszédságában lévõ
Kemény Dénes városi uszodát, amely csodá-
latosan szép. Jövõre újra Borsod-Abaúj-
Zemplén megyébe jövünk, ugyanis az
ELMÛ-ÉMÁSZ szervezésében Sárospatakon
tartjuk a 29. találkozónkat, a két év múlva
sorra kerülõ 30. seregszemlének pedig Paks
ad majd otthont. Gyõri István

Gyõr meghódítása 28. Villamosenergia-ipari Kispályás Labdarúgó Találkozó, Miskolc, augusztus 6-8. 

AAzz EEuurróóppaa--hhíírrûû  bbaarrllaannggffüürrddõõtt iiss ffeellkkeerreessttéékk
Az E.ON-ETI Zrt. gyõztes együttese

A pályán
A végeredmény: 1. E.ON-ETI Zrt., 2. Paksi
Atomerõmû Zrt., 3. E.ON Észak-dunántúli
Áramhálózati Zrt., 4. E.ON-IT Zrt., 5. Vértesi
Erõmû Zrt., 6. Dunamenti Erõmû Zrt., 7.
ELMÛ-ÉMÁSZ Társaságcsoport, 8. OVIT Zrt. 

Különdíjak: a legjobb kapus: Pokorni Ta-
más (Paks). A legjobb mezõnyjátékos:
Fuchs Gábor (E.ON-IT). Gólkirály (sorsolás
után, mivel többen is ugyanannyiszor talál-
tak a kapuba): Zóka Sándor (Vértesi Erõ-
mû) 3 góllal. Legsportszerûbb együttes:
Vértesi Erõmû.

XXXIX. Villamosenergia-ipari Vitorlás Találkozó
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A Gyõri Elektromos Vasas
SK. az E.ON Északdunán-
túli Áramhálózati Zrt. tá-
mogatásával 2010. július
2-4. között rendezte meg
a 60. Villamosenergia-
ipari Országos Termé-
szetbarát Találkozót.

A találkozó hangulatát meg-
határozta az az ünnepi érzés,
amely egy ilyen nagy múlttal
rendelkezõ rendezvény részt-
vevõinek szívében és tudatá-
ban fészkel: A VOTT az ipar-
ági összetartozás õrzõje és
hirdetõje immár hat évtize-
den át. 

A mára kiteljesedett, sok
sportágat felölelõ iparági
sportmozgalom a VOTT-tal
indult útjára  hatvan éve. A
VOTT példája nyomán alakult
ki az iparági találkozók im-
már büszke, nagy lelkesedés-
sel megrendezett sikeres so-
rozata. A VOTT mozgatja
meg a legtöbb iparági alkal-
mazottat. Az idei évben ép-
pen a 60. VOTT az, amelyik
az iparág kétévtizedes átala-
kulása közben ismét növekvõ
érdeklõdést keltett.  A most
végetérõ évtized során a lét-
szám folyamatosan csökkent,
idén viszont a tíz év legna-
gyobb részvételével dicseked-
het a VOTT. Egy híján ismét

elértük az  ötszáz részt vevõ
vendéget! Ezt a jelenséget
még bizonyára tovább ele-
mezzük, hogy a következõ
években a fiatalok újabb sorát
bekapcsolhassuk a termé-
szetjárás és a városismeret ra-
jongóinak körébe. A VOTT
ezzel együtt is mindenkor a
legnépszerûbb rendezvénye
az iparági sportmozgalom-
nak. Mint a VOTT célkitûzése
kívánja, az Észak-dunántúli
Áramhálózati társaság  rende-
zõ kollektívája a társaság
nagyvonalú támogatásával
gazdag programot valósított
meg.

A narancssárga-pólós, min-
dig barátságos rendezõ höl-

gyek és urak útmutatása nyo-
mán a környéken folyó felújí-
tási munkák ellenére a részt-
vevõk megtalálták a helyüket,
mind a szálláson, mind a ma-
gas színvonalon megoldott ét-
kezésen, mind a versenyek
helyszínén. Külön elismerés
illeti a praktikus ajándékoktól
kezdve az eredményközlõ ki-
advány szép kiviteléig a szol-
gáltatásokat, továbbá az élve-
zetes gálamûsorokat és a szó-
rakoztatásra biztosított múze-
umi, strand és hajókázási le-
hetõségeket. A városismereti
verseny színvonalas feladatai
(persze Gyõr szépségei és ér-
tékei magukat kínálták) és za-
vartalan lebonyolítása örömet
szereztek a versenyzõknek. A
terepi versenyek résztvevõi-
nek a rendezõség a legjobbat
szerette volna nyújtani, ez a
versenyek tervezése és elõké-
szítése során egyértelmû volt.
Azonban az idei májusi és jú-
niusi rendkívüli idõjárás
nemcsak az ország egyes vi-
dékein okozott katasztrofális
károkat,  hanem a VOTT-ot
sem kímélte az átlagot mesz-
sze meghaladó csapadék.
Amire senki nem számított,
amit nem tervezhetett, a terep
elázott, majd kiszáradván  a
növényzet éppen a versenyek
idejére soha nem tapasztalt
mértékben burjánzott a sok
víz által táplálva, a hirtelen
megjött napsütés és átlagnál
melegebb idõ hatására. Ez
rendkívüli erõfeszítésre
kényszerítette a versenyzõ
csapatokat, különösen a me-
zõny elején rajtolókat. A ver-

senyzést tovább nehezítette
az elképesztõ szúnyoginvá-
zió. A csalán és a szúnyog
együtt az éjszakában…

Az eredmények mindezt a
szenvedést tükrözték,  soha
nem fordult még elõ, hogy a
mezõny kilencven százaléka
az elõírt versenyidõt túllépte!
A versenybíróságnak így nagy
fejtörést okozott az eredmé-
nyek értékelése. Természete-
sen az elõre megadott ver-
senyparamétereken változtat-
ni nem lehet, ezért a mezõny
elején rajtoló, a többiek elõtt a
csalánt és mocsarat  hõsiesen
kitaposó csapatoknak a ver-
senybíróság elismerõ okleve-
let adományozott.

Az eredményhirdetés ré-
szeként már a megnyitó ün-
nepségen átadásra került a
nagy sikerrel felújított rádiós
éterverseny, azaz a VOTT-ot a
rádióamatõrök forgalmazásá-
val hirdetõ E.tagozati verseny
vándordíja. Ezt az E.ON
Észak-dunántúli Áramhálóza-
ti Zrt. az E.tagozat részére
alapította, tárgyát, egy ara-
nyozott antennát, az Arany
Yagit adományozta.

Az ünnepélyes eredmény-
hirdetésre is jutott a rendezõk
meglepetésébõl: A VOTT foly-
tonosságát jelképezni hiva-
tott, a gyõri Vastuskót formá-
zó faragott emléktárgyat ado-
mányoztak a VOTT-nak, hogy
a mindenkori rendezõ a kö-
vetkezõnek adhassa tovább,
mintegy vándorzászlót (a
többször eltûnt zászló he-
lyett).

A Vastuskóba a fõrendezõ
az ünneplõ közönség elõtt
verte be a szeget, amely a
mostani 60. találkozót jelké-
pezi. Mivel a következõ talál-
kozót megrendezõ társaság
még nem kötelezte el magát,
ezt az új, remek emlékeztetõ
tárgyat a Természetbarát
Sportbizottság vezetõje, Ja-
kab Albert vette át a fõrende-
zõ Albert Zoltántól.

Felemelõ és megható epi-
zódja volt a szombat esti gá-
lavacsorának egy ugyancsak
ünnepélyes díjátadás. A VIT
Sport Alapítvány díját, ame-
lyet a villamosenergia-ipar-
ág sportmozgalmáért ki-

emelkedõen eredményes
sporttársnak ítélnek oda,
idén a kuratórium Dervarics
Attilának, a DÉMÁSZ Zrt.
nyugalmazott elnök-vezér-
igazgatójának, a VOTT-ok
hosszú során át sikeres te-
repversenyzõjének ítélte
oda. A kitüntetéshez, mint
kiemelkedõ (és a mindenko-
ri iparági vezetõk közül
szinte egyetlen) versenyzõ-
höz, több VOTT legfõbb tá-
mogatójához, közvetlen em-
berségéért, a VOTT közön-
sége által szeretett és tisztelt
Attilánkhoz méltán került e
nagyszerû díj!

A vándordíjak nyertesei:
A. tagozat terepverseny, FO-

KOS: Bakony IV. Senior.
B. tagozat városismereti ver-

seny: E.ON EÜT Debre-
cen.

C. tagozat összesített ver-
seny, REAKTOR: EDF
DÉMÁSZ Baja I.

D. tagozat összesített tájfutó
csapat: Bakonyi Erõmû
Zrt.

E. tagozat rádiós éterver-
seny: Ferencz József,
MVM Informatika Zrt.

S. senior kupa: ÉMÁSZ Sá-
rospatak I.S.

N. nõi kupa: Bakony III.N.
Cs. családi kupa: Atomerõmû

Cs.
L. legeredményesebb társa-

ság: Bakonyi Erõmû Zrt.
Teknõsbéka vándordíj:

MAVIR-MVM3.
V. veterán vándordíj:

Kókai Péter, PA Zrt.
Legifjabb versenyzõ: 

késõbb korrigálandó.
Legidõsebb versenyzõ: 

Hamvai László, 
MVM-ERBE Zrt.

Természetbarát Fiatalok Ván-
dordíj: ERBE 2

Ez utóbbi díj tárgya elveszett,
Czibulya János veterán ez év-
ben megújítja.

Bacsó Nándor

Könyvajánló

Szelek szárnyán, hullámok hátán…
„Navigare necesse est” - ez az MVM Zrt. gondozásában, a XXXVIII. Vil-
lamosenergia-ipari Vitorlás Találkozók 40 évérõl megjelentetett könyv
alcíme. Igen, hajózni kell! Aki egyszer kipróbálta, rabja lesz az élmény-
nek; csendben, motorzaj nélküli siklás, tiszta levegõ, alul a fehér tarajú
hullámok, feljebb a vitorla és a kék ég.

Ez a kezdet. És aki kitanulja a hajót - mert minden hajó más és más,
még ha azonos kategóriájú is -, hallgat az idõsebbekre, a tapasztaltab-
bakra, bízik csapattársaiban, megéli a szélcsendet és a vihart, lehet,
hogy versenyzõvé válhat…

A Hamvai László által szerkesztett, 19 segítõ sporttárs által össze-
gyûjtött anyag a villamosenergia-ipari vitorlás találkozók 40 évét ismer-
teti. Az adatgyûjtés Vavrik Antal ERBE Zrt. vezérigazgató 2009. január
7-én írt körlevelével kezdõdött. A levél szívhez szóló volt. - Néhány
nyugdíjas sporttársunk nyakába vette e múltkutatás sziszifuszi munká-
ját, hogy a fellelhetõ forrásanyagot és adatokat összegyûjtse, csokorba
kösse és a lelkes sportoló gárdának, pártoló tagoknak átadja. Az adat-
gyûjtéshez azokat a cégeket (személyeket) keressük, amelyek (akik) a
korábbi években is lelkes híve és támogatója volt a mozgalom fennma-
radásában - írta Vavrik Antal.

Az anyaggyûjtés sikerét a már abban az évben, a XXXVIII. VVT-re
megjelent könyv számos összeállítása, cikke, harminc lejegyzett vissza-
emlékezés és Csordás Gábor, Jamrik Péter, Schey András és még sokan
mások által készített fotók látványosan igazolják. A könyv az MVM Zrt.,
a Paksi Atomerõmû Zrt. és az MVM ERBE Zrt. köszöntõjével nyit, majd
a villamosenergia-ipari vitorlás találkozók eddigi történetét ismerteti.
Szó esik a versenyszabályokról, a díjakról, a média megemlékezéseirõl,
tartalmazza a versenyeredményeket, a találkozók statisztikáját és a
zászlók, díjak, relikviák fotóit is az elmúlt 40 évbõl.

A forró drót megkeresésére a könyvszerkesztõ elmondta, "magamat
botcsinálta szerkesztõnek tartom. A könyv tényleges hasznát, tartal-
mát, megjelenési formáját osztályozza le az olvasó, ítélje meg, mennyi-
re sikerült megvalósítani a múlt feltárását, az emlékek felidézését."

Hamvai László szerkesztõ utószavában ezt írja: - Köszönetet mondok
minden sportbarátnak, ismerõsnek és kollégámnak, akik szorgalmas
kutatómunkával gyûjtötték a fotókat, relikviákat, visszaemlékezéseiket
megörökítve színesítették e könyvecske tartalmát, anyagát. Bízunk ab-
ban, hogy az olvasó lelkesen fogja lapozgatni könyvünket és örömmel
emlékeznek régmúlt idõk eseményeire. T. A.
(Hamvai László okleveles villamosmérnök szakmai életútját lapunk
2010. márciusi számában közöltük. - A szerk.)

A szeptember 17-19. között, Fadd-
Domboriban megrendezésre került re-
gattán az esõvel és egymással megküzdõ
13 hajó legénysége feledhetetlen hangu-
latot teremtett mind a vízen, mind a pa-
takokkal keresztülmosott nagysátorban
és környékén. 

Az OVIT-Sárkányok minden erejüket
megfeszítve az elõkelõ 5. helyet szerez-
ték meg a hazai vizeket élvezõ és össze-
szokott három paksi (szervezõként a
Paksi Atomerõmû 4 csapatot indított),
valamint a tapasztalt szegedi (EDF
Démász) csapat mögött, azaz a „profik-

hoz" szorosan felzárkózva a legjobb
„amatõr" csapatként végzett. Köszönet a
csapat minden tagjának a kitartó munká-
ért és a remek hangulatért! 

HAJ-RÁ-OVIT! Hajrá OVIT!
Szentgyörgyi Zoltán

(Diagnosztikai üzem)

I. VILLAMOSENERGIA-IPARI SÁRKÁNYHAJÓ TALÁLKOZÓ
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A PRAKTIKER orszá-
gos hálózata szeretet-
tel várja az EVDSZ
tagjait áruházaikban.
A kedvezményes vá-
sárláshoz az érvényes
tagkártyát kell felmu-
tatni a fizetés elõtt a
pénztárnál. Javasol-
juk, hogy a vásárlás
elõtt érdeklõdjenek a
napokról az informá-

ciós pultnál, mert a
VDSZSZ-nek, a vas-
utasoknak is vannak
kedvezményes napja-
ik, de más idõpontok-
ban.

2010
október 29-31
november 19-21

PRAKTIKER

Folytatódik a kedvezményes vásárlás

A jövõ reménységei

Kaposvári Vincének hívnak, anyukám születésnapi ajándé-
kaként 2010. március 19-én születtem. Nagymamám, Kapos-
vári Tiborné a Schneider Electric Szakszervezet elnöke, aki
már nagyon várta az érkezésem. Szüleim és nagyszüleim sze-
rint is nagyon nyugodt és tündéri baba vagyok, ami biztosan
igaz, mert mindig mosolyognak rám, így aztán én is mindig
jól érzem magam.

Két testvérem már szerepelt itt, így most rajtam a bemutatko-
zás sora. Lázár Emma Erzsébet vagyok, 3400 grammal és 52
cm hosszal, császármetszéssel jöttem a világra, Szüleim nagy
örömére 2010. április 27-én 10.22-kor érkeztem. Apu, Lázár
Róbert az MVM GTER Zrt.-nél, a litéri erõmûben dolgozik,
igyekszik sokat velünk lenni, de sokszor elfoglalja az üzemi
tanácsi és szakszervezeti munkája. Azt mondják nagyon jó
gyerek vagyok. Ezúton is üdvözlöm az iparág dolgozóit!

A menyasszony megkérdi a võ-
legényt:
- Mondd, mit szeretsz rajtam?
- Nem is tudom így hirtelen...
- A szépségemet vagy az esze-
met?
A fiatalember elvigyorodik:
- A humorodat, drágám!

❖❖❖
A falusi lelkész így kezdi az is-
tentiszteletet:
- Kedves híveim! Van egy jó és
egy rossz hírem. A jó hír az,
hogy van elég pénzünk arra,
hogy felújítsuk templomunkat. A
rossz hír az, hogy ez a pénz egy-
elõre még a ti zsebetekben van.

❖❖❖
A férj hazatér a kutyasétáltatás-
ból.
- Szegényke egész úton olyan
fájdalmasan szûkölt, mintha

csak mondani akart volna vala-
mit - számol be a feleségének.
Az asszony a kutyára néz, azu-
tán a férjére, majd megszólal:
- Valószínûleg azt akarta neked
mondani, hogy õ nem a mi ku-
tyánk!

❖❖❖
A csigafiú így szól a csigalány-
hoz:
- Csigucikám, gyere már be a há-
zamba!
Hosszú rimánkodás után a lány
végül bemegy, pár óra múlva tá-
vozik, majd kisvártatva õ szól a
fiúnak:
- Csigukám, gyere már be a há-
zamba egy kicsit!
- Nem megyek!
- Hogyhogy? Én mentem...
- Az más. Akkor fel voltam csi-
gázva, most viszont el vagyok
csigázva.
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Természet, tudomány

– A viperát azt ismerem, a papa mindig hord magával...

Ifjúságvédelem

– Kocsmát, kupit nem lehet iskolaközelben nyitni, de bankot?!...

Szigorodó ítélkezés

– Mi van Dodó, megkaptad a három csapást?


