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Nem enyhül a tiltakozó-
hullám a Vértesi Erõmû

bezárása ellen
5. oldal

„Jaj, de régen
volt és soká'

lesz…”
Az érdekképviseletek, élén a LIGA Szak-
szervezetek, sürgetik az Országos Érdek-
egyeztetõ Tanács összehívását.

2. oldal

Az életben
hasznossá

kell 
válnunk

- ez a hitvallása
Debreczeni Dezsõ-
né Zsuzsának

12. oldal

VÁPB ülésrõl
Júniusban is fontos témát tárgyaltak a Villa-
mosenergia-ipari Alágazati Párbeszéd Bi-
zottságban. 

2. oldal

VIII. EVDSZ Sporttalálkozó
Minden adott ahhoz, hogy a Pakson rende-
zendõ sportnap jól sikerüljön. Köszöntõ
megírva, a labdák, a röplabdaháló, az ütõk
a legjobb állapotban.

Bõvebben a 10. oldalon

Sportoló iparág vagyunk
A villamosenergia-ipari sporttalálkozók
rendben, a sportnaptár szerint zajlanak.
Nagy az érdeklõdés minden sportág iránt. A
VITSPORT Alapítvány és a Sportbizottság
mindenben támogatja a sportolni vágyókat.
Látogassa a vitsport.hu oldalt is!

Tudósítások a 10-11. oldalon

Jó nyaralást és pihenést
kívánunk minden kedves

olvasónknak! 
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Közös konferenciát tartott a
Víz, Gáz, és Villamosenergia-
ipari Ágazati Párbeszéd Bi-
zottság 2010. június 14-15-
én Balatonszemesen, a
VDSZ Oktatási Központjá-
ban. A három ágazat képvi-
selõi a vezetékes közszolgál-
tató vállalatok aktuális hely-
zetérõl és jövõbeni kilátásai-
ról tanácskoztak.

A konferenciát Gál Rezsõ, az
EVDSZ elnöke nyitotta meg, és
köszöntötte a résztvevõket. 

A vezetékes közszolgáltatások
európai helyzetét értékelte nyitóelõ-
adásában Jan Willem Goudriaan,
az EPSU (Közszolgálati Szakszerve-
zetek Európai Szövetsége) fõtitkár-
helyettese.

Bevezetõjében elmondta, az
EPSU az Európai Unió legna-
gyobb szakszervezeti szövetsé-
ge, mely 250 szakszervezetet, 8
millió fõt képvisel. Ismertette az
EPSU mûködési területét, tevé-
kenységét a nemzetközi szerve-
zetben (PSI) és az Európai Szoci-
ális Párbeszéd Bizottságokban.
Az EPSU szakmapolitikai kérdé-
sekben, és általános kérdésekben
is rendszeresen hangoztatja véle-

ményét, javaslatait, törekszik az
Európai Bizottság és az Európai
Parlament befolyásolására. 

A fõtitkárhelyettes a további-
akban tájékoztatást adott az
EPSU kiemelt feladatairól, törek-
véseirõl (munkaidõrõl szóló
irányelv, pénzügyi és gazdasági
válság, egészségügyi irányelv,
európai polgárokkal kapcsolatos
kezdeményezés, közbeszerzé-

sekkel kapcsolatos kérdések,
Lisszaboni stratégia és annak
jegyzõkönyve, közszolgáltatás,
kollektív szerzõdés).

Ezt követõen részletesen be-
szélt a pénzügyi és gazdasági vál-
ság kérdéseirõl, hangsúlyozva,
hogy az a neoliberális gazdaság-
politikára vezethetõ vissza. A
pénzügyi és gazdasági válság
energiaválsággal is párosul. Je-
lentõs pénzjuttatás történt a
bankszektornak, az állami adós-
ság megnõtt - ezért csökkentik
az állami kiadásokat, melynek
következménye, hogy az alkal-
mazottak bére csökken, befa-
gyasztják a béreket 2-3 évre,
csökken a vásárlóerõ, a közszol-
gáltatásban dolgozók bére keve-
sebb lett. Napirenden a privatizá-

ció Görögországban, az energia,
a víz szektorban.

Az EPSU levélben jelezte az EU
Bizottságnak és az EU Tanács el-
nökének, a szakszervezetek nem
fogadják el ezt a politikát. Sztráj-
kok, ipari megmozdulások zajla-
nak több országban. Az EPSU
szeptember 29-re európai szintû
demonstrációt szervez Brüsszel-
ben, és több országban, mellyel

jelezni szeretnék, a munkaválla-
lói szervezetek egységesek és
együttesen lépnek fel a nemkívá-
natos döntések ellen.

Az eurózóna bérmérséklést
kért az államoktól, gazdasági
iránymutatást készít az EU Bi-
zottság. Az EPSU véleménye ez-
zel kapcsolatban az, hogy növek-
võ gazdasági keresletet csak úgy
lehet biztosítani, ha növelik a bé-
reket, egyébként a gazdasági vál-
ságból nem lehet kilábalni.

Jan Willem Goudriaan el-
mondta, a döntések uniós szintre
helyezõdtek át. 

A fõtitkárhelyettes kifejtette az
EPSU álláspontját az alábbi kér-
désekben:

EU társadalmi párbeszéd: Ma-
radjon állami kézben a vízszol-

gáltatás (megakadályozni a víz-
ügyi ágazat privatizációját).

EU Üzemi Tanács: Zajlik az
irányelv revíziója. Cél: erõsíteni a
multinacionális cégek szintjén az
információs jogot.

KSZ: Fizetési koordinációs
irányelv - kompenzálni kell az
inflációt, méltányosan részesed-
jenek a munkavállalók a termelé-
kenység növekedés arányában.

A fenntartható energetika ha-
zai kihívásai címmel dr. Õsz Já-
nos, a Budapesti Mûszaki és Gaz-
daságtudományi Egyetem docen-
sének elõadását hallgathatták
meg a konferencia résztvevõi. Az
elõadó elmondta, a fenntartható
energetika a versenyképesség
(minél kisebb költségû energia-
hordozó-összetétel), a környezet
és klímavédelem (szennyezõ-
anyagok minél kisebb globális és
lokális kibocsátása) és az ellátás-
biztonság (több energiahordozó-
ra épülõ arányos energiahordo-
zó-összetétel) harmonikus egy-
sége. A hazai energetika jelenlegi
energiahordozó-összetétele nem
felel meg a fenntartható energeti-
ka követelményének.

(Folytatás a 3. oldalon)

A tavasszal történt hatalmas esõ-
zések következtében egész tele-
pülések kerültek veszélybe, lettek
elzárva a külvilágtól és a legrosz-
szabb; házak dõltek össze, miu-
tán hetekig álltak a nagy vízben.
A víz visszavonulásával megkez-
dõdött az ingatlanok felmérése, a
keletkezett károk összeírása. Ezt
követõen júniusban vihar söpört
végig az országon, tetõket és ve-
zetékeket szakított le, házakat
rongált meg, még inkább tetõzve
a károkat. A legnagyobb pusztítás
Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-
Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok
megyében történt.

A villamosenergia-iparban dol-

gozók között is nagyon sokan
vannak, akik sajnos megtapasz-
talták a környezet pusztító erejét.
Az Egyesült Villamosenergia-ipa-
ri Dolgozók Szakszervezeti Szö-
vetsége is segítséget nyújt az ár-
vízkárosult tagjai  részére. 

A legsúlyosabb helyzet az
északkelet-magyarországi régió-
ban alakult ki, de a dunántúli ré-
giókban is keletkeztek árvízkárok
és viharkárok. Nagy szükség van
tartós élelmiszerre, tisztító- és
fertõtlenítõszerre, jószágokra,
építõanyagra, jótékonysági ön-
kéntes munkára, illetve anyagi tá-
mogatásra is.

(Folytatás az 5. oldalon)
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Egyetértettek az együttmûködésben
KKOONNFFEERREENNCCIIAA A magyar vezetékes közszolgáltató vállalatok aktuális helyzetérõl és a jövõ kilátásairól

Gál Rezsõ EVDSZ elnök Fürjes József VKDSZ elnök Székely Tamás VDSZ elnök Varga Gyula GSZSZ elnök



ÜZEMI TANÁCS TAGOK TALÁLKOZÓJA
Az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szö-
vetsége (EVDSZ) szervezésében tartották meg a Magyarországon
a villamosenergia-iparban dolgozó Európai Üzemi Tanács tagok
találkozóját (MVM Székház Jedlik Ányos terem, 2010. június 28.).
A találkozó célja volt, hogy áttekintést adjon az Európai Üzemi Ta-
nács tagoknak az EPSU és az EVDSZ tevékenységérõl az Európai
Üzemi Tanácsokkal kapcsolatban.

FORMÁLÓDÓ EGYÜTTMÛKÖDÉSI
MEGÁLLAPODÁS

A Villamosenergia-ipari Munkavédelmi Képviselõk Fóruma
(VIMFÓ) és a „Fõcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képvise-
lõkért” együttmûködési megállapodás megkötését tervezi. A meg-
állapodás aláírására várhatóan egy továbbképzés alkalmával kerül
sor szeptember elején, Bükfürdõn.

KONFERENCIA A BÁNYAIPARRÓL
A BDSZ kétnapos nemzetközi konferenciát szervezett a közel-
múltban Budapesten A bányászok jövõje - Szociális partnerek sze-
repe - Az éghajlatváltozás és hatása a foglalkoztatásra a bányászat-
ban címmel.
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Közalkalmazott, avagy: 98%-os adókulcs

– Megint engem 
szúrtak ki...

Ülésezett a Villamosenergia-ipari
Alágazati Párbeszéd Bizottság
(VÁPB) 2010. június 22-én Buda-
pesten, az ELMÛ-ÉMÁSZ Központ-
ban.

A munkavállalói oldal szóvivõi tisztét
dr. Szilágyi József, a munkáltatói oldalét
dr. Janka Mária töltötte be. A jóváha-
gyott napirendi pont szerint folyt a tárgya-
lás. Elsõként eszmecserét folytattak arról,
hogy milyen legyen az adatszolgáltatás a
bér- és szociális megállapodás teljesülésé-
nek vizsgálatához. Végül megegyeztek ab-
ban, hogy egyeztetés szükséges arról, a
VKSZ-ben rögzített adatszolgáltatás mi-
lyen tartalommal történjen meg.

Ezt követõen tárgyaltak egy levélrõl,
amely a „Villamosenergia-ipari Ágazati
Párbeszéd Bizottság (VÁPB) felhívása a
villamosenergia-ipari társaságok társa-
sági, társaságcsoport-szintû szociális
partnerei részére” címet viseli. Ebben
értesítik a partnereket (a TEÁOR 35.1),
hogy a VKSZ IV. fejezet 2.2.1 pontját a
szerzõdést kötõ felek módosították. Ez a
pont szabályozza a jövõbeni ágazati
szintû bértárgyalások tartalmát, amely
néhány vonatkozásban eltér a korábbi
gyakorlattól. Az ebbõl adódó feladatok-
ra, határidõre hívják fel a figyelmet. A
felhívást mind a munkáltatói oldal,
mind a munkavállalói oldal megküldi
partnereinek. Egyebek napirendi pont-

ban a munkáltatói oldal tájékoztatott,
hogy az ágazati bértarifa-rendszer ki-
dolgozásához készülõ szakmai anyag
várhatóan augusztus végére készül el.
Az alkalmazotti áramdíj kedvezmény
néhány tételét (C-tarifa) érintõ változá-
sokkal kapcsolatos egyeztetések foly-
nak a minisztériummal.

A LIGA Szakszervezetek - élén
Gaskó István elnökkel - hallat-
ja leginkább a hangját a
szakszervezetek közül. 

Egyfolytában kezdemé-
nyezik az Országos Érdek-
egyeztetõ Tanács (OÉT) ösz-
szehívását. Nemcsak azért,
mert az OÉT mûködését tör-
vény biztosítja. Az érdek-
képviseleti feleknek jogosít-
ványuk van arra, hogy a
makrogazdaságot érintõ kér-
désekbe is beleszóljanak.

Az elmúlt bõ egy hónap-
ban hiába várták és kérték
az érdekképviseletek a ka-
binetet, hogy üljenek tár-
gyalóasztal mellé, nem kap-
tak választ. Az érdekegyez-
tetés órája vészjóslóan ke-
tyeg, ugyanis hamarosan
lezárul a parlamentben a
törvénykezési szakasz.
Lenne, illetve lett volna mi-
rõl már eddig is egyeztetni:
a 29 pontban megfogalma-
zott nemzeti akcióterv szá-
mos pontja jelentõsen befo-
lyásolja majd mind a mun-
kavállalók, mind pedig a
munkáltatók mindennapja-
it.

A LIGA tiltakozott a kor-
mánytisztségviselõkrõl szó-
ló törvény, az adó- és járu-
léktörvény, a 98%-os külön-
adó, az üdülési alapítvány
megszüntetése, átalakítása
miatt - többek között. Júli-
us közepén levélben keres-
ték meg a minisztert, az ál-
lamtitkárt, és mivel választ
nem kaptak, végül szakmai
anyagait közvetlenül meg-
küldte az országgyûlési
képviselõknek.

(f.)

Az OÉT 
utolsó ülése

Az Országos Érdekegyez-
tetõ Tanács (OÉT) május
eleji, „utolsó" ülésén megvá-

lasztották a Munkaügyi Köz-
vetítõi és Döntõbírói Szolgá-
lat (MKDSZ) 82 tagját. Az
MKDSZ korábbi tagjainak
mandátuma 2010. május 29-
én lejárt, az elfogadott listán
szereplõ szakemberek júni-
us elsejei hatállyal kezdték
meg munkájukat, mandátu-
muk 5 évre szól.

Kiss Péter leköszönõ tár-
sadalompolitikai miniszter
napirend elõtti felszólalásá-
ban köszönetet mondott az
érdekegyeztetõ tanács eddi-

gi munkájáért. Hangsúlyoz-
ta: az elmúlt idõszak együtt-
mûködésének, partnerségé-
nek és vitáinak köszönhetõ-
en Magyarországon egy
rendkívül nehéz idõszak-
ban, a világgazdasági válság
idején sikerült a kialakult
szükségszerû érdekkonflik-
tusokat a tárgyalóasztalnál
megoldani.

Dávid Ferenc, a Vállalko-
zók és Munkáltatók Orszá-
gos Szövetségének (VOSZ)
fõtitkára, a munkaadói oldal

képviseletében el-
mondta, fontos, hogy
az OÉT-en minden év-
ben meg tudtak álla-
podni a minimálbér-
rõl, és átlagbér-aján-
lást is tudtak adni. A
társadalmi béke meg-
õrzésében az OÉT-nek
is szerepe volt, ezt be-
csülni kell, különösen
a jelenlegi görögorszá-
gi helyzet tükrében.

Napirend elõtti fel-
szólalásában a munka-
vállalói oldal szóvivõje
felhívta a figyelmet ar-
ra, hogy a korkedvez-
ményes nyugdíj jogin-
tézménye, amelynek
jogi szabályozása idén
december 31-ig érvé-
nyes, nincs megnyug-
tatóan rendezve. A
munkavállalói oldal
úgy látja, hogy a kap-
csolódó miniszteri ja-
vaslat nem alkalmas
arra, hogy tárgyalási
alap legyen. 

A korkedvezmény
jogintézménye ösz-
tönzi a fõként veszé-
lyes és egészségre ár-
talmas munkakörök-
ben dolgozókat a
munkaszerzõdés meg-
kötésére, ezért to-
vább kell vinni ezt a
jogintézményt. Hoz-
záfûzte: ha nem sike-
rül lezárni a követke-

zõ idõszakban megnyugta-
tóan a korkedvezmény kér-
dését, akkor meg kell hosz-
szabbítani annak idõbeli
hatályát.

Dr. Herczog László erre
reagálva elmondta, szakér-
tõi egyeztetést kell kezdeni
a témában, és továbbra is
napirenden kell tartani. (A
volt szociális és munkaügyi
miniszter is tagja az új
MKDSZ-nek. - A szerk.)

Forrás: hvg.hu / LIGA 

VVÁÁPPBB  üüllééss
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Ez a magyar nóta szöveg illik mostanában legjobban a hazai érdekegyeztetésre. 

TÁJÉKOZTATÓ
a DHV Munkástanács tagsága, az EVDSZ tagsága és a DE Zrt. munkavállalói részére

A DHV Munkástanács Együttmûködési Megállapodást kötött a sümegi Hotel Kapitány**** Wellness-szel (www.hotelkapitany.hu).
Az együttmûködés célja, hogy a DHV Munkástanács tagjai, az EVDSZ tagjai és a DE Zrt. munkavállalói kedvezményesen
üdülhessenek a szállodában.
Ehhez annyit kell tenni, hogy jelentkezésnél a „Munkástanács”-ra kell hivatkozni. A megrendelés történhet telefonon, faxon,
e-mailen vagy postai úton az alábbi elérhetõségeken:
Levélcím: HOT-ÉP Kft. 8330 SÜMEG, Tóth Tivadar u. 19.
Telefon: 06-87/550-166. Fax: 06-87/550-167.
E-mail: ertekesites@hotelkapitany.hu, foglalas@hotelkapitany.hu

Tisztelettel:
BÁTKI LÁSZLÓ

DHV Munkástanács elnök
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(Folytatás az 1. oldalról)

A fenntartható energia kö-
vetelményeit hatékonyabb
energiaigényekkel (kisebb
primerenergia-felhasználás),
a hazai primer energiahordo-
zókra jobban alapozó karbon-
mentes, semleges, hatéko-
nyabb hõ- és villamosenergia-
termelõ technológiákkal kell
kielégíteni.

Székely Tamás, a VDSZ el-
nöke az EMCEF és a VDSZ
szempontjából értékelte a
közszolgáltatások helyzetét.
Bevezetõjében elmondta, a
VDSZ az európai szövetségek
közül az EMCEF tagja, amely
2,5 millió munkavállalót tö-
mörít, 138 tagszervezettel. Is-
mertette az EMCEF mûködési
területét (ágazatok) és szak-
mai bizottságait (szociális
párbeszéd, KSZ, ÜT, iparpoli-
tika). 

Az EMCEF (az EPSU-hoz
hasonlóan) részese az EU-
szintû szociális párbeszéd-
nek, a villamosenergia-ipari
és a gázipari ÁPB-ben is aktí-
van részt vesz. Adatok átadá-
sával, információval segíti az
érdekképviseletek EU ÁPB-s
tevékenységét.

A közszolgáltatás az EM-
CEF-en belül egy speciális te-
rületet jelent. Profitorientált
szektornak tekinthetõ, multi-
nacionális cégek részvételé-
vel. (A hazai gázipar is - a FÕ-
GÁZ kivételével - multinacio-
nális cégek tulajdonában
van.) Elõadó jelezte, hogy
KSZ tekintetében több köz-
szolgáltatást végzõ cégnél egy
új modell jelent meg, mely
szerint EU-szintû megállapo-
dást köt a multinacionális cég
az európai szövetséggel, vagy
a nála mûködõ nemzeti szö-
vetség szakszervezeti képvi-
selõivel állapodik meg.

A VDSZ 104 éve alakult, az
iparban a legnagyobb szak-
szervezeti szövetség. 200 vál-
lalatnál mûködik tagszerve-
zete, a vegyipar, gyógyszer-
ipar, gázipar, alumíniumipar,
papíripar, gumiipar és egyéb
rokonterületeken. A vállalati
kollektív szerzõdés lefedettsé-
ge 86%. A ÜT választásokon
támogatottsága 95% volt. To-
vábbi céljuk, hogy minden
ÜT tag szakszervezeti dele-
gált legyen.

A VDSZ az egyedüli mun-
kavállalói érdekképviselet a
hazai Gázipari ÁPB-ben, és
megalakulásától kezdve tagja
az Európai ÁPB-nek is. 

Székely Tamás kifejtette,
jelenleg a legnagyobb kihívás
a gáziparban az energiastraté-
gia, a munkaidõ, a hatósági ár
bevezetése, a szakképzés,
foglalkoztatás kérdései, illetve
a demográfiai változás hatásai
- a szakképzéssel való össze-

függésben EU tanulmány is
készült e tárgyban - a szak-
szervezetek európai szintû
szerepvállalása, a szakszerve-
zetek magyarországi helyze-
te, a gazdasági válság hatása. 

Az elõadó a jövõre vonat-
kozóan kérdéseket fogalma-
zott meg. A továbbiakat illetõ-
en a VDSZ nevében partner-
séget ajánlott a közszolgálta-
tásban mûködõ szakszerve-
zeteknek. - Jelen konferencia
célja is az, hogy minél erõ-
sebben tudjuk a munkaválla-
lói érdekeket képviselni - je-
lentette ki az elõadó.

Varga Gyula, a Gázipari
Szakszervezeti Szövetség
(GSZSZ) elnöke a magyaror-
szági gázszolgáltatás helyze-
térõl, jelenérõl és jövõjérõl
beszélt. 

A GSZSZ fõ célkitûzései
között szerepelt az átalakítás
során a munkahely-megtar-
tás, hogy a leépítés korrekt el-
járás keretében történjen és a
megmaradóknak a legjobb
körülmények biztosítása.

A gázipar problémája ma-
radt a dolgozói létszámválto-
zás, 15 év alatt a foglalkozta-
tott létszám a felére csökkent.
Jelentkeznek még demográfi-
ai kérdések (létszámstop mi-

att a munkavállalók
életkora nõ) és szak-
képzési problémák (ta-
pasztalat, szaktudás át-
adása).

Fontos a kapcsolat
kialakítása a gázszol-
gáltatásból kiszerve-
zett tevékenységet vég-
zõkkel. 

A Gázipari ÁPB-ben
jelenleg a közös célok
keresése folyik. Problé-
mák jelentkeztek az
együttmûködés tekin-
tetében, tudniillik a ko-
rábbi hat helyett tizen-
három cég van, de nem

mind tagja az ÁPB-nek; mun-
kaadói oldalról a kapcsolattar-
tó az MGE Humánpolitikai bi-
zottsága.

A GSZSZ részt vesz az EU
ÁPB munkájában.

A gázipar jövõje szempont-
jából fontos kérdésekként
merülnek fel, hogy a gáz az
európai energiapolitika része
marad-e, a multinacionális
vállalatok terjeszkedése merre
halad tovább, a szolgáltatói
szektor összekapcsolódásá-
nak melyek lesznek a követ-
kezményei.

Varga Gyula kihangsúlyoz-
ta, hogy az érdekképvisele-
teknek fel kell készülniük a
változásokra.

A vízközmû szolgáltatás
helyzete, szerepe, fõ kérdé-
sei, aktualitások címmel tar-
tott elõadást Fürjes József, a
VKDSZ elnöke. Elmondta, az
ivóvíz-ellátás biztosítása nap-
jaink fontos kérdése. Az ivó-
víz-szolgáltatás az élet kizáró-
lagos feltételeként minden
más tevékenység elé helyezõ-
dik. Minden közszolgáltatás
termékelõállítás, a víz termé-
szeti kincs, de elõállítása kü-
lönbözõ gyártástechnológiát
igényel (partiszûrés, tározott
víz, karszt, mélyfúrású kút),

nem csak víztisztításról van
szó. A „vízgyár" pedig tõke-
igényes tevékenység. Mint
természeti kincs, ingyenes-
nek kellene lenni, mondta
Fürjes József, de ehelyett te-
rületenként eltérõ árak, támo-
gatott vízdíj a jellemzõ, hi-
szen a víz ára politikai kérdés
is.

Fürjes József kifejtette,
hogy az integrációban az
egyetértés, mûszaki-gazdasá-
gi alapok adottak, de nincs
egységes vízközmû törvény,
eltérõek a tulajdonosi érde-
kek. Privatizáció tekintetében
a mûködõ tõke érdeklõdését
felkeltette e terület. A jelenlegi
kormányzat megnyilatkozá-
saiból az a vélemény érezhetõ
ki, hogy ez a tevékenység
hosszú távon biztonságos, jö-
vedelmezõ, de mindenekelõtt
stratégiai jelentõségû állami
vállalkozásnak kell maradni.

A jövõ kérdései maradnak,
miként valósul meg a tõkeigé-
nyes fejlesztés, felújítás és
karbantartás, hiszen ezek
1000 milliárdot meghaladó
mértékû financiális kérdések,

illetve az árképzéssel össze-
függõ feladatok miként való-
sulnak meg, hogyan érvénye-
sülhet a továbbiakban a teljes
körû költségmegtérülés és mi-
ként oldható meg, hogy az új
tulajdonosok megjelenésével
a munkavállalók ne zárulja-
nak ki a körbõl (MRP)- mond-
ta az elnök.

A vízközmû szolgáltatás ér-
dekvédelmi kérdéseirõl Ha-
lasy Károly VKDSZ titkár
adott tájékoztatást, aki el-
mondta, a hazai szolgáltatás
legfõbb jellemzõje a szétapró-
zódás, a változó tulajdonosi
struktúra, a törvényi szabá-
lyozás hiánya.

A tulajdonosi struktúra vál-
tozása új típusú kapcsolat-
rendszert igényelt, erõsödött
a piaci szemlélet. A feladatok
száma növekszik, mindezt
csökkenõ létszámmal kell
megoldani, a hatékonysági
mutatók elõtérbe kerültek,
ezért még intenzívebb érdek-
képviselet vált szükségessé,
ami egy felsõbb szintû érdek-

érvényesítést követel meg, il-
letve megnõtt a kollektív szer-
zõdések szerepe (víz, fürdõ,
csatornaszolgáltatás), nõtt a
bérmegállapodások jelentõsé-
ge (a helyi szintût erõsíti, tá-
mogatja az ágazati megálla-
podás). 

– Az új helyzet új kihíváso-
kat jelent, a felkészültség
kulcskérdéssé vált, ezért
azon a véleményen vagyok,
fontos az érdekképviseleti
vezetõk - titkárok, elnökök,
ÜT elnökök - szakmai felké-
szítése, továbbképzése, az is-
meretek bõvítése, továbbá a
helyi szintû tisztségviselõk
képzése. Sokat jelentenek a
munkajogi, munkaügyi kép-
zések mellett szakmai és
kommunikációs képességfej-

lesztõ képzések is- mondta
Halasy Károly. 

Végezetül az elõadó tájé-
koztatott arról, mit tud tenni a
felmerült kérdésekben a VKD-
SZ. Elsõsorban biztosítja az
ágazati szintû érdekképvise-
letet,  szoros kapcsolatot tart
fenn a tagszervezetekkel,  to-
vábbképzéseket és felkészítõ
programokat szervez, mun-
kajogi és munkaügyi szakta-
nácsadást és képviseletet biz-
tosít,  széles körû kapcsolat-
rendszert épít és tart fenn,
szakmai mûhelyeket mûköd-
tet, ágazati szintû megállapo-
dásokat köt.

Gál Rezsõ EVDSZ elnök elõ-
adásában a közszolgáltató
ágazat összefogását szorgal-
mazta. Az elnök kiemelte,
hogy a gáz, víz, villany szek-
tor azonos, de nem egyforma
mértékû problémája az maga
az uniós szerkezet és az ott
kialakult szemlélet. A gáz, vil-
lamos szektor már elszenved-
te a privatizációt, a vízügyben
a privatizáció megtorpant.

– A monopolcégek kiter-
jesztették befolyásukat a köz-
szolgáltatásra is. Három elv
érvényesítése, a privatizáció,
a dereguláció és a liberalizá-
ció kiemelt lett és késõbb azt
hangsúlyozták, jobb lesz a fo-
gyasztóknak, mert létrejön az
árcsökkenés. De piaci szerep-
lõk alakultak ki, felosztották a
piacot és csökkentek ugyan a
költségek a válság hatására,
de ez az árakban nem jelent
meg. 

Ha a probléma az EU-ból
fakad és a döntés a multinaci-
onális vállalatok kezében van,
az érdekképviseleteknek is
EU-szintre kell „visszanyúl-
ni", az európai szakszerveze-
ti szövetséghez és az európai
szakmai szakszervezeti szö-
vetségekhez - jelentette ki Gál
Rezsõ.

A továbbiakban az elõadó
tájékoztatott, hogy az ETUC a
június 1-2-i ülésén liberalizá-
ciós moratóriumot, a liberali-

zációs folyamatok felülvizs-
gálatát szorgalmazta, illetve
az EPSU közös energiapoliti-
kát, közérdekû szolgáltatá-
sokra költség alapú árat sür-
get. Elutasítja a további libe-
ralizációt az árakra, beruhá-
zásokra és a dolgozókra gya-
korolt hatása miatt. Az új kor-
mány intézkedései, a közmû-
díjak befagyasztása, az állami
tulajdonú cégek 15%-os bér-
csökkentése, a korlátozások
bevezetése, a bérbefagyasztás
mind olyan folyamatok, me-
lyekre fel kell készülni. Egy-
séges fellépés szükséges. 

A felszólaló javaslatokat tett
a továbbiakra nézve, misze-
rint szükséges a közüzemi díj
befagyasztása. 

(Folytatás a 4. oldalon)

Egyetértettek az együttmûködésben
KKOONNFFEERREENNCCIIAA A magyar vezetékes közszolgáltató vállalatok aktuális helyzetérõl és a jövõ kilátásairól
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Dr. Szilágyi József elõadást tart



(Folytatás a 3. oldalról)
Ennek érdekében a három

szervezet közösen kezdeményez-
zen konzultációt az új kormány il-
letékes szakpolitikusaival, milyen
tételekbõl áll össze a díj, mennyi a
profit. 

A villamosenergia-iparról Gál
Rezsõ elmondta, a fõ tulajdono-
sok, az RWE, EdF, E.ON, illetve az
állam. A tulajdonosokkal külön-
külön kell tárgyalni, de emellett
tárgyalni kell a hazai szakszerve-
zetekkel és az anyaországi veze-
tõkkel. Multinacionális vállalatok
esetén tárgyalni kell mindazon
szakszervezetekkel is, akiket még
érint a vállalat intézkedése.

Az elmúlt idõszakról elhang-
zott, az EVDSZ együttmûködési
megállapodást írt alá a legnagyobb
német szakszervezeti szövetség-
gel, a Ver.di-vel és szoros kapcso-
latot tart fenn az Európai Üzemi
Tanácsokkal. A villamosenergia-
iparban az európai ÁPB tíz éve
mûködik, de még kevés befolyása
van a magyarországi érdekegyez-
tetésre, ezért megmaradt elsõsor-
ban információszerzésre, kapcso-
latépítésre alkalmas fórumnak.

Dr. Szilágyi József, az EVDSZ el-
nökhelyettese bevezetõjében
hangsúlyozta, sok lehetõség van
az egységes fellépésre, majd kifej-
tette, hogy a privatizáció elõtt a vil-
lamosenergia-ipar az MVM Tröszt
huszonhat vállalatából állt. Jelen-
leg 13 termelõi engedélyes, 6 háló-
zati engedélyes, 4 egyetemes szol-
gáltató, egy átviteli rendszerirányí-
tó, 56 kereskedõi engedélyes cég
mûködik. Magyar tulajdonú az
MVM és a MAVIR; a többi cég fõ-
leg német, továbbá holland, belga,
francia és amerikai befektetõk tu-
lajdonában van. Fõ kérdések, ak-
tualitások a villamosenergia-ipar-
ban a gazdasági válság, a liberali-
záció, a privatizáció, a globalizá-
ció - multinacionális társaságok,
társaságcsoportok megjelenése -,
a folyamatos kiszervezések, át-
szervezések, melyek következmé-
nyei az iparágból kikerülés, lét-
számcsökkentés. Folyamatos az
ágazatba való tartozás meghatáro-
zásával kapcsolatos döntések és
változások. 

A nemzeti energiastratégiát be-
folyásoló nemzetközi döntések az
Európai Bizottság és a multinacio-
nális vállalatok szintjén történnek.
Az elõadásban az elnökhelyettes
bemutatta a munkavállalók hely-
zetét befolyásoló döntési szinteket
és a döntéshozatal struktúráját,
majd kihangsúlyozta, hogy az az
érdekképviselet, amelyik nem tud-
ja a döntéseket befolyásolni, eleve
vesztes pozícióba kerül, hiszen ha
a döntéseket nem tudja befolyá-
solni, annak õ maga és az általa
képviseltek is elszenvedõjévé vál-
nak.

Szilágyi József a továbbiakban
ismertette a szakszervezetek
együttmûködési lehetõségeit és a
rendelkezésre álló eszközöket a
víz, gáz, villamosenergia-ipar terü-
letén: Nemzetközi szinten lehetõ-
ség van az együttmûködésre az
EU energiapolitikában, szabályo-
zásban, folyamatos az egységes
fellépés a nemzetközi szerveze-
teknél. Multinacionális szinten je-
len van a közös gondolkodás - EU
ÜT szintjén azonos álláspont kép-
viselete -, országos szinten az
OÉT-ben fontos az egymás törek-
véseinek támogatása, a normaal-
kotás befolyásolása, míg ágazati
szinten a véleménycsere, egymás
rendezvényein való részvétel, kö-
zös képzés a kiemelt témák. Tár-
saságcsoport szinten fontos a kö-
zös álláspont kialakítása, illetve
helyi szinten elengedhetetlen a
szolidaritás, egymás törekvései-
nek támogatása.

Végül az elõadó hangsúlyozta,
hogy erõsíteni kell az érdekképvise-
letek együttmûködését minden
szinten. – Együtt erõsebbek va-
gyunk! - mondta dr. Szilágyi József.  

Csiszár János, a Szegedi Vízmû
Zrt. képviseletében az Európai
Üzemi Tanács mûködését mutatta
be a VEOLIA Cégcsoportnál. Elõ-
adásában elmondta, a VEOLIA 74
országban 312 590 munkavállalót
foglalkoztat, majd kitért a Európai
Csoportbizottság mûködésére. 

Gál Rezsõ – megköszönve a
résztvevõknek a megjelenést – a
konferenciát a következõ gondola-
tokkal zárta:

– Hasznos és értékes informá-
ciókat hallhattunk a mai konfe-
rencián. A három szakszervezet
a vezetékes közszolgáltatások,
közüzemek területén régóta tevé-
kenykedik, és figyelünk egymás-
ra. De most egy új minõséghez
érkeztünk, amelynek egyik ele-
me az, hogy kötöttünk, illetve
kötünk egymással együttmûkö-
dési megállapodást. Tartalmi kér-
désekben a jövõben is együtt kí-
vánunk mûködni. A jelenlegi ak-
tuális kérdés tekintetében azt ja-
vaslom, maradjon napirenden

annak feltérképezése,  hogy az új
kormányzat a közüzemi díjakkal
kapcsolatban mit kíván tenni a
továbbiakban. Ez mindenkit
érint, ezért kérem, szervezzünk
meg egy találkozót a kormányzat
illetékes képviselõivel és beszél-
jük meg ezt a kérdést. Leegysze-
rûsítve, nem zárkózunk el attól,
hogy átvilágítsák az árakat, de
nem szeretnénk úgy járni, hogy
a külföldi befektetõ profitját „bé-
kén hagyva", a mi bérünkbõl, a
mi szociális ellátásunkból, a mi
KSZ-ünkbõl vegyék el. Ebben,

azt hiszem, azonosak az érdeke-
ink. A jövõre nézve most egy új
fejezetet indítottunk. Ezek a
megállapodások, mint közös
szakmai munkák mind Magyar-
országon, mind külföldön fonto-
sak. Végül szeretném szavazásra
bocsátani a kérdést: Elfogadják-e
a résztvevõk, hogy a jövõben -
mind ebben a formában, mind
egyéni kommunikációk formájá-
ban - együttmûködjünk, kapcso-
latainkat szorosabbra fûzzük és
a közös problémákat közösen
oldjuk meg? 

A résztvevõk egyhangúlag tá-
mogatták a kezdeményezést. A kö-
zös konferencia jelentõs elõrelépés
a hazai ágazati és ágazatközi szak-
szervezeti együttmûködés terén,
mely a munkavállalók érdekében
ismerte fel, hogy az iparágak tevé-
kenységei összefüggnek és több
ponton  kapcsolódnak egymással.
Ezért szükséges az érdekvédelmi
szervezeteknek is kialakítani a kö-
zös problémamegoldást és egymás
segítését a továbbiakban is. 

Meyer Róbertné

4. OLDAL

2010. JÚLIUS-AUGUSZTUS

Az Energiapolitika 2000 Társu-
lat célja a nemzeti, fogyasztó-
barát energiapolitika megvaló-
sításáért vállalt nyilvános küz-
delem, a szakmai érdekvédelem
és közéleti tevékenység folyta-
tása a nemzeti elkötelezettségû
környezetbarát energiapolitika
kidolgozásának segítésére, nép-
szerûsítésére és védelmére, - a
közjó érdekében.

A társulat az energiapolitika aktu-
ális kérdéseinek megvitatására
havi rendszerességgel tartja az
Energiapolitikai Hétfõ Esték c. so-
rozatát, amelyen a résztvevõk az
energiapolitika aktuális kérdései-
rõl cserélnek véleményt, s melyre
hívják és várják a téma iránt ér-
deklõdõ szakembereket, az érde-
kelt intézmények és civil szerve-
zetek képviselõit. Az elsõ Enpol
Estét 2000. október 9-én tartot-
ták, kezdetben zárt körben, majd
a 24 elõadást 75, immár nyilvá-
nos elõadás követte. A szakmai
elõadásokra hozzáértés alapján
kérik fel az elõadókat.

A 100. Jubileumi Energiapoliti-
kai Hétfõ Este megtartására júni-
us 14-én, a Gellért Szálló Tea Sza-
lonjában került sor 180 meghívott
részvételével. A Himnusz elének-
lése után a társulat hitvallását
Wass Albert Elõhang c. írásának
elmondásával Kubik Anna szín-
mûvész tolmácsolta. Dr. Járosi
Márton, az Energiapolitika 2000

Társulat elnöke megnyitó beszé-
dében összefoglalta tevékenysé-
güket, mely arra irányult és irá-
nyul a jövõben is, hogy fékezzék
a rossz folyamatokat, segítsék
megõrizni a megmaradt energeti-
kai vagyont, hirdessék a közös-
ség számára éppen aktuális, jobb
energiapolitikát, valamint létre-
hozzák energetikai kérdésekben
a nemzeti egységszemléletet.

A társulat február 8-án közzétet-
te energiapolitikai programjavasla-
táról szólva (Járosi Márton: A hely-
reállítás energiapolitikája), ahogy
az elnök úr fogalmazott, „ezt tet-
tük le a nemzet asztalára”. Aktívan
közremûködtek a Lévai centenári-
um rendezvényeinek szervezésé-
ben, és a centenárium lezárása-
ként az ünnepi ülésre megjelentet-
ték a Lévai emlékkönyvet, mely a
Paksi Atomerõmû és a MAVIR tá-
mogatásával született meg a Püski
Kiadó gondozásában.

A Lévai örökség és a magyar
energetika könyv laudációjára
prof. Gyulai József akadémikus,
Hódmezõvásárhely díszpolgára,
képviselõtestületi tag vállalko-
zott. Városa példáját felhozva el-
mondta, érzékelhetõ a privati-
zált cégeknél a szolgáltatói köte-
lezettség elhanyagolása, a meg-
oldás a befektetések visszavásár-
lása. „Ennél jobb kiutat nem tu-
dok elképzelni.” E kis kitérõ
után ismertette a könyv tartal-
mát, melyben dr. Lévai András
rendszerváltás után megjelent
több publikációja, valamint Bü-
ki Gergely, Csom Gyula, Gerse
Károly és Járosi Márton adato-
kat is közlõ, gondolkodásra
késztetõ színvonalas írása szere-
pel. 

- Õszinte szívvel olvasásra, ta-
nulmányozásra javaslom a köny-
vet - fejezte be könyvismertetését
Gyulai József.

A 100. Enpol Este második
programjának elõadója Mártha
Imre, az MVM Zrt. vezérigazgató-
ja volt, aki A nemzeti villamos
társaság válaszai a kihívásokra - A
Lévai projekt címmel tartotta
meg tájékoztatását. „Nagyon rit-
kán és nagyon kevés helyen válla-
lok elõadást, ez az egyik fórum,
ahol szívesen. Ennek az az oka,
hogy ennek a közönségnek nem
kell túlmagyarázni a dolgokat" -
vezette be elõadását a vezérigaz-
gató, majd így folytatta: - Ez az a
társulat, amelyik soha nem egy
lobbiérdeket, egy csoport érde-
két, hanem minden aktualitásá-
ban a nemzeti érdeket képviseli,
mindenekelõtt a magyar fogyasz-
tóét.

Mártha Imre többek között ki-
jelentette, a Lévai projekt a köz-
társaság olyan beruházása, mely
a Paksi Atomerõmû építése óta a
legnagyobb, ehhez nem fogható-

ak az autópálya- és hídépítési-,
valamint egyéb projektek. „Gi-
gantikus, mely az ország jövõbe-
ni 60 évét determinálni fogja.
Egyébként hármas a dilemma,
ami elõttünk áll, azon tipródunk
mindennap, hogy az ellátásbiz-
tonság, a versenyképesség és a
klímaváltozás szorításai között
hogyan lavírozzon a nemzeti
energiatársaság" - mondta. 

Mártha Imre beszédében kitért
a „megújulókra”, melyek nehe-
zen szabályozhatóak és a ren-
delkezésreállás is meglehetõsen
gyenge, továbbá azok energetikai
hatásfokára és költségeikre. Fel-
tette a kérdést; hajlandó lenne-e
mindenki kifizetni a háromszo-
ros díjat?

Mártha Imre megemlítette a
Mátrai Erõmû fejlesztésének -
mely egyébként a magyar villa-
mos energia rendszer stabil hátte-
rét jelentené - technológiai problé-
máit, a MAVIR hálózatépítési
munkálatait, valamint az autóipar
áttérését a villamos energia fel-
használására. - A kihasználási
óraszám vonatkozásában az
atomenergia a legversenyképe-
sebb, a gázzal, a mai árakat figye-
lembe véve, csak szabályozni
szabad. Át kell tekinteni az ösz-
szes iparági szereplõt. Szükséges
a nagyobb reguláció, ebben a
munkában az MVM partner lesz -
fejtette ki véleményét a vezér-
igazgató.

● ● ●
A jubileumi rendezvényen  em-
lékérem-díjazásban részesül-
tek az Enpol 2000 elõadói, tá-
mogatói, így többek között Gál
Rezsõ, az EVDSZ elnöke, vala-
mint Rózsa Sándor, az Energia
Szakértõ Iroda vezetõje, a
szakszervezeti szövetség ener-
giapolitikai szakértõje.

Takács István Antal

110000..  JJUUBBIILLEEUUMMII  EENNEERRGGIIAAPPOOLLIITTIIKKAAII  HHÉÉTTFFÕÕ  EESSTTEE

Rózsa Sándor a hallgatóság soraiban

Gál Rezsõ a kitüntetéssel
Mártha Imre, Járosi Márton és Gyulai József

Egyetértettek az együttmûködésben

AA  SSZZÜÜNNEETTBBEENN Pillanatképek a Balatonszemesen tartott
konferenciáról (2010. június 14-15.)
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A Magyar Villamos Mûvek egy,
a GKI-tól megrendelt, de részle-
teiben nem ismert anyag állítá-
sa szerint kb. 120 milliárdos -
szakszervezet szerint 4-5 milli-
árd, sokak szerint esetenként
szabálytalan - állami támogatást
juttatott a VE Zrt.-nek. A végel-
számolásra történõ felkészülés-
hez sok-sok feladat részleteinek
és alternatíváinak kidolgozása
szükséges - amit az elsõ köz-
gyûlésen az MVM által kineve-
zett igazgatóság 30 nap alatt el-
végezhetett volna, hacsak nem
áll meg a levegõ a cég körül. 

Mára kezd kiderülni, hogy
nemcsak a térség folyamatos
távhõellátásának és a bánya-
erõmû integrációban dolgozók
és családtagok sorsának megol-
dása vetõdik fel mint fontos fel-
adat, hanem a beszállító, a ki-
szolgáló cégek, üzemek jövõbe-
ni sorsa is súlyos kérdés, mely-
nek megoldása sem egyszerû
feladat.

A Vértesi Erõmû Zrt. Igazga-
tósága feladatul kapta, hogy az
érdekképviseletekkel együttmû-
ködve készítsen részletes tervet
egy jövõben létrehozandó térsé-
gi foglalkoztatási alap megvaló-
sításáról és részletesen dolgozza
ki a humán erõforrás-kezelés
pénzügyi kereteit és forráslehe-
tõségeit. Az igazgatóság felada-
ta továbbá, hogy mérje fel a tár-
saság átmeneti mûködtetésével
összefüggõ teljes körû finanszí-
rozási igényt. A feladat több
mint kihívás, hiszen bizonyos
elemei már-már kormányzati
hatáskört érintenek - vajon
megoldható-e a menedzsment
felé megfogalmazott elvárás? A
szakszervezet állítása szerint
politikai szándék és támogatás
nélkül aligha lehet komolyan
venni az MVM határozatait. Ér-
dekességként elmondható,
hogy a határozatok sora itt nem
ér véget, hiszen egy, a szakmai
szervezetek és a szakszerveze-
tek támogatását is élvezõ mon-
dat is belekerült az anyagba,
amelynek tartalmát azóta sem
lehet számon kérni - miszerint;
az erõmûfejlesztési programról
is egyeztetni kellene az érintet-
tekkel. A DUVISZ és az OBEDSZ
elnökei levélben is kezdemé-
nyezték az egyeztetést, ami per-
sze elmaradt.

A VE Zrt. azonnali végelszá-
molásának megindításáról tehát
megint nem döntöttek. Az erõ-
mû megmaradásának, tovább-
mûködtetésének rengeteg szó-

szólója volt. Hallatták hangju-
kat, tiltakoztak, demonstráltak
(ki-ki vérmérséklete, tehetsége,
érdekérvényesítõ képessége
folytán) az érdekképviseletek
(LIGA, EVDSZ, BDSZ, DUVISZ,
OBEDSZ, BÁPB, valamint hazai
és külföldi társzakszervezetek),
politikusok, a térség önkor-
mányzati vezetõi, országgyûlési
képviselõk, a Nemzeti Fejleszté-
si Minisztérium vezetõi és még
sokan mások. 

Lisztmayer János, a Vértesi
Erõmû Koordinációs Tanács el-
nöke és Téglás József, a közpon-
ti üzemi tanács elnöke által
nemrég, A Vértesi Erõmû hirte-
lenhalála ellen címmel készített
tanulmányában közölt tények

és adatok nem mindenben
(sõt!) egyeznek az erõmû veze-
tése és a fõtulajdonos által belsõ
körben és a médiákban közzé-
tett, a társaságot érintõ szám-
adatokkal.

Az érdekképviseletek megfo-
galmazása szerint elfogadhatat-
lan, hogy a menedzsment és a
tulajdonos korábbi elhibázott
döntéseit a munkavállalókkal,
így a térség lakóival akarják
megfizettetni. A Vértesi Erõmû
tavaly 8,6 milliárd forintnyi já-
rulékot fizetett be a költségve-
tésbe, az elmúlt tíz évben az
ilyen befizetései 120 milliárd fo-
rintot érhettek el. A korábbi hí-
rekben szereplõ 120 milliárdos
adattal ellentétben a társaság

1997 óta mintegy 5 milliárd fo-
rint forráshoz jutott az államtól,
a szénipari szerkezetátalakítási
támogatás, a szénfillér a költ-
ségvetést nem terheli. Az állami
kezességvállalással felvett hitel
10 milliárdos összegébõl 2010
végéig a társaság 4,4 milliárd fo-
rintot visszafizet.

Az erõmû  szénellátását biz-
tosító Márkushegyi Bányaüzem
- amely a tervek szerint év végé-
ig mûködhet csak - jelenleg 840
fõt foglalkoztat a VE Zrt. teljes
1400-as létszámából. A térség
ásványvagyona évi egymillió
tonnás kitermeléssel 2020-ig
elegendõ.

Júliusban sem lanyhult az
érdeklõdés a térség sorsa iránt.

Neves személyiségek, politiku-
sok látogatják az erõmûvet, kü-
lönbözõ fórumokon, miniszté-
riumokban lobbiznak a cég to-
vábbélési lehetõségéért. 

Az erõmû és a  bánya dolgo-
zói  bíznak abban, hogy az új
kormány munkahelyteremtõ
törekvései  pozitívan érintik
õket.

Az MVM Zrt., mint a Vértesi
Erõmû legjelentõsebb részvé-
nyese a következõ közgyûlését
2010. július 30-án tartja, ame-
lyen valószínûleg újabb döntés
születik az erõmû sorsáról.

Lapzártakor érkezett hír
alapján elmondható, hogy a so-
kak által törvénytelennek titu-
lált áramvásárlási szerzõdések

során kezdeményezett perek
közül egy kb. 5 Mrd Ft követe-
léssel megindított eljárás már
augusztusban befejezõdhet.
Amennyiben elmarasztó ítélet
születne (bár sokak szerint
nem tehetõ felelõssé egy több
ezres munkavállalói kör és egy
térség, az esetleges hibás mene-
dzseri döntés miatt), annak ke-
zelésére jelenleg sincs forrás.

Mit gondolnak errõl az érin-
tettek? Az MVM szerint a VE
Zrt. korábbi menedzsmentje a
hibás! Nyomoznak az ügyben.
A menedzsmentet menesztet-
ték. Nem tud nyilatkozni. Ko-
rábbi információk szerint K úr a
fogó!

A jelenlegi és a korábbi me-
nedzsment tárgyal a károk eny-
hítése érdekében és perli K urat
és  cégét. (De õ, õk is perelnek.)

A szakszervezet szerint vé-
get kellene vetni a „cirkusznak"
és nem nyomozgatni, hanem
büntetni kell azokat, akik kárt
okoztak - már ha kárt okoztak!
Világos, hogy az országot már
kb. 2 milliárd kár érte egy ko-
rábbi perben és még ott sincs
felelõs! Egyébként meg az ösz-
szes résztvevõ felelõs, ha hibá-
zott!

Ezt az egész ügyet - a hátrá-
nyaival - meg nem szabad, sõt
inkorrekt lenne az emberek
nyakába varrni! Bízunk abban,
hogy az új kormány nevében
ígért felülvizsgálat tényleg le-
folytatódik és végre az általunk
felhozott érvek is a vizsgálat tár-
gyát képezik majd! Ez idáig erre
vonatkozó semmiféle anyagot
nem láttunk… 

(Folytatás az 1. oldalról)

Az EVDSZ 2010. június 14-én indítot-
ta az adománygyûjtést, melyhez min-
den tagszakszervezete csatlakozott. A
szövetség határozatban döntött a segít-
ségnyújtásról annak érdekében, hogy
minél elõbb kerüljön az érintettekhez a
támogatás.

A felhívó határozat szövege teljes ter-
jedelmében:

„A Szövetségi Vezetõség támogatja
az EVDSZ-hez tartozó tagszakszerve-
zetek azon tagjainak megsegítését,
akik a rendkívüli idõjárási körülmé-
nyekre való tekintettel árvíz kárt
szenvedett. 

A minél nagyobb mértékû támoga-
tás érdekében a Szövetségi Vezetõség
úgy döntött, hogy ebben az évben a
Kongresszus határozata alapján létre-
hozott pénzügyi alap összegének

50%-a, 6.566.558 Ft az árvízkárosul-
tak támogatására kerüljön felhaszná-
lásra.

A Szövetségi Vezetõség egyidejûleg
felfüggeszti a pénzügyi alapra beér-
kezett pályázatok elbírálását 2010.
augusztus 1-jéig. Az EVDSZ-t alkotó
tagszakszervezetek vállalják, hogy
felkérik tagjaikat, illetve a munkavál-
lalókat arra, hogy az EVDSZ által nyi-
tott segélyszámlára (OTP Bank Nyrt.
11701004-20237103) átutalást kezde-
ményezzenek munkabérükbõl, illet-
ve oda fizessenek be. Vállalják továb-
bá, hogy ezen átutalási megbízások
fogadását a munkáltatónál letárgyal-
ják.

Az EVDSZ felkéri minden tagszak-
szervezetét, hogy - teherbíró képessé-
gük függvényében - saját bevételei
terhére is teljesítsen befizetéseket az
EVDSZ által nyitott bankszámlára.”

A segítségkérés adatlapon történt
meg, a nyomtatványok 2010. július 15-ig
be is érkeztek a szövetséghez. A támo-
gatásra való igénylés árvíz miatt 38, vi-
har miatt 12 esetben történt. Igénylések
érkeztek a VIKSZ, az AES Tisza Erõmû
Kft. Szakszervezet, a Pannonpower Tár-
saságcsoport Munkavállalóinak Villa-
mosenergia-ipari Szakszervezete, a
TIVISZ, az ÉMÁSZ Szakszervezet, a PA-
DOSZ, a DÉMÁSZ Szakszervezet részé-
rõl. Az összegyûlt adományok szétosztá-
sát az egy külön erre a célra létrehozott
bizottság dönti majd el az EVDSZ részé-
rõl, melyben az érintett szakszervezetek
vezetõin kívül az EVDSZ Állandó Bizott-
ságának a tagjai is részt vesznek. Várha-
tóan az érintettek kárát enyhíti az EVD-
SZ-tõl érkezõ segítség. Egyes cégek ese-
tében maguk a munkáltatók is hozzájá-
rultak a segítségnyújtáshoz. Volt ahol a
munkavállalók által befizetett összeget
megduplázta a cég.

Kétszer ad, aki gyorsan ad
Az Ovit Szakszervezet 2010. július 16-án átutalta
az árvíz és vihar által ingatlanukban kárt elszen-
vedõ, rászoruló tagjainak a megszavazott „gyors-
segélyt". 

Tisztelt munkatársak!
Az Ovit Szakszervezet a nyár eleji rendkívüli idõjárás

okozta árvíz és viharkárral érintett szakszervezeti tagok
részére segítségnyújtást szavazott meg.

A Felsõzsolca és térségét érintõ árvíz, valamint ország-
szerte a viharkárokat elszenvedõ tagjaink megsegítésére
költségvetésünkben. „Árvíz- és viharkárokkal érintett ta-
gok segélyezése” jogcímen elkülönített összeget az alábbi-
ak szerint használtuk fel:

Árvíz miatti károk helyreállításához:
18 fõ szakszervezeti tagunknak összesen 1.800.000,- Ft,
Viharkárok helyreállításához: 
6 fõ szakszervezeti tagunknak összesen 170.000,- Ft se-

gély került átutalásra.
A szakszervezet vezetése a megsegítettek nevében is

köszöni a tagság egységes és gyors, cselekvõ támogatását.
Horváth József

Ovit Szakszervezet elnöke

SSeeggííttsséégg  aazz  áárrvvíízz--  ééss  vviihhaarrkkáárroossuullttaakknnaakk

ÚÚÚÚ jjjj aaaa bbbbbbbb     ddddöööönnnn tttt éééé ssss rrrr eeee     vvvváááá rrrr vvvv aaaa
AA  VVéérrtteessii  EErrõõmmûû  ZZrrtt..--nneekk    ffoollyyttaattnniiaa  kkeellll  aa  vvééggeellsszzáámmoolláássáárraa  ttöörrttéénnõõ  ffeellkkéésszzüülléésstt..  ÍÍggyy  ddöönnttöötttt  aazz  eerrõõmmûû  
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Tóth István                                 Téglás József                            Egy mecseki bányász                 Rabi Ferenc

Lakatos László
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Egy mûszaki eszköz vásárlása
évekre szóló komoly döntés. So-
kan mégis tanácstalanok a vá-
sárlás során. Hamarosan a ké-
szülékek csomagolásain elhe-
lyezett matrica segítheti majd a
választást.

A legtakarékosabb készülékek kivá-
lasztásában nyújt segítséget az E.ON
által indított, Magyarországon egye-
dülálló kezdeményezés, az „Energia-
takarékossági Díj". A vállalatcsoport
hagyományteremtõ szándékkal ver-
senyt írt ki háztartási készülékek és
mûszaki cikkek gyártói számára. Az
elismerést minden évben az a készü-
lék kapja, amelyik kategóriáján belül
a legkevesebb energiát fogyasztja. Az
egyes kategóriákban legjobbnak bi-
zonyuló termékek jogosultak lesznek
a fentiekben látható embléma hasz-
nálatára.

A forgalmazók által
nevezett termékeket
független szakmai in-
tézmény objektív mé-
rési programja alap-
ján vizsgálják be és
hasonlítják össze. A verseny során
LCD és plazmatévék, DVD lejátszók,
házimozi-rendszerek, illetve mosó-
gépek, hûtõszekrények, mikrohullá-
mú sütõk, vízforralók és porszívók
méretnek meg. A különbözõ kategó-
riákban nevezett termékek energiafo-
gyasztását átlagos felhasználási kö-
rülmények és azonos feltételek mel-
lett egységes mérési protokollok alap-
ján vizsgálják majd. 

A gyártók számára a részvétel in-
gyenes. A nevezési idõszak június
25-ig tartott, az összehasonlító méré-
sek július-augusztusban valósulnak

meg. Az eredményhirdetésre és a díj-
átadásra szeptemberben kerül sor.

A program további részleteirõl a
www.eondij.hu oldalon olvashat az
érdeklõdõ. 

Kapcsolat: E.ON Hungária Zrt., Kom-
munikációs osztály.
E-mail: ivett.varga@eon-hungaria.com

Háttérinformáció:
Az E.ON, Magyaror-

szág vezetõ energetikai
vállalatcsoportja szá-
mos sikeres energiata-
karékossági, energiatu-
datossági programot in-

dított az elmúlt években. Ezek közül
is a legfontosabbak:
Mûszaki Mi Micsoda - www.mumi-
mi.hu
Energia Kaland - www.energiaka-
land.hu

❖❖❖

A pályázat június végén lezárult,
és  13 cég összesen 59 terméket neve-
zett a versenyre. Ez alapján július-au-
gusztus folyamán összesen 11 kate-
góriában 49 terméket fognak bevizs-
gálni a TÜV magyarországi szakem-
berei.

VOLT…

● 2010. június 14. Energiapoli-
tikai hétfõ esték, Mártha Imre:
A Lévai Projekt. 

● Be smart! Okos mérés és
okos hálózat Magyarországon.
A közeli vagy távoli jövõ? cí-
mû konferencia, Budapest,
2010. június 29-30.

● Magángyûjtõk hónapja, Ma-
gyar Mûszaki és Közlekedési
Múzeum (Budapest, Városlige-
ti krt. 11.) Megnyitó 2010. júli-
us 2. Nyitva tartás: 2010. au-
gusztus 1-jéig. (Válogatás a vi-
lág legnagyobb orsós magnó
gyûjteményének kincseibõl,
régi fényképezõgépek, ritka
számítógépek és öntöttvas kin-
csek együtt.)

● Az EDF Galériá-ban (Sze-
ged, Klauzál tér 9.) Göblyös
Róbert festõmûvész Tavaszi
áldozat címû kiállítása 2010.
júliusban volt látható. A kiállí-
tást Balog József újságíró nyi-
totta meg, közremûködött a
KaBoHa trió. 

LESZ…

● XXI. Energetikai Világkong-
resszus (KPMG), Kanada,
Montreal, 2010. szeptember
12-16.
● VIII. éves Kelet-közép-euró-
pai Energetikai Konferencia
(KPMG), Budapest, 2010.
szeptember 30-október 1-ig.
● Hatásos prezentáció a gya-
korlatban címû konferencia,
Budapest, IIR Akadémia,
2010. augusztus 31-szeptem-
ber 1-jéig.
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Az MTÜSzÚE Nukleáris Újság-
író Akadémiájának tagjai tet-
tek szakmai látogatást az Or-
szágos Onkológiai Intézet köz-
pontjában június 24-én annak
érdekében, hogy megismerjék
a nukleáris sugárterápiás esz-
közök magas színvonalon való
felhasználásának lehetõségeit
és megvalósulását az egészség-
ügy területén hazánkban. 

Dr. Varjas Géza, a Sugárterápiás
Osztály orvos-fizikai részleg ve-
zetõje röviden ismertette az inté-
zet történetét és feladatait, majd
a jelenlevõk megtekintették a
Nukleáris Medicina, a Radiológi-
ai Diagnosztikai és Sugárterápia Osztá-
lyokon folyó tevékenységeket, részletes
elõadások mellett. 

– Intézetünk hét kutató és tíz klinikai
osztályon látja el feladatait, évente több
mint tízezer fekvõbeteg kerül hozzánk,
húszezer beteg részesül kúraszerû ellá-
tásban, az ambuláns forgalom félmillió
fõt érint. Rendkívül magas színvonalú
munka folyik az onkológia epidemioló-
gia, terápia, módszertan, oktatás terén,
illetve a tudományos és kutatómunka
nemzetközi színvonalon is elsõrendû-
nek számít. Intézetünk dolgozta ki a
nemzeti rákkontroll programot, mely
alapja volt a népegészségügyi kormány-
programok onkológiai részének. A kuta-
tás folyamatos, melynek nagy része az
alkalmazott klinikai kutatás tárgyköré-
be tartozik, ezek eredményei beépülnek
az intézetben folyó megelõzési, diag-
nosztika és gyógyítási tevékenységbe.

A daganatos megbetegedések száma
az utóbbi néhány évtizedben rendkívüli
módon megnõtt, ezért a különbözõ tu-
dományterületek eredményeit és mód-
szereit felhasználva alkalmazunk sebé-
szi, sugár- és gyógyszeres kezelést egy-
aránt - mondta dr. Varjas Géza. 

Ezt követõen a csoport megtekintette
a Nukleáris Medicina, a Radiológiai Di-

agnosztikai, illetve a Sugárterápiás Osz-
tályt. Az Országos Onkológiai Intézet
Izotóp Osztálya fél évszázada mûködik,
ekkor vált lehetõség a folyékony hal-
mazállapotú mesterséges radioizotópok
felhasználására az egészségügy terüle-
tén, mely segít a daganatos betegek ellá-
tásában az izotópdiagnosztikai módsze-
rek és terápiás lehetõségek felhasználá-
sával. A betegségfelismerésben és a la-
kossági szûrésben van nagy szerepe a
Radiológiai Osztályon végzett ultrahan-
gos és CT-vizsgálatoknak is. Évente kö-
zel negyvenezres betegforgalmat látnak
itt el. Képalkotó eljárással különbözõ
hullámtermészetû sugárzásokat vesz-
nek igénybe, a leleteket számítógépes
programok segítségével elemzik. A szá-
mos vizsgálat, a  több száz felvétel ösz-
szehasonlítása nem kis feladat. 

A látogatás során a médiamunkatársak
megtapasztalták az egészségügyben dol-
gozók önzetlen és felelõsségteljes mun-
káját, akiknek minden körülmények kö-
zött elsõdleges céljuk a betegek segítése.
A laikus számára ismeretlen és félõ világ
ez, de a tudomány lehetõvé teszi, hogy a
szakemberek felhasználják a nukleáris
energia elõnyeit az egészségügy terüle-
tén is, a közösség tagjainak egészség-
megõrzése, gyógyítása céljából. L. E.

A Magyar Tudományos
Akadémia (MTA) a közel-
múltban egy konferencia
keretében emlékezett meg a
mûszaki értelmiség tevé-
kenységérõl, jelenkori mun-
kájáról, melybõl nem hiá-
nyozhat a társadalmi fele-
lõsség iránti elkötelezettség
sem. A technikai kérdése-
ken kívül a mai kor szak-
embereinek szem elõtt kell
tartaniuk a fenntartható fej-
lõdés folyamatát. A mérnöki
munka iránti elkötelezett-
ség a tudományterületek
közti határokat nem ismeri,
a problémákat széles pers-
pektívából kell szemlélni és
megoldani.

Pálinkás József, az MTA elnöke
köszöntõjében kiemelte, fontos
megteremteni a tudomány és kul-
túra összhangját, a mûszaki értel-
miség további elkötelezettségét a
társadalmi felelõsség, illetve fenn-
tartható fejlõdés iránt. A technoló-
gia olyan mértékben változik, ami
megköveteli a tudásalapú döntés-
hozás elõtérbe helyezését. Ennek
alkalmazása teremti meg a kör-
nyezetvédelem, energiatakarékos-
ság iránti fokozott figyelmet a nyil-
vánosság bevonásával.

A plénum témáját Rubik Ernõ,
a Magyar Mérnökakadémia örö-
kös tiszteletbeli elnöke ismertette.
A fenntartható fejlõdés olyan inter-
diszciplináris fogalom, mely felté-
telezi, hogy a mûszaki értelmiség
figyelemmel kíséri az általa létre-
hozott eszközök további sorsát, il-
letve, azok milyen hatást váltanak
ki a társadalom életében és gondol-
kodásmódjában. – Sokan gondol-
ják, a mûszaki gondolkodás és fej-
lesztések csak kevesek számára el-
érhetõk. Ezen változtatnunk kell,
az akadémiának, ezen belül a ku-
tatóknak a társadalmi változások
iránt is felelõsséget kell vállalniuk.

A magyar mûszaki értelmiségnek
nagy szerepe lehet abban, hogy a
jövõ generációja számára vonzóvá
váljon ez a pálya, a mûszaki tudo-
mányok területe, ezért hangsú-
lyozni kell a természettudomány-
ok fontosságát kiemelten a fiatalok
körében az oktatásban is - mondta
Rubik Ernõ.

– Mit vár el tõlünk, a mûszaki ér-
telmiségtõl a huszonegyedik szá-
zad? - tette fel a kérdést Kroó Nor-
bert, az MTA alelnöke a Fenntartha-
tó fejlõdés - tudomány - mérnökség
címû elõadásában, melyben össze-
hasonlította a társadalom részérõl
érkezõ elvárásokat. A szakemberek
feladata az is, hogy „hidat építsenek
a tudomány által, azon keresztül a
mérnöki feladatok és mindannyi-
unk, a társadalom feladatai között”.
A jelen század a hasznosítható tu-
dás százada, növekszik a tudomá-
nyok szerepe, mely a nemzetek ere-
jének fokmérõje is. A tudományte-
rületek szorosabbá fûzték kapcsola-
tukat a gazdasággal, jelentõs mér-
tékben felértékelõdött a tehetségek,
kreatív elmék szerepe. Kihívásokat
jelent a „hagyományos" technikák
kimerülése, a kutatások szerepének
fontosabbá válása a vállalati innová-
cióban és a tudás alapú társadalom
megteremtése - a felfedezéseket a
valós, mindennapi világ generálja és
motiválja, ezért a világ legkereset-

tebb árucikkévé válik a tehetség, az
anyagi tõke keresi a szellemi tõkét.
A fenntarthatóság fogalma olyan
túlélési technikát, élettartam-növe-
léseket, megmaradást jelent, mely
szinte megváltoztatta az egész pla-
nétán levõ körülményeket. A társa-
dalom környezetérzékeny technoló-
giát és fejlesztéseket vár el tõlünk,
azt, hogy az elmúlt két század mér-
nöki felfogása megváltozzon a nem
megújuló energiaforrások, az ener-
giaigény növekedése, környezet-
szennyezés tekintetében.

A konferencián Wahrmann
Mór-érem kitüntetésben részesült
Hamvas István, a Paksi Atomerõ-
mû Zrt. mûszaki vezérigazgató-
helyettese, melyet az akadémia
vezetõi kollégiuma adományozott
számára az atomenergia területén,
a magyar tudományos életben
éveken át végzett áldozatos mun-
kájáért, mellyel hozzájárult a tu-
domány hírnevének öregbítésé-
hez. Hamvas István elõadásában
ismertette az atomerõmû létrejöt-
tének körülményeit a további fej-
lesztésekkel - biztonságnövelõ in-
tézkedések, teljesítménynövelés
lépésrõl lépésre -, majd összekap-
csolván a küszöbön álló erõmûbõ-
vítés feladatait a fenntartható fej-
lõdéssel, hangsúlyozta, a fejleszté-
sek megvalósítják a gazdaságos-
ság, ellátásbiztonság, környezet-

védelem együttes létét. Ehhez a fo-
lyamatosan növekvõ szakember-
igénnyel számolnunk kell, ener-
getikai és gépészmérnökök, villa-
mosmérnökök, vegyészmérnö-
kök, fizikusok, környezetmérnö-
kök, építészek és informatikusok
hadára lesz szükség - a magyar tu-
dományos élet is lendületet vesz
ezzel.

Berta István, a BME tanszékve-
zetõ egyetemi tanára az elektro-
mágneses zavarokról, mint lehet-
séges környezetszennyezési prob-
lémáról, illetve a kisfrekvenciájú
villamos- vagy mágneses erõterek
emberek számára lehetséges ve-
szélyeirõl beszélt. Kiemelte, tévhit,
hogy a nagyfeszültségû távvezeték
közelsége daganatos megbetege-
déshez vezetne. Az egyetem tré-
ninglaboratóriuma ebben a témá-
ban is vizsgálatokat végez, illetve
olyan munkaeszközöket fejleszt
ki, melyek segítségére lehetnek a
nagyfeszültséggel dolgozóknak
munkájuk során.

Az akadémiai nap folyamán
minden elõadó kiemelte, rendkí-
vül fontos a tudományos élet szá-
mára a nyilvánossággal való folya-
matos kapcsolattartás, melyet a
társadalom világképének változása
és információigénye is megkövetel
a fenntartható fejlõdés érdekében.

Györki E.

Energiatakarékos készülékek
az E.ON ajánlásával

Indul a legkisebb fogyasztású mûszaki termékek versenye
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Dr. Varjas Géza és Komornik Ferenc
MTÜSzÚE elnök Fotó: Wollner Pál

AA  mméérrnnöökköökk  ffeelleellõõssssééggee  ––  AA  mmaaggyyaarr  mmûûsszzaakkii  éérrtteellmmiisséégg  nnaappjjaa
Kroó Norbert, Rubik Ernõ, 
Pálinkás József és Ginsztler János

A megújuló energiahordozók bõ-
vülõ hasznosításának újabb lehe-
tõségét jelenti az Európában is új-
nak számító technológia, az úgy-
nevezett szolárparabola elvén
mûködõ napkollektor. Az innova-
tív, koncentrált napenergia hasz-
nosító berendezés egy újabb pél-
dányát július 1-jén adták át Óbu-
da-Békásmegyeren, az önkor-
mányzat kezelésében lévõ Hat-
vany Lajos utcai nyugdíjasház-
ban. A napkollektort és az ahhoz
kapcsolt használati melegvizet
termelõ berendezéseket a Magyar
Villamos Mûvek Zrt. (MVM) fi-
nanszírozásában, az MVM irányí-
tásával megvalósult projekt kere-
tében helyezték üzembe, melyek
jelentõsen csökkentik az intéz-
mény külsõ forrásból származó
hõfelhasználását. A konkrét meg-
valósítás különlegessége, hogy ez-
úttal elsõként került sor ennek a
technológiának egy távhõellátást
igénybe vevõ intézmény hõellátó
rendszerébe való beillesztésére.

A magyar kormány kiemelt
célként rögzítette hazánk energia-
függõségének csökkentését, az
energiahatékonyság növelését és
a megújuló energiaforrások fel-
használásának elõsegítését.  Az
energia megtakarításának, a kör-
nyezetbarát technológiák elterje-
désének és az importfüggõség
csökkentésének is egyik fontos, a
szakpolitika által megfogalmazott
színtere az épületek hõellátó rend-
szereinek megújítása. Mindehhez
a kedvezõ szabályozási környezet
és a támogatások átgondolt rend-
szere mellett szükség van az ener-
getikai vállalkozások szerepválla-
lására, a fenntarthatóság szem-
pontjait elsõdlegesként kezelõ üz-
leti magatartásra is. 

Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata fontosnak tartja a meg-
újuló energiaforrások térnyeré-
sét, melyet igyekszik a kerület-
ben élõk hasznára fordítani. A
Hatvany Lajos utcai nyugdíjas
ház tetején elhelyezett Solar Para-
bola is ezt a célt szolgálja. Bús Ba-
lázs polgármester és az általa ve-
zetett testület a fenntartható fejlõ-
dés iránti elhivatottságát már bi-
zonyította: Faluház projekt, a ke-
rület hulladékgazdálkodása (sze-
lektív hulladékgyûjtés, veszélyes
gépek, hulladékok begyûjtése), a
por, levegõ és zajvédelem fel-
ügyelete hatékony eszközökkel,
környezettudatos nevelés az ok-
tatási intézményekben (Öko-
iskola), óbudai zöld szabadegye-
tem indítása, kerékpáros-barát
munkahely. A polgármester sze-
mélyesen is elkötelezett e célok
iránt. Bús Balázs az Energia-
hatékony Önkormányzatok Szö-
vetségének társelnöke. 

Bús Balázs polgármester az
esemény kapcsán hangsúlyozta,
hogy az önkormányzat nagyra ér-
tékeli az MVM szerepvállalását a
kerület életében és törekvéseiben,
kiemelten a fenntartható fejlõdés
érdekében tett kezdeményezéseik
támogatása terén. Ennek egyik
fontos példája a ma átadott kor-
szerû szolárparabolás rendszer.

A Magyar Villamos Mûvek
nagyra értékeli a kerület törekvé-
seit, annál is inkább, mert immár
egy éve a III. kerületben található
épületegyüttesében történik a ma-
gyar villamosenergia-rendszer
mûszaki és kereskedelmi irányítá-
sa - mondta Mártha Imre, az
MVM Zrt. vezérigazgatója az át-
adás kapcsán. 

(Folytatás a 7. oldalon)

Az MVM a megújuló energia
hasznosításáért – napkollek-
tor (szolárparabola) átadás 

Óbuda-Békásmegyeren
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NEM ÉPÜLHET
Nem épülhet meg a magyar határtól 17 km-re, a szlovákiai
Tõketerebesre (Trebisov) tervezett széntüzelésû erõmû - döntöt-
tek a szlovák hatóságok. A tervezett létesítmény barnakõszén fel-
használásával, korszerûtlen technológiával termelt volna áramot,
a keletkezõ szennyvizet pedig a Bodrogba vezették volna. Egy
2006 óta fenyegetõ veszélytõl szabadult meg a döntéssel Északke-
let-Magyarország, a káros hatások leginkább a világörökségnek
számító Tokaj-hegyalját és Zemplén területét érintették volna.

NÖVEKVÕ RÉSZESEDÉS
Az EU-ban az alternatív energia részesedése 10,8 százalékra, Ma-
gyarországon a 2007-es 6-ról 6,6 százalékra nõtt az energiafel-
használásban. A 27 tagállam között Svédország „vezet”, a skandi-
náv államban a szükséglet 44,4 százalékát fedezik alternatív forrá-
sokból, és szoros parlamenti szavazás során (174-172) hatályon
kívül helyezték azt a harmincéves törvényt, mely megtiltotta új
atomerõmûvek építését. A döntés értelmében Svédország lecse-
rélheti a tíz atomerõmûvi blokkal üzemelõ nukleáris parkját.

RWE IS TAG LEHET
Az orosz Gazprom felkínálta a második legnagyobb német közmû-
csoportnak, az RWE-nek, csatlakozzon a Déli Áramlat projekthez.
Az RWE tagja a rivális Nabucco gázvezeték-vállalkozásnak, ennek
ellenére - német lapértesülés szerint - a cég mérlegeli az ajánlatot.

EGYELÕRE NEM ÉPÜL
Letett arról a tervrõl egyelõre Bulgária, hogy megépítse a transz-
balkáni olajvezetéket. A bolgár miniszterelnök szerint ennek az az
oka, hogy az érintett fekete-tengeri partvidék lakosainak körében
környezetvédelmi aggályok miatt erõs az ellenállás. Az orosz olaj a
fekete-tengeri Burgasz kikötõbe érkezne, a vezeték végpontja pedig
a görögországi Alekszandroupolisz lenne, az Égei-tenger partján.

CSEH KÉZBEN
Elõzetes szerzõdést írtak alá Varsóban a dél-lengyelországi Sile-
sia feketeszén-bánya eladásáról. A bányát a cseh Energetikai és
Ipari Holding (EPH) vásárolja meg, mely mögött pénzügyi befek-
tetõi csoportok állnak. A bánya értékét korábban mintegy 26 mil-
lió euróra becsülték, de sajtóhírek szerint a csehek ennél jóval ala-
csonyabb összeget fizetnek. (energianfo.hu)

JÓVÁHAGYTÁK
A finn parlament július elsejei elvi döntésével jóváhagyta két to-
vábbi atomerõmûvi blokk létesítését, így az ország nukleáris egy-
ségeinek száma 7-re bõvülhet. A 120-72 arányban elfogadott sza-
vazás alapján a képviselõk hozzájárultak, hogy a TVO finn szol-
gáltató egy negyedik blokkot építsen Olkiluotóban. A Fennovoima
Oy cég  Simo vagy Pyhajoki városban történõ új atomerõmû léte-
sítéséhez kapott felhatalmazást, 121-71 szavazattal.

CERN-REKORD
A világ legnagyobb részecskegyorsítójában, az Európai Nukleá-
ris Kutató Szervezet (CERN)  Genf-közeli, 27 km-es alagútjában
mûködõ nagy hadronütköztetõben másodpercenként tízezer üt-
közést generáltak. Az ALICE-kísérletben nehézion-ütköztetések
során a fizikusok igyekeznek felidézni az õsrobbanás után rövid-
del uralkodó állapotokat. Ugyanebben a kísérletben ún. szuper-
szimmetrikus részecskéket is megpróbálnak elõállítani, ezek al-
kotják a világegyetem 25 százalékát kitöltõ sötét anyagot. 

ENERGIAPOLITIKAI HÉTFÕ ESTÉK
Az Energiapolitika 2000 Társulat 2010. évi második félévi prog-
ramjából:
101. Szeptember 13. Kacsó András: A hatósági villanyár és a ver-
senypiac.
102. Október 11. Õri István: A villamosenergia-termelési módsze-
rek életciklus analízise.
A rendezvények helyszíne: Budapest V. kerület, Veress Pálné ut-
ca 10. szám, elsõ emelet. A 17 órakor kezdõdõ összejövetelek té-
máját vitaindító elõadás vezeti be, majd ezt követõen legfeljebb 5
perces hozzászólások keretében kötetlen beszélgetésre kerül sor.

RRRR öööö vvvv iiii dddd eeee nnnn
A 2010. május 31-én megkezdõdött próbaüzemet követõen 2010. június 23-án
ünnepélyes keretek között is megtörtént az E.ON Erõmûvek Kft. megbízásá-
ból, és az általuk fizetett csatlakozási díj ellenében a MAVIR ZRt. beruházásban
épült új Gönyû 400 kV-os alállomás, valamint a Gyõr - Gönyû KCE és a Gönyû
KCE - Litér 400 kV-os összeköttetések üzembe helyezése. 

Az új távvezetékek elsõdleges célja, hogy biztosítsa a Gönyû Kombinált Cik-
lusú Erõmû által termelt villamos energia biztonságos kiszállítását. A magyar
átviteli hálózat a beruházás megvalósításával 14,13 km hosszú távvezetékkel
bõvült, az alállomások száma pedig 27-re emelkedett.

A Paksi Atomerõmû Zrt. Fegyve-
res Biztonsági Õrsége 2010. júni-
us 3-án az Energetikai Szakkö-
zépiskola fõiskolai nagyelõadójá-
ban tartotta ünnepi állománygyû-
lését, mellyel megalakulásának
30. évfordulójára emlékeztek. 

A rendezvényen jelen voltak az ál-
lomány aktív tagjai mellett az egy-
kori, ma már nyugdíjas kollégák, a
hivatalos szervek vezetõi, a part-
nercégek képviselõi, valamint a
Paksi Atomerõmû Zrt. jelenlegi és
korábbi vezetõi.

Az ünnepség jelentéstétellel vet-
te kezdetét, amit Végh Csaba õrség-
parancsnok tett Süli János vezér-
igazgatónak.

Köszöntõszavaiban Süli János
felidézte a kezdeti idõszakot, ami-
kor is gondoskodni kellett az elsõ
friss üzemanyag-szállítmány, vala-
mint az értékes technika õrzésérõl,
és biztosítani kellett a tisztaszerelé-
si követelményeket. Beszélt a fegy-
veres õrség folyamatos fejlõdésérõl,
az új kihívásokról, napjaink igé-
nyeinek való megfelelésrõl, így a
beléptetés, az õrzésvédelem szigo-
rításáról. Az új blokkok építésével
kapcsolatban említést tett a nem-
zetközi követelményekrõl, a biz-
tonsági õrségre háruló újabb fel-
adatokról, elvárásokról.

Dr. Kovács Zoltán r. ezredes, a
Tolna Megyei Rendõr-fõkapitány-
ság rendészeti igazgatója, fõkapi-
tány-helyettes elismerõ szavakkal
üdvözölte az õrség tagjait. Kiemel-
te, hogy akik ma ünnepelnek,
mindannyian részesei voltak vagy
ma is részesei annak a munkának,
ami a legmagasabb fokú biztonsá-
gát garantálja a magyar villamos
ipar fellegvárának.

- A rendõri szakirányítás, a fel-
ügyeletet és ellenõrzést ellátó veze-
tés úgy értékeli, hogy a biztonsági
elemek egymásra épülésében az

„elsõ lépcsõ” a fegyveres biztonsági
õrség, amelynek kellõ szakmai tu-
dással, önfegyelemmel és a feladat
súlyát szem elõtt tartva kell szolgá-
latát ellátni. Ez nemcsak napjaink-
ra, hanem az elmúlt 30 évre is jel-
lemzõen állítható - hangsúlyozta
Kovács Zoltán. 

Radnóti István, a PA Zrt. bizton-
sági igazgatója személyes vissza-
emlékezéssel kezdte beszédét,
majd méltatta az õrség munkáját.

- Mindvégig jól kiképzett, felada-
tát teljesítõ állománnyal rendelkez-
tünk, akik értették a dolgukat -
mondta. A feladatok teljesítéséhez
az atomerõmû mindenkori vezeté-
se biztosította a technikai feltétele-
ket és a képzéseket. Kezdetben a fi-
zikai védelem feladatát a polgári
fegyveres õrség egyedül látta el. Ké-
sõbb az õrség átalakult, az 1990-es
években megosztottá vált, és szo-
ros együttmûködés alakult ki az
Atomix Kft. Biztonsági Szolgálata
és a Tolna Megyei Rendõr-fõkapi-
tányság Neutron Bevetési Osztálya
között. Ez tette lehetõvé, hogy ma a
fizikai védelem magas színvonalon
biztosított az atomerõmûben. 

Szigeti Lajos, a Magyar Fegyve-
res Biztonsági Õrség Szakmai
Egyesületének elnöke az egyesület
létrejöttének szükségességérõl
szólt. Mint mondta, hosszú évek
teltek el anélkül, hogy a fegyveres
biztonsági õrségeknek szakmai ér-
dekképviselete lett volna. A közel

egy éve mûködõ szervezetnek
nagyszámú tagsága van az atom-
erõmûbõl is. A létszám, a háttér
rendkívül fontos abból a szem-
pontból, hogy az érdekeket kellõ
súllyal lehessen képviselni.  

A továbbiakban a rendezvényen
mûsorvezetõi feladatot ellátó
Gyöngyösiné Nyul Petra - aki az õr-
ség múltját bemutató könyvben fõ-
szerkesztõként mûködött közre -
egy, a PA Zrt. részérõl megnyilvá-
nuló rendkívül szép gesztusról, az
õrök által használt fegyverek em-
léktárgyként való adományozásá-
ról szólt. Tájékoztatta az ünnepség
résztvevõit arról, hogy a fegyveres
biztonsági õrségnél korábban
rendszeresített maroklõfegyvereket
az elmúlt évben lecserélték, és eze-
ket a régi pisztolyokat a jelenleg ál-
lományban lévõ fegyveres õrök, va-
lamint korábbi és jelenlegi parancs-
nokuk részére az erõmû vezetõsé-
gének jóváhagyásával, hatástalanít-
va, díszdobozban az ünnepség ke-
retében átadják. 

A használatból kivont és hatás-
talanított fegyvereket - mint emlék-
tárgyakat - Köllõ Imre, az erõmû
rendészeti osztályvezetõje, a fegy-
veres bizt onsági õrség felettes ve-
zetõje nyújtotta át az állomány tag-
jainak. Az emléktárgyak átadása-
kor elsõként szólították Bárdosi Já-
nost, egykori parancsnokot, aki pár
szóval üdvözölte a volt kollégákat
és kifejezte köszönetét.

Az ünnepségen egyéni jutalmak
átadására is sor került, melynek ke-
retében elismerésben részesült Ju-
hász István, Kemény János, Bencze
János, Házi Géza és Végh Csaba.

A rendezvény a 30 éves jubile-
um alkalmából készített emlék-
könyv bemutatásával folytatódott.
Köllõ Imre a múltat felidézõ könyv
kapcsán szólt arról, hogy kezdet-
ben polgári fegyveres õrségként,
ma pedig fegyveres biztonsági õr-
ségként mûködik a szervezet. Ak-
kor az 1. blokk indítása elõtt álltak,
most a bõvítés elõtt. 

- A könyv maradandót nyújt a je-
lenkornak, információt a jövõnek -
hangsúlyozta Köllõ Imre. - Nyilat-
koznak benne mindazok, akik erõ-
sítették, támogatták a szolgálat fel-
állítását. A számos relikvia mellett
jogszabálygyûjtemény is segít nyo-
mon követni a múltat a kezdetektõl
mostanáig. A könyv, értékel, ele-
mez, jövõt fogalmaz meg. 

Az ünnepség zárásaként állófo-
gadásra került sor, ahol Pónya Jó-
zsef, az igazgatóság elnöke mon-
dott beszédet. Köszöntötte a 30
éves õrséget, melynek létrejötténél
maga is jelen volt és hosszú éveken
keresztül vezérigazgatóként fel-
ügyelte munkájukat, gondoskodott
mûködésükrõl. 

Az atomerõmû fegyveres biz-
tonsági õrségének munkájához to-
vábbi sok sikert kívánunk!

Lovásziné Anna

(Folytatás a 6. oldalról)
Mártha Imre aláhúzta: az MVM tevékenysége so-

rán a lehetõ legkorszerûbb, világszínvonalú technoló-
giák megvalósítására törekszik, legyen szó erõmûvek
létesítésérõl, vagy hálózati fejlesztésekrõl. Az MVM-et
ugyanez a szemlélet vezeti, amikor támogatja a meg-
újuló energiaforrások mind szélesebb hazai elterjedé-
sét.  

A vezérigazgató hangsúlyozta, hogy a most átadott
technológiai fejlesztés révén az intézmény évi több
százezer forint megtakarítást érhet el, hasonlóan a
már megvalósult mintegy tíz korábbi projekthez. 

Az MVM vezetése a tavalyi évben úgy döntött, oly
módon is támogat néhány, az együttmûködést vállaló
egészségügyi, oktatási és szociális intézményt, hogy
részükre Magyarországon kevéssé ismert, korszerû,
úgynevezett szolárparabolás napenergia-hasznosító
berendezést telepít. Ezen támogatási program összér-
téke meghaladja az 50 M Ft-ot. 

A Hatvany Lajos utcai nyugdíjasház meglévõ ener-
giaellátó rendszerébe beillesztett napenergia hasznosí-
tó berendezés egyrészt példát mutat a megújulók
hasznosításának újszerû módjára, elõsegíti annak is-

mertségét, másrészt érzékelhetõ megtakarítást ered-
ményez az intézmény energiafelhasználásában és így
költségeiben. A szolárparabolás berendezés évente 
13 800 kWh hõenergiát tud betáplálni az intézmény
energiaellátó rendszerébe, azaz ekkora energiameny-
nyiséget nem kell más energiahordozóból elõállítani,
ami 1461 m3 földgáz hõértékének felel meg. 

A szolárparabola rendszer fõbb jellemzõi:
A telepített napkollektor a koncentrált napenergia-

hasznosító berendezések családjába tartozik. Nevét
onnan kapta, hogy sugárzó felületét egy forgási para-
bolafelület (paraboloid) alkotja, melyen 162 db, egyen-
ként állítható, különleges minõségû síktükör található.
A tükrök mindegyike a felület fókuszpontja felé mutat,
szerepük az, hogy a felületükre érkezõ napsugárzást a
fókuszpontba koncentrálják.

A fókuszpontban egy hõcserélõ került elhelyezés-
re, amely a tükrök által odasugárzott hõenergiát a raj-
ta átáramoltatott hûtõközegnek adja át. A hûtõközeg
fagyálló folyadékkal kevert víz.

A parabola olyan korszerû vezérlõ és mozgató
rendszerrel rendelkezik, amely képes követni a nap
pályáját, mind a napon belül, mind az évszaktól füg-

gõen. Ennek következtében a sugárzás hasznosítása
szempontjából mindig a legkedvezõbb pozíciót foglal-
ja el a hatalmas tükör.

A zárt körben keringõ hûtõközeg a felvett hõt egy
hõtárolóban az abba beépített fûtési hõcserélõn ke-
resztül adja le. A hõtárolóba betárolt hõenergia egy
másik hõcserélõn keresztül a használati melegvíz ké-
szítéshez felhasználásra kerülõ vizet melegíti fel. Ha a
felmelegített víz hõmérséklete nem éri el a használati
melegvíz szolgáltatáshoz szükséges értéket, akkor a
távfûtési rendszer hõcserélõjén keresztül fûtik fel a kí-
vánt értékre. 

A szolárparabola rendszerrel elérhetõ 
teljesítmény és megtakarítás

A szolárparabola rendszer hõteljesítménye erõs
napsütés esetén 10 kW. Évente mintegy 2300 órán ke-
resztül átlagosan 6 kW hõteljesítményt képes produ-
kálni, így évente 13 800 kWh hõenergiát tud a
hõhasznosító rendszerbe betáplálni, azaz ekkora
energiamennyiséget nem kell más energiahordozóból
elõállítani. Ez 1461 m3 földgáz hõértékének fel meg.

Üzembe helyezésre került a Gyõr - Gönyû KCE 
és a Gönyû KCE - Litér 400 kV-os összeköttetés

Köszöntjük a Paksi Atomerõmû Zrt. 
Fegyveres Biztonsági Õrségét!3300  éévveess  õõrrsséégg

Az MVM a megújuló energia hasznosításáért – napkollektor (szolárparabola) átadás Óbuda-Békásmegyeren
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2010. JÚLIUS-AUGUSZTUS

Az MVM ERBE Zrt. 2010. július 9-én tar-
totta meg hagyományos római-parti
klubdélutánját. 

A hangulat az elõzõ évek céges rendezvényei-
hez hasonlóan nagyon jól telt. Vavrik Antal ve-
zérigazgató úr köszöntötte a jelenlévõket, be-
szédében felelevenítette a 2010-es év esemé-
nyeit, beleértve az ERBE 60 éves évfordulójára
megrendezett „Jubileumi Szakmai Napot” is.

Beszámolt a 2010. év nagyobb munkáiról,
mint például a Gázturbinás Kombiciklusú pro-
jektekrõl, a Mátra lignit projektrõl, a Paksi
Atomerõmû és a MAVIR kiemelt jelentõségû
munkáiról.

Elismerõen szólt a társaság minõségügyi ta-
núsítványainak megújításáról, illetve a 2010.
májusában bejegyzett Méréstechnikai Labor-
ról, amelyet a Nemzeti Akkreditáló Testület si-
keresen akkreditált egyes energetikai mérések
végrehajtására, valamint erõmûvi létesítmé-
nyek és fõberendezések teljesítmény és hatás-
fok mérésére, meghatározására.

Vezérigazgató úr elmondta, hogy az ERBE
célja a pozíciójának további erõsítése. Az ERBE
Mérnökiroda megalakulása óta következetesen
munkálkodik egy erõs szakmai mérnökiroda
felépítésén, ahol a fiatal mérnökök biztonság-
ban, elkötelezetten építhetik jövõjüket.

A rendezvényen Király József mûszaki igaz-
gató lecsójával kitûnõ szakácsként vizsgázott,
majd helyben sütött kürtöskalácsot, langallót

és finom réteseket fogyaszthattak a résztve-
võk. Az ERBE hölgykollégáinak és a titkárság
munkájának segítségével sikerült ismét felejt-
hetetlenné tenni a délutánt.

Kolter Zsuzsanna

Én, a vendég
Forró napsütésben, fáradtan érkezünk meg Sió-
fokra. Pihenés, felüdülés, Balaton - szól a hír és
elindultunk hát, hogy megtaláljuk a nyugalmat,
kikapcsolódást. Nem kell sokat keresgélnünk,
már a vasútállomásról látható a környezetébõl ki-
tûnõ Vértes**** Konferencia és Wellness Hotel.

A bejáratig igyekezve alkalmunk van végigte-
kinteni az épületen és a szállót övezõ parkon.
Napernyõ alatt a vendégek hûsölnek, baráti
csevej hangja hallatszik. A tágas parkoló folytatá-
saként a nyírt bokrok mellett mosolygó virágo-
kat láthatóan gondos kezek vigyázzák. Kedvesen
fogadnak minket a recepción, már ki is töltöttük
a papírokat, gyorsan, minél elõbb elfoglalhassuk
szobánkat. A kulcskártya praktikus, a kapott in-
formációk alapján a lifttel gyorsan elérjük a má-
sodik emeleti szobánkat.  

Melyiket válasszuk? A szoba kellemes hûvösé-
ben tervezzük a napot „Én régen láttam a Bala-
tont!", „Én a szaunát próbálom ki!", „Én a ter-
málvízre vágyom!" Mindenki más ötlettel és kí-
vánsággal áll elõ, de megoldásukra azonnal lehe-
tõséget kapunk.      

Fürdõköpenyemet már az ágyra készítve talá-
lom, induljunk hát a medencébe! A folyosón ked-
ves szomszédaink egy kis sétára indulnak a part-
ra. – Minden napunk más és más, felfrissülünk a
masszázs alatt, majd ellátogatunk a siófoki forga-
tag hangulatos pezsgésébe. Elõször jöttünk ide,
kiválóan érezzük magunkat, minden feltétel
adott az igazi pihenéshez. Vacsoránál találko-
zunk!- búcsúzik el a házaspár, akik Tatabányá-
ról érkeztek.

Én pedig ismerkedek a napfényszaunával,
szerencsénkre segítõkész tájékoztatást kapunk,
így magunk állíthatjuk be a kívánt hõfokot. Egy
hölgy is érdeklõdik a bioszauna mûködése iránt,
még nem próbálta ki soha, ezért örül, hogy most
alkalma nyílik rá. A kabinban üldögélve figyelem
a csendesen hullámzó vizet. A vendégek nyugodt
arccal pihennek a sárgacsíkos nyugágyakban,
majd úsznak és halkan beszélgetnek. 

Napfény játszik a medence falán, a nagy-
berényi termálvíz számos panaszt orvosol, javít-
ja az idõsebbek közérzetét, szórakozásra invitál-
ja a fiatalokat - tudom meg egy, már tájékozott
fürdõzõtõl. A gyerekek imádják a kékséget és
nagy kíváncsisággal merülnek bele a pezsgõfür-
dõbe. – De klassz, még soha nem voltam ilyen-
ben, ez igazi pezsgõ?- kérdezi egy fiú, míg az
egyik családtag a hagyományos finn szauna iz-
zasztó meleg kabinjába sétál. Letelt az ajánlott
óra, felfrissülve indulhatunk a parti sétányhoz.
Ez aztán az igazi, hamisítatlan balatoni kaval-
kád! Néhány perces séta és a csendet felváltotta
a nyüzsgés, zene, éttermek kínálatának illata, te-
raszokon vacsorázó családok beszélgetése, gyer-
mekek zsivaja, játékgépek hangja, külföldiek, fi-
atalok, idõsek, mindenki, aki szereti a Tavat. 

A szabadstrand is a közelben található, az oda
vezetõ úton kipróbálunk néhány játékot. Légho-
ki és szkander, autó és motorverseny által derül
ki, ki a jobb. Az estébe fordulva jövünk ki a víz-
bõl, elhagyjuk a partot, visszatérve vár a finom
vacsora. – Aztán lesz-e bajusza a harcsának? –
Reméljük - kapom el egy vendég és a pincér köz-
ti beszélgetés részletét, én pedig a Balaton kör-
nyéki borokról értekezek, miután választottam
egy fehér szárazat a kínálatból. 'Csodálatos!'-
gondolom magamban a konditerem felé, ahol ke-
rékpározok egy félórát. Most nem tárgyalásra és
rendezvényre jöttem, így nem kell visszamen-
nem a konferencia-terembe, inkább zárás elõtt
úszunk még egyet a medencében. 

A vendégek olykor-olykor találkoznak, reggeliz-
nek, vagy kávéznak a teraszon együtt. Aztán za-
vartalanul folytatják hol aktív, hol nyugodt pihené-
süket.  Most többen érkeztek a Vértesi Erõmûtõl,
de a szálloda kedvezményes üdülési lehetõségét az
MVM csoport munkavállalóin túl a villamosener-
gia-iparágban dolgozók is igénybe vehetik. 

Fiatal családdal futottunk össze a játszótéren.
A kicsi éppen a hintában üldögélt, nevetve élvez-
te, ahogy arcát fújja a szél. – A játék nem hiá-
nyozhat soha. Két pancsolás között jövünk kicsit
hintázni. Aztán alvás- mondja az anyuka. – Jár-
tak már itt?- kérdezem. – Igen, nagyon kelleme-
sen érezzük magunkat minden alkalommal. Leg-
utóbb még „csak ketten" voltunk, de most már
hármasban nyaralunk itt. Ismerõsként köszönte-
nek, rendkívül jól felszerelt és gyerekbarát hotel-
re találtunk. A Balaton közelsége pedig azért is
fontos, hiszen a mi gyerekkorunkat idézi. Így a
hely a fürdésre és szállásra adott számunkra. –
Mikor jönnek leginkább? – Inkább nyáron érke-
zünk, de gondolkodtunk már egy õszi, vagy téli
utazáson is, hiszen a környék akkor is gyönyörû. 

A hallban egy hatalmas akvárium halait figye-
li egy család, középkorú férfi a híreket hallgatja a
kanapén. A recepció folyamatosan fogadja a tele-
fonhívásokat, amikor ott járunk, mindig érdeklõ-
dik valaki a vonal túlsó felén a szálláslehetõség-
rõl, az akciókról, a csomagajánlatokról. 

– Mi minden évben itt nyaralunk, megszok-
tuk, ismerjük és igazán megtalálunk mindent
egy helyen. A kedves vendégfogadást, az ellátás
bõségét, a nyugalmat, pihenést, a sétány feledhe-
tetlen hangulatát, a központot, a hajókikötõt, a
vitorlákat. Természetes, hogy ide jövünk- ismer-
teti a családi naptár egy szeletét egy negyedik
emeleten lakó vendég.

Most már indulnunk kell. Kellemes napokat
töltöttünk itt, búcsúzunk a Vértes Hoteltõl, ígére-
tet téve, ha a mindennapi munka hetei után elfá-
radunk, természetesen ide jövünk pihenni és fel-
töltõdni. 

Viszontlátásra!
lyv

2010. augusztus 5-8 között második
alkalommal kerül megrendezésre Sió-
fokon az Osztrák-Magyar Monarchia
kultúráját megidézõ Stefánia Fesztivál 

(http://www.stefaniafesztival.hu)

A rendezvény ideje alatt a Vértes **** Kon-
ferencia és Wellness Hotel látja vendégül
Stefánia hercegnõt és kíséretét, a szálloda
kedvezményes áron kínálja „Stefánia
hétvége"csomagajánlatát, melynek kereté-
ben a vendégek együtt reggelizhetnek a Fõ-
hercegnõvel és kíséretével, ízelítõt kaphat-
nak az Osztrák-Magyar Monarchia kedvelt
ételeibõl...
Siófok az 1800-as évek vége felé vált közis-
mert és kedvelt üdülõhellyé, amikor a für-
dõkultúra virágzásnak indult. A Fesztivál
ezt a nosztalgikus, mindannyiunk által vá-
gyott, békebeli hangulatot szeretné meg-
idézni. 2010. augusztus 5. és 8. között átsé-
tálhatunk a múltba, amikor az irodalmi és
mûvészeti élet magával ragadó és pezsgõ
volt, nagy egyéniségek éltek és alkottak Ma-
gyarországon.
A tavalyi fesztivál korhûségre törekvõ,
nosztalgikus elemei idén kiegészülnek a
napjainkra jellemzõ produkciókkal is. Ren-
dezvényünkkel mindkét világot szeretnénk
megmutatni: a régit és a mait egyaránt, a
„békebeli idõket" a modern kor tükrében.

Idén is korabeli gõzmozdony-vontatású
nosztalgiavonat szállítja Siófokra Stefánia
fõhercegnõt, és kíséretét, akik egy szerepjá-
ték segítségével jelen lesznek az augusztus
5-8-ig tartó fesztivál szinte minden esemé-
nyén. Egyebek mellett korabeli kosztümös
felvonulás, kirakodóvásár, vurstli, éjszakai
kabaré, nosztalgiahajózás, történelmi elõ-
adás és a szabadtéri monarchia bál vár
mindazokra, akik szívesen részesei lenné-
nek az idõutazásnak.
Ezen a hétvégén bárki beszélgethet Stefánia
fõhercegnõvel, a vendégek megcsodálhatják
a balatoni panorámát a nosztalgiahajóról,
táncolhatnak a Monarchia-bálon, kelleme-
sen érezhetik magukat a korabeli vurstliban
vagy a színvonalas színházi estéken, me-
lyek közül kiemelkedik a Budapesti Ope-
rettszínház Elisabeth címû musicalje,
ugyanakkor helyet kap a jazz és a világzene,
bekapcsolódnak a programokba helyi
együttesek, szállodák és éttermek, vitorlás
és teniszverseny is a rendezvény része lesz.
Nincs más dolga, mint jól éreznie magát és
a Vértes**** Konferencia és Wellness Ho-
telben kipihenni a számos színes program
okozta fáradalmakat!

További információ és szobafoglalás:
info@hotelvertes.hu; www.hotelvertes.hu;
H-8600 Siófok, Batthyány u. 24. Tel: +36 84
312 422; Fax: +36 84 310 457

Stefánia Fõhercegnõ és kísérete a Vértes****
Konferencia és Wellness Hotelben

Pihenés, felüdülés, Vértes****
Konferencia és Wellness Hotel

A „kulcs”  

A medencét figyelve

RRóómmaaii--ppaarrttii  EERRBBEE--ppaarrttii
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A szakosztály a hazai nukleá-
ris ipar (tervezés, beruházás,
üzemeltetés, felügyelet stb.)
szereplõinek a közös kezde-
ményezésére jött létre. 

Legfontosabb feladata a
Magyar Mérnöki Kamarán ke-
resztül a mérnöki jogosultsá-
gok meghatározásában, a
szakértõk független minõsíté-
sében, a nukleáris ipar szab-
ványainak honosításában, a
képzésben és a továbbkép-
zésben való közremûködés
lesz. 

A szakosztály vezetõje Ko-
vács Kálmán - ETV-Erõterv
Energetikai Tervezõ és Vállal-
kozó Zrt., vezetõhelyettese
Vavrik Antal - MVM ERBE
ENERGETIKA Mérnökiroda
Zrt. A vezetés további tagjai
Boros János, dr. Katona Ta-
más, Móga István, Tóth And-
rás.

Vavrik úr elmondta, az el-
múlt évek tapasztalata azt
mutatja, hogy a nukleáris
energetika terén egyik leg-
fontosabb feladat a mérnö-
kök ismereteinek bõvítése,
magas szinten tartása, annak
minõsítése és igazolása. Az
ERBE az utóbbi években
nagy hangsúlyt helyezett
atomerõmûvi kompetenciái-
nak fejlesztésére. Nagy jelen-
tõségû feladatai vannak ter-
vezés-fejlesztésben, beruhá-
zásokban. Részt vesz az
atomerõmû bõvítési projek-
tekben, melynek elõrehala-

dására kiemelt figyelemmel
készül.

Vezérigazgatóként, szakem-
berként büszke arra, hogy

részt vehet a kamara ezirányú
tevékenységében és tapaszta-
latával segítséget nyújthat a cé-
lok megvalósításához. (K. Zs.)

A Magyar Mérnöki Kamara új nukleáris
energetikai szakosztálya június 1-jén

választotta meg vezetõségét
Vavrik Antal
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Az EVDSZ Sportnap ideje
hamarosan elérkezik idén,
a szervezési munkálatokat
három tagszervezet, a
PADOSZ, a MÉSZ és az
ADÉSZ vállalta közösen.  A
VIII. EVDSZ Sporttalálkozó
Pakson, pontosabban az
ASE Sporttelepen lesz. Az
elõzetes programokról, ké-
szülõdésekrõl, beosztások-
ról, meglepetésekrõl ér-
deklõdtünk a szervezõktõl,
a játékosoktól, a vendé-
gektõl.

Mire számíthatunk mi, résztve-
võk? Találkozhatunk a villamos-
energia-iparág dolgozóival, bará-
tokkal, kollégákkal a munkahely
megszokott környezetén kívül.
Természetesen a sport, a külön-
bözõ versenyek és komoly küz-
delmek sem hiányozhatnak, erre
készülni kell. A vándorkupa ide-
iglenes, vagy örökös gazdára vár?
Az érkezés napján csomagokkal
kell megjelenni a sportcsarnok
melletti pályán, majd a szállás el-
foglalása után a csapatkapitányok
értekeznek a beosztásról, a jelent-
kezésekrõl. A hétvégére ponto-
san kialakított csapatok érkeznek
Paksra, minden versenyzõ tudja,
mi a szabály a streetball, a póker,
a teke, az asztalitenisz esetén. Az
íjászat sem a legegyszerûbb, lõni
is többféleképpen kell. Itt minden
induló három nyilat lõhet ugyan-
azzal az íjjal, úgy, hogy közben
érintenie kell egy bizonyos sárga
karót és az eltalálni való célok kö-
zött egy szarvas is szerepel. A te-
kénél már tíz perccel a mérkõzés

elõtt a helyszínen kell lenni, az
amatõr jelleg nem zárja ki a ko-
moly versenyeket és a profi mun-
kát. A tekeverseny lebonyolításá-
nak zökkenõmentes folyamatát
Gyarmathy Katalin vállalta. Az
idén Szegeden rendezett iparági
tekebajnokság gyõzteseként sze-
mélye biztosíték arra, hogy a te-
kepályán mindenki azonos esé-
lyekkel és sportos játékkal vehes-
sen részt. A pingpongos csapatok
száma tíz, mindegyik mérkõzést
két ponttal kell megnyerni leg-
alább és egy játszma tizenegy
pontos. 

Ilyen pontos kiírásokkal talál-
kozhatnak a csapatok. A találko-
zó utolsó napján kerül sor a vá-
roskörnyéke ismereti versenyre,
melynek már saját kupája van, je-
lenleg a másik kupával egyetem-
ben a Mátrai Erõmû Villamos
Szakszervezet (MEVISZ) csapata
birtokolja és valószínûleg min-
dent megtesznek majd, hogy
helytálljanak.

– Idén csak a pókerbajnoksá-
gon vehetek részt, mivel a leg-
utóbbi, az erõmû által szervezett
labdarúgó-bajnokságon elhoztuk
az elsõ helyet, de egy kis sérülés is
ért. Ennek ellenére eszembe sem
jutott, hogy ne utazzak el Paksra-
jelenti ki határozottan Gál István,
aki a MEVISZ csapatának kártyá-
zó-részlegét erõsíti. – Csapatkapi-
tányunk Kiss Zoltán, aki összefog-
ja az embereket, koordinál és a
legtöbbet mozog majd. Nagyon
komolyan készülünk, természe-
tesen. Mivel most a póker érint
engem, és blöffölni azt tudok,
most játékleírásokat és egyéb do-

kumentumokat szereztem be, hi-
szen a póker más, mint az általam
többször játszott ulti. Nagyon
összeszokott csapatként indulunk
a városismereti versenyen, néhá-
nyan többször is voltunk Pakson,
olvassuk a leírásokat az inter-
neten is. Azért remélem, nem kül-
denek el Cecére megnézni, ho-
gyan hegyezik a paprikát és azt is,
hogy a pincesornál távolabb sem
kell sétálnunk. 

Tekeversenyben mindenki „re-
megjen”, mivel a meviszeseknek
nagy a gömbérzékük, ahogy Ist-
ván mondja. Egy szabály azon-
ban nem felel meg a mátraiak-
nak, amelynek eredményekép-
pen nem tudnak indulni röplab-
dában sem - itt csak hölgy-csapat-
tagokat indíthatnának, amire
most nem nyílik lehetõség a ré-
szükrõl. Ezzel hátrányba kerül-
nek. Medveczki Zsolt, a MEVISZ
titkára lábtengóra jelentkezett be
és a környék feltérképezésére

már elõre készített papírokkal
vértezi fel a csapattagokat. – Nem
adjuk olcsón a bõrünket, a ko-
moly szigorítás ellenére igyek-
szünk és olyan versenyszámok-
ban indulunk, ahol jók vagyunk,
vagyis az összes többiben! A vá-
rosban már jártunk néhányszor,
bár azt hallottam, ez nem jelent
semmilyen elõnyt, hiszen úgy let-
tek összeállítva a feladatok és kér-
dések, hogy a tõsgyökeres paksi-
nak is ugyanolyan nehéz, vagy
éppen könnyû lesz megoldani a
tesztsort. 

Látszik, nagy küzdelmeknek
nézünk elébe. A Mátrai Erõmû
túl az eddigi nagyjavításon, ké-
szülve az augusztusira, hagyott
idõt dolgozóinak egy sportnapi
kikapcsolódásra. 

Nagy létszámmal indul a helyi
csapatok egyike, a PADOSZ. A
villamosenergia-iparági asztalite-
nisz versenyek állandó résztvevõ-
je, a június elején szintén itt ren-

dezett iparági pingpong bajnok-
ságon elsõ, társasági létszám sze-
rinti pontozás alapján negyedik
helyen végzett csapat oszlopos
tagja, Riszter Margit szerint ez a
sportnap nekünk, a munkaválla-
lóknak való. 

– Nagyon kiválóan érezzük
magunkat ezeken az eseménye-
ken, ahol jobban el van különítve
a profi és amatõr jelleg. Mindez
azért is fontos, nehogy a fiatalok,
akik nem ismerik eléggé ezeket a
rendezvényeket, készüléssel,
mégis rosszabb helyezéssel vé-
gezzenek és elmenjen a kedvük
az egésztõl. A sportnapon talál-
kozhatunk olyan barátainkkal,
akiket csak egy évvel ezelõtt lát-
tunk, elmeséljük ügyes-bajos dol-
gainkat, a mindennapi problémá-
inkat, de emellett sokat nevetünk,
viccelõdünk. Nagyon sok ismerõ-
söm van az iparágban, sokan
azért jönnek el Paksra, hogy meg-
nézzék, mi változott a hosszú
évek alatt. Lesz nagy összeboru-
lás és öröm, hogy viszontlátjuk
egymást. 

– Az esélyek egyenlõek lesz-
nek minden csapat - helyi és ven-
dég - számára - folytatja Weisz
Mátyás, a PADOSZ elnökhelyet-
tese, az induló csapat koordináto-
ra. – Az elõzõ versenyekhez ha-
sonló, de mégis kicsit más prog-
rammal várjuk a tagszervezete-
ket, meglepetésekkel és humoros
feladványokkal. Minden nap lesz
esti program is, amely sokáig
tart, úgyhogy otthon pihenjenek
a leendõ versenyzõk!

– Neked mi a feladatod? – kér-
dezem.

– A paksi csapatunk összeállí-
tása, az összehangolt munka
megszervezése. Nagyon nagy se-
gítség számomra és rengeteget
dolgozik, elõkészíti a papírokat,
rendezi a szállást, plakátot rajzol,
azaz mindenben részt vesz Kállai
Lászlóné Csilla és Hanol Zsuzsa.
De kell is a koncentrált figyelem a
szervezés során, mivel tizenkét
helyrõl érkeznek majd három-
százötvenen. Mindent megte-
szünk, hogy az összes vendé-
günk kellemesen érezze magát,
remek hangulatot leljen itt, Pak-
son, nagyon jó eredményt érjen
el a versenyekben és feledhetet-
len élményekkel térhessen majd
haza - tájékoztat Weisz Mátyás.

– Igen, reméljük minden részt-
vevõ csapat és tag várja már a ta-
lálkozást. Mi mindenesetre már
naptárral közlekedünk, mikor,
milyen versenyek vannak a nyá-
ron és itt - mondja Margit.

Az induló csapatok között van
egy teljesen új, az ifjúsági tago-
zat külön csapata, akik tizenki-
lenc fõvel képviselik a fiatalokat
és elszántak a küzdelmekre. 

Állítólag több meglepetés is
lesz. Talán az egyik az  éjszakai
fürdõzés a közeli strandon?

Találkozunk Pakson!
Lóczy

Az idei év nem indult kedvezõen az iparág
tekései számára, hiszen nem akadt jelentke-
zõ társaság  a XXI. teketalálkozó megrende-
zésére. 

A segítség - csakúgy, mint tavaly a
teniszezõk számára - a VITSPORT
Alapítványtól érkezett, amely -az
EDF démászos tekések nagy örö-
mére és támogatásával Szegeden, a
Derkovits fasori Teke és Bowling
Centrumban megrendezte a XXI.
Villamosenergia-ipari Teketalálko-
zót. A szervezés már ez év elején
elkezdõdött, hiszen idén több vál-
tozás is történt mind a lebonyolí-
tásban, mind az idõpontban. A
megszokottól eltérõen (október)
idén nyáron (június 25-27. között)
tekéztünk, habár az idõjárás alap-
ján inkább volt október mint júni-
us. Nagy újdonság volt még, hogy
ez évben elõször külön verseny-
számban indultak az igazolt és az
amatõr versenyzõk, ami meg is látszott az ered-
ményhirdetéskor: Több olyan tekés örülhetett a
pontszerzésnek és/vagy helyezésnek, akiknek ed-
dig nem termett babér. Lényeges változás volt még,
hogy a verseny két  nap alatt lezajlott, mely nem kis
feladat elé állította a rendezõket.

Szeged utoljára a 3. Villamosenergia-ipari Teketa-
lálkozó házigazdája volt még 1992-ben, ezért úgy
döntöttünk, hogy egy kis szegedi és EDF démászos
vonatkozású programot is belecsempészünk a hét-
végébe. Lehetõség volt egy „lájtos" városismereti
verseny keretében kis városi sétát tenni Szeged bel-
városában, mely kitért az EDF DÉMÁSZ Múzeumá-
nak meglátogatására is. A versenybõl „kiesett" ver-
senyzõk egy másik golyós-sportban, a Petanque-
ban próbálhatták ki magukat. Sokan éltek azzal a le-
hetõséggel is, hogy kipróbálhatták a tavasszal meg-
nyílt Napfényfürdõ óriáscsúszdáit is. 

Hogy egy kicsit magáról a versenyrõl is írjak: A
verseny már péntek kora reggel megkezdõdött, me-

lyen elõször az EDF DÉMÁSZ tekései gurítottak, hi-
szen helyileg õk voltak a legközelebb. Pénteken, a
délelõtti órákban sorra érkeztek meg a csapatok és
vették fel az „új" helyszín hangulatát. A pénteki nap
selejtezõi este fél 11-ig tartottak. Szombat reggel 8-
kor folytatódott a selejtezõ, mely koradélutánra be is
fejezõdött.  Utána szinte azonnal elkezdõdtek az
egyéni döntõk, amelyek nagy izgalmakat és nem
várt meglepetéseket hoztak. A nap és a találkozó
szép környezetben, a frissen felújított Forrás Hotel
éttermében egy finom vacsorával, eredményhirde-
téssel és éjjel 1 óráig tartó tánccal zárult. 

Az amatõr és igazolt versenyszámokban a követ-
kezõ eredmények születtek:

1. Amatõr nõi egyéni verseny-
szám:
1. helyen végzett Balogh Mária
(EON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.),
2. helyen végzett Kissné Losonczki
Erika (EON Ügyfélszolgálat Debre-
cen), 3. helyen végzett Gyarmathy
Katalin (Paksi Atomerõmû Zrt.).
2. Nõi nyílt egyéni versenyszám
(amatõr és igazolt versenyzõk
részvételével)
1. helyen végzett Hermann Kriszti-
na (MVM ERBE Zrt.), igazolt, 2. he-
lyen végzett Gyarmathy Katalin
(Paksi Atomerõmû Zrt.), amatõr, 3.
helyen végzett Ácsné Monori Mária
(ELMÛ-ÉMÁSZ Társaságcsoport),
igazolt.
3. Amatõr nõi csapatverseny:
1. helyet szerezte meg az Paksi
Atomerõmû Zrt I. csapata

(Gyarmathy Katalin, Herman Zoltánné, Sztanóné
Körösztös Lívia), 2. helyet szerezte meg az EDF
DÉMÁSZ II. csapata (Huszka Beáta, Nagyné Török
Mária és Vérné Sipos Ilona), 3. helyet szerezte meg
az EDF DÉMÁSZ I. csapata (Horváth Ibolya, Zsoldi
Mária és Olajosné Biacsi Krisztina).
4. Amatõr férfi egyéni versenyszám:
1. helyet szerezte meg ifj. Bencsik Zsigmond (SAG
Hungaria Kft.), 2. helyet szerezte meg Kovács And-
rás (Paksi Atomerõmû Zrt), 3. helyet szerezte meg
Olajos Mihály (EDF DÉMÁSZ Zrt.).
5. Férfi nyílt egyéni versenyszám (amatõr és iga-
zolt versenyzõk részvételével)
1. helyet szerezte meg ifj. Bencsik Zsigmond (SAG
Hungaria Kft.), amatõr, 2. helyet szerezte meg Fábi-
án Ferenc (Mátrai Erõmû Zrt.), amatõr, 3. helyet sze-
rezte meg Busa Endre (EDF DÉMÁSZ Zrt.), amatõr.
6. Amatõr férfi csapatverseny
1. helyet szerezte meg az EDF DÉMÁSZ I. csapata
(Olajos Mihály, Busa Endre, Elek-Savanya István),

2. helyet szerezte meg az EDF DÉMÁSZ II. csapata
(Tóth Mihály, Szabó László és Soós Béla), 3. helyet
szerezte meg az SAG Hungaria Kft. I. csapata (ifj.
Bencsik Zsigmond, Törõ Balázs és id. Bencsik Zsig-
mond).
7. Összetett amatõr csapatverseny
1. helyet szerezte meg az EDF DÉMÁSZ Zrt. II. csa-
pata, 2. helyet szerezte meg az EDF DÉMÁSZ Zrt. I.
csapata, 3. helyet szerezte meg az Paksi Atomerõmû
Zrt. I. csapata.
8. Vegyes páros versenyszám:
1. helyet szerezte meg: Gyarmathy Katalin - Kovács
András (Paksi Atomerõmû Zrt.), 2. helyet szerezte
meg: Huszka Beáta - Elek-Savanya István (EDF
DÉMÁSZ Zrt.), 3. helyett szerezte meg: Herman
Zoltánné - Német Sándor II. (Paksi Atomerõmû Zrt.).
9. Nõi igazolt egyéni verseny:
1. helyen végzett Hermann Krisztina (MVM ERBE
Zrt.), 2. helyen végzett Hamar Edina (MVM Zrt.), 3.
helyen végzett Ácsné Monori Mária (ELMÛ-ÉMÁSZ
Társaságcsoport).
10. Nõi igazolt csapatverseny
1. helyet szerezte meg az ELMÛ-ÉMÁSZ Társaság-
csoport II.csapata, 2. helyet szerezte meg az MVM
ERBE Zrt. csapata, 3. helyet szerezte meg az Buda-
pesti Erõmû Zrt II. csapata.
11. Férfi igazolt egyéni verseny
1. helyetszerezte meg Bányai Bálint (MVM Zrt.), 2.
helyet szerezte meg Réti László (MVM Zrt.), 3. he-
lyet szerezte meg Lehel Vilmos (Dunamenti Erõmû
Zrt.).
12. Férfi igazolt csapatverseny
1. helyett szerezte meg az ALTEO Soproni Erõmû
Kft. csapata, 2. helyet szerezte meg az MVM Zrt. II.
csapata, 3. helyet szerezte meg az MVM Zrt. I. csa-
pata.
A különdíj kategóriákban a következõ verseny-
zõk lettek jutalmazva:
1. A legjobb nõi telizõ Huszka Beáta (EDF DÉMÁSZ
Zrt.) lett.
2. A legjobb férfi telizõ ifj. Bencsik Zsigmond (SAG
Hungária Kft.) lett. 
3. A legjobb nõi taroló Herman Zoltánné (Paksi
Atomerõmû Zrt.) lett.
4. A legjobb férfi taroló Cseszlai Sándor (EON Ti-
szántúli Áramhálózati Zrt.) lett.
5. A legtöbb kilencest dobó nõi versenyzõ Huszka
Beáta (EDF DÉMÁSZ Zrt.) lett.
6. A legtöbb kilencest dobó férfi versenyzõ Busa
Endre (EDF DÉMÁSZ Zrt.) lett.
A fenti eredmények csak az elsõ három helyezette-
ket sorolják fel, de az elsõ nyolc helyezett lett pon-
tozva és oklevéllel értékelve. A társaságok versenyét
az idei évben az EDF DÉMÁSZ Zrt. tekecsapata
nyerte meg.

Köszönjük az EDF DÉMÁSZ tekés és nem tekés
munkatársainak  a szervezésben és a lebonyolítás-
ban nyújtott segítségét, hisz a rendezvény nélkülük
ilyen zökkenõmentesen nem valósulhatott volna
meg. Külön köszönjük Tóth Pali barátunknak, a
verseynybíróság vezetõjének és kedves feleségének,
Emõkének a több, mint 48 órás, szinte pihenés nél-
küli szolgálatukat!

Olajos Mihály versenyfelelõs,
az EDF DÉMÁSZ SE tekeszakosztály vezetõje,

Várhelyi Géza fõrendezõ,
a VITSPORT Alapítvány kuratóriumának elnöke

A versenyekre készülve

VVVV IIII IIII IIII ....     EEEEVVVVDDDDSSSSZZZZ     SSSSppppoooo rrrr tttt ttttaaaa lllláááá llll kkkkoooo zzzz óóóó

A rendezvény támogatói:

MVM Paksi Atomerõmû Zrt.

Budapest Bank

Opel Gemenc Autó Centrum

Gyarmathy Katalin                    Riszter Margit   

Szegeden került megrendezésre a XXI. Villamosenergia-ipari Teketalálkozó



11. OLDAL

2010. JÚLIUS-AUGUSZTUS

A borsodi megyeszékhely adott ott-
hont a hagyományos rendezvényso-
rozatnak, amelyen ötszáz versenyzõ
hét sportágban mérte össze tudását,
ügyességét.

Remek idõ, minden igényt kielégítõ ren-
dezés, kitûnõen elõkészített pályák, tar-
talmas kulturális- és zenei programok,
jó hangulat, baráti légkör - ezek jelle-
mezték a sportnapokat. A mûsoron sze-
replõ hét sportágat az öregfiúk hagyo-
mányos focimérkõzése és a teniszbará-
tok csatája egészítette ki. A házigazda
ezúttal a SAG Hungária Kft. volt. A tár-
saság nevében Hajagos Sándor üzletág-
igazgató és dr. Dékány László ügyveze-
tõ igazgató kívánt sok sikert a szerep-
lõknek, fõvédnökként pedig dr. Kövesdi
Zoltán, az ELMÛ-ÉMÁSZ Igazgatóságá-
nak tagja mondott megnyitóbeszédet.
Az egyetemi sporttelepen küzdöttek az
atléták, az asztaliteniszezõk, a sakko-
zók, a labdarúgók és a lábteniszezõk,
míg a tájfutók a vadregényes Bükkben,
Hollóstetõ térségében adtak számot tu-
dásukról, a céllövõk pedig a Nyírfa utcai
lõtéren viaskodtak. 

Mindig felkészülnek
Az összesített pontverseny élcsoportja a
papírformának megfelelõen alakult, a
sárospatakiak vitték el a pálmát. 

- Természetesen nagyon örülünk, hogy
ismét kiharcoltuk a csapatgyõzelmet! -
mondta Kovács Gábor régióvezetõ. -
Együttesünk gyakorlatilag húsz esztende-
je változatlan összetételben vesz részt a
sportnapokon, egy-két fiatalt persze sike-
rült beépítenünk. Mindig felkészülünk a
megmérettetésre, ez a felkészülés azon-
ban komoly gondot okoz számunkra,
mert munkatársainknak egyre több az el-
foglaltságuk. Azt szerencsésnek tartjuk,
hogy a szabályok szerint öt családtag is
nevezhetõ, ezt a keretet kihasználjuk, az-
tán az utánpótlás-nevelésre is gondot for-
dítunk. Diadalunkat annak is köszönhet-
jük, hogy több vasat tartunk a tûzben, va-
gyis mindegyik sportágban álljuk a „sa-
rat” a mezõny tagjaival. 

A záróünnepség csaknem egy óráig
tartott, s kis túlzással azt is írhatjuk, hogy

mindenkinek jutott egy-két díszes serleg.
A végszó Steványik Tamásé, az ELMÛ-
ÉMÁSZ humánerõforrás igazgatójáé volt,
aki bejelentette: jövõre Tiszaújvárosban
tartják a 48. sportnapokat. 

Kép és szöveg Gyõri István

Sportágról sportágra 
Asztalitenisz, nõi csapatban: 1. SAG, 2. ELMÛ, 3. ISC. Férfi csapatban: 1.
Miskolc, 2. Sárospatak, 3. Rt. központ. Férfi egyes: 1. Planéta Lajos (Miskolc),
2. Lovász Bence (Miskolc), 3. Gyöngyösi Géza (Sárospatak) és Tóber Dániel
(Salgótarján). Nõi egyes: 1. Tóvaj Anita (SAG), 2. Kovács Péterné (Rt. központ),
3. Bács Hajnalka (ELMÛ) és Vörös Bernadett (ELMÛ). 
Atlétika, csapatban: 1. Rt. központ 166, 2. Miskolc 160, 3. Sárospatak 160.
Egyéniben, 100 m síkfutás: 1. Hochvárt Imre (Sárospatak) 12,4, 2. Kaknics
László (Eger) 12,5, 3. Koller Jenõ (ELMÛ) 12,9. 800 m síkfutás: 1. Bari Béla
(Miskolc) 2:16,6, 2. Koller Dániel (ELMÛ) 2:16,8, 3. Kelemen Patrik (Eger)
2:22,9. Súlylökés: 1. Karanyicz Balázs (ISC) 10,61, 2. Kántor Károly (Sárospa-
tak) 9,88, 3. Hochvárt Imre (Sárospatak) 9,50. Gránátdobás: 1. Ádám Árpád
(Miskolc) 54,43, 2. Hegyi István (Miskolc) 53,57, 3. Fekete Vilmos (SAG)
51,84. Magasugrás: 1. Jordán Gergõ (Rt. központ) 170, 2. Kaposvári István (Rt.
központ) 150, 3. Balázs Dániel (Gyöngyös) 150. Távolugrás: 1. Kelemen Patrik
(Eger) 477, 2. Koller Dániel (ELMÛ) 472, 3. ifj. Kaposvári István (Rt. központ)
468. 
Céllövészet, férfi csapatban: 1. Gyöngyös (Barczai József, Deák Ferenc, Hol-
ló Zsolt, Botondi Tamás) 793, 2. GA (Karcza János, Marton Sándor, Schubert
Gergõ, Bódi Ferenc) 778, 3. Eger (Vaszilkó Zoltán, Tóth Ferenc, Kaknics Lász-
ló) 762. Férfi egyéni: 1. Schubert Gergõ (GA) 285, 2. Marton Sándor (GA) 278,
3. Simon Zsolt (Salgótarján) 277. Nõi csapatban: 1. Gyöngyös (Orosz Tiborné,
Orbancsik Tiborné, Szabóné Gál Mariann, Baranyi Brigitta) 762, 2. Sárospatak
(Greskó Józsefné, Miglécz Józsefné, Németh Lászlóné, Paksi Enikõ) 742, 3.
Salgótarján (Szentpéteri Andrea, Kovácsikné Ágnes, László Róbertné,
Szeberényi Judit) 723. Nõi egyéni: 1. Szentpéteri Andrea (Salgótarján) 279, 2.
Greskó Józsefné (Sárospatak) 267, 3. Baranyi Brigitta (Gyöngyös) 266. 
Kispályás labdarúgás: 1. Salgótarján, 2. Eger, 3. GA. Legjobb kapus: Sípos
József (Eger). 
Legjobb mezõnyjátékos: Ficzere Péter (GA). Gólkirály, 8 góllal: Fajt Csaba
(SAG) és Fejes Zsolt (Salgótarján). 
Lábtenisz: 1. ELMÛ, 2. Rt. központ, 3. Sárospatak. 
Sakk, csapatban: 1. ISC 21, 2. Sárospatak 19,5, 3. Rt. központ 17,5. Egyéni-
ben: 1. Simai Máté (Sárospatak), 2. Sütõ Gábor (ISC), 3. Runda Bence (SAG). 
Tájékozódási futás, nõi csapatban:
1. ELMÛ (Pusztai Eszter, Had Andrásné) 77.52, 2. Eger (Turák Éva, Sulyok
Györgyi) 89.21, 3. Miskolc (Balázs Szilvia, Nemesházi Lászlóné) 94.33.
Férfi csapatban: 1. ELMÛ (Gálcsik Gyula, Czikk József, Szonder Balázs,
Nemesházi László) 280.03, 2. Rt. központ (Várszegi Attila, Kocsis Róbert, Leba
Imre, Négyesi Lajos) 291.38, 3. Sárospatak (Tokár Béla, Ulicny János, Rák Mik-
lós, Jármy István) 300.38. 
Férfi egyéniben: 1. Nemesházi László (ELMÛ) 58.74, 2. Négyesi Lajos (Rt.
központ) 63.40, 3. Nagy Zsolt (GA) 68.78. 
A csapatverseny végeredménye:
1. Sárospatak 75,5, 2. Rt. központ 67, 3. ELMÛ 62, 4. Salgótarján 57,5, 5. Eger 56,
6. Gyöngyös 55, 7. Miskolc 51,5, 8. SAG Kft. 48, 9. ISC Kft. 44,5, 10. GA Kft. 42.

A találkozók sorában
ez a huszonegyedik,
amit a Paksi Atom-
erõmû rendezhetett
június 11-13. között.
A szervezõmunka
(terem-, versenyasz-
talok-, szállás- és el-
látásbiztosítás, neve-
zés és verseny lebo-
nyolítás, program-
szervezés - mûsor,
bankett) mind-mind az ASE Szabadidõ Szakosz-
tály Asztalitenisz szakcsoportjára hárult, Szabó
Sándor vezetésével.

Az ASE sportcsarnok játékterén 14 db Butterfly
és Joola márkájú versenyasztalt állítottak fel, para-
vánokkal elválasztva egymástól a játéktereket. A
bejárat melletti sarokban kiállítás és vásár is volt a
Joola termékekbõl. Érdemes áldozni pl. az ütõkre -
ezekkel könnyebb visszaadni a labdát, könnyed
csuklómozdulattal olyan „falsot” vihet a labdába a
játékos, hogy az szinte megáll a levegõben.

Az iparág 17 társaságcsoportja képviseltette ma-
gát (Bakonyi Erõmû Zrt., az E.ON Észak-Dunántú-
li, Dél-Dunántúli Áramhálóza-
ti Zrt., E.ON Hálózati Szolgál-
tató Zrt., EDF DÉMÁSZ Zrt.,
ELMÛ-ÉMÁSZ Nyrt., MAVIR
ZRt., Mátrai Erõmû ZRt.,
MVM Zrt., MVM ERBE Zrt.,
MVM Informatika Zrt., MVM
Partner Zrt., MVM Trade Zrt.,
Országos Villamostávvezeték
Zrt., Tiszai Vízerõmû Kft. és a
Paksi Atomerõmû Zrt.). A 154
benevezett versenyzõ 594
mérkõzést játszott a két ver-
senynapon. A legidõsebb ne-
vezõ Novák Lajos 1933-as, a
legfiatalabb ifj. Orsovszki Ti-
bor 1992-es születésû volt.

Szombaton este a Városi
Mûvelõdési központban a
Tûzvirág táncegyüttes adott
fergeteges mûsort és villa-
nyozta fel a fáradt versenyzõ-
ket, akik a díszvacsora elfogyasztása után még haj-
nalig ropták a klubteremben. A másnapi döntõk és
páros mérkõzések során semmit nem lehetett eb-
bõl észrevenni játékukon.

A tervezett 14 versenyszámból végül összevoná-
sokkal, a csapatversenyeknél 2-3 fõs csoportokból
egyenes kieséses rendszerben, az egyéni verseny-
számokban egyenes kieséses rendszerben, a nõi

egyéni versenyszámban indult vigaszág az el-
sõ mérkõzésen kiesettek részére, mivel nem
volt elég induló az igazolt nõi mezõnyben és
együtt indultak a nem igazoltakkal, a követke-
zõ kategóriákban hirdettek eredményt:
Csapatversenyek: 

Igazolt férfi csapatok (6 induló) 1. EED-I, 2.
OVIT-I, 3-4. MVM I. és az ELMÛ-ÉMÁSZ I. csa-
pata,

Amatõr férfi csapatok (20 induló) 1. Paks-
I.(Németh Zoltán. Angyal János, Gyimesi Nor-
bert), 2. EDF-I. , 3-4. OVIT-II. és Paks II. (G.

Szabó Pál, Novák Lajos, Szabó Szilárd),
Amatõr nõi csapatok (17 induló) 1. MVM, 2.

Paks-I. (Némethné dr. Schaffler Zsuzsanna, Link
Mariann, Pata Erika), 3-4. Paks-II (Gyarmathy Ka-
talin, Nemeskéri Rita, Riszter Margit) és EDF I.
Egyéni versenyszámok:

Igazolt férfi (18 induló) 1. Markó András EED, 2.
Géczi István ELMÛ-ÉMÁSZ, 3-4. Bohus Péter OVIT
és Prágai Zoltán EED,

Amatõr férfi (66 induló) 1. Tóth Zsolt OVIT, 2.
Németh Zoltán Paks, 3-4. Fenyõssy Rudolf MVM és
Brunczvik Géza EDF,

Férfi szenior (28 induló) 1. Hajdu István MVM,

2. Lipniczky Lajos OVIT, 3-4. Brunczvik Géza EDF
és Németh Zoltán Paks,

Nõi (53 induló) 1. Pata Erika Paks, 2. Mühl Ág-
nes OVIT, 3-4. Urbán Erika MVM és Némethné dr.
Schaffler Zsuzsanna Paks,

Nõi vigasz (25 induló) 1. Adonyiné Köves Edit
EDF, 2. Kõmûvesné Farkas Erika EDE, 3-3 Nagypál
Anikó EDF - Vincze Antalné OVIT.

Párosok:
Igazolt férfi (9 induló) 1. Markó András - Prágai

Zoltán EED, 2. Hajdu István - Géczi István
MVM/ELMÛ-ÉMÁSZ, 3-4. Kiss Szabolcs - Herle Ist-
ván Mátrai Erõmû és Lipniczky Lajos - Bohus Péter
OVIT,

Amatõr férfi (33 induló) 1. Kerny László - Tóth
Zsolt OVIT, 2. Kása Zoltán - Kiss József EDF, 3-4.
Brunczvik Géza - Fenyõssy Rudolf EDF/MVM és
Pallagi János - Fodor Attila EDF ,

Nõi (26 induló) 1. Némethné Dr. Schaffler Zsu-
zsanna - Pata Erika Paks, 2. Urbán Erika - Lõrincz
Annamária MVM, 3-4. Barkasziné P Gabriella -
Adonyiné Köves Edit EDF és Nemeskéri Rita-And-
rás Lajosné Paks/MVM,

Igazolt vegyes páros (9 induló) 1. Géczi István -
Urbán Erika ELMÛ-ÉMÁSZ/MVM, 2. Hajdu István
- Lõrincz Annamária MVM, 3-4. Bohus Péter -
Mühl Ágnes OVIT és Kardos Csaba - András Lajos-
né MVM,

Amatõr vegyes páros (45 induló) 1. Németh Zol-
tán - Némethné Dr. Schaffler Zsuzsa Paks, 2. Tóth
Zsolt - Vincze Antalné OVIT, 3-4. Novák Lajos -
Riszter Margit Paks és G. Szabó Pál - Fõfainé Balics
Viktória Paks.

Versenyszámonként az 1. hely 10 pontot ér, a 2.
7-et, a 3-4. 5-öt, valamint egyéniben az 5-8 helyért
2 pont jár. 
Az összesített pontok alapján: 
1. Paksi Atomerõmû Zrt. (106,5 pont)
2. MVM Zrt., MVM Partner Zrt., MVM Trade

Zrt. közös csapata (81,5)
3. Országos Villamostávvezeték Zrt. (78)
4. EDF DÉMÁSZ Zrt. (45,5)
5. E.On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. (41)
6. ELMÛ-ÉMÁSZ Nyrt. (24,5)
7. Mátrai Erõmû Zrt. (11)
8. E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. (6)
9. MAVIR ZRt. (2), a többiek pontatlanok.

Állományi létszámarányos pontok, a „mi vagyunk
a legjobbak” kupát az MVM Zrt, MVM Partner Zrt,
MVM Trade Zrt.közös csapat kapta 30,5%-kal.

Kár, hogy ezt a nagy hagyományokkal rendelke-
zõ, szép sportágat már egyre kevesebben mûvelik. 

gyulai

IIppaarráággii  aasszzttaalliitteenniisszz  ttaalláállkkoozzóó

A paksi csapatok tagjai (balról jobbra): Németh Zoltán, Gyarmathy Katalin, Vida Károly, Pach Ferenc,
Forgács Gábor dr., Némethné dr. Schaffler Zsuzsa, Link Mariann, Szabó Szilárd, Riszter Margit, Pata
Erika, Fõfainé Balics Viktória, Nemeskéri Rita, Novák Lajos, G. Szabó Pál, nincs a képen Angyal Já-
nos és Gyimesi Norbert.

Hagyományos 
sportágak Rendezõ                   Idõpont                       Helyszín

28. horgász ELMÛ július 30 - aug. 01. Recsk, Búzásvölgyi tó
32. kajak-kenu EDF DÉMÁSZ augusztus 27-29. Szeged
28. labdarúgás OVIT augusztus 06-08. Miskolc
25. tenisz E.ON Dél-Dunántúli augusztus 12-15. Pécs
39. vitorlás MAVIR szeptember 3-5. Balatonfüred
Kísérleti sportágak
sárkányhajó Paksi Atomerõmû szeptember 17-18. Fadd-Dombori
streetball Paksi Atomerõmû október 02. Paks

Villamosenergia-ipari Sportnaptár 2010 – ami lesz még

Sárospatak továbbra is verhetetlen
47. ÉMÁSZ Sportnapok, Miskolc, Egyetemváros, július 9-11.

A sárospatakiak csapata

A sakkozók egyéni versenyében a
sárospataki Simai Máté (jobbról) bi-
zonyult a legjobbnak

Az ÉMÁSZ szakszervezeti bizottságának
különdíját Hajdú László, a sportnapok
állandó résztvevõje (balról) vette át
Gembiczki Tibor szakszervezeti elnöktõl

A 60. VOTT-ról készült tudósítást
a következõ lapszámban 

olvashatják.
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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
augusztus 27-29,
szeptember 24-26.

PRAKTIKER

Folytatódik a kedvezményes vásárlás

Mikor megismertem, egy dí-
szített kagylót kaptam tõle
ajándékba. Akkor még nem
tudtam, hogy a kreatív mûvé-
szetek nagy kedvelõje, remek
szakember, segítõkész barát,
lelkiismeretes érdekvédõ.
Debreczeni Dezsõné Zsuzsa a
Siemens Erõmûtechnika Kft.
(SET) Pénzügyi és Számviteli
Osztály munkatársa 1986 óta.
Eredetileg anyagkönyvelõként
került ide, de a gépi könyvelés
az õ világa, ezen kívül a szak-
szervezet és az üzemi tanács
elnöki feladatait is ellátja már
évek óta, bírva a munkaválla-
lók bizalmát. 

Most már tudom, amit az
iparágban nagyon sokan, a
napi munka után gyûjti a cég
történetének dokumentuma-
it, dekorációt készít, a céges
ünnepségeken önálló munkái
láthatók a termekben és aulá-
ban, de karácsonyra fia segít-
ségével zenés üdvözlõlapok-
ból animációt is készített a
társaság munkavállalói részé-
re. Irodája, akár egy kincses-
láda, emlékek, régi iratok és
okmányok sorakoznak itt. Az egykori
ügyvezetõ, Burian úr kérésére kezdte el
keresni és rendezni a Siemens ET tárgya-
it, Zsuzsánál megtalálható a társaság ala-
pító okiratának másolata, régi fényképek,
kitüntetések, gyártmánykatalógusok, új-
ságok. A SET elsõ számítógépe is a kiállí-
tás része, sõt megtekinthetõ itt az a fize-
tési boríték, melyben évtizedekkel
ezelõtt a munkabért kapták a dolgo-
zók.  Az Energiaipari Karbantartók
Szakszervezete vezetõjének válasz-
tották meg 1998. március 6-án. A
munkavállalók minden kérdésben
nyugodtan keresik meg õt, hiszen
tudják, mindent megtesz a bértár-
gyalások, a szociális juttatások, a
munkakörülmények javítása érde-
kében, de lelki támasza is a hozzá-
fordulóknak. Mivel az üzemi tanács
jogosítványai eltérõek, elõnyként
értelmezi a két szervezet összehan-
golt munkáját. Mindezt csendben és
önzetlenül, mosolyogva teszi. Még
soha nem láttam felindultnak, vagy
idegesnek, pedig ahogy mesélte, bi-
zony elõfordul minden évben. Az
éves bér- és szociális tárgyalások so-
rán, a C-tarifa megvédésének küz-
delmeiben, vagy a segélyezési prob-
lémák alkalmával számos álmatlan

éjszaka érte már. Ilyenkor készíti el a
horgolt angyalkákat, a díszpárnákat, ál-
lítja össze a cég számára a dekorációt. A
legtöbb munka ezekben az órákban ké-
szül, így vészeli át a nehéz idõket. De a
konyhában is különlegességeket készít, a
téli befõzés elõtt több esetben kértem
már tõle tanácsot, hogyan és miként érde-

mes és kell elkészíteni lekvárt, a savanyú-
ságot, vagy milyen különleges sütemény-
recept van a tarsolyában. A kert is ked-
venc területe, itt találhatók a klasszikus
zöldségféléktõl kezdve a fûszernövények,
sõt érdekességek is. Olyan dísznövények
és virágok, melyek igen ritkák és igénye-
sek. Ez még nagyobb kihívás számára, de

kellemesebb érzés a feladat és a saját,
gyönyörû palánta és virág: Február
közepén Zsuzsa kertjében már hóvi-
rág-szõnyeg illatozik. Van egy még
újabb, a legújabb elfoglaltság, mely
hasznos is és szép, a gyöngyfa-, vagy
drótfa készítés. A már nem kellõ
anyagok felhasználásával Zsuzsa bi-
zonyítja, nem minden értéktelen és
elhanyagolható, amirõl elõször gon-
dolnánk. Csak le kell hajolni érte,
össze kell gyûjteni, nyitott szemmel
járni, a csúnyából így alkothatunk
szemet gyönyörködtetõ igazi alko-
tást. Ez az életfilozófiája, észrevenni
a láthatatlant, segíteni a bajbajutotta-
kon, empátiával közeledni mindenki
felé. 

Debreczeni Dezsõné Zsuzsa mél-
tán szeretett képviselõje a munkavál-
lalóknak, aki kifogyhatatlan energiá-
val dolgozik, alkot és segít. (Gy. E.) 

(A Siemens Hírlevél nyomán.)

Idén májusban eredményt hirdettek a 2009. évi mun-
kavédelmi verseny résztvevõi között. Az elõzmények-
hez hozzátartozik, hogy tavaly már második alkalom-
mal került meghirdetésre a társaságcsoport dolgozói
között a verseny.

A munkavédelmi verseny célja a munkavállalók gondolkodá-
sának, cselekedetének motiválása annak érdekében, hogy töb-
bet törõdjenek saját és munkatársuk testi épségével, a balese-
tek megelõzésével. 

A 2009. évi munkavédelmi versenyre összesen 57 csapat
860 fõvel jelentkezett, fizikai és nem fizikai kategóriában (A
társaságcsoport létszáma 1421 fõ). A verseny az év január 1-jé-
tõl december 31-ig tartott. 

Az elmúlt évben a versenyen fizikai kategóriában 31, nem fi-
zikai kategóriában pedig 26 csapat vett részt.

A részt vevõ csapatok nagyban hozzájárultak az EDF
DÉMÁSZ Társaságcsoport munka- és egészségvédelmi mutató-
inak javításához, a munkavédelem népszerûsítéséhez.

A versenyben a gyõztes csapatok megközelítették a maximá-
lisan szerezhetõ 150 pontot.

Az értékelési szempontok a versenyszabályzat alapján a kö-
vetkezõk voltak: 

❏ A munka és egészségvédelmet befolyásoló technológi-
ák, elõírások betartása

❏ A bekövetkezett balesetek száma és súlyossága
❏ Táppénzes napok száma
❏ Megengedett sebesség túllépések száma (vállalati gép-

jármû vezetése közben)
❏ A beadott innovációs javaslatok

Az értékelés szoros eredménnyel zárult, a nyertes csapatok
a gyõzelmet fõleg a beadott innovációs javaslatukkal szerzett
pontoknak köszönhetik, hiszen ezzel akár 50 ponthoz is jut-
hattak.

A verseny gyõztesei összesen bruttó 2,7 millió forint jutal-
mat kaptak. 

A 2010-es évben újra elindult a munkavédelmi verseny.

EDF DÉMÁSZ Zrt.
Biztonságtechnikai osztálya

Erõmûvekre pedig szükség van!
A Magyar Energetikai Társaság ezzel a mottóval rendezi a
2010. évi Erõmû Fórumát október 7-én és 8-
án, a Velence Resort & Spa (Velence,
Béke út) hotelban. 

A fórum szerint a magyar villa-
mosenergia-rendszer forrásoldali
igényeinek, szabályozási és piaci
környezetének áttekintése után
körképet ad a különféle erõmû
technológiák fejlõdési irányzatairól,
majd a hazai erõmûpark fejlesztési le-
hetõségeirõl.

A fórum elõadói között hallhatjuk az energetikai kor-
mányzat, a szabályozó hatóságok (MEH, OAH) és az iparág
meghatározó szereplõit (MVM, MAVIR, MVM ERBE,  PA
Zrt., Erõterv, E.ON, Siemens, MVKE,) képviselõ kiemelkedõ
szakembereket, továbbá egyes részterületek nagy tudású
specialistáit.

Hagyományaink szerint a fórum kiváló alkalom arra,
hogy Ön találkozzon a hazai energetika szakmai közösségé-
vel, meghallhassa és megvitathassa a legújabb fejleménye-
ket. Ne mulassza el a lehetõséget!

Olvasói
levél

Többeknek üzenjük: A kérést, mely szerint amennyiben lehet-
séges, vegyük fel õket a „forró drót” újság címlistájára, szívesen
teljesítjük. Így például a Szekszárdi Illyés Gyula Megyei Könyv-
tárnak küldtünk ez évi példányokat is. 
Tolnára és Karcagra a megadott névre és címre elküldjük a „for-
ró drót” júniusi számának - a VIT Nyugdíjpénztárról készült  -
mellékletét.

Kedves Koczka Jánosné,Terike!
Nagyon örültünk a könyvnek, amelyet küldtél nekünk. Furcsa
talán, de biztosan több százan örültek volna annak, hogyha ez a
könyv nem íródik meg, az esemény nem történik meg. Ugyanis
az inotai erõmû (tíz évvel ezelõtti ) megszûnésérõl szól An-
drássy Antal Volt egyszer egy erõmû… címû könyve.
(A könyvet bemutatjuk a 13. oldalon, benne Koczka Sándorné
visszaemlékezéseit is.) - A szerk. -

Az EDC kártya elfogadóhelyeirõl folyamatosan olvashatunk. Saj-
nos igen kevés helyen tudjuk igénybe venni, hiszen egyre több
helyen lehet sokkal kedvezõbben vásárolni. Például az Agip kút
sokkal drágább, mint több más benzinkút, még akkor is, ha ked-
vezményt ad. De most nem ezért szólok, eddig egy I. kerületi vi-
rágbolt a kezdeményezettek körébe tartozott, vásároltam is a mi-
nap több ezer forintért névnapra, mire a fizetésnél mondja a höl-
gy, hogy már nem tartozunk az EDC elfogadóhelyek közé. Jó
lenne, ha közölnék a kezdeményezettek körébõl való kikerülést
is. Tóth Anikó, Budapest

Levélváltás
Szia Kálmán! 
Megkaptad az újságot? Hogy vagy? 

Szia Tamás!
Az újságot megkaptam, a forró drótot, köszönöm szépen, több
„öreg” is gratulált a cikkhez! Még a fiamnak is tetszett, õ a Nép-
szavánál belpolitikai rovatvezetõ (Simon Zoltán).
Ami az egészségemet illeti, sajnos vissza-visszatérõ rosszulléte-
im vannak, szeptemberre vagyok beütemezve szívvizsgálatra,
addig ki kell bírnom.
Üdv: Simon Kálmán

*

Az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók
Szakszervezeti Szövetségének lapja.

Kiadja az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók
Szakszervezeti Szövetsége 

és az Axel Springer Magyarország Kft.
Tolna Megyei Irodája

A kiadásért felel: Gál Rezsõ elnök
és Lengyel János irodavezetõ

Szerkeszti a szerkesztõbizottság
Fõszerkesztõ: Fábián Erzsébet 

Szerkesztõ: Lóczy Erzsébet
A szerkesztõség címe: EVDSZ 1031 Budapest, 

Szentendrei út 207-209. Telefon: 304-2408, telefax: 202-1534
E-mail: efabian@mvm.hu, honlap: www.vd.hu

A kiadó címe: Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3.
Nyomdai elõállítás: AS-Nyomda Kft. Déli Üzem

Pécs, Engel J. u. 8. Felelõs vezetõ: Futó Imre
ISSN 1785-699X

MMuunnkkaavvééddeellmmii  vveerrsseennyy  
aazz  EEDDFF  DDÉÉMMÁÁSSZZ  TTáárrssaassáággccssooppoorrttnnááll

„Az életben hasznossá kell válnunk”

A Föld napja alkalmából készítette hulladékanyagokból
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Tudósító: Polgár Tibor, 
EVDSZ Nyugdíjas Tagozat elnök

A Nyugdíjasok Országos Kép-
viselete (NYOK) 2010. június
30-án tanácsülést tartott a Va-
sas Szakszervezet székházá-
ban. Az elnöki tájékoztató és
a tagfelvétel után megválasz-
tottuk a Gazdasági Bizottság
új elnökét, dr. Burján Margi-
tot, aki a Számvevõszék
Nyugdíjas Szervezetétõl érke-
zett. Ezután a NYOK 2010. évi
költségvetés tárgyalására ke-
rült sor. A tagszervezetektõl
csak 680.000 Ft volt a felaján-
lás, de ezt megemelve is keve-
sebb lett a 2009. évinél. Ösz-

szességében a bevételek ter-
vezett növekedése csak 12,9%
volt. A kiadások növekedése
40%-os, aminek döntõ része a
pályázatokból eredt. Megálla-
píthatjuk, hogy a takarékos
gazdálkodás következtében a
pénzeszközök egyenlege en-
nek ellenére 24,9%-kal nõtt. 

A következõkben a NYOK
és tagszervezeteinek kapcso-
latáról, illetve együttmûködé-
sérõl esett szó. Komoly válto-
zások indultak el Magyaror-
szágon, amelyek a nyugdíja-
sokat is érintik kitûzött célja-
ink elérésének megvalósításá-
ban. A NYOK tekintélye és be-
folyásolása nem a döntéseken,

hanem azok végrehajtásán, a
tetteken múlik. Csak akkor tu-
dunk eredményesek lenni, ha
megfelelõ információkkal ren-
delkezünk. A szakbizottságok
a terv szerint rendszeresen
ülésezzenek, és ezekrõl ké-
szüljön emlékeztetõ vagy jegy-
zõkönyv. A hatékonyság érde-
kében egy fõ ne lehessen több
bizottság tagja, és ne legyenek
3 fõnél kisebb bizottságok.

Az egyebek között beszél-
tünk az októberi önkormány-
zati választások elõkészülete-
irõl, az Idõsbarát Önkor-
mányzati Pályázatok mielõb-
bi elbírálásáról, valamint a jö-
võ évi NYOK választásról.

A 8-as fõúton valaha
is járt sok-sok közép-
korú és idõs ember-
ben ébresztenek fel
emlékeket a Volt egy-
szer egy erõmû címet
és Az inotai erõmû
félévszázados törté-
nete alcímet viselõ
könyv fotói. Füstölgõ
kémények, hosszú bá-
nyahíd szalaghíddal,
párolgó hûtõtornyok.
Mindez a múlt.

Megbocsáthatatlan lenne
azonban - ismerte fel a
könyvet kiadó Bakonyi
Erõmû Zrt. - elmulasztani
mindannak a közreadá-
sát, amirõl a még meg-
szólaltatható tanúk, a fel-
lelhetõ kordokumentu-
mok, a korabeli újságcik-
kek árulkodnak, s ame-
lyek Andrássy Antal író-
szerkesztõ reményei sze-
rint a jelen és a jövõ olva-
sói számára is közelbe
hozzák, hogy a Dunántúlon,
pontosabban Várpalota-Ino-
tán volt egyszer egy erõmû…

Az 1876 óta bányászott pa-
lotai szén tette lehetõvé, hogy
létrejöhessen a várpalotai ipar

tengelyét képezõ bánya-
erõmû-kohó összefogás. Egyik
nélkül a másik sem lehetett
volna, Palota adta a szenet az
erõmûnek, az erõmû a villanyt
a kohónak és az országnak, a

kohó az alumíniu-
mot az országnak és
a világnak. Az erõmû
1951. november 7-én
kezdte meg a terme-
lést. Építésénél igen
sok kényszermun-
kást foglalkoztattak,
idõs munkások még
a '90-es években is
megmutatták az if-
jaknak azt a kábel-
alagutat, ahol a ra-
bok laktak.

Koczka Sándorné
Terézia, aki 1989-ig,
nyugdíjba menetelé-
ig dolgozott Inotán,
így emlékezik: -
Másfél évtizeden ke-
resztül vezettem a
létszámában meg-
erõsödött terv- és
munkaügyi osztályt,
amely életemnek

szép és izgalmas kor-
szaka volt. Nem
mondom, a kezdetek
hõskorának is - ami-

kor még csak épült az erõmû,
amikor még fabódés busszal
jártunk Várpalotáról Inotára,
amely gyakorta lefulladt, s
ilyenkor gyalogoltunk, ami-
kor még fiatalként sportolhat-

tam, kosarazhattam a palotai
klubban, a vállalati természet-
járó-szakosztály tagjaként ba-
rangolhattam az országban -
megvolt a maga különlegessé-
ge, sajátos bája.

A 12 fejezetbõl álló könyv
az Inotai Erõmû története a
kezdetektõl a bezárásig, meg-
jegyezve, hogy a 120 kilovol-
tos áramelosztó alállomást és
a szélerõmûvet még a Társa-
ság üzemelteti. A kiadvány-
ban 25 egykori munkavállaló
- közte Németh Frigyes jelen-
legi vezérigazgató - emléke-
zik, vall munkájáról, életérõl
és a könyv számos archív fo-
tót is tartalmaz. Ezek különle-
gessége, hogy a brigádnaplók
jellegzetes borítójával védett
album fotóit hosszú ideig tit-
kosították, mivel az erõmû
stratégiai cég volt, így azokat
a nyilvánosság elõtt elzárva
az Államvédelmi Hatóság
(ÁVH) felügyeletével a min-
denkori igazgató páncélszek-
rényében õrizték.

A könyvet jó szívvel ajánl-
juk az iparág dolgozóinak, a
korszak energetikai történé-
sei iránt érdeklõdõknek.

T. A.

GYÁSZJELENTÉS
Értesítjük a barátokat, kollegákat, ismerõsöket, hogy

HORVÁTH FERENC
villamosmérnök,

a DÉDÁSZ volt dolgozója 59 éves korában elhunyt.
Temetése június 23.-án 15 órakor volt Budapesten, a Farkasréti Temetõben

Gyászoló családja

Cím: Horváth Ferencné 8630 Balatonboglár Szabadságliget 2.

KKöönnyyvvaajjáánnllóó Volt egyszer egy erõmû

Koczka Sándorné, az Inotai Erõmû volt
dolgozója ma is aktív tagja az EVDSZ
Nyugdíjas Tagozatának

NNNN YYYYOOOO KKKK     TTTTaaaa nnnn áááá cccc ssss üüüü llll éééé ssss

Imádni fogják Daniel H. Pink új könyvét azok, akik bol-
dogulni szeretnének az új világban. Még inkább így lesz-
nek vele azok, akiknek a képességeit az információs kor
gyakran alulértékelte. Hálásak lesznek neki mindazok,
akik nem érzik jól magukat választott foglalkozásukban,
és elégedetlenek életükkel; a vállalkozók és üzleti veze-
tõk, akik inkább a hullám elõtt haladnának, és nem sze-
retnék, hogy átcsapjon a fejük felett. A megújult elme
egy új világ eljövetelét ígéri az alkotóknak, az együt-
térzõknek, mindazoknak, akiknek erõsebb a jobb agyfél-
tekéje, mint a bal. A jövõ teljesen megújult elmét, a jobb
agyfélteke által vezérelt fejlett alkotó- és kapcsolatterem-
tõ képességet kíván, és ennek elsõ jelei már ma is látha-
tók – állítja Pink. 

KoM Daniel H. Pink: A megújult elme,
HVG Kiadó, 2009, 260 oldal

A magyar szociális piacgazdaság ideája egy fenntarthatat-
lan állapotokat elõidézõ hazugságra épül, amely béklyóba
köti a gazdaságot, csalásra kényszeríti annak szereplõit,
és táptalajul szolgál az ország erkölcsét amortizáló, min-
dent átható képmutató parazitizmusnak. Ezt felismerve
kezdte el kutatni Papp József, a Budapesti Corvinus Egye-
tem oktatója a kiút lehetõségeit. A tapasztalatok egy irány-
ba mutattak: a közteherviselést igazságosan szolgáló új
adórendszer felé. Ez a szerzõ szerint megnövelné a gazda-
sági válságból való gyors kilábalás esélyeit. Rávilágít arra
is, hogy egy korszak lezárása valamiféle elszámolás vagy
amnesztiaként mûködõ átalányadózás nélkül nem lehet-
séges. Ez viszont ellentmond az alkotmányos elveknek,
amelyeket konszolidált viszonyokra találtak ki.
Papp József: A magyar gazdasági csoda 
Alexandra Kiadó, 2010, 239 oldal

Használd az agyad jobbik felét!

Igazságos közteherviselés
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Az újság következõ száma 2010. szeptember közepén jelenik meg.

Az esküvõnk dátuma 2010. július
9., egy szép napos péntek. Azért
ezt a napot választottunk, mert
öt évvel ezelõtt ezen a napon
volt az elsõ közös kertipartink,
ahol közelebbrõl is megismer-
hettük egymást. Ez volt az elsõ
randink, ettõl a naptól számí-
tunk egy párnak.

A vendégvárás Gödön, a csalá-
di házunknál történt, ahol az el-
sõ fontos esemény, a lánykikérés
volt.

A polgári szertartás a Gödi Vá-
rosháza házasságkötõ termében
volt délután három órakor, utána
a násznép velünk együtt átsétált
az Alsógödi Szent István Plébá-
nia Templomba, ahol négy óra-
kor megkezdõdött a templomi
szertartás.

Az egész olyan izgalmas, bol-
dog és szép volt!

Az egyházi szertartás után
gratulált mindenki, elkészültek a
csoportképek és együtt „felvo-
nultunk” Vácra, a Kõkapu étte-
rembe.

Nagyjából nyolcvanan gyûl-
tünk össze az étteremben, olyan
emberekkel ünnepeltünk, akik
számunkra fontosak és részei az
életünknek.

A vacsora nagyon finom volt
és bõséges, a sütikrõl - minden
házilag sütött volt, kivéve a
menyasszonyi torta - el kell
mondanom, rendkívül különle-
gesek voltak.

A zenekar és a võfély kitett
magáért, mindenki nagyon jól
érezte magát, hajnalig mulat-
tunk!

Számunkra az egész nap fe-
lejthetetlen élményt nyújtott, re-
méljük a vendégseregnek is em-
lékezetes pillanatokat szerez-
tünk.

Petrovicsné Skuczi Ágnes
Pénzügyi elõadó,

EVDSZ Ifjúsági Tagozat képviselõ

Harmadik éve sze-
replõje a Múzeu-
mok Éjszakájának a
MAVIR ZRt. A Ma-
gyar Elektrotechni-
kai Múzeum prog-
ramjába illeszkedve
ad helyet a MAVIR
interaktív madárvé-
delmi elõadásainak,
melyre sokan elláto-
gattak az idén is az
év leghosszabb nap-
ján.

Két elõadással ké-
szültek a MAVIR
szakemberei. Egyik
elõadás a felnõtteknek, másik
a kisebb generációknak szólt. 

A kora délutáni elõadást a
gyerekeknek állították össze,
ahol a vetítés mellett megis-
merkedhettek a mûfészkekkel,
madáreltérítõkkel, megcsodál-
hatták a kitömött madarakból
összeállított kiállítást, a prog-
ramon rajzolhattak és egyéb
más készségfejlesztõ feladattal
közelebb kerülhettek a mada-
rak védelméhez.

Kétségtelen, hogy a legna-
gyobb játék a gyerekeknek az
volt, amikor õk is beöltözhet-
tek FAM-ruhába (Feszültség
közeli munkavégzés eszköze)
és a madarakat egy igazi mûfé-
szekbe telepíthették. 

Az elõadás végére kiderült,
hogy a tûzoltó, a katona, a va-
dakat terelõ juhász mellett a
madarakat megmentõ vezeték-
felügyelõ is álmaik hõsies fog-
lalkozásához tartozik mától.

Az esti elõadás hagyomá-
nyosan a felnõtteknek, egyete-
mistáknak szólt, ahol már ko-
molyabban számot lehetett ad-
ni madárvédelmi tevékenység-
rõl az átviteli hálózat mentén.

Nem csak megismerkedhet-
tek az érdeklõdõk a mûfészek
és a túzokeltérítés programjá-
val, hanem kézzel fogható kö-
zelségben megismerkedhettek
a védelem eszközeivel. 

Az érdeklõdõ civileken túl
sok olyan egyetemista is elláto-
gatott a programra, akik madár-
védelemmel foglalkoznak és ez
az elõadás új perspektívát nyújt-
hat nekik kutatásaik, tudomá-
nyos diákköri munkáik során.

A madárvédelem megismer-
tetése terén a MAVIR legköze-
lebb a Nemzeti Örökségvédel-
mi Napok alkalmával fogja ki-
tárni kapuit, amikor az inte-
raktív madárvédelmi elõadá-
sok mellett az érdeklõdõk ellá-
togathatnak majd a gödi alál-
lomásra és megtekinthetik
majd a szimulátortermet is.

Az elõadásokat Bíró György
tartotta és Kotán Attila segítet-
te munkáját.

Egy legboldogabb nap

Kedves Ágnes!
Az EVDSZ nevében szeretnénk tiszta szívvel gratulálni és
sok boldogságot, egészséget, sok gyermeket kívánni!

MMúúzzeeuummookk  ÉÉjjsszzaakkáájjaa  MMAAVVIIRR
mmaaddáárrvvééddeellmmii  eellõõaaddáássookkkkaall

Állásbörze 2010 Foci VB

Dagadt fej 2010

Kis magyar abszurd

Lebukott zsebes

– Úgy megijedtem, farkas koma, azt hittem, a gázszámlás...

– Tudod, ebbõl merítek energiát... – Melegétel-utalványt nem fogadok el!

– Én csak a lakosság anyagi helyzetét szondáztam!

– De igenis felvettek, Géza. Igaz, csak pornó-videóra!
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