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A villamosenergia-ipari munkavállalók nagyon
büszkék a villamosenergia-ipari sporttalálkozók hagyományaira, melyet elődeink 60 évvel ezelőtt elindítottak, a következő generációk pedig féltő gondossággal ápoltak, gazdagítottak.
Jelen kiadványunkkal elsődleges célunk az, hogy az
iparág junior vagy munkatapasztalat szempontjából
fiatalnak számító tagjaival megismertessük ezt a –
hazánkban szinte egyedülállónak tekinthető – sportmozgalmat, remélve, hogy körükből is minél többen
válnak e sporttalálkozók lelkes résztvevőivé, a dicső
hagyomány éltetőivé.
Kiadványunk másik célja, hogy potenciális támogatóinknak bemutassuk a villamosenergia-ipari sportmozgalom múltját és jelenét, sokrétűségét, az iránta
megnyilvánuló érdeklődést, elkötelezettséget mind
az iparági társaságok, mind a munkavállalók részéről, és azokat a szervezeti kereteket, köztük alapítványunkat, amelyek az évek során a hagyományokra is
építve létrejöttek.
Dr. Janka
Mária, E.ON
Hungária Zrt.,
a VTMSZ
elnöke
– Amikor az iparágba kerültem,
őszintén be kell vallanom, eleinte
kissé értetlenül, bizalmatlanul viseltettem az iparági sporttalálkozók
iránt. Kétségeim egyrészt abból fakadtak, hogy vajon a privatizációt
követően is megvan-e még az iparágban az az összetartó erő, kohézió,
amely képes fenntartani az iparági
sportmozgalom
hagyományait.
Másrészt pedig humánpolitikai vezetőként abból, hogy a sport támogatására jutó összeget nem lehetne-e
hatékonyabban felhasználni társasági, társaságcsoporti keretek között,
hiszen az iparági találkozók országos jellege óhatatlanul viszonylag
magas járulékos költségekkel – utazás, szállás, étkezés – jár.
Nos, nem telt bele sok idő és kétségeim eloszlottak. Hamar világossá
vált számomra, hogy iparágunk
nem egy statisztikai „képződmény”,
az iparági társaságok nem a statisztika kedvéért és szempontjai szerint
tartoznak egy csoportba! Összetartozásuknak – a hagyományok mellett – tartós, materiális alapja van, az
ország villamosenergia-rendszere,
amelynek hatékony és biztonságos
működtetése igényli az iparági társaságok együttműködését, és ezt az

együttműködést igazán jól segítik
elő a sport területén fenntartott
szervezeti és személyes kapcsolatok.
Látva, tapasztalva a sportoló kollégáknak az iparági találkozók iránti
figyelmét, lelkesedését, az is tudatosult bennem, hogy számukra és
az iparág amatőr sportolói többsége
számára az iparági találkozók olyan
szerepet töltenek be, mint a profi
sportolóknak az európa-, vagy világbajnokságok: Az ezeken való
részvétel és esetlegesen a jó szereplés vágya hatja át mindennapjaikat,
jelent olyan motivációt, amely életformává teszi a rendszeres testmozgást, az egészséges életmódot. Sőt,
ezek a kedvező hatások nemcsak a
kollégánál, hanem családjában, közvetlen munkahelyi környezetében is
kimutathatók, így az iparági találkozóknak sokkal nagyobb a kisugárzása, humánpolitikai jelentősége, mint
azt az – egyébként önmagában is
számottevő – résztvevők számából
gondolnánk.
E felismerések birtokában természetesnek találom, hogy az iparági
társaságok mindegyike támogatja
anyagilag és erkölcsileg egyaránt e
találkozók megrendezését, és – a
helyi szociális juttatások rendszerébe illesztve különböző mértékben
– munkatársainak, nyugdíjasainak,
családtagjaiknak az azokon való részvételét. Hiszek benne, hogy az iparági
sporttalálkozók nagyszerű hagyománya még sokáig élni fog, mindannyiunk örömére és szolgálatára.

Munkánk során több kollégával, sportbarátunkkal
készítettünk interjút az iparági sporttalálkozókon
szerzett személyes benyomásaikról, élményeikről és
arról, hogy miben látják e találkozók jelentőségét.
Az interjúkból – melyekért ezúton is köszönetünket
fejezzük ki – rövid részleteket idézünk a kérdések
megismétlése nélkül.
A Villamosenergia-ipar a Sportért Alapítvány nevében üdvözli Önt:

Várhelyi Géza,
a kuratórium elnöke
Dervarics
Attila, EDF
DÉMÁSZ
Zrt., a
VTMSZ volt
elnöke
– A rendszeres sportnak nagyon
fontos szerepe van egészségünk
megóvásában, de e mellett a
sport – ha úgy tetszik a játék –
életünk örömforrása is! Azokon
a napokon, amikor jólesően elfáradtunk, sokkal könnyebben
jön az álom a szemünkre, elalvás előtt „Jó napom volt!” érzés
tölthet el bennünket. Legalábbis
nálam ez így „működött” (és ma
is így „működik”)! A munkával
járó stresszt rendszeres és intenzív testmozgással tudtam oldani.
Mindig erős meggyőződésem
volt, hogy a sporttalálkozók fontos és sokrétű szerepet töltenek
be az iparág életében, erősítik
a kollégák közötti barátságot, a
munkahelyhez való kötődést, és
amit a legfontosabbnak érzek,
kapcsolódva a fentebbi gondolathoz: rendszeres sportolásra
ösztönöz. Az egészséges versenyszellem, a tisztes helytállás
igénye és a sportszerű hozzáállás
olyan emberi értékek, amelyek
az emberek túlnyomó többségére jellemzőek. Mindannyian
igyekszünk felkészülten érkezni
a versenyekre, hogy a népes mezőny előtt minél jobban szere-

peljünk. Ez a belső igény nagyon
sokunkat ösztönöz rendszeres
sportolásra, edzésre.
Vállalatvezetőként sem gondolkodtam másként. Meggyőződésem, mindenkinek van feladata
a rendszeres testmozgás népszerűsítése és előmozdítása terén,
de felelősségünk különböző. Aki
vezető beosztásban dolgozik, annak nagyobb a felelőssége, mert
nagyobb lehetőségei vannak a
feltételek megteremtésében, az
emberek, a munkatársak meggyőzésében. Annak idején kötelességemnek éreztem élni ezzel a
lehetőséggel. Nagyon tudatosan
törekedtem munkatársaimmal
minél többet együtt sportolni és
a sport fontosságáról beszélni,
arról, hogy a rendszeres sport
önmagunkkal és szeretteinkkel
szembeni kötelességünk.
Számomra mindig nagy öröm
volt, hogy a csapatunk eredményesen szerepelt valamely
sportági versenyen, de igazán
büszkeséggel az töltött el, ha a
mi csapatunk volt a legnagyobb
létszámú!

A villamosenergia-ipari sporttalálkozók története – rövid összefoglaló
A villamosenergia-ipari sporttalálkozók történetének első lapja
Egerben íródott 1951. június 4-én,
amikor sor került a villamosenergia-ipari dolgozók első országos
sporttalálkozójára, 85 lelkes iparági
természetjáró baráti hangulatú versenyére.
Ma, 60 évvel később 13 sportágban, várhatóan 3000 villamosenergia-ipari munkavállaló, nyugdíjas,
családtag várja boldog izgalommal,
hogy újra találkozhasson az ország
más részén hasonló, vagy kapcsolódó munkát végző kollégájával, aki az
évek során barátja lett, s akit olyan jó
lenne az idén legyőzni…
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A villamosenergia-ipari sporttalálkozókon résztvevők
számának alakulása (fő)
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Az alábbiak rövid, kronologikus összefoglalását
adják az elmúlt 60 év legfontosabb történéseinek.
1951: Útjára indul az országos villamosenergia-ipari
sportmozgalom, megrendezik az első természetbarát találkozót.
1969: Megkezdődik a sportmozgalom bővülése, elsőként a vitorlások követik a természetbarátok
példáját.
1970-1986: Újabb és újabb sportágak hívei kapnak
kedvet a jó hangulatú, élménydús évenkénti
találkozásra, megmérettetésre. Sorrendben a
sakk, kajak-kenu, labdarúgás, horgászat, sí, tenisz sportágakban indul meg, majd válik rendszeressé a villamosenergia-ipari sporttalálkozók szervezése.
1990: A teke és az asztalitenisz híveivel már 10-re nő
az évenkénti sporttalálkozók száma, és ezzel
lezárul a villamosenergia-ipari sporttalálkozók
történetének egy szakasza.
1995: A Villamosenergia-ipari Kollektív Szerződésben az iparági munkáltatók kötelezettséget vállalnak a 10 sportág találkozójának évenkénti
megrendezésére.
2000: A Villamosipari Társaságok Munkaadói Szövetsége (VTMSZ) kezdeményezésére megalakul a Villamosenergia-ipari Sportbizottság.
Kidolgozásra és elfogadásra kerül a Villamosenergia-ipari Sporttalálkozók Általános Versenyszabályzata, létrejönnek a sportági bizottságok.
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2005: A VTMSZ az iparági sporttalálkozók támogatására létrehozza a Villamosenergia-ipar a
Sportért (VITSPORT) Alapítványt, amelyhez
utóbb (2008-ban) az ágazati szakszervezeti
szövetségek is csatlakoznak.
2006: Kiadásra kerül a VOTT 55 éve című könyv, az
iparági sporttalálkozók történetével foglalkozó
első kiadvány.
2007: Elkészül, majd a következő évtől már üzemel
az alapítvány honlapja, a www.vitsport.hu.
2008: Megújul az iparági Kollektív Szerződés, amely
az Általános Versenyszabályzatot a szerződést
megkötő felek külön megállapodásának rangjára emeli.
A Villamosenergia-ipari Ágazati Párbeszéd
Bizottság (VÁPB) elfogadja a felülvizsgált Általános Versenyszabályzatot, és a Villamosenergia-ipari Sportbizottságot a VÁPB munkabizottságaként tisztségében megerősíti.
Az Általános Versenyszabályzat kötelezővé
teszi a sporttalálkozókon részt venni kívánó
társaságoknak a sporttalálkozók megrendezésének évenkénti normatív anyagi támogatását,
amely a VITSPORT Alapítvány közreműködésével még ebben az évben kezdetét veszi.
2010: Kísérleti jelleggel újabb két sportágban (sárkányhajó, streetball) indul meg a sporttalálkozók szervezése.
2011: A VITSPORT Alapítvány kezdeményezésére
– egy külső szervezet által rendezett versenyre
ráépülve – a futók számára is megrendezésre
kerül egy iparági verseny.

Villamosenergia-ipari sporttalálkozók sportszakmai szervezetei

4

Sportkoordinátorok
Egyszemélyes szervezetek: társaságonként egy fő, aki
az iparági sporttalálkozókkal kapcsolatos – szervezeti, sportszakmai és egyéb – kérdésekben a társaságát
– a társaságok vezetése által megbízva – képviseli.
Villamosenergia-ipari Sportértekezlet
Az iparági sportmozgalom legmagasabb szintű fóruma, amelyen a Villamosenergia-ipari Sportbizottság
tagjai, az alapítvány kuratóriumi tagjai, a társaságok
sportkoordinátorai, és a sportági bizottságok elnökei
vesznek részt. Értékelik a lezajlott sporttalálkozókat,
döntenek a következő évi találkozók rendezőiről és
összeállítják a versenynaptárt. Jóváhagyják a sportági
versenyszabályzatokat és javaslatot tesznek az Általános Versenyszabályzat szükség szerinti módosítására.

Ülésezik a sportértekezlet (2006)
Villamosenergia-ipari Sportbizottság
A Villamosenergia-ipari Ágazati Párbeszéd Bizottság
(VÁPB) által felkért három fős testület, amelynek feladata a sportmozgalom szervezésében részt vevő szervezetek munkájának koordinálása, elősegítése annak
érdekében, hogy az iparági sporttalálkozók szervezése,
lebonyolítása a Villamosenergia-ipari Ágazati Kollektív
Szerződés, az Általános Versenyszabályzat és a VÁPB
határozatai betartásával és azok szellemében valósuljon
meg. Kapcsolatot tart a VÁPB-vel, gondoskodik a Villamosenergia-ipari Sportértekezlet előkészítéséről, ös�szehívásáról. A megoldandó feladatoknak megfelelően
ülésezik.

Sportági értekezletek
Az adott sportágat szerető, művelő iparági munkavállalók, illetve képviselőik fóruma. Évente egyszer, a sporttalálkozó alkalmával ülésezik, résztvevői az adott találkozón részt vevő társaságok sportkoordinátorai, vagy
az általuk megbízott – az adott sportághoz „értő” –, a
társaságot képviselő résztvevő (például csapatvezető).
Az értekezlet fő funkciói: a Sportági Bizottság tagjainak
megválasztása és a Sportági Versenyszabályzat véleményezése, módosítására javaslattétel.
Sportági bizottságok
Sportáganként a Sportági Értekezlet által választott
3-5 fős testület, amelynek feladatai sokrétűek, többek
között az évenkénti találkozók előkészítésének sportszakmai irányítása, versenykiírásának, programjának
jóváhagyása, a Sportági Versenyszabályzat elkészítése,
gondozása, az Általános Versenyszabályzat véleményezése, a sporttalálkozók történetére vonatkozó adatok
gyűjtése, a tárgyévi találkozó rendezőjével együttműködve Sportági Értekezlet előkészítése, megtartása.
Az igényeknek megfelelő számban és időben ülésezik.
Kivonat a Villamosenergia-ipari Ágazati Kollektív Szerződés
Szociális (béren kívüli) juttatások című X. fejezetéből
4. Villamosenergia-ipari Sporttalálkozók szervezése
4.1. A
 z iparági sporttalálkozók célja az egészséges életmód, az
aktív pihenés népszerűsítése, a több, mint 100 éves villamosenergia-ipar hagyományainak megőrzése, az emberi
kapcsolatok erősítése.
4.2. É
 vente az alábbi sportágak találkozói kerülnek megrendezésre: asztalitenisz, horgász, kajak-kenu, labdarúgás, sakk,
sí, teke, tenisz, természetbarát, vitorlás.
4.3. A
 z iparági sporttalálkozók megrendezése során a – felek
által külön megállapodásban rögzített – Villamosenergiaipari Sporttalálkozók Általános Versenyszabályzatában
foglaltak szerint kell eljárni.
4.4. A
 munkáltatók az iparági sporttalálkozókon való részvételt a
helyi szinten meghatározott módon és mértékben támogatják.

Képek a VITSPORT Alapítványhoz kapcsolódóan

A VITSPORT honlapja

„A Sportért és az
Iparági Kollégákért” díj

Vándordíjak

A Villamosenergia-ipar a Sportért (VITSPORT) Alapítvány
A VITSPORT Alapítványt a Villamosipari Társaságok Munkaadói Szövetsége 1.000.000 Ft-os induló
tőkével 2005-ben hozta létre, elsődlegesen a már akkor is komoly hagyományokkal rendelkező iparági
sporttalálkozók támogatására. 2008-ban az alapítványhoz az ágazati szakszervezetek (EVDSZ 200.000
Ft-tal, BDSZ 50.000 Ft-tal) is csatlakoztak.
Az alapítvány kuratóriuma 10 főből áll: 3 fős elnökségét a Villamosenergia-ipari Sportbizottság tagjai,
további 7 tagját a legnagyobb iparági társaságok képviselői alkotják.
Az alapítvány törvényes és alapító okirat szerinti
működését – az Alapító és a VÁPB mellett – a 4 tagú
felügyelőbizottság ellenőrzi.
Az alapítvány tevékenysége, működésének eddigi
eredményei:
• Az Általános Versenyszabályzat szerint az iparági
sporttalálkozókon részt venni szándékozó cégek
kötelesek anyagilag támogatni a találkozók megrendezését. E támogatások realizálása az alapítványon keresztül történik. Az alapítvány támogatási
megállapodást köt a társaságokkal, és az összegyűjtött támogatásokból a találkozók megrendezésére
vállalkozó társaságokat, társadalmi szervezeteket
– ugyancsak megállapodás alapján – támogatja.
Jelenleg 55 társasággal van az alapítványnak támogatási megállapodása, amelyből évi 10-11 MFt
rendezési hozzájárulást tud adni a 12-13 sportági
találkozó rendezőinek, melynek révén a költségek
kb. 10%-át képes alapítványunk fedezni.
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• A
 z alapítvány létrehozta és folyamatosan fejleszti honlapját (www.vitsport.hu), amely egyúttal az
egész iparági sportmozgalom információs bázisa
és a találkozók szervezésében részt vevők és az érdeklődők kapcsolattartási eszköze is.
• Az alapítvány vándorkupákat alapított, az egyes
találkozókon legeredményesebben szereplő társaságok részére, továbbá az adott évi sporttalálkozókon összességében legaktívabb, illetve legeredményesebb társaságok részére.
• Az alapítvány kitüntetést hozott létre „A Sportért
és az Iparági Kollégákért” díjjal évente egy-két főt
tüntet ki azok közül, akik munkásságukkal a leginkább hozzájárultak az iparági sporttalálkozók
hagyományának ápolásához, megőrzéséhez, fejlesztéséhez.
• A VITSPORT KUPA futóverseny kezdeményezésével és támogatásával újabb sportággal gazdagította az iparági sportmozgalmat.
• Megoldotta a kajak-kenu sportági találkozók hajóparkjának cseréjét.
A VITSPORT Alapítvány nagy nyilvánosság mellett
végzi tevékenységét.
Honlapján az alapítvány életével, működésével
kapcsolatos dokumentumok bárki által hozzáférhetőek. A kuratórium ülései nyilvánosak, a meghívókat és az előterjesztéseket a honlapon ugyancsak
közzétesszük. Évente egyszer a Sportértekezlet és a
kuratórium közös ülést tart. A kuratórium évente
beszámol az Alapítónak, illetve a Villamosenergiaipari Ágazati Párbeszéd Bizottságnak működéséről.

A kuratórium tagjai:

Bányai Balázs

Bárdos Béla

Bolvári László

Dr. Czirbus Tamás

Horváth Tibor
alelnök

Kemenesi Sándor

Scheller Katalin

Szabó Zsolt

Dr. Szilágyi József
alelnök

Várhelyi Géza
elnök
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A villamosenergia-ipari sporttalálkozókról általában

Az évenkénti iparági találkozók szervezése lényegében a megelőző év végén már megindul, amikor
a Villamosenergia-ipari Sportértekezlet elfogadja
a következő évi versenynaptárt: ismertté válik – a
honlapon és a Forró Drót újságban megjelenik a találkozók időpontja, helye, rendezője.
A rendezők – a szükséges egyeztetések után –,
ugyancsak a honlapon,
a találkozók előtt 2-3
hónappal közzéteszik
a találkozók versenykiírását, programját, a
részvételi díjakat és a
nevezési lapokat.
A találkozókra a nevezések társaságonként a
sportkoordinátor irányításával történnek, a
részvételi díjak megfizetése is számla alapján társaságonként történik. A résztvevők társaságonként, a
helyi szabályozás szerinti mértékben járulnak hozzá
a költségekhez, amit társaságuknak fizetnek meg.
A villamosenergia-ipari sporttalálkozók a sportágak
legtöbbjében kétnaposak. Pénteken délután érkeznek
meg a csapatok, a résztvevők és vasárnap reggel, néhány sportágban délelőtt, vagy koradélután utaznak
haza. Egy nappal hosszabb a sí-, a vitorlás- és a tenisztalálkozó, melyekre a résztvevőket csütörtök délután
várják. A versenyek egyes sportágakban egynaposak
(szombat), másokban kétnaposak (szombat-vasárnap,
vagy péntek-szombat), megint másokban háromnaposak (péntek-vasárnap). Ez sokszor a résztvevők számától, az időjárástól, a helyszín adottságaitól is függ.
A szállás, az ellátás minősége, a színvonala szempontjából is a helyszín – no meg a pénzügyi lehe-

tőségek – az elsődlegesen meghatározóak. Általánosan betartandó irányelv, hogy az ellátás kulturált,
de mértéktartó legyen, törekedve a részvételi díjak
alacsony szinten tartására.
A találkozók állandó programja a szombat esti vacsorát követő közös, szórakoztató, baráti rendezvény, amely azokban a sportágakban, ahol a nemek
aránya kiegyensúlyozott, általában egy zenés-táncos
parti, az ebből a szempontból hátrányosabb helyzetű sportágakban pedig a rendezők találékonyságától
függően más, kellemes időtöltésre lehetőséget adó
rendezvény (pl. kulturális műsor, borkóstolás, stb.).
Valamennyi találkozó állandó programját képezi két
értekezlet megtartása, általában mindjárt a megérkezés estéjén. Az egyik, az ún. Technikai (vagy Csapatvezetői) Értekezlet az adott találkozóval kapcsolatos
kérdések megbeszélésére szolgál (nevezések pontosítása, sorsolás, egyéb technikai lebonyolítási kérdések), a másik az ún. Sportági Értekezlet pedig a jövőt
illető kérdésekkel foglalkozik (sportági versenyszabályzat módosítása, sportági bizottság megválasztása, stb.) Ezeken az értekezleteken a sportkoordinátorok, illetve a társaságok csapatvezetői vesznek részt.
A találkozók versenyekkel és a már említett állandó
programokkal ki nem töltött időszaka természetesen
mindenki számára szabadon felhasználható a vendéglátó várossal való ismerkedésre, vagy a csapattársakkal, más társaságbeli sporttársakkal való baráti
együttlétre. Rendszerint azonban a verseny szervezői
is gondoskodnak valamilyen laza, kellemes időtöltési
lehetőségről, vagy legalábbis ajánlanak valamit a helyi lehetőségek közül.
Természetesen a találkozók, versenyek megnyitóval kezdődnek és eredményhirdetéssel érnek véget.
Utóbbiakra szombaton este, ritkábban vasárnap délelőtt kerül sor. A részletes eredményeket a rendezők

A villamosenergia-ipari sporttalálkozókról általában

a VITSPORT Alapítvány honlapjára is felhelyezik a
találkozó alkalmával készített fotókkal, esetleg videofilmekkel együtt, ahonnan azok akár le is tölthetőek.
A villamosenergia-ipari sporttalálkozókon hagyománnyá vált, hogy a résztvevőket kis ajándékcsomaggal lepik meg a rendezők. Az ajándékcsomag
leggyakoribb tartalma egy, a találkozó alkalmából
készített póló, amelyet a lehetőségektől függően kisebb ajándéktárggyal, a vendéglátó céget vagy/és a
várost népszerűsítő kiadvánnyal egészítenek ki.
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ri Sporttalálkozók Általános Versenyszabályzata,
majd erre épülve az egyes sportágak Sportági Versenyszabályzatai, amelyek betartása minden rendező kötelessége, de egyúttal érdeke is. E szabályzatok
az évek során természetesen fejlődnek, módosulnak: alkalmazkodnak a változó körülményekhez,
igényekhez.

Az iparági találkozók előbb ismertetett lebonyolítási módja és szabályai az évek hosszú sora alatt
formálódtak, váltak hagyományossá. Annak érdekében, hogy ezek ne felejtődjenek el, és a következő találkozók rendezőinek, a résztvevők következő nemzedékének mintaként, kiindulási alapként
szolgálhassanak, készült el a Villamosenergia-ipaGál Rezső,
EVDSZ

– Az ember merjen az új kihívásokkal szembenézni, ugyanakkor tisztelje és ápolja az értékes
hagyományokat.
Ilyen érték az iparági sporttalálkozó. Múltja hosszú évtizedekre
tekint vissza. Egyes versenyekről
évekig beszélnek, és szívesen
emlékeznek vissza a résztvevők.
Mi a titka? Az, hogy ez egy jó ügy.
Jó, mert az egészséget szolgálja
a mozgás, s ebben benne van a
versenyekre való felkészülés is.
Jó, mert ugyan a versenyek „véresen” komolyak, és néha ádáz vita
dúl egy centiméteren, egy necces
szerván a ping-pong asztalon,
egy kezezésen a focipályán, de

igazából mindenki tudja, nem
a helyezés a lényeg. A lényeg a
mozgás és a játék örömén túl az
összetartozás élménye. A közös
sportolás, közös szórakozás talán
minden másnál jobban erősíti
az emberi kapcsolatokat, amit a
szakszervezet nagyon fontosnak
tart, hiszen mi egy közösség
vagyunk, még ha a privatizáció
szét is sodort minket.
Az EVDSZ ezért törekedett arra,
hogy az Ágazati Kollektív Szerződés külön fejezetben foglalkozzon a sporttalálkozók szervezési
kérdéseivel. Ez egyik garanciális
eleme annak, hogy az évtizedes
hagyomány folytatódjon.
Egyik eleme, de azért a legfontosabb azoknak az embereknek
a lelkesedése és tenni akarása,
akik a versenyek előkészítésében
és lebonyolításában közreműködnek. Köszönet érte.

Hiezl József,
EDF
DÉMÁSZ
Zrt.
– Valamikor a hetvenes évek
végén üzemirányítóként dolgoztam, amikor az egyik kollégám
hóna alatt egy teknősbékával beállított, és megkért, hogy helyezzem el az akváriumomban. Ez
természetesen nem volt lehetséges, de nagyon érdekelt, honnan
ez a béka.
– Mi lettünk az utolsók a természetjárók versenyén! – mondta
büszkén.
Na, erre már én is kíváncsi lettem. Milyen verseny az, ahol az
utolsó is ilyen büszke? Vajon mit
érezhetnek ilyenkor a győztesek?
Így kerültem fokozatosan kapcsolatba az iparági versenyekkel.

Elsősorban a természetjárók
városismereti versenyeire figyeltem, különösen azóta, hogy
sportbarátaim már a „trafóval”
és nem békával jelentek meg
egy-egy verseny után.
Büszkén emlékszem arra, hogy
többször házigazdaként üdvözölhettem a teniszversenyek, kajak-kenu versenyek résztvevőit,
és bizony vettem a fáradságot,
hogy ellátogassak más városokba futball mérkőzésekre, asztalitenisz-, és tekeversenyekre.
A versenyek hangulata mindig
ugyanaz. Egy nagy közösség
sportrendezvényei, amely még
az üzleti verseny környezetében
is megőrizte az iparági összetartozás érzését, sőt, kijelenthetem,
hogy kiemelkedő rendezvénye
a felhőtlen találkozásoknak.
Őszintén remélem, hogy ez még
évtizedekig így marad.

A villamosenergia-ipari sportmozgalom sportágai
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Az iparági sporttalálkozók hagyományosan 10 sportágban kerülnek megrendezésre, mely sportágak az
első találkozó évének megfelelő sorrendben:
• Természetjárás (1951)
• Vitorlázás (1969)
• Sakk (1970)
• Kajak-kenu (1979)
• Labdarúgás (1983)
• Horgászat (1983)
• Sí (1984)
• Tenisz (1986)
• Asztalitenisz (1990)
• Teke (1990)
Az utóbbi években egyre erősödött azoknak a hangja, akik más sportágakat is szívesen látnának az
iparági sportmozgalom palettáján. Erőfeszítéseik
eredményeként kísérleti jelleggel 2010-ben, majd
2011-ben
• Sárkányhajó és
• Kosárlabda (Streetball)
sportágakban is szerveztünk, szervezünk iparági találkozót. 2011-ben a VITSPORT Alapítvány a Tatai
Tófutás önkormányzati rendezvényhez betársulva a
• Futás
sportágban is versenyre hívja az iparági munkavállalókat, családtagokat.
A közeljövő majd eldönti, hogy a kísérleti sportágak
közül melyekből lesz hagyomány, illetve a hagyományos sportágak bírják-e a versenyt az újonnan indulókkal.

A résztvevők számának megoszlása sportáganként
2010. év
Sportágak

Létszám
fő

%

21.

Asztalitenisz

157

5,78%

29.

Horgász

160

5,90%

28.

Kispályás labdarúgás

217

8,00%

42.

Sakk

68

2,51%

28.

Sí

405

14,92%

20.

Teke

205

7,55%

26.

Tenisz

232

8,55%

60.

Természetjáró

498

18,35%

39.

Vitorlás

305

11,24%

33.

Vízi

122

4,50%

2369

87,29%
10,13%

ÖSSZESEN
1.

Sárkányhajó

275

1.

Streetball

70

2,58%

2714

100,00%

MINDÖSSZESEN

A következőkben az egyes sportágak találkozóiról,
történetéből, lebonyolítási módjáról, versenyszabályaiból adunk ízelítőt a Tisztelt Olvasó számára.
Természetesen az egyes sportágak találkozóinak,
versenyeinek programja, szabályai az elmúlt évek során szinte minden sportágban sokat változtak, s ma
is változóban vannak. Igazodtak, igazodnak a folyamatosan változó szervezeti, gazdasági feltételekhez
és a résztvevők igényeihez. E változásokat ugyanakkor áthatja a hagyománytisztelet is, az egyszer megtapasztalt közösségi- és sportélmény újból és újból
való átélése utáni vágy, akarat.
A történetiség részletes felvázolására helyszűke miatt nem vállalkozhattunk, arra legfeljebb utalásokat
tehettünk. Kiadványunk céljainak megfelelően a
sporttalálkozók jelenének bemutatását kíséreljük
meg a következő oldalakon.

A sportmozgalom eddig megjelent kiadványai, melyeknek remélhetőleg lesz folytatása

VOTT kiadvány címlapja

SÍ kiadvány címlapja

Vitorlás kiadvány címlapja Teke kiadvány címlapja

Természetjárás
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Mi mással is kezdhetnénk a sportágak bemutatását,
mint a természetjárással, amely úttörője, megalapozója
volt az iparág egész országot átfogó sportmozgalmának
és a lelkes, a természet szépségei, a sport iránt elkötelezett hívei idén már a 61. találkozójukat tartják?!

Az iparági munkavállalók körében csak VOTT-nak
(Villamosenergia-ipari Országos Természetbarát Találkozó) becézett természetbarát találkozó nemcsak a
legrégebbi, hanem egyúttal a legnépesebb is. Volt idő,
amikor a résztvevők száma az 1000 főt is meghaladta,
mára 500 fő körül stabilizálódott. Talán ennél a sportágnál érvényesül a legkövetkezetesebben az, hogy évente más-más társaság rendezésében különböző helyszínen kerülnek sorra a találkozók, így biztosítva a kitartó
résztvevők (a többség!) számára, hogy az ország egyre
újabb és újabb részével ismerkedjenek meg.
A VOTT-ok sportprogramját tájfutó verseny (egyéni), terepverseny (négyfős csapatok), városismereti verseny (kétfős csapatok) és rádiós éterverseny
(egyéni) alkotják. A versenyekben az indulókat általában több szempont szerint (korcsoportok, nemek,
társaságok, terep-városismereti összetett) értékelik,
Weisz Pál,
Paksi Atomerőmű Zrt.

– A VOTT amatőr verseny, különösen igaz ez a városismereti
részre. Bárki megmérettetheti
magát, és aki igazán nyerni akar,
az előbb-utóbb nyerhet is. Az élmezőny viszont erős, ezért némi
szerencse is kell a győzelemhez.
Nekünk ez 6-8 év próbálkozás
után sikerült először, Tatán,
ahol még a rajtot lekéstük, de
aztán annál jobban igyekeztünk,
hogy ne maradjunk el a terepi

csapatunktól, aminek az lett az
eredménye, hogy kettős győzelemmel (városi és terepi) nyertük el az összesített első helyet.
A versenysikernél persze sokkal
fontosabb az az ismeret, amit
az iparág – jobbára műszakiakból álló – csapatainak egy ilyen
történelmi-helytörténeti, természetismereti, gyakran néprajzi,
esetenként zenei, gasztronómiai
és mi minden még (!) multikulturális program ad (amiben
azért mindig van a szervezőre
vonatkozó műszaki rész is). Aki
egyszer ráérez a városismereti
verseny ízére, nehezen mond
már le róla.

így a kiosztott díjak – köztük a nagy becsben tartott
vándorkupák – száma jelentős, 100 körüli.
A VOTT-ok általában pénteken kora délután kezdődnek, amikor a tájfutóversenyre és a veteránok
terepversenyére kerül sor.
Péntek este kerül sor a hivatalos megnyitóra, amelyet
általában – a rendezők ajándékaként – színvonalas
kulturális program követ.
Szombaton kora reggeltől az időnként kései ebédig a várost – az ott lakók nem kis érdeklődésétől kísérve – ellepik a városismereti csapatok (80-100 csapat) a környező
hegyeket, völgyeket, erdőket pedig a természetjáró csapatok (60-70 csapat). Néhány alkalommal éjszakai terepversennyel lepik meg a sportbarátokat: olyankor természetesen az egyes versenyek időrendje másként alakul.

A vendéglátók szombat délutánra is szerveznek általában valamilyen kellemes – sokszor választható –
programot azok számára, akik nem pihenéssel akarják
tölteni az időt vacsoráig, illetve az azt követő táncos szórakozásig hátralévő 3-4 órát. Vasárnapra már csak az izgalmakkal teli eredményhirdetés marad és az egyszerre
vidám és szomorú búcsú a barátoktól, ismerősöktől.
Franczva
László,
EDF
DÉMÁSZ
Zrt.
– Fiatal démászosként 1989-ben
Salgótarjánban vettem részt az
első villamosipari természetbarát találkozón. A kezdeti sikertelenségek után, kialakult a pályakezdő fiatalokból összeállt bajai
csapat. Már egyre biztosabban
tudtuk, hogy mi az irányfésű,
poligon, itiner, kötelező útvonal. Időközben azt vettem észre,
hogy egyre többen érdeklődnek
a túraversenyek, mint szabadidősport után. Teltek az évek és

jöttek az eredmények. 1997-ben
először nyertük meg a trafót, ezt
követően háromszor sorozatban.
Általában a győztesekből lesznek
az új rendezők, ez minket is elért,
mert 2001-ben felkértek bennünket a következő, 51. VOTT
megszervezésére. A bajai találkozó annyira jól sikerült, hogy öt
év múlva ismételhettünk, ezúttal
Kecskeméten, ahol, 1979 óta először, éjjeli terepversennyel leptük
meg a kollégákat. 1951 óta a történelemben nagyon sok minden
történt, de VOTT nemcsak volt,
van, hanem lesz is, nélküle már
nem is lenne teljes az életem.
Egyszer majd szeretnék veterán
versenyzőként is dobogóra állni!

Vitorlázás
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2011 szeptemberében jubileumhoz érkeznek a vitorlások, immár a 40. találkozójukra kerül sor. A nagyhajós verseny közelmúltbeli bevezetésével ugrásszerűen megnőtt a vitorlástalálkozókon résztvevők
száma, 2010-ben megközelítette a 300 főt.
A vitorlások versenyszabályzatuk szerint csütörtök
délután találkoznak, és aznap este a kalóz hajóosztály
résztvevői már megtartják technikai értekezletüket.
Pénteken – ha az időjárás engedi – három futamra
kerül sor a kalózhajók számára, este pedig a nagyhajósok is megtartják technikai értekezletüket.
Szombaton a további kalóz futamok mellett lebonyolításra kerül a nagyhajós verseny (futam) is.

A csütörtök és péntek este – az értekezletek mellett –
a baráti beszélgetések ideje is, amit a rendezők kísérő
programokkal igyekeznek feledhetetlenné tenni.
Az eredményhirdetésre szokás szerint szombat
este kerül sor a vacsora és az azt követő zenés-táncos bankett alatt vagy előtt. A kalózhajók között
külön értékelik a nyílt és az iparági kategóriában
indulókat.
A vitorlástalálkozók résztvevői a vasárnapi reggelit
követően búcsúznak el egymástól.

Hamvai
László,
MVM ERBE
Zrt.
– A Műegyetemen 1957-ben
szereztem meg a villamosmérnöki oklevelet és még az évben
beléptem az ERBE erőműveket
építő csapatába. Így már az ’50es évek végén tudomást szerezhettem munkatársaimtól, hogy
évente találkoznak az iparági turisták, akikhez én is hamarosan
csatlakoztam és azóta is szívesen
járok, már így öreg fejjel is a
VOTT-okra. Akkor még vonattal (a MÁV 50% kedvezményt
adott) jártuk az országot. Emlékszem Egerben még lánykoszorú
várta az állomáson a messziről
érkezőket. Másik kedves sportágam a vitorlázás, amelynek
találkozóin a kezdetektől részt
veszek. Tapasztalataimat, élmé-

nyeimet a 2009-ben megjelent
„Szelek szárnyán, hullámok hátán” című könyvben írtam meg,
amely visszatekint a villamosenergia-ipari vitorlás találkozók
40 évének történéseire. De szívesen és rendszeresen járok a teke
találkozókra is, bár már gyengülő, remegő kezemmel egyre kevésbé sikerül jó helyen eltalálni
a golyókat. A tekések társasága
azonban kárpótol a versenysikerek elmaradásáért. Megnyugvással tapasztalom, sokan vagyunk
úgy, hogy őszülő fejjel, okulárral, ilyen-olyan bajjal küszködve,
még ha évenként csak egyszer is,
de örömmel találkozunk a villamos energetikában dolgozók
nagy családjával. Összemérjük
velük ügyességünket, sportbeli
felkészültségünket és a versenyek
után, fehér asztalnál áldomást
igyunk a barátságra, bízva a fiatalokban, akik e nemes szokást,
gyakorlatot tovább folytatják.

Belső István,
Dunamenti
Erőmű Zrt.

– A villamosenergia-ipari vitorlás versenyek a ’60-as évek végén
kezdődtek a DESE és az MVM
SC, valamint az ERBE sportolói
kezdeményezésére. Az első időkben kalóz, nagyhajós és szörf
kategóriákban is vetélkedtek, a
későbbiekben csak kalózhajók
versenye maradt, az utóbbi két
évben visszatértek a nagyhajók is. Ezek a versenyek igazi
jó hangulatú találkozók voltak.
Minden évben alig vártuk a
szeptembert, amikor általában
felszabadultak az üdülők, hogy
meg lehessen rendezni a versenyt. A versenyzés mellett a találkozás is igazi örömet jelentett
azokkal a kollégákkal, akikkel
év közben általában telefonon

érintkeztünk a munkakapcsolatban. Nagy élvezet volt esténként
fehér asztal mellett meghallgatni
a soproni Sneider Sanyi kifogyhatatlan vicceit, végignézni Selly
Andrásnak az előző, a társaság
találkozásakor készült fényképeit, vagy találkozni a társaság
kedvencével, Mészáros Józsival
a mátraiak „Doki”-jával. Nagyon
nagy élményt jelentett 1989-ben,
amikor a soproniak megrendezték az iparági találkozót és mi is
lemehettünk a Fertő-tóra. Ekkor
még a határőrök árgus szemei
előtt vitorlázhattunk…

Sakk
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A második leghosszabb múltra visszatekintő sportága a villamosenergia-ipari sportmozgalomnak.
Sajnos, a résztvevők száma az évek során jelentősen
csökkent, az utóbbi években 60-70 fő körül állandósult.

Tekintve, hogy hölgyversenyzővel csak elvétve találkozhattunk az eddig lezajlott 42 sakktalálkozón, a
sakkozók szombat esti közös programja nem táncos
jellegű, hanem más kulturális vagy szórakoztató rendezvény.

A sakktalálkozókat
általában május közepén tartják és pénteken este, a vacsorát
követő csapatvezetői
és sportági értekezletekkel kezdődnek,
szombat délelőtt a
svájci rendszerű egyéni versenyre, vasárnap
délelőtt a körmérkőzéses formában lebonyolított csapatversenyre (egy csapat 4
főből áll) kerül sor.

Vasárnap a csapatversenyeket követően kerül sor
az eredményhirdetésre, amikor is külön kerülnek
értékelésre az 1800 élő pont alatti és feletti résztvevők, illetve csapatok, s átadásra kerülnek a különdíjak is. A sakktalálkozók programja vasárnapi
ebéddel zárul.

Pál Imre Pál,
MAVIR Zrt.

– Az iparági sakktalálkozók
száma szerencsére már a tízet is
meghaladja, amely a munkából
eredő kapcsolatokon túlmenően
az összetartozás érzését is erősíti. Az is tény, hogy a versenyzés
fejleszti a résztvevők jellemét és
fokozza erőnlétüket. Hallottam,
hogy javasolták iskolai tantárgynak is. Nagyon klassz csapat a
sakkozóké. Szegeden a horgász
iparágin történt, hogy miután

40. VILLAMOSENERGIA-IPARI
SAKKTALÁLKOZÓ
BALATONFÜRED
2009. MÁJUS 8-10.

Tartalom:
 Versenykiírás
 Program
 Versenyszabályzat
 Nevezési lap
Címünk:

Paksi Atomerőmű Zrt. Rekreációs Központ
8230 Balatonfüred
Germering u. 19.

kifogtam az arasznyi törpeharcsámat, a tárolóedényben bőven
adtam neki eleséget. Amikor
Dervarics Attila, az akkori vezérigazgató a szemle során megkérdezte, miért etetek a kifogás
után, azt válaszoltam: olyan kicsi
még, hadd nyomjon többet a
mérlegelésnél.
Általában a sakktalálkozóról
egy-egy kupával térek haza.
Amikor egy alkalommal büszkén mutattam a trófeát szeretett
feleségemnek, megjegyezte mellékesen: úgy örülsz mintha egy
kétszemélyes fitnesz hétvégét
nyertél volna.

Bors Sándor,
E.ON Északdunántúli
Áramhálózati
Zrt.
– Ötven évnél több a Nemzeti
Bajnokságban, húsz évnél több
a villamos iparági sakktalálkozókon. Több évtized a sportban
jelentős idő, sok-sok élmény,
emlék, sikerek és kudarcok
története. Ha visszatekintek a
múltra, arra gondolok, hogy az
iparágban hány lelkes, hozzáértő munkavállaló tevékenykedett
a negyvenkét év során, amikor
ezek a találkozók megrendezésre

kerültek. Az évente más és más
helyszín, családias légkör, baráti
találkozások, kiélezett egyéni és
csapatversenyek legfőbb jellemzői az eseményeknek. Az elmúlt
évek gazdasági változásai ellenére az iparág továbbra is igényli
a sporttalálkozások életben tartását.
A sakkjáték elkötelezett híveként
biztos vagyok abban, hogy a találkozók folyamata soha nem fog
megszakadni.

Kajak-kenu
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A péntek esti értekezleteken nem érintettek részére
rendszerint valamilyen könnyű városi programot
ajánlanak a szervezők.
A szombat a versenyek napja, összesen 14 kajak és 7
kenu versenyszámra kerül sor, mindegyik 500 m-es
távon. Szükség esetén előfutamokat tartanak.

A kajak-kenu találkozók színhelye az utóbbi években
Szeged volt, a Maty-éri nemzetközi versenypálya,
bár a sportág hívei időnként szívesen kirándulnának
az ország más részébe is.
A találkozók a péntek délutáni edzéslehetőséggel
kezdődnek, amikor a résztvevők megismerkedhetnek a vízzel és a hajókkal.

A fárasztó nap vége egy kellemes este: Finom vacsora, majd azt követően zenés-táncos szórakozás,
amit megszakít – megkoronáz – az eredményhirdetés, így vasárnap reggelre már csak a búcsúzás marad, és a remény, hogy jövőre újra találkozunk.
Az idén már 33. alkalommal meghirdetett kajak-kenu találkozók iránti érdeklődés az elmúlt 10 évben
megkétszereződött. Ma már 140-150 biztos résztvevővel számolhatunk az augusztus végén, szeptember elején megrendezésre kerülő találkozókon.

Az iparágnak – az egyenlő esélyek biztosítása érdekében – saját kajak hajóparkja van, egyes és páros hajókkal, amelyet csak az iparági találkozókon használnak, egyébként gondosan őrizzük. Az elsőnek
vásárolt hajók több, mint 30 éves szolgálat után is
még viszonylag jó áron értékesíthetők voltak. A
kenu versenyeket kölcsönzött négyszemélyes indián hajókkal bonyolítjuk le.

Misley Tibor,
Budapesti
Erőmű Zrt.

– A Budapesti Erőműnél régi
hagyománya van a vízi életnek.
Lágymányosi és újpesti csónakházunk mai napig bázisa
vízi túrázóinknak és a kajakkenu sportot kedvelő amatőr
evezőseinknek. Erről a bázisról
fejlődött ki társaságunk iparági
vízi találkozós csapata az elmúlt
húsz évben. Családok, baráti
társaságok készülnek évente a
tavaszi és nyári hónapokban az
iparág kajak-kenu versenyére.
Egyes családok több generációval vannak jelen. Az utóbbi évek
két legeredményesebb, legsportosabb „vizes” családja mindenképpen kiemelendő e keretek

között, mert példát mutatnak
és az utánpótlást is biztosítják a
találkozókra. A Pulszky család
többször elnyerte a találkozó
legeredményesebb családja díját, nagyszülő, gyermek, unoka
eredményes
együttműködése
révén. A Dombi család szintén
többször e díj birtokosa volt.
Teljes létszámban (4 fő) vízi
sportos életet élnek, sőt fiuk, aki
gyermekként az iparági találkozókon is kitűnt a tehetségével,
mára már VB, EB versenyeken
és hamarosan az olimpián is
bizonyíthatja a vízi sport iránti
teljes elkötelezettségét. A csapatunk, de gondolom minden
résztvevő számára külön öröm
a szegedi Maty-éri kajak-kenu
pályán versenyezni, nagyon jó
körülmények között. Különös
élmény híres versenyzőink után
ezen a pályán versenyezni.

Czikk József,
ELMŰ Nyrt.

– A bajai „kóstolgatás” után Szegedre kerülve Ozsvát Feri kedveltette meg velem ezt a sportot. Több
évig a szegedi szakosztály vezetője
voltam, s ha versenyzőként nem
is, győztes csapat vezetőjeként
több sikeres iparági verseny van
mögöttem. Versenyzői pályafutásomat tulajdonképpen az törte
derékba, hogy a szegedi iparági

versenyfelelőseként a verseny
lebonyolításával kapcsolatos feladatok nem tették lehetővé a vízre
szállást. Már ELMŰ alkalmazott
vagyok, és jóleső érzés, hogy még
mindig felkérnek erre a feladatra a
volt kollégák, amit én boldogan el
is vállalok. Jó az, hogy számítanak
rám, jó hogy örömet tudok okozni
másoknak, a régi barátaimnak, de
a legjobb az egészben, hogy mindig találkozni tudok azzal a kis
szervező csapattal, akik, mintha
az életük függene tőle, beleadnak
apait-anyait, hogy mindenki jól
érezze magát az iparágin.

Labdarúgás
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A villamosenergia-ipari sportmozgalomban a kispályás labdarúgás honosodott meg, kézilabda-méretű
pályákon, 5+1 fős csapatok küzdenek meg egymással. Egy csapatba a tartalékokkal együtt 12 játékos
nevezhető.
A részt vevő csapatok száma folyamatosan növekvő,
a 2011. évi 29. találkozóra már 22 csapat jelentkezett.
Ez az egyetlen sporttalálkozó, ahol a selejtezők és a
döntő, nem egy időben kerül megrendezésre.
A kettő vagy három selejtezőcsoport mérkőzéseit
csoportonként más-más helyszínen, általában május
hónapban tartják, valamelyik szombati napon. A 10
csapatos döntőre az ország valamely nagyvárosában,
rendszerint szeptember hónapban kerül sor, péntektől vasárnap délig. A péntek délután és az este az ér-

Donka
Sándor,
MAVIR ZRt.

– A villamosenergia-ipari sporttalálkozók az iparági társaságok
legnagyobb létszámot mozgósító
seregszemléje. Hazánkban az elmúlt 21 évben a színvonalas és
igényes tömegsport nagymértékben visszaesett. Sok társaság életében az iparági sporttalálkozók
jelentik az egyetlen lehetőséget
az adott sportágban történő országos szintű megmérettetésre.
Nem véletlen az utóbbi években
megjelent azon igények, mely a
kísérleti sportágak (sárkányhajó, kosárlabda, futás) elindítását
eredményezték. A villamosenergia-ipari sporttalálkozók népszerűségének titka eléggé összetett,

sok tényező befolyásolja. Véleményem szerint legfontosabb a
sportbarátság és a sportág szeretete. Jó társaság és színvonalas kiegészítő programok mellett még
nem láttam elégedetlenkedőket
egyetlen sporttalálkozón sem.
Fontos momentum még, hogy
a munkavállalók, tisztségviselők, nyugdíjasok mellett előzőek
hozzátartozói is részt vehetnek a
találkozókon. Fontos szempont a
találkozók előkészítése, lebonyolításának színvonala, a megfelelő, jó hangulat biztosítása és az
adott sportági bizottság sporttalálkozón való jelenléte, valamint
szakmai munkája. Örvendetes,
hogy évről évre egyre többet vállalnak az iparági cégek a sporttalálkozók megrendezéséből.

tekezletek időpontja, a szombat a két öt fős csoport
körmérkőzéséé. Vasárnap délelőtt a középdöntő,
majd döntő illetve a helyosztók kerülnek lebonyolításra, majd ezeket követi az eredményhirdetés.
A helyezetteken kívül különdíjak is átadásra kerülnek: Legsportszerűbb csapat, legjobb kapus, legjobb
mezőnyjátékos, gólkirály.
A kiegészítő programok igazodnak ahhoz, hogy
hölgyekkel legfeljebb csak a szurkolók között találkozhatunk, így a szombat estét általában valamilyen
kulturális program teszi gazdagabbá, és/vagy férfias
programmal, például borkóstolással kedveskednek a
rendezők a résztvevőknek.

Rák Zsolt,
ELMŰÉMÁSZ
Hálózati
Szolgáltató
Kft.
– Az 1990-es évektől veszek
részt az iparági labdarúgó találkozókon előbb az ÉMÁSZ
Sárospataki Régió, utóbb az
ELMŰ-ÉMÁSZ közös csapatával, s az eredményességre nem
lehet panaszunk.
Mégis, pozitív fejleményként értékeljük, hogy az évek folyamán
az eredmények mellett egyre
nagyobb szerepet kapott a találkozókon megismert, időközben
barátokká vált kollégákkal, ismerősökkel való találkozás élménye. A rohanó mindennapok
között felüdülést jelent a találkozó három napja!
Kár, hogy az utóbbi években ter-

jed egy rossz szokás, gyakorlat:
ha valamelyik csapat nem érdekelt a döntőben, akkor nem várja meg a találkozó végét, hanem
hamarabb haza utazik. Tiszteljük meg a rendezvényt, illetve a
résztvevőket, rendezőket (akik
rengeteget dolgoznak értünk)
azzal, hogy a záró eredményhirdetésen is részt vesz mindenki!
Kívánom
mindannyiunknak,
hogy jó egészségben még soksok Iparági találkozón vehessünk részt!

Horgászat
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Az iparágban nagy népszerűségnek örvendő sportág kedvelői idén már 29. alkalommal randevúztak.
Találkozóik szokásos időpontja július második fele,
a résztvevők száma 150-170 fő körüli. A rendezők
személye és a helyszín igen változatos, így a résztvevők évenként hazánk más-más városát és vízpartját,
horgászhelyeit ismerhetik meg.
A találkozók programja sokban hasonlít a többi
sportágéhoz. A péntek délutáni érkezést este a technikai és sportági értekezlet követi, szombaton délelőtt kerül sor az első fordulóra, vasárnap délelőtt
a második fordulóra, mindkettő három órás. Eredményhirdetés és a találkozó zárása szokás szerint a
vasárnapi ebéd utánra marad. A verseny értékelése
Nagy Károly,
Bakonyi
Erőmű Zrt.

– Ha arra szeretnék válaszolni,
hogy mit is jelentenek számomra a VIT sporttalálkozók, akkor
a tömegsport és a találkozó
szavak jutnak először eszembe.
1973-ban kezdtem pályámat az
Ajkai Hőerőműnél és mint ifjú,
közösségi érdeklődésű ember
rövidesen bekerültem a helyi
szakszervezeti vezetőségbe, mint
ifjúsági és tömegsportfelelős. Így
aztán hamar kapcsolatba kerültem az iparági sportmozgalommal, s ez a kapcsolat még ma is
tart. Később, mint szakszervezeti
titkár még nagyobb felelősséget
és kötelezettséget éreztem, a VIT
sporttalálkozók népszerűsítése
tekintetében. Azért, hogy segítsük e nemes hagyományokkal
rendelkező találkozók fennmaradását, mi magunk is rendszeresen vállaltuk különböző sport-

találkozók megszervezését. Helyi
adottságainknak megfelelően, az
egy alkalommal megszervezett
természetbarát találkozón felül,
több esetben szerveztünk sakk,
kispályás labdarúgás, teke és
legnagyobb számban horgásztalálkozókat. E helyről is szeretnék
köszönetet mondani a találkozók
szervezésében nyújtott segítségükért kollégáimnak, név szerint
is kiemelve közülük Egger Attila,
Hező Csaba és Micskó Gyula barátaimat. De még sokan mások a
Bakonynál és a többi iparági társaságnál mindent megtesznek,
hogy fennmaradjon e rangos
mozgalom a saját és az iparágban dolgozók érdekében.

szektoronként a kifogott halak súlya szerint történik.
A helyezéseket egyénileg és a három fős csapatokra
állapítják meg, külön az A kategóriában (az elmúlt évi
verseny első 15 helyezettje) és külön a B kategóriában.
A találkozó lebonyolítási rendje szerint szombat délután szabadprogram van, ahol a résztvevők a helyszínnel ismerkedhetnek, illetve a rendezők programajánlásait fogadhatják meg.
A szombat este az együttes, közös szórakozásé, ismerkedésé, barátkozásé. Bár örvendetes, hogy egyre
több hölgy vesz részt a horgásztalálkozókon, számuk
még nem éri el azt a mértéket, hogy ilyen alkalmakkor a tánc legyen a főszerep, de azért a rendezők
mindig megtalálják a módját annak, hogy jól érezze
magát a társaság.

Gyurkovics
Lászlóné,
EDF
DÉMÁSZ
Zrt.
– Az első iparági horgásztalálkozó, amelyen részt vettem, a
Bánhidai Erőmű által szervezett
verseny volt 1997-ben. Azóta, az
utolsó kivételével, egyikről sem
hiányoztam, előbb versenyzőként, később csapatvezetőként
mindig ott voltam a démászos
társaimmal. Tiszaújváros, Győr,
Paks, Dédestapolcsány, Nyitra és
a még fel nem sorolt helyszínek
mind-mind kellemes emlékek,
amelyekre oly jó visszagondolni.
Jó szívvel emlékszem Zánkára is,
pedig 2001-ben olyan sekély volt

a Balaton, hogy a verseny végére
magasabban állt a mederben a
bedobott etetőanyag, mind a víz.
Talán elnézik a sportbarátaim,
hogy a legemlékezetesebb találkozó számomra mégis a 2003-as
volt, amikor mi lehettünk a vendéglátók Szegeden, a Maty-éri
versenypályán. Remélem mások
is szívesen emlékeznek rá.
Sokáig a horgásztalálkozók szereplője volt a profi-amatőr vita,
nagy eredmény, hogy ez a csapatok két osztályra bontásával
igazságosan megoldódott. Örülök, hogy részese lehettem a közel
másfél évtized iparági horgászversenyeinek. Sok tapasztalatot és
barátot szereztem, s nem utolsó
sorban az ország sok vidékét,
horgászvizét megismerhettem.

Sí
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A villamosenergia-ipari sítalálkozók iránti érdeklődés a 28 évvel ezelőtti induláshoz képest hihetetlenül
megnőtt, a résztvevők száma már csaknem azonos
a természetbarát találkozóéval: 2010-ben csak alig
kevesebb, mint 500 fő volt a létszám! Mindez nem
kis részben a rendezőknek – az utolsó 15-20 évben
a Mátrai Erőműnek – köszönhető, akik korábban
Ausztriában, az utóbbi hat évben Táléban (Szlovákia) teremtettek remek feltételeket a síeléshez és a
kellemes időtöltéshez.
2010-ben visszaállt és feltehetően a jövőben is megmarad a sítalálkozók korábbi lebonyolítási rendje.
Csütörtök délutáni érkezés, pénteken edzésjellegű
síelés (a rendezők délután kapukat is felállítanak),
szombaton verseny, vasárnap levezető síelés vagy

Tari Gábor,
MAVIR ZRt.

– Megdöbbentő, de már több
mint 30 év telt el azóta, hogy
elindult útjára a Sítalálkozók
története is. Az indító lökést
az adta, hogy a hetvenes évek
második felében a GHV (Mátrai Erőmű) megépítette saját
síbázisát Mátraszentistvánon.
Nem akarták azonban kisajátítani maguknak ezt a szép sportot
és elhatározták, megosztják annak örömét az iparág többi dolgozójával is, így más sportágak
mintájára 1979-ben meghirdették az MVMT Sítalálkozót.
Bár ez az első – és még később
néhány - szervezés hóhiány miatt nem jött létre, a szervezők
nem adták fel és a következő
idényben, 1980. január 26-27én megtartották az I. Villamosenergia-ipari Sítalálkozót
Mátraszentistvánon.

Ezt követően hosszú évekig ez a
hely volt iparági téli otthonunk,
majd a hóbiztosságot keresve
több síterepet (Galyatető, Bánkút, Mürzsteg, Spital, Tále) kipróbáltunk.
Tále-ba már szinte hazajárunk.
Nem csak azért, mert 2004 óta
minden évben ott vagyunk és
ismerünk minden helyet, hanem
azért is, mert ez egy nagy család
is. Ismerjük egymást, várjuk a találkozót, jó látni, átélni más örömét, családi fejlődését. Vagyunk
jónéhányan, akik a kezdetektől
ott voltunk, akkori kisgyermekeink ma már saját kisgyermekeiket hozzák, nagyon sokan újak
is csatlakoztak, csatlakoznak a
csapathoz.
Óriási köszönet illeti ezért azt
a „gagarinos” lelkes csoportot,
akik időt és fáradságot nem kímélve évről évre megrendezik a
találkozót nekünk, tömegekkel
megszerettetve a síelést, ezt a
csodálatos sportot.

szabad program. A csütörtök esti értekezleteken és
a szombat esti banketten és eredményhirdetésen
kívüli szabadidő kellemes eltöltését a szállás kínálta változó, de színvonalas lehetőségek (pl: wellnesz,
koliba, stb.) biztosítják.
A verseny maga – a sok induló miatt – egyfutamos
óriás műlesikló verseny, ahol a pálya teljesítéséhez a
tudásszinttől függően 25-50 másodperc szükséges.
A sikeresen célba ért versenyzőket korosztályok és nemek szerinti versenyszámokban értékelik, egyénileg
és három fős csapatokban. Átadásra kerül egy családi
vándorkupa is, amely a családtagok által elért eredményeket a nőket, a gyerekeket és az idősebbeket előnyben részesítő pontozási módszer szerint összesítik.
Hadzsi
Sándor,
Mátrai
Erőmű Zrt.
– Én egy alföldi születésű gyerek
vagyok, így a téli sportok között
nem szerepelt a sí. A Mátrai
Erőműben 1981 óta dolgozom,
amikor a legnagyobb fiam, Attila született. 1986-ban vettem
fel először komolyabban a sílécet, akkor a kisfiam felügyeletét
láttam el, miközben ő a Lőrinci Sportegyesületben tanult a
mátraszentistváni pályán. Ettől
az évtől kezdve minden télen
központi szerepet kapott a sí
sport, először a gyerek, majd
1989-től az Ákos fiam bekapcsolódásával a teljes család életébe.
A gyerek sí sport mellett a háttérben formálódott az „öregek”
klubja is: Horváth Sanyi, Cs.
Nagy Pista, Mata Laci, Farkas
Lajos, és még tudnám sorolni… A legkisebb, Bence fiam
már ebben a társaságban tanult

meg síelni. Tulajdonképpen az
öregek egymáshoz való ragaszkodása indította el a rendszeres
téli közös túrákat, melyekben a
családom tagjai teljes számban
részt szoktak venni. Rendszeresen indulunk az iparági sí találkozón is. Az egyéni számokban
a család eredményességéről a
gyermekeim általában gondoskodnak. Mondják, nekem csak
annyira kell jól síelni, hogy a családi kupáért folytatott harcban
eredményesek, pontszerzők legyünk. Eddig kilenc alkalommal
nyertük el a kupát, ahol komoly
ellenfelek társaságában szerepel a nevünk, mint a Horváth,
Kis, Tari, Szederkényi, Búzás,
Záprel családok. Erre vagyok a
legbüszkébb, meg persze, mint a
szakosztály vezetője a mátrások
jó szereplésére. Annak is nagyon
örülök, hogy a sí találkozók iránti érdeklődés az utóbbi években
nagymértékben megnőtt.

Tenisz
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A salak iparági szerelmesei augusztus második hétvégéjén tartják éves összejövetelüket, idén már 26.
alkalommal. Tekintettel a sok – 220-240 fő közötti
– résztvevőre és a 14 versenyszámra (egyesek, párosok, korcsoportok, nemek), nem könnyű a rendező
feladata. A jó idő mellett sok pályára is szükség van
a gördülékeny lebonyolításhoz. Szerencsére a pécsi kollégák egy nagyszerű adottságú sportteleppel
rendelkeznek, így – ha más jelentkező nem akad
(de azért időnként igen, például: Szegeden és Sopronban is nagyszerű találkozóra került sor a közelmúltban) ők mindig szívesen vállalják a házigazda
szerepét!
Dr. Trinn
Tamás,
E.ON Déldunántúli
Áramhálózati
Zrt.
– A Dédászhoz kerülvén, hála elsősorban szakosztály vezetőnknek, Kisteleki Gusztávnak és az
általa szerzett kiváló oktatóknak,
köztük az iparági találkozókon
sokáig résztvevő, örökös vidék
bajnok Tamási Liának, sok kollégámmal együtt hamar a tenisz
bűvkörébe kerültünk, olyannyira, hogy az első, gyöngyösi iparági találkozón már busznyian
vettünk részt.
Az iparági teniszversenyek számomra azóta is, évről-évre baráti és családi programot jelentenek. A „métely” és az optimális
dédászos körülmények folytán

lányom, majd vőm, gyerekeik, s
mikor a kis unokák már megengedték, feleségem is rendszeres
résztvevők voltak a hétközna
pokban, mint játékpartnerek.
A 26 iparági teniszverseny csaknem mindegyikén részt vettem,
férfi egyéniben, lányommal vegyes párosban, az utóbbi időben
már két unokám is erősítette a
csapatot. Nem tudok kiemelni
egyet sem a számtalan élmény
közül. A játék egyszerre okoz
személyes, családi és közösségi
örömet, melyért mindenkinek
köszönetemet kell kifejeznem,
hisz rendkívül gazdagították életem. A győzelem, a kudarc egyaránt az erőfeszítés, a jó, s jobb
nemes küzdelmének eredője, a
vesztesnek is megéri, mert csak
nyer vele.

A találkozók csütörtök este az értekezletekkel kezdődnek, péntek reggeltől szombat estig aztán folyamatosan pattog a labda, így vasárnap délelőttre – ha
az időjárás kegyes volt – már csak a döntők és az
eredményhirdetés marad. Az időjárástól és a pályák
számától függően a versenyszámaikból korán kiesettek részére vigaszversenyt is szoktak szervezni
a rendezők.
A találkozót kiegészítő programok is színesítik, a
csütörtök és a péntek este általában a baráti beszélgetéseké. Szombat este viszont a többség már élvezheti, hogy a másnapi döntőkben nem érdekelt, azaz
a zenéé és a táncparketté lesz a főszerep, sokszor
másnapig!

Albert Zoltán,
E.ON Északdunántúli
Áramhálózati
Zrt.
– Életem első tenisz találkozóján, 1992-ben Miskolcon vettem
részt. Ha jól számolom, idén épp
huszadszor ragadom meg azt a
húrozott micsodát, hogy mostanra már kedves barátaimat,
sporttársaimat és mindeközben
magamat legyőzzem.
Bizony arra is emlékszem ezen
az első versenyen az egyéni pályafutásom alig fél óráig tartott.
Megfogadtam, hogy az akkori
versenykiírás már-már klas�szikus „iparági sportbarátságok
megerősítése” célján kívül a
sport eredményességi oldalát is
megpróbálom elérni. Mostanra talán valamennyire sikerült
megvalósítanom...
Mégis ezek a tenisz találkozók
számomra igazán az emberi
kapcsolatokról szólnak. A mai
áramszolgáltatói környezetben
különösen fontosnak látom,
hogy a távoli cégekben dolgozó
szakemberek ne csak, mint piaci

versenytársak ismerjék felületesen egymást. Hanem a sport
nemesítő küzdelmén keresztül,
mint sportbarátok kerüljenek
közelebb egymáshoz. Persze
néha egy out megítélésében nagyon távoli álláspontok is kialakulhatnak, de ezeknek az ellentéteknek jellemző tulajdonsága,
hogy már kevés alkoholban is
oldódnak, amire kiváló alkalom
adódik az esti bulik alkalmával...
Annál pedig nincs szebb pillanat, amikor két F60-as versenyző
elkezdi mérkőzés előtt térd, könyök, és egyéb védőfelszerelését
magára ölteni. Mintha egy régesrégi történelmi kor elevenedne
meg a szemünk előtt! Páncélos
lovagjaink talán felszereléseik
súlyától kissé meglassulva, de
annál acélosabb akarattal feszülnek egymásnak. Remélem, egyszer én is lehetek eme nagyszerű
küzdők egyike!
Végül egy jó tanács a divatos
szóval élve - szingliknek: Tartsátok nyitva a szíveteket, mert egy
ilyen találkozón, akár Cupido is
adogathat egy igazi ászt! Ezt a
győri csapat példája (3 házasság)
fényesen igazolja!

Asztalitenisz
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Az iparági asztaliteniszezők június elején szoktak
randevúzni, váltakozó helyszíneken, a szokásos létszám 150-160 fő. Egyéni, páros és három fős csapatversenyekre kerül sor külön a hölgyeknek és külön a
férfiaknak (persze van vegyes páros is), azon belül is
külön az igazolt versenyzőknek és külön az amatőröknek. Így végül 14 versenyszámban kerül sor eredményhirdetésre a vasárnapi ebéd után, a találkozó
zárásaként.
De egy kicsit előreszaladtunk, pedig fontosabb az,
ami az eredményhirdetés előtt van, a játék, a sport,
a szórakozás, a jóízű beszélgetés. Ezekre pedig van
bőven idő a péntek délutáni érkezéstől egészen vasárnap délig.
A versenyekre szombaton egész nap, illetve vasárnap délelőtt kerül sor, ilyenkor általában 16 asztalon
egyszerre pattog a kaucsuklabda. A péntek délután
és este kötetlenebb, de általában már ilyenkor is kínálnak a szervezők valamilyen kellemes programot,
míg a szombat este (éjszaka) a felhőtlen szórakozásé,
barátkozásé!
Gyarmathy
Katalin,
Paksi Atomerőmű Zrt.
– A több évtizedes múltra vis�szatekintő villamosenergia-ipari
sporttalálkozók az iparág egyik
legjelentősebb és legjobb rendezvényei. Jó, hogy lehetőség
van a munkával, idegeskedéssel
teli, avagy a nyugdíjas, dolgos hétköznapok után évente
találkozni azokkal az amatőr
sporttársakkal, akikkel már baráti kapcsolatok épültek ki az
évek folyamán. A VITSPORT
Alapítvány megalapítása óta
szervezettebben zajlanak a különböző sportágak találkozóinak

rendezvényei. Az új sportágak
fogadása, a versenyek nyomon
követése, az anyagi támogatások
egységes kezelése, a szervezeti
megújulás mind-mind az iparági versenyek hagyományainak
megtartását és a további fejlődés
feltételeit segítik.
Nagyon fontosnak tartom, hogy
azokban a sportágakban, ahol
előnyt élvezhetnek az igazolt
versenyzők, külön kategóriában
versenyezzenek az amatőröktől,
mint azt az asztalitenisz találkozókon sikerült a versenyszabályzat fejlesztésével megnyugtatóan
megoldani. Végül egy javaslat:
A 20 éve együtt versenyző kortalan hölgyek is megérdemelnének
egy senior kategóriát!

Korodi
Mihály,
MVM Zrt.

– Minden évben alig várom az
iparági asztalitenisz találkozót.
Ott sok résztvevőt ismerősként
üdvözölhetek. Olyan ez, mint
egy nagy család. Véleményem
szerint ez a fő oka a találkozó
hallatlan népszerűségének. Az
ember társas lény, jó dolog tartozni valahova, egy közösséghez, amely évente összejön. Az
is jó, hogy a találkozót minden
évben máshol rendezik, így jobban megismerjük az országot. A
találkozó egyben remek kikapcsolódás. Örvendetes két-három

napra kiszakadni a mindennapokból. Az is jó, hogy minden
évben új arcokat is lehet látni,
fiatalok is jönnek. Most, amikor
már évek óta a találkozó legidősebb résztvevői közé tartozom
(73 éves leszek novemberben),
elhatároztam, hogy addig fogok, illetve próbálok részt venni
a találkozón, amíg még nyerek
meccset (vagy legalább egy szettet, vagy..néhány poént, vagy...).
Az ez évi találkozón, a BVSCszaunában még öt meccset
nyertem: négyet egyesben, egyet
pedig párosban. Hogy jövőre mi
lesz, azt persze nem tudhatom.
De ha egészségem engedi és bevesznek a csapatba, feltétlenül
ott leszek.

Teke
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A hagyományosan október közepén megtartott teketalálkozók iránti érdeklődés is igen nagy, 220-240 fő
munkavállaló és családtag részvételére számíthat, aki
vállalkozik a találkozó megrendezésére. A helyszín
és a rendezők személye változó, bár utóbbiak előszeretettel választják Tatát, ahol minden feltétel adott
egy jó színvonalú, kellemes hangulatú találkozóhoz.
A jövőben kezelendő problémát jelent, hogy egyre
kevésbé bizonyul négy pálya elegendőnek a verseny
gördülékeny lebonyolításához.
Ez utóbbi problémával függ össze, hogy a találkozók kezdete mind korábbra kerül, több csapatnak
már péntek délelőtt pályára kell lépni. Ha a lehetőségek engedik, mindenkinek 2x25 dobásra van lehetősége (15 teli + 10 tarolás). Az 50 dobás eredménye alapján kerül kihirdetésre a három fős csapatok
versenyének eredménye, míg a legjobbak az egyéni
Tóth Pál

– Az iparági teketalálkozók történetében, mint a rendezvény
egyik alapítójának, az jelentett
számomra nagy elismerést és élményt, hogy a résztvevők száma
minimális hullámzással, de folyamatosan emelkedett. Az első
találkozó 68 fős részvételéhez
képest az utóbbi időben rendszeresen 200 fő feletti létszámra
számíthatunk.
Pozitívumnak
értékelem emellett azt, hogy a
résztvevők között sok fiatalt is
látok. Remélem lesz kinek átadni a stafétabotot az L (ötvenedik)
találkozó elérésére! A nagyobb
létszám ugyanakkor megnehezítette a rendezők dolgát és
a találkozók kicsit átalakulva a
verseny, a bajnokság irányába
csúsztak el. Ennek nem nagyon
örülök, hiszen a fő célunk min-

dig az volt, hogy a tekét szerető
iparági dolgozók és családtagjaik találkozhassanak és egy, a
sportágnak is hódoló kellemes
hétvégét tölthessenek együtt.
Bízom benne, hogy a feltételek
javulásával, a pályák számának
lehetőség szerinti növelésével
hamarosan visszarendeződnek
a hangsúlyok! Én időközben
elhagytam ugyan az iparágat,
de hála a rendező társaságoknak, szinte minden évben részt
vehettem a találkozókon, ahol
a megtisztelő főbíró szerepet
tölthettem be. Biztosítva a sorsolást, az eredmények gyűjtését,
melyből az internet révén bárki
szemezgethet, hiszen minden
adat, összefoglaló megtekinthető
a VITSPORT honlapján. Végezetül megemlítem, hogy életem
egy sorsfordító eseményét is a
teketalálkozóknak köszönhetem,
itt ismertem meg az én drága feleségemet, akivel azóta kettesben
járunk a találkozókra.

döntőben folytathatják, ahol további 2x25 dobásra
van lehetőségük.
A csapat, illetve egyéni versenyben külön értékelik
a hölgyeket és a férfiakat, azon belül az igazolt versenyzőket és az amatőröket, továbbá az előre meghatározott vegyes párosok eredményét.
A találkozó kiegészítő programjai hasonlóak a többi
sportágéhoz, a péntek este általában a kötetlenebb
szórakozásé, barátkozásé, míg a szombat este szokásos programja a vacsora és az azt követő, sokszor
másnapig tartó bankett.
Az eredményhirdetés, illetve a találkozók zárásának
időpontja attól függ, hogy sikerül-e szombaton befejezni a versenyt, vagy az egyéni döntőre csak vasárnap
délelőtt kerül sor.

Tóvaj Zoltán,
Mátrai
Erőmű Zrt.
– Már több
évtizede dolgoztam a Mátrai Erőműben karbantartó műszerészként, amikor
kedvet kaptam a tekézésre és
2003-ban beléptem a Mátra SE
teke szakosztályába. A csapat
hamar megszerettette velem a
gurítást. Olyannyira, hogy a mai

napig lelkes amatőrként, mikor
az időm úgy engedi, eljárok az
edzésekre. Az iparági versenyekre aktívabban készülök és
a kollégákkal alig várjuk, hogy
találkozzunk a régi, jó ismerősökkel. A hangulat és a csapatszellem magával ragad. Ezért is
szeretek tekézni. Anita lányomat
is sikerült megfertőzni ezzel a
népszerű sporttal, 2007-óta ő is
a csapat lelkes és mások szerint is
tehetséges amatőr tagja lett.

Új, kísérleti sportágak
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Sárkányhajó
A Fadd-Domboriban megrendezett 2010. évi első találkozón 13 hajó indult, amelynek legénysége minimum 16,
maximum 20 evezősből, egy dobosból és egy kormányosból áll. Utóbbit– a hajókkal együtt – a rendezők biztosítják
minden részt vevő egység számára.
A legénység vegyes összetételű, minimum 14 munkavállaló,
a többiek házastársak, szülők, gyerekek is lehetnek. A versenytáv 200 m, az idő-előfutamok alapján A, B, C döntőt
rendeznek.
Szabó István
László, E.ON
IT Hungary
Kft.

győriként büszkén mondhatjuk,
azon belül is elsőként Győrbe.
Itt volt az első hajó, az első egyesület, és itt rendezték például
az első Sárkányhajó Fesztivált,
– A sárkány- amelyre néhány éve érdekességhajó sportág Kínából került Eu- képpen beneveztünk egy vállalati
rópába, majd Magyarországra, és csapattal, és annyira megtetszett,

A találkozó péntek este az értekezletekkel kezdődik. A verseny szombaton van, amit zenés-táncos est követ, vasárnapra csak az elutazás marad.

hogy indultunk a következő évin
is. Jött az ötlet később, hogy
edzünk rendszeresen a jövőben
is! Azóta tavasztól őszig minden
héten egyszer hajóba ülünk és
várjuk a vezényszót: Elöl a lapát!
Ezért is örültünk nagyon, amikor
meghallottuk, hogy ilyen iparági

sporttalálkozót is szerveznek.
Ott voltunk az elsőn és most készülünk a másodikra. Nagyszerű
csapatépítő sport ez, egyszerre
sok embernek ad lehetőséget a
mozgásra, a friss levegőre és segít kizökkenni a napi stresszes
életből.

rint én inkább streetball párti vagyok, mert jobban megmozgat,
mint az egészpályás kosárlabda.
Nem beszélve arról, mennyivel kellemesebb, hogy hölgyek is vannak
a pályán. A mérkőzések nagyon jó
hangulatban zajlottak, igazán jól
éreztük magunkat, sokat nevet-

tünk. Észrevettük, pár csapatban
különösen tehetséges emberek
vannak, akik úgy mozogtak, mint
egy profi. Lehet, hogy azok is? Jó
lenne ebben a sportágban is megoldani az amatőr és profi csapatok
külön választását. Reméljük lesz
folytatás, mi biztosan ott leszünk!

ket tűztük ki célul az idei, első
ilyen megmérettetésre. Ahhoz,
hogy mindez vonzó is legyen, a
versenyhez megfelelő időpontot,
megfelelő helyszínt, megfelelő
távokat, valamint megfelelő értékelési kategóriákat (gyermek,
családi, férfi, női) törekedtünk
párosítani. A jelentkezők nagy
száma és a későbbi visszajelzé-

sek alapján úgy tűnik, hogy ez
sikerült is. Bár az időjárás nem
vette kegyeibe a versenyzőket
és a rendező E.ON-os csapatot,
ennek ellenére nagyon kellemes
élményekkel tértünk vissza az
első Villamosenergia-ipari Futótalálkozóról, az első VITSPORT
Kupáról.

Kosárlabda (Streetball)
A kosárlabda egykosaras változatában három fő küzd három ellen, s a pályán lévő három csapattag közül egy hölgynek kell lennie. Egy csapatba három férfi és két nő nevezhető. Cserélni labdabirtoklás esetén folyamatosan lehet. A
mérkőzések 16 pontig, vagy 20 percig tartanak.
A 2010. évi első paksi találkozón 14 csapat indult, és egynapos rendezvény volt. 2011-ben több résztvevőre számítva a
más iparági találkozókon általában szokásos péntek estétől
vasárnap reggelig tartó lebonyolítást tervezik.
Páll Tamás,
OVIT Zrt.
– Nagyon meg
örültem, amikor láttam a
Vitsport internetes oldalán, hogy
lesz streetball bajnokság is iparági

szinten. Régebben kosárlabdáztam
és a kollégáimról is tudtam, hogy
szeretik űzni ezt a sportot. Amikor
már többet tudtam a rendezvényről, mozgósítottam a kollégákat és
hamar összeállt a csapat. Izgulva
vártuk a versenyt, hogy megmutassuk mit is tudunk. Személy sze-

Futás
A többi sportágtól eltérően egy már régebb óta létező rendezvényhez, a Tatai Tó-futáshoz kapcsolódóan került sor
első ízben 2011. május 15-én VITSPORT KUPA’11 elnevezéssel az első iparági futóversenyre, amelyen 7 és 14 km-es
távon a felnőttek, 2 km-es távon a gyerekek versenyezhettek. Az egyéni értékelés mellett a társaságok és a családok is
értékelésre kerültek. Nagy sikernek tekintjük, hogy már az
első versenyre 129 versenyző jelentkezett!
Nemesházi
László,
ELMŰ Nyrt.
– Az egyre
népszerűbb
utcai futóversenyeken gyakran
találkoztam iparágunkban dolgozó kollégákkal. Ezért is vállaltam el örömmel az alapítvány

kuratóriumának felkérését egy
hagyományteremtőnek szánt futóverseny előkészítésére, melyre
meghívnánk az iparágunkban
dolgozó munkatársainkat és családtagjaikat, hátha kedvet kapnak
egy közös futásra. Az egészséges
versengésen kívül a mozgás népszerűsítését, a sportolást, és a közös együttlétből fakadó élménye-

A Villamosenergia-ipari Sporttalálkozókon résztvevő
társaságok:
• AES Tisza Erőmű Kft.
• Alpiq Csepel Kft.
• Alpiq Csepeli Erőmű Kft.
• Alpiq Csepeli Szolgáltató Kft.
• Bakonyi Erőmű Zrt.
• Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók
Szakszervezete
• Budapesti Erőmű Zrt.
• Dorog–Esztergom Erőmű Kft.
• Dunamenti Erőmű Zrt.
• E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.
• E.ON Energiatermelő Kft.
• E.ON Energiaszolgáltató Kft.
• E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
• E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft.
• E.ON Hálózati Szolgáltató Kft.
• E.ON Hungária Energetikai Zrt.
• E.ON IT Hungary Kft.
• E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.
• E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.
• E.ON Ügyfélszolgálati Kft.
• EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.
• EDF DÉMÁSZ Partner Kft.
• EDF DÉMÁSZ Zrt.
• Egyesült Villamosenergia-ipari
Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége
• EH-SZER Kft.
• EKS Service Kft.
• ELMŰ Hálózati Kft.

• ELMŰ Nyrt.
• ELMŰ-ÉMÁSZ Szolgáltató Kft.
• ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft.
• ÉMÁSZ Hálózati Kft.
• ÉMÁSZ Nyrt.
• ETV-Erőterv Zrt.
• Magyar Áramszolgáltató Kft.
• Magyar Energia Hivatal
• Mátrai Erőmű Zrt.
• MAVIR ZRt.
• MVM ERBE Energetikai Mérnökiroda Zrt.
• MVM Gter Zrt.
• MVM Informatikai Zrt.
• MVM Kontó Zrt.
• MVM Partner Zrt.
• MVM Trade Zrt.
• MVM Zrt.
• Országos Villamostávvezeték Zrt.
• Paksi Atomerőmű Zrt.
• Pannon Hőerőmű Zrt.
• PANNONPOWER HOLDING Zrt.
• Pannontrading Kft.
• Primavill Kft.
• SAG Hungária Kft.
• Sinergy Kft.
• Tiszavíz Vízerőmű Kft.
• Vértesi Erőmű ZRt.
• VILLKESZ Villamosipari
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

