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Н

ародився 14 грудня 1965 р. у м. Дніпродзержинську. Мати, Світлана Григорівна, працювала старшим майстром гідротехнічного цеху
Дніпродзержинської ГЕС, а батько, Іштван Шандорович, — водієм автоколони ВЕО «Дніпроенерго».
Після закінчення Дніпродзержинського енергетичного технікуму та проходження військової служби в лавах
Радянської армії в 1988 р. Вадим Іштванович розпочав
трудову діяльність на Дніпродзержинській гідроелектростанції електрослюсарем електротехнічного цеху.
З метою підвищення своєї кваліфікації та задля розширення кола можливостей для вирішення низки професійних питань і проблем, того ж року В. І. Медьєши
вступив на вечірнє відділення енергетичного факультету Дніпродзержинського індустріального інституту імені М. І. Арсенічева за спеціальністю «Електропривід та
автоматизація промислових підприємств і технологічних комплексів». Навчання закінчив у 1994 р., здобувши
фах інженера-електрика. Як зазначає Вадим Медьєши
сьогодні, поєднувати навчання та трудову діяльність
було надзвичайно цікаво та корисно. Адже практичний
досвід, отриманий на роботі, неабияк згодився в освоєнні
науки, а теоретичні знання, здобуті в інституті, допомагали структурувати та впорядкувати цей досвід, значно
підвищити свій технічний і фаховий рівень.
На ДДГЕС Вадим Іштванович пройшов шлях від
електрослюсаря до начальника зміни електроцеху, начальника електроцеху. А з 2011 р. він обіймає посаду директора Дніпродзержинської ГЕС.
Сьогодні Дніпродзержинська ГЕС, яка належить
до структури ПАТ «Укргідроенерго» та є четвертою

Дніпродзержинська гідроелектростанція

в каскаді гідроелектростанцій на Дніпрі, визнана однією з найкращих в Україні за економічними та енергетичними показниками. На ній працюють чотири енергоблоки, успішно втілюються в життя широкомасштабні
проекти реконструкції та модернізації устаткування,
гідротехнічних споруд станції. Особливу увагу колектив
і керівництво підприємства надають підвищенню безпеки гідротехнічних споруд.
До кадрового складу Дніпродзержинської ГЕС
належать близько 270 працівників — висококласних
фахівців, у руках яких — експлуатація надскладного
виробництва, яка потребує комплексу особливих знань
і практичних навичок. Трудовий колектив постійно
«омолоджується», поряд із ветеранами виробництва,
які пам’ятають пуск першого агрегату, на ДДГЕС працюють молоді фахівці-ентузіасти. «У нас багато гідних
людей, справжніх професіоналів своєї справи, — стверджує директор гідроелектростанції В. І. Медьєши. —
Причому однаково успішно працюють представники
всіх поколінь». Плідну роботу ГЕС значною мірою зумовлюють належні умови праці, високий рівень соціального захисту як працівників-сучасників, так і ветеранів
виробництва.
Головним досягненням студентського періоду свого життя Вадим Іштванович Медьєши вважає те, що
саме тоді він прийшов до розуміння простого факту:
насправді якісна праця неможлива без постійного навчання, самовдосконалення, прагнення до нових висот
і горизонтів. Адже людина є справжнім професіоналом
не тоді, коли має досконалий багаж знань і навичок,
а тоді, коли неодмінним атрибутом її професійного життя стає прагнення змінити світ на
краще, немислиме без невтомного
творчого пошуку, творчої активності, а отже — і без самоосвіти.
Вадим Іштванович захоплюється спортом, у вільний час займається
садівництвом
і
виноградарством, любить риболовлю.
Практично всі члени родини
В. І. Медьєши є випускниками сучасного Дніпродзержинського державного технічного університету,
зокрема електротехнічних і механічних спеціальностей.
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