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Miniszteri látogatás

A Duna-Mecsek
Területfejlesztési
Alapítvány kuratóriumi ülése
Hetvehely, 2008. június 27.
hazai nukleáris létesítmények környezetében - Paks, Kalocsa, Bátaapáti, Boda és Püspökszilágy
körzetében - mûködõ Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány megtartotta
idei második ülését. Az alapítvány célja
továbbra is az atomerõmû által kijelölt
területeken élõ 136 000 ember számára
lehetõséget biztosítani település-, térségés gazdaságfejlesztési források eléréséhez. Az alapító Paksi Atomerõmû Zrt.
idén is 500 millió forintot bocsátott az
alapítvány rendelkezésére.
A 2008. évi pályázati felhívásban felállított prioritások kiemelten gazdaságfejlesztésre, munkahelyteremtésre, a térségek, települések összefogását, valamint a
turisztikai vonzerõ fejlesztését elõsegítõ,
ill. környezetvédelmi programokra terjednek ki. Az alapítvány az európai uniós
forrásokból magyar társfinanszírozás
mellett támogatott operatív programok
pályázatainak elõkészítését, illetve a pályázatokon való részvételt is kiemelten kívánja segíteni. A prioritásokat külön-külön fogalmazták meg az önkormányzatok,
azok társulásai, intézmények, közhasznú
szervezetek, civilszervezetek, egyesületek és gazdálkodó szervezetek számára.
A Hetvehelyen megtartott ülésen felszólalt Szili Katalin, az Országgyûlés elnöke is, aki a kistelepülések érdekében arra kérte a kuratóriumot, hogy tegye lehetõvé a hazai pályázatok önerejének kiegészítéséhez szükséges pénzösszeg kuratóriumi megpályázását. A kuratórium elfogadta a javaslatot, majd döntött a 2008. évi
második forduló pályázati ablakainak kibõvítésérõl, így ezután az európai uniós
kiírásokon kívül a hazai pályázatok önerejének kiegészítéséhez is igényelhetõ
támogatás.
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üzemlátogatást követõ eszmecserén a
szakminiszter részletes tájékoztatást
kapott a tulajdonos MVM Zrt. és a Paksi Atomerõmû Zrt. vezetõitõl az erõmû
MVM Csoportban, illetve a hazai villamosenergia-termelésben betöltött szerepérõl.

Egy évtized a nukleáris ipar szolgálatában
A Radioaktív Hulladékokat Kezelõ
Kft. (RHK Kft.) és a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap (KNPA) megalakulásának 10. évfordulóját ünnepelte a nukleáris szakma július 1jén a Mûegyetemen.
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z ünnepség kezdete elõtt rövid sajtótájékoztató volt, ahol dr. Hegyháti
József, az RHK Kft. ügyvezetõ igazgatója, dr. Rónaky József, az OAH fõigazgatója és a KNPA kezelõje, és dr. Szabó Pál
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter köszönte meg a sajtó munkatársainak a két intézmény munkájának folyamatos nyilvánosság elé tárását.
A tízéves évfordulóra egy rövid ismeretterjesztõ film készült az RHK Kft. tevékenységérõl, amelyet levetítettek az
ünnepség résztvevõinek. A vetítés után
Hegyháti József köszöntötte a jelenlévõket és szóban is összefoglalta a legfontosabb feladataikat. Szólt a püspökszilágyi
kapacitás növelésérõl és korszerûsítésérõl, a KKÁT (Kiégett Kazetták Átmeneti
Tárolója) újabb négy kamrával történõ
bõvítésérõl. Büszkén említette Bátaapátit, hiszen az ottani tároló már nemzetközi hírnevet szerzett, és már csak az
üzemeltetési engedély megérkezésére
várnak, amely szeptemberre meglesz. A
hulladékokat tartalmazó hordók pedig
2009-2010-ben megindulhatnak a felszín
alá. Nagy feladatként említette a NY-Mecsekben kijelölendõ felszín alatti kutatási labor helyének meghatározását. Nagy
kihívás elõtt állnak a nagy aktivitású radioaktív hulladékok végsõ elhelyezésének megoldása terén. A munkákhoz
nagy lendületet ad és megnyugtatóan
hat, hogy a lakosság elfogadja és támogatja tevékenységüket.
A következõ szónok Rónaky József volt,
aki elmondta, hogy a KNPA létrehozásakor felhasználták a világban meglévõ hasonló szervezõdéseket és a jogi tapasztalatokat. Ez egy állami pénzalap, amelybe
a hulladék termeléssel arányosan fizetnek be a vállalatok. Paks esetében az

Fotók: Gottvald Károly

Az elsõ pályázati fordulóban a kuratóriumhoz nyolcvanhárom pályázat érkezett, az igényelt támogatás összege
564.987.301 Ft volt, melybõl a június
27-ei ülésen 253 millió Ft odaítélésérõl
döntött a testület.
A 2008. évi elsõ pályázati fordulóban
támogatott pályázatok elsõsorban munkahelyteremtésre, gazdaságfejlesztésre, a turisztikai vonzerõ fejlesztésére,
településszépítõ programokra, valamint a területi kohéziót elõsegítõ fejlesztésekre irányultak.
A 2008. évi kiírás második pályázati
fordulójának benyújtási határideje
2008. augusztus 31. Az addig érkezett
pályázatokról a kuratórium 2008. október 31-ig határoz. Az alapítványhoz
kapcsolódó információk - köztük
a pályázati kiírás - megtalálható a
www.dmta.hu címû honlapon.

Dr. Szabó Pál közlekedési, hírközlési és
energiaügyi miniszter június 19-én látogatást tett a paksi atomerõmûben. A látogatás célja az Országgyûlés által ez év
májusában elfogadott energiapolitikában foglaltak megvalósításával kapcsolatos feladatok áttekintése volt. Az

1kw/h önköltségi ár (10ft.) egynegyedét
jelenti. Jelenleg az alapban 114,5 milliárd
forint van, amellyel az Alapkezelõ Iroda
gazdálkodik.
Ezt követõen Szabó Pál miniszter üdvözölte az ünnepelteket, megköszönte a
munkájukat, amelyet az ország érdekében fejtenek ki. Szerinte az atomenergia
nem a reneszánszát éli, hanem az õt megilletõ stratégiai helyre került. Szólt a magyar gazdaság energia igényének növekedésérõl, és az Országgyûlés 2008 áprilisában elfogadott energiapolitikájának
azon részérõl, amely feladatul szabja a
Kormánynak az atomenergia felhasználásának szakmai elõkészítését. El kell
kezdeni a párbeszédet a bõvítésrõl,
mondta a miniszter, és erre kérte a jelenlévõket is. Aki ma a nukleáris iparban

dolgozik, és biztos kenyeret akar adni a
gyermekeinek, az orientálja õket az
atomenergia felé. Kevés ilyen kiszámítható ágazat van ma Magyarországon,
mint az atomenergetika, mondotta Szabó
Pál. Szólt a szakemberképzés fontosságáról és kiemelte, hogy még fontosabb
ezeknek a szakembereknek a megtartása. Nem szeretnénk, ha ezek a szakemberek vándorbotot vennének a kezükbe.
Végül örömét fejezte ki, hogy a nagyon
nagy dinamikát élvezõ szakmának a
résztvevõje lehet.
Maróthy László, az RHK Kft. alapító
igazgatója felszólalásában a 90-es évek
elejét idézte fel, amikor megbukott az
Ófaluban létesítendõ tároló ügye. "Mi nem
tudtuk elképzelni, hogy megbukhatunk!
Hát megbuktunk!" Az ófalui bukást köve-

tõen szakembereket kértek fel a további
lépések kimunkálására, akik három pontba sûrítették a tennivalókat. Elõször is a
hulladékok ügyét le kell választani a villamos energiát termelõ atomerõmûrõl.
Másodszor jogi és pénzügyi keretet kell
biztosítani a feladatokhoz. Végül, és talán ez legnehezebb és legfontosabb: a lakosság bizalmát meg kell szerezni. Ezen
három pillérre épült fel az elmúlt tíz év tevékenysége, mondta Maróthy László,
majd zárás képen megjegyezte: sajnálja,
hogy a nagyaktivitású tároló elõkészítõ
munkáira kevés pénzt szavazott meg a
politika.
Hamvas István, a PA Zrt. mûszaki vezérigazgató-helyettese is köszöntötte a két
intézmény dolgozóit. Õ is utalt arra a keserves idõszakra (1989-1990), amikor úgy
érezték az atomerõmû szakemberei, hogy
magukra hagyták õket. Elmondta: az üzemeltetõk megnyugvással konstatálták a
két intézmény létrejöttét, mert ezzel a támadási felület is megszûnt. Ugyanis a radioaktív hulladékok elhelyezésének ügye
megoldódott, és áraikban a majdani lebontás költségei benne vannak, hiszen fizetünk a pénzügyi alapba. Végül azzal fejezte be, hogy biztos abban, újabb atomerõmû bõvítéssel a két intézmény feladatai tovább bõvülnek majd.
A felszólalók sorát az a Hollandiából
érkezett szakember zárta, aki hasonló
társintézményben dolgozik hazájában. Elmondta, hogy a világ számos országában
mûködõ hulladékkezelõ szervezetek létrehozták az Ügynökségek Klubját, amelynek tagjai már jártak Magyarországon,
tapasztalataikat megbeszélték és figyelemmel kísérik egymás munkáját.
Az ünnepség az RHK Kft. Média-díj átadásával folytatódott. Média-díj 2008 díjat kapott: Tolnai Népújság Szerkesztõsége, MTV Zrt. Pécsi Körzeti Stúdiója, Vida
Tünde, Szepesi László, Erdõs Vera és Ötvös Zoltán újságírók.
Az ünnepség résztvevõit a Mûegyetem
Szimfonikus Zenekara részesítette zenei
élményben.
Beregnyei M.
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Az uránkészletek hosszú
távon is elegendõek
Legalább 100 évre elegendő a világ ismert
uránkészlete a világ ma üzemelő nukleáris
flottájának jelenlegi fogyasztása mellett áll a világ uránkészletéről szóló Vörös
Könyv (Red Book) legutóbbi, június 3-án
megjelent kiadásában.
A könyv - melynek címe Urán 2007: készletek, termelés és igény - szerint a kilogrammonként kevesebb, mint 130 dollárért kitermelhető készletek mintegy 5,5 millió
tonnát tesznek ki, szemben a 2005-beli
4,7 millió tonnás értékkel. Az OECD Nukleáris Energiaügynökség (Nuclear Energy
Agency - NEA) és a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) által közösen készítetett Vörös Könyvben az áll, hogy a nem feltárt uránkészletek (olyan uránvagyon,
amely létezésére a korábbi feltárások geológiai jellemzői alapján következtetni lehet)
10,5 millió tonnára növekedtek, amely 0,5
millió tonnával több a korábbi jelentésben
szereplő becslésekhez képest. A növekedést új felfedezések, és a korábbi forrásoknak az emelkedő árak miatti újraértékelése
okozta. A jelentés értékelése szerint a világ
atomenergia-kapacitása várhatóan 509663 GW villamos teljesítményre nő 2030ra a 2007-es 370 GW-ról. Ehhez mintegy
94 000-122 000 tonna éves kitermelésre
van szükség a mostani reaktortípusok adatai alapján. A jelentésben közölt adatok 40
ország hivatalos információira és a NAÜtitkárság országjelentésére alapoz. A Vörös
Könyv online megrendelhető az OECD-től
(www.oecd.org/bookshop).
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Nukleáris szakemberképzés

z elkövetkezõ évtizedben ezernél is
több friss diplomás mérnökre lesz
szüksége a hazai energetikai iparágnak, beleértve a nukleáris ipar szükségleteit is - hangsúlyozta dr. Aszódi Attila, a
BME Nukleáris Technikai Intézet igazgatója, az MTA Energetikai Bizottságának az
elnöke, aki a Magyar Tudományos, Üzemi
és Szaklapok Újságíróinak Egyesülete keretében mûködõ Nukleáris Újságíró Szakosztály meghívására nemrégen átfogó elõadást tartott a hazai energetikai - ezen belül a nukleáris - szakember-képzés helyzetérõl és jövõbeli igényeirõl.

Nukleáris szakemberképzési központ
Dr. Aszódi Attila utalt rá, hogy a BME
Nukleáris Technikai Intézete, illetve az
általa üzemeltetett oktatóreaktor a magyarországi nukleáris technikával kapcsolatos oktatás bázisintézménye. A régebbi struktúrában is az Intézet oktatta öt
éven át a tíz féléves képzésben részesült
mérnök-fizikusoknak a nukleáris technika moduljaiba tartozó tantárgyakat. A bolognai folyamat keretében 2006-tól bevezették a mérnök-fizikus hallgatók képzésébe is a felmenõ rendszerben megszervezett kétciklusú (BSc/MSc) oktatást, ami
6+4 szemeszterben nyitott lehetõséget a
nukleáris ismeretek elsajátítására. Az
energetikai mérnökképzés BSc és MSc
rendszerben 7+4 szemeszterben zajlik. A
legjobbak hét féléves képzés után folytat-

hatják egyetemi tanulmányaikat, majd további négy félév sikeres elvégzését követõen MSc diplomát szerezhetnek. Az
atomenergetikai szakirány átfogó képzést
nyújt a jövõ nukleáris szakembereinek. A
mûszaki és természettudományos felsõoktatásban diplomát szerzettek szakmérnöki (posztgraduális) képzés keretében
négy féléves képzés során olyan speciális
szakismereteket sajátíthatnak el, amelyek például az erõmûvi berendezések
üzemidõ-hosszabbításánál nélkülözhetetlenek.

Elöregedõ szakembergárda
A hazai nukleáris szakemberigényrõl 2006-ban az Országos Atomenergia
Hivatal Tudományos Tanácsának a felkérésére az MTA Energetikai Bizottsága által végzett felmérésbõl szerezhetünk átfogó képet. A felmérés fõ célja az
energetikai, s ezen belül a nukleáris
energetikai cégeknél az elkövetkezõ
idõszakban várható szakember-igény
megismerése. A felmérésben 16 707 alkalmazott és 3 881 felsõfokú mûszaki
szakember szerepelt. A válaszadó társaságok közül a Mol Nyrt.-nél kiderült,
hogy a felsõfokú mûszaki végzettségûek létszáma 1 797 fõ, a Paksi Atomerõmû Zrt.-nél pedig 720 fõ. A felsõfokú
végzettségûek átlagéletkora a paksi
atomerõmûnél 44 év, a Mol-nál 41 év, az
MVM Zrt.-nél 47 év, a Veiki Zrt. Atomerõmûvi Divíziójánál pedig 48 év.

Nukleáris szakemberhiány
A hazai nukleáris szakemberképzés
iránti igényt hûen tükrözte, hogy a megkérdezett felsõfokú mûszaki végzettségûeknek csak alig a 11 százaléka részesült
speciális atomenergetikai, atomerõmûvi
(szakmérnöki) képzésben.
A felmérésbõl kiderült, hogy az elkövetkezõ tíz évben 1 040 fõ megy nyugdíjba,
így a vállalatok felsõfokú végzettségû mûszaki szakembereinek a 28,6 százaléka
pótlásra szorul. A Mol-nál 380, a paksi
atomerõmûben pedig 320 fõs mérnöki létszám vonul nyugdíjba az elkövetkezõ évtizedben. A megkérdezett nagy energetikai
vállalatoknál a mérnökök 40 százaléka

Európai SAPösszejövetel

A szlovén hatóság vezetõje a krskói üzemzavarról
A Szlovén Nukleáris Biztonsági Hatóság
(Slovenian Nuclear Safety Administration SNSA) vezetője, Andrej Stritar szerint a
krskói, a primer köri hűtőközeg szivárgásával járó üzemzavart valószínűleg egy mérővezeték meghibásodása okozta.
Közleményében jelezte, hogy az operátorok
a biztonságos lehűtés mellett döntöttek,
miután észlelték a szivárgást. 3-4 óra alatt
a teljesítményt nulla százalékra csökkentették, és a reaktort helyi idő szerint kb.
20:00-kor leállították. Az erőmű szakemberei be tudtak menni a konténmentbe,
ahol annyit tudtak megállapítani, hogy a
szivárgás valahol a fő-keringtetőszivattyú
környékén lépett fel, valószínűsíthetően az
egyik mérési vezetéken.
Az üzemzavar másnapján a blokk még mindig lehűtés alatt állt, a cél olyan hőmérsékletet elérni, amelyen a javítás lehetséges. Az
üzemzavar során nem lépett fel radioaktív
kibocsátás vagy annak kockázata. A reaktort sikerült stabil állapotba hozni. Azokra a
kérdésekre, hogy milyen információt adtak
ki az eseményről, Stritar elmondta, hogy a
Magyarország, Ausztria, Horvátország és
Olaszország részére történt tájékoztatás során hibákat követtek el. Az elküldött értesítési formalap tetején az exercise (gyakorlat)
szó szerepelt, ami zavart okozott. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) és
Ausztria is telefonon kérdezett vissza, hogy
gyakorlatról vagy valódi eseményről van
szó. Az említett országok mellett a NAÜ és az
Európai Unió kapott értesítést az érvényes
nemzetközi egyezményeknek megfelelően.
Az EU-t az ECURIE (European Community
Urgent Radiological Information Exchange)
rendszeren keresztül értesítették. Az Európai Bizottság sajtóközleményt adott ki arról,
hogy az esemény következtében működésbe léptette baleset-elhárítási rendszerét. Az
eredeti bejelentés félreérthető volt, mert
olyan eseményre utalt, amely súlyos következményekkel járhat, ugyanakkor az EU sajtóközleménye után felkeltette az európai újságírók érdeklődését. A Krsko Atomerőmű
676 MW-os, a Westinghouse által gyártott
nyomottvizes atomerőmű, amely a horvát
határ közelében üzemel 1983 óta. Az erőmű tulajdonjogán a két ország osztozik.
Az eseményről készült jelentés elérhető
a NAÜ erre a célra fenntartott honlapján
(www-news.iaea.org/news).
Forrás: NucNet, -M.F.-

nyugdíjba megy az említett idõszakban.
Ezért 10 év alatt a várhatóan alkalmazni kívánt felsõfokú végzettségûek száma 1 120
fõt tesz ki, amelybõl megoszlás szerint 570
fõ BSc, illetve 550 fõ MSc diplomás. A pótolásra szoruló diplomások közül 13-14
százalék energetikus, 12-13 százalék vegyész, 25 százalék gépészmérnök, 30 százalék pedig az egyéb kategóriába sorolható. A legnagyobb igények a Mol-nál jelentkeznek, ahol 350 mérnökre van szükség,
de a paksi atomerõmûben is 180, a Mátrai
Erõmû Zrt.-nél pedig 70 fõ felsõfokú mûszaki végzettségûre van szükség.
Jelenleg minden hiány-szakon Magyarországon biztosított a mérnökképzés, és
Aszódi Attila utalt rá, hogy külföldön a hazainál jóval nagyobb szakemberhiánnyal
kell az energetikai cégeknek szembenézni. Az amerikai General Electric például
csak tavaly 1 000 mérnököt alkalmazott,
a francia villamos mûvek, az EdF pedig az
elkövetkezõ tíz évben 5 000 mérnök felvételét tervezi. Ennek ellenére van még
bõven tennivaló a hazai mérnök-utánpótlás biztosításának a háza táján. Ezt támasztja alá az egyetemeknél a '90-es
években elmaradt mûszerfejlesztés, illetve az a tény, hogy az idei évtõl a szakképzési hozzájárulást nem lehet mérnökképzésre fordítani. A kérdõívre nem válaszoló társaságok nagy létszáma miatt pedig
a valós hazai szakember-igény a megadott
számnak akár a háromszorosa is lehet.
/Megjelent a Technika 2008. 5.
számában/ Békés Sándor

SAPPHIRE 2008, Berlin, május 19-20.
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Tûsarok és büretta
Egyik legjobb női munkahely - vegyészeti főosztály
Felkelj a férjed mellõl,
erõs ember oldaláról,
tüzet támassz a hamuból,
a parázsból lobbants lángot. …
Ne pihenj az istállóban,
meg ne állj a juhakolban! .…
Szaladj, mint a szél, a házba!
Mert a házban sír a gyermek, …
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finnek csodálatos eposzából, a Kalevalából idézett bölcs intelmek a
menyasszonyt hivatottak tanítani
kötelezettségeire. A sorok egyértelmûen
jelzik, hogy egy nõnek mindig is több szerepben kellett egyszerre megfelelni. Egy
asszonynak végtelenül erõsnek és fáradhatatlannak kell lennie ahhoz, hogy feleségként, anyaként, dolgozó nõként - és
nem utolsósorban az otthon melegének
õrzõjeként is helytálljon. A mai nõk többsége munkahellyel is rendelkezik.
A legjobb nõi munkahely 2007-ben
díjazottai között szerepelt a Paksi Atomerõmû. Egy kissé meglepõdtem, mivel
nem mondható tipikusan nõi munkahelynek, hiszen az üzemeltetés, a mûszaki feladatok megoldása és a karbantartás nem tipikusan nõi munkaerõt
igénylõ. Aztán végig végiggondoltam,
tulajdonképpen a szûkebb környezetem
erre a legjobb példa.

A fõosztály állományába ötvenhét nõ
tartozik, több nõi vezetõ, mintavételezõk,
sõt víztisztító kezelõ is. Közülük sokan
dolgoznak folyamatos ill. kétmûszakos
munkarendben. Három kismama van otthon a gyermekével, akikkel rendszeres és
állandó a kapcsolattartás, hiszen Õk is a
"család" tagjai. A kollektíva gyakran ünnepli együtt a születésnapokat, névnapokat, nagyon "híres" az évenkénti Vegyészbál, ahova a már nyugdíjas, régi kollégák
is visszajárnak. Nagyon közkedvelt a "Feketézõk" bulija - a rendszeres kávéfogyasztók rendezvénye.
Sokkal több férfi dolgozik itt, ennek ellenére ez a nõi létszám kiemelkedõnek
számít az üzemvitelen.
Mindig csinosak, életvidámak, de soha
nem érnek rá. "Megyek, mert sok a dolgom!"- hallom reggelente. Nem könnyû
dolog a magánélet és a munkahely egyensúlyának megtartása. Egy személyben,
nõnek, anyának, és munkavállalónak lenni. Õk mégis kiegyensúlyozottak, tettre
készek, vidámak.
A szekunderköri expressz labor egy
"oázis" a gépházban, mindenki csodálja,
s így van ez primerköri radiokémiai laboratóriumban is.
Úgy gondolom, hogy ez a cég olyan
munkahely, ahol egy kicsivel több fi-

gyelmet fordítanak a nõk, asszonyok,
lányok hétköznapjaira. Néha elég egy
kis gesztus, egyszerû lehetõségek az
igazi nõi munkahely megteremtéséhez, hogy munkavállalóként és nõként
is jól érezzük magunkat. Köszönhetõ
ez a vegyészeten dolgozó férfi kollégáknak is, akik udvariasak, figyelmesek. A karácsonyi, nõnapi és az apró
kis meglepik, keddenkénti sütizések,
mind errõl tanúskodnak. Az egész vegyészet olyan számomra, mint egy pótcsalád, kismamáinknak a kolléganõk,
mint a pótmamák.
A vegyész lányok, asszonyok naprakészek, olyanok, akiken minden klappol.
Akiken nem nagyon lehet kifogást találni, bár nem tökéletesek, nem hibátlanok,
mégis ez sugárzik róluk…
Persze most a cikket olvasó felsóhajt,
hogy hol van erre idejük és energiájuk? Nos, ezt én sem tudnám megmondani. Mindenesetre elgondolkodtatja
az embert.
A lényeg: munkával való harmónia,
összhang, és tudatosság.
Biztos, hogy az erõmû más területén
dolgozó nõi kollektívák is úgy érzik, övék
a legjobb munkahely. Kérem, hogy osszátok meg Ti is gondolataitokat!
Orbán Ottilia, vegyészeti fõosztály

özvetlenül az amerikai bejelentések után (Orlando, május 4-7.),
otthon, Németországban is összegyûltek az SAP integrált vállalatirányítási rendszer iránt érdeklõdõk. A
berlini vásárváros kiállítási területének
több mint felét elfoglalta a kiállítás,
valamint a szemináriumi elõadók és a
tárgyalók. Itt találkoznak az SAP
ügyfelei, partnerei és vezetõi, hogy
megvitassák a legújabb fejlesztéseket,
vívmányokat, és ismertessék a legjobb
iparági gyakorlatokat.
Tizennégy helyszínen reggeltõl estig zajlottak a konferenciák: délelõtt az
SAP vezetõi (Henning Kagermann, Léo
Apotheker, John Schwarz) a kulcskérdéseket ismertették plenáris
üléseken, délután szekciók (kb. 200
elõadás). A kiállítási részen több mint
százan, az SAP és partnerei mutatták
be a legújabb fejlesztéseik funkcionalitását és tartalmi változtatásokat.
Szempontunkból lényeges volt megtudni, mit hoz a jövõ, melyek a fejlesztési irányok és a régi rendszerekre
meddig és milyen mértékû lesz a támogatás, mikor lehet, és mikor kell
verziót váltani. Ezek idõrõl idõre változnak, ahogy az érdeklõdés, a piac befolyásolja azokat.
Maga a város is számos látnivalót kínál
Berlin jelképén, a Brandenburgi kapun
kívül is:

• kilátó a tv-toronyban (203 m), ahova a
gyorsulás érzékelése nélkül 5 másodperc
alatt ér fel a lift,
• egyik luxusszálloda belső terében lévő 20 m
magas tengeri akvárium, melyben emeletes
lift jár,
• az újjáépített Reichstag üvegkupolája,
• a múzeumsziget,
• a koronázási katedrális (Vilmos császár),
• a közeli áruházban 3 emelet magas,
működő vízóra.

- Hiába készültünk fel, a hosszú utazás,
az idegen környezet, idegen nyelv
kifárasztott bennünket, hát persze, hogy
szinte semmit nem láttunk a városból, de
majd visszamegyünk - számoltak be a
résztvevõk útjukról.
gyulai
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Mobileum, az interaktív kiállítás
A Múzeumok Éjszakáján, június 21én nyílt meg az Országos Mûszaki
Múzeum Tanulmánytárának harmadik nagy egysége, a Mobileum kiállítás. Létrehozásának célja, hogy
ipari múltunkat ne csak látható
mûtárgyak segítségével mutassák
be, hanem a látogatók személyes részesei, bizonyos értelemben átélõi
legyenek annak a társadalmi környezetnek, amit a kiállított gépek
képviselnek.

A Paksi Atomerõmû múltja és jelene garanciát ad arra, hogy
hosszú távon is jelen legyen az
atomerõmû a hazai energiapiacon. Az erõmû évente 13-14 GWh
energiát termel a legolcsóbb
áron, ezzel a hazai termelés közel 40 százalékát biztosítja - jelezte Hamvas István mûszaki vezérigazgató-helyettes az ENKON
2008 szakkonferencián.

A

kiállítás létrehozóinak szándéka egy
olyan interaktív raktár kialakítása,
amiben a látogatók a korabeli termelõerõk "munkásaivá" válhatnak. Híres magyar gyártmányú, illetve a magyar ipar kibontakozásában központi szerepet játszó
külföldi gépek képezik a tanulmánytár
szakanyagát. Az ötszáz négyzetméteres
területen ugyanis 300 tárgy látható. Hangsúlyos helyet kapnak a XIX. század energiatermelését szolgáló különbözõ gõzgépek, a századfordulót és a XX. század elsõ évtizedeit fémjelzõ magyar gyártmányú motorok és gázturbinák, a XX. század
nagy szivattyú- és turbinafejlesztési idõszakainak mûködõ mûtárgyai, valamint
néhány példány szerszámgépiparunkból
- mind-mind mûködtethetõ állapotban. Bemutatják továbbá a gõzgépek kialakításához vezetõ híresebb fizikai kísérleteket és

a prototípusokat. A tanulmányozáshoz
rendelkezésre állnak az eredeti gõzgépek,
a mûködtethetõ modellek és makettek.
Felvonulnak a magyar ipar kiemelkedõ
munkái, a Láng és Ganz gépgyár híres fejlesztései, Jendrassik György a maga idejében világszenzációnak számító kísérleti repülõgép-gázturbinája, de teljes áttekintést adnak Bánki Donát és Csonka János motorfejlesztési munkáiról is.
A Mobileum egy eredeti gépcsarnok
hangulatát idézi. A látogatók maguk forgathatják az indító- vagy sebességváltó ka-

rokat, elsõ kézbõl tapasztalhatják meg a
gépek mûködését. A tárgyak másik részét
szaktanárok, múzeumi idegenvezetõk indítják el és mutatják be a látogatóknak. A
Mobileum így különösen alkalmassá válik
egy-egy tanóra lebonyolítására, az itt megtartott foglalkozás pedig valódi szakmai
gyakorlatot jelent a közép- és felsõoktatásban résztvevõknek. A száz évvel ezelõtti atmoszférát idézõ gyári környezet, a gépek interaktív mûködtetési lehetõsége, a tárgyak
tapintható közelsége, valamint a megfelelõ
szakmai vezetés biztosítják az elmélyült tu-

dást és az élménygazdag ismeretszerzést.
Az interaktív gépcsarnok nem csak a mûszaki tudományok iránt érdeklõdõket
szolgálja, a fiatalabb korosztályoktól az
idõsekig mindenkinek élvezetes múzeumlátogatást biztosít, aki fogékony az ipari kultúra iránt, és aki szeretné beindítani a kiállított gépeket, megismerni azok
mûködési mechanizmusát, kialakulásuk,
fejlõdésük érdekes történetét.
Az állandó kiállítás megtekinthetõ Budapesten, a XI. kerület, Kaposvár u 13-15.
alatt.
Mayer György

Erõmûves tûzoltók nyerték a megyei versenyt

I

dei megyei tûzoltóversenyen a Hivatásos és Létesítményi Tûzoltóságok kategóriájában az Atomerõmû Tûzoltósága
I. helyezést ért el.
A csapat tagjai: Bán Ferenc, Cseh János,
Gyöngyösi Tamás, Hingl János, Horváth
József, Kozma Tamás, Lacza János, Papp
Szilárd, Szabó Tamás és Széles Ferenc.
Egyéni 100-asban elért eredmények: 1.
Papp Szilárd 20,76 mp, 2. Hingl János 20,56
mp, 3. Szabó Tamás 19,3 mp. A felkészülésben részt vettek és segítették a versenycsapatot: Bartha Gergely, Drávecz Gergely, Kovács István, Mikolics Tibor, Szili Lajos. A
verseny során 4x100 m-es váltófutásban,
800 l/p kismotorfecskendõ-szerelésben és
100 m-es akadálypálya leküzdésében kellett
jeleskedni a tûzoltóknak.
L. A.

Közép-Európa egyik legnagyobb növényolajgyára épül Foktõn
A svájci Glencore International AG
magyar leányvállalatának közremûködésével hamarosan megkezdi a
régió egyik legnagyobb növényolajipari feldolgozó gyárának telepítését. A hazai viszonylatban kiemelkedõ technológián alapuló sajtolóüzem a Kalocsa melletti Foktõn, 10
hektáros területen fog megvalósulni.

A

Glencore csoporthoz tartozó, KözépEurópa egyik legnagyobb növényolaj-ipari sajtolóüzemének jelképes
alapkõletételére került sor május 15-én
Foktõn. A világszínvonalú feldolgozó a hazai mezõgazdasági termelõk szempontjából jelentõs változást hoz: a gyár felépülése által a Magyarországon termelt teljes
olajosmag-készlet itthon dolgozható fel. A
tervek szerint - akár 600 ezer tonna éves
feldolgozási kapacitással - ez lesz a legnagyobb, kizárólag nyersolajat elõállító üzem
hazánkban, amely a tervek szerint 2009.
elsõ félévére készül el. Az üzem több mint
100 munkahelyet teremt, és mintegy 5 milliárd forintból valósul meg. A hulladékmentes technológiát alkalmazó üzem jelképes alapkövét Sirman Ferenc FVM-szakállamtitkár és Jakab Ferenc foktõi polgármester jelenlétében öntötték ki. A Glencore a sajtolóüzem technológiájának telepítését és üzemeltetését fogja végezni, míg
az infrastruktúra kiépítését egy pénzügyi
befektetõ hajtja végre. A svájci Glencore International AG a világ egyik legnagyobb

Mielõbb dönteni
kellene az új
atomerõmûvi
blokkokról

alapanyag-szállítója, amely a saját területén világszinten piacvezetõ. Magyar leányvállalatának közremûködésével - másfél
éves elõkészítést követõen - a közeljövõben megkezdi a régió egyik legnagyobb
növényolaj-ipari feldolgozó gyárának telepítését. A tervek szerint - valamint a szükséges engedélyek birtokában - a folyamatos gyártás során az üzem közel 1800 tonna/nap, vagyis akár 600 000 tonna éves
feldolgozási kapacitás mellett 240 000 tonna nyersolaj elõállítására lesz képes.
Juhász Csaba, a Glencore Grain Hungary Kft. ügyvezetõ igazgatója ünnepi beszédében elmondta, hogy "kiérdemelték a tulajdonosok bizalmát abban a kérdésben,
hogy egy ilyen mértékû projekt hazánkban megvalósítható. Ehhez persze kellett az
is, hogy elnyerjék a foktõiek támogatását is,
akik az üzem létrejöttének bizalmat szavaztak". Az 5 milliárdos beruházás megva-

lósulásával a hazai termelõk és a magyar
mezõgazdaság is nyer: az üzem kapacitása
lehetõvé teszi, hogy az itthon megtermelt
olajos magot helyben lehessen feldolgozni.
Vagyis nem kell azt külföldre vinni, hogy a
nyersolajat késõbb a térségünkben lévõ feldolgozóüzemekbe vissza kelljen szállítani
akár étkezési, akár ipari felhasználásra. A
feldolgozói kapacitás folyamatos és állandó
"megrendelõje" lesz a termelõknek.
Az üzem három különféle növényi alapanyag feldolgozására lesz képes: napraforgóból a hazánkban megtermelt kb. 1 millió tonna, repcébõl a félmillió tonna jelentõs részét Magyarországon dolgozhatják
fel. A harmadik stratégiai termék a szójabab, amelynek termelése jelenleg nem számottevõ (évi 50 ezer tonna), viszont a foktõi üzem létrejöttével a szójababtermesztés
fellendülhet az arra alkalmas déli országrészekben. Ebbõl adódóan hazánknak kevesebbet kell takarmányozás céljából szójadarát importálnia (ez évente kb. 700 ezer tonnát jelent). A foktõi sajtolóüzem elsõ
számú végterméke a növényolaj, második
pedig a magas fehérjetartalmú takarmány
(dara) lesz. Ez utóbbi komoly kereskedelmi áru a cég és az ország számára, hiszen
a gyártás során keletkezõ daramennyiség
jelentõsen hozzájárulhat a hazai állattakarmányozás fehérjeimport-igényének
csökkentéséhez, ezzel növelve a hazai állattenyésztés versenyképességét. Az egyes
gabonafajták olajtartalma 42-45%. A Glencore foktõi üzeme a gyártás során az olaj
98-99%-át ki tudja nyerni, ami azt jelenti,

hogy öszszesen 1-2% marad a takarmánynak szánt végtermékben. A gyárba épített
világszínvonalú technológia a ma elérhetõ
legkorszerûbb berendezésekkel valósul
meg, amely egyben megfelel a legszigorúbb EU-s környezetvédelmi elõírásoknak.
A környezetkímélõ technológia alkalmazása során minden, a gyártás során keletkezõ termék felhasználásra kerül. A napraforgó lehántolt héjának elégetésével keletkezett energia például fedezni fogja az
üzem szükségleteit, a héj elégetésébõl származó hamut pedig a mezõgazdaság hasznosítja. A cég vezetése a jelképes alapkõletétel alkalmával beszámolt arról is, hogy
a gazdasági fellendülés mellett milyen változást hoz ez az üzem a közvetlen térségnek. A foktõi üzembe 100 új munkatársat
vesznek fel, akik rendszeres képzésen
vesznek részt, hogy a termelés folyamatossága biztosított legyen. Ez a munkaerõigény ki fog hatni a térség munkaerõpiacára, az oktatásra, valamint hatással lesz a
helyi munkakultúrára is. Fuvarozók, szolgáltatók, boltok fognak "ráépülni" az üzem
igényeinek kiszolgálására, ezáltal sokszorosára emelve a közvetett foglalkoztatottak számát. A foktõi üzem felépülésével
komoly esély kínálkozik arra, hogy Magyarország bioüzemanyag-nagyhatalommá válhasson, hiszen a gyár kapacitása, a
megtermelt alapanyag mennyisége és minõsége egyaránt jó lehetõséget kínál már
létezõ bioüzemanyag-gyártóknak és a természetes alapú anyagokat elõnyben részesítõ vállalkozásoknak.
Péjó Zoltán

A termelés biztonsága mellett szintén
rendkívül fontos a nukleáris biztonság,
melynek megteremtésére számtalan biztonságnövelő programot hajtott végre az
atomerőmű. Mindezek eredményeként az
erőmű nemzetközi megítélése is kiváló,
akár a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ), akár az Atomerőműveket Üzemeltetők Világszövetsége (WANO) vizsgálatait nézzük. Az erőmű versenyképességének javítására 2004-ben egy olyan stratégiát fogadtak el, amely a legbiztonságosabb, a leggazdaságosabb és a legtovább
tartó üzemeltetést teszi lehetővé - hangsúlyozta Hamvas István. A versenyképesség
terén a teljesítménynövelés és az üzemidő
hosszabbítás a legkiemelkedőbb. Tavaly
a versenyképes piaci ár itthon 12,30 15,60 forint/kWh között mozgott, ehhez
képest a paksi ár 9,43 Ft/kWh volt, és az
erőmű 14,6 GWh energiát termelt. Az erőmű stratégiája az, hogy a költségcsökkentés mellett növelni tudja a termelését, ehhez különböző műszaki, pénzügyi és humán programot hajtott végre, melynek
eredményeként 2009-2010-re 10-15 százalékos fajlagos javulás érhető el a gazdálkodásban.
A már korábban megkezdett teljesítménynövelési program hatására az eredetileg
440 MW-os blokkok (melyek egy korábbi
fejlesztésnek köszönhetően már 470 MW
teljesítményűek voltak) 500 MW teljesítménnyel fognak üzemelni, ez 8 százalékos
növekedést jelent. Két blokkon már megtörtént a teljesítménynövelés, a másik két
blokkon pedig jövőre fog befejeződni. Ezzel
a négy blokk teljesítménye mintegy 130150 MW-al növekszik, mégpedig fele akkora beruházásból, mint egy hasonló teljesítményű gáztüzelésű erőmű felépítése
lenne. A beruházás 3,5 év alatt térül meg
és 5 százalékkal csökkenti az erőmű önköltségét. Ezzel együtt megkezdődtek az
üzemidő-hosszabbítási program előkészületei is, melynek segítségével az eredetileg
30 évesre tervezett élettartam további 20
évvel megnövelhető.

Hamvas István egy kérdésre reagálva elmondta, hogy az új energiastratégia szerint
a kormányzatnak meg kell kezdeni egy új
atomerőművi blokk építésének előkészítését. Bár a döntés kormányzati hatáskörben
van, Pakson készülünk erre, hiszen minden
műszaki és egyéb feltétel adott arra, hogy
akár két darab ezer MW-os blokkot felépítsenek. A beruházás az MVM csoporton belül megoldható, a piacon elérhető az ilyen
teljesítményű és technikájú blokk, valamint
adottak a jogszabályi feltételek is. Emellett
legalább ennyire fontos, hogy Pakson és a
régióban megvan a társadalmi elfogadottsága is az atomerőműnek. Viszont figyelembe kell venni, hogy egy atomerőművi
blokk felépítése az engedélyezést is beszámítva 10-12 év, tehát mielőbb döntést kellene hozni az építésről.
Mayer György
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A serdülõkor jellemzõi
és a kortárshatások
A serdülõkor (11-21. év) három
szakaszra osztható: prepubertás (tizenegyedik-tizenharmadik év), pubertás (tizennegyedik-tizennyolcadik év) és az ifjúkor vagy adoleszcencia (tizennyolc-huszonegyedik év),
amely már a fiatal felnõttkort
foglalja magába.

E

z a fejlõdési szakasz az
egyik legizgalmasabb és talán a legnehezebb idõszak
a szülõ, a fiatal és a vele foglalkozó tanár, nevelõ számára egyaránt. Egészségfejlesztõként 16
éve foglakozom hivatásszerûen
ezzel a korosztállyal.
A serdülõkori identitás kialakulásával párhuzamosan dinamikus folyamat zajlik le a fiatalok és a környezet kapcsolatában, mind az életükben még
mindig igen fontos szerepet játszó szülõk, mind a kortársaik tekintetében. A serdülõkorra jellemzõ szoros, közeli kapcsolat
megteremtése, a barátság és inrehozni, melyeknek van egyfaj- timitás követelte finom alkalta szellemisége, mondanivalója. mazkodás fontos feltétele, hogy
Itt is látható néhány olyan kép, a fiatalok képesek legyenek miolyan öreg fatörzs, amibõl majd nél pontosabban megérteni a
emberi alakkal kombinált külön- másik helyzetét, a másik szempontjai szerint értékelni a dolleges kompozíciót hozok létre.
gokat.
A serdülõ és a szülei, a felnõtMint mûvész, mire vagy leginkább érzékeny, mi fog meg a vi- tel való kapcsolata átalakul. A
szülõk gondoskodó szerepe velágból?
- Sok minden megérint, de in- szít jelentõségébõl, ha alkalmazkább a rejtettebb részletek érde- kodik a serdülõ megváltozott
kelnek, melyekben különleges for- igényéhez, egyre inkább a szimmát, színt vagy sejtelmes hangu- metria és a baráti támogatás felatot vélek felfedezni. Nem kimon- lé közelít. A konfliktusok gyakdottan a szép festõi tájat keresem, ran abból származnak, hogy a
hanem az olyan részleteket, ame- család nem képes alkalmazkodlyeket az ember nem minden eset- ni a megváltozott követelmében lát meg azonnal, de érdekes nyekhez. A serdülõkorhoz közeledõ gyermekeket nevelõ csaláformavilágot tartalmaz.
dokban a szerepek mindenképMilyen mûvészi hitvallással ve- pen átrendezõdnek. A tizenhat
éves fiatal véleményét a családi
szed kézbe az ecsetet?
- Szerintem három fontos dolog döntésekben mindinkább figyekell ahhoz, hogy egy jó kép szüles- lembe veszik, a serdülõk nasen. Az egyik, hogy jól legyen gyobb erõfeszítéseket is tesznek
megrajzolva, a másik, hogy szé- akaratuk érvényesítésére. A mûpek legyenek a színek, a harma- ködõképes családi együttes
dik pedig, hogy legyen a képnek egyik kritériuma, hogy alkalmondanivalója. - Lovásziné Anna - mazkodni tud az új feltételek-

A mûvészetre
nevelni is kell
A paksi atomerõmû I. sz. orvosi rendelõjének galériájában június 2-án nyílt meg
Makó András paksi festõmûvész akvarell- és pasztellképeket bemutató kiállítása.

M

akó András 1959-ben született Erdélyben. A kolozsvári képzõmûvészeti egyetem festészet szakán diplomázott.
Kiállításait nemcsak Pakson - ahol
1995 óta él családjával -, hanem az
ország számos városában és külföldön is bemutatták. Az Energetikai Szakközépiskolában mûvészettörténetet tanít, képzõmûvészeti kiállításokat szervez és a kollégiumban rajzszakkört vezet.
Kedves András! Milyennek látod
a fiatalok mûvészet iránti fogékonyságát?
- A mûvészetre nevelni is kell.
Az ESZI-be az ország legkülönbözõbb részérõl érkeznek tanulók, és az általános iskolai oktatás hiányosságából adódóan valamennyiük mûvészeti tudása,

kultúrája elég szegényes. Ezt a
szakközépiskolában igyekszem
pótolni, de ehhez kevés óra áll
rendelkezésre, ezért olyan lehetõséget keresek, ami szabadidõben, az iskolában meghonosodott kiállítás keretében megvalósítható. Az aulában a diákok
folyamatosan láthatják különbözõ mûvészek képeit, és ezáltal nap mint nap közelebb kerülnek a mûvészethez, és akarva akaratlanul, de hatással vannak rájuk.
Kiállításod Az erdõ mélyén címet viseli. Milyen üzenettel tárod e képeket a közönség elé?
- Szeretném, ha képeim azt a
gondolatot közvetítenék, hogy a
természetben is fedezzük fel a
rejtett értékeket. Erre igyekszem
ráirányítani a figyelmet, és ennek hangulatát próbálom elõvarázsolni. Ezeknek az akvarell- és
pasztellképeknek a vázlatát a
természetben készítettem, és a
természetbõl vett formákat felhasználva olyan szürrealisztikus kompozíciókat kívánok lét-

hez, a családtagok megváltozott
igényeihez.
A serdülõ fejlõdésére, viselkedésére hatással van a családban
uralkodó légkör, hangulat. A merev, a megnövekedett autonómia
igényeket nem követõ, öncélú
családi-szülõi szabályok a serdülõket nyílt lázadásra, provokatív viselkedésre készteti. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a
szoros és harmonikus családi
kapcsolatok kevésbé akadályozzák az önállóvá válás folyamatát, mint a feszültségekkel, konfliktusokkal terhelt viszony. A
Családi kapcsolatok minõsége
jelentõsen meghatározza a kortársak befolyásának mértékét és
hatékonyságát. A jó kortársi csoport lehet kompenzáló, kiegyensúlyozó hatással a családi problémák esetén, de jelentheti a jövõ szempontjából kedvezõtlen
hatások felülkerekedését is.
A felnõttektõl, a szülõi befolyástól való függetlenedés folyamata elõfeltételezi és elõ is segíti a kortárscsoportok jelentõségének növekedését. A kortárs
csoportok szervezõdése, a kortárs befolyás növekedése, a barátság fontossága mind-mind
olyan serdülõkori jellegzetesség,
amely a különbözõ kultúrákban
élõ fiatalok csoportjainál megtalálhatók. A családi hatások mellett a kortársak, a barátok referenciális szerepe is igen fontos az
énkép és az önértékelés kialakulásában.
A serdülõkori kortárscsoportoknak kétféle, részben egymásba kapcsolódó válfaja különböztethetõ meg: a barátság és a csoportos együttlét. A serdülõkorban, a barátságban jóval fontosabbá válik a kapcsolat választott jellege. A tizenévesek szolidaritást, érzelmi támaszt, elkötelezõdést várnak el barátaiktól.
Az intimitás is serdülõkorban jelenik meg, egyre inkább a kortársak és nem a szülõk a legbizalmasabb partnerek. A kortársakkal való egyre szorosabb
kapcsolat igénye párhuzamosan
halad az önállósodásuk folyamatával. A barátság a serdülõkor-

ban szinte kizárólag az azonos
nemûekre korlátozódik. Ennek
legfõbb oka, hogy ez az idõszak
a nemi identitásfejlõdés kitüntetett korszaka, amelyben az
azonos nemûek véleménye, viselkedése fontos mintaadó és referencia. A serdülõkor a csoportképzõdés kitüntetett idõszaka.
Napjainkban az iskola vált a serdülõcsoportok
legfontosabb
szervezõjévé. Ezért lenne nagyon fontos, hogy az iskolában a
tanításon kívül is teremtsenek
lehetõséget a fiatalok számára.
A baráti kapcsolat hatással van
a serdülõ önértékelésére, valamint a stabil barát léte elõsegíti
az iskolai beilleszkedést is.
Közismert, hogy serdülõkorban gyakoribbak a hangulati ingadozások, az érzelmi válságok,
mint más életkorban. Kutatások
igazolják, hogy serdülõkorban
szaporodnak a depresszív hangulatok és állapotok, és elõfordulásuk az egész cikluson belül
nõ. A serdülõ- és ifjúkori devianciák egy része bizonyos fokig a
normális fejlõdés tartozéka. A tizenéves korban a társakkal való
együttlét már szülõi kontroll nélkül zajlik, ami növeli az esélyét,
hogy a gyermekek egészségre
ártalmas tevékenységekben vegyenek részt. A részvétel módját
a nagymértékben befolyásolja a
baráti csoport véleménye. A kortársak vannak a legnagyobb hatással az alkohol- és drogfogyasztásra és a dohányzásra is.
Az okok triviálisak: az alkohol
és a kábítószer csökkenti a gátlásokat, segítenek feloldódni az
éppen kóstolgatott társas kapcsolatokban, a fiatalok függetlenné válását szimbolizálják.
Ha úgy érzi, hogy gyermeke
nehezen kezelhetõvé vált, rossz
társaságba keveredett és szeretne segíteni neki - de Önnek is
segítségre van szüksége, - keressen meg a 20/9442-009 telefonon, és jöjjön el az Egészségközpontba (ESZI volt fõiskola épülete, 203. terem) szerda délelõttönként az életmód-tanácsadásomra.
dr. Vöröss Endréné
egészségfejlesztõ mentálhigiénikus

Külföldi radioaktív hulladék beszállítása Utah államba?
Egy szakmai társaság azon
kérelme, hogy 20 ezer tonna
nukleáris eredetû, Olaszországból származó hulladékot
szállítson az államba, közel
4 ezer lakossági kommentárt
eredményezett a megadott
határidõig.

A

környezetvédõ csoportok, a
törvényhozók és Utah állam kormányzója keresik a
terv kisiklatásának lehetõségeit.
Az EnergySolutions Inc. pedig éppen annak megoldásán fáradozik, hogy a kis aktivitású hulladékot Charleston vagy New Orleans
kikötõjén keresztül juttassa be a
célterületre. Ha az Amerikai
Egyesült Államok nukleáris hatósága (NRC) hozzájárul ehhez,
akkor ez a szállítmány lesz a valaha az országba beengedett legnagyobb kontingens.
A Tennessee államban történõ
feldolgozást követõen mintegy
1600 tonnányi hulladékot szállítanának Utahba, ahol az ország
legnagyobb (és egyedüliként magánkézben lévõ) lerakodóhelye
található. Utah államban mûködõ
"Egészséges Környezet Szövet-

ség" közel 1300 ellenzõ bejegyzést nyújtott be az NRC által megszabott határidõig. A szervezet
szóvivõje szerint szeptemberig
biztosan nem döntenek az importengedély kiadásának ügyében. A környezetvédõk szerint,
ha az importáló cég beszállítási
engedélyt kap, akkor további engedélyekért folyamodik majd a
jövõben is. A cég nyilvánosan úgy
válaszolt, hogy további külföldi
üzletekre törekszik, és ehhez a
fenti lerakóhely csak erõsíti versenyképességét.
Utah állam Ügyészségének
Közigazgatási Hivatala közmeghallgatást írt elõ az NRC döntését
megelõzõen. Az ellenzõk szerint
nem szabad külsõ eredetû hulladékot beengedni a tárolóba, mert
szerintük az EnergySolutions telephelyét saját eredetû hulladékkal kell feltölteni. Ez a hely fogadja az egész ország kis aktivitású
hulladékának 98 százalékát. Ráadásul júliusban bezár egy DélKarolinában eddig üzemelõ telephely, így tovább súlyosbodhat a
helyzet. A Kongresszus néhány
tagja abban reménykedik, hogy
sikerül elfogadtatni azt a tör-

vényt, amely csak helyi eredetû
hulladék és a külföldi eredetû katonai hulladék befogadását engedélyezi.

Colorado nukleáris
lángban tündököl
Colorado állam egyetlen atomerõmûvét, a Platteville mellett található Fort St. Vrain nevû egységét ugyan 1989-ben bezárták, de
a nukleáris energetika újragondolása napirenden van mind az
államban, mind az Egyesült Államokban. Nemzetközileg is hasonló a helyzet, országok tucatjai keresik az új energiaforrásokat ellátási gondjaik megoldására, és
ezek között van az atomenergia
is. Az amerikaiak félelme a széntüzelésû erõmûvek szennyezésétõl is serkenti a megújuló érdeklõdést, és emiatt a nukleáris ipar
új lakossági kampányaiban "tisztalevegõjû energiának" tünteti fel
magát.
Az államban egyre nagyobb figyelmet szentelnek a "hasított atomból" történõ energiatermelésre:
• A Tri-State nevû cég Colorado állam egyik jelentõs energiaterme-

lõje, és ez látja el a kisvárosokat
és a vidéki fogyasztókat. Most annak lehetõségét tanulmányozzák, hogy atomerõmûveket építsenek a keleti síkságokon.
• Az Xcel Energy a legnagyobb az
államban, és a közép-nyugati
térségben több atomerõmûvet is
birtokol. A vezetés úgy számol,
hogy az atomenergia „ott lesz az
asztalon”, amikor a jövõbeni
energiaforrásokról gondolkodnak a százéves államban.
• Mark Udall kongresszusi képviselõ és szenátusi jelölt (Demokrata Párt) a megújuló energiák bajnokának számít térségében. Nyilatkozatában mégis
azt állítja, hogy az atomenergiának ott kell lennie azokban a
vitákban, amelyekben enyhíteni kívánják a fosszilis energiaforrásoktól való függõséget. Ellenfele, Bob Schaffer (Republikánus Párt), szintén támogatja
az atomenergiát.
• Ami viszont legjelentõsebb Colorado számára - ez az állam birtokolja az ország harmadik legnagyobb uránkincsét. Bármi is
történjen az atomerõmûvek építése terén, az állam újabb bá-

nyászati boomra számít, mivel
az urán iránti nemzetközi érdeklõdés növekvõben van.
Jim Burnell, a Coloradói Geológiai Kutatóintézet bányászati
igazgatója úgy nyilatkozott, hogy
igen jelentõs növekedésre számítanak, és a kezdeti lépések jónak
tekinthetõk. Kimagaslóan magas,
mintegy tízezer bányászati igényt
nyújtottak be a szóba jöhetõ földterületekre 2007-ben, amelyek
legnagyobb része uránbányászatra irányul - tette hozzá még az
igazgató.

Nem tervezett
blokkleállás
Üzemzavari védelmi leállást
kellett kezdeményezni az Indian
Point Atomerõmû egyik reaktoránál az ott dolgozó egyik munkavállaló digitális kamerájából származó jel miatt. A szövetségi hatóság nyilatkozata szerint a készülékbõl származó rádiófrekvenciás jelek akkor zavarták meg a
tápszivattyúk vezérlõpaneljét,
amikor a dolgozó túl közel ment
azokhoz. (A telephelyen két ny-

omottvizes blokk üzemel, egyenként 1035 MW-osak.) A március
23-án történt esemény során a
gõzfejlesztõk szintje lecsökkent,
ekkor a személyzet leállította a
blokkot. Az esemény két nappal
a tervezett leállás elõtt következett be. Radioaktív anyag nem került a környezetbe.
Az NRC nyilatkozata szerint az
üzemeltetõ Entergy Nuclear cég
azonnal kivizsgálta az eseményt,
és jelentette azt nekik. Egyértelmû volt, hogy a kamera jelenléte
és a fotózás váltotta ki a szintcsökkenést. Az Entergy az aktuális karbantartás elõkészítéséhez
készítette a felvételeket, de azóta
változtattak az eljárásrenden. Az
NRC és az Entergy közösen úgy
döntött, hogy az eseményrõl értesíteni fogja a többi üzemeltetõt is.
Történt már hasonló sajnálatos
esemény máshol is, 1997-ben egy
másik telephelyen halon gáz szabadult ki a vakuzás miatt. A környéken élõ lakosságot megnyugtatták, hogy nem erõmûvi berendezés hibája miatt kellett leállítani a reaktort.
Forrás: NEI SmartBrief, 2008. június
Varga József
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Gastroblues, tizenhatodszor

Fotók: Wollner

Fotók: Bodajki

Ökoparki zárszámadás

Már több mint egy éve fakaszt mosolyt a munkába jövõk arcán az
északi portánál lévõ ökopark állatsereglete.

A

z arra járók rácsodálkoznak a természet ezen teremtményeire, és
mindenre gondolnak csak az atomenergiára nem. Az ötletgazdának (PA
Zrt.) elsõsorban az volt a célja, hogy bizonyítsa: az atomerõmû mûködése nincs
káros hatással a környezetére. Az
ökopark létesítésére kiírt pályázatra hat
cég jelentkezett, és a Milkmen Földesi
Tejtermelõ Kft. pályázata lett elfogadva.
Ambrus Zoltán, a Kft. ügyvezetõje elmondta, hogy õk már azon gondolkodtak, hogy a saját telepük mellett nyitnak
egy ökoparkot, mikor meghirdették a pályázatot, így az erõmû és az õ szándékuk
szerencsésen találkozott.
Ambrus Zoltánt arra kértem, készítsen
egy gyors számvetést a telepítést követõ
idõszakról.
- Az induláskor rögtön belecsöppentünk a forró égövbe, ám ezek az õsho-

nos fajták alkalmasak a ridegtartásra.
Az építmények és a kiszolgáló létesítmények megfelelõnek tûnnek, bár a
magyar szürke marha a legnagyobb melegben, vagy hófúvásban sem használja az istállókat. Most amikor beszélgetünk, 30 fok körüli a hõség, de a szürke marha kifekszik a dombra, ahol bizonyosan még melegebb van. A nagy
szelet nem szeretik, ilyenkor igyekszik
szélárnyékba húzódni.
Milyen a legelõ minõsége?
- Nagyon gyenge, hiszen ezen a területen töltött, homokos talaj van, a kutyatej
és a vaddohány burjánzik, kevés az ehetõ fûféle. Az állatok megszokásból legelnek, jóllakni csak az ide szállított takarmányból tudnak. Ebben a forróságban különösen ügyelnünk kell arra, hogy lédúsabb takarmányt kapjanak.
Milyen létszámú állományt kell gondozniuk?
- A magyar szürke marha létszáma 47
darab, racka birkából 50 anyaállat van és
53 bárány született. Dámszarvasból 35

porulat. Végül meg kell említenem a két
szamarat, Grátiszt és Bonuszt.
Betegség, elhullás volt-e?
- Elhanyagolható mennyiségben, hiszen állandó állatorvosi felügyelet alatt
vannak. Viszont a sólyom elragadott egy
frissen született bárányt. A nagy szél sok
szemetet hord a területre, a szarvasok érdeklõdõ állatok és megeszik azt is, amit
nem lenne szabad. Barcogás alatt két
dámszarvast veszítettünk el, mert a megevett hulladék elzárta az emésztõrendszerüket.

darab van, náluk most folynak az ellések.
Nehezen számolhatóak, mert a területükön még a füvet sem vágjuk, hogy ne zavarjuk õket. Tíz borjat már meg tudtunk
számolni, és még 10-15-nél várunk ellést.
Mangalicából 22 darabbal indultunk, ott
nagy a szaporulat, átlag 7 kismalac születik anyánként, és jelenleg 100 darab az
állomány. Vaddisznónk csak mutatóban
van néhány, és náluk elég gyenge a sza-

Vannak-e érdeklõdõk?
- Sok kiránduló vonul át az ökopark kerítése között, kerékpáron és gyalogosan.
Már fogadtunk óvodás csoportokat is, de
megtekintette a parkot az Országgyûlés
Környezetvédelmi Bizottsága is. Nemrég
Oroszország gazdasági minisztériumából
érdeklõdtek, a mangalica tartására voltak kíváncsiak.
Köszönöm az interjút, és sok sikert a további mûködéshez.
Beregnyei

Minisztériumi elismerés
Elismerésben részesítette a Semmelweis nap alkalmából az Egészségügyi Miniszter Tóbiás Zoltánnét.
2008. június 30-án dr. Székely Tamás
Egészségügyi Miniszter Díszoklevelet adott
Tóbiás Zoltánné Marikának, Paks város Önkormányzatának Háziorvosi Szolgálata
központi ügyelet nõvérének, több évtizeden át végzett kimagasló, példaértékû tevékenységéért, életmûve elismeréseként.
Marikával beszélgetek munkájáról. Mi-

kor kezdett el dolgozni?
- Negyvenhét éve dolgozom az egészségügyben. Érettségi után 1961-ben a
szolnoki kórházban kezdtem dolgozni.
A paksi atomerõmûben 1980-tól nyugdíjba vonulásomig, 1992-ig üzemi nõvérként dolgoztam.
Nyugdíjazásomat követõen sem
hagytam abba a munkát. Megkerestek
a városi egészségügytõl és segítséget
kértek tõlem a háziorvosi szolgálat feladataiba, mint ügyeletes nõvér. A mai
napig havi 10-12 alkalommal látom el

az ügyeletes nõvéri feladatot délután
négy órától, reggel nyolc óráig, hétköznapokon és hétvégeken a Központi
Kistérségi Ügyeleten. Ma 14 település
55 ezer fõ tartozik az ügyelet hatáskörébe.
Mivel foglalkozik szabadidejében?
- Szabadidõmben rejtvényfejtéssel és
kézimunkával foglalkozom.
Marika, nagyon szereti munkáját, amíg
bírja, egészsége engedi és szükség van
rá, dolgozni fog.

Paks Város Önkormányzata 2004ben Pongrácz Sándor díjjal ismerte el
munkáját.
A mostani miniszteri díszoklevél egy
újabb erkölcsi elismerés munkájának.
Marika ezúton is szeretne köszönetet
mondani a családjának, barátainak és a
kollegáinak.
Mi, akik ismerjük Marika áldozatkész
munkáját, gratulálunk az elismeréshez
és további jó egészséget kívánunk neki!
Wollner Pál

Lehetõségeink a gunarasi gyógyfürdõben
Magyarországon számtalan gyógyfürdõ várja a gyógyulni és felüdülni
vágyókat. E kincs terén hazánkat
nagyhatalomként tartják számon. A
Paksi Atomerõmû Zrt. aktív dolgozói
a háziorvosi és reumatológus szakorvosi valamint a foglalkozás-egészségügyi szolgálat vezetõjének javaslatára immár évek óta igénybe vehetik a harkányi valamint a gunarasi
gyógyfürdõ szolgáltatásait.

A

z Atomerõmû újság májusi számában megjelent, A bõvített harkányi
gyógyfürdõ-kórház komplex szolgáltatásai címû cikkben a harkányi mozgásszervi rehabilitációs lehetõségekrõl számoltunk be, jelen írásban a gunarasi gyógyfürdõben biztosított lehetõségeket szeretnénk
bemutatni. A Paksi Atomerõmû Zrt.-vel
szerzõdéses kapcsolatban lévõ Dombóvári
Szent Lukács Egészségügyi Szolgáltató
KHT által mûködtetett Rehabilitációs Központ komplex szolgáltatást nyújt Dombóvár-Gunarasfürdõn, ugyanis helyben biztosítja a szakorvosi ellátást, valamint a betegség jellegének megfelelõ fizikoterápiás
és balneoterápiás kezeléseket is.
Gunarasfürdõn egy magas fluorid tartalommal rendelkezõ alkáli-hidrokar-

bonátos, bevizsgált gyógyvíz képezi a
gyógyászat alapját. A víz kiválóan alkalmas mozgásszervi betegségek, gyomorés bélbántalmak, nõgyógyászati-, fogínyés szájbetegségek kezelésére, de eredményesen alkalmazzák bizonyos légzõszervi, szív- és érrendszeri elváltozások kezelésében, valamint a bõrgyógyászat területén is. A komplex gyógyászat mellett az
alábbi hagyományos kiegészítõ (wellness) szolgáltatások is igénybe vehetõk:
finn szauna, gõzkabin, pezsgõfürdõ, tornaterem, edzõterem.
A mozgásszervi betegségben szenvedõ
atomerõmûves munkavállalók a háromhetes gunarasi rehabilitációt a foglalko-

zás-egészségügyi szolgálat fõorvosánál
kezdeményezhetik, egy-egy háziorvosi és
reumatológus szakorvosi beutalóval. A beutalást kezdeményezni évente csak egy
alkalommal lehet. A kezdeményezésnél figyelembe kell venni az utolsó kezelés idõpontját, ugyanis a két kezelés között legalább egy naptári évnek el kell telnie. Gunarasfürdõn a turnusváltások szerdánként vannak, így már reggel kilenc órától
elfoglalhatók a televízióval, hûtõszekrénnyel, erkéllyel ellátott teljesen felújított
kétágyas szobák. Az elsõ napon történik
a kórházi állományba történõ felvétel, valamint egy alapos orvosi vizsgálat, amely
során meghatározásra kerül a kezelések

Minden eddiginél gazdagabb zenei és
gasztronómiai választékkal várták a 16.
Paksi Nemzetközi Gastroblues Fesztiválra
az érdeklődőket. A július 1.-és 6.-a közötti
nagyszabású rendezvényt négy helyszínen
tartották meg, a kiváló zenei kínálat mellett
főzőversenyek és sporttalálkozók színesítették a programot.
A Paksi Atomerőmű Zrt mellett a Szerencsejáték Zrt kiemelt főszponzora volt a rendezvénynek.
Az idei zenei kínálat a korábbi éveknél sokszínűbb, szélesebb körű volt. A bluestól a
funkyn és a jazz-rockon át a rock and rollig mindenki megtalálhatta a kedvenc stílusát.
Itt volt a British Blues Quintet, eljött Cliff
Moore, Saffron Monkey. Láthattuk a fesztivál színpadán Erja Lyytinen-t is.
A finn Erja Lyytinen bluesgitáros hölgy
Paksra saját zenekarával érkezett.

köre, napi ütemezése. Szeretnénk a munkavállalók figyelmét felhívni, hogy lehetõség szerint a teljes idõtartamot (mind a
huszonegy napot) használják ki, így szombatokon és vasárnap is maradjanak a teljes gyógyulásuk érdekében.
Megkeresve és megkérdezve több
atomerõmûves kollégát, akik az elmúlt
idõszakban töltöttek három-három hetet
Gunarasfürdõn, valamennyien elégedetten számoltak be a kezelések hasznáról,
a családias hangulatról valamint a nyugodt pihenést és gyógyulást biztosító körülményekrõl.
Azon kollégák, akik Dombóvár-Gunarasfürdõn található teljesen felújított
és kibõvített Rehabilitációs Központ szolgáltatásait szeretnék igénybe venni, a PA
Zrt. Humán Igazgatóság Személyzetfejlesztési Csoport dolgozóival kell felvenniük a kapcsolatot. A témafelelõs kolléganõ,
Etessyné Kovács Zsuzsanna telefonszáma: 76-35. Mivel teljesen egyénfüggõ a
gyógyvizek hatása, így nagyon alapos és
körültekintõ tájékozódás szükséges, amely megtehetõ az internet segítségével is.
A www.gunaras.hu honlap gyógyvíz
könyvtárába lépve a kollégák megismerkedhetnek a gunarasi gyógyjavallatokkal
és az ellenjavallatokkal egyaránt.
Sipos László

A fesztivál gasztronómiai részének Kovács
János mesterszakács volt a gazdája. Ebben
az évben a szervezők az ellátásra és a versenyeztetésre helyezték a hangsúlyt. A halászléfőző versenyen készült ételeket neves
zsűri bírálta el, és az ízeken kívül fontos szerepet kapott az ételkészítési környezet is.
A Borbarát találkozó résztvevői a legjobb
borokból kóstolhattak - köszönhetően a
történelmi és a határon túli borvidékek borászainak.
A foci sem maradt el a testvérvárosi
Galánta és a helyi önkormányzat csapatai
ismét megmérkőztek egymással.
A fesztivált szervező Gárdai György töretlen
munkájának köszönhető az, hogy az országhatárokon is túlmutató jelentőségű lett
a Gastroblues.
Wollner Pál

Pedagógusok
köszöntése

K

öszöntötték az oktatási intézmények dolgozóit Pakson. 2008 július 6-án ünnepi rendezvényen tartottak a pedagógusok napja alkalmából
Pakson, a Városi Mûvelõdési Központban.
Az ünnepi mûsorban a Vak Bottyán
Gimnázium énekkara, szavalók, valamint a mûvészeti iskola növendékei vettek részt.
Hajdú János Polgármester köszöntötte a pedagógusokat.
A polgármester a város támogatásáról
biztosította a helyi pedagógusokat. Az
ünnepség keretében vette át aranydiplomáját Koch Józsefné, Haaz Ferencné és
Leidal Jánosné. A Napsugár díjat Magyar
Istvánné kapta.
Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel
kilencen büszkélkedhetnek: Ürmös
Józsefné, Mittler József, Szu Lászlóné,
Blézer Istvánné, Magyarné Nagy Edina,
Riczkó Józsefné, Huszár Józsefné, Ledneczki Ferencné és Enyedi Jánosné.
A város által adományozott „Gyermekeinkért” kitüntetõ címet vehetett át a
város önkormányzata elismeréseként
Lehoczkiné Tabi Márta óvónõ, a Kishegyi úti óvoda vezetõje és Valentiny
Zoltánné történelem-orosz szakos tanár,
a Bezerédj Általános Iskola pedagógusa.
Az elismeréseket Hajdú János polgármester adta át.
Woller Pál
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Felkészülés
az új évadra
Két hét pihenőt követően június 19-én
megkezdte
felkészülését
a
2008/2009-es élvonalbeli szezonra a
Paksi FC labdarúgó csapata. Az első pár
nap a ráhangolódás jegyében telt, míg
a második héten már az Atomerőmű SE
pályáján napi két edzésen vettek részt a
játékosok. A hónap utolsó péntekén illetve szombatján Dunaszentgyörgyön
tréningezett a PFC. Jelenleg a tatai
edzőközpontban készül a zöld-fehér
együttes. Eddig három felkészülési mérkőzést játszott a gárda.
A Dunaszerdahelyt 3:2-re - Márkus kétszer valamint Báló volt eredményes -,
míg az Integrál - DAC Győrt 3:1-re - a
paksi gólokat Heffler, Buzás és Márkus
lőtték - verte a PFC. Legutóbb a szlovák
másodosztályú Slovan Dusko Sala ellen
3:3 lett a végeredmény, ezen a találkozón Buzás, Éger és Pap Roland talált be.
"A három lejátszott edzőmérkőzésünkön sok gólt lőttünk, amivel elégedett
lehetek, de a kapott hat találat sok. Ráadásul mindegyiket kivétel nélkül rögzített szituációból kaptuk, ami azt jelenti,
nem koncentrálnak eléggé játékosaim.
Ez lehet, a fizikai terhelés miatt van,
igyekszünk javítani hibáinkon. Sérültjeink száma szerencsére nem jelentős,
bár Mészáros István az utóbbi találkozón agyrázkódást szenvedett, emiatt
néhány edzést ki kell hagynia. Tököli Attilának hasfalhúzódása van, reményeim
szerint ő is hamarosan felépül. Molnár
Zoltán és Zováth János korábbi sérülésből lábadozik."- értékelte az eddigi felkészülést Gellei Imre a PFC vezetőedzője. Július 3-án megtörtént az új bajnokság sorsolása is. A paksiak július 26-án
Kecskeméten kezdenek, majd ezt követően a REAC-ot fogadják. "Az első fordulókban - ide értem a Kaposvár, a Bp.
Honvéd, az MTK és a Diósgyőr elleni

Egészségügyi dolgozók elismerése
2008. június 27-én Paks város önkormányzata a Semmelweis Nap alkalmából ünnepséget tartott a
Goldmine Étteremben, ahol átadták
a Pongrácz Sándor-díjat.

E

zen a napon a város önkormányzata egészségügyi dolgozókat tüntet ki
az általa alapított Pongrácz Sándordíjjal. Az önkormányzat képviselõtestülete minden évben elismerését fejezi ki az
egészségügyben dolgozó két olyan személynek, akik sokat tesznek a betegek
ellátásáért. A tiszteletükre tartott díszünnepségen ott voltak a város elöljárói, a
képviselõ testület tagjai, a Polgármesteri
Hivatal, a rendelõintézet dolgozói.
A kitüntetéseket Hajdú János a város
polgármestere adta át két paksi orvosnak,
több évtizedes munkájuk elismeréséül.
Önkormányzati kitüntetésben részesült

Dupla Ironman Világkupafutam
2008. augusztus 28-31., Bonyhád, Dombóvár, Gunarasfürdő

A

z augusztus végén megrendezésre kerülõ Dupla Ironman Világkupafutam kapcsán tartottak sajtótájékoztatót a bonyhádi városházán június 12-én. A sportesemény három rendezõjének képviseletében Bonyhád város
polgármestere, Potápi Árpád, Dombóvár város polgármestere, Szabó Loránd,
illetve az EASY Star SE ultratriatlon világbajnoka, Tamás Zsolt a média képviselõi elõtt írt alá együttmûködési megállapodást. Tamás Zsolt a sportrendezvény logóját viselõ pólót is átnyújtott a
két polgármesternek.
Potápi Árpád úgy nyilatkozott, hogy
valamennyi Bonyhádon élõ embernek
fontos a sport és a mozgás, ennek népszerûsítésében évek óta részt vesz Tamás Zsolt. A világkupafutam helybeli
megrendezése arra is jó, hogy végre
testközelbõl megismerhetik a bonyhádiak világbajnokuk sportágát. A polgármester bízik abban, hogy a bonyhádi lakosok is összefognak annak érdekében,
hogy sikeresen meg tudják rendezni a
világkupafutamot. Szabó Loránd úgy véli, hogy Tamás Zsolt teljesítménye, akarat-

Versenyprogram:

ereje és kitartása minden fiatal elé példaként állítható. Dombóvár önkormányzata
nagyon fontosnak tartja a különbözõ
sportágak támogatását, illetve a két város

együttmûködésének jó alapjaként tekintenek a közösen szervezendõ világkupára.
A fotó sajtótájékoztatón készült, (balról)
Potápi Árpád, Szabó Loránd, Tamás Zsolt.

2008. augusztus 28. csütörtök - Bonyhád
16.00 Technikai tájékoztató, a versenypálya
bejárása
2008. augusztus 29. péntek - Gunarasfürdő,
Dombóvár, Bonyhád
9.00 Fővédnöki és polgármesteri megnyitó
Gunarasfürdőben, a versenyzők bemutatása.
10.00 Start a dombóvár-gunarasfürdői sportmedencében. A 7,6 km úszás limitideje 4 óra.
Kerékpározás (360 km) Gunarasfürdőről
Dombóváron át, Döbrököz, Aparhant érintésével Bonyhádra, majd itt a városban
folytatódik a verseny. A kerékpározás limitideje 20 óra.
2008. augusztus 30. szombat - Bonyhád
Futás - 84,4 km a Fáy András lakótelepen
kijelölt pályán. A futás limitideje 12 óra. A
verseny limitidejének lejárta augusztus 30án 22 óra.
2008. augusztus 31. vasárnap - Bonyhád
10.00 Ünnepélyes díjátadás, versenyzáró beszéd a fővédnököktől, sajtótájékoztató. Ekkor
adja át a Nemzetközi Ultratriatlon Szövetség elnöke Tamás Zsoltnak a tavaly elnyert összetett
ultratriatlon világbajnoki címet!

Emlékek a III. Horgásznapról

Fotó: Molnár Gy.

meccset is - olyan csapatokkal játszunk, melyek ellen jó lenne minél több
pontot gyűjteni, hiszen a jó rajt nagyon
fontos lenne.
Remek hangulatúnak ígérkezik a Kecskeméti találkozó, és a REAC-ot is megverhetnénk már. Azért gyűjtjük a mentális és fizikai erőt, hogy meg tudjunk felelni ezeknek az elvárásoknak." - tette
hozzá a paksi tréner. Pandúr Péter a legújabb igazolás a Fehérvári úti együttesnél. A belső védő 3 éves szerződést kötött a klubbal, aki a Vasastól érkezett.
Sipeki István középpályás mellett - akit
Görögországból igazolt a PFC - újabb tehetséges játékossal bővült tehát a keret. "Az egyetlen távozó eddig Belényesi Miklós - Nyíregyházán folytatja -, de
Márkus Tibor, Balaskó Iván és Pokorni
Péter maradása is kérdéses. Egy kapust
mindenképp szeretnénk igazolni, az első számú jelöltünk erre a posztra a debreceni Csernyánszki Norbert. - mondta
el Haraszti Zsolt a Paksi FC ügyvezetője.
A Tatai edzőtábor programjában további két edzőmérkőzés szerepel. Előbb a
szlovák FC Trnava, majd a Százhalombatta lesz az ellenfél. Ezt követően ismét hazai környezetben készülnek a
PFC játékosai, 12-én a tervek szerint
Budaörssel Dunaszentgyörgyön csap
össze a Paksi FC, majd 16-án Barcs-on
és 19-én a Pécsi MFC következik ismét
a Paks melletti településen.
Faller Gábor

dr. Vöröss Endre és dr. Somai Gergely.
Dr. Vöröss Endre 1976 óta dolgozik Pakson. Volt üzemi- és körzeti orvos, majd
sebész. Gyógyító munkája mellett részt
vett a város társadalmi és politikai közéletében is, több más kitüntetésben is részesült, így korábban már megkapta a Kiváló Munkáért és a Hûséges Szolgálatért
elismeréseket.
Dr. Somai Gergely korábban Erdélyben
dolgozott, 1990-ben jött Paksra, sokáig a
hatos körzet háziorvosaként gyógyított.
2008 áprilisáig állt az emberek aktív szolgálatában.
Hajdú János polgármester az ünnepségen elismerését fejezte ki a két miniszteri kitüntetettnek, Papp Katalinnak és Tóbiás Zoltánnénak, akik a kitüntetéseiket
Budapesten veszik át.
Gratulálunk a kitüntetteknek!
Wollner Pál

Idén a Padosz-sportnapok keretén
belül ismét megrendeztük a családi
horgásznapot, ami tagjaink körében egyre nagyobb népszerûségnek
örvend. A helyszín megegyezett a korábbival, ezért hát a III. Horgásznap megszervezésére ismét a Vörösmalom-tónál került sor.

A

z idõjárás kegyes volt hozzánk, és
így a kb. 130 résztvevõ, akikbõl 58
fõ horgászott, szép, napsütéses idõben tölthette el ezt a napot.
Reggel 8-kor gyülekeztünk a tónál. A
horgászhelyek elfoglalása és a felkészülés
után Lõrincz László elnökünk tartott megnyitóbeszédet. Kedves gesztusként hozott
magával egy szál szegfût abból a célból,
hogy azt annak a hölgynek adja, akivel a
horgásznap reggelén elõször fog összetalálkozni a verseny helyszínén. A szerencsés hölgy Mérgesné Dóra volt. Laci még
egy üveg bort is hozott, az elsõ halat fogó
pecásnak, amit aztán ifj. Csonka András
nyerte el.
9 órakor elkezdõdött a verseny, amit
14 év alatti és 14 év feletti kategóriában hirdettünk meg. A horgászok mellett családtagjaik, barátaik segédkeztek, pihentek. Eközben a szervezõ csapat a nagy kondér körül sürgött, amiben a finom ebéd készült. A horgászokkal érkezõ családtagok közül és
néhány érdeklõdõ tagunkból (akik
csak a rendezvényre látogattak ki) többen is kivették részüket a fõzésbõl, és

segítettek a 30 kg burgonyát megpucolni, feldarabolni.
13 órakor megszólalt a verseny végét lezáró duda hangja. Ezután a versenybírák
elindultak, hogy a kifogott zsákmány
mérlegelését elvégezzék a horgászhelyeken. Közben eljött az ideje a jól megérdemelt ebéd elfogyasztásának is, ami szürkemarhapörkölt volt fõtt burgonyával, kenyérrel és savanyú uborkával. Miután
mindenki jóllakott, megkezdõdhetett az
eredményhirdetés.
Különdíjat, egy szerencse aranyhalat a
legkisebb, 0,57 kg-os halat fogó pecásunk,
Mérges Máté kapta. Remélem, jövõre se-

gít neki a halacska, és nagyobb szerencséje lesz a versenyen. A gyermekek egy-egy
kupát és egy-egy doboz édességet kaptak
emlékül a nap élményei mellé. A felnõtteket pedig egy-egy kupával és egy-egy
üveg pezsgõvel díjaztuk.
Az eredményhirdetés befejezéseként
Feil József, a halastó tulajdonosa a legfiatalabb versenyzõnek, aki Bartos István 6
éves kisfiú volt, egy ajándékkosárral kedveskedett. Volt, aki nem elégedett meg a
délelõtti horgászeredményével, ezért délután is tovább hódolt szenvedélyének.
Reméljük, idén is jól érezte magát mindenki ezen a Padosz-sportnapon.

Gyõzteseinknek ezúton is még egyszer
gratulálunk!
Kállai Lászlóné Csilla

Az eredmények:
14 év alatti kategóriában:
I. hely: Bartos István
II. hely: Kisspál Máté
III. hely: ifj. Kőmíves Ferenc

14 év feletti kategóriában:
I. hely: Steinbach Sára
II. hely: Frast Ferenc
III. hely: Orosz Csaba

1,73 kg-mal
1,25 kg-mal
1,03 kg-mal
10,10 kg-mal
6,60 kg-mal
4,93 kg-mal
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Falunapok Paks környékén
Biritón és Dunakömlõdön tartottak
falunapot június 20. és 21-én. Az
elõbbi kétnapos, az utóbbi egynapos
kikapcsolódást kínált.

A

Biritói falunapokat rockkoncertek
sora nyitotta június 20-án. A fellépõk között megtalálható volt a Beatrice, a P Mobil és több környékbeli együttes is. A szombati napon (21-én) a néptáncosoknak jutott fõszerep, rajtuk kívül
amatõr mûvészeti csoportok is szórakoztatták a megjelenteket. A rendezvény zárásaként bált és tûzijátékot tartottak a közösségi ház udvarán.
Dunakömklõdön június 21-én szombaton a futballpálya változott rendezvénytérré. A pályán színpad állt, körülötte sátrak adtak enyhet a programokra kíváncsi
dunakömlõdieknek és vendégeiknek.
Több paksi csoport és elõadó bemutatkozott a rendezvényen.
Wollner Pál

Az MTA már 35 éve állást foglalt javaslatomra - a „vízerõ- mû” kifejezés egybeírt, fõnév jellegû használatának helyessége mellett,
szemben a „vízi erõmû” jelzõs kifejezéssel, amely pld. egy vízen
úszó atomerõmûvel hajtott hadihajót jelenthet. A média zöme sajnos ma is tévesen, elõszeretettel
használja a „vízi erõmû” kifejezést, aminek más értelme van.

Kajak-kenu napközis tábor

Nyelvõrködés

A

lulírott, mint a magyar villamosenergia-ipar 31 éven át (1953-84) volt mûszaki vezetõje nyelvészkedem is. A
Bõs-Nagymarosi Vízlépcsõk körüli események kapcsán több mint fél évszázada harcolok az írott és elektronikus médiumokban terjesztett vízi erõmû kifejezés használata ellen. A mûszakilag helyes szó ugyanis a vízerõmû. A vitában az MTA is nekem
adott igazat, és a megújult Magyar Értelmezõ Szótár 2003. évi, második kiadása ezt
megerõsítette. Errõl szól a mellékelt rövid
cikkem.
Remélem, hogy életem alkonyán ez a
nyelvõrködés rátereli a figyelmet a Nagymarosi Vízlépcsõ beruházás leállításának
rendezetlen ügyére is. Immár 11 éve nincs
megegyezés a hágai Nemzetközi Bíróság
ítéletének végrehajtásában. A megoldásra indítványt nyújtottam be az Alkotmánybírósághoz. Ennek sorsáról az érdeklõdõk
szaksajtóból értesülhetnek. Jelen levelem
ettõl független melléktermék.
Kérem, hogy mûködési területükön támogassák a vízerõmû helyes kifejezés következetes használat, ha az MTA szerint a
„víz mozgási energiáját villamos energiává alakító létesítmény”-rõl van szó.
A vízi erõmû kifejezés is használható, de
csak akkor, ha pl. egy vízen úszó hajó erõmûvérõl van szó, legyen az akár atomerõmû- vagy szénerõmû vagy olajerõmû-típus.
Elõre is megköszönöm segítõkészségüket.
Kerényi A. Ödön

Ezen a nyáron is megrendezték az
immár hagyományosnak nevezhetõ
kajak-kenu napközis tábort. A tábornak az Atomerõmû Sportegyesület vízitelepe adott otthont június
16-tól július 11-ig. Amint erre az idõzítés is következtetni enged - a vakáció elsõ négy hetérõl van szó -, a
szervezõk az iskolaév lezárulásával
felszabaduló diákokat igyekeztek
megszólítani, és lehetõséget kínálni
számukra a hirtelen rájuk „zúduló”
szabadidõ tartalmas eltöltéséhez.

A
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Gondolatok a
„vízerõmû” és
a „vízi erõmû”
helyesírási
szabályairól,
értelmezésérõl

tábornak a Dunával és evezéssel
már közelebbi ismeretségbe került
gyerekek tréningezése mellett kiemelt célja volt azoknak az elérése, akik
még sohasem ültek kajakban vagy kenuban. Az invitálás a kicsiktõl a nagyokig
valamennyi korosztály számára szólt.
Hétrõl hétre mintegy negyven-ötven gyerek kapcsolódott be a tábor programjába.
A foglalkozások minden hétköznap reggel
kilenctõl délután ötig tartottak. Az étkezéseket is helyben oldották meg: az ebédet
kiszállították a vízitelepre. A gyerekek fel-

ügyeletét és a foglalkozások levezénylését
edzõk, illetve pedagógusok - Bedecs Ferenc, Cseh Judit, Feil Imre, Gutai Dániel
és Meczker András - biztosították (a felügyelethez hozzátartozott a csoportosan
történõ le- és hazakísérés, illetve a 6-os
úton történõ átkelés felvigyázása is).
A tábor napjai igen változatosan teltek, amihez a jobbára kedvezõ idõjárás is
nagyban hozzájárult. Sárkányhajózás,
kerékpárverseny, pingpongozás, foci, illetve egyéb labda- és társasjátékok tették színessé a programot, és persze rengeteg strandolás a Duna túlsó partján levõ homokzátonyon. Mindezek mellett
még az angol nyelv játékos gyakorlására
is lehetõség nyílt, szakképzett nyelvtanár irányításával. A fõszerep azonban
természetesen a kenuzásnak és a kajakozásnak jutott. A már rendszeresen sportoló gyerekek napi két edzéssel készültek
a versenyekre. Ezekbe az edzésekbe kapcsolódtak be az újonnan jelentkezõk is.
Természetesen az õ esetükben az edzõk
nem a teljesítményt és az intenzitást állították a középpontba. Sokkal inkább a
víz, a természet megszerettetése és a
mozgás örömére való elvezetés volt a cél-

juk. Hiszen egyfelõl ennek az oldalnak a
megmutatásával lehet meghozni a gyerekek kedvét a kajakozáshoz és a kenuzáshoz, másfelõl pedig elmondható, hogy ha
egy gyerek esetleg soha nem is lesz versenyzõ vagy élsportoló, de szokásává válik a rendszeres testgyakorlás és a természetbe való kimozdulás, már pusztán ezzel is rengeteget nyert. Mindemellett természetesen valamennyi kajakos és kenus palánta számára nyitva áll az út a
magasabb szintû, aktívabb sportolás felé, aki csak kedvet és tehetséget érez magában a versenyzéshez, és vállalja a napi rendszerességû, nem ritkán megterhelõ edzéseket.
A tábort a harmadik hét végén közös
esti program, a negyedik hét végén Domboriban megrendezett háziverseny zárta.
Ezekbe a szülõk, a rokonok és a barátok
is bekapcsolódhattak.
Az idei nyári napközis tábor ugyan már
véget ért, de az Atomerõmû Sportegyesület csónakházában továbbra is várják
mindazok jelentkezését, akik szeretnék
kipróbálni a kajakozást, kenuzást. Jelentkezni lehet Feil Imre edzõnél (telefon: (06)
20/932-3589).
Prancz Zoltán

Halászléfõzésbõl elsõk Május 24-én a Paksi Tavasznyitó Duna-parti halászlé főzőversenyre benevezett a Reform Főzőklub is. Az elkészíWollner Pál
tett halászlé - a rangos zsűri értékelése alapján - első helyezést ért el.

A

vízerõ, vízerõmû, vízesés,
ugyanúgy, mint energetikai társai: így pld. az atomerõmû, szélerõmû, szénerõmû, gõzerõmû, gázerõmû, olajerõmû, hõerõmû stb. szavak birtokos fõnévi kapcsolatként - egybeírandól
Nincs „széli erõmû” sem, legfeljebb
„útszéli” egy novellában használható,
jelzõs változatként. De a gõzi, atomi,
széni stb. erõmû jelzõs változat ellen
nyelvérzékünk rögtön tiltakozik, és
így logikusan bizonyítja egyszersmind a „vízi erõmû” hibás voltát is,
ha csupán egy erõmûfajtáról van szó.
A víznek az ereje más, mint a „vízi
erõ”, ami a hadi flottát jelenti, vagy
mint a „légi erõ”, azaz az ország katonai repülõgépparkja.
A vízlépcsõ, vízmû, vízépítmény,
vízhozam is hasonló birtokos szerkezet. Ilyen pld. a vízszintingadozás is.
Van értelme azonban a „vízi
erõmû” kifejezésnek Is. E melléknévi kapcsolat a fõnévvel együtt
olyan erõmûvet jelent, amely p1.
úszik a vízen, mint valamikor a
Dunán a „vízi malmok”, ami eredete lehet a mai, hibás használat
elterjedésének is.
Valóban van tehát „vízi erõmû”
kifejezés is, pld. lehet egy óceánjáró hajó, amelynek csavarjait szénerõmû, gázturbinák vagy akár
atomerõmû hajtják és a tengeren
közlekedik.
Az MTA Magyar Értelmezõ Szótár
2003. évi második kiadása már figyelembe vette javaslatomat, de az
újságírók azt sajnos nem forgatják
elég szorgalmasan. Kérem, hogy üssék fel a szótár 1478. oldalát, ahol a
víz címszó alatt a vízerõmû mûszaki kifejezést „a víz mozgási energiáját villamos energiává alakító létesítmény” -ként értelmezi.
Az 1479. oldalon a vízi címszó 3.a
pont alatt a vízi erõmû kifejezést
–pongyola használat– jelzéssel minõsíti, 3.b pontban pedig „(tengerjáró)hajók (atom)erõmûve”-ként értelmezi.
A magyar nyelv megújult értelmezõ szótára tehát állást foglalt, hogy
a helyes kifejezés a víz mozgási
energiáját villamos energiává átalakító létesítményre a fenti okfejtést
elismerve: Vízerõmû
A „vízi erõmû” kifejezés használata
a fenti értelmezés- re pongyolaság, tehát kerülendõ, de egy hajó pld. atom, szén-, olajerõmûveként értelmezve,
jól tükrözi, hogy az olyan vízen úszó
erõmûrõl van szó, amely a hajó energiaforrása.
Indokolt lenne tehát, hogy az MTA
ajánlását megfogadjuk, és elsõsorban
a médiaszerkesztõségek mutassanak
jó példát közönségüknek a helyes szóhasználatban.
Kerényi A. Ödön
Állami díjas, vasdiplomás
gépészmérnök
Magyar Villamos Mûvek Zrt. ny.
vezérigazgató-helyettese
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Lussonium újraéled

Elkészült
kerékpárút

B

efejezõdött a Jedlik Ányos utca és 6os fõút között futó kerékpárút építése. Az önkormányzat közel 37 millió forintos európai uniós forrást nyert el
erre a célra az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-dunántúli Operatív Program
keretében.
A lakótelepet a 6-os úttal összekötõ út
kivitelezésére április 11-én kötött szerzõdést a város a közbeszerzési eljáráson
nyertes, Dunacenter Therm Kft-vel.
A cég egy közel másfél kilométer hoszszú, két méter széles, úgynevezett biztonsági kerékpárút megépítését vállalta.
Az út elkészült, mehet a kerékpározás.
Wollner Pál

Mûszaki újságírók
az ESZI-ben

M

ájus 15-én a Magyar Tudományos,
Üzemi és Szaklapok Újságíróinak
Egyesülete látogatást tett Pakson,
az Energetikai Szakközépiskolában.
A küldöttséget Szabó Béla, az ESZI igazgatója fogadta, és körbevezette az iskola
elõadótermeiben.
A vendégek tájékoztatót hallgattak meg
dr. Dobos István, a Paksi Atomerõmû Zrt.
humán igazgatója elõadásában.
Komornik Ferenc, az egyesület ügyvezetõ elnöke elmondta, hogy a látogatásuk
témaköre: a paksi atomerõmû, a hazai
nukleáris ipar és a nukleáris biztonság érdekében szükséges szakember-utánpótlás volt.
Wollner Pál

A valamikori Duna-meder fölé magasodó Bottyán-sánc fennsíkján helyezkedik el a 19. század óta ismert római lelõhely, Lussonium, ahol az 1969-ben induló - majd megszakadt - régészeti ásatások 1987 óta váltak folyamatossá.

L

ussonium feltárása a Pécsi Tudományegyetem szakmai programjának keretében dr. Visy Zsolt régész, egyetemi
tanár vezetésével folyik. Az eddigi ásatások során számos katonai és polgári épület
maradványai kerültek elõ. Az elõkerült leletek és objektumok elemzése megmutatta, hogy a legkorábbi auxiliáris palánktábor
(segédcsapattábor) Claudius császár (4154) uralkodása idején megépült, és a 2. században is használatban volt.
Mára sikerült tisztázni a késõ római erõd
kiterjedését és védmûrendszerét is. A római erõd déli kapujának, az ettõl északra lévõ kaszárnyaépületnek és a késõ római kiserõdnek a mûemléki helyreállítása 2003ban megtörtént. A romkert újabb bõvítésére 2007-2008-ban került sor az északi erõdfal és környezetének mûemléki helyreállításával. A homokkõ-kváder burkolatú fal
szinte eredeti magasságig felfalazva fogja
közre a vörösfenyõbõl felépített északi kaputornyokat, melyek az eredetileg itt álló,
kõbõl épült kapuk jelzésszerû bemutatását célozzák.
A 2007-2008-as helyreállítási munkálatok Paks városának költségvetésébõl, valamint a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány támogatásával valósultak meg. A
mûemléki helyreállítások kiviteli terveit H.
Vladár Ágnes Ybl-díjas építészmérnök készítette el. Az északi erõdfal és kaputorony
rekonstrukciójának ünnepélyes átadására
június 14-én délután került sor. Az eseményre 4-500 dunakömlõdi és paksi lakos
volt kíváncsi, akiket dr. Váradiné Péterfi
Zsuzsanna múzeumigazgató köszöntött,
majd Hajdú János polgármester és Csák Ferenc államtitkár (Oktatási és Kulturális Minisztérium) mondott méltató szavakat.
Dr. Visy Zsolt professzor élvezetes kiselõadásban mondta el mindazt, amirõl illik tudniuk a Dunakömlõdön és Pakson lakóknak.
A római kori hangulatot a Legio Brigetio
társulat a római légiós tábori élet bemutatásával tette emlékezetessé. Végül a város
önkormányzata vendégül látta a jó hangulatban lévõ társaságot a korabeli finomságokkal terített asztalnál.
-beri-

Ujvári Endre építõmérnök kollégánk
az idei Kõrösi Miklós-díjazott

Aktuális információk,
évfordulók júliusban
Július 19. - Cselgáncs
junior világkupa Pakson
Július 19-20. között az Atomerőmű SE
Cselgáncsszakosztály Pakson, az Energetikai Szakképzési Intézet Sportcsarnokában
rendezi az immáron XXIII. Junior Atom-kupa cselgáncsversenyt, a húsz éven aluli
férfiak, nők részére, ami egyben egy fontos
állomása az idei junior világkupa versenysorozatának.

Július 24. - Marx Györgysakkemlékverseny
kezdõdik Pakson
Július 24. és augusztus 4. között a korábbi hagyományoknak megfelelően Marx
György-sakkemlékversenyt rendeznek
Pakson, az ESZI főiskolai épületében.

Július 27. - 160 éve született Eötvös Loránd fizikus
Budapesten született Eötvös Loránd
(1848-1919) fizikus, akadémikus és
egyetemi tanár. Megalkotta az ún. Eötvös-szabályt, mely szerint a folyadékok
felületi feszültsége és a hőmérséklet változása között összefüggés van. Mozgó
testek súlya változásával foglalkozó törvényét Eötvös-hatásnak nevezték el. Kimutatta a súlyos és tehetetlen tömeg
azonosságát, amely alapot adott Einstein
általános relativitás-elméletéhez. 1888ban feltalálta az Eötvös-ingát, de nem
szabadalmaztatta.
S. L.

Ujvári Endre, a Paksi Atomerõmû
Zrt. építészeti mûszaki osztályának
vezetõje június 6-án Szekszárdon, a
Tolna Megyei Mérnöki Kamara
(TMMK) legrangosabb kitüntetését,
a Kõrösi Miklós-díjat vehette át.

A

TMMK éves kötelezõ, az elmúlt évet
lezáró, a 2008. évi feladatainkat és
költségvetési tervünket meghatározó június 6-i szekszárdi taggyûlését idén
is egy, a tagság többségét érdeklõ témakör
tárgyalásával kezdtük. Elsõként a "Szekszárd a jövõ városa, 2008-2010 közötti fejlesztési program a tények és számok tükrében" címmel Horváth István, a város
polgármesterének elõadásában megismerhettük az "Új Magyarország Fejlesztési Terv" keretében indítani tervezett pályázatokat. Majd Sulyok Balázs és Máté
János építészek a részletekrõl tartottak
elõadást, így láthattuk az AGORA-projekt
(a Babits Mihály Mûvelõdési Ház és a Mûvészetek Háza átalakítása, a könyvtár építése) keretében készített látványterveket
is. A második témakör: Dombóvár ivóvízminõség-javító programjának bemutatása
volt. Szücs István Dombóvár és Környéke
Víz és Csatornamû Kft. igazgatója,
Kaveczki László tervezõ, valamint Korcsmár István az Alisca-Bau Építõ Kft. igazgatójának gazdag képanyaggal jól illusztrált elõadásaik révén tanulmányozhattuk
a sikeresen lezajlott, mintaértékû projekt

teljes folyamatát.
Taggyûlésünk elsõ részében Holló Csaba, a Magyar Mérnöki Kamara (MMK) alelnöke ismertette magvas gondolatait és
a legmagasabb szintû fórumokon hozott
döntéseket. A konszolidált gazdálkodásunk lehetõvé teszi, 2008-ban sem lesz
tagdíj és névjegyzéki díjemelés. Ezt követõen Bohli Antal, a TMMK elnöke méltatta a nyolcvannyolc éves Prajda Vendel tolnai építõmester kollégánk szakmai érdemeit, aki a május 17-i küldöttgyûlésen dr.
Kováts Gábortól, az MMK elnökétõl vehette át a tiszteleti tagságot jelentõ oklevelet. Elnök úr a tagság nevében egy ajándékórát nyújtott át a TMMK második tiszteleti tagjának, aki a köszönõszavai mellett elárulta a hosszú és eredményes életútjának titkát, melynek lényege: a hölgyek tisztelete és a hûség a párkapcsolatban is.
Ezt követõen Ujvári Endre építõmérnök
kollégánk Kõrösi Miklós-díjat vehetett át.
Ujvári Endre 1951. október 18-án született Budapesten. 1975-ben szerzett építõmérnöki diplomát a Moszkvai Építõmérnöki Egyetemen, 1975-tõl a paksi
atomerõmû területén dolgozik, elõször
mint mûszaki ellenõr, majd csoportvezetõ, késõbb kirendeltségvezetõ. 1985-tõl a
Paksi Atomerõmû Vállalathoz került, ahol
jelenleg is az építészeti mûszaki osztály
vezetõje. Ujvári Endre az 1991. október
16-án megalakult Mérnöki Kamara Tolna

Megyei Csoportja (mint egyesület), majd
az 1996. november 7-én megalakult Tolna Megyei Mérnöki Kamara (mint köztestület) alapító tagja. Jelentõs érdeme van a
kamaránk létrejöttének megszervezésében, a tagtoborzásban. Kezdettõl azon
munkálkodott, az erõmû mérnökei minél
nagyobb számban csatlakozzanak a kamarához. Folyamatosan elõsegítette a kamara és az erõmû vezetésének konstruktív együttmûködését, a kamarai rendezvények szervezését és pártoló tagi támogatását. Jó kapcsolatot alakított ki Paks ön-

kormányzatával, annak mûszaki irányítóival és felkérésre részt vállalt a városfejlesztési koncepciók, programok kialakításában is. Területi kamaránknak 1996-tól
elnökségi tagja, felkészültségével, szakmai tapasztalatával és véleménynyilvánításával nagyban segítette az elnökség
munkáját, a pozitív irányú döntések meghozatalát.
A TMMK 2008. évi Alkotói Díjában
megosztva részesült, a "Tiszta ivóvizet
mindenki poharába!" Dombóvár város
ivóvízminõség-javító projektjének magvalósításában kifejtett magas színvonalú
mérnöki tevékenységért: Szücs István vízellátási-csatornázási mérnök, Kaveczki
László vízgazdálkodási általános és mezõgazdálkodási üzemmérnök és Korcsmár
István vízellátási-csatornázási mérnök.
A díjak átadása után Bohli elnök úr egy
rövid szóbeli kiegészítést nyújtott az írásban elõre kiküldött TMMK 2007. évi tevékenységét, költségvetését részletezõ beszámolójához. Fülöp János, a TMMK felügyelõ bizottságának tagja ismertette
vizsgálataik eredményét. Kenderes László, a TMMK etikai-fegyelmi bizottságának
vezetõjétõl megtudtuk, az elmúlt idõszakban nem érkezett bejelentés. Az elnöki
beszámoló és a 2007. évi költségvetés teljesítésének elfogadása után a tagság felhatalmazta az elnökséget az idei tervek
végrehajtására.
Sipos László
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OSZTÁLYTABLÓ
Kovács Miklós, Instruktor

Frányó István, osztályvezetõ
A Kandó Kálmán Villamosipari Mûszaki
Fõiskolán végzett villamosmérnök és irányítástechnikai szakon. A fõiskola befejezését követõen évfolyamtársaival együtt
került a technológiai számítástechnikai
osztályra. Õk voltak a "kandós" fiúk, az a
négy fiatal mérnök, akiket az itteniek
nem igen tudtak megkülönböztetni egymástól.
Hogyan alakult erõmûves pályád?
- Öt évig a technológiai számítástechnikai osztályon dolgoztam, majd az irányítástechnikai üzemviteli osztályra kerültem, ahol irányítástechnikai szolgálatvezetõ mérnök hatósági vizsgát tettem,
melyet a mai napig megtartottam. Amikor indult az Oktatási Modell Projekt,
aminek egyik feladata volt, hogy új alapokra helyezze az atomerõmûves szakmák oktatását, és a projekt vezetõi úgy
gondolták, hogy ehhez az üzemviteltõl
hívnak jól felkészült szakembereket, akkor kerültem én is ide többedmagammal.
Az atomerõmû személyzetének képzésével foglalkoztunk, tanulgattuk az oktatói
szakmát. Közben mindenki megszerezte
a tanári, illetve szakoktatói diplomát, nekem mérnöktanári diplomám van. Késõbb az oktatási modell beépült a frissen
alakult technológiai oktatási osztályba,
majd az egész csoport átkerült a szimulátor osztályra. Én ekkor az üzemviteli
oktatócsoport vezetõje voltam, és 2005ben, az akkori osztályvezetõ fõosztályvezetõvé történõ kinevezésekor lettem a szimulátor osztály vezetõje.
Miben áll a szimulátor osztály feladata?
- Legfõbb feladatunk az üzemviteli és
mûszaki háttérszemélyzet szakmai képzése. Ebbe beletartozik a képzési módszerek, programok, oktatási anyagok fejlesztése, karbantartása, maga az oktatás és a
vizsgáztatás. Mi gondnokoljuk a gyakorlati betanulási programokat is. Munkánk
másik meghatározó vonala a blokkvezénylõi személyzet alap- és szinten tartó
képzése. Emellett a szimulátornak - mint
egy igen nagy értékû oktatási eszköznek
- a karbantartása is jelentõs feladatot ké-

pez. Részt veszünk az erõmûben zajló különbözõ fejlesztésekben, mégpedig oly
módon, hogy a blokkokon történõ végrehajtás elõtt itt nálunk végeznek méréseket, próbálják ki a fejlesztéseket. Annak
érdekében, hogy az oktatási anyagokat
megfelelõ szinten kifejlesszük, napi kapcsolatban kell állnunk az üzemmel, és különbözõ egyeztetésekre járunk, ahol figyelemmel kísérjük az átalakításokat,
hogy a felmerülõ feladatokat beépíthessük az oktatásba.
Mekkora létszámmal dolgozik az osztály?
- A miénk egy elég kis létszámú, de
sok-sok feladatot ellátó nagyon jó csapat.
Mindenki a magáénak érzi azt a területet,
amelyikkel dolgozik. Az én feladatom
ezért is könnyebb, mert biztos lehetek abban, hogy minden munka a legjobb minõségben el lesz végezve.
Mivel a fõállású oktatói személyzet
számára elõírás az adott szakterületre vonatkozó legmagasabb hatósági jogosítvány megszerzése, így jelenleg három
emberünk a betanulási fázisnál tart. A
szimulátoron négy blokkügyeletesi vizsgával rendelkezõ fõállású instruktor, az
üzemviteli oktatáson két turbina-fõgépészi, egy reaktoroperátor, egy primer köri
fõgépész és egy villamos mûvezetõ hatósági vizsgás instruktor erõsíti létszámunkat. Az irányítástechnikai területet magamra vállaltam, mert az utóbbi évek létszámmegszorítása miatt nem sikerült ide
embert szerezni. A szimulátor karbantartását egy háromfõs csoport végzi. A
fejlesztéseken egy csoportvezetõ dolgozik és egy fõtechnológus, valamint egy
fejlesztõ mérnök. Van egy számítógépes
szakemberünk és jelenleg még egy titkárnõnk.
A jövõt tekintve, milyen terveitek vannak?
- Mindannyian reménykedünk abban,
hogy lesz üzemidõ-hosszabbítás, ami új
szimulátor létesítését kívánja meg. Ezt
egyrészt a számítástechnika gyors fejlõdése, másrészt az üzemidõ-hosszabbítás-

Szekszárdon érettségizett, és ott volt elsõ
munkahelye. Sorköteles katonai szolgálata után jelentkezett a Paksi Atomerõmû
Vállalathoz. Akkor még nem ismerte az
erõmûvet, és hiába ajánlottak neki más
munkakört, õ szilárd elhatározással kitartott azon elképzelése mellett, hogy reaktoros legyen. 1979. április 2-án felvételt nyert a reaktor osztályra.

sal együtt járó blokki irányítástechnikai
rekonstrukció teszi szükségessé. Az irányítástechnikai rekonstrukció várhatóan
olyan mértékû lesz, hogy jelentõsen érinteni fogja a blokkvezénylõt, magát a megjelenítési felületet, a blokkon lévõ irányítástechnikai rendszereket, melyeket mi
modellezünk. Ezt azonban nem tudjuk a
jelenlegi eszközökkel lekövetni. Egy új
szimulátor építése már szerepel az erõmû üzemidõ-hosszabbítási terveiben.
Család, szabadidõ, nyaralás?
- Három gyermekünk van. Krisztina
18 éves, Andrea 16 lesz, István pedig 14
éves. A két lányunk Pécsett jár középiskolába, és szeptembertõl fiunk is ott fog
tanulni. Feleségem szintén itt dolgozik
az oktatási fõosztályon. Igyekszünk sok
idõt együtt tölteni a családdal. Programokat szervezünk, kirándulunk, kenuzunk
a Dunán. Tíz éve költöztünk Dunakömlõdre, családi házba, és mára sikerült úgy
kialakítani a környezetet, hogy mindanynyian nagyon jól érezzük otthon magunkat. Nyári tervünk egy észak-spanyolországi és portugáliai körút. Szeretünk
kempingezni, amikor is telepakoljuk az
autót, sátrat teszünk a tetõcsomagtartóra, és oda megyünk, ott állunk meg, ahol
kedvünk tartja.
Jó nyaralást!
Lovásziné Anna

Nagy György üzemeltetés és fejlesztés vezetõ
Az üzemviteli személyzet gyakorlati oktatását elõsegítõ szimulátor komoly számítástechnikai és elektronikai tudást, tapasztalatot igénylõ mûködtetése és fejlesztése
az üzemeltetés vezetõ fõ feladata.
Hol végezte tanulmányait, mikor került
az atomerõmûbe?
- Mûszaki szakközépiskolát végeztem
Szekszárdon, ezután rögtön elkezdtem
dolgozni. Az elõzõ munkahelyeimen kezdetben mûszerek összeszerelésével, tesztelésével foglalkoztam, majd egy telefonközpont egységek gyártásával foglalkozó
részlegen bemérésekkel. A katonaság
után, 1986-87-ben technikusi végzettséget szereztem Pécsett a Zipernovszkyban.
Mindenképpen elektronikai szakterületen szerettem volna tevékenykedni, ezért
próbáltam ebben az irányban tovább képezni magam. 1989-ben úgy tûnt, hogy
nem nagyon van elõrelépési lehetõség
azon a területen, ekkor jöttem át az atomerõmûbe.
Mely területen dolgozott az elmúlt idõszakban?
- A szimulátoron kezdtem el dolgozni,
azóta kitartóan itt vagyok. Üzemeltetési,
karbantartási csoportba kerültem elõször,
ahol kezdetben hatan voltunk. Az akkori
berendezések sokkal nagyobb odafigyelést igényeltek, így elosztották közöttünk
a felügyeletüket. A blokkvezénylõi berendezések karbantartásával, javításával
kezdtem foglalkozni. Késõbb a csoport létszáma négy, olykor három fõre csökkent,
így egyre több rendszert kellett megismerni. A legnagyobb feladatok a szimulátor illesztõ rendszerének felújítása, majd
teljes rekonstrukciója, a reaktorvédelmi
rendszer szimulátoros megvalósítása és
az új blokkszámítógép rendszer telepítése volt. Ezeken kívül a technológiai változásokat követve a blokkvezénylõben is
több módosítást kellett végrehajtani, valamint az épületgépészeti munkákat koordinálni.
Az 1990-es években én kerültem ennek
az üzemeltetési csoportnak az élére, mun-

ka közben nyelvtanfolyamra jártam és informatikusi diplomát szereztem. 2007 nyaráig töltöttem be ezt a pozíciót. A legnagyobb munkaköri változást a tavalyi nyugdíjazás kapcsán, Dercze László kollégámtól átvett üzemeltetés és fejlesztés vezetõi
beosztás jelentette.
Kérem, mutassa be néhány mondatban
a tevékenységét!
- Az új beosztás új feladatokat hozott,
kibõvült a közvetlen munkaköri kapcsolatban lévõ kollégák köre, és ezzel együtt
külsõ vállalkozókkal is kapcsolatot tartok a szimulátor fejlesztését illetõ kérdésekben.
Az osztályunkon két "csoport" van: a
szimulátor instruktorok és oktatók, akik
szimulátoros és tantermi oktatói tevékenységet végeznek, és vagyunk néhányan,
akik a technológiával, a szimulátor-üzemeltetéssel és fejlesztéssel foglalkozunk.
A közeljövõben lesz egy épületgépészeti felújítás ugyanitt, a munka koordinálása is az én feladataim közé tartozik.
Folyamatban van egy kétéves projekt a
szimulátor fejlesztésével kapcsolatban,
mely során elsõdleges célunk, hogy a szimulátort alkalmassá tegyünk a leendõ új
fûtõanyaggal üzemelõ reaktor modellezésére is.
Kb. 20 éves a szimulátor, ez idõ alatt
még csak a 3. szimulációs számítógépünket kaptuk meg nemrég, s egy ilyen váltás
komoly esemény a mi életünkben. Elengedhetetlen, hogy az itteni berendezések
megbízhatóak legyenek, zökkenõmentes
legyen a mûködésük, hiszen az oktatás során elõforduló meghibásodások rontják az
oktatás minõségét.
Az itt kiképzett üzemviteli személyzet
számára mindig hasznos, lehetõleg pozitív élményekkel gazdagított képzéseket
kell biztosítani. A betanulás során rendkívül jó mankó a szimulátor, hiszen itt
sokféle üzemzavart elõ lehet idézni, fel
lehet készíteni az üzemviteli személyzetet azok megfelelõ kezelésére. Továbbá a
szimulátoron jó lehetõség nyílik egy-egy
új rendszer, vagy berendezés éles üzem-

Milyen beosztásban dolgoztál?
- Gépészként kezdtem, majd fõgépész,
1984-ben pedig reaktoroperátor lettem.
1991-ben a szimulátor akkori vezetõje
megkeresett, hogy vállaljam náluk az oktatói szerepet. Ekkor letettem a blokkügyeletesi hatósági vizsgát, és egy évig még
blokkügyeletesként dolgoztam, majd azt
követõen a szimulátorra kerültem. Nagyon örültem ennek a lehetõségnek, mert
már amikor 1983-ban az NDK-ban voltam
szimulátoros képzésen, akkor nagyon
megtetszett ez a munka. Bár nem kerestem a módját, hogy idejöhessek, mégis teljesült a vágyam. 1992-tõl dolgozom itt.
Mi szépséget látsz ebben a munkában?
- Nagyon szeretek oktatni, mégpedig
gyakorlati módszerrel, a gyakorlati munka átadásával. A tantermi oktatás soha
nem vonzott. A vezénylõben, az instruktori fülkébõl irányítjuk az oktatást. Úgy érzem, sokkal jobban át tudom adni a tapasztalatomat így, mintha tanteremben
beszélnék. Szeretem a munkámban a gyakorlatok, üzemzavarok megtervezését és
megírását, a téma körbejárását, és szívesen segítek az üzemzavarok elhárításában. Van annyi elõnyöm néhány kollégámmal szemben, hogy én az instruktori fülke másik oldalán is álltam, és onnan ültem át az üvegfal mögé. Sok mindenben
más szemmel nézem a folyamatokat, mint
õk. Nagyon jól érzem magam a szimulátoron, örömmel végzem a munkám.
Hogyan születik meg egy új szimulátoros gyakorlat?
- Mi magunk, instruktorok írjuk meg a
tervet, amit elküldünk az üzemvitelre,
ahol átnézik, felülvizsgálják, és esetleges
módosításokkal kiegészítik. Javaslatot adnak például üzemzavari kivizsgálási jegyzõkönyvekbõl, és kötelezõvé tehetik a szimulátoros képzésbe való beillesztést. Ezek
alapján kidolgozzuk a végleges verziót, a
szimulátoron lefuttatjuk, lejátsszuk, egymás közt megbeszéljük. A végeredmény
egy 250-300 oldalas anyag, amibõl mind
a négyen egyformán dolgozunk.
Ezek szerint a legapróbb részletekig ismernetek kell a reaktor mûködését, és
minden esetben képben kell lennetek.

- A legalaposabban ismernünk kell a
primer köri, szekunder köri és villamos
üzemzavarokat. Ehhez hozzátartozik az
is, hogy mind a négyünknek minden évben egy hónapot a blokkon kell tölteni.
Élesben gyakoroljuk a blokkügyeletesi feladatot. Ez jó, mert az egy hónapos három
mûszakozás alatt belelátunk a napi üzemviteli eseményekbe.
Ilyenkor a kollégáknak van lehetõsége
kioktatni titeket. Élnek ezzel a lehetõséggel?
- Igen, és én ezt el is fogadom, hiszen
õk vannak benne a napi üzemviteli eseményekben, és ezért ezt õk sokkal jobban
tudják. Mi viszont az üzemzavar-elhárítási részt ismerjük jobban.
Mi jelenti számodra a kikapcsolódást?
- Imádok fõzni. Nemrégen a humán
igazgatóság által szervezett oktatói programon vettünk rész, ahol 15 kg-nyi színhúsból készítettünk harcsapörköltet, és
én fõztem hozzá a túrós csuszát. Gyakran
fõzök az egész családnak, a karácsonyi
menü elkészítése mindig az én feladatom.
Szeretek sportolni, régóta kézilabdázom.
A programomba be tudom illeszteni a heti egy kézilabdaedzést az öregfiúkkal.
Minden hónapban rendezünk egy tornát
valahol a megyében. A mérkõzés után öszszejövünk a csapattal, és kellemesen megvacsorázunk, elbeszélgetünk. Felajánlottam, hogy szívesen végigvezetem õket egy
erõmû-látogatáson. Családomat is behoztam az erõmûbe, és nagyon élvezték a primer körrel való ismerkedést.
Kérlek, mutasd be a családodat!
- Feleségem az erõmû lakótelepén lévõ
OTP-ben dolgozik. Lányom, Adrienn 28
éves, fiam, Attila 26 éves. Mind a ketten
Szegeden szerezték diplomájukat. Lányom testnevelés-rekreáció szakon végzett. Gyakran jár ki Ausztriába, ahol síoktatást végez elsõsorban magyar gyermekcsoportoknak, de felnõtteknek is. Fiam
orosztanári és mûvelõdésszervezõi diplomát szerzett. Szekszárdon dolgozik üzletkötõként, és az orosz nyelvet hasznosítva
sokat utazik a világban.
Köszönöm a beszélgetést!
Lovásziné Anna

Nyári gyakorlat az erõmûben

be helyezése elõtti tesztelésekre, próbák
végrehajtására is.
Melyek a jövõre vonatkozó szakmai tervei?
- Jelen pillanatban az új szimulációs számítógép üzembe helyezésén dolgozunk, s
ezzel párhuzamosan a modell szoftverek
fejlesztése is folyik. Jövõ évben az új számítógépen már az új modellek fognak futni, az év második felében részletes átvételi teszteket fogunk végrehajtani, hogy meggyõzõdjünk azok megfelelõ mûködésérõl.
A cél, hogy továbbra is szinkronban fussanak a projektek az éles üzemi környezetben és a szimulátoron egyaránt, illetve a szimulátoron szükség esetén elõzetes teszteket lehessen végezni. Idõnként
szoros a program, ez nagyon összehangolt munkát igényel, fejlesztés, felújítás
és oktatás, minden a maga idejében legyen végrehajtva.
A távolabbi jövõt érintõ tervek között szerepel a majdani irányítástechnikai rekonstrukció, ott vélhetõen szükség lesz szimulátoros támogatásra.
Mivel tölti szívesen a szabadidejét?
- Két lányommal és feleségemmel Tolnán egy családi házban élünk, a szabadidõnk nagy részét a ház körüli munkák teszik ki. Ezen kívül jut némi idõ kirándulásra, számítógépezésre is.
Köszönöm a beszélgetést!
Gyöngyösiné Nyul Petra

Az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 11/D osztályának néhány tanulója
nyári gyakorlaton vett részt az erõmûben.
A 11. osztály után két hét gyakorlatra kell
menni a tanulóknak, hogy az addig megszerzett elméleti tudásukat gyakorlatban is
kipróbálják és kamatoztassák.
- Prancz Petra vagyok, ügyviteli szakon
tanulok az ESZI-ben. Az ipari biztonsági fõosztályon Lovászi Zoltánnénál töltöttem el
a 2 hetes gyakorlatomat. Hárman dolgoztunk az irodában, ahol nagyon kellemes
volt a légkör. Amit az iskolában megtanultam elméletben, most gyakorlatban is
hasznosíthattam. Közvetlenek és segítõkészek voltak. Bemutatták az erõmûvet: a fõosztályhoz tartozó osztályokra is ellátogattunk, elmentünk a tûzoltóságra, és Tóbi József bevitt minket a szekunder körbe is.
- Kenderik Richárd vagyok, a gazdasági igazgatóságon dolgozom gyakornokként. A közgazdasági tanulmányaim révén
választottam ezt az osztályt. Barátságos a
légkör, segítõkészek a munkatársak, ha
valami problémám akad, nyugodtan fordulhatok bármelyikükhöz. Üzemlátogatá-

son vettem részt, ahol részletes tájékoztatást kaptam az atomerõmû mûködésérõl.
- Kovács Viktória Enikõ vagyok, és a villamos karbantartási osztályon vagyok gyakornok. Az ESZI-ben közgazdasági szakon
tanulok. Nagyon jól éreztem magam, mert
nagyon kedvesek és segítõkészek a munkatársaim. Üzemlátogatáson is részt vettem, ahol nagyon sok dologgal ismerkedtem meg, nagyon tetszett az üzemlátogatás
a villamos karbantartói osztályon.
- Feil Andrea vagyok, ügyvitel szakon tanulok az ESZI-ben. A kötelezõ nyári gyakorlatomat az üzemviteli igazgatóság
(üvig) villamos üzemviteli osztályán (vüo)
töltöttem. Az osztályvezetõ úr, Lakatos Gábor és titkárnõje, Krizák Jánosné irodájában dolgoztam. Mind õk, mind az ott dolgozók nagyon kedvesek és segítõkészek
voltak velem. Ha olyan feladatokat tûztek
ki, amikhez magyarázatra volt szükségem,
akkor mindig készségesen segítettek. Külön engedéllyel a primer és szekunder kört
is meglátogathattam. Összességében jól
meg tudtam ismerkedni az irodai munkakörrel.
Prancz Petra

Prancz Petra

Kovács Viktória Enikő

Kenderik Richárd

Feil Andrea

10

2008. július

Czekmeister Sándor, instruktor
Az egykori Leninvárosban járt középiskolába, és Miskolcon szerzett technikus minõsítõ oklevelet. 1974 óta dolgozik az iparágban. Elsõ munkahelye Leninvárosban, a
Tiszai Erõmûben volt. Két évig dolgozott a
régi és két évig az új erõmûben. 1979-ben
iparágon belüli áthelyezéssel került Paksra. 1995-ben megkapta a paksi atomerõmû
Céggyûrû kitüntetését.

- Talán az, hogy nagyon szeretek emberekkel foglalkozni. Ha nem így lenne, biztos
nem lennék már itt. Soha nem is kerestem
más munkát, én nagyon elégedett vagyok,
jól érzem itt magam. Bár az utóbbi idõben
már megtapasztalom, hogy az én idegeim
is kezdenek megkopni, de eddig valóban
nagy kedvvel végeztem a feladatomat, és
örömömet leltem benne.

Itt hol kezdtél dolgozni?

Idõközben sok embert is megismertél.

- Az üzemvitelre nyertem felvételt, és azóta
is az üzemvitellel foglalkozom. Az elsõ operátorok csoportjába tartozom. A primer
körben kezdtem reaktoroperátorként. Késõbb primer köri mûszakvezetõként dolgoztam, majd amikor megalakult az E mûszak, blokkügyeletes lettem. Aztán a mûszakozással eltelve volt egy néhány éves
kitérõm a beruházáson, de ott is az üzemvitelhez kapcsolódott a munkám, a 2., 3., 4.
blokk üzembe helyezési próbáit végeztem.
1980-ban kerültem a szimulátorra, és azóta
instruktorként itt dolgozom.

- Az elmúlt 18 év alatt mindenkivel találkoztam, aki a blokkvezénylõben megfordult. Sokan már a betanulás elõtt is megjelennek itt kollégáikkal, aztán eltöltik a
betanulási idõt, majd pedig a szinten tartó képzéseket.

Mibõl áll az instruktor feladata?
- A blokkvezénylõi személyzetet képezzük.
Munkánk egy részében a betanuló operátoroknak adunk alapozó képzést, másik
részében pedig a szinten tartó képzést biztosítjuk. A vezénylõi személyzet minden
egyes tagja számára (blokkelektrikus, turbinaoperátor, reaktoroperátor stb.) kötelezõ a szimulátoros alapképzés elvégezése,
amit mi bonyolítunk, és mi végezzük a
blokkügyeletesek képzését is. A munka
nagyobbik részét a vezénylõi személyzet
szinten tartó képzése jelenti. Évente kétszer egy hetet töltenek el itt. Az oktatási
anyag, a program összeállítása, a gyakorlat levezetése mind-mind az instruktor feladata.

Mi fogott meg ebben a munkában, hogy
azóta is itt dolgozol?

Ahhoz, hogy a szimulátoron oktatni
tudjatok, nektek is tanulni kellett. Hol
tettétek mindezt?
- Mivel akkor még ezt a szakmát itthon
nem volt kitõl tanulni, külföldön szereztünk ismeretet, tapasztalatot. A céghez való belépés után pár hónapra már
Novovoronyezsbe kellett mennem. Utána
rövidesen izotópkezelõi tanfolyamon vettem részt a Mûegyetem tanreaktoránál.
Aztán még kétszer mentem vissza
Novovoronyezsbe betanulásra, a harmadik
alkalommal már szimulátoros képzésre. A
volt NDK-ban is részt vettem szimulátoros
képzésben, és az egykori Csehszlovákiában is tanulmányoztuk az ottani szimulátort. Itthon az összes tanfolyamot végigjártam, de a beruházáson töltött éveim alatt
lejártak a jogosítványaim, úgyhogy amikor idekerültem a szimulátor mellé, akkor
újból kellett kezdenem az egész betanulást, és újra kellett vizsgáznom mint blokkügyeletes. Itt azóta is képzések sokaságán
vettünk részt. Amikor megszületett a döntés, hogy minden oktatónak minõsítést
kell szerezni, akkor mi voltunk az elsõk,

Kaszás Kálmán csoportvezetõ
A szekunder köri, gépész szakterületen végzett tevékenység után oktatóként jelenleg
azon munkálkodik, hogy a megszerzett tudást
és tapasztalatokat átadja az üzemviteli személyzetnek.

Hol végezte tanulmányait, mikor került az
atomerõmûbe?
- Pécsett a Vegyipari Gépészeti Szakközépiskolában végeztem, atomerõmûvi gépész szakon, ennek megfelelõen gépész munkakörben kezdtem az erõmûben 1987-ben a turbina osztályon. A következõ években a szekunder köri rendszerek üzemeltetésével foglalkoztam különbözõ munkakörökben, a ranglétrán elõre haladva: gépész, operátor, végül
fõgépész beosztásban.

akik megszereztük a minõsített erõmû oktatói képesítést. Ez többéves tanulmányokat jelentett, mert a Mûegyetem rajtunk kísérletezte ki ennek az alapjait.

Munka után mivel töltöd az idõd?
- A házunk körüli teendõkkel és kertészkedéssel. Aki valaha lakott családi házban, az
nagyon jól tudja, hogy ott csak folytatni lehet a munkát, de befejezni nem. Kertészkedni mindig is szerettem, és ezt nagy kertünkben kedvemre tehetem. Esténként szívesen ülök a számítógép elé, és töltöm az
idõm internetezéssel.

Mely területen dolgozott az elmúlt idõszakban?
- 1995-ben jött egy felkérés (lehetõség), hogy
az akkor induló oktatási modell projektbe lehetne bedolgozni, melynek feladatat volt,
hogy az erõmûvi szakmai oktatást új alapokra helyezze. Ebben a több évig tartó
munkában részt vettem, kezdetben az üzemviteli munkám mellett, majd fõállásban, már
itt az oktatási központban. Ekkor tetszett
meg az oktatási terület annyira, hogy itt maradtam szekunder köri oktatóként elõször,
majd néhány év elteltével az oktatók csoportvezetõjeként. Közben pedagógiai diplomát szereztem a Dunaújvárosi Fõiskolán. Jelenlegi beosztásomban természetesen továbbra is foglalkozom az üzemviteli személyzet oktatásával.

Család?
- Feleségem ma már nyugdíjas, és nagyon
élvezi az otthoni foglalatoskodást. Az erõmûben dolgozott õ is, a radiokémián volt
laboráns csoportvezetõ. Dávid fiunk most
végzett a gödöllõi egyetemen mint környezetmérnök, és készül mérnöktanári másoddiplomájának megszerzésére, ami
szeptemberre várható. Lányunk, Dóra a
Budapesti Mûszaki Egyetem közgazdász
szakán most fejezte be az elsõ évét.

Kérem, mutassa be néhány mondatban a
tevékenységét!

A nyaralás?
- Nemsokára megyünk Balatonfüredre,
ahol már régen jártunk, és most jó lesz felfrissíteni az egykori kellemes élményeket.

- Alapvetõen az üzemviteli személyzet képzésének szervezésével, illetve annak lebonyolításával foglalkozom. A szervezés elsõsorban az oktatás tartalmi részére vonatkozik, hozzánk tartoznak a betanító és szin-

Kellemes pihenést!
Lovásziné Anna

tentartó képzések, képzési programok, oktatási anyagok kidolgozása, a vizsgakérdések
összeállítása, vizsgáztatás, oktatások lebonyolítása. Feladatom az oktató kollégák munkájának koordinálása, valamint az osztály
mûködésével kapcsolatos egyéb tevékenységek végrehajtása is.

Melyek a jövõre vonatkozó szakmai tervei?
- Természetesen 39 évesen vannak terveim a
szakmai elõre menetelemmel kapcsolatban.
Bízom benne, hogy az erõmû elõtt álló feladatok és esetleges új blokkok építése sok
érdekes feladatot és kihívást biztosít a jövõben számomra.

Mivel tölti szívesen a szabadidejét?
- Két fiúgyermekemmel és feleségemmel Pakson élünk, új építésû családi házunk utómunkálatain dolgozom szabad idõm nagy részében. Ha idõm engedi szívesen horgászok
gyermekeimmel, illetve baráti társasággal.
Az építkezés befejeztével szeretnék ismét
több idõt fordítani családi programokra, utazásra, kirándulásra.

Köszönöm a beszélgetést!
Gyöngyösiné Nyul Petra

Törzsgárdatagsági elismerések
2008. február

2008. március

2008. április

2008. május

10 éves

10 éves

10 éves

10 éves

Káldi Zoltán vig big sugárvédelmi osztály,
1998. február 1.; Metzger István vig big sugárvédelmi osztály, 1998. február 2.

Bujtás Tibor dr. vig big sugárvédelmi osztály,
1998. március 1.; Horváth László vig big minfo
minőségfelügyeleti osztály, 1998. március 1.

Tar Zoltán Zénó mvigh mig ktfo gépész karbantartás technológiai osztály, 1998.
április 6.

20 éves

20 éves

20 éves

Horváth László mvigh üvig üvfo turbina osztály,
1988. február 29.; Frast Gábor mvigh üvig kifo
karbantartás irányítási osztály, 1988. február
1.; Bognár Barnabás Tibor mvigh mig műszaki
főosztály, 1988. február 1.; Lengyel Ignác
mvigh kaig szfo gépész szerviz osztály, 1988.
február 11.; Weinhardt Csaba Imre gvigh logfo
raktározási osztály, 1988. február 26.

Volent Gábor János vig big ipari biztonsági főosztály, 1988. március 8.; Pánczélné Varga Ágnes vig big ibifo rendészeti osztály, 1988. március 1.; Kiss Attila mvigh kaig kafo reaktor és
készülék karbantartó osztály, 1988. március
1.; Süveges Gyula László mvigh kaig szfo gépész szerviz osztály, 1988. március 1.; Törjék
Zsigmond mvigh kaig szfo gépész szerviz osztály, 1988. március 17.

Békésiné Hegedűs Anna Mária vtig huig hufo
jóléti osztály, 1988. április 1.; Németh László
mvigh üvig üvfo reaktor osztály, 1988. április
26.; Fehér László mvigh üvig üvfo turbina osztály, 1988. április 1.; Szabó József mvigh üvig
kifo karbantartás irányítási osztály, 1988. április 7.; Bodó Gyula mvigh kaig üffo biztonsági
rendszer osztály, 1988. április 1.

Székely Istvánné vtig huig hufo jóléti osztály,
1998. május 18.; Berecz István mvigh mig mfo
irányítástechnikai műszaki osztály, 1998. május 13.; Doszpod Balázs mvigh mig mfo irányítástechnikai műszaki osztály, 1998. május 4.;
Raksányi Gábor László mvigh mig mfo irányítástechnikai műszaki osztály, 1998. május 13.

30 éves

Nagy János László vig biztonsági igazgatóság,
1978. április 1.; Tóth János vig big biztonsági
főosztály, 1978. április 1.; Bódi László mvigh
mig lfo technológiai létesítési osztály, 1978.
április 1.

30 éves
Kern János mvigh üvig üvfo villamos üzemviteli
osztály, 1978. február 24.; Papp Gézáné gvigh
kfo közgazdasági osztály, 1978. február 27.;
Nagy Pál László gvigh logfo beszerzési osztály,
1978. február 4.

Berek Mihály mvigh üvig vefo vegyészeti technológiai osztály, 1978. március 25.; Hegyi József gvigh logfo raktározási osztály, 1978. március 22.

30 éves

Rimán Béla (1934-2008)

Galló Gyula (1943-2008)

Rimán Béla, a PA Zrt. nyugdíjasa
2008. június 10-én nagydorogi otthonában, életének 73. évében tragikus
hirtelenséggel elhunyt.
Fonyón született 1934. augusztus 22én. Nagydorogon járt iskolába, majd
Szekszárdon képesítő tanfolyamokat
végzett. Munkaviszonyát 1985. február
4-én létesítette az atomerőmű szolgáltatási osztályán. Primer köri öltözőügyeletesként feladatát képezte az ellenőrzött zónába belépő
dolgozók alap- és kiegészítő védőruházatának biztosítása.
1992. március 3-án vonult nyugállományba, de kollégáival továbbra is tartotta a kapcsolatot. Kiegyensúlyozott, jószívű és
megbízható ember és kolléga volt. Segítőkészségéről biztosította mindazokat, akik problémájukkal hozzá fordultak, szeretett beszélgetni és történeteket mesélni.
Nagydorogon szeretetben és megértésben élt házastársával
és leánygyermekével. Ellátta a ház körüli teendőket, kertészkedett, különös gondot fordított gyümölcsfáinak gondozására.
Szabadidejében gyógynövényekkel foglalkozott, ezzel kapcsolatos tapasztalatait szívesen megosztotta másokkal is.
Nyugdíjas kollégánktól 2008. június 13-án vehettek végső búcsút szerettei: házastársa, leánygyermeke és testvérei. A gyászszertartáson részt vettek a közeli és távoli rokonok, ismerősök
és kollégák. Rimán Béla nyugdíjas kollégától a PA Zrt. kollektívája ezúton búcsúzik, emlékezetünkben megőrizzük.
Kzné

Galló Gyula, a PA Zrt. nyugdíjasa 2008.
május 31-én a szekszárdi kórházban életének 65. évében elhunyt.
Orgoványon született 1943. szeptember
17-én. Szülőfalujában és Kecskeméten
járt iskolába, majd Szekszárdon gépkezelői tanfolyamokat végzett. 1981. február 2-án lépett be a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. A karbantartási igazgatóság reaktor-karbantartó osztályán három műszakos munkarendben darukezelőként dolgozott. A reaktorcsarnokok híddaruival a reaktorok belső berendezéseinek emelését,
szállítását hibamentesen, megbízhatóan végezte. 1996. december 31-én vonult nyugállományba, de 1997-ben a szekunder köri gépházban történő daruzási feladatok végzését örömmel vállalta. Vezetői és munkatársai nyugodt, kiegyensúlyozott és mindig vidám hangulatú embernek ismerték, kollégáival munkakapcsolata példaértékű volt.
Bogyiszlón élt, házastársa 2000-ben bekövetkezett halála után
egyedül. A családi házához tartozó kert gondozására nagy figyelmet fordított. A szomszédokkal jó kapcsolatokat ápolt. Egy gyermeke van, aki családjával Szekszárdon él. Betegsége alatt nehéz
napjaiban a család gondviselésében részesült. Nyugdíjas kollégánkat 2008. június 4-én Bogyiszlón temették el.
Gyászolják: gyermeke, Gyula, menye, Viktor unokája, két testvére, közeli és távoli rokonok, szomszédok és a volt kollégái.
Galló Gyula nyugdíjas kollégánk emlékét megőrizzük, nyugodjék
békében.
Kzné

20 éves
Füredi József mvigh üvig vefo radioaktív hulladékkezelési osztály, 1988. május 2.; Zubik
Gyuláné mvigh mig mfo Rendszertechnikai
osztály, 1988. május 20.; Túri Tamás mvigh
mig műszaki főosztály, 1988. május 2.;
Turánszki János mvigh mig nufo nukleáris
üzemanyag osztály, 1988. május 9.; Junkucz
Gábor mvigh kaig szfo villamos és installációs
szerviz osztály, 1988. május 12.; Kajsza Árpád
Józsefné mvigh kaig szfo építészeti és szakipari
szerviz osztály, 1988. május 2., Borsos János

mvigh kaig üffo biztonsági rendszer osztály,
1988. május 9.

30 éves
Szekeres Zsófia mvigh kaig üffo híradástechnikai osztály, 1978. május 9.

2008. június
10 éves
Koppány Norbert vtig huig hufo jóléti osztály,
1998. június 29.; Szűcs Norbert mvigh kaig
üffo automatika osztály, 1998. június 23.

20 éves
Pappné Misurák Erzsébet vtig huig hufo
munka- és személyügyi osztály, 1988. június
15.; Etessy József mvigh üvig vefo radioaktív
hulladékkezelési osztály, 1988. június 1.

30 éves
Tóth Tamásné mvigh kaig üffo biztonsági
rendszer osztály, 1978. június 1.

Parkolás magyar módra Mára ismét kinõttük a parkolóhelyeket, és a parkolási
gondokat még azzal is fokozzák egyesek, hogy nem törõdve másokkal, két helyet is elfoglalnak jármûvükkel. Jó lenne, ha a parkolás megkezdésekor gondolnánk arra, hogy
mások is szeretnének parkolni. Az pedig már túlontúl nagy óhaj, hogy ne a parkolóba
ürítsék ki a kocsi hamutartóját?
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Folyik a 2. blokki fõjavítás
Az ez évi fõjavítások sorában ez a
harmadik és egyben a leghosszabb
fõjavítás. Hamvas István mûszaki
vezérigazgató-helyettest arra kértem, az olvasók számára foglalja
össze a 2. blokki munkák legfontosabb területeit.

H

amvas István: A 2. blokki fõjavítás
június 11-én kezdõdött és 68 naposra terveztük a leállást, amely idõ
alatt nagyon sok munkát ütemeztünk be.
El kell végezni a 6 kV-os kábelek és a fõ
keringtetõ szivattyúk járó kerekeinek cseréjét. Megtörténik a nagynyomású elõmelegítõk cseréje a szekunder körben, ez az
utolsó, mert a másik három blokkon ez
már megtörtént. Az idén esedékes a turbina fõjavítása is. Ezt kihasználva, az
üzemidõ-hosszabbítási és teljesítmény
növelési program keretében beütemezett
átalakításokat is most hajtjuk végre, hogy
ezek a turbinák is a legjobb hatásfokkal
tudják a 108 %-os teljesítményt biztosítani. Ennek keretében átalakítjuk a szabályozó rendszerét. Túl ezen - ez javítási célú munka - a kisnyomású turbinák forgórészének az 5-ös lapátsorát mind a négy
forgórészen kicseréljük. Ezek eléggé idõigényesek és a lapátcserék határozzák
meg elsõsorban azt, hogy a fõjavítás hosz-

Szelep tisztítása a gépházban.

sza mennyi. A tegnapi nap - július 2-án ment ki az utolsó két forgórész Bukarestbe a Generálturbo-gyárba, ahol nagyon
flottul elvégzik a lapátcseréket. Ami nagyon fontos, hogy a javítási munkák végén vákuum kamrában, forgató padon
megpörgetik a turbinát és kibalanszírozzák, ezáltal jóval kisebb rezgése lesz. A
primer körben a reaktortartály teljes
anyagszerkezeti vizsgálati programját
kell végrehajtani. Ez éppen most zajlik, az
átrakás befejeztével. A fõjavítási idõt befolyásoló tényezõ volt az átrakó medence
javítására szükséges idõ mértéke. Ezek a
legfontosabb és legnagyobb volumenû
munkák.

A nyári, szélsõségesen meleg idõjárás az elmúlt évben megnehezítette
az üzemeltetõk helyzetét, és most is
várható hasonló szélsõség. Milyen lépések történtek a "meleg helyzet" áthidalására?
- Tudatosan készültünk, már tavaly
megfogalmazódott feladat volt, hogy a
mûszaki terület vizsgálja meg, mely területek lehetnek azok, ahol a szélsõséges
meleg problémát okozhat.
A szélsõséges idõjárással kapcsolatos
elõterjesztést megtárgyalta a mûszakigazdasági értekezlet. Két területen jelent-

kezhet probléma. Az egyik az, ha a magas
Duna-víz hõmérséklet miatt a mikroorganizmusok szaporodása erõteljesebb. Ennek következményeként a hõátadó felületeken, a hõcserélõkben csökken a hõátadási képesség. Másrészt a hõmérséklet
magas értéke miatt ahhoz, hogy ugyanazt
a hûtõ teljesítményt leadja, a vízforgalmat is növelni kell, és ezt is akadályoznák
a felszaporodott mikroorganizmusok. Tehát a hidraulikai ellenállás és a hõátadó
képesség romlása következhet be. Ennek
a problémának a kezelésére felkészültek
a kollégák.
Folyamatban van egy olyan átalakítás, amely a vízkivételi mû szivattyúinak a teljesítõ képességét javítja. Általában a tartós meleg alacsony Duna-víz
állással könnyen párosulhat. Ebben az
esetben a Duna vizét szivattyukkal magasabbra kell emelni és emelt forgalmat kell biztosítani, hogy a hûtés hatékonysága olyan legyen mint korábban
volt. Ezért többlet vízre van szükség,
ezt a többlet vizet alacsonyabb vízszinten kiemelni csak úgy tudjuk, ha a vízkivételi mûben lévõ MIO szivattyúkat
átalakítjuk. Jelen pillanatban az
elõperdület szabályozó és járókerék átalakítása zajlik. Az átalakítás után a
szivattyú alacsonyabb szintrõl tudja

majd felszívni a vizet. Az elmúlt évben
a fõtrafónál jelentkezett hûtési elégtelenség, és akkor ideiglenes megoldásként víz rácsöpögtetéssel segítettük a
hõcserélõnek a hûtését. Közben kiderült, hogy ezzel a módszerrel a hõcserélõbõl bizonyos kosz mennyiséget is
kimostunk, így javult a hûtési fok. Ebbõl okulva, nagy gondot fordítunk a szabadtéren lévõ fõtrafó hõcserélõjének a
tisztítására.

Munka a fedélzeten a főelzáró tolózár (FET) szétszerelése.

A 3-as generátorban.

Köszönöm a tájékoztatást, enyhébb
nyarat kívánok magunknak.
Beregnyei M.

Munka a csarnokban.

A turbina nagynyomású ház osztósíkján mérést végeznek.

Az orsó tisztítása a Főelzáró tolózáron.

Végül számolhatunk azzal a helyzettel, hogy a Duna hõmérséklete és az alacsony vízszint úgy okozhat esetleg
problémát, hogy a kibocsátott melegvíz
az 500 méteres szelvényen belül hozhat olyan hõmérsékletet, amikor eléri a
megengedett 30 oC-os korlátot. Ez nem
fog váratlanul érni bennünket, mert
korrektebbé tettük a mérést. Ez azt jelenti, hogy sokkal pontosabbá tettük a
mérést és a mérés pontosságának javulásával nagyobb tartalékot érünk el. Ettõl még nem kizárt az, hogy a tavaly
elõtti állapothoz képest eléggé kihegyezett helyzet alakuljon ki. Konkrétan: ha
négyblokkos üzemünk lesz és alacsony
lesz a vízszint, akkor elõfordulhat, hogy
esetleg bele ütközünk a 30 oC-os korlátba. Ez az üzembiztonságot nem veszélyezteti, erre teljesítmény csökkentéssel kell reagálnunk, amit viszont vélhetõen a villamosenergia-rendszer tartalékának felszabadításával kell kompenzálni. Ez a rendszer biztonsága
szempontjából felkészülést igényel, ezt
elõre fogjuk látni, a rendszerirányítóval történõ folyamatos kommunikáció
nem fog váratlan helyzetet teremteni.

Dolgoznak az armatúrások.

12

2008. július

Asztalra szállítás bevezetése
a Paksi Atomerõmûben
2008. július 1-jén új eljárás bevezetésére került sor a logisztikai szakterületen. Az asztalra szállítás jóváhagyott koncepcióterve a nem
mûbizonylatolt, rezsi anyagok hatékony ellátására kínál megoldást.

A

z új eljárás bevezetésével az ellátási folyamat színvonala, hatékonysága javítható, az erõforrás
ráfordítás csökkenthetõ a belsõ logisztikai tevékenység feladatainak a szállítók felé történõ részbeni átruházásával,
valamint korszerû informatikai megoldások alkalmazásával.
A asztalra szállítás bevezetésével lehetõség nyílik arra, hogy egy meghatározott
anyagkört adott szállító a munkahelyre
történõ szállítással teljesítsen. Az eljárás
alkalmazásával az érintett igénylõk munkája alapvetõen nem változik, mivel az
SRM modul minden tekintetben alkalmas
az igényeken alapuló közvetlen szállítói
kiszolgálás ügyviteli folyamatainak dokumentált követésére. Az újdonság csupán annyi, hogy az eddig használt SRM

igénylési felület a szolgáltatásoknál már
megszokott teljesítésigazolási funkcióval
bõvül. A raktári mûveletek és készletvezetési funkciók elhagyása feleslegessé teszik a kiszállításokat, illetve az azokkal járó szervezési (gépjármû, stb.) feladatok
végzését.
A koncepciótervben részletesen leírtaknak megfelelõen a program specifikáció kialakítása után az új eljárás tesztelését is elvégezték a beszerzési és kontrolling szakterületen dolgozó kollégák.
Az elõzetesen lebonyolított tesztelések
végeredménye megfelelõnek bizonyult,
így a szükséges szállítói, jogi egyeztetések
is megtörténtek, s ezután az irodaszerek,
irodai kellékek és papíráruk asztalra szállítása is. A mûködési tapasztalatok gyûjtése, és az esetlegesen felmerülõ szállítási és IT problémák kezelése indokolta a
korlátozott körû (gazdasági vezérigazgató-helyettesi (GVIGH) terület) bevezetést
március közepén. A koncepciótervben
megfogalmazottak alapján az új eljárást
az igénylõk elégedettsége alapján minõsítették sikeresnek, s megállapították, hogy

az új anyagellátási módszer mûködõképes. A rendszert érintõ kisebb beavatkozásokat, egy részletes feladatsort leíró
munkaterv alapján, folyamatosan elvégezték, s döntöttek a társasági szintû
használat kiterjesztésrõl is.

Az asztalra szállítási eljárás
vázlatosan négy fõ lépésben
mutatható be:
1. Igénylés (foglalás): kizárólag az erre a célra
létrehozott "asztalra szállítás PSP" elnevezésű katalógusból történhet (mely a bevezetés szakaszában kizárólag a GVIGH szervezetek kijelölt munkatársai számára vált elérhetővé). E művelet során a költségadatok
bevitele és ellenőrzése a jelenlegi előírásokkal egyezően történik, illetve az engedélyezési rendszer is változatlan marad.
2. Lehívás készítése, kiküldése (megrendelés):
az engedélyezett igényt a rendszer automatikus e-mailként PDF formátumban kiadja a
szállítónak, a jelenlegi lehívás bizonylattal
azonos tartalommal.
3. A szállító az igénylő szállítási címére teljesít,

az igénylő feladata az átvétel szállítólevélen
történő igazolása (aláírás, bélyegző használattal).
4. A teljesítést az SRM modulban az igénylő
rögzíti, a szolgáltatásoknál megszokott módon. Mennyiségi, minőségi eltérés esetén az
igénylő reklamációs jegyzőkönyvet vesz fel,
és azt intézésre a kijelölt BSZO kapcsolattartó részére megküldi.

Az asztalra szállítás bevezetésének elõnye, hogy a teljes logisztikai folyamatban
csökken az emberi erõforrásigény (cikktörzs, raktár, gazdálkodás, beszerzés), az
így felszabaduló kapacitás másutt felhasználható; rugalmasan bõvíthetõ vagy
szûkíthetõ a termékkör; egyszerûbbé válik az utánpótlási, lehívási folyamat; a leszállított terméket az igénylõ a munkahelyén veheti át.
Összességében az asztalra szállítás a
PA Zrt., ill. a cégcsoport többi tagvállalata ellátási tevékenységében jól alkalmazható, a bevezetett IT rendszerek minimális átalakításával a kitûzött célok teljesíthetõk.
Gyöngyösiné Nyul Petra

Hogyan töltik napjaikat az erõmû nyugdíjasai?

R

iportalanyommal, Dala Lajosné Marikával tolnai otthonában beszélgettem arról, hogy hogyan telnek nyugdíjas napjai. Marika párjával él egy társasházi lakásban. A város központjához közel esõ lakótömb energiatakarékos felújítását a közelmúltban fejezték be. Lakásukból Marika és a párja kezdeményezésével, és a ház többi lakójának részvételével kialakított, növényzettel betelepített
parkra van kilátás. Az esti órákban szívesen beszélgetnek az erkélyükön, saját
parkjukban pedig a jó levegõt és a kellemes környezetet is élvezhetik.

együtt érkezõ, nyugdíjasokat érintõ tájékoztatókat.

Melyek azok a juttatások, amelyeket
igénybe tudsz venni, hogyan értékeled ezeket a saját szempontodból?

Elõször arról kérdezlek, hogy mikor
és milyen módon kerültél a társasághoz, mi volt a munkaköri feladatod?
- A párom a GYGV-nél dolgozott és hallotta, hogy a PAV-nál munkaügyest keresnek. Kértek tõlem önéletrajzot, behívtak
egy interjúra, majd pedig értesítettek,
hogy felvételt nyertem. Mivel korábban
Szekszárdon egy kis létszámú szolgáltató szövetkezetnél dolgoztam munkaügyi
vezetõként és a munkámat át kellett adnom, 1985. szeptember 2-i kezdéssel írtam alá a munkaszerzõdésemet, mint
munkaügyi elõadó.

Mikor mentél nyugdíjba?

- 1996. december 31-én vonultam nyugállományba munkaerõ-gazdálkodási csoportvezetõként, ötven évesen, korengedménnyel. Örültem ennek a lehetõségnek,
mert egészségügyi problémáim voltak.
Ezzel egy idõben édesapámat baleset érte, így nyugdíjasként az otthoni ápolásába be tudtam segíteni.

Van-e olyan munkahelyi élményed,
amire szívesen emlékszel vissza?
- Számtalan kellemes munkahelyi élményem van. A belépésemet követõ idõszakban az ERBE munkavállalóinak át-

2008. június 4-5., Versailles, Franciaország
Mint arról már korábban beszámoltunk és tapasztalhatták is, a vállalatcsoportunknál a műszaki adatok nyilvántartására és kezelésére az
Indus termékét, a PassPort programot használjuk. Arról is adtunk hírt, hogy 2005-2006ban az Indus és az MDSI egyesült 1 milliárd
dollár tőkével, az új cég neve Ventyx lett.
A Ventyx vezető üzleti szolgáltatója a világ energia-, közmű-, kommunikációs hálózatai és
egyéb eszközigényes szervezetei számára.
Komplex technikai személyzetet tart a világ
több mint 20 helyszínén (kb. 1200 fő) a programok fejlesztése és szinten tartása érdekében. A programokkal több mint 300 000 felhasználó dolgozik világszerte, ezen belül mintegy 1000 cég az energiaszektorból. ÉszakAmerika 20 vezető nukleáris társaságából 19,

vétele alapos elõkészítést és szervezést
igénylõ csapatmunka volt, amely eredményesen zárult. Kezdõként a munkámhoz
a kollégáktól sok segítséget kaptam. Többek között szívesen emlékszem a nyugdíjas búcsúztatóra, a közös összejövetelekre, a horvátországi és balatonfüredi üdülésekre. Felejthetetlen élményem már
nyugdíjas koromhoz kötõdik, amikor hatvan éves születésnapomon minden volt
munkatársam felhívott és felköszöntött.
Nagyon jólesõ érzés volt.

lésen élünk, ez megkönnyíti a rendszeres
kapcsolattartást és egymás segítését.

Hogyan telnek napjaid, mivel foglalkozol?

Milyen módon jut el hozzád információ az erõmûrõl, hogyan szerzel tudomást a PA Zrt. által a nyugdíjasok számára kínált kedvezményekrõl és juttatási lehetõségekrõl?

- Napjaim változatosan telnek. A napi
háztartási munka mellett a párommal besegítünk idõs szüleinknek, gyakran látogatjuk õket, és a bevásárlást mi intézzük.
Csaba fiunk nagycsaládos, 3 gyermekükkel 4 éve költöztek be a Tolnán épített családi házukba. Nagyon jó, hogy egy telepü-

Tartod-e a kapcsolatot az erõmûvel,
szoktál-e találkozni a régi kollégákkal, kolléganõkkel?
- Anna unokám megszületése elõtt
rendszeresen bejártam az erõmûbe a
szakrendelésekre, ekkor mindig meglátogattam a volt munkatársaimat. Az utóbbi
idõben inkább telefonon tartjuk a kapcsolatot.

- Többnyire a havonta megjelenõ atomerõmû újságból jutok információkhoz az
erõmûrõl. Nagyon jónak tartom, mindig
érdeklõdéssel olvasom az újsággal

Ventyx Nuclear Symposium
az összes villamosenergia-szolgáltató és a gázszolgáltatók ?-e alkalmazza feladataihoz a termékeket.
A jelen konferencia fő témája azt hivatott megmutatni, hogy a „nukleáris energia reneszánszát”, az atomerőművek üzemidő-hosszabbítását hogyan szolgálják, támogatják a program
különböző verziói, moduljai.
A továbbfejlesztett PassPort programról, az
Enterprise Asset Management (EAM) az előadásokat a témával több évtizede foglalkozó
neves tisztségviselők tartották (Eric Luanco Ventyx, Jacques Leclercq - CNO, Alistair Green
- CapGemini, Jean-Claude Hocquette - Atos
Origin). Kiemelték, hogy a program ismeri és

kezeli a különféle karbantartási technikákat:
az állapotfüggőt (CBM), a kulcsszerep szerintit
(RCM, CAP), a számítógéppel támogatott többparaméterest (CMMS) egyaránt, a karbantartó
személyzet felkészültségének nyilvántartásáról
(PQD) már nem is beszélve.
Noha Franciaországban, néhány erőműben
már használják a PassPortot - most alakult egy
nagyobb projekt az AREVA-nál az elterjesztésére -, mégis kíváncsiak voltak a mi véleményünkre is. Így a cseh Ordrej Valsa előadásában kiemelte a berendezések életciklus-követésének fontosságát és megoldhatóságát. A
magyarok beszámolói a PassPort bevezetésről, a verzióváltásról (Barát Péter - Accenture,

- Megemlíteném a korengedményes
nyugdíjazásomra vonatkozó humánus
cégvezetõi döntést, ami számomra nagyon kedvezõ volt. Ez év februárjában voltunk Balatonfüreden, s meglepõdve tapasztaltuk, hogy nyugdíjasként az üdülõt
térítésmentesen vehettük igénybe hasonlóan az aktív munkavállalókhoz. Jelentõs
támogatásként értékelem a kedvezményes villamosenergia-vásárlás lehetõségét. Úgy is fogalmazhatnék, hogy ezek a
juttatások nyugdíj kiegészítésként is betudhatóak. Az anyagiakon túl: erkölcsileg
úgy értékelem, hogy a kapcsolattartás és
a támogatások segítenek abban, hogy ne
távolodjak el a munkahelyemtõl. Ma is
kötõdöm a céghez, úgy érzem, mintha egy
védõburok venne körül. Az atomerõmû
nyugdíjasaként úgy gondolom, hogy ma
már egyedülálló ez a gondoskodás. Nem
ismerek olyan céget a környéken, aki hasonlóan foglalkozna a nyugdíjasaival.

Van-e még valami mondanivalód az
olvasók számára?

- 12 évvel ezelõtt jöttem el nyugdíjba, és
nagyon jól érzem magam nyugdíjasként.
Mindig van elfoglaltságom, hiszen napi
kapcsolatom van a fiamékkal és a szüleinkkel. Figyelünk a párommal arra, hogy életünk élményekben gazdag és tartalmas legyen. Szeretünk utazni, az idén egy ausztriai és olaszországi kirándulást tervezünk.
Ennek megszervezése idõigényes, de nagyon kellemes elfoglaltság. Azt üzenem a
nyugdíjas, és a nyugdíj elõtt álló munkatársaimnak, hogy ne féljenek a nyugdíjas
évektõl, ha van elképzelésük és feladatuk,
széppé tehetik a mindennapjaikat. Kzné

Aradi János - PA Zrt.) és kapcsolódásairól pl. az
Üzemidő-hosszabbítási Projekthez (Barta Attila - PA Zrt.) szóltak, amiket nagy érdeklődéssel
hallgattak. A fent említetteken kívül jelen voltak a szlovének, bulgárok, románok küldöttei is
mintegy kétszáz résztvevő.
A Ventyx új kidolgozott lehetőségeket ajánlott:
Plant Life Improvenment (PLIM) a fejlesztésekhez és Plant Life Extension (PLEX) az üzemidőhosszabbításhoz. Ezek tulajdonképpen egyfajta listázó, kimutatáskészítő programok, melyek a PassPort szerteágazó adatgyűjtésére
alapozva archivált adatainak célirányos feldolgozását végzik.
Jó hangulatú, hasznos konferencia volt, mert új
lehetőségeit ismerhettük meg a ma már nálunk is széleskörűen alkalmazott PassPort
gyulai
programunknak.

Értékelemzés
- Tanfolyamok és alkalmazott gyakorlat
a paksi atomerőműben -

Májusi számunkban tudósítottunk
arról, hogy a PA Zrt. mûszaki igazgatóságának munkatársai a Budapesti Nemzetközi Értékelemzõ Konferenciára benyújtott pályázatukkal
elnyerték a 2007. év legjobb értékelemzése díjat.

A

rangos elismerés egyfelõl világosan jelzi, hogy az atomerõmûben is
kezd meghonosodni az értékelemzés gyakorlata - sõt vannak, akik már
profi szinten mûvelik -, másfelõl alkalmat ad arra, hogy röviden áttekintsük
ezt a jobbára még ismeretlen eljárást és
a vele kapcsolatos információszerzési lehetõségeket.
Az értékelemzés üzleti teljesítményt
növelõ és innovációt támogató csoportos
döntés-elõkészítõ módszer. Alkalmazásának eredményeként csökken a vezetõi
döntések kockázata, mivel olyan megoldások kidolgozását biztosítja, amelyek a
jogos szükségleteket maradéktalanul kielégítik - gondoljunk itt például egy termékkel szemben támasztott igényekre , de felesleges ráfordítások, illetve erõforrás-felhasználás nélkül. Az értékelemzés minden területen alkalmazható, ahol
problémamegoldásra, alkotó gondolkodásra van szükség (gyártmány, technológia, beruházási tervek kidolgozása és
továbbfejlesztése, szolgáltatások, jogszabályok elõkészítése, szervezet- és folyamatfejlesztés stb.). Az értékelemzés tulajdonképpen egyfajta gondolkodási mondhatnánk: önmegértési - folyamat,
amely szisztematikus lépéssorozatban
hivatott rávezetni a tervezõ vagy fejlesztõ teamet olyan lehetõségekre, amelyek
valamilyen okból - leggyakrabban talán
a megszokás, a beidegzõdések és a kontrollálatlan elõítéletek miatt - leplezettek
maradtak. E metódus kiemelt fázisa a
funkcióelemzés. Ennek során lecsupaszítják az értékelemzésnek alávetett termék, szolgáltatás stb. funkcióit. Teszik
ezt oly módon, hogy a „Mit csinál?”, „Mi
a feladata?”, „Mi célt szolgál?” jellegû
kérdésekre választ adó, lehetõleg egy fõnévbõl és egy igébõl álló tõmondatokat
fogalmaznak meg. Az így feltárt funkciókra azután már sokkal célirányosabb
és takarékosabb megoldások kereshetõk, mint amilyeneket a hagyományos
tervezési, alkotói eljárások általában produkálnak. Egy nagyon egyszerû példát
citálva mindezek szemléltetésére: Ha
egy alkatrész egyik funkciójaként megfogalmazódott, hogy „kopásnak ellenáll”,
innét már csak egy gondolati lépés annak felismerése, hogy nem szükséges az
egész alkatrészt a drága, kopásálló fémbõl legyártani, hanem elég csupán a kopásnak kitett felületet (burkolatként),
míg a belsõ rész készülhet olcsóbb, kevésbé jó minõségû anyagból is. (Jellemzõ, hogy az értékelemzés gyökerei a II.
világháborúig nyúlnak vissza, amikor a
hirtelen megnövekedett hadiipari megrendelések következtében bizonyos nemesfémekbõl (titán, réz, molibdén) hiány mutatkozott.)
Tapasztalatok szerint az értékelemzéssel átlagosan 10-20%-os költségcsökkenés érhetõ el. Az értékelemzés hasznosságát és terjedését jól mutatja, hogy
az EU-ban évente mintegy 50 000 projektet hajtanak végre, az Amerikai
Egyesült Államokban, adott esetekben
törvény teszi kötelezõvé a lefolytatását,
és már hazánkban is létezik vonatkozó
törvényi rendelkezés (lásd 2003. évi
CXXIX. törvény a közbeszerzésrõl, 53.
§, 4. bek.).
Az atomerõmûben immár három értékelemzési tanfolyam (I. modul) zajlott le,
amelyeken mintegy negyven munkatárs
sajátíthatta el az értékelemzés alapjait.
Az érdeklõdõk számára hasznos információk találhatók az alábbi linkeken:
http://www.microva.hu
http://www.ertekelemzok.hu
http://community.wechots.com/user/microva
http://www.ertekelemzes.lap.hu
http://www.value-eng.org

(A cikk Fodor Árpád - Fodor-Gál Valéria: Az értékelemzés alapjai c. jegyzete
felhasználásával készült.) Prancz Zoltán
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2008. évi Villamos Nap Szentendrén

Fotók: Wollner

Idén június 21-én került megrendezésre az MVM Társaságcsoport Villamos Napja Szentendrén, a Skanzenben, 12320 regisztrált résztvevõvel.

A

kitûnõ szervezésnek megfelelõen
(Euroshow Kft) három színpadon
folyamatos mûsorokkal, a Nagyréten Hagyományok Olimpiája sportprogramjaival, õseink sportprogramjaival,
gyerekeknek kialakított játszóterekkel
várták a Villamos Napra látogatókat.
A gazdag programokat kiegészítették a
családi vetélkedõk, sorversenyek, gyermekvetélkedõk, kézmûves foglalkozások.
Az olimpikonok közül megjelent és a
nagyszínpadon bemutatkozott Dunai Antal futballista, Kolonics György kenus, Kovács Antal cselgáncsozó, Kozmann György kenus, Dr. Magyar Zoltán tornász, Martinek János öttusázó, Sidi Péter sportlövõ.
A nagyszínpad mûsorvezetõje Rékasi
Károly volt.
A nagyszínpad fellépõi voltak: A Cotton

Club Singers, L"art pour L"art Társulat,
Unique együttes, Talamba Ütõegyüttes,
Four for Dance táncegyüttes, Bergendy
Szalonzenekar, Irigy hónaljmirígy, EDDA.
A folk színpad mûsorvezetõje Détár
Enikõ volt.
A folk színpad fellépõi: AFRIKA: Afro
Caribi Revü Show, ÁZSIA: Kung-fu bemutató, AUSZTRÁLIA: Country Express, EURÓPA: Mydros görög táncház, AMERIKA:
Night Cruisers.
A gyermek színpad mûsorvezetõje
Valkó Eszter volt.
A gyermek színpad fellépõi: BAB társulat bábszínház, IRINA Cirkusz bemutatója, Bíró Gergely, LOLA, Szélkiáltó Együttes.
A programok mellett a vendéglátó személyzet gondoskodott a gazdag étel- és
italkínálatról.
A rendezvényre látogatóknak maradandó élményt jelentett a 2008. évi Villamos Nap.
Wollner Pál

14

2008. július

Újra van paksi csoportja az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesületnek

Könyvajánló
Informatika
Ellenõrzési
Kézikönyv
Életünk számos momentumát átszövik az információs társadalom (it) eszközei, módszerei és ismeretei. Az itrendszerek szakmai kontrollja azonban nem valósulhat meg a felkészült
minőségügyi felülvizsgálatok, valamint a biztonsági kockázatok kivédése nélkül. Az információ-ellenőrök
nemzetközi szervezete (Information
Systems Audit and Control Association - ISACA) már 1967-es megalakulása óta a máig érvényes küldetéssel jött létre, melynek lényege, az
informatikai ellenőrök munkájában
használható, általánosan elfogadott
elvek hiteles, naprakész, nemzetközi
rendszerének kutatása, fejlesztése,
az eredmények közzététele és terjesztése. Az ISACA hazai tagszervezetének célja, a jelzett küldetés szem előtt
tartásával minél szélesebb körben
valósuljon meg hazánkban is az informatikai ellenőri szakma professzionális kiterjesztése. Így nem véletlen,
hogy az ISACA Hu (www.isaca.hu)
gondozásában jelent meg az Informatika Ellenőrzési Kézikönyv, avagy
Gyakorlati tanácsok az informatikai
kontrollok működtetéséhez c. szakkönyv. Egy jó hír az informatikus kollégák számára: a sikeres regisztrációt
követően az ISACA Hu Board térítésmentesen, postai úton fogja küldeni
az ajánlott 110 oldalas A5 méretű kiadványt.

Alakuló ülés érdekfeszítő szakmai előadásokkal
Az elõzõ számunkban hírt adtunk
az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület (röviden ETE) paksi
csoportja újjáalakításának kezdeményezésérõl.

J

elenleg már múlt idõben számolhatunk be az eseményekrõl: 2008. június 23-án, a Paksi Atomerõmû Zrt. irodaépületének földszinti tanácstermében,
szép számú érdeklõdés mellett (mintegy
nyolcvan fõ részvételével), megtartották
az (újjá)alakuló ülést. A jelenlévõk között
az Atomfórum elnöke és a Magyar Nukleáris Társaság elnöke, valamint több, az
atomenergetikához kötõdõ, de különbözõ profilú cég vezetõje is helyet foglalt.
A rendezvényt Hamvas István, a Paksi
Atomerõmû Zrt. mûszaki vezérigazgatóhelyettese nyitotta meg, felidézve többek
között az ETÉ-hez fûzõdõ emlékeit. Az
ETE részérõl Bakács István elnök szólt a
megjelentekhez. Köszöntõjében egyebek
mellett elmondta, hogy az ETE felépítése
kettõs: egyfelõl területi szervezetei vannak, másfelõl pedig szakosztályai, amelyek adott szakmákat képviselnek. A
megalakuló paksi csoport esetében egyszerre érvényesül mindkét funkció, hiszen az ETE területi képviselete mellett a
Nukleáris Szakosztályt is meg fogja testesíteni. Az elnök kiemelte még, hogy az
ETE taglétszáma növekvõ tendenciát mutat, ami igen örvendetes a szakmai és tudományos mûhelyek széles választékának hátterén. Ugyanakkor az ETE mégsem rivalizál az egyéb szakmai civil szervezetekkel, hanem - eltérõ profilja folytán - azok kiegészítõje kíván lenni. Az idézett szellemes meghatározás szerint: „Az
ETE területe a generátorkuplungtól kifelé van.”

Ajándék
a könyvtárból

G
A teljesség igénye nélkül a tartalom: Független informatikai ellenőrzés, - A
kockázatok menedzselése, - A szabályozás szerepe, - A feladatok és felelősségek elhatárolódásának áttekintése, - Az informatikai nyilvántartások
vizsgálata, - A dokumentáltság vizsgálata, - A jogosultságmenedzsment
vizsgálata, - A fejlesztés, - A tesztelés,
- A változáskezelés, - A rendkívüli
helyzetek kezelése, - A külső szolgáltatók menedzselése, - A naplózás ellenőrzése, - Az oktatás és az it-biztonságtudatosság.
Az ISACA Hu vezetőség tagjai, Kirner
Attila, a PSZÁF informatikai felügyeleti főosztályának vezetője és Pichler
Attila, a Raiffeisen Bank Zrt. itauditora mint a kézikönyv szerzői, valamint Fésűs Zoltán, a PSZÁF informatikai felügyeleti főosztály vezető informatikai főfelügyelője mint a kiadvány lektora a gyakorlati ellenőrzési
tapasztalataik alapján számba vették
az informatikai kontrollok legalapvetőbb és legfontosabb kérdéseit.
Hasznos ötleteket adnak a kockázatok és a hiányosságok kezelésére, a
minőségirányítási tevékenység, ezen
keresztül a hatékonyság fejlesztésére
is. A szerzők számos esetben hangsúlyozzák és bizonyítják a kontrolltudatos szemléletmód gyakorlati hasznát,
valamint ráirányítják az informatikai
szakemberek figyelmét a jelenlegi
legfontosabb üzleti prioritásokra: az
irányításra, a kockázatmenedzselésre
és a jogszabályi megfelelésre.
Sipos László

utai István, a Pákolitz István Városi Könyvtár igazgatója az üzemtörténeti gyûjteményünknek ajándékozott néhány szakfolyóiratot, köztük az
Energia és Atomtechnika 1988-89-es évi
számait. A folyóirat sajnos már megszûnt,
ugyanúgy ahogyan a PAV Közlemények.
(Van aki még emlékszik a Vinnay Pista bácsi által szerkesztett lapra?) A lap megszûnések következményeként az atomenergetikának nincs szakmai folyóirata.
Ennél már csak az a szomorúbb, hogy a
szakemberek nem is érzik a hiányát, vagy
ha egyesek hiányolják is, "tenni nem törekszenek". Manapság nagyon nehéz kikönyörögni egy-egy szakmai cikket a szakemberektõl. A Magyar Tudomány egyes
számaiban néha-néha megjelenik egy
tanulmány
az atomenergetika
területérõl,
ám ez nem
pótolja a
megszûnt
szakmai folyóiratokat. Egyébként az Energia és Atomtechnika számait az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület
(ETE) adta ki, amelynek a paksi csoportja
júniusban alakult újra az atomerõmûben.
A gyûjteménybe került lapszámokban,
"Az elsõ atomerõmûvünk" címmel dr.
Petz Ernõ szerkesztette rovatban igen érdekes tanulmányok jelentek meg. Már a
rovat címe is önmagáért beszél, hiszen a
szerkesztõ és a tanulmányok írói magukénak tekintették az atomerõmûvet. Ez volt
a híres neves Csikócsapat szellem, amelyet ma már igen nehéz érzékelni, pedig
egy újabb Csikócsapatra igen csak szüksége lenne az atomenergetikának.
Aki bõvebb információra tart igényt, a
lapszámokat kikölcsönözheti a Látogatóközpont Üzemtörténeti Gyûjteményébõl.
Beregnyei M.

A köszöntõket követõen került sor Wiegand Gyõzõ elnökhelyettes levezetése mellett - a tulajdonképpeni megalakulásra és a tisztségviselõk megválasztására. A jelenlévõk egyhangúlag elfogadták
az ETE paksi csoportjának és Nukleáris
Szakosztályának újjáalakítását, valamint
a csoport elnöki és titkári posztjára jelölt
személyeket. Az elnöki poszt betöltésére
dr. Gadó János, az AEKI igazgatója, a titkári teendõk ellátására Cserháti András,
a PA Zrt. mûszaki fõtanácsadója kapott
megbízást. A megválasztott tisztségviselõk rövid felszólalásukban megköszönték
a bizalmat, kifejezték elkötelezettségüket
a paksi csoport aktivizálása és a feladatok
pontos meghatározása iránt, továbbá elmondták, hogy nagy hangsúlyt kívánnak
fektetni a kommunikációra és a csoport
tevékenységének népszerûsítésére. Szót

kért még dr. Zettner Tamás, az ETE tiszteletbeli elnöke és Kováts Balázs az egykori paksi csoport elnöke. Röviden kifejezték az újjáalakulás feletti örömüket, és
gratuláltak, egyben sok sikert kívántak az
újonnan választott tisztségviselõknek.
A rendezvény második felében két
színvonalas szakmai elõadás hangzott el.
Elsõként dr. Molnár László, az ETE elnökhelyettese és Energiastratégiai Szakosztályának elnöke beszélt az Európai
Unió energiapolitikájáról, részletesebben
is kitekintve a nukleáris energiával kapcsolatos kérdésekre. A teljesség igénye nélkül a következõ gondolatokat emelhetjük
ki: Az EU energiapolitikájának három
alappillére a versenyképesség, a környezetvédelem és az energiaellátás-biztonság.
Mindezek terén súlyos kihívások jelentkeznek: az EU tagállamok energiafüggése

Ismét Pakson a Profi-kupa

A

fõfoglalkozású létesítményi tûzoltóságok között immár tizenegy éve zajló kispályás labdarúgó-bajnokságot
az idei évben ismét Pakson tartották. Az
Atomerõmû Tûzoltóság által 2008. június
6-án az ASE Sportcsarnokban rendezett
XI. Országos Profi-kupán négy csapat vett
részt, a százhalombattai FER Tûzvédelmi
Szolgáltató Egyesülés, a tiszaújvárosi Tûzoltó és Mûszaki Mentõ Kft., az atomerõmûben szolgálatot teljesítõ Atomix Kft.
Tûzoltási és Kárelhárítási Szakágazata és
meghívott vendégként a Paks Város Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság csapata.
A kupa - mint ahogy már számos alkalommal - ismét az Atomerõmû Tûzoltóság játékosaihoz került, akik úgy szerezték meg az elsõ helyet, hogy mindenkit legyõztek. A legtöbb gólt lövõ játékosnak járó különdíj is az atomerõmû csapatához
került, amit Mikolics Tibor négy góllal érdemelt ki. Paks Város Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóságának csapata - mint
versenyen kívüli vendégcsapat - különdíjban részesült.
A csapatfelkészítõje Szendi József volt,
tagjai: Fink Péter, Kepics László, Gyöngyösi Tamás, Kovács István, Lacza János,
Lengyel Miklós, Major István, Mikolics

Tibor, Szabó Tamás, Szili Lajos.
Mikolics Tibor gólkirány, az atomerõmûves csapat csatára az elsõ Profi-kupa
óta mindegyiken játszott.
- Az elmúlt évek során minõségében
változott a játék. A kezdetben még biztosan nyertük a versenyeket, és igaz, hogy
most is elsõk lettünk, de már érezhetõ
volt, hogy több az erõs ellenfél. Észrevehetõen jobbak lettek a csapatok, és sok
helyütt fiatalítottak is. Én sokáig futballoztam nagypályán, az Atomerõmû NB II.
csapatában is játszottam, manapság pedig hetente kétszer-háromszor aktívan
futballozom baráti társaságban.
Szendi József amellett, hogy az erõmûves fiúk csapatvezetõje, a Profi-kupa paksi lebonyolítását is felvállalta.
- Minden évben más rendezi a kupát, az
idei évben ránk került a sor, és mi örömmel vállaltuk. Csapatunk összeállításánál
elsõdleges szempont volt, hogy olyan játékosaink legyenek, akik korábban is futballoztak, és most is aktívan sportolnak.
Ez a csapat kisebb változásokkal már 11
éve együtt játszik, és évente egy-két futballkupán is megméretik magukat. Korábbi években az atomerõmû által rendezett Villamos napon is játszottak. Az,
hogy csapatunk zömében megnyerte azt a
kupát amin elindult,
az köszönhetõ a tûzoltóságnál mûködõ képzési
rendszernek,
benne a sportfoglalkozásnak. Az atomerõmû tûzoltóságán különösen nagy jelentõsége van az erõnlétnek,
a fizikai szintnek, hiszen hogy valaki teljesítse a tõle elvárt feladatot, ahhoz megfelelõ fizikummal kell
rendelkeznie.
- Lovásziné Anna -

politikailag bizonytalan területektõl, a környezetvédelemre irányuló, rendkívül jelentõs ráfordítások beépülése az EU termékeinek árába, ami által világviszonylatban romlik azok versenyképessége, emellett a környezetvédelmi ráfordítások eredményessége sem egyértelmû. (Ellentmondó megállapításokra vezethet ennek kapcsán például az újabban elterjedõ bioüzemanyag-termelés és az élelmiszerárak
emelkedése közötti - morális vetületet sem
nélkülözõ - összefüggések elemzése.) További jellegzetes probléma, hogy a tagállamok eltérõ sajátosságaiból fakadóan egy
sor fontos kérdésben szögesen eltérõ álláspontok alakultak ki. Tipikusan ilyen terület például a nukleáris energiához való
viszonyulás (lásd Németország és Franciaország szembenállását). Mindezek összegzéseként az elõadó azt a konklúziót fogalmazta meg, hogy nem lehet az EU kapcsán közös energiapolitikáról beszélni, és
szkepticizmusának adott hangot a tekintetben, hogy az kialakulhat-e a közeljövõben.
A második elõadást Cserháti András,
az ETE paksi csoportjának frissen megválasztott titkára tartotta, "Az atomenergetika jövõje Pakson" címmel. Ugyancsak
címszavakban összegezve szó esett az
atomenergia-felhasználás világszerte
emelkedõ tendenciájáról, Magyarország
növekvõ energiaigényének fedezésérõl,
ezen belül egy új atomerõmû építésének
lehetõségérõl, az ezzel kapcsolatos mûszaki, gazdasági, jogi, társadalmi és kommunikációs szempontokról, valamint
Paksnak az ország más régióival szembeni elõnyeirõl.
A rendezvény annak megismétlésével
zárult, hogy az ETE paksi csoportja minden érdeklõdõt vár a sorai közé.
Prancz Zoltán

Tolna megyei
alkotók antológiája

I

mmár a 14. alkalommal jelent meg a
Kézjegy Tolnai Tollforgatók Klubja által
életre keltett verseket, prózai írásokat
és képzõmûvészeti alkotásokat bemutató
megyei kiadvány.
A Kézjegy 14. Tolna megyei alkotók antológiája évrõl évre egyre több, idén negyvenfõnyi tollforgatót mutat be. Nagy örömünkre ez alkalommal is találkozhatunk
benne az atomerõmûben dolgozó két
munkatársunk, Gyöngyösi Ferenc és
Sipos László egy-egy munkájával.
Gyöngyösi Ferenc, mintegy a versírás
lényegét foglalja össze, amikor a következõket írja a könyvben: "Néhány csupasz,
gyönyörû szó, mondhat annyit - vagy még
többet -, mint egy
hosszú filozófia tanulmány. "Csak" meg kell
keresni ezeket a meztelenül szép szavakat.
A baj csak az, hogy ez
tanulni sehol sem lehet." Az antológiában
Üres falak, Mindenhez késõn van már és
az Ilyenkor (groteszk a kedvenc étel tiszteletére) címû versei olvashatók.
Sipos László bemutatkozó soraiban magáról mint "egy sportszeretõ mérnök és
örök álmodozó" vall. Az antológiában
megjelent Szenvedélyt nélkülözõ rendszer címû írásában egy elgondolkodtató
és tanulságos álombeli történet felidézésével világít rá az egyensúly, az összhang
fontosságára, az érzelem és értelem harmóniájára, hétköznapi küzdelmeink, versenyfutamaink vélelmezett kudarcainak
háttérbeli okaira.
Az antológia igen színes, gazdag képet
mutat Tolna megye tollforgatóiról, hisz
minden korosztály megtalálható benne. Az
alkotók a legkülönbözõbb módon öntik formába gondolataikat.
A kiadványt idén dr. Drescher J. Attila és
Gyöngyösi Ferenc szerkesztette, az illusztrációkat Czirok Ferenc készítette.
LAnna
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Új tûzoltóautó Faddon
A

ünnepség keretében vehette át 25 éves
szolgálati ideje után járó szolgálati érmét
id. Heronyányi László és Komáromi Sándor. Itt hangzott el továbbá, hogy a megyei
tûzoltónapon Tóth Zoltán 30 éves szolgáti
érem elismerésben, Molnár János tárgyjutalomban részesült.

Az ünnepség másnap is folytatódott,
amikor is a diák, ifjúsági, nõi és férfi csapatnak rendezett fogadást az egyesület.
A júniusi megyei tûzoltóversenyen
mindannyian szép eredménnyel szerepeltek, a diáklányok, a nõk és a férfiak
harmadik, az ifjúsági fiúk második he-

Tolnai és faddi karatékák
Európa-bajnoki sikere
Kiválóan szerepeltek a JKA korosztályos Európa-bajnokságon a paksi
atomerõmûben dolgozó kollégáink
gyermekei, a faddi Bogárdi Mónika
és a tolnai Kiszli Viktor. Bali Ervin
edzõ tanítványai május végén két
arany- és egy értékes bronzéremmel
lettek gazdagabbak.

M

ájus 24-25. között a Magyar JKA
Karateszövetség képviselte hazánkat a csehországi Prágában
rendezett 5. JKA korosztályos Európabajnokságon. A prágai részvételt szövetségünk válogatottjának hosszas felkészülése elõzte meg, ahol kiválasztásra kerültek a versenyzõk. Megyénkbõl
a Faddi Sportegyesület Karateszakosztályának két ifjú sportolója került be az utazó csapatba, amely egyébként negyvenöt versenyzõ, négy bíró és
két válogatott edzõ volt - tájékoztatott
Bali Ervin edzõ, a magyar válogatott kumite (küzdelem) szakág segítõje.
Az elsõ napon az egyéni versenyszámok, míg a második nap a csapatversenyszámok kerültek lebonyolításra. A tizenöt éves korosztályban indult tolnai Kiszli
Viktornak ez volt az elsõ nemzetközi válogatottbeli szereplése egyéni és csapatküzdelemben. Viktor több mérkõzésen
keresztül kiváló formában versenyzett, és
bejutott a legjobb négy közé. Itt a magyar
csapattársával (Németh Marcell, a késõbbi ezüstérmes) küzdött a döntõbe jutá-

sért, ahol Viktor maradt hosszabbításban
alul, így õ az elõkelõ harmadik helyen
végzett!
A tizennégy éves korosztályú hölgyek között induló faddi Bogárdi Mónika - aki tavaly aranyéremmel tért haza
az Eb-rõl - szintén jó formában küzdött.
Négy mérkõzésen keresztül veretlenül
jutott el a döntõig, ahol ellenfele elõzõ
mérkõzésen elszenvedett sérülésétõl
nem tudott kiállni, így Mónika mérkõzés nélkül ismét aranyéremmel térhetett haza!
Másnap a csapatversenyszámban Viktor megnyerte a mérkõzését, ám csapattársai vesztettek, így sajnos nem jutottak
tovább.
Bogárdi Mónikáék 13-15 éves korosztályú csapata idén négy mérkõzést vívott, a
döntõben pedig a tavalyról ismert orosz
csapattal álltak szemben. A magyar lányok (Bogárdi Mónika, Schvacz Kitti, Ésik
Szandra és Horváth Diana) hozták a formájukat és 2 : 0-ás gyõzelemmel, aranyéremmel zárták a napot, így Mónika begyûjtötte immáron a második aranyérmét.
Legvégül, de nem utolsó sorban, mindkét Tolna megyei versenyzõnk az MVM
PAKSI ATOMERÕMÛ, a CSALÁDJAIK és
a FADDI SE támogatásával jutottak el erre a jelentõs nemzetközi eseményre, ahol
méltó módon szerepeltek.
Szerkesztõségünk nevében gratulálunk, és további sok sikert kívánunk!
Sipos László

Örökségünk és folytatása…
június 5-én 16 órai kezdettel
2008.
került sor Dunakömlõdön
Hrivik Lászlóné magángyûjteményének

megnyitójára. Az Örökségünk és folytatása elnevezésû gyûjteményt Erzsikéék családi házának udvarán létesített épületben
mutatták be a szép számban összegyûlt
közönségnek. A régi használati és emléktárgyak megtekintését Lovászi Zoltánné
fõszerkesztõ-helyettesünk köszöntõje
elõzte meg, amelyben kiemelte, hogy példaértékûnek tartja a közösségért való cselekvést, a hagyomány, a régi értékek megõrzéséért való munkálkodást. Hrivikné
Erzsike nemcsak beszél errõl, hanem
rendkívül sokat tesz is érte falujában,
Dunakömlõdön. A gyûjteménybõl a kézimunkákat illetve az egyedülálló vasalógyûjteményt külön kiemelte.

Munkamániás férfiak
Hajótörés

A 115 éves múlttal rendelkezõ Faddi
Önkéntes Tûzoltóegyesület ünnepséget rendezett 2008. június 7-én azon
alkalomból, hogy az egyesület új
gépjármûfecskendõt kapott.
jármû Fadd német testvértelepülése, Grosshartau közremûködésével
a németországi Hemmingenbõl érkezett, amit a faddi önkormányzat kedvezményes áron, mintegy 1 millió forintért vásárolt meg. Így mostantól már sokkal korszerûbb és fejlettebb technikával
rendelkezõ jármû szolgálja a település önkéntes tûzoltóinak munkáját.
- Igyekeztünk megfelelõ módon, tisztelt vendégeink körében, színes mûsorral
gazdagítva megünnepelni e jeles eseményt - adott tájékoztatást id. Soponyai
Mihály, az egyesület elnökhelyettese.
- Ünnepi beszédével Fülöp János polgármester nyitotta meg a rendezvényt, majd
ezt követõen a jármû megszentelésére és
megáldására került sor. A továbbiakban
Csõglei István ny. tû. ezredes, a Tolna Megyei Tûzoltószövetség örökös tiszteletbeli
elnöke emlékezett meg a tûzoltókról és
szólt jelenlegi helyzetükrõl. Jeles eseményét képezte az ünnepségnek, amikor Fülöp János polgármester átadta az új tûzoltóautó kulcsait Baross Gábornak, a Faddi
Önkéntes Tûzoltóság parancsnokának. Az

Görbe-tükör

Anna kedves szavait Bodó Katalin
dunakömlõdi faluház vezetõ beszéde követte, aki Hrivikné Erzsike kitartó munkával és odaadással elért eredményeirõl
beszélt, s az elmúlt években közösen végzett tevékenységükrõl. Az ezután következõ színes mûsor-összeállításban hallhattuk házigazdánk verseit, harmonikán játszó gyermekeket, valamint láthattunk
több helyi és paksi csoport tánc-, twirling
és botforgató mûsorát.
A gyûjteményt Mayer Mihály megyés
püspök áldotta meg, s Kovács Sándor önkormányzati képviselõ mondott köszöntõt, üdvözölve a régi korok emlékeinek
megõrzése és a hagyományok továbbvitele céljából létrejövõ kezdeményezést.
Végül a megjelentek szíves vendéglátásban részesültek.
Gy. N. P.

lyezést értek el. Az új tûzoltóautó átadási ünnepségének színvonalas, sikeres lebonyolítása a szervezõk munkáját dicséri, akik a gazdag kulturális mûsor mellett
a résztvevõk vendégül látásáról is gondoskodtak.
- Lovásziné Anna -

Külföldön vendégszerepel
a Vadrózsa Népi Együttes
A dunaszentgyörgyi néptánccsoport
tavaly õsszel kapott meghívást Zürichbõl a 2008. július 9-19. között
lezajló V. World Choir Games (Világ
Kórusjátékok) elnevezésû kórusfesztiválra, melyet kétévente rendeznek
a világ különbözõ helyszínein.

A

rendezvény érdekessége, hogy kórusok versenyérõl van szó, de a
programot sok egyéb stílust és
mûfajt képviselõ együttes mûsora is
színesíti. 2008-ban legalább nyolcvan
ország képviselteti magát az osztrák házigazda, Graz városában. A szervezõk
által biztosított szállást a mi csoportunk
is igénybe veszi, az utazáshoz autóbuszt béreltek. Mindezek finanszírozásához a szükséges anyagi fedezet támogatásokból kapott részéért nagyon hálásak, jól esõ érzés számukra, hogy több
támogatójuk (Pusztabir Kft., PADOSZ,
Paksi Atomerõmû Zrt., Mezõgazdasági
Szövetkezet Dunaszentgyörgy, Oláh
Sándor, Dr. Csötönyi Sándor, Tolna Megyei Önkormányzat Közgyûlése, Zsiros
Sándor, Közúti Építõ és Szolgáltató Kft.)
is akadt. A külföldi szervezõkkel való
idegen nyelvû kapcsolattartásban és a
promóciós anyag elkészítésben Rácz
Lajos is közremûködött.
Ez az alkalom kiváló lehetõséget ad a
vadrózsáknak tánctudásuk bemutatására és másik csoportokkal való kapcsolatfelvételre. Bár ezen a fesztiválon

meghívott vendégként fognak szerepelni, nem versenyzõként, mégis komoly
megmérettetést jelent, hogy több helyszínen, több idõpontban is helyt kell állniuk. Az együttes vezetõi és a táncosok
is nagy várakozással tekintenek az utazás elé.
Ilyen nagyméretû eseményen még
nem vettek részt, bár a 13 éves fennállásuk alatt volt részük nemzetközi és
hazai közönség elõtt egyaránt szerepelni, s több kiváló elismerésben is részesülni (arany-, és ezüstminõsítések,
aranydiploma, stb.). A fesztivál tíz napjából a július 9-12-ig tartó idõszakban
tartózkodik az 52 tagú együttes két
csoportja Grazban. Koreográfiájuk négy fõ részbõl áll: Palóc, Magyarbõdi,
Bogyiszlói és Kalocsai táncok. A fellépések alatt (hagyományaikhoz híven)
a Bartina Zenekar kíséri a táncosokat.
Ezen a világtalálkozón kerülnek bemutatásra kibõvített ruhatáruk legújabb
darabjai is. A fellépõket az együttes vezetõje, Lisztmájer Henrikné és néhány
szülõ kíséri, hogy zökkenõmentessé
tegyék számukra a részvételi elõkészületeket.
Az itthoni felkészülési idõ alatt
Huszárikné Böröcz Zsófia a szokásosnál több próbát tartott a táncosoknak,
ráadásul a produkció egyik része, a
Magyarbõdi táncok teljesen új, erre az
alkalomra betanított koreográfia alapján kerül elõadásra.
Gyöngyösiné Nyul Petra

Közgyûlés a Szakújságírók Egyesületénél
A vállalati, a tudományos és a mûszaki újságírók egyetlen szervezete
ma a Szakújságírók Egyesülete,
amely június 19-én tartotta beszámoló közgyûlését.

E

zen az elnökség beszámolójában
külön kiemelte az OAH-val és a
Paksi Atomerõmû Zrt.-vel megvalósított együttmûködésük jelentõségét.
Az egyesület Nukleáris Újságíró Szakosztálya, együtt az Atomerõmû lap
munkatársaival, évek óta tanulmányozza, tudományosan és objektíven
ismerteti a nukleáris energetika, az
atomenergia békés felhasználásának
kérdéskörét. E célból pédául tavaly látogatást tettek a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnél, a Bátaapátiban

épülõ Radiaktív-hulladék tárolónál, az
Agroster Besugárzó Rt.-nél, legutóbb
Pakson tájékozódtak az atomerõmû
szakember utánpótlásáról, s ellátogattak a helyi Energetikai Szakközépiskolába is.
Az egyesület a jövõben is olyan programot valósít meg, amely elõsegíti,
hogy a szakújságírók magas szakmai
színvonalon tárgyalhassák cikkeikben
a gazdaság, a termelés, a technikai fejlõdés fontos kérdéseit. Továbbra is elismeri az üzemi, mûszaki,- tudományos lapcsalád legjobb tagjait ahhoz
hasonlóan, amint legutóbb Bronz-Toll
Díjjal jutalmazta az Atomerõmû lapot,
a Mol Panorámát és a Neumann János
Számitógéptudományi Társaság Mi Újság cimû lapját.
K. F.

Egy tervezőiroda vezetője hajótörést
szenvedett, és egy lakatlan szigeten kötött ki. Immáron fél évet éldegélt kókuszon és kókusztejen. Egész nap a tengert kémlelte. Egyszer csak egy csónakban kikötött egy gyönyörű nő. Nagyon
megörült, és így köszöntötte a jövevényt:
- Remek, végre valaki megment!
- Sajnos én is egy hajótörött vagyok, a
másik szigeten lakom - válaszolta a hölgy.
- Milyen szerencsés, hogy eljutott e szigetre, talán megpróbálhatnánk eljutni innen.
- A csónakot én építettem. A nap járásából kiszámítottam, legalább két hétre vagyunk a legközelebbi lakott szárazföldtől, és ennyi ivóvíz nem fér a csónakba.
Biztos régen volt már társasága. Nincs
kedve átjönni hozzám? - kérdezte a
„talpraesett” hölgy.
Át is eveztek a másik szigetre. A hajótörött barátunk teljesen le volt nyűgözve,
egy kikövezett út vezetett a csodálatos
bungalóhoz.
- Iszik valamit? - kérdezte a nő.
- Köszönöm nem, elegem van a kókusztejből.
- Ugyan! Van saját lepárlóm. Egy pohár italt?
A férfi döbbenten leült, majd kortyolgatni kezdte a kiváló italt.
- Gondolom, szívesen megborotválkozna, amíg én átöltözöm.
A megszólalni sem tudó menedzser átment a fürdőszobába, ahol két kiélezett
kagylót talált. Mire megborotválkozott, a
csinos nő mindössze néhány liánba öltözötten fogadta.
- Gondolom, régóta egyedül van… - simította hátra hosszú szép és ápolt haját a hölgy.
- Igen - felelte bizonytalanul a férfi.
- Biztosan szeretne olyasmit csinálni,
amit már régen nem tehetett.
- Nem mondja komolyan! A számítógépén megnézhetem a leveleimet?

Villamosszék
Koholt vádak alapján, bűnszövetkezetben elkövetett kémkedés vádjával két
hölgyet és két férfit ítéltek villamosszék
általi halálra az Amerikai Egyesült Államok egyik államában. A kivégzés napján
az első hölgyet beültették a székbe,
majd a fegyőr megkérdezte tőle:
- Mit kíván mondani az utolsó szó jogán?
- Budapesten, az Eötvös Loránd Tudományegyetem jogi karán végeztem, és tudom, hogy az abszolút igazság velem van,
így az meg fog menteni a biztos haláltól!
Meghúzták a kart, de nem történt semmi.
A megdöbbent fegyőrök úgy látták, hogy
az abszolút igazság tényleg megvédte a jogászt, így azonnal szabadon engedték…
Rövidesen hozták a férjét, tőle is megkérdezik, hogy kíván-e valamit mondani
az utolsó szó jogán. Az elítélt megigazította nyakkendőjét, majd közölte:
- Budapesten, a Marx Károly Közgazdaságtudomány Egyetemen végeztem. Biztosan tudom, hogy az én halálom nem
segítené elő az amerikai makroökonómiai
egyensúlyt, ezért hiszem, hogy a szabadpiaci törvények végül is megmentenek.
Meghúzták a kart, de ismét nem történt
semmi. A fegyőrök bizonyságot kaptak a
pénz hatalmáról, így a közgazdászt is
elengedték…
Kihozták a harmadik elítéltet, neki is feltették a szokásos kérdést, aki bátran válaszolta:
- A Pázmány Péter Tudományegyetemen
végeztem, őszintén hiszek Istenben, és
tudom, hogy meg fog védeni a haláltól!
Meghúzták a kart, de megint nem történt
semmi. A fegyőrök saját szemükkel láthatták, hogy Isten tényleg megvédte a fiatal
hölgyet, azért őt is szabadon engedték…
Végül behozták a cellájából negyedik elítéltet is, aki szintén megkapta a lehetőséget, az utolsó szó jogát. Ifjú kollégánk
jól körülnézett, majd ferde mosollyal az
arcán odavetette:
- Budapesten, a Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán végeztem, és úgy látom, hogy amíg azt a dugót nem dugják
be, itt ma nem lesz kivégzés! Sipos László
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Gyermeknap
Pakson
Az Erzsébet Szálló építése miatt új helyszínen, a Városi Mûvelõdési Központ parkolójában tartották meg a gyermeknapot
Pakson 2008. május 25-én, vasárnap. Alkalmi vidámpark és színpadi mûsorok sora várta az apróságokat. A programra gólyalábasok hívogatták a vendégsereget.
A Paksi Közmûvelõdési Kht. idén a reneszánsz jegyében rendezte a programot,
de a jól bevált elemeket is becsempészte
a mûsorba, így például nem kellett lemondaniuk a gyerekeknek a habpartiról sem.
A gyermeknapi kavalkádon adták át a
Paksi Sportegyesület (PSE) által hirdetett
"Fuss, ússz, kerékpározz gyermekedért"
program díjait. Horváthné Szeip Ildikó beszámolt róla, hogy öt intézmény versengett a három próba során. Feladatuk az
volt, hogy minél több embert mozgassanak meg. A gyerekek, diákok mellett
ugyanis szülõk és nagyszülõk is gyûjthették a pontokat az intézményeknek. Ez a
legjobban a Mesevár óvodának és a Deák
Ferenc Általános Iskolának sikerült.
A PSE szabadidõsport-szervezõje elmondta, összesen mintegy ezer ember kapcsolódott a programba e két intézmény színeiben. A toronymagas gyõzelem miatt a
nyeremény is kimagasló volt, 110, illetve
120 ezer forint értékben kaptak sportszervásárlási utalványt a gyõztesek.
Wollner Pál

J

Mindkét csapatunk az élmezõnyben végzett

Gosztola István, Fekete Béla, Tancsa Róbert, Berta Tibor, Kalmár Márton, Véhmann Ferenc, Nagy Lajos, Ignits Miklós

V

an egy sport, ahol az analitikus gondolkodás, a szellemi és fizikai erõnlét, a lélektani alkalmasság, a nehéz
helyzetek intuitív meglátása, a kreatív
kombinálás és egy iszonyatosan nagy memória a siker feltétele. Ez a "királyok játéka" - a sakk! A hagyományoknak megfelelõen, az idei iparági sakktalálkozón is
sikeresen szerepeltek kollégáink. Csapatversenyen az atomerõmû mindkét gárdája a legjobb hat között végzett, az I. jelû
csapatunk éppen hogy leszorult a dobogóról, míg a II. jelû csapatunk az elõkelõ
hatodik helyen végzett. A Vértesi Erõmû
Zrt. által rendezett eseményen az egyéni
versenyben a legtöbb pontot Berta Tibor,
a Paksi Atomerõmû Zrt. mûszaki igazgatóságának mûszaki szakértõje szerezte.

Csapatversenyen a második táblán az
amatõrök között Fekete Béla gyûjtötte a
legtöbb pontot, így egy díszes serleggel ismerték el az õ idei teljesítményét.
Május 23-25. között Siófokon, a VÉRTES
Konferencia és Wellness Hotel adott otthont az immáron 39. Villamosenergia-ipari sakktalálkozónak. Az ország különbözõ
részeibõl érkezett tizennégy csapat közel
hatvan résztvevõje a nemes vetélkedés
mellett legfõképp a jó hangulatú baráti találkozóra, így a személyes kapcsolatok bõvítésére fektette a hangsúlyt - tudtam meg
Berta Tibortól, a tizenegy fordulós svájci
rendszerben lezajlott egyéni verseny elsõ
helyezettjétõl. A több mint 1800 Élõ-ponttal rendelkezõ minõsített versenyzõk és
az 1800 Élõ-pont alatti amatõrök nagy csa-

tákat vívtak szombaton, így külön öröm
számunkra, hogy az elõzetes rangsorban
az ötvenhat benevezett iparági kolléga közül a tizenegyedik helyen rangsorolt kollégánk (a 2121 Élõ-pontos Berta Tibor Atomerõmû) szerezte meg az elsõ helyezést a debreceni (a 2155 Élõ-pontos Egri
László - Titász) és a gyõri (a 2171 Élõ-pontos Zöldi Zoltán - ÉDÁSZ) kolléga elõtt. (Az
Élõ-skála mértékegységét úgy határozták
meg, hogy 50 pont különbség a pontszámokban nagyjából azt fejezi ki, hogy az enynyivel erõsebb játékos, így elõreláthatólag
55 százalékos eredményt ér el a gyengébb
ellen. Ha például egy 2170-es pontszámú
játékos tízjátszmás páros mérkõzést vív
egy 2120-as pontszámúval, várhatóan 5,54,5 arányban fog gyõzni. Egyes konkrét

meccsek persze hozhatnak más eredményt, de hosszú távon erre érdemes fogadni, hacsak idõközben a két játékos erõviszonyai nem változnak.) A csupán öt-öt
perc gondolkodási idõt biztosító ún. "villámversenyen" a legjobb tizenkettõ között
végzett a paksi Tancsa Róbert (5-7. helyezés) és Gosztola István (8-12. helyezés) is.
Vasárnap, a benevezett tizennégy csapat
közül a Tancsa Róbert, Berta Tibor, Gosztola István és Nagy Lajos összeállítású I.
jelû csapatunk a negyedik, az Ignits Miklós, Fekete Béla, Véhmann Ferenc és Kalmár Márton által alkotott Atomerõmû II.
csapat pedig a szintén elõkelõ hatodik helyen végzett. A verseny szervezõinek is
feltûnt, hogy míg a többi iparági csapat
közül az elsõ körben egymással játszó
azonos helyrõl érkezõk 4 : 0-ás eredményekkel kezdtek (természetesen az I. jelû
csapatuk elõnyével), addig a két paksi
csapat nem bírt egymással. A 2 : 2-es elsõ forduló után a nyolc paksi sakkozó
sportszerûségbõl ugyan példát mutatott,
de természetesen a végsõ eredmény terhére. Több is veszett Mohácsnál, szokták
volt mondani…
A jobb helyezés reménye a rangadókon
nyújtott mérsékelt teljesítményen ment el
az elsõ csapat számára, és így hiába gyõzték le a gyengébb csapatokat nagy arányban, ez már csak a negyedik hely elérésére volt elegendõ. Szeretnénk megemlíteni,
hogy az 1800 Élõ-pontnál kevesebbel rendelkezõ sakkozók közül külön díjazták Fekete Béla kollégánkat, ugyanis õ gyûjtötte
a második táblások közül a legtöbb pontot. Megtudtam, hogy a 2009. évi, immáron negyvenedik sakktalálkozót Balatonfüreden rendezik a gyõri ÉDÁSZ-os kollégák. Addig is jó felkészülést kívánva, szerkesztõségünk gratulál valamennyi paksi
sakkozónak az idei kiváló eredményhez
Sipos László

Sportpályákon gyûjtött elszólások, humor-morzsák

únius 7-29. között Ausztria és Svájc ki
tûnõen felszerelt stadionjai adtak otthont a 2008. évi Labdarúgó Európa-bajnokság küzdelmeinek. Egy felmérés szerint, a döntõben becsurgó gyõztes góljánál
Spanyolországban tizenhétmilliónyian ugrottak talpra a tévé-készülékek elõtt, ami
nem kevés, mivel spanyolhonban negyvennégy millió ember él. Az izgalmakban bõvelkedõ találkozók során bizonyára kijelenthetõ, hogy a verseny-sport, az élet igazi sûrítménye. Aki nem hiszi, annak is ajánlom a pályákon és interneten gyûjtött felüdítõen humoros elszólásokat.

"Még jó, hogy a lövése a hálóban kötött ki,
különben a labda megölt volna valakit."
(Egy jól eltalált lövést kommentál, a játékos
menedzsere.)
"A FIFA az egyetlen szervezet praxisom során, amelynél nem lehet fellebbezni. Ebbõl
a szempontból még az iraki kormány is jobban tevékenykedik." (A focicsapat ügyvédje nyilatkozik, a védence eltiltását követõen.)
"A négyéves kislányom parancsba adta,
hogy mesterhármast kell szereznem, remélem, megbocsátja nekem, hogy nem sikerült." (Egy focista, aki "csak" két gólt szer-

zett a mérkõzésen.) "Nem azt mondom,
hogy ez a fiú egy rossz szélsõ. Egész egyszerûen csak nem tud beadni." (Sommás
szakvezetõi vélemény, az új balszélsõrõl.)
"Ha nem rúgtuk volna be a második gólt,
akkor az eredmény bizony más lett volna."
(A tréner bölcs meglátása egy megnyert
mérkõzésrõl.)
"Én vagyok az egyetlen ember Madridban,
akinek megengedik, hogy a buszsávban
hajtson az autójával. " (Egy boldog edzõ, az
Európa-bajnoki gyõzelem után.)
"Érzésem szerint nagyon, nagyon kitoltak
velünk. Nem, írja inkább azt, hogy nagyon,

nagyon, nagyon kitoltak velünk." (Egy mester, ki elégedetlen volt a játékvezetõvel.)
"Legalább nyolc helyzetünk volt, és most
csak a százszázalékos ziccerekrõl beszélek. Az ötéves lányom is legalább hármat
berúgott volna közülük." (Edzõi kesergõ.)
"Ez a mérkõzés nem idegborzoló. Idegborzolónak inkább azt nevezném, ha egy
ruhagyárban száz, ollóval a kezében
várakozó nõnek meg kell mondanom, hogy
nem kapnak fizetést, és elveszítik az állásukat." (Klubelnöki nyilatkozat, a vereség
után.)
Gyûjtötte és szerkesztette: Sipos László

Alig több, mint száz éve így indult nálunk a foci. Az úr becsmérlő kijelentése: - "No. Ebből se
lesz népszerű sport!")

Zenesaro(c)k

A karénekes:
Tóthné Takács Márta
Az előző portrékban különböző hangszeren játszó embereket ismerhettünk meg. Most egy
olyan munkatársunk mutatkozik be, akinek a zene szeretete a karéneklésben teljesedik ki. Márti, végre megtört a jég és az első hölgyként köszönthetlek a sorozatban. Remélem nem állunk
meg itt és lesz még további női szereplőnk. Ugy
hiszem sokan és kortól függetlenül szeretnének
részei lenni egy értelmes ügy köré szerveződött
közösségnek, ahol a komolyság mellett jókat lehet szórakozni egymáson, egymással. Jól gondolom?
– Ezzel teljesen egyetértek. A kóruséneklés igen
szoros kapcsolatot teremt a részvevő emberek
között, mert bensőnket kell megmutatni egymásnak. Az ilyen közösségek kellő vidámsággal
és komolysággal tartósak is maradnak.
De ne menjünk nagyon előre, hol és mikor
kezdted a torkod polírozását?
– Az első, zenéhez kötődő élményeimet Pápán
szereztem gyerekéveim alatt. Az általános iskolába kerülésem után szüleimnek természetes
volt, hogy a zeneiskolába is beírassanak. Kezdetként zongorázni, később ötödikben második
hangszerként oboázni tanultam. Nagyon jól
éreztem magam a zene és az éneklés világában,
ebben segítettek tanáraim is, pld. Onodi György,

Munkatársaink, akik zenélnek
aki a fúvóst tanította. Az együtt éneklés felemelő
érzése már alsó tagozatban megérintett Csillebércen, ahol a kamarakórusunkkal több, mint
háromezer gyerekkel együtt énekeltem egy közös darabot. Ez az élmény nagy hatást gyakorolt
az életemre. Később a helyi gimnáziumban folytattam tanulmányaimat, melynek volt egy jó nevű vegyeskara. Nem volt kérdés a folytatás. A fellépéseink egyre több élménnyel gazdagítottak,
mint pld. a Helikon ünnepségek Keszthelyen.
Érettségi után felvételt nyertem a Szovjetunióba,
a Krasznodari Műszaki Egyetemre, élelmiszer technológia
szakra. A zene tekintetében
ezek az évek is izgalmasan alakultak. Az egyetemre a különböző országból érkezett hallgatóknak alkalmanként valamilyen kulturális produkcióval
kellett bemutatni hazájukat a
többieknek. A felvételt megelőző elbeszélgetés során már jeleztem, hogy szeretek énekelni,
így ebben a kategóriában kaptam szerepet. Az első fellépésre készülés meghatározó lett
Számomra ugyanis a próbák

során ismertem meg a férjemet. Az első évben
egy olyan zenekarhoz szegődtem, melynek tagjai kubai, magyar és nepáli zenészek voltak. A
műsorunkon népszerű angol- amerikai slágerek
szerepeltek, melyekkel az egyetemi klubban léptünk fel. Itt billentyűztem és vokáloztam, ha kellett énekeltem népdalt, de táncoltam is.
A hetvenes éveket és a körülményeket tekintve tényleg izgalmas időszakot éltél. Hogyan
folytatódott?
– A diploma megszerzése után Pakson jutottam
álláshoz és lakáshoz. Az Új
élethelyzettel megszakadt az
aktív zenei életem. A családlapítással az édesanyák szerepkörét kezdtem gyakorolni,
mely három gyermek nevelésében teljesedett ki. Közben
dolgoztam, nyelveket tanultam és elvégeztem a Külkereskedelmi Főiskolát.
Jól gondolom, a zene iránti
szereteted közvetítése a családban viszont töretlen maradt?
– Ez tagadhatatlan. A muzsika
és a mozgás folyamatosan je-

len van a családban még most is. A gyerekek zenei érdeklődésére magam is és a szélesebb család is hatással volt, amikor az ünnepek alkalmával közösen énekeltünk, zenéltünk. Igy jutottunk
el a máig: a lányom kórusban énekel és zongorázik, a nagyobbik fiam fúvós hangszereken játszik, a "Wendigo" együttesben gitározik és
vokálozik, most éppen hegedülni tanul. A kisebbik fiam hű maradt a klasszikus gitárhoz és énekel.
Egy újabb példa arra, hogy milyen nagy érték
gyermekeinkkel törődni. Mi vezetett a karénekléshez?
– Ahogy nőttek a gyerekek, egyre inkább erősödött bennem az a gondolat, hogy Újra rendszeresen foglalkozzam a zenével. Ennek nyitott utat
egy utazás során történt beszélgetés, ahol a
Paksi Városi Vegyeskar volt a téma. Meghallgatásra 2000 novemberében jelentkeztem és azóta tagja vagyok a kórusnak. Az emberileg öszszetartó és szakmailag jó vezetőkkel rendelkező
csapat azonnal megnyerte a tetszésem. A kórus
1977-ben alakult, 2005-ben fesztiválkórus minősítést nyertünk. Ugyan ebben az évben "Pro
Urbe" címmel tüntettek ki bennünket. 1996
óta egyesületi formában működünk, legfőbb támogatónk a Paksi Atomerőmű és Paks város. Az

előadásainkon egyházi műveket, kortárs zeneszerzők és a kórusirodalom meghatározó darabjait adjuk elő. Az érdeklődők a kórus honlapján olvashatnak rólunk. A jó hangulatú próbák
(heti két óra) a változatos fellépések, versenyek
hazai és külföldi pályán folyamatosan gazdagítják életem. 2002-ben kerültem az erőmű beszerzési osztályára és szerződéskötőként dolgozom, hasznosítva orosz, német és angol nyelvtudásomat.
Mit jelent a zene és a kórus egy karénekesnek?
– A zene az élet tartozéka, önkifejezés és összetartó erő, ezt a családom is igazolja. Udíti a lelket
és ösztönöz, hogy mind jobbak és magunkkal
szemben igényesebbek legyünk. Az éneklés belső, majdhogynem intim dolog, bátorság kell hozzá, hogy ezt másoknak is megmutassuk. Semmi
nem hat ránk olyan mélyen és intenzíven, mint az
emberi hang. A hangok közös megszólaltatása
ősi, nagyon mély, azonosságtudaton alapuló érzés. Hallgatása vagy előadása során olyan folyamatok indulnak meg bennünk, melyek más-más
területeket aktivizálnak szervezetünkben, de lelki
egészségünkért is sokat tehetünk az énekléssel.
Az együtt éneklés megtanít figyelni másokra,
együttműködni, felelősséget vállalni és kitartani.
Köszönöm, akinek pedig felkeltettük az érdeklődését, annak ajánlom figyelmébe a kórussal készült CD-t és a meghirdetett élő
hangversenyeket.
Szabó Béla

