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Ünnepélyes megyei tanévnyitó az ESZI-ben
Nagy megtiszteltetésben részesült idén
az Energetikai Szakközépiskola és
Kollégium, hiszen itt rendezték meg a
megyei tanévnyitót.

Fotók: Tibay

A megye összes iskolájának képviselőjét idevárták, megjelent dr. Puskás Imre, a Tolna
Megyei Önkormányzat elnöke, Jóföldi Gabriella megyei önkormányzati osztályvezető-helyettes és Süli János a Paksi Atomerőmű Zrt.
vezérigazgatója. Szép dekoráció díszítette az
udvart, és a diákok közreműködésével kiváló
műsort hoztak létre a szervezők, amit még a
hőség sem zavarhatott meg.
Dr. Puskás Imre beszédében felhívta a figyelmet a tanévnyitók fontosságára. „Szükségesnek
tartom, hogy szeptember elseje közeledtével
egy picit megálljunk és ünneplőbe öltözzünk.
Tapasztaltam néhány intézménynél, hogy a tanévnyitó nagyjából háromnegyed nyolc és nyolc
óra között zajlik le. Véleményem szerint az iskola, az oktatás nagyon komoly dolog. Fontos az,
hogy mindenki, aki szereplője, érezze, nagyon
jelentős dolognak a részese. Pedagógusok, tanulók, szülők tudják, hogy ezt valóban komolyan kell venni. Egy tanévnek legyen kezdete,
és legyen vége. Ezért örülök, hogy van megyei
tanévnyitó, és ezzel is tisztelettel adózunk az oktatásügy és valamennyi szereplője iránt. Általában a megyei tanévnyitó helyszíne egy megyei
önkormányzat fenntartásában működő iskola
szokott lenni. Köszönöm szépen Szabó Béla
igazgató úrnak, hogy kezdeményezte a megyei
tanévnyitó megrendezését itt, egy alapítványi
iskolában, ami bizony mind országszerte, mind
Tolna megyében kuriózumnak számít. Sokunkban élnek sztereotípiák az ESZI-vel kapcsolatban, úgy gondolhatjuk, hogy az állam az
államban, itt annyi pénzből gazdálkodhatnak,
amennyi pénzre máshol még csak nem is gondolkodhatnak. Örülök, hogy igazgató úr, ha tetszik, akkor ebből az elefántcsonttoronyból úgy
gondolta, ki kell lépni, ezzel a gesztussal is ki
kell fejezni azt, hogy ez az intézmény is Tolna
megye közoktatásának, szakképzésének egy
része. Adottságai miatt nemcsak egyszerűen
része, hanem egy kiemelkedő, kiváló iskolája,
ezért is nagyon fontos lépés ez. Egy megyei tanévnyitó nem kizárólag középiskolásokról szól,
hanem a hatévestől a húszévesig, minden tanulóról. Ilyen alkalomkor a pulpitusra fellépők-

nek eszébe jut, hogy valamiféle diagnózisát
adja annak, hol is tart az oktatásügy, hol is
tart a gyerekek tudása Magyarországon. Mi,
idősebbek tudjuk, hogy a ’70-es ’80-as években kaptunk olyan diadalittas híradásokat a
nemzetközi megmérettetésekről, ahol a magyar diákok igen kiváló eredményeket értek
el. Ez egyfajta kép volt arról, hogy a magyar
oktatásügy rendben van, a magyar diákok
magas színvonalú képzésben részesülnek.
Nos, ez már a múlt. Sajnos nem lehetünk
büszkék arra a produktumra, amelyet az oktatási rendszerünk képes nyújtani jelenleg.
Kívánom, legyen tisztelete az oktatásnak, az
oktatás szereplőinek, és legyen egy olyan oktatási kormányzata Magyarországnak végre,
amely létrehoz egy átgondolt, újraszabott
rendszert.”
Tóth Ferenc országgyűlési képviselő úr
hivatalos külföldi útja miatt nem tudott
részt venni az ünnepségen, de táviratban
köszöntötte a megjelenteket, és bizalommal
teljes jövőt kívánt mindenkinek. Ma Magyarország minden polgárára érvényesek
Németh László szavai: „A tudás, érdeklődés
nem öncélú dolog, annak alkotókedvvé kell
válnia, az ország testébe kell beépülnie” - írta
búcsúzásként.
Szabó Béla igazgató úr a megyei tanévnyitó
zárásaként felsorolta az ösztöndíjpályázat nyertes diákjait. „Iskolánkban, az ESZI-ben hagyományosan jól működő ösztöndíjrendszer van,
amelynek keretében évente egy alkalommal
ösztöndíjban részesülnek a szociálisan rászorultak, a jó tanulmányi eredményt elérő diákjaink, a tanulmányi és sportversenyek helyezettjei. Erre a célra az előző évben a fenntartói
támogatásból, illetve a személyi jövedelemadó
egy százalékából közel ötmillió forintot fordítottunk. A 2009-2010-es tanévben új ösztöndíjformát vezettünk be a szakképző évfolyamok legjobb tanulói részére, a rendszer keretein belül
a tanulóink egy félévre havi rendszerességgel
ösztöndíjat fognak kapni.”
A megyei tanévnyitót egy állófogadás követte a meghívottak részére, ahol nyugodt
körülmények között tudták összegezni a
tapasztalataikat a megjelentek. Az ünnepséghez gratulálok a szervezőknek, résztvevőknek! A diákoknak eredményes tanévet,
sok vidámságot 2009-re és 2010-re!
Prokob Ágnes
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Az Európai Unió harmadik energiacsomagjának hatásairól, a
nemzeti sajtosságokról és az
érdekérvényesítés lehetőségeiről
rendezett konferenciát augusztus
végén az Energiagazdálkodási
Tudományos Egyesület, melyen az
előadók és hozzászólók többsége
szerint az integrált energiapiaci
modell a leginkább elfogadható
és támogatható mind a villamos
energia, mind a földgáz esetében.
A konferencia megnyitásaként Hónig
Péter energiaügyi miniszter azt hangsúlyozta, hogy látni kell: az energiaegységárak a jövőben emelkedni fognak, éppen ezért a hatékonyság növelését és az energiatakarékosságot kell
az előtérbe helyezni. Gordos Péter, a
tárca energetikai szakállamtitkára előadásában többek között arról beszélt,
hogy szeptember 3-án lépnek hatályba az átviteli rendszerben tulajdonnal
rendelkező vállalatok tevékenységének
szétválasztására vonatkozó rendelkezések, valamint erősödik a nemzeti
szabályozó hatóság szerepe, növekszik a függetlensége és kiterjesztik a
tevékenységének hatásköreit is. A piaci
működés javításánál pedig az átláthatósági követelmények erősítése a cél.
Kaderják Péter, a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont (REKK)
igazgatója szerint a tulajdonosi szétválasztásnál sokkal fontosabb kérdés,
hogy például a kötelező átvétel alá
tartozó villamosenergia-mennyiség
közel a 30 százalékát jelenti a teljes
felhasznált energiának, komoly pluszköltséget jelentve a végfelhasználói
árban vagy akár az, hogy a hatósági
áras fogyasztók milyen magas számot
képviselnek az összes fogyasztásban.
Tombor Antal, a rendszerirányító
Mavir volt vezérigazgatója azt hangsúlyozta, hogy az alaphálózat nélkül
a rendszerirányító működése szinte
megoldhatatlan lenne és számtalan
problémát vetne fel. Varró László, a
Mol stratégiai igazgatója szerint az
uniós szabályozásnak is egyértelműen a hatékony energetikai versenypiac létrahozását kell segítenie, ehhez
pedig az is szükséges, hogy a hálózatokhoz minden szereplő transzparens
módon hozzáférjen.
Mártha Imre, a Magyar Villamos
Művek (MVM) vezérigazgatója a tulajdonosi szétválasztás kapcsán arra
hívta fel a figyelmet, hogy a Mavir
működésében az elmúlt évek tapasztalatai alapján semmilyen problémát
nem jelentett, hogy tulajdonosilag
az MVM-csoporthoz tartoznak, sőt
ez az együttműködés csak erősíti a
csoport jövőbeni szerepvállalását,
hiszen minél erősebb és értékesebb
az MVM, annál könnyebben lehet
például a paksi atomerőmű napirenden lévő fejlesztéséhez forráshoz jutni. Az integrált működésre jó példa
többek között az is, hogy a Magyar
Energiahivatal (MEH) januárban 40
százalékkal csökkentette az átviteli
díjakat, miközben a világgazdasági
válság hatására mintegy 6 százalékkal csökkent a villamosenergiafogyasztás is, ez összességében azt
eredményezte, hogy a rendszerirányító Mavir bevételei jelentősen
csökkentek, veszélybe sodorva a cég
gazdálkodását. Ennek ellensúlyozására éppen a napokban írtak alá egy
22 milliárd forintos hitelszerződést,
hogy megteremtsék a hálózatfejlesztésekhez szükséges forrásokat. A
cégcsoport elképzelései szerint az
országos hálózat fejlesztésére a terítéken lévő program szerint a következő 5-6 évben 107 milliárd forintot
fordítanának, aminek előteremtése
egy tulajdonosilag szétválasztott működésben éppen az előbbiek szerint
számos problémát felvetne.
Mayer György

Új fűtőelemekkel az üzemelési
és gazdasági hatékonyságért
A paksi atomerőmű újabb előrelépése
A Paksi Atomerőmű Zrt.
mind a négy blokkjára megvalósított teljesítménynövelés
mellett újabb előrelépéssel,
nagyobb urándúsítású, speciális összetételű fűtőelem
bevezetésével igyekszik emelni energiatermelésének hatékonyságát és működésének
gazdaságosságát, továbbra is
megfelelve a maximális biztonsági követelményeknek.

közül 12 kazettát már beraktunk
a 4. blokkba, 6 db kazetta pedig a
3. blokkba kerül. A kísérleti üzem
során a nagyobb dúsítás, a kiégő
méreg és a hűtőközeg keveredésének jellemzőit pontosítjuk, és a
kazetták tökéletesebb leírása végett fejleszteni kívánjuk a tervezési és a VERONA zónaellenőrző
rendszerben levő modelleket.

- Milyen ütemben történik
majd a felhasználás?

A kezdeti, tervezési lépésektől a
gyakorlatban történő megvalósításig az új fűtőelemmel kapcsolatos feladatok az atomerőmű reaktorfizikai osztályán összpontosultak. A bevezetés folyamatáról
dr. Nemes Imre osztályvezető úr
adott tájékoztatást.

- Miért volt szükség az új
típusú üzemanyag alkalmazására?

- Blokkjaink teljesítményének
növelése magával hozta az üzemanyag-felhasználás módosulását.
A teljesítménynövelés kezdetekor a dúsítást csak elenyésző
mértékben növeltük, és így az
üzemanyag-felhasználás gazdaságossága csökkent. Korábban a
3,8% urándúsítású üzemanyagkazettából 90 darabot, míg a 8%os teljesítménynövelést követően
102 darabot helyeztünk el egy
blokkba. Tudatában voltunk, ez
az üzemanyag-stratégia kevésbé
gazdaságos, de a teljesítménynöveléssel párhuzamosan nem
akartunk nagyobb léptékű üzemanyag-módosítást végrehajtani,
ennek megvalósítását a következő lépésben terveztük. A leggazdaságosabb megoldás érdekében
törekedtünk az üzemanyag átlagdúsításának megnövelésére,
melynek eredményeként a kazetták kiégése több mint 10%-kal
nagyobb lesz a jelenleginél. A
most induló üzemanyag-módosítás tehát betervezett program, és
a felmerülő költségeik finanszírozása is a teljesítménynövelési
projektből származik.

- Mi jellemzi az új fűtőanyagot, és milyen előnyökkel jár a
bevezetése?
- Ez a legújabb típusú, második
generációs nukleáris üzemanyag,
amit az orosz TVEL cég leányvállalata, a JSC Gépgyártó Üzem állít
elő. Magasabb az elérhető kiégés
és hosszabb a felhasználási élettartama. Urándúsítása 4,2%-os.
Paramétereiben kissé eltér az
eddigitől. Az üzemanKyagpálca
aktív hossza 6 centiméterrel hoszszabb, urántöltete 6 kilogrammal nagyobb a korábbinál. ülső
méretei azonban nem változtak,

A fotó illusztráció

Egyben erősebb
az MVMcégcsoport

így nem igényelnek műszaki
átalakítást a felhasználás során.
Kezelése ugyanúgy megoldható
a meglévő berendezésekkel, mint
az átrakógéppel történő emelése,
a reaktorba történő berakása.
Az új fűtőanyag több új jellemzővel rendelkezik. Az egyik különlegességét az ún. kiégő méreg,
a gadolínium-oxid tartalma jelenti, amire a nagy dúsítás miatt van
szükség. A gadolínium-oxidot,
ami ugyanolyan neutronelnyelő
szerepet játszik, mint az általunk
eddig használt bórsav, beleintegrálják az üzemanyag-tablettába,
és elhelyezik néhány üzemanyagpálcában. Ez a világszerte ismert
technológia nálunk teljesen új.
Szintén különleges az üzemanyag abban, hogy ehhez hasonló
mechanikai konstrukciót ugyan
néhány éve már alkalmaznak
más országokban, de a dúsításeloszlást illetően ez speciálisan a mi
számunkra készült. Mi magunk,
a reaktorfizikai osztály végeztük
a dúsításeloszlás és kiégett méreg
vonatkozásában a tervezést, figyelemmel az új blokkteljesítményekre, a hatósági és biztonsági
követelményekre.

- Külső szakértőket is bevontak a munkákba?

- Az előkészítő és szervezőmunkát osztályunk végezte. A biztonsági elemzést és engedélyezési
folyamatot magába foglaló öszszetett munkában már több külső intézmény is részt vett. A KFKI
AEKI mellett több hazai és orosz
intézmény végzett elemzéseket,

amiket az engedélyezés során
felhasználtunk. Sok segítséget
kaptunk erőműves kollégáinktól,
köztük az elemzési és a nukleáris
üzemanyag osztály szakembereitől, és külön köszönet illeti közreműködésükért a teljesítménynövelési projekt munkatársait.

- A fűtőelemre vonatkozó igényeket, terveket miként fogadta a gyártó cég?
- Igen rugalmas volt az irányunkban. Mi saját igényekkel
álltunk elő, aminek folytán a testre szabás két évig zajlott, vegyítve
néhol indulatos, néhol humoros
tárgyalásokkal. Egy alkalommal
például egy idősebb orosz vezető
magából kikelve, ingerülten kérdezte tőlünk, hogy miért nem jó
nekünk az, ami jó a cseheknek, a
szlovákoknak és az oroszoknak?
Mi tréfásan reagáltunk erre. Azt
válaszoltam, hogy mi nagyon
megbízunk abban, amit a csehek
és a szlovákok mondanak, amit
pedig az oroszok mondanak,

abban még jobban, de legjobban
saját magunkban bízunk. Erre
aztán mindenki elmosolyodott és
végül megegyeztünk.

- Mennyire biztonságos az új
fűtőelem alkalmazása? Miért
van szükség próbaüzemre?
- A TVEL a világ egyik legnagyobb nukleárisüzemanyag-gyártó cége, számos atomerőműnek
állít elő üzemanyagot. A kettes
típusú üzemanyag felhasználása
már több külföldi atomerőműben
biztonsággal folyik.
Mivel ez a fűtőelem speciálisan
a mi részünkre készült, ilyen fűtőelem még nem üzemelt sehol,
és több mindenben különbözik az
eddigiektől, ezért próbaüzemmel
teszteljük a jellemzőket. Biztonsági szempontból teljesen megfelel
az előírásoknak, mielőtt azonban
a nagyobb mennyiség alkalmazását elkezdenénk, mindenképpen
szeretnénk pontosítani a számítási modellek eredményeit. Az idén
érkezett 18 db üzemanyag-kazetta

- Évente tervezzük a bevezetését egy-egy blokkon, előbb a 4.,
majd az 1., a 3. és 2. blokkon. A
biztonsági elemzések megtörténtek és az engedélyeknek birtokában vagyunk. Az alkalmazás feltételét képezi az új típusú kiégett
kazetták tárolásának engedélyezése, aminek megszerzése a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.
feladata.
Terveink szerint jövő év áprilisában a 4. blokk főjavításra
leáll, júniusban már az új üzemanyaggal indul vissza. 2010-ben
tehát elkezdjük az új fűtőelem
nagyobb mennyiségben történő
alkalmazását, és már csak ilyen
üzemanyagot vásárolunk az orosz
szállítótól. Tekintettel arra, hogy
meglévő üzemanyag-tartalékunkat is fel kívánjuk használni, az új
üzemanyagot az ezt követő években folyamatosan fogjuk berakni
a blokkokba.
Korábban minden munkakazettát négy évig használtunk,
de most a nagyobb teljesítmény
miatt több kazettát már három év
után ki kell szedni. Az új üzemanyag bevezetésével a kazetták
nagy része 4 évig, néhány kazetta
5 évig, magasabb kiégésen kerül
felhasználásra.

- Az új üzemanyag alkalmazásával milyen gazdaságossági
eredmény várható?

- Jelenleg 102 db 3,82%-os dúsítási üzemanyag-kazettát használunk
évente és blokkonként. A nagyobb
dúsítás elvileg alacsonyabb üzemanyagköltséget eredményez. A
villamos energia előállításának
önköltségében csökken az üzemanyag önköltsége, mivel az eddigi
102 kazetta helyett évente csak 84
kazettát fogunk használni. Számításaink szerint meg lehet takarítani a
friss üzemanyag költségeinek mintegy 6 százalékát, és a tárolási költségeknek igen magas részét, hisz
a kazetták darabszáma jelentősen
lecsökken. Mindenképpen alacsonyabb költségeknek kell jelentkezniük a hosszú távú tárolással
kapcsolatban is. Az új üzemanyag
felhasználása tehát mindenképpen
gazdaságosabb az eddiginél.

- Köszönöm a tájékoztatást!

Lovásziné Anna

Az olasz szenátus elfogadta a nukleáris energia „történelmi visszatérését”
Július 9. (NucNet): Az olasz parlament felsőháza, a szenátus, a mai
napon elfogadta azt a törvénycsomagot, amely zöldutat enged a nukleáris
energia használatához való visszatéréshez Olaszországban.
A szenátus azután szavazott, hogy az alsóház, vagyis Olaszország képviselőháza,
jóváhagyta a törvénycsomagot. A törvény
értelmében a kormánynak hat hónap áll
rendelkezésére, hogy kijelölje az új atomerőművek lehetséges helyeit.
Az Olasz Enel csoport vezérigazgatója, Fulvio Conti szerint a szavazat azt

jelenti, hogy Olaszország „történelmi”
döntést hozott a nukleáris energia visszatérése mellett. Conti úgy nyilatkozott, hogy az ország „stratégiai lehetőséget kapott” technológiai, tudományos
és ipari infrastruktúrájának újraépítésére, amely lehetőség igen fontos az
áramtermelés költségeinek stabilizálása, valamint a klímaváltozás ellen való
küzdelem szempontjából.
Az ország nukleáris energiaprogramjának újraindítására irányuló indítványokat
a tavalyi évben nyújtották be, Silvio Berlusconi miniszterelnök megválasztása után.
Az indítványok több mint 20 évvel azután

kerültek benyújtásra, hogy Olaszország
nukleáris programjának egy referendum
vetett véget.
Olaszország erősen függ az elektromos
áram és a fosszilis tüzelőanyagok importjától. Az ország egyblokkos Garigliano és
Latina atomerőműveit 1982-ben és 1987ben zárták be. A még fennmaradó két
blokkot – a Caorso és Trino erőművekben
– a referendumot követően 1990-ben állították le.
A hazai nukleáris program hiánya ellenére az Enel bátorítást kapott arra, hogy
keresse meg a nukleárisan termelt elektromos áram import fellendítésének lehe-

tőségeit, hiszen az ország főként a fosszilis
tüzelőanyagoktól való függése miatt magas
az elektromos áram ára.
2007 novemberében az Enel hivatalos
együttműködési megállapodást kötött az
Electricite de France-szal, amely révén
érdekeltséget szerzett a Franciaországban
épülő Flamanville-3 Európai Nyomottvizes
Reaktorban (EPR).
Az Enel portfoliójában szerepel még a
szlovák Slovenské Elektarne közművállalat
többségi tulajdona, mely vállalat tulajdonát
képezi egyébként a szlovákiai Mochovce
atomerőmű.
John Shepherd
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Megújult a Látogatóközpont
Szerte a világon, az atomerőművek
lakossági kapcsolatának fontos része
a látogatóközpont.
A paksi atomerőmű szakemberei az 1980-as
évek elejétől járják a világot, és úti jelentéseikben mindig jelezték : Pakson is kellene látogatóközpontot építeni. Ezeknek a jelzéseknek
és a helyi negatív tapasztalatoknak – Ófalu, a
kiégett kazetták átmeneti tárolója – a hatására 1993. február 2-án az atomerőmű vezetése
megtárgyalta és elfogadta a látogatóközpont
létesítésével kapcsolatos elképzeléseket.
A javaslat arról szólt, hogy a 3000 adagos
konyhát át kell alakítani 1000 adagos étteremmé, és itt kell kialakítani egy 600m2-es
kiállítótérrel rendelkező látogatóközpontot.
Az átalakítási munkák még abban az évben
megkezdődtek, és 1995. szeptember 28-án a
nagyközönség előtt is megnyílt a „Tájékoztató
és Látogató Központ”(TLK). A megnyitás óta
a kiállítótérben nem történt változás, viszont
2009. augusztus végétől teljesen megújult a
központ. Erről a felújításról kérdeztem Mittler
István kommunikációs igazgatót.

– István! Mi indokolta ezt a nagy felújítást?
– A Látogatóközpont a megnyitása óta
évente 25-30 ezer vendéget fogadott. Ez a
két mutatószám jelzi: időben 14 év telt el,
és a nagyszámú látogatók miatti igénybevétel megkoptatta a kiállítóteret. Egyébként
most szeptemberben fogjuk köszönteni a
350 ezredik látogatónkat. Az említetteken
kívül az atomerőmű életében is bekövetkezett több olyan esemény, amelyek bemutatására helyet kellett találni a kiállítótérben.
Nevezetesen az üzemidő-hosszabbítás,
a teljesítmény növelés, a Bátaapátiban
megnyílt radioaktív hulladéktároló és a
tervezett bővítés témáinak feldolgozása új
színfoltja a kiállításnak.

– Az új kiállítás üzenetében és mondandójában változott?

–Természetesen nem, hiszen továbbra is
az atomenergiával és az atomerőmű működésével kapcsolatos alapvető információkat
kívánjuk átadni a látogatóknak. Ám ezeket az
információkat megújult és bővebb képanyaggal, aktualizált adatokkal, akár a mélyebb
ismeretek megszerzését is lehetővé tevő
technikai megoldásokkal biztosítjuk. Technikai vonalon lényeges változás következett
be a digitális technika alkalmazása révén. Az
érintőképernyős monitorok beépítésével és
az interaktív felületekkel az eddigiektől sokkal bővebb ismeretek birtokába juthat a téma
iránt érdeklődő látogató. Megvalósult egy régi
vágyam is, miszerint a kiállítótér különböző
állomásain, egy gomb megnyomásával, háromnyelvű tárlatvezetés vehető igénybe. Ez a
technikai megoldás különösen sürgető volt,
mert szombati napokon nincs tárlatvezetés,
és az egyre szaporodó, nem bejelentett látogatók így teljes körű ismeretet szerezhetnek
a kiállítás tartalmáról.

– Kik a tervezők és a kivitelezők?

– Tizennégy év tapasztalatára támaszkodva, a tárlatvezetők javaslatait és ötleteit figyelembe véve alakítottuk ki elképzelésünket,
amely alapján Vincze Bálint grafikus munkatársam látványtervet készített. A generál
kivitelező a szekszárdi Print Régió Kft. volt,
több alvállalkozó bevonásával.

– Köszönöm a tájékoztatást.

-beri-

Az újdonság új feladatot is jelent
Dohóczki Csabát, a látogatóközpont
tárlatvezetéssel foglalkozó munkatársainak csoportvezetőjét arról
kérdeztem, mi a véleményük az új
kiállítótérről.
- Nagyon vártuk már ezt az átalakítást.
Úgy gondolom, a látogatóközpont jóval
modernebb lett, mint korábban volt. Tartalmában sok mindent meghagytunk a
régi kiállítás anyagából, de az olyan
aktualitásokat, mint a teljesítménynövelés, üzemidő-hosszabbítás és az új
blokkok építésének terve, meg kellett
jeleníteni a paneleken. A felsorolt témákról korábban is beszéltünk a láto-

gatóknak, de most már külön szekció
foglalkozik ezekkel, így impulzívabb az
ismeretátadás.
A csoportkísérésben az újdonság természetesen új feladatot is jelent, hiszen
a tárlatvezetőknek is fel kell készülniük.
Az új ismereteket részben önképzés,
részben szervezett továbbképzés keretében szerezzük meg, amiben az atomerőmű egyes szakterületeinek képviselői
segítenek.
Az új kiállításnak már megvan az első
tapasztalata: az eddigi tárlatvezetési idő
kevésnek bizonyul. Az új panelok miatt
rövidebbre kell fognunk a régebbi panelokra szánt időt, vagyis a tárlatvezetők-

nek szigorúbb menetrendet kell tartani.
Aki pedig több információra kíváncsi,
azokat írásos tájékoztatókkal látjuk el.
Arra nagyon kell ügyelnünk, hogy a
tárlatvezetés és az üzemlátogatás 2-2,5
óránál ne tartson tovább, mivel szeptember közepétől beindul a nagyüzem,
és naponta 3-4 látogatócsoport keresi
fel erőművünket.
Vallom azt, hogy a tárlatvezetésnek is
és az üzemlátogatásnak is köszönhető
az atomerőmű 70% körüli elfogadottsága. Úgy érzem, aki ellátogat hozzánk, az
pozitív élményekkel távozik, és ezt igazolják a vendégkönyvünkben szereplő
vélemények.
-b-
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Nyílt nap
Tizedik alkalommal hívta vendégségbe
az atomerőmű a környezetében lévő
települések lakóit szeptember első
szombatján.

Fotók: Bodajki és Wollner

Most Kalocsa város 500 polgára jött el – Török Gusztáv Andor polgármester vezetésével
- megismerni az atomerőművet közelebbről
is. A tíz busszal érkező vendégeket Süli János vezérigazgató úr köszöntötte és kívánt
kellemes szórakozást. A délelőtti programok
a Látogatóközpont előtti szoborparkban zajlottak, közben kerékpárral és kisvonattal bejárták a vendégek az üzem területét. Ebédre
kivonult a vendégsereg a halastavaknál felállított hatalmas sátorhoz, ahol a szokásosan
finom és bőséges főtt csülköt fogyaszthatták
el, majd a Rolly Dolly Roll, Komár László és
a Party Club táncosai szórakoztatták az
amúgy is vidám közönséget.
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Teller után Lévai Projekt
Júliusi számunkban adtunk rövid
hírt a Lévai Projekt megalakulásáról.
A projekt feladatáról Hamvas István
műszaki vezérigazgató-helyettestől, a
projekt menedzserétől kértem bővebb
információt.

is. Foglalkozni kell azzal is, hogy egy új blokk
építése milyen jogi kérdéseket és társadalmi
változásokat generál.
Külön szempontként
kell figyelembe venni,
hogy egy ilyen beruházásnál minél nagyobb
legyen a hazai beszállítói kör. Ezek olyan
kérdések, amelyek
egymással összefüggnek és egységes megoldásuk nagyon fontos.
Éppen ezért született
az a döntés, hogy egy új
projektet indítunk, amelyet Lévai Andrásról
neveztünk el. A Teller
Projekthez hasonlóan a
Lévai Projekt is az MVM
Zrt. projektje, de a végrehajtásban domináns
szerepet kap a paksi
atomerőmű, hiszen a
nukleáris szakemberek
zöme itt van. A projekt
első embere az MVM
Zrt. vezérigazgatója, Mártha Imre. Süli János vezérigazgató a projekt vezetője és én
vagyok a projekt menedzsere. A projektben
dolgozó kollégák zömmel atomerőművesek,
de az MVM leányvállalataitól is vannak különböző szakemberek, akik nyolc munkacsoportban dolgoznak. A munkacsoportok
vezetőit a július 2-án aláírt Projekt Alapító
Okirat alapján létrehozott projekt indító bizottsági ülésen neveztük ki, akik között sok
„partos” szakember is van.
A csoportok azt a feladatot kapták, hogy
fogalmazzák meg a feladataikat, azt hogy

– A Parlament március 30-ai döntésével,
amely szerint megkezdhető az új atomerőmű blokk(ok) építésének előkészületi munkái, a Teller Projekt befejezte tevékenységét.
A projekt feladata volt elkészíteni azokat a
dokumentumokat, amelyek alapján az Országgyűlés dönthetett arról, hogy szükséges-e új atomerőmű blokk(ok) építése.
Ahhoz az időponthoz képest, amikor
három évvel ezelőtt megfogalmazódott a
gondolata ennek az új blokk építésével
kapcsolatos kérdésnek, ahhoz képest az akkori elképzelésnél jóval gyorsabb ütemben
pörögtek az események. Ennek egyik oka
a Teller Projekt gyors és pontos munkája, a
másik pedig a világban bekövetkezett szemléletváltás a növekvő energiaigény kielégítésére. Markánsabbá vált a klímaváltozás,
ismét gázkrízis alakult ki, egyre jobban
tudatosodik a társadalomban, ezen belül a
politikusok körében az, hogy az EU elvárások teljesítése a klíma védelmében, nem
lehetséges atomenergia alkalmazása nélkül.
Tudatosodott a társadalomban az energiahordozók ellátásában jelentkező külföldi és
belső beszállítóktól való függőségünk. Mindezek együttes hatásaként a Teller Projekt ez
év márciusára teljesítette feladatát.
Ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy a
Parlamenttől kapott elvi engedély minőségében más, igen sok feladatot enged elkezdeni. Ezek közül csak példaként említem a
telephely és a környezetvédelmi engedély
megszerzését. Ezeken kívül fontos feladat a
finanszírozási konstrukció meghatározása
Húsz évvel ezelőtt, 1989 szeptemberében
állította le a kormány az 5-6. blokkok beruházásának előkészítő munkáit, amelyekbe már 5 milliárd forintot ölt a vállalat. Az akkori vállalat vezetésének az
volt a véleménye, hogy nemcsak búzát
és kukoricát exportálhat Magyarország,
hanem villamos energiát is. Milyen tervek voltak akkor? Erről Rónaky József
írt az Atomerőmű 1990. februári számában „Mit ajánl az Electricité de France?”
címmel egy rövid tájékoztatót, amely
így szólt: „A válasz röviden: egy 2x900
MW-os francia atomerőmű felépítését
Pakson, közös vállalkozás keretében.
A szükséges tőke 70%-át francia, 30%át magyar forrásból kellene fedezni.
A beruházási hitelt a termelt villamos
energia fedezi.”
A fotók 1988/89-ben készültek a talajmechanikai vizsgálatokról.

tender kiírása, amely nyilvánvalóan a potenciális szállítók nagy érdeklődését váltja
ki. A szállítói tender kiírását követően a
kiértékelés következik, és úgy gondolom
ez a munka 2013-nál hamarabb nem fejeződhet be.

– Sokan gondolják úgy, hogy megismétlődik az 1980-as évek nagy építkezési láza. Mennyi építői és üzemeltetői
létszámra számíthatunk?

milyen erőforrásokra van szükségük, stb..
Terveink szerint szeptember 11-én tartunk
egy olyan, akár több napot is igénybe vevő megbeszélést, ahol végül összeállna a
projekt teljes feladatterve, előzetes költségvetése. Ezek után beindulhatnak a munkacsoportbeli munkák, amelyek közül
kiemelném azokat, amelyek a környezetvédelmi telephely engedély megszerzésére, másrészt a tender kiírás műszaki és
logisztikai specifikációjára, és a befektetői
kör kérdéseire vonatkoznak. A felsorolt
munkák elvégzése után válik lehetővé a

--- Ma már az atomerőmű építésének
technológiája teljesen más, mint régen
volt. Japánban például modulokból rakják
össze, komplett helyiségeket szállítanak,
amelyek úgy vannak elkészítve, hogy a
modulokat csak össze kell rakni. Kizárt,
hogy 10-11 ezer ember dolgozzon Pakson, hiszen nem is négy blokkot akarunk
építeni, hanem csak kettőt, de azt is öt év
eltolódással. Józan becslés szerint munka
csúcsban 5.000 ember dolgozna itt. Fontos
megjegyeznem, hogy ma Magyarországon
nem látok olyan céget, amely önmagában
egy blokkot meg tudna építeni. Bizonyosan
most is problémát fog okozni – mint annak
idején – például a hegesztői kapacitás.
Természetesen annak örülnék, ha minél
több magyar vállalkozó cég kaphatna itt
munkát. Nem szeretném, ha például a betonvasat külföldről kellene behozni. Szerencsés
lenne, ha a cementet és a kavicsot is hazai
cégek szállítanák. Hacsak a felsoroltakat nézem, már van egy olyan hazai iparág, amely
feltétlenül jelentős szerephez juthat.
Végül az üzemeltetés időszakában becslésünk szerint közel 1000-1500 fő számára
teremt paksi munkalehetőséget az atomerőmű bővítése.

– Köszönöm az interjút.

Beregnyei Miklós

A halogatásnak vége?

20 éves a Paksi Hírnök
Idei évben ünnepli 20. életévét a Paksi
Hírnök, Paks város újsága. A szinte
velem egyidős lap nagy népszerűségre
tett szert ez idő alatt városunkban és
térségében, hiszen rólunk szól, helyi
lakosokról. Jelenlegi főszerkesztőjét,
Dávid Ildikót kérdeztem az évfordulóról, múltról, jelenről és jövőről.
– Egy kicsit tekintsünk vissza a múltba. Milyen változásokon ment át az
újság?

– Mikor én kezdtem 1994-ben, még
másképpen zajlott a szerkesztőségben a
munka, hiszen akkoriban volt egy állandó
stáb, akik kizárólag az újsággal foglalkoztak. Manapság nincs külön csapata a Paksi
Hírnöknek, hiszen tévénél, rádiónál, egyéb
helyeken is dolgoznak a kollégák, mindenkire többféle feladat hárul. Változni pedig
annyit változott a lap, amennyit a világ.
Véleményem szerint mindig is két fontos
feladata volt: tájékoztatás és értékmegőrzés. Tájékoztat arról, ami lakóhelyünkön,
körülöttünk, velünk történik, másrészt a
régi számokat fellapozva korhű lenyomatot
ad az akkori világról. Ezért is lett mottónk:
„Az írás megmarad”.
Tartalmát illetően, kezdetekben Paks és

szen ugyanaz az írás teljesen ellentétes
reakciókat is kiválthat.

térsége híreit közöltük számainkban, mára
már kizárólag paksi vagy Pakshoz kötődő
történetekről írunk. Minden körülöttünk
lévő településnek, falunak saját újsága lett,
ami kizárólag az őket érintő hírekkel foglalkozik, így mi nem vehetjük fel velük a versenyt, és természetesen nem is akarjuk. A
helyi televízióval, rádióval sem lehet minket
összehasonlítani, hiszen ők napi híradók,
magazinok sorával jelentkeznek, ezzel
szemben mi kéthetente egy lapszámmal.
Ebben kell nekünk bemutatni a legfontosabb híreket, ám emellett lehetőségünk van
arra, hogy máshol nem tárgyalt témákkal,
érdekes emberekkel is foglalkozzunk – ettől
ölt magazinos jelleget a lap.

– Térjünk vissza a jelenbe. Hogyan
ünnepeli meg a szerkesztőség a huszadik évfordulót?
– Meglepetéssel készülünk az olvasók
számára, ám hogy pontosan mivel, ezt
egyelőre nem árulhatom el. Természetesen számon tartjuk a kerek évfordulót, és
azt gondolom, mindenki büszke lehet rá,
aki életre hívta, részese volt vagy jelenleg
is aktív tagja annak az alkotó folyamatnak, aminek eredménye a Paksi Hírnök.
Paksiakról szól paksiaknak – a közösség
részévé vált.

– Mik a távlati tervek, célok az újsággal?

– Milyen visszajelzéseket kaptok a
megjelent újságokkal kapcsolatban?
– Elsősorban szóbeli visszajelzéseket kapunk. Egy időben próbálkoztunk
a honlapon interaktív kommunikációt
kezdeményezni az olvasókkal vagy az
újság hasábjain közzétettekre vártunk
reagálásokat, ám ma már annyi információ vesz körül bennünket, hogy nehéz rábírni az embereket egy levél vagy
e-mail megírására. Többségében pozitív
visszajelzéseket kapunk, de természetesen elér bennünket az ellenkezője is, hi-

– Elsősorban, hogy létezzen és olvassák. Ha a jövőre gondolok, az a kérdés jut
eszembe, meddig lesz még vajon nyomtatott sajtó? Változnak a szokások és az emberek egyaránt, előtérbe kerül egyre inkább
az internet és az elektronikus publikálás.
Amellett, hogy ma már alapkövetelmény,
hogy a www.paksihirnok.hu oldalon is elérhetőek legyünk, én bízom abban, hogy
„kézzelfogható” marad az újság és nyomtatásban is megjelenik, hiszen igénylik az
olvasók. Tervek pedig mindig vannak, friss
ötletekkel, rovatokkal igyekszünk előállni
(mint például a fotóriportok, „Hogy volt…?”
sorozat, Paksiak a nagyvilágban) – hiszen
ahhoz, hogy keressenek bennünket az
újságos standokon, időről időre meg kell
újulnunk.
– Remélem, hogy minél tovább sikerül
fenntartani az újságot, és ez úton is szeretnék mindenkit buzdítani az olvasására!
További eredményes munkát kívánok Neked. Köszönöm, hogy megmutattad a Paksi
Hírnök háttérmunkálatait, múltját, jelenét
és a várható jövőjét.
Prokob Ágnes

Az atomenergia
fontosságára
figyelmeztetnek
a világcégek
vezetői
Napjaink energiaellátása leginkább a fosszilis, nem megújuló
forrásokra épül, melyek használata jelentősen hozzájárul
a savas esőkhöz és éghajlati
változásokhoz, ugyanakkor
örvendetes, hogy Magyarországon csökkent a szén-dioxid
és kén-dioxid kibocsátása. A
megújuló energia piaci részesedése azonban jóval az európai
átlag alatt marad, pedig ennek
növelése egyúttal csökkentheti
az importfüggőséget is – olvasható a július közepén közzétett
Magyar Európai Üzleti Tanács
(HEBC) éves jelentésében.
A jelentés szerint üdvözlendő
az a politikai egyetértés, amely
a paksi atomerőmű élettartamának meghosszabbítását övezi,
ám véleményük szerint a nukleáris energia szerepét nem a
jelentőségének megfelelően kezeli az ország. Az atomenergia
felhasználását ugyanis hosszú
távú energiastratégia részévé
kell tenni, hiszen Magyarország
nem bővelkedik primer energiahordozókban, a nukleáris
energia kínálja az egyetlen kivitelezhető megoldást az importfüggőség és a szén-dioxid további kibocsátáscsökkentésében,
valamint a megfizethetőség, a
biztonság és fenntarthatóság
alapján is szükség van rá. Gazdasági előnyein túl jól készletezhető, környezetbarát és magas a
társadalmi elfogadottsága is.
Számolni kell azonban azzal,
hogy a jelenlegi kapacitások elavulnak, a fejlesztés rendkívül
költséges, időigényes, miközben
a fogyasztói igények rohamosan
nőnek. Sem kellő kapacitás, sem
megfelelő humán erőforrás nem
fog időben rendelkezésre állni,
ha az energiapolitika nem kezeli
nagyobb súllyal a kérdést.
A HEBC az Európai Gyáriparosok Kerekasztalának (ERT)
kezdeményezésére alakult 1998ban, elsőként a kelet-közép-európai üzleti tanácsok sorában. Az
ERT 45 európai iparvállalat legfelső vezetőjét tömörítő fórum,
1600 milliárd eurós összforgalommal, 4,5 millió alkalmazottal világszerte. Az HEBC tagjai
az ERT szervezetében képviselt
európai nagyvállalatok: ABB,
AkzoNobel, BT, Electrabel, Electrolux, Ericsson, Nestlé, OMV,
Philips, SAP, Shell, SKF és Suez
Environnement.
Mayer György
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Ovifoci
A Csapó Vilmos Óvoda és Általános
Iskola óvodás csapata a Magyar Gyermeklabdarúgó-szövetség által rendezett
országos döntőn szerepelt Budapesten.
A fővárosi megmérettetésre a megyei
torna után került sor, ahova a bonyhádi
és a bátaszéki csapatok legyőzésével jutottak el a dunaszentgyörgyi gyerekek.
A 20 csapatot számláló tornán a csoportmérkőzések után végül 4. helyezést
ért el együttesünk, amikor a dobogós 3.
helyért folyó küzdelemben alulmaradt
a Budakeszi Labdarúgó-akadémia csapatával szemben. A szentgyörgyi óvodások közül kiemelkedően teljesített
Debreceni Ákos, aki a góllövő versenyben is a negyedik helyet szerezte meg,
valamint Debreceni Zalán, aki szintén
sok góllal és rengeteg mezőnymunkával segítette csapatát. A lurkók döntőre
való utazásához a Paksi Atomerőmű
Zrt. járult hozzá, melyet a szülők és a
kísérők ezúton is köszönnek.

Változások a Fortuna Rádióban
A Fortuna rádió szeptember 1-jétől „Új
Fortuna” kampánnyal szól a hallgatók
felé. A rádió tulajdonosi és menedzsment körében változások történtek.
A változás egyrészt igény a kollektíva
részéről, másrészt külső körülményből adódik. A Fortuna Rádió eddigi
tulajdonos cégéből jogutódként létre
jött egy új cég, 2009. júliusától ez viszi
tovább a rádiós műsorszolgáltatási
jogosultságokat, vagyis 3 frekvencián
működteti a Fortuna Rádiót.
A rádió menedzsmentjét Strasszer Andrea
igazgató és Schuckert József főszerkesztő
alkotja. Eddig kevesebb, szűkebb hatáskörrel rendelkeztek, mostantól viszont ők
felelnek a rádió teljes gazdasági, program,
marketing és humán területeiért, nem utolsó sorban a rádió preztizséért és társadalmi
megítéléséért is.
A Fortuna rádió az elmúlt 14 éve alatt
folyamatosan eszközölt továbblépést eredményező változásokat, és most ennek a
fajta megújulásnak egy újabb állomására
érkezett.

Fotó: Molnár Gy.

Dunaszentgyörgyi hírek

A rádió 2009. szeptember 1-jétől „ÚJ”
kampányt indít, a „Mindennapok ÚJ ritmusában”!
Letisztultabb műsor, egységes arculat
jellemzi majd az adást és a műsorvezetést
– mondta el Strasszer Andrea igazgató.
Nagyobb hangsúlyt kapnak a hallgatói kérések, minden óra első dalaként hallgatói
kívánságot teljesítünk majd, ráadásul ezeket

a reggeltől estig tartó kívánságokat, felvételeket este megismételjük. Visszatér a vidám
ébresztőműsor, az Élesztő, mely évekkel
ezelőtt az egyik legnépszerűbb műsora volt
a rádiónak. Bevezetésre kerül a FortuNET
adásautomatizáló rendszer legújabb verziója, mely a kimenő műsorban professzionálisabb keverést, XXI. századi hangzást
produkál, hírszerkesztő programjának

használatával pedig minden hír, melyet a
hírszerkesztők elkészítenek azonnal olvashatóvá válik a rádió weblapján, így a rádió
online hírportálja is frissül. A Fortuna Rádió
továbbra is nagy hangsúlyt fektet a hallgatók informálására, kiemelt szerepe marad a
közszolgálatiságnak, úgy szórakoztat majd,
hogy közben tájékoztat, továbbra is biztosítja a hallgatókat arról, hogy a rádió a hallgatókért él, együtt, a három város – Bonyhád
(94,0), Paks (96,3), Sárbogárd (91,6) – és a
térségeik vérkeringésében.
Július 19-e egy csodálatos barátság kezdete, mert megalakult a Fortuna barátok
klubja, Pakson a Gold Mine étteremben.
Az első klubfoglalkozáson sokan csatlakoztak a csapathoz, akik klubtagsági igazolványt és egy nyakba akasztható kerámia emlékplakettet kaptak. A rendezvény
egyben az idei Fortuna roadshow-sorozat
második állomása volt, így a roadshow-kon
szokásos élő kívánságműsor, majd karaoke
versenyt tartottak. Az est egyik fénypontja
volt, amikor a stáb a karaoke versenyt egy
saját előadással nyitotta meg. A jól ismert
dal: Szól a rádió, fortunásra átköltve.
Wollner Pál

Daróczy-virtusúszás a számok tükrében
A képen láthatóak: Debreceni Ákos, Sápi
Bence, Balog Máté, Debreceni Zalán,
Tolnai Brigitta, Pál Máté, edzők: Káldiné
Kocsis Anita és Fenyves Ferenc

Nyugdíjasok
A Dunaszentgyörgyi Nyugdíjasok
Érdekszövetségének tagjai augusztus 15-én Esztergomba kirándultak.
A közel 30 fős csoport a Bazilika, az
Altemplom és a Kincstár megtekintése után a szent misén is részt vett,
majd rövid városnéző sétát tett. Sőt, a
nap folyamán lehetőségük nyílt egy,
a turistáknak fenntartott kisvonattal Párkányba, a Duna túlpartjára is
átruccanni. A monumentális épület,
a kincstár ékességei és a duna-parti panoráma mind-mind lenyűgözte
őket, ismételten élménydús napot
töltöttek el együtt. Ezt követően, 29én Palóznakon jártak, ahol a Szelíd
Rózsa Nyugdíjaskórus régi kedves
ismerősük, Kerekes Kati énekesnő
meghívásának eleget téve egy hagyományteremtő céllal megszervezett
népdaléneklési versenyen szerepelt.
A fenti kirándulásra és rendezvényre való eljutásban a Paksi Atomerőmű Zrt. támogatását ezúton köszönik meg.

Felnõttfoci
Az augusztus 20-i Dunaszentgyörgyi
Amatőr Labdarúgótornát idén is megrendezték a helyi sportpályán közel
150 amatőr labdarúgó részvételével.
A rendezvényt a helyi önkormányzat
és a sportegyesület közösen szervezte
Káldiné Kocsis Anita, Németh Ferenc
és Széperdei Csaba vezényletével. A
tornát a kispályás labdarúgás szabályainak megfelelően bonyolították. A
benevezett férficsapatok az alábbi helyezéseket érték el: 1. Túl a csúcson 2.
Vasárnapi Hóbort 3. Kukások 4. K.H.B.
5. FC Henger 6. Roma FC 7. Rúgdbeneki
SC 8. Polgárőrök.
A női csapatok eredménye alapján
1. helyezett a Piroskák, 2. helyezett
pedig a Szentgyörgyi Amazonok csapata lett. A verseny végén minden
csapat díjazásban részesült, a gólkirályi címet Kiss Tibor, a legjobb
kapus címet Szabadi Zsolt, a legjobb
mezőnyjátékos címet Lakatos Dávid,
a legsportszerűbb csapat címet pedig a Rúgdbeneki SC nyerte el.
Gyöngyösiné Nyul Petra

Az újkori virtusúszások sorában ez
már a 8. alkalom. A szokásos időpontban a szeszélyes időjárás árvizet
okozott, így halasztani kellett július
18-ról augusztus 15-re a méltán népszerű tömegsporteseményt.
A rendezvény napjára letisztult a Duna vize. A szokásosnál nagyobb víztömeg lassan
melegedett 21,4 0C-ra, mely kezdetben nagyon hidegnek tűnt, de néhány tempó után
már kellemessé vált. Az egész napos eső
után „hét ágra sütött a nap” és gyönyörű
szélcsendes időben úszhattunk Kalocsáig.
A szokásosnál sokkal élénkebb hajóforgalom keltette hullámzás sem zavart.
A rendezvényen 130-an vettek részt, többen, mint tavaly (115). Sokan először úsztak
le. Hatan minden eddigi távúszáson részt
vettek (Balogh László, Decsi Béla, Gyulai János, Gyulai Ilona, Pupp József, Szél István).
Most legtöbben Budapestről jöttek el

úszni (22). Kevesebben vettek részt Paksról
(17), Szekszárdról (6), Pécsről és Szegedről
(5-5), Dunaújvárosból (4), de eljöttek Alsópáhok, Balatonalmádi, Ballószög, Bátya,
Bicske, Budaörs, Cserszegtomaj, Csomád,
Dunaföldvár, Dunakeszi, Eger, Foktő, Géderlak, Gödöllő, Győr, Héreg, Hosszúhetény,
Jászalsószentgyörgy, Kalocsa, Kerepes, Kincsesbánya, Kiskunlacháza, Komló, Koroncó,
Lébény, Letenye, Miskolc, Monor, Oroszlány,
Őcsény, Pannonhalma, Pilisborosjenő, Piliscsaba, Pinnye, Sándorfalva, Sopron, Szabadbattyán, Szada, Szany, Szászvár, Székesfehérvár, Tamási, Tatabánya, Tolna, Törökbálint, Várpalota, Verpelét, Vértesszőlős,
Veszprém, Zalaegerszeg, Zsíra - az ország
59 településéről. Voltak külföldi résztvevők
is: Berlinből a Ludvig (2), Ipolyságból a Moys
család (2), valamint Nagy-Britanniából Peter Grace és Foster Ruppert. Utóbbiak edzett
távúszók voltak, már úsztak a La Manche
csatornában is (~35 km, 16-17 0C).

A kikötő kész, az üzem épül
Az elmúlt évekre visszatekintve talán
csak egyedül Foktő település mondhatja el magáról a kalocsai kistérségben, hogy zöldmezős beruházásként új, jelentős mértékű, termelő
vállalkozás kezdte meg működését a
közigazgatási területén.
Az elmúlt héten a beruházó cég szakemberei a repcetermesztés sajátosságairól
szerveztek előadás-sorozatot a foktői gabonatárolót - és immár a működő kikötőt is
- magában foglaló telepen. A rendezvény részeként a Glencor cég vezetői tájékoztatták
a jelenlevő termelőket és a sajtó munkatársait a terület hasznosítási terveiről is. Ebből
kiderült, hogy a már megépült síktárolók
befogadó kapacitása 90 000 tonna, melyek
több fajta mezőgazdasági termény raktározására nyújtanak lehetőséget. A kikötő
100-150 m hosszú uszályok fogadására is
képes, melyekbe a szállító gépjárművekről
a garatházon és egy távirányítható gémen
keresztül történik meg a gabonák vagy a
kisajtolt olaj betöltése. A gabonatároló mellett épül majd fel a növényolajgyár, mely
18 hektáros területen helyezkedik el. Ez az
üzem napraforgó, repce, szója és kukoricacsírából tud majd étkezési, ill. ipari célra
szolgáló olajat előállítani.
A technológiai tervek szerint a beérkező
szállítmányok minősítése után, a magokat
szükség esetén megszabadítják a héjuktól
(pl. napraforgó esetében), majd első körben az olajtartalmuk nyolcvan százalékát
nyerik ki, majd egy másik eljárással a
fennmaradó 18 százalékot is kivonják. Jelenleg a szállítójárművek parkolóinak és
a belső úthálózatnak a kialakítása folyik
az üzem területén. A cég szakembereinek

A pár éve alakult Tó, Tenger, Folyó
Nyíltvízi Úszóklubnak az ország minden
részéből vannak tagjai. Most itt adtak
egymásnak randevút – csak úgy sárgállott a part laza formaruhájuktól. Tíz fővel
képviseltette magát a klub tömegsporteseményünkön. Vezetőjük, Bajzát László
most elfoglaltsága miatt nem tudott részt
venni. Ő az, aki matyó hímzéses ruhában ússza át alkalmanként háromszor a
Balatont. Legidősebb résztvevő Balogh
László Paksról, aki 1943-ban született (66
éves), legfiatalabb Ács Enikő Gödről, aki
szeptemberben lesz még csak 14 éves és
Györkő Bence Dunaföldvárról 1996-ban
született (13 éves), ők szülői kísérettel
tették meg a távot. Györkő Bence már
másodízben kapja ezt a díjat.
Virtus szavunkat a latinból vettük át: vir
– férfi, virtus – férfiasság. A Daróczy-virtusúszás is a férfiakat vonzza inkább, 101-en
fiúk és férfiak úsztak le, míg a „gyengébbik

Jakab-napon mulattak a fajsziak
Gyöngyvirágos jókedve lett azoknak,
akik július utolsó hétvégéjén ellátogattak Fajszra, a település Jakab-napi
rendezvényeire.

tájékoztatása szerint meghosszabbítják azt
az iparvágányt is, mely jelenleg csak a Kalocsa melletti reptérig biztosít szállítási lehetőséget. A fennmaradó kb. 2 kilométeres
sínpálya megépülésével az üzem vasúton,
vízen és közúton egyaránt elérhető lesz. A
növényolajgyár repcéből évente százötvenezer tonnától négyszázötvenezer tonnáig
tud majd feldolgozni. Cservák Sándor, a
beruházó cég vezető munkatársa végezetül
azt is elmondta, hogy az elkövetkező 18 hónapban a gyár próbaüzeme el fog kezdődni.
Péjó Zoltán
A foktői üzembe 100 új munkatársat
vesznek fel, akik rendszeres képzésen
vesznek részt, hogy a termelés folyamatossága biztosított legyen. Az üzem felépülésével komoly esély kínálkozik arra,
hogy Magyarország bioüzemanyag-nagyhatalommá válhasson, hiszen a gyár kapacitása, a megtermelt alapanyag mennyisége
és minősége egyaránt jó lehetőséget kínál
már létező bioüzemanyag-gyártóknak és
a természetes alapú anyagokat előnyben
részesítő vállalkozásoknak.

nem” képviselői 29-en voltak közöttünk.
Eddig 415-en próbálták ki magukat ebben az extra távú úszásban, és összesen
638 esetben bizonyították, hogy a paksi
atomerőmű üzeme a környezetét nem
károsítja, hűtővizében úszni, fürödni
lehet.
- Váljon egészségükre mindnyájunknak!
Köszönjük szponzorainknak (Paksi Atomerőmű Zrt., Atomix Kft., Ovit
Zrt., Erbe Zrt., Paks polgármestere,
Padosz, Dekoten Kft., Kópis és Társa
Kft., Plakész és Olajterv), hogy nagylelkű adományaikkal lehetővé tették a
tömegsportesemény megrendezését.
Köszönjük a motorcsónakos, ladikos kísérőknek a technikai feltételek biztosítását, a szabadnapos vízirendőröknek a
rendezvény szakmai biztosítását, Lacza
Csabának, hogy ESZI-s diákokból megszervezte a nevezést, célcsomagszállítást és érkeztetést.
gyulai

A Gyöngyvirág Csárda és a Hajókikötő
szomszédságában található rendezvénytéren a Duna panorámája adta a hátteret az egész napos kötetlen együttléthez.
Halászléfőző verseny, játékos vetélkedők
(pl. gumicsizma-, sodrófahajító, ill. halászhálódobó versenyek), hagyományőrző együttesek, hastáncosok fellépése,

este tűzijáték és bál, valamint a Desperado együttes koncertje tette teljessé a
programsorozatot.
Ilyenkor szinte mindig megduplázódik a
település lélekszáma, hiszen az elszármazottakon kívül a rokonok is tiszteletüket teszik az egyedülálló hangulatú ünnepségen.
Szt. Jakab, a település és egyben a hajósok
védőszentje az idei évben oltalmába fogadta
a szórakozni vágyókat, és jó időt varázsolt a
Duna-partra, ahol révészek, hajósok, halászok, „prediális nemesek” leszármazottai
várták a kilátogatókat.
Péjó Zoltán
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Osztálytabló:
Hevesi Antal
– VIMO osztályvezetõ
– Pakson születtem.
Középiskolai tanulmányaimat Budapesten az Üteg utcai
Villamosenergiaipari
Szakközépiskolában
végeztem. A középiskola elvégzése után
1982. augusztus 1-jén
kezdtem el villanyszerelőként dolgozni az
erőműben. Ezt követően kezdtem meg főiskolai tanulmányaimat, ezután a Budapesti Műszaki
Egyetem energetikai szakát végeztem el, amelyet
egy technológiai menedzser szakmérnök továbbképzés követett.

tanultam, és ott ismertem meg a munka világát.
Ezt követően kezdtem a főiskolát. A felsőfokú
tanulmányok ideje alatt a társaságnál szervezeti átalakítások történtek, amelynek keretében
2000-ben a villamos üzemvitelről a karbantartás
előkészítő területre kerültem. Az SZMSZ 7.0-át
megelőző átalakuláskor kértek fel a Villamos Karbantartás Technológiai Osztály vezetőjének 2005.
július 1-jén. Azóta osztályvezetőként dolgozom.

– Mesélnél a VIMO-ról? Pontosan mivel foglalkoztok, mi az osztály szerepe az erőmű
életében?

2009. január 1-jén a Szervezeti és Működési
Szabályzat (SZMSZ) 7.0 bevezetését követően
két szervezeti egységet vontak össze: a Villamos
Karbantartás Technológia Osztályt, és a Villamos
Műszaki Osztályt. Amellett, hogy mind a két osztály

stratégia kidolgozásától, a műszaki megalapozó
dokumentációk összeállításától, a pénzügyi- és
emberi külső, belső erőforrásokkal történő gazdálkodáson keresztül, az elemző, értékelő visszacsatolásig terjed. E területen a cél, a berendezések, rendszerek optimális műszaki állapotának
szinten tartása.
A harmadik főcsoport, a berendezésszintű
fejlesztések területe, ami számunkra teljesen
új. A folyamat az átalakítások műszaki-gazdasági megalapozásából, tervezéséből, kiviteleztetéséből, üzembe helyezéséből áll, és
egészen a számviteli aktiválásig terjed. Az idei
évben már több ilyen, nagy értékű projektet
irányítunk. Kiemelném a főtranszformátorok,
akkumulátortelepek, cseréjét, emelőgépek, felvonók felújítását, de elkezdtük az előkészítését
a generátor gerjesztő rendszer, védelmi rendszer, 6 és 0,4kV-os energia ellátó rendszerek
rekonstrukciójának is.
E mellett, mint műszaki szakmai szervezetnek, szinte minden folyamatban van szerepünk.

– Tulajdonképpen az SZMSZ 7.0-val a szakmai
szervezeteket koncentrálták a Műszaki Igazgatóságon belül, és egy nagy villamos műszaki
háttérszervezetet hoztak létre. Mi működtetjük a
villamos berendezés felelős rendszert. A VIMOnak alapvetően három feladata van. Elsődleges
feladat a társaság stratégiai céljának megvalósítása, azaz az üzemidő-hosszabbítással kapcsolatos előkészítő tevékenység háttértámogatása, az
üzemidő-hosszabbítási projekt támogatása, illetve a villamos berendezésekre vonatkozó minősítő
vizsgálatok előkészítése, végrehajtása, az öregedés-kezelési programok kidolgozása, bevezetése
és működtetése.
Legalább ilyen fontos feladata az erőmű működésének, karbantartásának, üzemfenntartásának műszaki előkészítése. A karbantartási
üzemfenntartási rendszer működtetése, ami a

– 50 fő, amely mióta osztályvezető vagyok,
többször változott, szerencsére folyamatosan
csak bővült. Újabb és újabb területek kerültek
az osztály irányítása alá, melynek következtében az elmúlt években az általam irányított
szervezet nem leépült, hanem a hatáskör, a felelősség és a létszám is bővült.

Kákai Mónika

Ezt követően, még ebben az évben a szerviz főosztályra kerültem közvetlen munkatársként.

kapuk vártak vissza dolgozni. Megköszöntem és
éltem a lehetőséggel.

- Milyen tanulmányokat folytattál, mi a közelebbi szakmád?

- Milyen területeken dolgoztál eddig az atomerőműben? Milyen feladataid voltak?

- Mit takar közelebbről a jelenlegi munkád?
Mi a szűkebb szakterületed?

– A VIMO-ra kerülésedet megelőzően milyen
területen, területeken dolgoztál?

– A középiskola után a klasszikus szakmai
pályát futottam be. Villanyszerelőként kezdtem
dolgozni, vittem a táskát, jártam a büfébe, mint a
műszakban a legfiatalabb. Miután az első szükséges vizsgákat letettem, különböző beosztásokban
dolgoztam több mint 18 évig a villamos üzemvitelen. Az atomerőművel kapcsolatos alapokat ott

– 2000 januárjában
anyagtechnológus mérnökként végeztem a Dunaújvárosi Főiskolán. Ezt
követően 2004 novemberében a Zalaegerszegi
Főiskolán szereztem
pénzügyi és számviteli
szakközgazda diplomát.

- Hogyan kerültél az atomerőműbe?

– 2001 februárjában felvételt nyertem a gépész
szerviz osztályra, önálló mérnöki munkakörbe.

Vadász Csaba,
a villamos mûszaki osztály
rendszerszintû elõkészítés
csoport vezetõje
- Kérek egy rövid bemutatkozást.Milyenterületekendolgoztáleddigaz
atomerőműben?

- 1982-ben a Kandó Kálmán Villamos
Ipari Műszaki Főiskola Erősáramú Karán
végeztem, majd július
15-én már a Paksi Atomerőmű Vállalat dolgozója lettem.
A villamos üzemviteli osztályon kezdtem dol-

Árvay Tamás
– Milyen tanulmányokat folytattál?

– Budapesten, a
Kandó Kálmán Villamos Ipari Műszaki
Főiskolán végeztem
1977-ben villamos
gépek és készülékek
szakon. A főiskola
második évétől tanulmányi ösztöndíjasa
voltam a Tolna Megyei
Állami Építőipari Vállalatnak, így a diploma megszerzése után itt
kezdtem dolgozni.

– Hogyan kerültél az atomerőműbe?

– Az építőipari vállalatnál eltöltött néhány
év alatt fokozatosan alakult ki bennem, hogy
változtatnom kell, ha nem akarok a tanult

– 2004 júliusáig a szerviz főosztályon végeztem munkát, ahol gazdasági és pénzügyi feladatok összefogásáért feleltem. Ugyanennek az
évnek augusztusában megszületett a kislányom,
Anna, és vele 2005 decemberéig otthon voltam.

- Hogyan kerültél jelenlegi munkahelyedre, a
villamos műszaki osztályra?

– 2005 őszén már körvonalazódott számomra
is, hogy a társaságnál történt változások a szervezetekhez tartozó gazdasági vonalat, köztük a
főosztályi feladatokat is érintik. A pénzügyek
„központosításával” és a vkto (a vimo elődszervezete) megalakulásával – mondjuk így – tárt

gozni, akkor szerveződött ott a szolgálatvezetői
beosztások munkaköre. E szakterületre szántak
engem is, de közbejött, hogy be kellett vonulnom
katonai szolgálatra. Mire leszereltem, a szolgálatvezetői helyeket betöltötték, ám időközben Vaderna István vezetésével megalakult a villamos előkészítési osztály, így 1985-ben ide kerültem. Néhány
év múlva kaptam egy felkérést az akkori villamos
karbantartó osztály vezetőjétől, Riczkó Józseftől,
így az előkészítő tevékenységgel foglalkozó csoport
vezetője lettem. A villamos karbantartó osztály
kettészakadásáig ott voltam, majd az erősáramú
karbantartó osztályon (akkori vezetője Horváth
Miklós, aki jelenleg az Ovit Zrt. vezérigazgatója) is
az előkészítési tevékenységgel foglalkoztam.
A villamos igazgatóság 2000-ben történő megszűnésével mi beintegrálódtunk, és attól kezdve a
karbantartási igazgatóság előkészítési osztályán
(vezetője Berkó János) a villamos előkészítési cso-

szakmámtól végérvényesen eltávolodni. Az
atomerőmű mint lehetséges munkahely
mindig is érdekelt, de az ösztöndíjszerződésemben vállalt 2 év lejárta előtt a változtatás
gondolatával nem foglalkoztam. 1982 februárjában elérkezettnek láttam az időpontot
a változtatásra. Ekkor jelentkeztem felvételre az atomerőműben az akkori villamos
osztályra, és egy hónappal később már itt
dolgoztam.

– Milyen területeken dolgoztál eddig az erőműben?

– Az üzemvitelen a kezdeti időszak igen
intenzív volt. Az előírt tanfolyamok végzése
és a vizsgákra készülés mellett az 1. blokkon
a melegjáratás előkészületei is zajlottak. Az
1. blokk indítását megelőző berendezés- és
rendszerpróbák után az ünnepélyes első
hálózatra kapcsolásában való részvételem
nevezetes pillanatnak számít az életemben.
Az 1. blokk indítása után a 2. blokkon külön
villamos szolgálat állt fel, itt kerültem 3 mű-

– Jelenleg mekkora a létszám az osztályon?

– Röviden: a villamos szakterülethez tartozó
gazdálkodást érintő feladatokért felelek. Kicsit
bővebben: a gazdálkodási csoport feladatai közé
a következők tartoznak: rövid, közép- és hosszú
távú pénzügyi tervek készítése. A felhasználások, teljesítések nyomon követése, eltérések kezelése. Ez ügyekben folyamatos kapcsolattartás
az érintett társszervezetekkel.
Beruházási feladatok előkészítése, kontrollingtervek, gazdasági számítások elkészítése,
szorosan együttműködve az osztályon dolgozó
kollegákkal. A vállalkozási szerződések pénzügyi
előkészítése, a szerződések „életútjának” nyomon
követése, azok megkötésétől a részteljesítéseken

port vezetői feladatait láttam el. 2005. év július
1-jével történt szervezeti átalakulások hatására
átkerültem a villamos karbantartás-technológiai
osztályra (vezetője Hevesi Antal) mint rendszerszintű előkészítés-vezető.
2009. év elejei átalakulás hatására a villamos
karbantartás technológiai osztály és a „régi” villamos műszaki osztály bizonyos területei egy új
osztállyá alakultak, melynek a neve továbbra is
villamos műszaki osztály. Munkakörömben az
előzőhöz képest változás nem történt.

- Mi a jelenlegi munkád, a szűkebb szakterületed?

- A rendszerszintű előkészítési feladatok végzése, irányítása és szervezése. Ez annyit jelent,
hogy nem kimondottan a napi operatív tevékenységek előkészületi munkái tartoznak hozzám, hanem inkább a hosszú távú, illetve a főjavítással

szakos munkarendbe. A 2. blokk berendezéseinek szerelését követő üzembe helyezési
eljárásokon való részvételem szintén érdekes
és a tapasztalatgyűjtés szempontjából fontos
időszak volt számomra. Ez volt a szolgálatvezetői betanulási időszakom. A 2. blokk indítása után az 1-2. blokkon villamos szolgálatvezetőként dolgoztam. A majdnem 10 évig tartó
3 műszakos munkarend eléggé megviselt,
ezért amikor az első nagyobb átszervezéssel
létrejövő műszaki igazgatóság rendszertechnikai osztályára hívtak, kimentem műszakból. 1993-tól dolgoztam itt a villamos csoport
vezetőjeként. Az ezt követő átszervezés után
az újabb műszaki igazgatóság villamos műszaki osztályán találtam magam 1995-ben,
ahol villamos technológusként dolgoztam.
Átalakítások előkészítését, kivitelezését,
üzembe helyezését és az ezekhez kapcsolódó
munkákat végeztük. Azóta is vimo az osztály
neve, ahol dolgozom. Volt többszöri átszervezés, megújulás. 2006-ban a villamos műszaki
csoport csoportvezetője lettem. 2008-ban egy

hozta magával korábbi feladatait, a szabályzat szerint új feladatok is szerepet kaptak. Az így egyesült
két osztály létszámával három feladatkört lát el.
Erről, és még sok egyébről kérdeztük az osztály
munkatársait.

– Osztályvezetőként milyen feladatokkal, kihívásokkal szembesülsz?
Mivel folyamatosan új feladatok kerülnek hozzánk, készülni és tanulni is folyamatosan kell.
Nem csak a már említett feladatok, - a karbantartás
előkészítés, üzemidő-hosszabbítással kapcsolatos
háttértevékenység, berendezésszintű projektek hanem az új szakmai területek is mind kihívást
jelentenek. A kisfeszültségű automatika köröktől
a 400kV-os nagyfeszültségű technikán és az emelőgépeken keresztül, az idei évtől már a felvonók
is az osztályhoz tartozik. Az új szakmai területekre
történő felkészülés sok energia befektetését igényli, és még így sem tartok ott, ahol szeretnék. Szerencsére az osztályon kiváló kollégák vannak, akik
biztosítják a megfelelő szakmai hátteret. Jól felkészült, szorgalmas csapot, jó velük dolgozni. 2005ben, amikor osztályvezető lettem, egy teljesen új
szervezetet kellett létrehozni, új feladatkörökkel és
jogosultságokkal. Akkor kezdtük el a berendezés
felelős rendszer működtetését. Már azóta is sok
minden megváltozott, új feladatok képződtek, új
műszaki informatikai rendszereket vezettünk be,
így a szervezet fejlesztése szinte folyamatos feladat.
A fontos, határidős feladatokat mindig teljesítettük,
vannak azonban olyan területek, ahol a teljesítményünkkel még nem vagyok elégedett.

– Család, szabadidő, hobbi?

– A nagylányommal élek, ő 21 éves, és az ELTE
biológia szakán tanul.

át a végteljesítésig, illetve lezárásig. A biztonsági
készletszint figyelése, a tartalékalkatrész-beszerzésekhez szükséges dokumentációk készítése,
egyéb anyag-, alkatrész-gazdálkodási feladatok
beszerzésének indítása, anyagköltségek nyomon
követése, átcsoportosítások kezdeményezése.
A vimo képviselete az anyag-, alkatrész-, eszköz- és szolgáltatás-gazdálkodással kapcsolatos
egyeztetéseken stb.
Mindezen feladatokat két nagyszerű ember segítségével végzem: Majorné Sárvári Gyöngyivel
és Benedeczki Ferenccel.

Van egy pincém présházzal, mivel imádom a
borászatot. Szőlőtermelésre már évek óta nem
jut idő, így nincs is ültetvényem, borkészítéssel
azonban szívesen foglalkozom. A borászat mellett
hobbim a borkóstolás, a borminősítés, amelynek
köszönhetően az elmúlt 2 évben több borszakértői tanfolyamon is részt vettem, különböző ezzel
kapcsolatos minősítéseket, oklevelet szereztem.
E kedvtelés mellett még a túrázás tud igazán kikapcsolni, fiatalabb koromban még túravezetői
végzettséget is szereztem. Barátokkal, kisebb társaságokkal az ország szinte minden dombságát
bejártam már.

– Van még valamilyen észrevételed, amit szívesen megosztanál az olvasókkal?

– Azt érzékelem, hogy társaságunknál is romlik a hangulat, lazulnak az emberi és szakmai
kapcsolatok, egyre több a vélt és valós sérelem és
panasz. Ez körülöttünk a világban is így van, és a
cégünknél évek óta tartó, már-már folyamatosnak
mondható változások is nyomasztják az embereket. Mégis valahogy meg kellene tartanunk az
atomerőművet egy békés szigetnek. Erre a lehetőségünk adott, hiszen a feltételeink lényegesen
jobbak a környezetünkénél. Az erőmű működtetéséhez, az előttünk álló műszaki feladatok végrehajtásához már értünk. Ma a legnagyobb kihívás,
a szervezet megfelelő működtetése, a hangulat és
az emberi elhivatottság fenntartása.
T.-P.A.M.

– a főtranszformátor cseréje vagy a turbógenerátorok villamos védelmi rekonstrukciója. Ezen
témák előkészítése és elfogadtatása is szakmai
kihívás jelentett, s azt nemcsak a műszaki, hanem a gazdasági oldalról sem mondhatjuk sablonosnak. No, ezeket a projekteket szeretném a
megvalósulásig segíteni munkámmal és látni az
eredményét.
Ezenkívül minden érdekel, amit a gazdálkodási területen ki lehet „aknázni”, nyitott vagyok
az újra!

- Mivel foglalkozol a szabadidődben?

- Melyek a legfőbb célkitűzések a szűkebb
munkaterületeden?

– A mindennapos „rutinfeladatok” korrekt
elvégzésén túl, néhány nagyobb volumenű, hosszú távú projektben is érintettek vagyunk. Ilyen
többek között – hogy konkrét példákat is említsek

– Szabadidőmet a kislányommal és a párommal töltöm a legszívesebben. Szeretek főzni, sütni. Hobbim, s mondhatom szenvedélyem a futás,
de szívesen kerékpározom, esetenként pedig a
horgászat rejtelmeit próbálom elsajátítani.
Prancz Zoltán

kapcsolatos erőművi villamos feladatok szervezése. A PassPort Munkairányító Rendszerének
segítségével folyamatosan bővítjük, karbantartjuk a megelőző karbantartási programjainkat és
a típus munkautasításokat. Úgy érzem, ezen a
területen elég jól állunk.

- Szeretünk családostól kirándulni, utazni, lehetőleg Pakstól legalább száz km-es körzeten túl.
A nyári utazások nagyon fontosak számomra, hiszen ekkor biztosan együtt a család. Az elmúlt két
nyáron ez „egyéb” elfoglaltság miatt kimaradt, de
jövőre reményeim szerint be tudjuk pótolni!

- Melyek a legfőbb célkitűzések a szűkebb
munkaterületeden?

- A családi háttérről mit tudhatunk?

- Szeretnénk jó minőségben és határidőre elkészíteni a megelőző karbantartási programjainkat
és a hozzájuk kapcsolódó típus munkautasításokat anélkül, hogy társaságunk integrált műszaki
rendszerét kiszolgáló PassPort 10 jelű szoftver
verzióváltása, illetve immár az Asset Suite 6 jelű
szoftver újabb moduljainak, perifériáinak bevezetése ezt negatívan befolyásolná.

- Mivel foglalkozol a szabadidődben?

viszonylag hosszabb átmeneti állapotot is
átéltünk, miután az év első felében osztályvezetőnk felsőbb beosztásba került. Ebben
az időszakban a megbízott osztályvezetőnket
szükség esetén helyettesítettem.

– Mi a szűkebb szakterületed?

– Az újraszervezett vimo-ban a műszaki és
minősítési csoport csoportvezetője vagyok. A
műszaki átalakításokkal kapcsolatos eljárásokban korábban végzett feladataim más szereplőkhöz kerültek, viszont újabb feladatok
megjelentek. Az élettartam-hosszabbításhoz
szükséges villamos berendezés minősítési
feladatainak meghatározása és elvégzésének
előkészítése most a legfontosabbak. Ezen belül
a kábelezéssel kapcsolatosan folyó minősítési
munkák jelentenek egyelőre számomra kevésbé ismert területet, viszont bízom abban,
hogy itt számíthatok a kábelezéssel kapcsolatos feladatokat korábban önálló csoportban
végző kollégákra. Egyes terveztetési feladatok
bonyolítását, berendezésrekonstrukciók előké-

- Nejemmel Pakson, a lakótelepen élünk. Éva
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában tanítja
szeptembertől az elsősöket. Három gyermekünk
van, két lány és egy fiú. A nagyobbik lányunk
jogi egyetemet végzett, férjével együtt Pécsett
élnek és dolgoznak. A kisebbik lányunk szintén
Pécsett végzett egyetemi tanulmányokat, ő az orvosi karon. Jelenleg a rezidens orvosi felvételije
van folyamatban. A fiunk szeptembertől immár
másodéves tanuló a paksi Vak Bottyán Gimnáziumban.
Sipos László

szítését is végzem, és szakterületi közreműködőként a TÜ Team-ben dolgozom.

– Mivel foglalkozol a szabadidődben?

– Családi házban lakom, ahol mindig
adódik valami tennivaló, apróbb-nagyobb
átalakítás vagy meghibásodások, amelyeket
javítani kell. Hasonló teendőket a szűkebb
rokonságban is szívesen végzek. Korábban öt
gyermekemmel laktuk a házunkat, de jelenleg
már csak a két kisebb van itthon. A nagyobbak egyetemisták, illetve egyikük végzett és
dolgozik. Budapesti lakásukban szintén adódik javítanivaló. Hobbikertem, és néhány éve
egy örökségből származó, szőlős-gyümölcsfás
terület is bőven ad munkát tavasztól őszig.
Télen pedig a magamnak összeállított számítógéppel szoktam a családi eseményeinkről,
üdüléseinkről, ünnepeinkről készített digitális videofelvételeimet feldolgozni. DVD-re
írom ezeket, amelyeket a felvételeken szereplő rokonaink is örömmel fogadnak.
Prancz Zoltán

2009. augusztus-szeptember
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Osztálytabló:
Nagy Lajos - VIMO

berendezés technológia vezetõ
1978-ban végzett a
Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskolán, erősáramú automatika szakon. Még
ugyanebben az évben
munkába állt a Mátrai
Szénbányák Gépüzeménél. 1984. február
24-e óta dolgozik a paksi atomerőműnél.

– Az erőműben mi volt az első munkaköröd,
később milyen munkaterületeken dolgoztál
még?

– Milyen volt a paksi munkahelyre és az új
környezetbe való beilleszkedés?

– Szakmai szempontból különösebb gondot
nem jelentett az atomerőműves terület. A lakókörnyezet elfogadása - a feleségemnek köszön-

Boa András, a Villamos Mûszaki
Osztály berendezésmérnöke
- Kérek egy rövid bemutatkozást. Milyen
területeken dolgoztál
az atomerőműben
eddig?

hetően, aki rendkívül könnyen tud kapcsolatot
teremteni az emberekkel – is könnyen ment, a
család hamar megismerte, megszokta új környezetét. A gyökerek ugyan még visszahúznak Heves megyébe, időnként hazalátogatunk, de már
Paksot tekintjük otthonunknak.

- Villamos mérnök
vagyok, első diplomám
1977-ben szereztem
Pécsett, később munka
mellett is lehetőségem
volt tovább fejleszteni
szakirányú képességeim. 1978-tól sorkatonaként, később pedig az
ERBE műszaki ellenőreként vettem részt az
atomerőmű építésében. Az 1-2 blokk primerköri

– Úgynevezett „mezei” elektrikusként kezdtem a Villamos Üzemvitelnél, ahol egészen 2005
augusztusáig dolgoztam. Szerettem azt a munkát. Villamos szolgálatvezetői hatósági vizsgát
tettem, 1986-tól villamos szolgálatvezetőként,
majd 1994-től üzemeltetés-vezetőként dolgoztam. Sokáig Süli János volt a főnököm, akitől a
vezetői képességek terén sokat tanultam. Saját
cselekedeteivel, megnyilvánulásaival mutatta
meg, hogy milyennek kell lennie egy vezetőnek.
Több mint 21 év villamos üzemviteli tevékenység,

technológiai rendszereinek erősáramú villamos
műszaki ellenőre voltam, majd a 3-4 blokk hermetikus kábelátvezetői és kábelezés kivitelezésének közvetlen irányítását végeztem.
A négy blokk üzembe helyezése után pedig
különböző részlegeken villamosmérnöki, műszaki feladatokat valósítok meg. Egyik legnagyobb
előkészítő munkám a vízműi 6 kV-os kábelek
cseréinek műszaki előkészítése és hatósági engedélyeztetése – melynek megvalósítása az én
elképzelésem alapján napjainkban is folyik.

- Mi a jelenlegi munkád, a szűkebb szakterületed?

- A Villamos Műszaki Osztályon belül a Forgógép- és Installációs csoportban a napi operatív
karbantartás irányításon kívül hozzám fut be az
összes villamos provizórium szükséglet, melyek
kielégítése sokszor alapos előkészítést, hely-

2009. január 1-jén a Szervezeti és Működési
Szabályzat (SZMSZ) 7.0 bevezetését követően
két szervezeti egységet vontak össze: a Villamos
Karbantartás Technológia Osztályt, és a Villamos
Műszaki Osztályt. Amellett, hogy mind a két osztály

ebből 10 év váltóműszakozás után váltottam, s
kerültem a jelenlegi helyemre, a korábbi vkto,
jelenlegi vimo-ra.

– Milyen feladatokat lát el a Berendezés Technológia, mint szervezet?

– Feladatunk a PA ZRt. primer és szekunderköri villamos rendszerek karbantartási, javítási,
hibaelhárítási munkáinak teljes körű műszaki
megalapozása, dokumentációjának biztosítása,
valamint engedélyeztetése, a diagnosztikai tevékenység eredményeinek rögzítése, értékelése és
továbbítása az állapotfüggő karbantartás megvalósítása érdekében, továbbá a karbantartást
segítő fejlesztések végzése, a karbantartás során
keletkezett tapasztalatok gyűjtése és feldolgozása, a berendezések műszaki állapotának szinten
tartása.

– Milyennek látod a jövőt?

– Bizakodó vagyok, hogy csak jót hozhat ne-

ismeretet és gondos szakmai megfogalmazást
igényel.
Osztályunk oktatási tevékenységét is én fogom
össze, s végzem az adminisztrációját. Ez - köszönhetően a közelmúltbeli létszámbővítésnek – egyre több feladatot ró rám.

- Melyek a legfőbb célkitűzések a szűkebb
munkaterületeden?

- Az installációs berendezések és forgógépek
karbantartásának tervezése, előkészítése, ezzel
biztosítva a berendezések műszaki állapotának
szinten tartását. Az ÜH és a TN program keretében a generátorok esetében a teljesítménynöveléssel kapcsolatos átalakítások előkészítése,
engedélyeztetése, koordinálása (pl. végzóna
hűtés javítása), valamint a generátor álló és forgórész felújításokkal kapcsolatos tevékenységek
végrehajtása, ezzel hozzájárulva az erőmű üzem-

hozta magával korábbi feladatait, a szabályzat szerint új feladatok is szerepet kaptak. Az így egyesült
két osztály létszámával három feladatkört lát el.
Erről, és még sok egyébről kérdeztük az osztály
munkatársait.

künk, és az atomerőmű sokáig fog üzemelni.
Nekem is van még jó pár évem a nyugdíjig, és a
fiam jövőjét illetően is szükség van erre a munkahelyre.

– Miként tekintesz vissza az eltelt időszakra?

–Tulajdonképpen a tízévenkénti váltás kedvezően befolyásolta az életemet. Váltóműszakosként más problémákkal és más feladatokkal
kerültem szembe. Amikor a váltóműszakosok
főnökeként egy műszakba, délelőttös munkarendbe kerültem, ismét újabb kihívásokkal
kellett szembesülnöm. Bár a szervezet ugyanaz
maradt, de a munka jellege megváltozott. További tíz év telt el, míg egy újabb váltás következett a pályafutásomban. Úgy érzem, az ilyen
változások kimozdítják az embert a megszokott
ritmusából, az ismétlődő munkamenetéből, és
ez jó hatással van rá szakmailag. Korábban sokszor előfordult, hogy már rutinból oldottam meg
feladatokat.

idejének kiterjesztéséhez. Feladataink összefogásában jelentős szerepe van Szakács Miklós csoportvezetőmnek.

- Mivel foglalkozol a szabadidődben?

- Elsőként említeném – mint nagycsaládos
– három gyermekem: Krisztina lányom egyetemista, fiaim az ESZI-be járnak. A Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) Paksi Területi Szervezetének titkáraként felelősséggel képviselem
Paksot az országos rendezvényeken. Nem kis
büszkeséggel említeném helyi szinten a gazdag
szakmai programjainkat, melyek egy része nyílt,
nem tagjaink is részt vehetnek rajt. Egyesületi
szervezésben az idén eljutottunk Franciaországba, ahol megnéztük Grenobl-ban a Schneider
Electric gyárát, s Lyon, Párizs, Reims, Strasbourgh városokon kívül a Nogent-i atomerőművet is.
Korábbi években ily módon sikerült eljutnunk

Munkahelyi stresszkezelés - tréningekkel
Az MTA Mentális Egészségtudományok Kutatócsoport kutatói Prof.
Kopp Mária vezetésével a Selye János
Lelki Egészség Program keretében
pályázatot írtak ki munkáltatók számára Munkahelyi Stressz-kezelési
Programon való részvételi lehetőségre. Stressz-és konfliktuskezelést,
stressz-tűrő készséget fejlesztő programokra lehetett pályázni, amelyek célja a stressz-kezelési programok hatékonyságának vizsgálata,
valamint az eredmények kutatás
keretében történő felhasználása.
Részvénytársaságunknak a pályázat keretében a kutatócsoport térítésmentesen
biztosított két db két napos tréning programot, egy rövid interaktív előadást, valamint egy kérdőíves stressz-felmérést. A
programokon az igazgatóságok delegáltjai, összesen 41 munkavállaló vett részt,
a kérdőívet közel 800 munkatársunk
töltötte ki.
A résztvevők véleményét kérdeztem
benyomásaikról, érzéseikről a tréninggel
kapcsolatban.

Hajnády György
munkavédelmi főelőadó:
Amikor értesültem arról, hogy résztvevője lehetek a stressz-szervíz tréningnek,
örültem neki, két okból. Az egyik, hogy ha
megfelelő színvonalú lesz a tréning, akkor
szakmai szempontból hasznos és új információkat szerezhetek, és ezt beépíthetem
a munkavédelmi oktatási anyagaink közé, tovább adhatom a kollégák részére. A
másik, hogy én magam is elég stresszes
életet élek, hátha kapok olyan új stresszkezelési tanácsokat, amit a munkahely
és magánélet területén hasznosítani tudok. A stresszel kapcsolatban eddig is
sok információm volt, a munkavédelem
is egyre komolyabb hangsúlyt helyez a
káros hatások megelőzésére. Nagyon fontos dolognak tartom a megelőzést, mert a
káros, negatív stressz-hatások az embert
először lelkileg, majd fizikailag is képesek
megbetegíteni, akadályozni a „normális”

koztam, így túl sok újdonságot nem jelentett számomra. Egyfajta rendezettség,
tudatosság jellemzi a program felépítését
ez adja talán a jelentőségét az egésznek.
Azok a technikák, amiket eddig ösztönösen vagy más tanfolyamokon elsajátított
módszerek szerint alkalmaztam újfajta
megvilágításba kerültek, bővítve így korábbi ismereteimet.
Mivel elég sok tréningen vettem már
részt, azt kell mondanom, hogy a tréningek sikeressége nagymértékben az előadótól, annak személyiségétől függ, a sikeresség további feltétele a kellően nyitott,
aktív hallgatóság, ami jelen esetben adott
volt. A szervezés, a nyugodt környezet, jó
időbeosztás, szintén megfelelő volt.
Lehet, hogy 30 évvel ezelőtt nagy segítségemre lett volna az itt elsajátítható
ismeretanyag. De a meglévő tapasztalataim birtokában, már túl sok újdonságot
nem tanultam.
életvitelben. A kétnapos tréning alatt sok
hasznos és számomra új stressz-kezelési
lehetőséggel, életmód tanáccsal ismerkedtem meg. Volt olyan stressz-kezelési
módszer, amit ösztönszerűen én magam
is szoktam használni, de nem tudatosan.
Érdekes volt a közös relaxációs gyakorlat,
amit bárki könnyen megtanulhat, alkalmazhat esetleges krízis helyzetekben.
A tréning alatt, a kiscsoportos és közös
feladatok kapcsán megismertük egymás
véleményét, gyakorlati tapasztalatát, ami
közel hozta egymáshoz a résztvevőket.
A tréning időpontja, helyszíne és szervezettsége számomra megfelelő volt.
Megjegyzem, hogy a teremben található
a székek kialakítása kényelmetlenséget
okozott sokunk számára.
Két hónappal a tréning után biztosan
mondhatom, hogy a megismert stresszkezelési technikák közül néhányat rendszeresen használok a munkahelyemen és
a magánéletemben is.

Kovács Tibor
ügyeletes mérnök:
A tréningen a Williams Életkészségek
Programmal ismerkedtem meg.

A tréningre nagy várakozással
mentem, mivel munkámból adódóan
számtalan, időnként jelentős mértékű
stressz helyzetnek vagyok kitéve. Ezek
a helyzetek többfélék, például: üzemzavarok, különböző szintű vizsgák,
munkahelyi konfliktusok. Amiben
szerettem volna segítséget kapni az
a rendkívüli helyzetek során keletkező feszültségek kezelése, üzemeltetői
szempontból ezek a helyzetek a legnehezebbek.
A Williams Életkészségek Program
egyes elemeivel már korábban is talál-

Kern Józsefné
humánpolitikai előadó:
Örömmel fogadtam a felkérést, hogy
részt vegyek a rövid, interaktív tréningen, melynek célja volt, hogy tájékoztatást adjon számunkra a stressz hatásairól, a stressz kezelés lehetőségeiről. Úgy
gondolom, hogy a cél teljesült, hiszen sok
hasznos információt kaptunk a témában,
melyek mind a munkánk során, mind pedig a magánéletünkben egyfajta mankót
nyújthatnak a konfliktushelyzetek kezelésénél, melyekkel nap, mint nap találkozunk. Külön örömömre szolgált, hogy a
tréner élmény dúsan, epizódokkal tűzdelve, a résztvevők bevonásával folytatta le a
programot. Szívesen töltöttem az időt abban a kellemes légkörben, ami kialakult a
nap folyamán a különböző területekről érkezett résztvevők között, amihez a tréner
szakértelme és a szervezők jó munkája is
nagyban hozzájárult.
A Munkahelyi Stressz-kezelési Program hatékonyságáról, a kérdőíves felmérésről és a kutatási eredményekről a
kutatócsoport várhatóan november elején
tájékoztatja részvénytársaságunkat.
László A. Zoltánné

– Szabadidődet mivel töltöd szívesen? Sportolsz valamit?

– Szellemi sportot űzök, 1997 óta rendszeresen sakkozom. Az Atomerőmű Sportegyesület
Sakkszakosztályának vagyok a tagja. A második
csapatban játszom, jelenleg az NB1/B-ben. A bajnoki fordulókon kívül általában a megyei, illetve
az egyéni versenyeken indulok.
Párommal általában az aktív pihenést részesítjük előnyben. Ha elutazunk valahova, akkor
körbejárjuk a vidéket, ismerkedünk a tájjal, a
nevezetességekkel. Így volt ez idén is, Törökországban.

– Család, gyerekek?

– Feleségem jelenleg nem dolgozik. A gyerekek már elhagyták a családi fészket. A nagyobbik
fiam, Dávid 30 éves, szobafestő-mázoló. Máté 24
éves, ő szintén az erőműben dolgozik a villamos
üzemvitelnél váltóműszakos elektrikusként.
T.-P.A.M.

Krsko-ba, láttuk Isar-II-t, jártunk svájci atom- és
vízerőműben, szakmánkhoz közel álló különböző hazai és külföldi gyárakban – természetesen
mindezeket az erőmű hathatós segítségével. Idén
november végén Paks ad otthont az egyesület hagyományos „Elnök-Titkári” országos egyesületi
tanácskozásnak, melynek szervezésében jónéhány tagunk részt vesz.
Szeretem, s mai napig művelem a sportot (főként a labdarúgást). Paks és vonzáskörzetének
viszonylatában több éve szervezem a kispályás
focibajnokságokat, az ESZI Kupát.
Egyik alapító tagja vagyok a Paksi Fotósok
Baráti Köre társaságnak, aktivitásunkat jónéhány fotókiállításunk is jelzi. Ezek mellet a ház
körül barkácsolok, kertészkedem. Bölcskén a
Duna-parti családi telken kikapcsolódásképpen
szőlészkedem, „felmenőim” tapasztalatait is
hasznosítva.
Sipos László

Rónaky László
(1930-2009)

Rónaky László, a PA Zrt. nyugdíjasa
2009. augusztus 13-án a dunaújvárosi
kórházban, életének 79. évében elhunyt.
Éjszakai rosszulléte után még 5 napig
élt, a családtagok aggódva és remélve
várták a gyógyulását, ami sajnos nem
következett be.
Pécsett született 1930. március 5-én.
A Paksi Atomerőmű Vállalatnál 1985.
november 1-jén létesített munkaviszonyt.
A beruházási szervezetnél rendszerfelelős munkakörben dolgozott. Munkáját
nagy szorgalommal, szakmai hozzáértéssel végezte. Vezetőivel és munkatársaival jó kollegiális kapcsolata volt. 1990.
március 5-én vonult nyugállományba.
Dunaújvárosban élt feleségével, Katikával, az idén ünnepelték 45. házassági
évfordulójukat. Mindig örömmel fogadta gyermekei: Évi és Gábor, valamint
unokái: Viki, Krisz és Helluska látogatását. Szabadidejében szívesen tartózkodott a telkén, ahol barkácsolt és kocsikat szerelt. Jó érzéke volt az asztalos
munkához, unokáinak saját kezűleg
készített játékokat, bababútorokat.
Nyugdíjas kollégánkat 2009. augusztus 27-én Dunaújvárosban, polgári szertartás keretében temették el. Felesége és
gyermekei fájó szívvel, szép emlékekkel
búcsúznak a férjtől, édesapától. Gyászolják továbbá veje, unokái, rokonok,
barátok, szomszédok.
Rónaky Lászlótól a Paksi Atomerőmű
Zrt. kollektívája ezúton búcsúzik. Emlékét megőrizzük, nyugodjék békében.
KZné

2009. augusztus-szeptember
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Konferencia Amerikában
2009. júliusában közel 600, a világ
különböző részeiről érkező női szakember részvételével zajlott le a nukleáris iparban dolgozó nők (WiN Global)
éves konferenciája Washingtonban,
melynek fő témája a világ nukleáris
iparának fejlesztése volt.
A globális esemény atomerőmű látogatásokkal és különböző kulturális programokkal kezdődött.
A konferencia első napján Cheryl Boggess, a jelenlegi WiN Global elnök megnyitó szavai után több, a nukleáris iparban
dolgozó vezető köszöntötte a jelenlevőket.
A szakmai előadássorozatokon több téma is napirendre került, a nukleáris ipar
kilátásaitól kezdve a nukleáris biztonság
megőrzéséig. Az előadásokba a hallgatóság
is bekapcsolódhatott, a résztvevők kérdésekkel, észrevételekkel, véleményekkel
színesítették a programokat.
Az előadásokat kerekasztal beszélgetések követték, amely lehetőséget adott a
résztvevőknek fontos műszaki kérdések
megvitatására, mint pl.: használt üzemanyag kezelése, új nukleáris technológiák
fejlesztése, karrierfejlesztés és kommunikáció a nukleáris iparban. Az egyhetes
konferencián a paksi atomerőmű 3 mérnöke, Égner Ibolya, Gombor Melinda és Kris-

tó Réka képviselte a WiN Magyarországot,
akik előadásukban beszámoltak a magyar
szervezet 2008. évi tevékenységeiről, külön
kiemelve a parlamenti képviselő nők nagysikerű látogatását a paksi atomerőműben,
valamint az új atomerőművi blokkok tervezett építéséről is említést tettek.
Ezen felül az elmúlt évben a WIN Magyarország részt vett a szervezet egyik
nemzetközi munkacsoportjának munkájában, melynek feladata egy általános, precíz

és szakszerű tudáskönyvtár összeállítása a
nukleáris energia témakörében. Az erről
tartott előadás számos érdeklődőt vonzott
és nagy tetszést aratott.
A WIN Magyarország harmadik beszámolóját a WIN elnökségi ülésen tartotta ( a
nemzetközi irányító testületnek országunk
a szervezet megalapítása óta tagja), amelyben beszámolt a nukleáris ipar 2010-ben
Budapesten megrendezendő kommunikációs konferenciával (PIME) kapcsolatos elő-

zetes elképzelésekről, a program részeként
szervezendő WIN szekcióüléssel kapcsolatos információkról.
Összefoglalóan a konferencia kulcsüzenete az volt, hogy lépéseket kell tennünk
annak érdekében, hogy biztosítsuk a nukleáris energia fejlődését és biztonságos
fenntartását. Ebben a feladatban minden
nukleáris létesítménnyel rendelkező országnak és vállalatnak jelentős szerepet
kell vállalni, hiszen egy létesítmény megítélése kihatással lehet akár az egész nukleáris iparra is.
Összességében elmondható, hogy a WIN
Magyarország résztvevői sok hasznos információ mellett rengeteg bíztatást, ötletet
és inspirációt kaptak jövőbeni munkájukhoz, melyet az új atomerőművi blokkok előkészítéséhez kapcsolódó lakossági tájékoztató munkában is sokrétűen kamatoztatni
tudnak majd. A többi tagszervezet számára
a visszajelzések alapján a WIN Magyarország kezdeményezések közül a szabadtéri
rendezvényeken, fesztiválokon tartott tájékoztatások szolgáltak fő inspirációként.
A 2010. évi WiN Global konferencia Koreában kerül megrendezésre, ahol remélhetőleg a WIN Magyarország újabb lehetőséget kap ez évi munkájának bemutatására,
a tapasztalatcserére és szerepének megerősítésére a nemzetközi szervezetben.

A Sandia is beszáll a minireaktor-versenybe
A neves amerikai laboratórium lassan végez annak a kisméretű reaktornak a kifejlesztésével, amit akár
hajóra rakva el lehet juttatni a távoli
megrendelők telephelyeire. Úgy tűnik,
a „mini”-programnak egész magas
szintről is vannak támogatói.
A hivatalos közlemény szerint a tervezés már
85 százalékban befejeződött, és a cég most
partnereket keres mind a hazai, mind a tengerentúli értékesítéshez. A reaktor hőteljesítménye 100 és 300 megawatt között lehet,
és a gyártóműben két év alatt megépíthető.
A gyártási költség 250 millió dollárra eshet,
ha megkezdődik a forgalmazás. A minireaktorok – a nagy reaktorok mellett – járulékos
elemei lehetnek a jövő energiaellátásának. A
Sandia bejelentése - a laboratórium megbecsülése és elismertsége kapcsán – jelentős

lökést adhat a témának. Habár idén korábban a Babcock and Wilcox már bejelentette
gyártási szándékát, a piaci szereplők még
messze vannak az ilyen beruházások indításától. A közművi energiaszolgáltató cégek
esetében még a napenergia-üzletbe való
beszállás is kellő óvatossággal történik, és
a kis blokkok nyújtotta bizonytalan kilátás
is ijesztő lehet számukra. Összességében
mégis várható, hogy több cég is kapcsolatba
fog lépni a laboratóriummal.
Mindamellett a Sandia reaktora integrálja a többi reaktortípus vonzó tulajdonságait.
Az urántartalmú aktív zóna hűtése passzív
úton biztosított: egy jól tömített tartályba
merül bele, amit nátriummal töltenek fel.
A keringtetőszivattyúk és egyéb berendezések elhagyása csökkenti a meghibásodások lehetőségét. Annyi üzemanyag kerülhet
bele, hogy évtizedekig üzemelhet, így csök-

Az új Európai Parlament
az atomenergia szempontjából
A választások utáni első plenáris ülését az
EP Strasbourgban tartotta július 14-16.
között. Mint közismert, a voksolás nyertese a konzervatívnak mondott Európai
Néppárt (EPP) lett, így az erőviszonyoknak megfelelően a parlament elnökének Jerzy Buzeket (EPP, Lengyelország)
választották, aki mérnök végzettségű és
a Sziléziai Műszaki Egyetemen tanult.
Az EP új összetételét és a mandátumok
számát az alábbi diagram mutatja.
Magyar szempontból fontos, hogy a parlament 14
alelnöke között magyar képviselő is van Schmitt Pál
személyében. Az előző ciklusból megőrizte alelnökségét Alejo Vidal-Quadras spanyol képviselő, aki mint
magfizikai végzettséggel rendelkező egyetemi hátterű
ember mindig keményen és következetesen kiállt az
atomenergia mellett. Vidal-Quadras úr emellett tagja
az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságnak (ITRE),
melynek fontos véleményezési szerepe van európai
energetikai jogszabály-alkotási kérdésekben. A bizottság elnöke az a Herbert Reul német képviselő lett, aki
szerzője az EU Parlamentje által 2007-ben elfogadott
és nevével fémjelzett „Hagyományos Energiaforrások
és Energiatechnológia” c. jelentésnek (részletes
ismertetését lásd az Atomerőmű 2007. decemberi
számában). Az anyag egy külön fejezetet szentel az
atomenergiának és mint a „legjelentősebb alacsonyszén” energiaforrást említi, amely a jövő Európájában
az energiamix kulcselemét alkothatja. Reul úr pozíciója az ITRE élén biztosítékot ígér arra nézve, hogy a
következő ciklusban az atomenergia a többi energiaforrással legalábbis egyenlő elbírálásban részesül az
Európai Parlamentben.
Erre a támogatásra szükség is lesz, mert a választások eredményeként előretörtek a zöldek és a

bizottság tagjai között három zöld is van, közülük a
legközismertebb antinukleáris nézeteiről Rebecca
Harms német képviselő. Giles Chichester angol képviselő továbbra is részt vesz a bizottság munkájában
mint koordinátor, őt személyesen is megismerhettük paksi látogatása alkalmával az Európai Energia
Fórum (EEF) delegációja egyik vezetőjeként 2007ben. Ugyanebben a delegációban köszönthettük
nem először és nem utoljára Pakson Herczog Editet,
aki ebben a ciklusban sajnos nem tagja az ITREnek, de továbbra is társelnöke az Európai Nukleáris
Energiáért EP-képviselői Fórumnak. Teljes jogú tagja
viszont az ITRE-nek Balczó Zoltán magyar EP-képviselő, aki villamosmérnök végzettségű és dolgozott
az Erőmű és Hálózattervező Vállalatnál, tehát feltételezhetően rendelkezik a kellő szakmai háttérrel az
atomenergia helyes és elfogulatlan megítéléséhez.
Gyürk András a Fidesz színeiben ismét bejutott az
EP-be és továbbra is póttagja a bizottságnak. Az
atomenergia szempontjából fontos lehet még a
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság (ENVI), melynek élére Jo Leinen
német képviselő került.
Az utóbbi idők eseményei, az elmúlt évek EU nukleáris
energiával kapcsolatos kezdeményezései (Európai
Nukleáris Energia Fórum - ENEF, Fenntartható
Nukleáris Energia Technológia Platform - SNE-TP,
és Magasszintű Csoport – HLG), valamint a saját
kezdeményezésű jelentések (Hökmark, Laperouzze)
jelezték, hogy az EU intézményeiben tisztában vannak
az atomenergia meghatározó szerepével az európai
energiastratégia három fontos pillérének megszilárdításában. Sok minden azonban a most formálódó
parlamenti erőviszonyoktól függ és a következő hetekhónapok eseményei mutatják meg, merre halad
majd Európa az energetika területén.
Szerbin Pável

ken a radioaktív hulladékok mennyisége és
korlátozható a fegyverkezési célú felhasználás is. Ezek mind növelhetik az export
lehetőségét. A technikai újítások miatt a
villamos energia előállításának költsége 6
és 9 dollárcent közé becsülhető.
A piacon most szereplő cégek között van a
Hyperion Power Generation, amely az elsők
között mutatta be a nyilvánosságnak technológiáját. Olyan reaktort kívánnak építeni,
ami 27 MW villamos teljesítményt produkál
vagy 72 MW hőenergiát szolgáltat. Ezek a
reaktorok elláthatnának távoli településeket, közösségeket vagy katonai tengeri bázisokat. Sorozatban, modulárisan is telepíthetők. A NuScale Power 45 megawattos egységeket építene, akár nagy sorozatban egymás
mellett is. Ezek szintén alkalmasak kettős
célú felhasználásra. A hűtés itt is passzív, de
a zóna vízzel töltött burkolatba kerül. A cég

most készíti elő a tervezés megkezdésére
vonatkozó engedélykérelmét, amit azonban
2011 közepénél előbb nem tud benyújtani
a nukleáris hatóságnak. A hatóság három
évnél rövidebb idő alatt valószínűleg nem
fogja elbírálni az ügyet, így várhatóan 2018
előtt nemigen épül meg ez a típus. A TerraPower nagyobb mozgásteret engedne meg
reaktoraival, ezek teljesítménye a néhány
megawatt értéktől az ezres léptékig terjedne. Az üzemanyag dúsítatlan hasadóanyag
lenne, és 30-60 éves üzemeltetési ciklussal
számolnak. A megcélzott üzemanyag inkább tórium, mint urán, de ehhez még tapasztalatokat kell szerezniük. Néhány más
cég például a fúzióval üzletelne (Tri-Alpha
Energy), vagy szintén a tóriumot tekinti a
megoldásnak (Thorium Power).
Forrás: NEISmartBrief
Varga József

Lézer-processzor
Az elektronika hajnalán,azelektroncsövek
után a tranzisztorok,
integrált áramkörök,
a Ge után a Si alapúak szinte korlátlan
távlatokat nyitottak.
Az integrált áramkörök fejlődésére vonatkozó jóslatot Gordon E. Moore,
az Intel cég egyik alapítója tette meg 1965-ben,
szerinte a chipeket alkotó tranzisztorok száma, az
egy lapkára gazdaságosan integrálható áramköri
elemek száma, évente megduplázódik – ez az érték
most ~730 millió körül jár. A félvezetőipar aranyszabályává vált Moore-törvény ma még jól használható, de hamarosan elkerülhetetlenül érvényét veszti,
mert a rétegvastagság csökkentése nem mehet a
végtelenségig, beleütközik az építőelemeinek molekulahatárába. Az egyes rétegek már csupán 20-40
molekula vastagságúak – a rétegvastagsággal az
ötszörös molekulaméret alá gyártási bizonytalanság
miatt nem fognak tudni lemenni.
A processzorteljesítmények ennek ellenére még
egy darabig továbbra is nőni fognak, mert egy
lapkára több magot építenek (2, 4, 8) az egyik
processzornak csak az a feladata, hogy a többit
párhuzamosan dolgoztassa – alkalmazása főleg
fájlszerverekben, valamint a mátrixos elrendezést
(3D) alakítanak ki – ami pl. a műszemhez kell.
A processzorok teljesítménye, a műveleti sebesség, a működési frekvenciától függ. A processzorok
mindig is melegedtek, túlmelegedtek a teljesítményhajsza következtében. Az újabban kibocsátott processzorcsaládoknál inkább visszavettek a
frekvenciából és architekturális elemekkel fokozták
a teljesítményt (pl. beépített gyorsítótár, várható
utasítások előkészítése, párhuzamos műveletvégzés, nem működő egységek kikapcsolása, belső
hőmérő stb.). Különböző rendszerű, közvetlen és

közvetett hűtéssel csak a tokot hűtik, működéstől
függően belül még mindig túlmelegedhet. A processzor rétegvastagságának csökkentésével (65,
45, 32 nm) kevesebb elektron, kisebb feszültség,
kisebb üzemi hőfok (45-65 ºC) érhető el.
A korlátok felismerésével, annak feloldására több
irányba is indultak kutatások – Si alapon, valamint
új anyagkombinációk keresésével, melyekből processzor építhető. Az elektromos vezetőben az elektronok fénysebességgel mozognak, viszik-hozzák az
adatokat. A távközlésben már alkalmazzák az üvegkábelt jeltovábbításra, fénysebességgel megy benne
a fény, nagyobb távolságra, kevesebb energia árán,
mint a vezetékekben. Talán miniatűr méretekben is
működne a fény - gondolták, mondjuk a processzor
belsejében. Az Intel Santa Clara-i telephelyén fejlesztik a jövő processzorait. Ma a leggyorsabb processzor, a Core i7 70 milliárd lebegőpontos műveletet
képes elvégezni. A nyolcmagos Polaris 3,16 GHz-en
éri majd el az 1 teraflop-os teljesítményt. Az alak-,
hang- és arcfelismerés igényli ezt a sebességet. Egy
másik „műhelyben” már fejlesztik a „lézerágyút”,
mely a jövő processzorát fogja működtetni, ez által
ugrásszerűen növelhető lesz a műveleti sebesség az
energiafelhasználás csökkenése mellett, s a melegedési korlátok sem okoznak problémát.
Azt a jelenséget, amire az új processzor működését alapozhatják természetesen már jóval korábban felfedezték, 1928-ban: Sir Chandrasekhara
Venkata Raman 1888-1970 (Nobel-díj 1930,
Lenin-díj 1957) indiai fizikus. A Raman-effektust
lézeres anyagvizsgálatoknál elterjedten használják
a molekulaszerkezet meghatározására.
A szilícium alapú integrált áramkörökhöz új anyagok első generációja (ólom-cinkonát-titanát) a ferroelektromos dinamikus memóriák vékonyabban
rétegezve (10 nanométer) is működőképes, 20 x
kevesebb az áramfogyasztása, de egyenlőre gyártása még méregdrága.
gyulai

Az ÉMI-nél jártunk
Az Építésügyi Minőségellenőrző Intézet
– röviden ÉMI – neve jól ismert a paksi
atomerőműben. Az ÉMI már a kezdetektől
itt volt, jelentős részt vállalva a létesítési
munkákban. A korábban közhasznú társaságként (kht.) működő szervezet ez év
júliusától nonprofit kft.-vé alakult.
A korábbiakban az ÉMI által a 11/1984.
(VIII. 1.) ÉVM-rendelet felhatalmazása
alapján végzett minősítési tevékenység, a
rendelet hatályon kívül helyezésével megszűnt. Ez közelről érintette az ÉMI és a
Paksi Atomerőmű Zrt. kapcsolatát: az ÉMI
a jövőben a PA Zrt. szállítójaként végezheti
feladatait. Ennek megfelelően esetében is
le kellett folytatni az atomerőmű szállítói
esetében szükséges nukleárisbiztonságszempontú minősítési eljárását. Az ÉMInél a minősítő eljárás keretében végzett
helyszíni audit jó alkalmat kínál a hírneves
cég bemutatására. Ugyancsak apropót
jelent az alapítás 2008-ban ünnepelt 45
éves jubileuma.
A társaság szakmai profilját – a teljesség igénye nélkül – a következő tevékenységek jellemzik: építési termékek
megfelelőségének igazolása, komplex
vizsgálólaboratóriumi hálózat működtetése (ajtók szélállóságának vizsgálata,
ablakok vizsgálata az épületszerkezeti és épületfizikai laboratóriumban,
válaszfal lágy-nehéz test ütésvizsgálata,
anyag- és szerkezettudományi vizsgálatok, időjárás-állósági és tartóssági vizsgálatok, színeltérések meghatározása,
épületgépészeti vizsgálatok, roncsolásmentes anyagvizsgálatok, statikus és
dinamikus mechanikai terheléspróbák,
aktív tűzvédelmi eszközök vizsgálata,
faanyagú tartószerkezetek vizsgálata
stb.), homlokzatok védelme, homlokzat tűzterjedési vizsgálata, nemzetközi
kutatások, égéstermék-elvezető berendezések vizsgálata és tanúsítása, építésfelügyeleti ellenőrzés, felvonó- és
mozgólépcső-felügyelet, könnyűszerkezetes technológiával készült szerkezetek alkalmassági vizsgálata, minősítési rendszerek működtetése, szakértői
tevékenység, oktatási tevékenység stb.
Ami az ÉMI paksi atomerőműben végzendő munkáit illeti, utaltunk már arra, hogy
a társaság a kezdetektől napjainkig tevékeny háttérintézménye volt az atomerőműnek. Jelentős részt vállalt többek között
a tervezést megelőző kutatás-fejlesztési
feladatokban, a tervezés egyes területein, végezte a tervezésben, kivitelezésben
résztvevő, valamint a beszállító cégek
szervezetminősítését, a beépített építési
anyagok építőipari alkalmassági vizsgálatait, a nukleáris igénybevétellel kapcsolatos vizsgálatokat, a kivitelezés közben
készült tervek és a kivitelezés szuperellenőrzését. A blokkok üzembe helyezését
követően új feladatot jelentett a beépített
építési anyagok és szerkezetek ciklikus
állapotvizsgálata, amely magában foglalja
az üzemeltetési igénybevételek hatására
bekövetkezett változások vizsgálatát, a
4-5 évente ismétlődő vizsgálati eredmények összehasonlító elemzését, valamint
a változásból (öregedésből) adódó hibák
és nemmegfelelőségek kezelésére való
javaslattételt. 1996 és 2000 között az
ÉMI az atomerőművel közösen végzett
kutatás-fejlesztési feladatokat a blokkok
„nem kezelhető” helyiségeiben uralkodó
üzemi és környezeti hatások miatt meghibásodott dekontaminálható (szennyeződésmentesíthető) védőburkolatok eltávolításával, valamint új, az igénybevételnek
megfelelő bevonatok kiválasztásával kapcsolatosan. Jelenleg az üzemidő-hosszabbítás munkálataiban való részvétel jelenti
a legfontosabb feladatot. Az építmények
öregedéskezelési programjainak felülvizsgálatára kiírt pályázatot elnyerő konzorciumnak az ÉMI is tagja. A társaságnak
meghatározó szerep jutott a szerkezetek
és anyagok öregedési (degradációs) folyamatainak leírásában, a vizsgálati módszerek összeállításában és az öregedéskezelési programok kidolgozásában.
Az ÉMI jelenlegi szállítói minősítésének
terjedelme: a PA Zrt. nukleáris rendeltetésű építményeinek létesítésével, átalakításával, karbantartásával és javításával
összefüggően minősítő vizsgálat és szakértői tevékenységek végzése.
Prancz Zoltán
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Finiséhez ért az ez évi karbantartás!

Az 1.-4.-2. blokkok karbantartása
után folyik a 3. blokk főjavítása. A
munkák folyamatáról Zsoldos Ferenc
létesítmény-fenntartási igazgatótól
kértem tájékoztatót.

– Igazgató úr! Mikor állt le a 3. blokk és
meddig tart a főjavítás?
- A 3. blokk augusztus 20-án éjfélkor állt
le. A leállítási folyamatok tervszerűek és
zökkenőmentesek voltak. A karbantartás
augusztus 24-én reggel kapta meg azokat
a munkaterületeket, amelyeken végre kell
hajtanunk a karbantartási feladatainkat.
A főjavítás 63 napra van tervezve, ám úgy
néz ki, hogy a két turbina közül az egyiket
4 nappal hamarabb tudjuk indítani, már
az 59. napon, ezután megtörténik a másik
generátor párhuzamos kapcsolása is.

Tápszivattyú szerelése

– Milyen fontosabb karbantartási feladatokat kell végrehajtani?

- Maradva a turbináknál, el kell végeznünk mindkét turbinán a nagynyomású
rész fúvókakoszorú-cseréjét. Ez a csere biztosítja azt, hogy a 3. blokk teljesítménye is
elérje a 108%-ot. Ezzel a teljesítménynövelési
program is befejeződik, mind a négy blokk
500 MW-os teljesítményen üzemelhet.
A gőzfejlesztők mindegyikét bontani kell
a nikkelgyűrűk cseréje miatt. Ez a munka
az elmúlt év feladataiból maradt meg. El
kell végeznünk a kijelölt gőzfejlesztők szerkezeti vizsgálatát is. Kiemelt feladat még a
tápvízelosztó kollektorok állapotának ellenőrzése. Jelentős munka a 3., 4., 6. fksz szerkezeti vizsgálata és a motorok főjavítása.
Mindkét generátornál a teljes kifűzéses
nagykarbantartást végezzük el, és sor kerül mindkét generátorpajzs átalakítására.
Ebben az esetben össze kell hangolni a generátor és a turbina szétszerelési munkáit,
ehhez korábban részletes ütemterv készült.
A reaktoron megtörténik a szokásos teljes
zónakirakás, és az előírt szerkezeti vizsgálatokat hajtjuk végre a reaktor belső berendezésein. A biztonsági hűtővízrendszeren
végrehajtandó feladatainkat szintén össze
kell hangolni a beruházási tevékenységgel
ahhoz, hogy a 200 milliméter alatti csővezeték cseréje zökkenőmentesen végrehajtható legyen. Fontos feladat még a lokalizációs
tornyok tálcáinak szerkezeti vizsgálata és a
feltöltéses próbája.
A 2. blokkhoz hasonlóan a 3. blokkon is
itt Pakson állítjuk be a térfogat-kompenzátor biztonsági szelepe vezérlőszelepeinek
nyitónyomását a melegpróbapadunkon.
A visszaindulási program október elején
kezdődik, az első gép október közepén, a
második vélhetően négy napra rá lesz párhuzamosan kapcsolva. Ezzel a 2009-es év
karbantartási időszakának a végére érünk,
és abban bízunk, hogy nem kell leállni a
következő év karbantartási időszakáig.

– Köszönöm a tájékoztatást.

-beri-

Munka a generátoron

Kötõelem revízió a rektorcsarnokban

A gõzfejlesztõn
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Hegesztõk a
lokalizációs
toronyban

32SP szétszerelése

Világszínvonalúan újult meg a rendszerirányító
A hazai villamosenergia-rendszer
rendszerirányításának kezdetétől
számítva a negyedik vezénylőt vette
birtokba április 28-án az országos
diszpécserszolgálat azzal, hogy új
székházba költözött a Mavir.
Az elmúlt hatvan évet átfogó időszak négy
jelentős állomása volt 1949, 1951, 1978 és
2009, melyek a Magyarország villamosenergia-rendszerét üzemirányító diszpécserek munkahelyének, a vezénylő életének sarokszámait tartalmazza – mondta
Tari Gábor vezérigazgató július közepén,
amikor bemutatták a sajtónak a Mavir új
„szívét”.
A vezénylőben a régi mozaikséma helyett hatalmas kivetítőn jelennek meg a
szükséges információk. A 8,4x3 méteres
vetítőfelület 18 darabból áll és legalább féltucatnyi számítógépes rendszerből érkező
adat, kép, görbe megjelenítésére alkalmas
egyidejűleg. Ennek költsége mintegy 400
millió forint volt, mert a számítógépes
rendszer alapját képező szoftvert az előző diszpécserközpontból telepítették át.
A Mavir idén mintegy 17 milliárd forintot költ fejlesztésekre, ennek keretében a
hálózatfejlesztési munkájának következő

állomása várhatóan novemberben lesz, a
Szombathely—Hévíz közötti nagyfeszültségű összeköttetés átadásával, melyet jövő év
közepén követhet a Pécs—Ernestinovo közötti távvezeték üzembe helyezése – mondta Tari Gábor.
Az elmúlt évekre visszatekintve látható, hogy 1949-ben Budapest Székesfőváros
Elektromos Műveinek épületében, a Váci
úton kezdte meg munkáját az Országos
Villamos Teherelosztó (OVT), amely 1951ben a Budai Várba, az Úri utca 72. sz. alatti
épületbe költözött, majd 1952-ben a ház
alatt több tíz méter mélyen húzódó pincerendszerbe tette át működését. A föld alatt
eltöltött időszak alatt a hálózat hossza és
az erőművek teljesítménye egyaránt mintegy tízszeresére nőtt, és ezzel együtt fejlődtek a rendszerirányítás eszközei és az
OVT szervezete is. A digitális technika, a
számítógépek térhódítása nem kerülte el
a teherelosztót sem, melynek 1978-ban elkészült új épülete nem csak modern megjelenésével, tágas, világos, funkcionális
munkahelyeivel jelentett újat. Az itt üzembe helyezett HIDIC 80-as folyamatirányító
számítógép a világ élvonalába tartozott, az
Úri utcából a Petermann bíró utcáig megtett néhány száz lépés hatalmas ugrást

Fotó: Csordás G.

jelentett az üzemirányítás technikai fejlődésében, hiszen kevesen dicsekedhettek
akkoriban japán számítógépekkel. Az új
épületről csak jóval később derült ki, hogy
számos problémát rejt magában. Az akkor
modern azbesztes szigetelési technológiáról azóta már tudjuk, hogy egészségkárosító, az acélszerkezetről és az alumíniumelemekről kiderült, hogy korrodálnak.
A nyolcvanas évek végére nyilvánvalóvá
vált, hogy vagy új épületbe kell költöz-

ni, vagy fel kell újítani. A kérdést, hogy
költözés vagy felújítás, tulajdonképpen
eldöntötték a rendszerirányító életében
bekövetkezett változások. Az MVM egykori műszaki főosztályából az európai integráció és piacnyitás követelményeinek
megfelelően 2000-ben először egy önálló
szervezet lett, végül 2005-ben létrejött
az átviteli rendszerirányító. A szakmailag független átviteli rendszerirányító
feladatai és kötelezettségei folyamatosan

bővültek, hamar nyilvánvalóvá vált, hogy
a szervezeti átalakulásokat az örökölt
telephelyek nem képesek optimálisan
kiszolgálni. Ezért indult el 2004 szeptemberében a Mavir igazgatóságának döntése
értelmében az elhelyezési projekt, ami egy
teljesen új székházat jelentett a korábbi
négy telephely helyett. Létrehozásánál különös gondot fordítottak a vezénylőre, ami
az ország villamosenergia-rendszerének
szíve, nemcsak műszaki, de nemzetbiztonsági előírásoknak is meg kell felelnie.
A vezénylő a legvédettebb belső körbe
került, kiegészítve egy szimulátorhelyiséggel, amely lehetővé teszi, nemcsak a
vezénylő kiváltását, de azt is, hogy a dicspécserek életszerűen tudják modellezni
az éles helyzeteket, valamint biztonsági
okokból az épületen kívül is működik egy
tartalék teherelosztó. A költözéskor a vezénylő esetében elsődleges követelmény
volt, hogy az üzemirányítás egy pillanatra sem szünetelhetett és a biztonság sem
csökkenhetett, s ezt a szinte lehetetlennek tűnő feladatot sikerrel oldotta meg
a Mavir, így április 28-a óta már az új
helyről irányítják az ország áramellátását – hangsúlyozta Tari Gábor.
Mayer György
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Nyílt családi nap
Szeptember első vasárnapján nyolcadik
alkalommal tárta ki kapuit az atomerőmű
az itt dolgozók családtagjai előtt. Előzetesen 1500 fő jelentkezését fogadták el, akik
között nem csak atomerőművesek, hanem
az atomerőműben dolgozó MVM leányvállalatainak munkatársai és családtagjai is
jelen voltak. Süli János vezérigazgató köszöntőjében szólt arról, hogy egyre több az
olyan család, amelyben a szülőket követik a
gyerekek, és ezzel atomerőműves dinasztiák alakulnak ki. A vendégek gyalog, kerékpáron és kisvonaton járhatták be az üzemi
területet, és tekinthették meg a felújított
Látogatóközpontot. Változatos programok
biztosították a jó hangulatot, miközben ínycsiklandóan pirult a két ökör a nyárson.
Mire befejeződött az üzemlátogatás, az
ökrök is megsültek, kezdődhetett az ebéd,
amelyhez Fenyő Miklós és csapata szolgáltatta a fülbemászó zenét. Az ökörsültből
jutott a műszakban lévő személyzetnek, az
ügyeletben lévő tűzoltóknak és a biztonsági
szolgálat tagjainak is.

Fotók: Bodajki Á.
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70 éves a Mérnöktovábbképző Intézet
A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem keretei között hetven
éve kezdte meg működését Budapesten a
Mérnöktovábbképző Intézet.
A júliusi számunk „Aktuális információk, évfordulók” cikkében jeleztük, hogy a BME Mérnöktovábbképző Intézetet 1939. augusztus 15-én a Műegyetemen alapították. Ez volt Európában az első, egyetemi
keretek között működő továbbképző intézet, melynek célja az 1939. évi Hivatalos Közlöny augusztus
15-i számában volt olvasható: „A gyakorlatban működő mérnökök tudományos továbbképzése előadások,
előadássorozatok, tanfolyamok és laboratóriumi gyakorlatok révén, egyrészt – a műegyetemi tanulmányok kiegészítéseképpen – az elmélet és gyakorlat
mindenkori legújabb fejlődésének megismerése,
másrészt a különleges szakismereteknek megszerzése céljából.” Az induláskor megfogalmazott gondolatok ma is időszerűek. Az alapítása hetvenedik
évfordulóját szeptember 17-én ünneplő BME MTI
igazgatója, dr. Benedek András egyetemi tanár vállalta a tájékoztatást.

- Mennyiben változtak az alapítók céljai és
milyen új igények jelentek meg az elmúlt
időszakban?
- Az alapításkor megfogalmazott gondolatok az
intézmény feladatáról ma sem vesztettek időszerűségükből. Intézetünk immáron hetvenéves hagyománnyal rendelkező, az iskolarendszeren kívüli
képzésekre szakosodott felnőttképzési intézmény.
Kínálatunk a gazdaság egész területét lefedi, folyamatosan igazodva a piac igényeihez a szakosító
képzés, az átképzés és a kiegészítő képzés területén. Fő szakterületeink: energetikai szakképzések;
építés-ellenőrzés és -irányítás; építőmérnöki és
építészmérnöki ismeretek; gazdasági, szervezési,
vezetési ismeretek; geometriai modellezés és számítógépes tervezés; ingatlanszakmai ismeretek;
környezetvédelem; számítástechnika; valamint az
aktuális vegyész- és villamosmérnöki ismeretek.
Intézetünk már a 90-es évek végétől rendszeresen
megjelentette kínálatában az uniós csatlakozással
összefüggő témaköröket. Ezekkel a tanfolyamokkal
sokoldalú tájékoztatásra és felkészítésre törekedtünk. A kínálatot illetően jelentős szerepet kaptak
a mérnöki határterületek: gazdasági, jogi, uniós
pályázati problémákkal kapcsolatos kérdéskörök.
Különös gondot fordítunk arra, hogy előadóink
minden esetben az adott tanfolyam témájában legjáratosabb egyetemi oktatók vagy gyakorlati szakemberek legyenek. Munkatársaink folyamatos kapcsolatot tartanak a műszaki felsőoktatásban, kutatásban és a gazdaság különböző területein dolgozó
szakemberekkel, akiktől rendszeresen kapunk továbbképzési témajavaslatokat. Ezek felhasználásával, minden oktatási félév kezdetekor megjelenik a
képzés tanfolyami kínálatát ismertető Tájékoztató
c. kiadványunk. Az interneten szörföző kollégák
minden fontos és aktuális információt – képzési
cél, célcsoport, részvételi feltétel, képzési tematika,
ismeret-ellenőrzés módja stb. – megtalálhatnak a
http://www.mti.bme.hu címen.

- Mit emelne ki a szeptemberben induló képzések közül?
- A Magyar Mérnöki Kamara megbízásából intézetünk meghatározó szerepet vállal a „103/2006.
(IV. 28.) Kormányrendelet az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer
részletes szabályairól” c. jogszabály szerinti kötelező szakmai továbbképzések szervezésében és
lebonyolításában. Az őszi félévben először október
9-10-én tartunk ilyen továbbképzést. Az energetikai szakképzések közül kiemelném az energia
auditor képzést és az épületenergetikai felkészítő
tanfolyamot. Szakmai szempontból jelentős még a
„Minőségügyi mérnök – Minőségügyi menedzser”
tanfolyamunk is. E képzés két féléves, az itt végzett
hallgatók az intézet bizonyítványával együtt megkapják az Európai Minőségügyi Szervezet (EOQ)
oklevelét, és bejegyzést nyerhetnek az „EOQ minőségügyi menedzser” névjegyzékébe is.

- Mit üzen e fórumon keresztül az olvasóknak?
- A szeptember 17-i jubileumi ünnepségen, ahol
a továbbképzés témakörét járjuk körbe - előzetes
telefonos bejelentkezést követően (tel.: 1/463-2471)
szeretettel várjuk a kollégákat.
Sipos László

Felkészülés egy új nukleáris biztonsági
irányelv bevezetésére
Az Országos Atomenergiahivatal honlapját (www.
oah.hu) tanulmányozva
értesültünk arról, hogy az
EU Hivatalos Lapjában megjelent a tanács 2009/71/
Euratom Irányelv, a nukleáris létesítmények nukleáris
biztonsági közösségi keretrendszerének létrehozásáról. E dokumentum létrejöttéről, hazai bevezetésről
Lengyel Zoltán, az OAH
főosztályvezetője nyilatkozott szerkesztőségünknek.
Az elmúlt év végén már több
híradásból értesülhettünk
arról, hogy az Európai Unió
szakpolitikusai közösségi
szintű atomenergia-szabályozási dokumentumok készítésén fáradoznak. A több körös
jóváhagyási eljárást követően
június 25-én megszületett a
2009/71/EURATOM jelű nukleáris biztonsági irányelv. A
tagállamoknak 2011. július
22-ig kell hatályba léptetniük
azokat a nemzeti jogi változtatásokat, amelyek összhangot
teremtenek a most elfogadott
és kihirdetett irányelvvel. Az
irányelv rendelkezései meghatározzák a szabályozó hatósággal, az engedélyessel és
a szaktudás fenntartásával
kapcsolatos kötelezettségeket,
valamint a nyilvánosság tájékoztatására vonatkozó előírásokat. E dokumentumban előíró
jelleggel szerepel az is, hogy a
tagállamoknak az irányelv végrehajtásáról első alkalommal
2014-ben kell jelentést benyújtaniuk a bizottsághoz, majd ezt
követően háromévenként kell
beszámolniuk.

- Milyen szakmai indokai
vannak az EU nukleáris
irányelv megszületésének?
– kérdeztem Lengyel Zoltánt,
az Országos Atomenergia-hivatal
Általános Nukleáris Igazgatóság

biztonsági referencia szintjei
kidolgozása tekintetében, és
amelyben európai nukleáris
biztonsági szabályozó hatóságok többsége részt vett.
Meg kell még említeni, hogy
az új javaslat teljes mértékben
figyelembe veszi a tagállamoknak a 2003/2004-es csomag
vizsgálata során kifejtett álláspontját azáltal, hogy elválasztja
a biztonságot a nukleáris hulladékokkal kapcsolatos és a pénzügyi kérdésektől, valamint hogy
elveti a nukleáris biztonsági ellenőrzés közösségi testületének
létrehozására vonatkozó elgondolást, és a nukleáris biztonsági felülvizsgálatokat kizárólag a
nemzeti szabályozó hatóságok
feladatkörébe utalja.

- Mennyiben generál változást e dokumentum a jelenlegi hazai szabályozásban?

EU koordinációs és elméleti sugárvédelmi főosztály vezetőjét.
- A nukleáris létesítmények
üzemeltetésében határokon átnyúló kockázat rejlik, korábban
azonban a nukleáris biztonsági
megközelítéseknek csak korlátozott mértékű harmonizációjára került sor az EU-tagállamok
között. Az Európai Bizottság
célja az volt, hogy a nukleáris
biztonsági közösségi keretrendszer létrehozásáról szóló irányelvtervezettel újra napirendre
tűzze a nukleáris biztonságról
szóló közös uniós keretrendszer
megalkotását. Naprakésszé kívánta tenni a nukleáris létesítmények biztonságával kapcsolatos alapvető kötelezettségek
és általános elvek meghatározásáról szóló tanácsi (Euratom)
irányelvre vonatkozóan tett, a
2003-as eredeti nukleáris biz-

tonsági csomagban szereplő bizottsági javaslatot. 2003. január
30-án a bizottság két irányelvjavaslatot fogadott el („nukleáris
csomag”), amelyek a nukleáris
létesítmények biztonságával,
illetve a kiégett fűtőelemek és
radioaktív hulladékok kezelésével foglalkoztak. A csomagot az
Európai Gazdasági és Szociális
Bizottság és az Európai Parlament véleményének kikérésével egyidejűleg az olasz és az
ír elnökség idején (2003-2004)
a tanácsban is megvitatták.
Ekkor nem érték el szükséges
minősített többséget, amely
lehetővé tette volna mindkét
javaslat elfogadását. Ezek után
2008 végén látta elérkezettnek
az időt az Európai Bizottság egy
kiérleltebb javaslat benyújtására. A felülvizsgált irányelvi
javaslat a következőkre épít:

• A 2007-ben létrehozott, a
nukleáris biztonsággal foglakozó magas szintű munkacsoport (ENSREG) ajánlásaira (tíz
alapelv). A csoport tagjai a 27
tagállam nemzeti szabályozó
illetve nukleáris biztonsági hatóságainak vezetői.
• A létező főbb nemzetközi
jogi aktusok, különösen a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) égisze alatt kötött,
nukleáris biztonságról szóló
egyezmény (CNS) elveinek beépítése a közösségi szabályozásba, továbbá a NAÜ által a nukleáris biztonság alapvető elveinek
és normáinak kidolgozása terén
kiadott ajánlásai.
• A Nyugat-európai Nukleáris Hatóságok Szövetsége (WENRA) műszaki jellegű munkája,
amely 2006-ban zárult a meglévő nukleáris létesítmények

- Nincs szükség átfogó jogszabály módosításokra, a hatályos
hazai jogi környezet, és az idén
már beterjesztett atomtörvény
módosítási javaslatok együtt
elegendőnek látszanak a jogharmonizációs kötelezettségek
teljesítéséhez. A legfontosabb
változás néhány szakkifejezés
újraértelmezésében várható.

- Milyen konkrét feladatokra
kell készülnünk Pakson és
a többi engedélyes telephelyén?

- A keretrendszer 6. cikke
foglakozik az engedélyesekkel.
Az ebben felsorolt követelményeknek és előírásoknak már
jelenleg is meg kell felelnie a
hazai létesítményeknek. Nem
látok új feladatot, bár megemlítendő, hogy a bevezetőben ön
által is említett, 2014-től háromévenként esedékes jelentés összeállításában számítunk a PA
Zrt. közreműködésére.

- Köszönettel vettük értékes
válaszait.
Sipos László

Palágyi Menyhért-jubileum
Az európai hírű tudós 150 éve született Pakson
Apja tanítóként került Paksra, mindössze 2 évet élt itt. Mint zsidó tanító és kántor a szegénységtől űzve
sokat vándorolt. Két fiát komoly
anyagi erőfeszítések árán küldte
egyetemre, de megérte: a fiatalabbik, Lajos ismert költő lett.
Palágyi Menyhért (1859–1924) Temesváron, majd Kassán töltött diákévei után
a budapesti Műegyetemre iratkozott be,
ahol –apja ösztönzésére – főleg matematikát tanult. Már egyetemista korában írt
egy olyan matematikai művet (Vonalgeometriai tanulmányok), amelyet az Akadémia adott ki. Ez mutatja, hogy ezen a
területen is tehetséges volt, de hajlamai
más irányba vonzották. A matematikával
csak annyi kapcsolata maradt, hogy később egy ideig középiskolában matematikát tanított (a Berzsenyi Gimnázium honlapja szerint 1903—1904-ben náluk volt a
„számtan és rajzoló mértan” tanára).
Az egyetem elvégzése után előbb újságíró volt, többször is próbálkozott saját
lap alapításával (Irodalmi Lapok, 1882;
Új Nemzedék, 1887; Jelenkor, 1896—97),
de ezek igen rövid életűek voltak. Alapvetően ellenzéki, a hivatalos, akadémikus
konzervatív nézeteket és álláspontokat
hevesen és gyakran indulatosan támadta. Tekintélyt nem ismert, kritikáiban támadta például még Madáchot és Petőfit is.
E nézeteivel nem fogadta be őt a magyar
irodalmi közélet. 1900—1903 között kül-

földön élt, és érdeklődése egyre jobban a
filozófia felé fordult. 1905-től a kolozsvári
egyetemen magántanár. Itt már szinte kizárólag filozófiával foglalkozott. A háború
után a darmstadti egyetemen oktatott filozófiát, s ott is halt meg 1924-ben.
Filozófiai műveit főleg német nyelven
írta. Ott kinn jobban is ismerték munkásságát, sőt filozófiájának követői is
akadtak (Ludwig Klages, Max Scheler).
Filozófiai nézeteinek ismertetése itt
természetesen még vázlatosan sem lehetséges. Csak jelzésszerűen: az érzéki
és a fogalmi világ egységét hirdette. Kanttal szemben az ismeret a priori és egyben
a posteriori jellegét hangsúlyozta (szinte
filozófiai szentségtörés!). Az empirizmust és a racionalizmust a megismerési
módszer két egymást kiegészítő oldalának tekintette, ezzel magára haragítva

mindkét irányzat képviselőit. Több neves
filozófussal szemben is bátorkodott ellenvéleményt hirdetni (Bolzano, Husserl).
Keményen bírálta Marxot és elméletét.
Egyéni szemléletmódjának megfelelően kifejtette, hogy a történelmi materializmusnak
a burzsoázia az igazi híve. Palágyi a nemzetet olyan közösségnek tekintette, amely
az új generációk megfelelő nevelésével az
összemberiség céljaiért képes küzdeni.
Különleges jelentőségűek Palágyinak
a tér és az idő kérdéséről vallott – először
már 1896-ban kialakított, majd 1901-ben
teljesen kidolgozott – tanai, amelyek
szempontjaival sokak szerint évekkel
megelőzte a relativitáselméletet (1905).
Megfogalmazta a tér és idő egységének
elvét, amely szerint a két fogalom egymás
számára nélkülözhetetlen. Az idő világtér,
a térben születik, a tér pedig folyik, létesül, vagyis minden időpontnak megfelel
egy világtér, s minden térbeli pontnak
egy idővonal. Elméletének fontos elve,
hogy egyetlen egyenes vonalú egyenletes
mozgás van, s ez a világ összanyagának
mozgása az időtengely mentén. Nála az
egységben a tér és idő polaritást, de nem
azonosságot jelent, mint Einstein (és
Minkowski) elméletében, akiket később
emiatt bírált. Palágyi állította, hogy a tér
lényegéhez tartozik részeinek egyidejűsége. Viszont a relativitáselméletben az
egyidejűség fogalma értelmét veszíti, ennek következtében a tér és idő kapcsolata
mégis egész más, mint Palágyinál.

E nagyon rövid megemlékezésben még
az összes területet sem tudtam érinteni,
amelyekkel Palágyi alkotó módon foglalkozott. Szülővárosa megbocsáthatatlanul
elfeledkezik nagy szülöttjéről. Az ezredfordulóig azt hiszem, a nevét sem hallotta Pakson szinte senki. 2002-ben sikerült neki a
„hátsó kapun” betörni a paksiak tudatába,
amikor egy Bolyai-emlékkonferencián egy
előadás megemlékezett Palágyi Menyhértről is. 2006 februárjában a Paksi Hírnök írt
róla annak kapcsán, hogy Serdültné Benke
Éva olvasói levele kifogásolja, hogy Paks
nem őrzi méltóképpen Palágyi Menyhért
emlékét. Egyúttal megnyugtatják az olvasót, hogy a polgári kör kezdeményezésére
a városi könyvtár falán emléktábla fogja
hirdetni a nagy tudós nevét.
A nevezett olvasó már nyilván tájékozott volt, hogy kinek az érdekében szólal
fel, mert 2007 novemberében már Palágyi
Menyhértről szóló könyvének bemutatása
zajlott illusztris vendégek részvételével. Toró Tibor professzor, aki ismét jelen volt és
előadást tartott Palágyi Menyhértről, diszkréten letett az emléktábla kereséséről. Helyesen tette: ilyen emléktábla máig sincs. A
150 éves évfordulón nincs hol elhelyezni a
megemlékezés virágait.
Azt hiszem, egyetérthetünk abban,
hogy Paks nem olyan gazdag jeles szülöttekben, hogy megengedhetné magának egy ilyen ismert, sokoldalú tudós
polihisztor emlékének elhanyagolását.
Vinnay István
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A fekélybetegség
lelki háttere
Egy gyakran idézett anekdota szerint
Selye János, a stresszelmélet megalkotója egyszer megkérdezte egy zsarnoki
természetű, önkényeskedő admirálistól, hogy van-e gyomorfekélye. „Nekem
nincs - felelte az admirális - de a
beosztottaimnak van.” Akár megtörtént az eset, akár nem, a válasz frappáns, ám egyáltalán nem meglepő.
A dohányzás az agresszív tényezőket segíti, s így
szerepet játszik a fekély kialakulásában. A nikotin erőszakos elvonása viszont olyan erős stresszt
jelenthet, hogy önmagában képes fekélyt okozni.
A fekélybetegségre hajlamos személyiség általában látszólag nyugodt, „fát lehet vágni a hátán”,
érzelmeit - különösen negatív érzelmeit - ugyanis
nehezen tudja kifejezni. Dühét, haragját, indulatait
inkább „lenyeli”, s ha az ember sokat „nyel”, az
végül „megfekszi a gyomrát”.
A betegekben általában igen erős a vágyakozás
a sikerre, elismerésre, érvényesülésre. A betegek
egy része - az ún. passzív típus - nyíltan kifejezi,
felvállalja függőségi igényeit. Ő az ideális beosztott, maximálisan lojális a céggel, a főnökséggel.
Mindent megtesz az elismerés érdekében, erején
felül vállal munkát, terheket. Eközben azonban
szinte állandóan úgy érzi, hogy kihasználják, s
nem kapja meg a megérdemelt elismerést. Ebben
mellesleg gyakran igaza is van. Hiszen, ha egy
cégnél, vállalatnál a közösségen belül van valaki,
aki önként és dalolva vállalja el a másoknak terhes
feladatokat, azt a többiek szívesen elfogadják, és
idővel természetesnek veszik. Mindig azt a lovat terhelik, amelyik a legjobban húz. És ami természetes,
azt nem dicsérik, nem is jutalmazzák. Tehát a beteg
pontosan azt nem kapja meg, amire legjobban
vágyik, erőfeszítései eredménytelenek maradnak,
nem jut elegendő elismeréshez, sikerhez. Az elfojtott keserűség azután - a bolygóideg állandó izgalmán keresztül - fekélybetegséghez vezet.
A betegek egy része egyébként önmagának sem
ismeri be problémáit, konfliktusait. Jellemző rájuk
a problémák eltagadása, a konfliktusok szőnyeg
alá söprése. Úgy gondolják, a világon minden a
legnagyobb rendben lenne, ha nem fájna állandóan a gyomruk.
A fekélybeteg gondolkodására a pesszimizmus és
az aggodalmaskodás jellemző. Mindig a legroszszabbra készül fel, nehogy csalódás, meglepetés
érje. Százszor lejátssza, elképzeli - s ezáltal át is éli
a legszörnyűbb tragédiákat. Ha gyermeke nem ér
haza idejében az iskolából - biztosan elütötte egy
autó. Ha kedvese késik a randevúról - lelki szemeivel már látja: más nővel/férfival sétál, látja csókolódzni, ágyba bújni… Ha a főnök csak foghegyről
köszön, már biztos benne, hogy rövidesen kézhez
kapja felmondólevelét. Ha az ügyfél visszamond
egy megrendelést, az biztosan súlyos pénzügyi
gondokhoz, sőt csődhöz fog vezetni. S ha a dolgok
véletlenül éppen rendben mennek? Akkor biztos
benne, hogy ez már nem tart soká, és hamarosan
beüt a baj.
A fekélybetegek között vannak az előzővel ellentétes hiperaktív személyiségek is. Benne is erős
a függőség, a gondoskodás, az elismerés iránti
vágy, de ezt nagyfokú függetlenségi törekvései
ellensúlyozzák. A felszínen önálló, felelősségteljes, vezető egyéniség, környezete számára
maga a lázas munka, az ambíció, a függetlenség
megtestesülése, a mélyben azonban szüntelenül
sóvárogja a szeretetet, gondoskodást, elismerést.
Mint menedzser, vezető, kitűnő főnök, mivel fontos számára, hogy beosztottjai ne csak tiszteljék,
hanem kötődjenek is hozzá. Ő az, aki személyes
veszteségként, kudarcként, sőt sérelemként éli
meg, ha egy beosztottja munkahelyet változtat.
Kapcsolataiban látszólag domináns, környezetét,
családját erős függőségben tartja, ennek hátterében azonban az elhagyástól való tudattalan
félelme deríthető fel.
Mindkét típusra egyaránt jellemző, hogy
negatív érzéseit elfojtja, önmaga ellen fordítja. Csoda hát, ha a gyomorsav magát a
gyomor falát emészti meg?
A fekélybetegek pszichoterápiás kezelése meglehetősen nagy nehézségekbe ütközik. Hiszen
mennyivel egyszerűbb egy tabletta bevétele, mint
szembenézni önmagunkkal, rejtett igényeinkkel,
vágyainkkal!
A gyógyítás természetesen nem nélkülözheti a
modern, hatékony gyógyszereket. De ha a beteg
nem tanulja meg problémáit, konfliktusait felvállalni, érzelmeit megélni, kifejezni, nem tanul meg
hatékony stresszoldó technikákat, akkor a fekély
ismételten kiújul vagy a mélyben munkáló lelki
folyamatok esetleg más, nehezebben kezelhető
testi tünetekbe fordulnak át.
Dr. Vöröss Endréné
egészségfejlesztő mentálhigiénikus

Az egészségért és munkabiztonságért
Ismét várják a munkavállalókat az
„Együtt az egészségért és munkabiztonságért” c. nagyszabású munkavédelmi napra, melyet október 28-án
8 és 14 óra között az Irodaépület
földszinti tanácstermében és környezetében rendeznek.

kollégáink figyelmét – hangsúlyozta Szabó
Béla. A rendezvény sikeréért a munkahelyi
vezetők is sokat tehetnek, ha ösztönzik a
munkavállalóikat a programon való részvételre.

Biztonság

Munkavédelem
Most, amikor rohamosan fejlődő technikai világunkban a munkavédelem szerepe
egyre nő és az EU-s követelmények is emelkednek, különös jelentősége van az egyéni
felelősségvállalásnak. A Munkavédelmi
Bizottság (MVB) szervezésében és a Paksi
Atomerőmű Zrt. finanszírozásában megvalósuló rendezvény üzenete és célja, hogy
elősegítse azt a szemléletváltozást, ami
nélkülözhetetlen a biztonságos üzemeltetéshez, termeléshez és elengedhetetlen a
munkavállalók egészségének és munkabiztonságának megőrzéséhez, munkavédelmi kultúrájának fejlődéséhez.

Ismeretek
A munkavédelmi napra azonban nemcsak
a PA Zrt., hanem az atomerőmű területén tevékenykedő valamennyi cég munkavállalóját és
az iparág munkavédelmi szakembereit, munkavédelmi képviselőit is várják. Az erőműben
dolgozók a portákon elhelyezett táblákon és
információs lapokon, valamint elektronikus
úton a portálrendszeren keresztül tájékozódhatnak a programokról. A szervezők apró
ajándékokkal és nyeremények kisorsolásával

kívánják részvételre ösztönözni a munkatársakat. Az országos hírű, neves szakemberek
által tartandó előadásokon többek között szó
esik majd a váz- és izomrendszeri megbetegedésekről, az emberi tényezők kockázati
hatásairól, az európai munkavédelemről,
kiállítás keretében az egyéni védő-, munka- és tűzvédelmi eszközök, valamint munkapszichológiai, villamos-biztonságtechnikai és egészségvédelmi eszközök mellett
bemutatásra kerül egy számítógépes munkahely, az erőmű tűzoltósága pedig vegyi
balesetet szimulálva mentési és kárelhárítási
bemutatót tart.

Együtt, felelõsséggel
Szabó Béla, az MVB elnöke rendkívül
fontosnak tartja a munkaadói és munkavál-

lalói oldal együttműködését, hisz a munkabiztonság megőrzéséért, a dolgozók egészségének megóvásáért a munkaadónak és a
munkavállalóknak együtt kell cselekedni.
Az országos statisztikához képest az atomerőműben, különös tekintettel a bonyolult
munkakörnyezetre, a baleseti mutatók
jónak mondhatók, és ebben nagy szerepe
van a munkáltató elkötelezettségének. A
munkavédelem terén azonban a munkavállalóknak is komoly kötelezettségei vannak. E tekintetben hangsúlyt kell fektetni a
szabályok és az egyéni védőeszközök használatára, de a nem lankadó, éber figyelemre is. A felhívások és az munkavédelemre
vonatkozó ismeretek frissítése sokat segít
a balesetek megelőzésében. Ezzel a (2005
óta kétévente ismétlődő) rendezvénnyel
is az a szándékunk, hogy erre hívjuk fel

Nagy Lajos, az MVB elnökhelyettese a
rendezvényen bemutatkozó cégek aktivitását rendkívül kedvező, pozitív hozzáállásnak tartja. Véleménye szerint a külső
biztonsággal foglalkozó cégek örömmel
jönnek erre a munkavédelmi napra, mert
mint minden szakmai szervezetnek, számukra is fontos, ami itt történik és már gyakorlattá vált. A paksi atomerőmű prioritást
élvez a biztonság terén a cégeknél, melyek
kötelességüknek tekintik a rendezvényen
való részvételt. Általuk pedig a legújabb
biztonsági és védőeszközökkel ismerkedhetnek meg dolgozóink.

Közremûködés
Radnóti István biztonsági igazgató nagyra értékelte, hogy a rendezvény létrejötte a
munkavállalók kezdeményezésére történt.
Hatékony munkavédelmet csakis a munkavállalók tevőleges közreműködésével
lehet megvalósítani, éppen ezért az ilyen
jellegű kezdeményezések minden esetben megkapják a vezetés támogatását. Az
utóbbi években egyértelmű javulás történt
a munkavédelem területén, ami a munkavállalók és a vezetés együttes erőfeszítésének köszönhető.
Lovásziné Anna

Hogyan töltik napjaikat
az atomerőmű nyugdíjasai?
ért, nagyon jól esett, hogy a munkámat elismerik,
megtiszteltetés volt számomra a kitüntetés.

Ezúttal Faddra utaztam, ahol Acsádi Sándort és
feleségét, Marikát látogattam meg. Sátortetős, két
szoba összkomfortos családi házukat 1975-ben
építették, majd évről-évre tovább szépítették, hőszigetelt nyílászárókkal korszerűsítették.
Mikor és milyen módon kerültetek a társasághoz, melyik szervezetnél dolgoztatok és mi volt a
munkaköri feladatotok?
S: A faddi termelőszövetkezetben gépszerelőként
dolgoztam 17 évig. Az erőműbe a Polgári Fegyveres
Őrség szervezésekor jelentkeztem. A rendészeti osztályon 1980. július 1-től 5 évig fegyveres őrként
dolgoztam, majd a portaszolgálat vezetésével bíztak
meg, melyhez Budapesten rendészeti tanfolyamot
végeztem. Az osztály eszköz- és költséggazdálkodója
egyik kollégám nyugdíjba vonulása után lettem.
M: Hasonlóan a férjemhez, én is a helyi termelőszövetkezetben dolgoztam, mint gépkönyvelő. A
férjem szerzett tudomást arról, hogy az erőműbe
számlázó munkakörre lehet jelentkezni. Szerettem
Faddon a munkahelyemet, a jobb lehetőségek
reményében mégis úgy döntöttem, hogy váltok.
1984. október 1-jén nyertem felvételt a pénzügyi
osztályra.
Mikor lettetek nyugdíjasok?
S: 20 évet töltöttem el az erőműben, amikor 57
évesen, 2001. május 3-án korengedménnyel nyugdíjas lettem.
M: Én is 57 éves koromban, 2004. december 30án vonultam nyugállományba.
S és M: Mindketten elmondhatjuk, hogy ugyanannál a szervezetnél kezdtünk dolgozni, ahonnan
nyugdíjba vonultunk, amely arról tanúskodik, hogy
jól éreztük magunkat abban a kollektívában és
szerettük a munkánkat.
Milyen munkahelyi vonatkozású élményeitek
vannak?
S: A rendészeten összetartó kollektíva volt, évente
családos összejöveteleket szerveztünk, amelyek jó
hangulatban teltek. A nyugdíjas búcsúztatómat itt
helyben tartottam a kollégák társaságában.
M: Nekem a legemlékezetesebb élményem ahhoz
fűződik, amikor 2000-ben céggyűrű kitüntetésre
javasoltak a munkatársaim. Meglepetésszerűen

Hogyan telnek napjaitok, mivel foglalkoztok?
S és M: A családi ház körül mindkettőnknek akad feladat. A nagybevásárlásokat többnyire Tolnán, vagy
Szekszárdon intézzük. Nagy a rokonság, a testvérekkel is rendszeres a kapcsolatunk. Mindkét gyermekünk helyben lakik. A lányunknál és a fiunknál
is van két-két unoka, a legnagyobb 12, a legkisebb
pedig 3 éves. Mindketten tagjai vagyunk a Magyar
Elektrotechnikai Egyesületnek. Az egyesület szervezésében voltunk már többször külföldön, legutoljára
Párizsban, felejthetetlen élményekkel tértünk haza.
M: Az én feladatom általában a háztartás vezetése,
sütés-főzés. Kedvelem az ezzel kapcsolatos TV
műsorokat, emellett olvasok és rejtvényt fejtek.
S: Fadd külterületén van egy szőlőnk, amelyet
én művelek, de szabadidőmben legszívesebben
horgászok. A helyi horgászegyesületnek vezetőségi
tagja is vagyok. Nagyon szeretem a sportműsorokat a televízióban, de gyakran látogatom a paksi
futballmérkőzéseket is.
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Hogyan szereztek tudomást a PA Zrt. által a
nyugdíjasok számára kínált kedvezményekről és
juttatási lehetőségekről?
S és M: A nyugdíjasokat érintő fontosabb információkat az Atomerőmű újsággal együtt eljuttatott
tájékoztatókból szerezzük. Sándor fiunk az erőműben dolgozik, tőle is tájékozódunk.
Milyen juttatásokat tudtok igénybe venni?
S és M: Valamennyi juttatás, amelyet mi nyugdíjasok igénybe tudunk venni óriási lehetőség, és
anyagi támogatás számunkra. Örvendetes, hogy
mi nyugdíjasok, az aktív munkavállalókkal azonos
feltételekkel üdülhetünk. Havonta hozzájutunk az
Atomerőmű újsághoz, amelyet szívesen olvasunk.
A családon belül kedvezményesen és korlátlanul
beszélgethetünk mobiltelefonon. A legjelentősebb
anyagi támogatást akkor tapasztaltuk, amikor 15
éven keresztül elektromos fűtésünk volt. Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítást is feltétlen meg
kell említenünk, amelyet az erőműben eltöltött
évek alatt, az atomerőmű jelentős anyagi hozzájárulásával tudtunk összegyűjteni.
Mit üzentek az erőmű munkavállalóinak és nyugdíjasainak?
S és M: A nyugdíjas korúaknak a legfőbb érték,
ha egészségesek. Ez biztosít számukra életerőt, és
jókedvet. Örülünk a családnak, az unokáknak, a
boldogulásuknak.
Kzné

AZ ELŐZŐ ÉVEKBEN ÉLESZTETTÜNK ÚJJÁ EGY HAGYOMÁNYT,
MISZERINT, HA EGY KISGYERMEK MEGSZÜLETIK, ANNAK ÖRÖMÉRE, FÁT
ÜLTETNEK, EGY „ÉLETFÁT.”
ALAPÍTVÁNYUNK, ÉS A TÁMOGATÓK
SEGÍTI ENNEK A HAGYOMÁNYNAK A FOLYTATÁSÁT ÚGY, HOGY EGY- EGY
FÁT BIZTOSÍT AZOKNAK A SZÜLŐKNEK, AKIK JELENTKEZNEK ERRE A
FELHÍVÁSUNKRA.
AZON SZÜLŐK JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK, AKIKNEK GYERMEKÜK

2008. OKTÓBER 1. ÉS 2009. SZEPTEMBER 30. KÖZÖTT SZÜLETETT,
ÉS FELVÁLLALJÁK, HOGY AZ ÁTVETT FÁT ELÜLTETIK ÉS GONDOZZÁK,
HOGY EGYÜTT CSEPEREDJEN GYERMEKÜKKEL.
JELENTKEZNI ÍRÁSBAN LEHET AZ ALÁBBI CÍMEN:
ÖKO MUNKACSOPORT ALAPÍTVÁNY
PAKS TOLNAI ÚT 10.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:2009. OKTÓBER 5.
Felvilágosítást a fenti telefonszámon és e-mailben lehet kérni.
KÉRJÜK, ÉRTESÍTSE CSALÁDTAGJAIT, ISMERŐSEIT, BARÁTAIT
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Robot-robot

Biztonsági kultúra áttekintése és értékelése
NAÜ-konferencia Párizsban
A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) 2009. június 29-től július
3-ig Párizsban, a Francia Nukleáris
Felügyelet székházában tartotta a
nukleáris létesítmények biztonsági kultúrájának átfogó értékelésére
vonatkozó munkaértekezletet.

A River Bend amerikai atomerőmű
szakemberei befejezték annak az olcsó,
távirányítású robotnak a kifejlesztését,
aminek használatával csökkenthető
a személyzetet érő sugárterhelés és
minimalizálható a kedvezőtlen körülmények közötti munkavégzés. A berendezés leginkább traktorra hasonlít,
használatának elsődleges célja a vizuális megfigyelések megkönnyítése a
gőzzel érintkező vagy azt tartalmazó
térrészekben. A forralóvizes reaktoroknál sok ilyen hely van, ráadásul erős
sugárzás is jelen van ezeken a helyeken
– nyilatkozta Tom Baccus minőségbiztosítási felügyelő.
A kis berendezés probléma nélkül
képes átkelni két és fél centis küszöbön
is. Alkalmazása elképzelhető általános
környezeti károk felderítésben során,
kiömlött folyadékok azonosítására is
felkészíthető. A tervezők szerint az
olcsósága lehetővé teszi, hogy jelentős
elszennyeződés esetén egyszerűen otthagyják a területen vagy berendezésben. Szükség esetén a gumikerekek
cserélhetők, így a robot sokszor felhasználható.
A fontosabb műszakai jellemzők az
alábbiak:
• négykerék-hajtás, minden kerék kormányzott,
• 5 collos monitor és videó kimenet
távolabbi monitorhoz,
• billenthető és zoomolható kamera
(SD kártyára menti a képet),
• szintén SD-re dolgozó videokamera,
• távvezérelt fedélzeti világítás,
• kétórás megbízható üzemet biztosító
akkumulátor,
• két és fél kilogramm fedélzeti terhelhetőség egyéb eszközök számára,
• motorfeszültség 8,4 volt,
• teljes tömeg akkumulátorral 9 kilogramm,
• hossz 55, szélesség 40, magasság 40
centiméter,
• kezelési távolság 45 méter,
• ára csupán 8000 dollár!

Ellenálló kamera
A közelmúltban tesztelték a
szakemberek a
Brooks cég új kameráját, amely a
mérések szerint
négyezer gray
értékű elnyelt
dózisig ellenáll a
sugárzásnak. A
berendezést arra
tervezték, hogy
használható legyen a nukleáris
létesítmények
kedvezőtlen körülményekkel (nagy hőmérséklet,
erős sugárzás) rendelkező helyszínein és helyiségeiben (konténment,
gőzterek, reaktorépületek kritikus
részei). A készülék önmaga képes
szabályozni működési hőmérsékletét egy elektromos hűtőrendszer
segítségével, így 71 oC és 99 százalékos páratartalom a működési
határ. Ha mégis tönkremenne az
optikai egység a sugárzás miatt, az
a teljes rendszer árának töredékéért
kicserélhető.
Az ICH-400 HT nevű berendezés
tízszeres optikai és négyszeres digitális zoommal rendelkezik. Két darab 15
wattos LED-lámpa adja a fényt olyan
intenzitással, mint egy hetven wattos
halogénizzó, ezek tervezett üzemideje
ráadásul 50 ezer óra.
Forrás: Nuclear Engineering
International, 2009. augusztus
Varga József

A konzultatív légkörű értekezleten a kelet-közép-európai térség atomerőművei és
nukleáris hatósági felügyeletei képviseltették magukat. A rendezvény szervezője Anne Marie Louise Kerhoas asszony, a NAÜ
nukleáris biztonsági programokért felelős
képviselője volt.
A rendezvény azt tűzte ki célként, hogy
15 évvel a „biztonsági kultúra” kifejezés
első megjelenését követően történjen kezdeményezés a biztonsági kultúra területén
végbemenő fejlődés átfogó értékelésére.
Az értékelés elvégzéséhez a meghívott
előadók, Marin Ignatov NAÜ-szakértő és
Albert Frischknecht, a svájci nukleáris
hatóság inspektora tartott bevezető előadásokat. Az előadók a biztonsági kultúrát a nukleáris ipar egyik olyan speciális
jellemzőjének tartják, amely alapvetően
egy-egy ország vagy nagyobb területi egység általános kultúrájából eredeztethető,
de a nukleáris iparban dolgozók csoportmagatartásán és -viselkedésén keresztül a
biztonsági szempontok folyamatos előtérben tartásával a nukleáris létesítmények
tervezésétől az üzemeltetésig a biztonságos működés egyik alappillére kell, hogy
legyen. A meghívott előadók alkalmazható
gyakorlati megoldásokat mutattak be a
biztonsági kultúra átfogó áttekintésére és
értékelésére.
A NAÜ gyakorlata szerint 37 szempont
figyelembevételével lehet erősíteni a biztonságorientált irányítási rendszert, valamint
a csoport és az egyéni biztonsági elkötelezettséget. A szempontrendszer a NAÜirányelvként megjelent GS-G-3.1 kiadványban megtalálható. A NAÜ új értelmezésű
meghatározása szerint a biztonsági kultúra
két alapvető fő részből tevődik össze. Egy
részt egy jól definiált egyértelmű felelősségi rendszerrel működtetett irányítási ke-

retből, másrészt a szervezetekben dolgozók
biztonságtudatos magatartásformáiból.
A biztonsági kultúra nehezen kézzel
fogható és nehezen mérhető, de hiánya a
biztonságos működésben zavarokat képes
okozni. A NAÜ által meghívott előadók
mellett az egyes országok képviselői is bemutatták a saját gyakorlati megoldásaikat
a biztonsági kultúra fejlesztésére és átfogó
értékelésére vonatkozóan. A közép- és kelet-európai régiókból, illetve a volt Szovjetunió területéről érkező résztvevők (Ukrajna,
Oroszország, Litvánia, Bulgária, Montenegró, Románia, Szlovákia, Csehország, Lengyelország, Örményország, Azerbajdzsán
és Magyarország) nemzeti előadásokat
tartottak. Az egyes országok biztonsági
kultúrájának fejlesztési módjai lényegesen eltérnek egymástól. Minden ország
törekszik egy hatékony és fejleszthető, de
megoldásaiban egyedi szempontrendszert
felállítani és azt működtetni. Jellemzően a
NAÜ, a WANO és az NRC biztonsági kultúrára vonatkozó megközelítései érvényesülnek, de vannak olyan országok, amelyek
külső szakértői intézet által kidolgozott elvek mentén vezették be a nukleáris biztonsági kultúra értékeit. A biztonsági kultúra
átfogó önértékelésére már szinte minden
ország kísérletet tett. Azonban a nehezen
vagy egyáltalán nem mérhető biztonsági
kultúra összetevőire (döntéshozatal, kom-

Asset Suite 6 – PassPort-verzióváltás projektjének előrehaladása
2009. július 7-én lezárult az Asset
Suite 6 Terjedelem kialakításának fázisa. A meglévő folyamatok
felmérésre és átdolgozásra kerültek, a jövőbeli igények megismerése eredményeként elkészültek
a folyamattervek, funkcionális
specifikációk.
Július 14-én megkezdődött az Építési
fázis, melynek célja az előző fázis során definiált fejlesztési igények megvalósítása, a technikai eredmények
tesztelése, valamint a felhasználók
oktatása.
Az oktatások lebonyolítására októberben és novemberben kerül sor.
Számítógép alapú (e-learninges) oktatást fogunk biztosítani a rendszer navigációjának elsajátítására, valamint
azon változások bemutatására, ahol
nincs jelentős módosulás. Tantermi
oktatást szervezünk azon modulok
változásainak bemutatására, amelyek nagyobb mértékben módosultak, továbbá az új modulok teljes körű ismertetésére. Jelenleg az oktatási
anyagokat készítjük, és a következő
hetekben fogjuk egyeztetni a szervezetekkel az oktatások időpontjait.
Várhatóan 1400-an kapnak oktatást,
az időpontokról az érintetteket időben
tájékoztatni fogjuk.

Projekt-munkacsoportok
elõrehaladásai:
Funkcionális munkacsoportok
(Munkairányítás, Berendezéskizárás, Készlet és katalógus, Műszaki
adatok kezelése, Dozimetria, Doku-

mentumkezelés, Tevékenység nyomon követés, Műszaki változások,
Személyi minősítési adatok): Megtörtént a részletes tervek jóváhagyása, jelenleg a funkcionális specifikációkkal kapcsolatos egyeztetések
zajlanak.
Projektmenedzsment modul: a PA
Zrt. cégvezetése döntésének megfelelően a jövőben minden műszaki
beruházást projektként kell kezelni. További feladat lesz a PA Zrt.
Projektirányítási Folyamatának kialakítása.
Technikai munkacsoportok (Interfész, Adatbetöltés, Lokalizáció,
Fejlesztések, Bázisüzemeltetés, Alkalmazásüzemeltetés): Az érintett
interfészek üzemképesek, elkészült
a rendszerintegrációs terv, illetve
folyamatban van a technikai specifikációk kidolgozása, igazodva a funkcionális tervekhez. Az adatbetöltési
feladatok ütemterv szerint haladnak.
Mindezek mellett elkészült a rendszer magyarra fordítása. A következő
időszakra tervezett feladatok között a
részletes tervezés során azonosított
rendszerbeállítási igények megvalósítása, az új jogosultságok létrehozása és a meglévők igény szerinti
módosítása szerepel.
Szervezeti változáskezelés: az irányítóbizottság által elfogadott kommunikációs terv szerint haladnak az elvégzendő feladatok.
Az „Alkalmazás fázis” 2009. november 13-án indul.
Minden projekttagunknak jó munkát
és egészséget kívánunk az elkövetkező
feladatokhoz!

munikáció, vezetői kapcsolattartás stb.)
mutató számokat nem képeznek. Az elkötelezettségre vonatkozóan többen készítettek kérdőíves felméréseket, amelyeknek az
eredményeit számszerűsítették.
Egyes esetekben a biztonságközpontú
szervezeti felépítésen belül még akár főállású, a biztonsági kultúra fejlesztésével
megbízott csoportot is létrehoztak a jó
gyakorlatok hatékony bevezetésére és elterjesztésére.
Az előbbiektől eltérő megközelítést alkalmaznak a franciák, akik az általuk tartott
előadásokon hangsúlyozták, hogy a biztonsági kultúra kulcselemeit egyéni programokkal fejlesztik, és a fejlődés mértékét
egy független humán kutatóintézettel értékeltetik. A francia módszer alapja az, hogy
a biztonság növelésére pozitív hatást kiváltó
elemeket, mint a konzervatív döntéshozatal,
az operatív dokumentumok használata, az
eltérések kezelése, a vezetői ellenőrzések
hatékonysága, a munka előtti eligazítások
végrehajtása, a képzések színvonala, valamint a kommunikáció erősítése különkülön kerül górcső alá az átfogó, több erőművet érintő és időben is hosszan tartó (1
év) biztonságikultúra-felmérések során. A
felméréseket - amelyek interjúkon, helyszíni
megfigyeléseken és célirányos kérdőíveken
alapulnak - az összegyűjtött adatok alapján
értékelik. Az értékelést végzők az erőművek

számára kiemelik a feltárt, jő gyakorlatokat
és magatartásformákat, valamint megfogalmazzák a fejlesztendő területeken alkalmazható tanulási technikákat.
A magyar biztonsági kultúra fejlesztésére vonatkozó gyakorlatunkat ismertetve
említést tettem három jól elkülöníthető
időszakról. Elsőként az erőműben felállított
nukleáris biztonsági szervezetről tettem
említést, amely hivatott volt kezdeményezni majd betartatni az eseménykivizsgálások korszerű módszereit, a lépésről lépésre
történő programvégrehajtást, az előírások
betartását. A második fázisként mutattam
be az üzemeltető (üzemviteli és karbantartó)
szervezeteknél meghonosodott biztonságtudatos magatartást, az erőművi rend vonatkozásában elért fejlődést. Említést kellett, hogy
tegyek a 2003-ban bekövetkezett 2. blokki
üzemzavarról, amelynek következtében
elindult a biztonsági kultúra fejlesztésének
a harmadik fázisa. Bemutatásra kerültek
azok a társaság működésében végrehajtott
változtatások, amelyek biztosították a vezetők biztonságközpontú együttműködését és
új irányítási modell alkalmazását, továbbá
a biztonsági kultúra formálását befolyásoló
technikák (vezetői ellenőrzések új módszere, biztonsági napok bevezetése, az üzemeltető személyzet oktatási programja stb.)
bevezetését és működtetését.
A biztonsági kultúra szoros összefüggésben van az adott ország alapkultúrájával. A
biztonsági kultúra nem vagy csak nehezen
mérhető és számszerűsíthető. A nukleáris
iparban a munkakultúra a nemzetközi
ajánlásokat figyelembe véve fejleszthető.
A biztonsági kultúra elterjesztése időt és
türelmet, valamint elhivatottságot igényel
az erőmű összes munkavállalójától. A biztonságtudatos munkavégzés kulcselemeinek jelen kell lenni a társaság vezetésében,
az egyes szervezetekben és az egyes munkavállalók gondolkozásában. A biztonsági
kultúrára fordított költségek megtérülése
költség-haszon elemzéssel nem vizsgálhatók, de a biztonsági kultúra alacsony
színvonala vagy esetlegesen hiánya súlyos
üzemzavarokat okozhat.
Lakatos Gábor
villamos üzemviteli osztály

A PA Zrt. környezetvédelmi
jelentése
Megjelent a Paksi Atomerőmű Zrt. legújabb környezetvédelmi jelentése, mely
a 2008-as év adatait, eseményeit tartalmazza. A kivitelében mutatós tájékoztató közel 40 színes oldalon keresztül
grafikonokkal, ábrákkal és képekkel
illusztrálja a paksi atomerőmű múlt évi
környezetvédelmi tevékenységét.
A PA Zrt. 2001 óta készít nyilvános környezetvédelmi jelentést a társadalom számára a
nyílt és őszinte tájékoztatás elvének jegyében.
A kiadvány célja, hogy ne csak szakmai szinten, de mindenki, az érdeklődő lakosság előtt
is megismerhetővé váljon a paksi atomerőmű
hagyományos és nukleáris környezetvédelmet
felölelő feladatköre.
A 2008. évről szóló kiadvány a PA Zrt. tevékenységének rövid bemutatásán túl elemzi
a tavalyi év nukleáris környezetvédelmi tevékenységét, ezen belül részletezi a radioaktív
anyagok kibocsátásának és a környezetellenőrzés témakörét. Külön fejezet foglalkozik a
radioaktív hulladékok kezelésével. A hagyományos, azaz nem nukleáris környezetvédelmi tevékenységet érintően kitér a vízminőség-védelemre (felszíni és felszín alatti vizek
védelmére), a levegőtisztaság-védelemre,
valamint az inaktív hulladékokkal (veszélyes hulladékokkal, ipari, termelési hulladékokkal) való gazdálkodásra. Helyet kapott a
jelentésben a vegyi anyagok kezeléséről szóló
tájékoztatás is.
Kiemelt szereppel bír a kiadványban az
atomerőmű teljesítménynövelésével és üzemidő-hosszabbításával kapcsolatos eredmények
bemutatása.
A minőség- és környezetirányítás, környezetvédelmi menedzsment rendszer ismertetése kapcsán bemutatást nyernek az erőmű
további tanúsított, akkreditált rendszerei,

valamint környezetközpontú céljai, programjai.
A környezetvédelmi jelentést, mint eddig minden évben, ez alkalommal is az
Ipari Biztonsági Főosztály Környezetvédelmi Csoportja az erőmű érintett szakterületeinek munkatársaival közösen állította össze. A kiadvány szerkesztését Sallai
Orsolya környezetvédelmi vezető mérnök
végezte.
A PA Zrt. környezetvédelmi jelentése tájékoztatás céljából eljut az érintett hatóságok felé, és belső elosztás révén az erőmű
egységei is megkapják. A PA Zrt. Tájékoztató és Látogató Központján keresztül pedig
ugyanúgy, mint az erőmű más szóróanyagához, nyilvános kiadásaihoz, minden
atomerőműbe látogató vendég hozzájuthat.
Lovásziné Anna
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Kürtölni fogom, hogy mennyire jó itt!
Erdélyi és felvidéki magyar egyetemisták szakmai gyakorlata az erőműben
A paksi atomerőmű jó hírét vitték
tovább az idén is a határon túli felsőoktatási intézményekből - a Babes-Bolyai
Tudomány Egyetemről, a Sapientia
Erdélyi Magyar Tudományegyetemről,
a Kolozsvári Műszaki Egyetemről, a
pozsonyi, a prágai és a brünni műszaki egyetemről - érkezett hallgatók,
szám szerint huszonnégyen.
Fontos az erőmű számára, hogy a jövő
műszaki nemzedékének tagjai közül a
határon túlról is minél többen közvetlenül ismerjék meg a nálunk folyó munkát,
és megalapozott véleményt tudjanak róla alkotni. Az atomerőmű ösztöndíjára
saját diák szervezeteiknél pályázhattak
a fiatalok, ahol többszörös szűrőn kellett
megfelelniük (tanulmányi eredmény, tudományos tevékenység, diákszervezetben
végzett munka stb.). A szakmai gyakorlat
helyi szervezését, a koordinációs feladatokat a HUIG Oktatási Főosztály Vezetésfejlesztési Csoportja látta el. A szakmai
programok a diákok szakirányának megfelelő szakmai szervezetek bevonásával
valósultak meg, amelyből minden igazgatóság kivette a részét. Ezen túlmenően az
MVMI Zrt., az RHK Közhasznú Nonprofit
Kft. és az ETV ERŐTERV ZRt. is hozzájárult a speciális ismeretek nyújtásához. A
hallgatók az első hetet Pakson, a második
hetet Balatonfüreden töltötték. Az általuk
írt véleményekből kiragadtunk néhányat, hogy minden résztvevő és jövőbeni
együttműködő megismerje a határon túli,
magyar ajkú fiatalok gondolatait rólunk.
Az egyik Romániából érkezett egyetemista így számolt be az élményeiről:
„ A Paksi Atomerőmű 2009. évi szakmai
gyakorlatának első hete egy pillanatnak tűnő idő alatt illant el. Még egy héttel ezelőtt
izgatottan vártuk, hogy megismerhessük a
felvidékieket, hogy ezáltal teljessé váljon a
csapat. A szerda esti vacsorán kezdődött el
ismerkedésünk folyamata, amely a programok által egyre mélyült. Mikor elolvastuk

a programok sorrendjét, szívünk megdobbant örömében. Sosem számítottunk volna
ilyen érdekes és teljes foglalkozásra. Már
azt sem tudtuk, hogy melyik tevékenységet
várjuk hamarább.
Csütörtök reggel elkezdődött tényleges
kiképzésünk az erőmű bővítéséről szóló
előadás keretén belül. Mintha konferencián vettünk volna részt, csak úgy fogadtuk
be az új információkat és tettük fel kérdéseinket, amelyek megválaszolásra kerültek.
A továbbiakban az üzemet ismertették meg
velünk. A látogató folyosóról megtekinthettük a blokkvezénylőt. Érdeklődésünket
egyre inkább fokozva keltették fel az ott elhangzottak. Kíváncsian kérdezősködtünk,
az ott dolgozók szakterületéről, hiszen
nagyon érdekesnek tartottuk. Amikor a
reaktort tekintettük meg, még több kérdés
született és szakmailag nagyon mély beszélgetés alakult ki az előadók és a csoport
között. Megtekintettük a turbinacsarnokot
is, ahol újabb ismeretekre tettünk szert.
Ebéd után meglátogattuk a KKÁT-t. Nagyon tetszett, hiszen bementünk és a helyszínen mindent megtekintve hallgathattuk
meg a részleteket. Az első nap erőműben

töltött része ez által befejeződött, így már a
szabadidős programok következtek erre a
napra. Megtekintettük a csodálatos Szentlélek templomot, illetve egy kis ízelítőt is
kaptunk a templom történetéből. Felemelő
érzés volt ott lenni. Később megismertük
Paks környékét a lovas kocsikázás keretén
belül. Meglepetés volt számunkra, hogy
behívtak a borpincébe különbnél különb
borok kóstolására. A Pálma Lovas tanyán
a vacsora után tehetségünket kamatoztathattuk az agyagozással, illetve lovagolhattunk is. Természetesen a lehetőséget
maximálisan kihasználva második körre
is mentünk.
Pénteken ismét vártuk az új információkat, hiszen előre tudtuk, hogy újabb érdekességekről fog szó esni. Megtekintettük
a Szimulátort. Ott lenni valami csodálatos
érzés volt. Továbbá a KGYK-ban is érdekes foglalkozásban volt részünk, hiszen
bemászhattunk a gőzfejlesztőbe, illetve
megtekinthettük a reaktort részletesen. A
későbbiekben az erőmű tűzoltóságán ismereteink ismét bővültek, majd fejlesztettük
magunkat az edzőteremben, illetve tüzet is
oltottunk. Délután megtekintettük a városi

múzeumot,illetve a Lussoniumot. Csodálatos volt mindezen helyeken részt venni.
Az esténket tekézéssel töltöttük, így egy
újabb csodálatos napot zártunk. A hétvége
felemelően telt el. Szombaton kenu túrán
vettünk részt . Eleinte kissé nehézkesen
ment, viszont a visszaúton kiscsoportunk
egészen egymásra hangolódott. Közben
megtekintettük a Gemenci erdőt, illetve különböző állatokat is láthattunk. Vasárnapra
rossz idő ígérkezett, viszont jóra fordult, így
sárkányrepülésre is sor került. Leírhatatlan érzés volt ott lenni.
Az újabb hetet ismét vártuk, hiszen
mindenki a maga szakterületén bővíthette
tudását. Rendkívüli odaadással foglalkoztak velünk, rengeteg ismeretet elmondtak,
illetve programot megmutattak. Megtudhattuk, hogy mivel is foglalkozhatnánk
az erőműben. Továbbá megtekintettük
a meleg-és hideg vizes csatornákat, ahol
madárkolóniákat is láthattunk, illetve az
Öko-parkban szarvas simogatásra is sor
került.
Nagyon tartalmas és érdekes volt az elmúlt hét, úgy érzem rengeteget fejlődtem,
úgy szakmai, mint más téren is. A színes
programoknak köszönhetően csapatunk
összekovácsolódott. Nagyon hálás vagyok
azért, hogy itt lehettem, hogy tagja lehettem ennek a csapatnak. Mélységesen bízom benne, hogy lehetőség nyílik majd
újabb ittlétre. Mindezen élményekért hálás vagyok a fogadóknak, hiszen szeretettel
foglalkoztak velünk és mindig törekedtek
még inkább felejthetetlenné tenni ezt a hetet. Köszönöm szépen.”
Egy másik véleményből idézve, így láttak bennünket:
„Folyton elcsodálkoztunk, hogy itt mindenki mennyire kedves, bár így lenne mindenhol.” (Hmm…húzzuk ki magunkat!)
De visszakanyarodva a szakmához, az
egyes szervezeteknél kialakult benyomásokból néhány, a véleményekből kiragadott
idézettel folytatjuk:
„A legtöbbet mégis a fizikusoktól lehetett
tanulni, a saját szakomon, tetszett a kazet-

ták áthelyezésének megtervezése, ahogy
elmagyarázták a fizikusok és nagyon segítőkészek voltak.„
„…nagyon felkeltette az érdeklődésemet
az erőmű, az itt folyó munkálatok. Szeretnék még többet tudni, tanulni róla, ami
talán a leghatékonyabb akkor lenne, ha a
helyszínen tanulhatnám hozzáértő, ott dolgozó, lelkes emberektől.”
„Nagyon örülök, hogy azon diákok közé tartozhattam, akik betekintést nyertek
a Paksi Atomerőműbe, s mi több, hogy a
Hírközléshez soroltak, ahol Merkl Gábor
rendszermérnök jóvoltából betekintést
nyerhettem olyan helyekre, persze személyesen, mint pl. a blokkvezénylő, amelyet
a legtöbb diák csak a látogatófolyosón keresztül nézhetett meg. Megismerkedtem az
atomerőmű diszpécser szolgálatával és a
telefonközpontjaival is, amit nagyon érdekesnek találtam.”
„Horváth Szilárd és Prókai Attila érdekes bemutatót tartottak az erőműben
üzemelő villamos gépekről és berendezésekről. Ez a része a szakmai gyakorlatnak
nagyon tetszett.”
„Egyedülálló ipari megoldásokat láthattam, melyeket otthon vagy szimulált környezetben sem láthatnám.”
„…a KGYK-ban Gerzsei Zoltán nagyon
érdekes szakmai bemutatóval várt bennünket. Ehhez fogható dolgot még soha
nem tapasztaltam.”
A rendelkezésünkre álló terjedelem korlátozott, ezért sajnos nem tudunk mindenkitől idézni. Egy mindannyinkhoz szóló
levélrészlettel köszönjük meg a szakmai
gyakorlat megvalósításában résztvevő
munkatársaknak a közreműködésüket:
„… százszor visszajönnék ide ha tehetném, és szerintem van esélye, hogy még valaha erre járok, akkor viszont mindenképp
felkeresem az itteni hihetetlenül kedves
embereket. És ha már én nem jöhetek mindenkinek, kürtölni fogom, hogy mennyire
jó itt. Köszönjük a csodálatos élményeket.”
Ignits Miklósné
OKFO Vezetésfejlesztési Csoport

Szívbarát Munkahely a Paksi Atomerőmű Zrt.!
Az Országos Egészségfejlesztési Intézet és
a Flora az idei évben harmadik alkalommal
hirdette meg a Szívbarát Munkahely pályázatot. A pályázatra három kategóriában
lehetett nevezni: kis-, közepes és nagyvállalat kategóriában.
A felhívásra részvénytársaságunk benyújtotta
pályázatát, amelyen a nagyvállalat kategóriában második helyezést értünk el. Erről
kérdeztem Demeter Károlyné humánpolitikai
főosztályvezetőt.
- Miért döntött úgy a humán szervezet,
hogy érdemes megpályázni a Szívbarát
Munkahely díjat?
A részvénytársaság hosszú évek óta kiemelt
figyelmet fordít a munkatársak egészségére,
igen színvonalas a foglalkozás-egészségügyi
ellátásunk, egyre több egészségfejlesztő,
egészségmegőrző programot szervezünk, biztosítunk a munkavállalók és családtagjaik
számára, valamint fokozott figyelmet fordítunk
a munkahelyi stressz kezelésére is. A stressz
leküzdése, a munkatársak egészségének
megőrzése és a megfelelő munkakörnyezet
megteremtése nemcsak a dolgozók, de a
vállalatvezetés érdeke is egyben. A pályázati felhívást áttekintve úgy gondoltuk, érdemes megméretni magunkat a nagyvállalatok
között, kíváncsiak voltunk arra, hogy mennyit
ér mindez ebben a versenyben.
- Milyen területekre kellett kitérni a pályázati anyagban?
Minden kategóriához személyre szabott kérdőív tartozott, amely négy fő területet vizsgált;
általános kérdések, bemutatkozás, táplálkozás, testmozgás és stresszkezelés.
Az általános részben be kellett mutatni a
nevező cég egészségtervét, egészségprogramját, a foglalkozás-egészségügyi ellátást,
annak keretében biztosított szolgáltatásokat.
Részletezni kellett, hogy az egészséggel kapcsolatos kommunikáció mennyiben és milyen
formában jelenik meg a cég kommunikáci-

ós tevékenységében. Jelentős számú kérdés
vonatkozott a munkakörülményekre, munkakörnyezetre.
A táplálkozás területére vonatkozóan olyan
kérdések szerepeltek a kérdőívben, hogy biztosít-e a munkáltató étkezési hozzájárulást,
ásványvizet a munkavállalók számára, a munkahelyen megoldott-e a meleg étkeztetés,
van-e a munkahelyi büfékben zöldség és
gyümölcs vásárlására lehetőség, továbbá mit
tesz a munkáltató az egészséges táplálkozási
lehetőségek biztosítása érdekében.
A testmozgás blokk tartalmazta, hogy milyen
sportolási, testedzési lehetőségeket nyújtunk a munkatársak számára, bemutattuk
az aktív kikapcsolódást, pihenést biztosító
közös szabadidős programjainkat, illetve az
Egészségközpont keretében szervezett mozgásos programokat.
A stressz témakörhöz tartozott annak bemutatása, hogy milyen stresszkezelési tréningeket, csapatépítő rendezvényeket szervezünk,
biztosítunk-e konzultációs lehetőséget a munkavállalók számára, hogy munkahelyi vagy
magánéleti problémáikkal pszichológus, mentálhigiénés szakemberhez forduljanak, milyen
a munkaidő-beosztás, továbbá, hogy milyen
módon támogatjuk a munkahely/magánélet
egyensúlyának megteremtését.
- Hogyan történt a pályázatok értékelése?
Minél több pozitív lépést és példát tudott
felmutatni egy munkáltató, annál több pontot gyűjthetett. Az egyes példákat súlyozták (1-5 pontig) aszerint, hogy az mekkora
áldozatot/befektetést igényel a munkáltató
részéről. Az így összeadott legmagasabb
pontszám alapján hirdették ki mindhárom
kategóriában a díjazott cégeket. A pályázattal kapcsolatban a szervezők elmondták,
nagyon örültek annak, hogy még ebben a
válsággal teli időszakban is vannak olyan
cégek, amelyeknek fontos a munkahelyi
egészség. Nagyon sok új pályázat érkezett, és az előző évekhez képest sokkal
magasabb színvonalú nevezéseket küld-

tek a pályázók. A munkaadók kezdenek
rájönni arra, hogy mit jelent és miért fontos a szívbarát munkahely. Mit lehet tenni
a munkahelyi stressz csökkentéséért, és
hogyan lehet a dolgozókat kiegyensúlyozott
táplálkozásra és testedzésre ösztönözni. Ezt
már nagyon sok cég felismerte hazánkban
is, így az idén közel 100 nevezés érkezett
a versenyre. Közülük kerültek ki azok a
pozitív példák, amelyeket díjjal jutalmazott a
Szívbarát Munkahely pályázat zsűrije.
- Milyen díjazással jár a Szívbarát Munkahely
cím?
Magyarország szívbarát munkahelyei közé
bekerülni, úgy gondolom, már önmagában is
nagy nyereség a cégnek, ám a dobogósokat
jutalmazták is. A díjakat úgy válogatták össze,
hogy jelképezzék a szív egészségéért folytatott küzdelem három legfontosabb területét:
az egészséges táplálkozást, a rendszeres testmozgást és a stresszkezelést. Így részvénytársaságunkat a Szívbarát Munkahely szobor
mellett egy kéthetes egészségprogrammal
jutalmazták, amely egy 50 munkavállaló
részére történő egészségi állapotfelmérést,
stressz- és fittségi szintmérést jelent, valamint
20 fő részére irodai mobil masszírozási lehetőséget. Ezen túl nyertünk egy hifi berendezést,
5 db relax CD-t és 5 db könyvet a stresszkezelés témakörben.
- Milyen módon hasznosítja a cég a tárgynyereményeket?
A Szívbarát Munkahely szobrot az irodaépület
főbejáratánál fogjuk elhelyezni, a tárgynyereményeket egyelőre a személyzetfejlesztési
csoportban helyeztük el, amelyeket a részvénytársaság szervezett tréningjein, szabadidős programjain fogunk hasznosítani.
Úgy gondolom, a most elnyert Szívbarát
Munkahely cím megerősít bennünket abban,
hogy jó úton járunk, ezért terveink szerint új
elemekkel bővítve folytatjuk egészségmegőrző, egészségfejlesztő tevékenységünket.
László A. Zoltánné

Külföldi és hazai diákok szakmai
gyakorlata a Vegyészeti Főosztályon
Minden évben június-augusztusban
nagy a nyüzsgés a vegyészeti főosztályon, egymásnak adják a kilincset a
szakmai gyakorlatra érkező diákok.
Három külföldi hallgató a Babes Bolyai
Tudományegyetemről, egy fő a Veszprémi
Pannon Egyetem környezetmérnöki, egy
fő a BME vegyipari- és élelmiszeripari szakáról, hét fő az ESZI környezetvédelem- és
vízgazdálkodás, közgazdasági és ügyviteli
szakmacsoportból.
Átfogó képet kaptak az erőműben folyó
vegyészeti tevékenységekről, az év során
elért eredményekről, az előttünk álló jövőbeli feladatokról elméletben, majd a gyakorlatban is.
Többek között Gáspár Gyula a VTO
technológus mérnöke ismertette a primer
és szekunderköri vízüzem biztosításához
a vízkezelő berendezések üzemeltetését,
a szükséges vegyi anyagok előkészítését,
az ipari és kommunális hulladékvizek kezelését. Az atomerőmű pótvízellátása és
vízkezelő rendszereinek - (szekunderköri
főkondenzátum tisztító, egészségügyi épü-

leti víztisztító) – üzemeltetését.
Horváthné A. Rózsika és Kató-Herczeg
Judit a VEO kémiai anyagvizsgálatokról,
a primerköri vízüzem radiokémiai vizsgálatairól, a berendezések, rendszerek tisztítási műveleteinek laboratóriumi ellenőrzéséről, a gáz-és olajrendszerek, ellenőrző
vizsgálatáról tartottak tájékoztatást, majd
a laboratóriumok, berendezések, eszközök
üzemeltetéséről.
Megismerkedhettek az évek óta működő
vegyészeti szakértői rendszerrel.
Az itt elhangzottakról írásos beszámoló
anyagot is készítettek a diákok, ami a szakmai dolgozatuk elkészítéséhez használnak
fel. Mivel a diákok most először jártak Pakson, megtekintették a múzeumot a képtárat, a római kori romkertet- a Lussoniumot,
a nagy melegben pedig a strandon pihentek és finom paksi borokkal enyhítették a
szomjukat a Sárgödör téren. A Babes Bolyai
hallgatók még soha nem jártak a Balatonon,
így 1 hetet Balatonfüreden tölthettek el.
Köszönjük munkatársainknak a részvételt a szakmai gyakorlaton, a diákoknak
pedig további jó felkészülést kívánunk!
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Paksi Sportválasztó
Az Atomerőmű SE kezdeményezésére szeptember 3-án és 4-én
egész nap várták az ürgemezei
strandra a környékbeli gyerekeket
és szüleiket.
A Budapesten már négy éve sikeres rendezvény most mutatkozott be először
vidéken is. Az I. Paksi Sportágválasztón
több mint húsz sportágat próbálhattak
ki a látogatók. Volt itt búvárkodás, floorball, íjászat, judo, kajak-kenu, karate,
kosárlabda, labdarúgás, néptánc, ökölvívás, ritmikus gimnasztika, röplabda,
sakk, tájfutás, teke, tenisz, twirling,
úszás és vitorlázás. Kedvcsinálónak ott
voltak a sportágak helyi képviselői.
Találkozhattak az ide látogatók olimpiai bajnok, több világ- és Európa-bajnok sportolóval, valamint az ASE és a
PSE NB-I-es kosárlabda-, illetve labdarúgó-csapatának játékosaival.
Itt voltak: Éger László (labdarúgás),
Gulyás Róbert (kosárlabda), Braun
Ákos (judo), Kovács Antal (judo), Kozmann György (kenu), Tököli Attila
(labdarúgás), Ács Péter (sakk), Boros
Gergely (kajak).

Kovács Antal, ASE ügyvezetője és Bedecs Ferenc helyettes elmondta:
- A Paksi Sportágválasztó együttműködő partnere a Nagy Sportágválasztó. A rendezvény névhasználata a
védjegybirtokos Merkapt SE hozzájárulásával történik. Több lelkes sporttársunkban és sok szülőben is felvetődött, hogy érdemes és hasznos lenne
a Nagy Sportágválasztó rendezvényét
és annak eszmeiségét országos szintre
emelni. Nemcsak Budapesten, hanem
több vidéki nagyvárosban, a helyszíni
adottságokhoz, lehetőségekhez igazítva
megszervezni a helyi sportágválasztót.
Nagy örömünkre szolgált, hogy vidéken elsőként Pakson, az Atomerőmű
Sportegyesület saját kezdeményezésére ez már meg is valósulhatott a paksi
strandon.
Vártuk az iskolás gyerekeket, a paksi
óvodák nagycsoportjait szervezett csoportokban, pedagógusi és szülői kísérettel. Körülbelül 3000 gyerek és 1000
kísérő jelent meg a kétnapos, díjmentes
rendezvényen.
A sportválasztó lehetőséget adott arra, hogy a diákok megismerkedjenek az
egyes sportágak előnyeivel, és a számítógép vagy a diszkó helyett a mozgást,
a sportot választhassák.
- Minden várakozásomat felülmúlta
az a hozzáállás, amit itt, Pakson tapasztaltam - mondta Kovács Antal, a rendezvény egyik megálmodója és szervezője.
Az iskolák igazgatói, sportvezetők, az
edzők, az atomerőmű vezetése, Süli János vezérigazgató, Hajdú János
polgármester, egy emberként álltak a
rendezvény mellé, továbbá a helyi gazdasági élet szereplői is segítségünkre
voltak kisebb-nagyobb adományokkal,
felajánlásokkal.
A város így lényegében saját maga
tesz legtöbbet a mozgásért, a sportért.
A mai gazdasági helyzetben is az egyik
legjobb „befektetés”, ha a családok
áldoznak a gyermekek sportolásáért.
Ráadásul Pakson olyan helyzetben vagyunk, hogy a családoknak nem kerül
igazán pénzébe, ha a gyermek sportol.
Itt minden lehetőség megvan, és az a
tapasztalat, hogy a tanulásban vagy
az élet minden más területén jobban
helyt állnak azok a fiatalok, akik sportolnak.
A városunknak nagy érték, hogy egy
ilyen rendezvény sikeres lehet.
Wollner Pál

XIV. Magyar Borok Útja Rallye
Már 14 éve, hogy Ferjáncz Attila autóversenyző és Regőci Attila pr-üzletember
kitalálta, ezt a mára már hagyománnyá
vált autós kalandozást. Az első évtől kezdve Ferjáncz Attila örökös rali bajnokunk
tervezi meg az útvonalat. Az idei táv körülbelül 900 km körüli volt. Augusztus
28-án indult a XIV. Magyar Borok Útja
Rally. Ezúttal is közel száz pár indult el
a Parlament elől, hogy megtegye a kiszabott távot és teljesítse a feladatokat. Az
első nap a résztvevők ellátogattak Paksra, Kiskőrösre, Lajosmizsére, Szolnokra.
Pénteken Debrecen, szombaton Eger, míg
vasárnap Budapest volt a cél. Az első évi
verseny után a mostani volt a második,
amelyen mindenki a saját autójával indult. A program kitalálói, ezzel a túrával
is a magyar borokat kívánják népszerűsíteni, de fontos hangsúlyt kap a gasztronómia, a turizmus, és a közlekedésbiztonság
is. Épp ezért naponta kétszer ellenőrzik
majd, hogy fogyasztottak-e alkoholt a versenyzők és szigorúan ellenőrzik a gyorshajtást is.
Paksra érve például a versenyzőknek
egy gyorsasági-ügyességi versenyt kellett
futniuk a Művelődési Ház parkolójában.
Mártha Imre az MVM vezérigazgatója
teherautóval vágott neki a távnak - megszerezte a jogsit teherautóra is, így a XIV.
Borok Útja Rally-n egy hatalmas Renault
platóssal indult, aki ezzel alaposan meghökkentette a résztvevőket. Sem légkondi,
sem más kényelemi berendezés nem szolgálta a több száz kilométeres verseny során
- hiszen az autó egy vérbeli munkagép, az

MVM csoport szállítási feladataiban működik közre.
A verseny három részből áll, vagyis
nemcsak az számít, hogy ki a leggyorsabb.
Ezen kívül tesztlapot is ki kellett tölteniük
a résztvevőknek, amelyen borokkal és a
közlekedési szabályokkal kapcsolatos kérdések voltak. De ügyességi feladatokat is
meg kellett oldaniuk, például hordógurítás,
talicskatologatás vagy célba dobás borosüveggel.
A verseny alkalmából megjelent programmagazinból idézek:
Süli János a paksi Atomerőmű Zrt. Vezérigazgatója: nagy öröm számomra, hogy
a Magyar Borok Útja Rallye idén, immár
XIV. alkalommal kerül megrendezésre. A
rendezvény iránti nagy érdeklődés arról
árulkodik, hogy sokak számára fontos az
ország kulturális és történelmi örökségének megőrzése.
Mártha Imre az NVM Zrt. Vezérigazgatója: engem mindig magával ragad a borrali
sajátos hangulata s a lehetőség, hogy kipróbáljunk egy új területet.
Hajdú János Paks polgármestere: A
Magyar Borok Útja Rallye nagyon hasznos és üdítő színfolt ma Magyarországon,
mely a barátságról és a borról szól, politikamentesen.
Tavaly a balatoni borvidéken jártak, jövőre pedig várhatóan Villányt keresik majd
fel az autósok - mondta a szervező.
A XIII. Magyar Borok Útja Rallye Fővédnöke az MVM Zrt, Arany fokozatú támogatója – többek között - a Paksi Atomerőmű
Zrt volt.
Wollner Pál

Fotó: Wollner

XIV. Tűzkakas
Immár tizennegyedik alkalommal került
megrendezésre Pakson, a városi strandon az Országos Tűzoltó Strandfoci
Bajnokság. A bajnokság selejtezőire
2009. július 11-16. került sor.
XIV. TŰZKAKAS Országos Tűzoltó Strandfoci
Bajnokság döntőjét 2009. augusztus 7-8.-án
vívták. A 2009. évi rendezvényre 57 csapat
adta le nevezését. Sajnos szolgálati okok miatt
egy csapat nem tudott eljönni, de így is rekord-

számú csapat küzdött a döntőbe jutásért. Az
56 csapatból 24 csapat jutott a döntőbe. A
döntőben négy, hatfős csoportban kezdték
meg a küzdelmet a csapatok. A csoportokból
az első négy helyezett jutott tovább a legjobb
16 közé. Innen egyenes kieséses rendszerben
folytatódtak a küzdelmek, egészen a döntőig.
A döntő mérkőzést a pécsi és miskolci csapat küzdötte. A mérkőzés végén 1:1 állást
mutatott az eredményjelző. Büntető rúgások
következtek, melyben a pécsi csapat első két
büntetőjét értékesítette, a miskolciak pedig
mindegyiket kihagyták, így a pécsiek diadalmaskodtak a XIV. Tűzkakas-on.
A XIV. Tűzkakas végeredménye
1. Pécs HÖT
2. Miskolc HÖT
3. Kiskunfélegyháza HÖT
4. Ózd HÖT
5. Jászberény Öregfiúk, Kecskemét, Barcs,
Komló

Öt nap a Hernádon
Az eredményhirdetésen a 24 csapatból 22
felsorakozott, ami elismerés a szervezők felé.
A díjkiosztón a rendezvény támogatói közül
is megjelentek, akik részt vettek az ajándék
osztásban.
Megjelent támogatók képviselői:
Furka Tibor a Paksi Önkéntes Tűzoltó Sport
és Hagyományőrző egyesület elnöke; Fata
Istvánné GSZK Kft. ügyvezetője; Bokor László
G&L Mérnöki Iroda ügyvezetője; Szabó Jenő tű.
alez. a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságok
Szövetségének vezetőségi tagja; Bán Attila tű.
alez. a Paks Város Hivatásos Önkormányzati
Tűzoltósága parancsnoka.
A csapatértékelésen túl különdíjak is kiosztásra kerültek: a torna legsportszerűbb csapata a Szolnok HÖT, a legjobb mezőnyjátékos
Vígh Ferenc (Miskolc HÖT), gólkirály Darázs
Gábor (Pécs HÖT), és a legjobb kapus címet
Ajtony Szilveszter (Jászberényi Öregfiúk) kapta.
Wollner Pál

MVM Paksi Atomerőmű Kupa
a Gemenci Nagydíjon
2009. július 10-11.-én került lebonyolításra Tolna megye egyik legjelentősebb nemzetközi sporteseménye a Gemenci Nagydíj Nemzetközi
Országúti Kerékpáros Verseny.
A több évtizedes múltra visszatekintő verseny igazi rangot vívott ki magának mind
a hazai, mind a nemzetközi kerékpáros
versenyek sorában. A Gemenci Nagydíj
2004-ben UCI 2.2-es minősítéssel került
be a nemzetközi versenynaptárba.
Hazai győzelemmel zárult a 2 milliós öszszdíjazású Alisca Bau 35. Gemenci Nagydíj
pénteki, első szakasza. A 144 kilométeres,
Skoda - Alisca Autocentrum Kupán 7 ország 11 csapatának 74 kerekese sorakozott
a kaposvári rajtnál. A szekszárdi befutó
alkalmával Lovassy Krisztián volt a leggyorsabb. Az egyetlen hazai UCI-kategóriás többnapos országúti viadal kerekeseit a
szekszárdi dombvidéken végig hideg, esős
idő kísérte.
Az Ifjúsági Unió Szekszárd által szervezett versenyen, szombaton délelőtt indult Paksról, a Polgármesteri Hivatal elől
az MVM Paksi Atomerőmű Kupa. A 148
kilométeres országúti mezőnyverseny
útvonala Paks-Nagydorog-Szedres-ZombaTevel-Zomba-Kisdorog-Tevel-Závod-Bony-

hád-Szekszárd volt. Ezen szakaszon a leggyorsabb versenyző az osztrák csapatban
tekerő, cseh Adam Homolka volt.
A 35. Alisca Bau Gemenci Nagydíj kerékpárversenyt a két szakasz alapján az
újvidéki Dér Zsolt nyerte, a szerb válogatott
színeiben. A legjobb magyar versenyzőnek
járó narancs trikót, összetett 4. helyével
Lengyel Tamás érdemelte ki, a Tusnad
Cycling Team színeiben.
Este nyolctól háztömbkörüli versenyek
kezdődtek utánpótláskorú igazolt és felnőtt
amatőr kerékpárosoknak Szekszárd belvárosában, majd fél tíztől a villanyfényes
gálára, az Alisca Bau Kupára, a Pálinkás
Csaba emlékére kiírt kritériumversenyre
került sor.
A családok és a gyermekek a T-Mobile
Szekszárdi Kerékpáros Napon tekerhettek.
Wollner Pál

Az ASE turistái régen dédelgetett tervüket valósították meg.
Lecsorogtak a Hernádon. A
szlovákiai Zdana-ból indulva
öt nap alatt értek Gesztelyig.
Az akadályokkal teli, félvad,
kanyargós folyón egy pillanatra sem csökkenhetett
a figyelem. Mégis történt
néhány borulás. Ez benne
van a pakliban. Szerencsére
senkinek sem esett komoly
baja. Csodaszép tájakon, a
zempléni hegyek tövében utaztunk. A folyó ezer arcát mutatta.
Hatalmas nyárfák és füzek szegélyezték. Az elöl haladók gazdag
élővilágot riasztottak fel. Jártunk szebb napokat látott falvakban, muzeális vízierőművekben, és láttunk pazar üdülőfalut.
Táboroztunk szép kempingben és csak natúr a folyóparton.
Vacsoráztunk terített asztalnál és az ölünkben csajkából. Volt
melegvizes fürdő, máskor a Hernád, ahogy angol WC, meg a
kukoricás. Élményekkel teli öt napot és 104 km-t hajóztunk
együtt mi harmincketten.
Nagy István

Fotókiállítás

A Paksi Fotósok Baráti Körének négy tagja mutatkozott be közös tárlaton Pakson, a Városi Művelődési
Központ kis kiállítótermében. A kiállítást Kiss G.
Péter újságíró nyitotta meg szeptember 3-án. A
Paksi Fotósok Baráti Köre 2002 októberében
alakult Pakson, a Városi Művelődési Központban
a fotózási ismeretek felújítása, elmélyítése és új
fotótechnikai ismeretek megszerzése céljából.
Csatlakoztak és tagjai a Magyar Fotóművészeti
Alkotócsoportok Országos Szövetségének
(MAFOSZ). Jelenlegi kiállításukat a magyar fotográfia napja alkalmából és Paks várossá válásának
30-ik évfordulójára állították össze. Fitt Tamás,
Szécsényi Zsolt, Hadnagy Lajos és Wollner Pál
képei Paks és környékének értékeire fókuszálnak.

Wollner Pál, a fotós klub vezetője elmondta, egyébként is célul tűzték ki, hogy megörökítik a város
természeti és épített értékeit, rendezvényeit. Pakson
rendkívül sok rendezvény van, és nagy az igény arra,
hogy közzétegyék az itt készült fotókat. Ez a gondolat
ösztökélte őket egy új honlap, a www.paksikepek.
hu létrehozására is. A klubbal kapcsolatban a fotós
elmondta, hogy kétheti rendszerességgel tartják foglalkozásaikat, ahol igyekeznek elmélyíteni fotózási
ismereteiket, tudásukat. Gyakorta hívnak előadókat
vagy ők maguk készülnek egy-egy előadással, és
rendszeresen rendeznek maguk között képbírálatot,
ami nagyon építő jellegű. Szívesen látnak minden
érdeklődőt, aki szeret fotózni. A tárlat szeptember
25-ig látható.
WP

