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2000 MW teljesítményű a paksi atomerőmű
Mind a négy blokk 108 százalékon üzemel

Lévai András
üzenete!
„A földi megsemmisülés felé haladva, tisztán
látom, hogy addig van magyar jövő, amíg
vannak, akik áldozatok árán, - ellenállás
esetén is – képviselik az erkölcs és igazság
szellemét.
Csak így lehet a tehetséget a nemzet, a közösség javára fordítani, az emberek jólétét szolgálni. Aki így végzi munkáját, az hagy olyan nyomot maga után, mely
az örökkévalóság felé mutatja az utat. Erdély jó példáját adja annak, hogyan kell küzdeni reménytelen
helyzetekben. Most is megújulásra van szükség, az
segíthet! Soha ne adjátok fel!” Ezek voltak Lévai professzor búcsú gondolatai tanítványainak 2001-ben.
(Büki Gergely: Egyetemtörténeti Füzetek, 2008.)
Lévai András már nemcsak szavaival, hanem tárgyiasult jelenlétével is befolyásolja majd mindennapi
gondolatainkat és tetteinket, hiszen elfoglalta méltó
helyét a Látogatóközpont előtti Disputa szoborparkban. Szobrának ünnepélyes felavatására számos tanítványa, tudományának művelői és tisztelői jelenlétében került sor 2009. december 3-án. Süli János vezérigazgató köszöntő szavai után dr. Rádonyi László
professzor, a Lévai Alapítvány tagja mondott méltató
beszédet. Az ünnepséget Kubik Anna színművész
tolmácsolásában elhangzott versek és Lévai Klára
levelének felolvasása tette hangulatossá.
Lévai András az ipari, az oktatói és kutatás-fejlesztési munkát egyaránt a rá jellemző pontossággal, lelkiismeretességgel végezte. Ám szíve csücske
mindig az oktatás, a tudás átadása és a szakemberré
nevelés volt.
Nehézipari miniszter-helyettesként – 1962-67
– irányította a hazai villamosenergia-ipar fejlesztését.
Ipari vezetőként meghatározó szerepe volt abban , hogy a
hazai természeti és gyártási adottságokat figyelembe
vevő, a kor színvonalát tükröző szén-, szénhidrogéntüzelésű hőerőművek és atomerőmű létesültek. Elévülhetetlen érdeme, hogy meggyőzte a szakmát és
az állami vezetést a hazai atomenergia-hasznosítás
szükségességéről, és ipari vezetőként előkészítette a
paksi atomerőmű megvalósítását, az erre vonatkozó
államközi szerződést.
Munkásságának eszmeiségét követve, és tiszteletének jeléül , az MVM Zrt. és a PA Zrt. menedzsmentje Lévai Andrásról nevezte el az atomerőmű bővítését
előkészítő projektet, amely 2009 júniusában kezdte
meg működését.

2009. november 13-án a paksi
atomerőmű 3. blokkja is elérte a
korábbi teljesítményének 108%-át.
A 4. blokk 2006 szeptembere, az
1. blokk 2007 júliusa, a 2. blokk
2008 decembere óta a növelt teljesítményen üzemel biztonságosan és
megbízhatóan.
A teljesítménynövelési alprojekt 2002ben kezdte el a blokkok névleges villamos teljesítményének legalább 500 MWra történő növelésére irányuló munka
előkészítését. A biztonsági elemzések
alapján, a sokszintű – többek között környezetvédelmi, vízügyi, nukleáris – hatósági engedélyek és hozzájárulások birtokában kezdődtek meg az előkészítési és
átalakítási munkák.
A megvalósíthatósági tanulmány
szerint lehetséges volt a reaktorok hőteljesítményének 8%-os növelése a biztonsági korlátok betartása mellett. Az
Országos Atomenergia-hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatósága (OAH NBI)
az egyedi átalakításokat és a blokkok

egyenkénti felterhelését engedélyező
határozatainak, az ütemezésnek megfelelően hajtották végre az atomerőmű
szakemberei az egyes átalakításokat az
aktuális nagyjavítások alatt. Ezek között
a legfontosabb – a teljesség igénye nélkül – a teljesítménynövelést lehetővé
tevő üzemanyag-kazetták bevezetése, a
zónán belüli ellenőrző rendszer korszerűsítése, a primer köri nyomásszabályozó rendszer rekonstrukciója, a 2. blokki
fő-keringtetőszivattyú (fksz) járókerekeinek cseréje, a turbina és szabályozórendszerének átalakítása, a generátorok
végzónahűtésének javítása volt.
A blokki átalakításokat követően az
üzemviteli programok szerint hajtották
végre a felterhelés során szükséges vizsgálatokat. Minden blokkon három lépcsőben,
100%, 104% és 108%-on sikeres reaktorfizikai, technológiai és vegyészeti ellenőrzések megfelelő eredményeivel igazolták a
szakemberek – a hatóság bevonásával – a
blokkok biztonságos működését.
A 3. blokk felterhelésének utolsó perceit a blokkvezénylőben kísérte figyelem-

mel Süli János vezérigazgató és Hamvas
István műszaki vezérigazgató-helyettes
is. Süli úr elmondta, hogy a 3. blokk teljesítményének sikeres megnövelésével
immár 2000 MW a paksi atomerőmű
névleges villamos teljesítménye. Köszönetét fejezte ki a jelenlévőkön kívül valamennyi, a projektben részt vevő munkatársnak. A vezérigazgató úr kiemelte,
hogy minden, a teljesítménynövelésben,
valamint az üzemidő-hosszabbításban
közreműködő, a mindennapi üzemeltetést, karbantartást, műszaki tevékenységet végző kolléga tekintse úgy, hogy a
bővítésre irányuló munkának is részese.
A mindennapi biztonságos és megbízható munka a záloga a bővítés sikerének.
Ezt követően a felterhelés megtörténtét
Süli és Hamvas úr kézjegyével látta el a
blokkügyeletesi naplóban.
Az elért eredményekkel kapcsolatos
gondolatairól Szőke Lariszát, a teljesítménynövelési (TN) alprojekt vezetőjét
kérdeztük:
– Mindenekelőtt szeretném megköszönni az erőmű és a külső szervezetek,

intézetek, hatóságok munkatársainak
a teljesítménynövelés sikeres megvalósításában végzett áldozatos munkáját!
Hosszú időn át sok szakember dolgozott
együtt, hogy biztonságosan, sikeresen
valósuljon meg ez a projekt.
Ugyanakkor el kell mondanom, hogy
bár a blokkok teljesítménynövelése műszakilag megvalósult, és mind a négy
blokkunk biztonságosan és megbízhatóan üzemel 500 MW névleges villamos
teljesítményen, több teendő van még
folyamatban. A növelt teljesítményű 3.
blokk próbaüzemének értékelését el kell
végeznünk, és új üzemeltetési engedélyért kell folyamodnunk. A TN-alprojekt
részeként idén 12 db gadolíniumos munkakazetta, jövőre 6 db szbv-kazetta tesztelésére kerül sor. 2010-től elkezdődik az
optimalizált üzemanyag-kazetták általános alkalmazása. Utolsó fázisában van
a szimulátor és a Verona zónaellenőrző
rendszer rekonstrukciója a gadolíniumos kazetták üzemeltetéséhez. Remélem, ezen feladatainkat is eredményesen
elvégezzük.
Hadnagy

Miniszteri vendéget fogadtunk

Herczog László szociális és munkaügyi miniszter és munkatársai tettek látogatást az atomerőműben december 4-én. A vendéget Süli
János vezérigazgató, Demeter Károlyné humánpolitikai főosztályvezető, Mittler István kommunikációs igazgató és Bognár Péter József
vezérigazgatói titkárságvezető fogadták. A több mint egy órás megbeszélés után üzemlátogatáson vettek részt a vendégek.

Boldog és
meghitt
karácsonyi
ünnepeket
kívánunk!
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„Figyelem! Ez
csak próba!”
A szokásos éves baleset elhárítási szervezet (BESZ) gyakorlatának teljes körű
végrehajtására került sor az atomerőműben november 19-én, amelynek rövid értékelésére kértem Radnóti István
biztonsági igazgatót.
Radnóti István: - A gyakorlat három megye – Baranya, Fejér, Tolna
– katasztrófavédelmi szervezeteinek
bevonásával zajlott. Fejér megyében a
kommunikációs kapcsolatok rendszere
lett kipróbálva, a másik két megyében
törzsvezetési gyakorlat keretében követték végig az atomerőműben történt
eseményeket, természetesen az országos szervekkel együttműködve.

A mostani gyakorlat nehézségi fokát növelte a szimulátor karbantartás
miatti leállása, és ezért a technológiai
folyamatokat papíron, írott formában
kellett követni. A gyakorlaton a 101
– 102–103-as épületben lévő állományt kellett kitelepíteni. Terv szerint
az elszállító vasúti kocsikig vonultak
az érintettek, a megszabott védőfelszerelésben.
A gyakorlatot követő rövid értékelés
szerint a gyakorlat sikeres volt, apróbb
hibáktól eltekintve, melyek részletes
kiértékelése a következő időszak feladata lesz.
A magam részéről úgy látom, hogy
a gyakorlat elrendelését követő kezdeti
időszak feladatai igen sűrűek és nagyon fontosak, viszont a rendelkezésre
álló idő nagyon szűk. Ezen a helyzeten
csak jó begyakorlottsággal lehet változtatni. Úgy gondolom, további ésszerűsítésekkel hatékonyabb együttműködés
alakítható ki, és még az ügyeletes mérnök terhelése is csökkenthető.
A kommunikációs kapcsolati rendszer próbája is volt ez a gyakorlat, hiszen most volt a premierje az egységes
digitális rádiórendszernek, amely öszszeköt bennünket a külső szervezetekkel, a tűzoltósággal, rendőrséggel és a
honvédséggel.

Oltakozni, oltakozni!!!
Az új A/H1N1 vírus elleni védőoltás eddigi tapasztalatai
A korábban megjelent „Influenza elleni védőoltás tapasztalatai” c. cikkünk
folytatásának indoka egy mondatban
összegezhető: az orvostudomány képviselői szerint az új A/H1N1 vírus sokkal
veszélyesebb, mint azt eddig hitték.
A Paksi Atomerőmű Zrt. és a NUKLEO-MED
Kft. vezetői továbbra is kiemelt figyelmet
fordítanak az atomerőmű területén munkát
vállalók egészségének megőrzésére. Bizonyított tény, a beoltottak védettek lesznek, így a
szokványos influenza elleni védőoltás mellett
az új vírus érdekében kifejlesztett védőoltást
társaságunk vezetése minden önként jelentkező munkavállaló részére térítésmentesen
biztosítja. Az eddigi orvosi és oltási tapasztalatokról dr. Ótos Miklós főorvos nyilatkozott
szerkesztőségünk számára.
Bevezetőben a tudomány eredményeit tisztelő kollégák figyelmét az alábbiakra irányítanánk. A Magyar Tudományos Akadémia
(www.mta.hu) Immunológiai Bizottságának
felhívása az influenzavírus vakcinával és a
jelenlegi járványügyi helyzettel kapcsolatban

kommentárt nem igényel: Az új, A/H1N1 típusú influenza ellen a lakosság döntő többsége védtelen; A jelenleg Magyarországon
forgalomban lévő, elölt vírust tartalmazó,
új influenza elleni vakcina hatékony védelmet alakít ki szervezetünkben és jelentősen
csökkenti az influenzás megbetegedés kockázatát, ezáltal a lehetséges szövődmények
számát is; Az oltás kapcsán esetenként fellépő enyhe mellékhatásokat túlnyomó részben a vakcinában jelenlévő segédanyagok
okozzák, amelyek szükségesek a hatékony
immunválasz kialakításához, és ezért nélkülözhetetlenek. Hangsúlyozzuk, hogy ezek a
mellékhatások enyhék, nem súlyosabbak
azoknál, amelyeket az évtizedek óta alkalmazott - hasonló technológiával készült - szezonális influenza elleni oltások során alakulnak
ki. A vitaminok önmagukban hatástalanok
az influenzafertőzés ellen, azonban az egészséges életmód és helyes táplálkozás alapvető
fontosságú a megfelelő ellenálló képesség
kialakításában. A súlyosbodó járványhelyzet
miatt javasoljuk, hogy orvosukkal egyeztetve
minél többen és minél hamarabb oltassák be

gedések hátterében már az új A/H1N1 vírus
mutatható ki. Az új típusú influenza belső
szerkezetében más, mint a korábbi vírustörzsek. Ezzel szemben sem sejtszintű, sem kémiai védelemmel nem rendelkezünk. Fontos
tudnunk, hogy különösen a 19-45 év közötti
korosztály a veszélyeztetett. A rizikócsoportokon kívül itt várható a legtöbb halálozás is. A
krónikus betegségekben szenvedők (cukorbetegség, szív- és érrendszeri megbetegedés,
tüdőbetegségek) számára fokozott veszélyt
jelent az új A/H1N1 vírus. Náluk a többnapos lázas állapot végzetes is lehet. A terhes
hölgyek mielőbb jelentkezzenek a védőoltásra, ugyanis a jelenlegi hazai tapasztalatok
alapján kijelenthető, hogy a szövődményes
esetek zömében, a kórházi kezelésekben a
kismamák a legérintettebbek. Az atomerőmű
orvosi rendelőjében a szükséges oltóanyag folyamatosan biztosított.

– Tisztelt Kollégák! Vegyük komolyan
a szakemberek javaslatait és jelentkezzünk a védőoltásra! Az előjegyzési időpont a 77-44-es telefonszámon kérhető.
Sipos László

Szatmáry László nyerte a PA Zrt. játékát
A Paksi Atomerőmű Zrt. (PA Zrt.) új
honlapján Nukleáris ötpróbát indított
2009 nyarán. A játék lényege, hogy animációs eszközökkel kell felépíteni egyegy egyszerűsített atomerőmű-modellt,
majd azokból egy komplett üzemet.

témakörön belül az atomerőmű több mint
vonzó számomra. Szerintem a magyar
energetika és a környezetvédelem szempontjából is a legkiemeltebb módon kell kezelni a paksi atomerőmű helyzetét, mert az
országnak szén-dioxid-kibocsátást takarít
meg, valamint a gazdasági szempontokon
túl munkalehetőséget biztosít a környékbeli lakosok és a felsőoktatásban végzett
fiatalok számára.

A negyedévenkénti eredmények alapján
a legjobb résztvevő kilenc társával erőműlátogatáson vehet részt. Az első ilyen látogatásra 2009. november 13-án került sor,
amikor a 3. negyedévi győztes, Szatmáry
László, a Miskolci Egyetem Anyagmérnöki
Karának 3. évfolyamos energetika szakos
hallgatója heted magával jött Paksra.

– Hol, hogyan találtál rá erre a honlapra, a játékra? Mi fogott meg benne?
– Régebben, a továbbtanulásomról szóló
döntés előtt sokat nézegettem az atomerőmű
honlapját. Később, mikor hallottam az erőmű bővítéséről, a honlapon információkat
szerettem volna erről szerezni. Akkor láttam
meg, hogy van ott egy csodálatosan szép animációs játék. Gondoltam, én is megpróbálkozom vele. A Nukleáris ötpróba nagyon lát-

– A magánéletben még mi érdekel,
mivel foglalkozol?
Szatmáry László középen

ványosan mutatja be mindazt a technológiai
tudást, amivel egyszerűen meg lehet érteni,
mi is az atomerőmű és milyen folyamatok
játszódnak le benne. Amikor a játék egyes
darabjait összerakja valaki, mintha ezeknek
a folyamatoknak a részesévé válna.

– Mi vonzott az erőmű, az energetika
felé? Mik a jövőbeli terveid?

Szélerőmű-parkot vett az MVM
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magukat, tekintettel arra, hogy a védettség
kialakulásához körülbelül két hét kell. Az
oltással nemcsak saját magát, de a környezetében élőket is védi.
- A Tolna megyei összegzés szerint, az itt élő
beoltottak száma (csupán 34 ezer fő) lemarad
az országos átlagtól. Szerencsére a megbetegedési országos átlagtól nincs eltérés, de a korai
fázisban ez nem is várható. A paksi atomerőműben dolgozók mennyire veszik komolyan
az új A/H1N1 vírust, így a térítésmentesen
biztosított védőoltást, és mire hívhatjuk fel az itt
dolgozó kollégáink és családtagjaik figyelmét?
– kérdeztem Ótos doktortól.
- December elejéig közel ezer páciens jelentkezett védőoltásra, melyek zöme kérte
és így meg is kapta mindkét (a szezonális
influenza és az új vírus elleni) védőoltást.
Szeretném felhívni a még kétkedők figyelmét, hogy a halálos szövődmény egy örökletes tényező (genetikai hiba) következménye,
ami ellen vitaminokkal sem lehet védekezni.
Ezen esetekben csupán a védőoltás lehet a
korrekt megoldás. Az eddigi tapasztalatok azt
mutatják, hogy az influenzaszerű megbete-

A magyarországi szélerőmű-kapacitás
közel 15 százaléka került a Magyar
Villamos Művek (MVM) Zrt. tulajdonába azzal, hogy megvette az összességében 23 megawatt beépített kapacitású sopronkövesd-nagylózsi szélparkot
– jelentette be november 25-én Mártha
Imre, az MVM vezérigazgatója.
A megújuló energiaforrások irányába is
terjeszkedni kezdett az MVM azzal, hogy
tulajdonszerzése révén a Hungarowind Kft.
- amely a Raiffeisen bankcsoport tagja volt osztrák tulajdonból 100 százalékos magyar
tulajdonba került. Ez az ország egyik legjelentősebb szélerőmű parkja, amely a hazai
szélerőmű kapacitás mintegy 15 százalékát
jelenti. A megvásárolt 8 szélturbinából álló
szélpark október végéig 38,178 gigawattó-

ra villamos energiát termelt, amely a teljes
magyarországi szélenergia-termelés 18
százaléka volt. Mártha Imre szerint ez alátámasztja azt az üzemeltetési tapasztalatot,
hogy a megvásárolt szélpark az átlagosnál
jobb adottságokkal és kihasználtsággal
rendelkezik. A vezérigazgató hangsúlyozta
azt is, hogy azért meghatározó ez a lépés a
cégcsoport életében, mert igazán megújuló
energiatermelés eddig nem volt az MVM
erőművi portfoliójában, sőt további szélparkok megvásárlásáról is tárgyalnak. Az üzlet jelentőségét növeli az is, hogy ez az első
olyan szélerőmű park, amelyik szerződést
kötött a rendszerirányító Mavirral, hogy
rendszerszintű szolgáltatásként vállalja a
rendszerszabályozáshoz időnként szükséges visszaterhelhetőséget – tette hozzá Tari
Gábor, a Mavir vezérigazgatója.
Mayer György

– Nekem a hobbim is az energetika. Az
interneten is az erőművekkel kapcsolatos
információkat gyűjtöm. Az egyetemen is
folynak olyan környezetvédelmi kutatások,
melyek iránya a szén-dioxid-kibocsátás
csökkentése. Mindenképpen az energetikával szeretnék foglalkozni a továbbiakban
is, és az ország nagy erőműveit céloztam
meg a későbbi lépéseim céljaként. Ezen

– Az energetika szinte kitölti az életemet,
nagyrészt ezzel vagyok elfoglalva. Német
felsőfokú nyelvvizsgára is készülök, mert
Németországban is nagy energetikai fejlesztések folynak, azokat is közvetlenül
szeretném megérteni. Ezen túl át szeretném látni, hogy a világban milyen folyamatok zajlanak ezen a téren.

– Sok sikert kívánok!

Hadnagy
A Paksi Atomerőmű Zrt. Nukleáris ötpróbája a http://www.npp.hu/tudomany-esjatek webcímen érhető el.

A Duna-Mecsek Területfejlesztési
Alapítvány kuratóriumának
2009. november 13-ai üléséről
A hazai nukleáris létesítmények környezetében – Paks, Kalocsa, Bátaapáti, Boda és
Püspökszilágy körzetében – működő Duna–Mecsek Területfejlesztési Alapítvány
(DMTA) megtartotta idei negyedik ülését.
Az Alapítvány célja továbbra is az atomerőmű által kijelölt területeken település-, térség- és gazdaságfejlesztés. Az alapító Paksi
Atomerőmű Zrt. idén is 500 millió forintot
bocsátott az alapítvány rendelkezésére.

400.000.000 Ft volt, melyből a november
13-ai ülésen több mint 380.000.000 Ft odaítéléséről döntött a testület.

A gazdasági válság miatti visszalépések
következtében az Alapítvány a 2009. évben
600 millió forintos nagyságrendű pályázati
forrást tud biztosítani.

Külön kiemeljük az infrastrukturális
és rekreációs fejlesztést célzó mórágyi
pályázatot. Példaértékű továbbá a FaddGyörgymajorban megvalósítandó munkahelyteremtő beruházás keretében
hűtőház építése, valamint Feked Község
Önkormányzata által „Feked, a magyarországi német építészet gyöngyszeme”
beruházás során 12 épület felújítása
projekt is.

A 2009-es évben kiemelt feladatnak tekintette a Kuratórium, hogy a világgazdaságban kialakult recesszió hatásait a maga
eszközrendszerével ellensúlyozza elsősorban munkahelyteremtés, illetve a kis közösségek energiaracionalizálási tevékenységének támogatása, valamint a szükséges
pályázói önerők biztosítása révén.
A Balatonfüreden megtartott ülésen a
kuratórium döntött a 2009. évi második
forduló pályázati kiírására beérkezett kérelmek támogatásáról, a rendelkezésre álló
összeg elosztásáról.
A második pályázati fordulóban a kuratóriumhoz 62 db pályázat érkezett, az
igényelt támogatás összege több mint

A 2009. évi második pályázati fordulóban támogatott pályázatok elsősorban EU-s
pályázatok önrészének biztosítására, helyi
turisztikai vonzerő fejlesztését célzó beruházásra, valamint településszépítő programokra irányultak.

A Kuratórium ülésén döntött az Alapítvány 2009. évi háromnegyedéves közhasznúsági jelentésének elfogadásáról is.
Az alapítványhoz kapcsolódó információk megtalálhatóak a www.dmta.hu című
honlapon.
Paks, 2009. november 13.
Mittler István
DMTA kommunikációs megbízott
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Konferencia a bővítés jegyében
Az Energetikai Szakközépiskola adott
otthont a BME Nukleáris Technikai
Intézete, az MVM Zrt. és a Paksi
Atomerőmű Zrt. közös konferenciájának, amely a paksi atomerőmű
bővítésének kérdéskörét járta körül.
Neves szakemberek beszéltek arról,
hogy miért van szükség az atomerőmű bővítésére, milyen blokkok épülhetnek, azok mennyibe kerülnek
majd, be lehet-e őket illeszteni a hálózatba és mi lesz a sorsa a kiégett
fűtőelemeknek.
Az energiaigények folyamatosan nőnek,
de nem ez, hanem a meglévő erőműpark
elöregedése teszi szükségessé a bővítést.
A ma meglévő erőművi kapacitás csaknem fele elavul 2025-re, mondta Pakson Tombor Antal. A Magyar Villamos
Művek Zrt. tanácsadója előadásában kiemelte, hogy a hazai erőművek negyven
százaléka 30 évnél idősebb. A mostani
kapacitás 9000 megawatt, ami ezek kiesése miatt 5000 megawattra csökken.
Az MVM szélerőművek és gázerőművek
építését is tervezi, de az atomerőművi
kapacitás növelése is szükséges, húzta
alá Tombor Antal.
Miután a világszerte épülő ötvenhárom
rektorblokk zöme és a paksiak is nyomottvizes technológiájúak, nagyon valószínű,
hogy Paks II. is ilyen lesz, mondta el az
MTA KFKI Atomenergia-kutató Intézet
nukleáris energetikai igazgatóhelyettese.
Végh János hozzátette, a szakmai érvek is
emellett szólnak.
A tervek szerint 2011 végén lát napvilágot a tender, addigra el kell készülnie a
jól definiált építési, pénzügyi konstrukcióknak is. Az érdeklődés azonban már most
nagy, minden szóba jöhető építő megkereste már a Magyar Villamos Művek Zrt.-t a
tervezett bővítés kapcsán.
A finanszírozás kérdéseiről Gerse Károly, a Magyar Villamos Művek Zrt. általános vezérigazgatója beszélt. Elmondta,
hogy az atomerőmű létesítése a mostani
árszinten 3000 euró kilowattonként. A

Paks történetének legnagyobb emberi
áldozatot – 250 fő – követelő katasztrófája 1888. június 18-án volt, amikor a
biskói rév átkelő kompja elsüllyedt. A
tragédia emlékére 1901-ben úgynevezett Krisztus szobrot állítottak, amely
az atomerőmű építésekor üzemi területre került. A homokkő szobrot az
idő vasfoga megette, helyette az atomerőmű egy bronz szobrot állíttatott a
kajak-kenu sportteleppel szembeni
Duna-töltésen, melyet Farkas Pál szobrászművész készített.
A tragédia hiteles leírása csak a korabeli helyi, megyei és országos lapokban jelent meg. Ezeket a cikkeket, és az
áldozatok névsorát tartalmazza a most
megjelent emlékkönyv. A könyv ingyenes, a Látogatóközpontban, valamint a
Pákolitz István Városi Könyvtárban
lehet hozzájutni.

gázerőmű lényegesen olcsóbb, valamivel
több mint negyede ennek, a szénerőmű létesítési költsége 2000, a szélerőműé pedig
2-2500 euró kilowattonként.
Az atomerőmű versenyképessége a
sokkal kedvezőbb fenntartási költségeknek köszönhető, mondta. A finanszírozást
illetően többféle gyakorlat van a világon.
Ezek mindegyike cégfinanszírozású, azaz
az építésre létrejövő atomerőmű-fejlesztő

Az MVM-csoport is kiállított
az Ökoindustrián

Idén november 18-20. között a budapesti
Syma Sport- és Rendezvénycsarnok adott
otthont az Ökoindustria Nemzetközi Környezetipari Szakkiállításnak, melyen az
MVM-csoport, közte természetesen a Paksi
Atomerőmű Zrt. is szokás szerint egy közös
standon mutatkozott be. A szakkiállításon
- melyhez számos konferencia, rendezvény
és egyéb érdekes program is kapcsolódott
- 150 kiállító standja volt megtekinthető,
a résztvevők 20 százaléka külföldről érkezett. A standokon képviselt országok:
Svájc, Finnország, Spanyolország, Ausztria, Belgium, Hollandia, Olaszország, Kína,
Németország. A legnagyobb külföldi stand
a Swiss Pavilion, a Svájci Nagykövetség

társaság tulajdonosai biztosítják a szükséges pénzt saját forrásból, nem bankok finanszírozzák a beruházást. Hasznos – tette
hozzá Gerse Károly -, ha az MVM Zrt. olyan
partnerekre talál, amelynek vannak érdekeltségei az energiaiparban, esetleg atomerőmű-építésben.
Dr. Aszódi Attila, a BME Nukleáris
Technikai Intézetének igazgatója rámutatott, hogy az építés időszakában öt-nyolc-

ezer emberre lesz szükség. Nemcsak az
atomerőmű, hanem a háttérintézmények
– hatóság, oktatás, kutatás – szakemberutánpótlásáról is gondoskodni kell. Akár
kétezer mérnöknek is munkát adhat az
atomerőmű tervezett bővítése, mondta.
Hozzáfűzte, hogy az energetika hosszú
távú jövőt jelenthet a mai fiatalok számára, hiszen ma egy erőművet hatvan évre
építenek.
V. T.

Átalakítás miatt zárva! A Látogatóközpont vizesblokkjának
átalakítása miatt zárva tart 2010. január 31-ig!

Kereskedelmi Osztálya és az OSEC standja
volt 6 társkiállítóval. A környezet- és természetvédelmi témák mellett a látogatók
tájékozódhattak többek között az Európai
Unió által társfinanszírozott környezetvédelmi pályázati lehetőségekről és a megvalósult projektekről is.
Akár a rendezvény szlogenje is lehet az a
megfogalmazás, amit a kiállítás házigazdái
tettek közzé: a XXI. században az emberiség
legnagyobb feladata a környezet jelen állapotának javítása és a fenntartható életvitel
kialakítása. A problémák globálisak, a megoldásokat több szinten, paradigmaváltással
kell, hogy kidolgozzuk. A bevált környezetvédelmi módszereken túl új gondolkodás,
új szemlélet és új struktúrák szükségesek.
Eredmény csak együttesen, államközi, szakmai és egyéni felelősségvállalással érhető el.
A hazai környezetvédelmi szakma összefogásával létrehozott Ökoindustria nemzetközi környezetipari seregszemle alkalmat ad
a technikai újdonságok, a lehetséges megoldások megismerésére, információcserére,
technológiatranszferre és a szakmai együttműködésre.
Mayer György

Készül az atomenergetikai múzeum épülete
Igaz ugyan, hogy az atomerőmű
Üzemtörténeti Gyűjteménye 1999-ben
múzeumi rangot kapott, ám az 1991óta gyarapodó gyűjtemény nem került
a nyilvánosság elé, a raktárban várta
sorsa jobbrafordulását.
Ez a fordulat következett be október 19én, amikor megkezdődött a 306-os volt
raktár átalakítása múzeumi bemutatóraktárrá (látványtárrá), amelyben kiállításra kerül minden eddig begyűjtött tárgyi
emlék. A felújított épületben méltó helyet
tudunk biztosítani az atomenergetika
magyarországi megjelenését és elterje-

Megjelent a
komptragédia
emlékkönyve

dését dokumentáló tárgyi emlékeknek.
Valóban múzeumi körülmények között
fogjuk bemutatni és folyamatosan gyűjteni az atomerőmű építésével, valamint
üzemeltetésével kapcsolatos emlékeket,
arra törekedve, hogy egy nívós technikatörténeti kiállítás fogadja a téma iránt
érdeklődőket. Az aktív, és a már nyugdíjba
vonult kollégákat arra kérjük, segítsenek
egy olyan atomenergetikai múzeumot létrehozni, amely méltó emléket állít a hazai
atomenergetikának!
( A témával kapcsolatban bővebb felvilágosítást Beregnyei Miklós ad a 74-31-es telefonon, vagy a 20/ 531-6380-as mobilon.)

Sikeres a tájékoztatókamion
2009 októberében indította útjára tájékoztatókamionját a Paksi Atomerőmű Zrt.
azzal a szándékkal, hogy tájékoztassa a
lakosságot az atomerőmű jelenéről és jövőbeli terveiről. Az elmúlt két és fél hónapban
32 településen több mint 7 ezer érdeklődő tekintette meg az exkluzív kialakítású
„mozgó” kiállítást.
Az atomerőmű kiemelten fontosnak tartja, hogy közvetlen és tágabb környezete is
tudomást szerezzen a cégnél folyamatban
levő tevékenységekről. Ezért a kiállítás szól a
teljesítménynövelési és az üzemidő-hosszabbítási projektről. A kamion elindításának fő
oka pedig az atomerőmű bővítésével kapcsolatos tájékoztatás. A kiállítási anyagának
legjelentősebb része ezt mutatja be. Így a lakosság közvetlen forrásból kap információt a
paksi atomerőmű bővítésének kérdéséről.
A tájékoztatókamion Baranya megyéből
indult, majd Tolna és Bács-Kiskun megyében
folytatta útját. Kisebb településeken egy napot
tartózkodott, de nagyobb településeken hoszszabb ideig állomásozott. Pakson és Kalocsán
például egy teljes hetet töltött el. A kamion a
települések központjában várta az érdeklődőket. A kiállítást legtöbben szervezett csoport
tagjaként tekintették meg. Előzetesen egyeztetett időpontokban felkeresték a kiállítást
óvodás csoportok, általános és középiskolás
diákok, főiskolások, a települések intézményeinek dolgozói, civil- és nyugdíjas szervezetek
tagjai, de jó néhány egyéni látogató is érdeklődést mutatott a kiállítás iránt. A kiállítótérben
az atomerőmű szakemberei, a Tájékoztató és
Látogatóközpont dolgozói fogadták a vendégeket. Röviden bemutatták a kiállítás anyagát és
válaszoltak a felmerülő kérdésekre.
A vendégek prospektusokat gyűjthettek, illetve kipróbálhatták tudásukat a tesztgépeken.
Nagy sikere volt a tesztjátékoknak, amelyek
sikeres kitöltése után többen kisebb erőműves
ajándékot vehettek át. A tájékoztatókamion
mellett felállított sátorban Vincze Bálint kollégánk, döntő többségében a paksi atomerőmű
környezetében készített természetfotóiban gyönyörködhettek az érdeklődők.
A kamion 2010-ben is folytatja útját. Az
év elején az atomerőmű körüli 30 km-es
körzetben levő településeken lesz látogatható.
Dohóczki Csaba
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Kosarat kapott
a gólyafészek
Paks főutcáján, a városi rendőrkapitánysággal szemben, a Hattyú utca
sarkán álló villanyoszlopon fészkelt
egy gólyapár, még 2006-ban is. Közben
elkezdődött az építkezés, és 2007-re,
mire a gólyák visszatértek, az új épület
a fészek fölé magasodott. Ez érthetően
zavarta a madarakat, ezért elhagyva
fészküket, a Tolnai út utolsó villanyoszlopán kezdtek az új otthonuk építéséhez. Ez a költözés időigényes volt,
költésre és szaporodásra nem maradt
sem idejük, sem energiájuk.
A gólyapár 2008-ban visszatért, a
fészket csak csinosítani kellett, majd
szerencsésen felneveltek két utódot.
Ám a fészek nagyon ráépült a villanyvezetékekre, ezért a szakemberek ez év
novemberében kosarat raktak a fészek
alá. Reméljük a gólyapár meghálálja a
fáradozást, és visszatér tavasszal, hogy
az erőműbe menő és onnan jövő emberek naponta kétszer is rácsodálkozhassanak a természet ezen parányi
csodájára.

Immáron 30 éves az Atomerőmű SE
Bármilyen hihetetlen, harminc éve
létezik az Atomerőmű Sportegyesület
(ASE). November 27-én este születésnapi találkozót rendeztek Pakson, a
lakótelepi sportcsarnokban, melyen
az ASE egykori és jelenleg aktív,
amatőr és profi sportolói, kicsik és
nagyok, edzők és segítők, valamint a
támogatók vettek részt.
Kovács Antal ASE-ügyvezető javaslatára
most elmaradtak az előre megírt ünnepi
beszédek, a nyakkendők és öltönyök is otthon pihenhettek, a számvetés és szokásos
protokoll helyett a baráti beszélgetésekre,
a nosztalgiázásra, egymás jobb megismerésére és a közösségi szemlélet, összetartás
és összefogás (kohézió) megteremtésére
bíztatták a szakosztályvezetők egyesületük
tagságát, akik közül több mint hatszázan
éltek is a felkínált lehetőséggel.
Az Atomerőmű Sportegyesület alapítója, fő szponzora, a Paksi Atomerőmű Vállalat 1976-ban alakult, és 1992 eleje óta
részvénytársaságként működik. Az erőmű vezetői mindig is nagy súlyt fektettek
arra, hogy az itt dolgozók szabadidejének
kulturált eltöltésében szakmai és anyagiakban is mérhető hathatós segítséget
tudjanak nyújtani. Az 1979-ben megszervezett ASE első harminc évében a választott társadalmi elnökök rendre az erőmű
vezető beosztású dolgozói közül kerültek
ki. 1979-1993: Balogi Jenő, 1993-1999: Szabó József, 1999-2001: Nagy Sándor, 20012003: Tóth György, 2003-2006: Hetzmann
Albert és 2006-tól Süli János. A közel ezerkétszáz fős tagságú egyesületben minden
fiatal megtalálhatja érdeklődésének leginkább megfelelő sportágat és szakosztályt. Az egyesület néhány szakosztálya
jelentős hazai és nemzetközi sikereket
ért el, innen indult Paks város cselgáncs
olimpiai bajnokának, több sakkozó és kenus világbajnok pályája. Az eddig megtett utat kiemelkedő hazai és nemzetközi

Reconnaitre címmel új kiállítás
nyílt a Paksi Képtárban

sikerek szegélyezik, az atomos sportolók
a világ élvonalában is helyet követeltek és
követelnek maguknak. A teljesség igényét
nélkülözve: Kovács Antal cselgáncsozó
olimpiai és világbajnoki címet szerzett,
míg Kozmann György kétszeres olimpiai bronzérmes kenus világ- és Európabajnoki aranyakat lapátolt. Sakkozóink
közül Ács Péter, Berkes Ferenc és Fodor
Tamás korosztályos világbajnokok lettek.
A férfi kosárlabdázók 1987-ben jutottak
be az NB I-be, azóta számos magyar bajnoki és kupaaranyat is nyertek. A saját
nevelésű Gulyás Róbert az Európa-válogatottban is szerepet kapott. Az ASE és a
Paksi SE kiemelkedő és szoros együttműködő munkájának eredményeként Paks
a „Nemzet sportvárosa” címet is elnyerte.
Ez utóbbinál természetesen nemcsak az
előbbiekben felsorolt nemzetközi sikerek,
hanem a hatalmas tömegeket megmozga-

tó szabadidősport-rendezvények is szerepet játszanak.
Bátran állítható, Pakson nagyon szeretik, és az országos átlagot meghaladóan
művelik a sportágak valamelyikét. Ezt az
örvendetes tényt szem előtt tartva Kovács
Antal, az ASE ügyvezetője és elődje Juhász
Sándor, valamint Süli János, a Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója, az ASE elnöke

és Kováts Balázs, aki az ASE elnökségének
alapítás óta tagja, a november 27-i születésnapi partin tizenkét olyan kollégát jutalmazott, akik nélkül nem születhettek volna
meg azok a kiváló eredmények, amelyek
révén országosan, sőt nemzetközi színtéren is ismertté, sőt elismertté vált Paks:
Hirth Józsefné (női kosárlabda), Schmidt
Béla (férfikosárlabda), Haag József (kajak-kenu), Bernáth Lajos (cselgáncs), Ács
György (sakk), Mikolics Tibor (utánpótláslabdarúgás), Kovács András Béláné (sí),
Péter Imre (természetjárás), Stadler Csaba
(vitorlázás), Suplicz Sándor (teke), Pruzsina Attila (szurkoló) és Dallosné Pintér Éva
(ASE-irodavezető).
Süli János a PA Zrt. vezérigazgatójaként
az ünnepséget megelőző tájékoztatón kiemelte, hogy az atomerőmű vezetőinek
nagyon fontos az erőmű és Paks elfogadottsága, amiben az ASE vezetői és az itt
eredményesen sportolók sokat segítenek.
Tapasztalata szerint sikerült – nyugodt
légkört biztosítva – összhangot teremteni
a város két korábban rivalizáló egyesülete, az ASE és a PSE között. A szinergiára törekedve, igyekeznek hatékonyan
beosztani a forrásokat és az energiát. A
további eredményes jövőben bízva, a meglévő sportlétesítmények karbantartására,
felújítására, sőt bővítésekre is igyekeznek
figyelmet fordítani. Az ifjú labdarúgók
számára műfüves pályát létesítenek, az
ASE csarnok felújítását is tervezik, a cselgáncsozók egy korszerűbb edzőtermet érdemelnek, ezzel együtt a karatésok edzőtermi gondjait is rendezni szeretnék. Egy
új kollégium létesítését is tervezik, hogy
minél több tehetséges sportszerető fiatalt
tudjanak Paksra csábítani. Az atomerőmű
biztos jövője mellett továbbra is garantálni
szeretnék az ASE sportolói, versenyzői és
az erőműben dolgozó kollégánk több száz
gyermeke számára a szabadidő hasznos
eltöltését, vállalható nemes célokat és a
nyugodt hátteret.
Sipos László

Újboráldás a paksi Sárgödör téren
Sorrendben a hetedik paksi újboráldás volt november 14-én a Sárgödör
téren Márton-nap környékén. A
Sárgödör téren – amely a városunk
egyik gyöngyszeme - beszédek, versek
hangzottak el, és a Roger Schilling
zenekar rezes indulóival tette gazdagabbá a paksi borászok e jeles ünnepét. Fellépett beugróként a Muslinca
férfikar.

A konstruktív és konceptuális irányzatok
legnevesebb magyar és európai művészeinek munkái tekinthetők meg a Paksi
Képtárban, a Reconnaitre című kiállításon,
melyen 46 alkotó mutatkozik be. A megismerést címében viselő tárlatot a Zágrábi
Modern Múzeum igazgatónője, Snjezana
Pintarić nyitotta meg november 18-án.
Prosek Zoltán igazgató elmondta, hogy
azért épp rá esett a választás, mivel a
horvátországi intézmény profilja a Paksi
Képtárhoz hasonló. Az alkotások az elmúlt
évek európai képzőművészetének keresztmetszetét adják. A tárlat azon művészek
alkotásait mutatja be, akik a nemzetközi
konstruktivista és szerkezetelvű művészet
modellépítő, analitikus-szisztematikus
szemléletéből kiindulva kutatják a képi
rendszerek alapelemeit és meghatározó
viszonylatait. A kiállításon a műfaj olyan

meghatározó művészeinek munkáit mutatják be, mint például Bak Imre, Maurer
Dóra, Jovánovics György, Kovács Attila,
Vera Molnar, Nádler István, Erdélyi Gábor
és Csörgő Attila. A külföldi művészek Hartmut Böhm, Andreas Brandt, Manfred Mohr
és Günter Uecker.
A tárlatról úgy fogalmazott az igazgató,
hogy ez egy nagyon nehéz műfaj, komoly
alapképzés kell ahhoz, hogy a közönség
megértse a műveket. Hozzátette: szerinte
Európában nagyon kevés olyan intézmény
van, mint a paksi, amely teljesen tiszta profilt választott, amikor felvállalta, hogy csak
a konstruktív és konkrét irányzatokkal, a
hozzá szorosan kötődő minimál arttal és
konceptuális művészettel, valamint kísérleti filmekkel foglalkozik.
A kiállítás január 24-ig tekinthető meg.
Wollner Pál

A Márton-napi ökumenikus áldásra a termelők névvel ellátott üvegpalackban hozhattak az idei évjáratú borukból, amit az
áldás után haza is vihettek.
A boráldást Szabó Vilmos Béla evangélikus esperes és Máger Róbert római katolikus káplán mondta el.
Kovács Mihály, a Sárgödör Téri Pincetulajdonosok Egyesülete főpohárnokának
szavai szerint ez a boráldás elsősorban
Szent János nevéhez kapcsolódik, és így a
feljegyzések szerint a karácsonyi ünnepkörhöz kötődik, de itt Pakson úgy alakult,
hogy inkább Márton-naphoz van közelebb.
Az új paksi borokról általában az mondható el, hogy szépek a színek, jó évjáratról
beszélhetünk - jelezte Kovács Mihály, aki
azt mondta saját boráról, hogy „régen tudott ilyen jó rozét készíteni”.
A statisztika szerint a paksi földeken,
hegyoldalakon 150 hektár fehér és 250
hektár kék szőlő van, legtöbb a kadarka; a kék szőlő cukorfoka az idén elérte
a 22-t is.
A boráldáson részt vett Hajdú János polgármester, aki maga is szőlősgazda. Az ünneplők előtt szólt arról, hogy a paksi léthez,
a paksi életérzéshez a paksi bor, a paksi
boráldás, a siller fesztivál éppúgy hozzátartozik, mint a Duna, a halászlé vagy a
villanygyár – a paksi atomerőmű. Szavai
szerint a bor kiválóan alkalmas arra, hogy
egy asztalhoz ültessen bennünket. A borban szándék, akarat, hit, munka, verejték,
aggódás, remény és szeretet van, ezt meg

kell őriznünk, és meg is fogjuk őrizni – tette
hozzá a paksi polgármester.
Leber Ferenc az egyesület elnöke köszöntőjében elmondta, hogy ez a hetedik
ilyen rendezvényük, és van mit ünnepelni-

ük, mert az idei borok jónak ígérkeznek.
A rendezvény végén a Sárgödör Téri
Pincetulajdonosok Egyesületének tagjai a
terített asztalokra felszolgálták a megáldott
boraikat.
Wollner Pál
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Megújult az atomerőmű etikai kódexe
AZ ATOMERÕMÛ etikai kódexét 1994-ben alkották meg, illetve adták ki
először. A következő évben kisebb módosítást hajtottak végre a normarendszerében. A legutóbbi kiadásra 2004-ben került sor.
AZ ETIKAI KÓDEX 2004. évi kiadása óta eltelt öt év alatt ismét megérett
a helyzet a felülvizsgálatra. Természetesen nem az alapvető etikai elvek
változtak meg az elmúlt időszakban, hanem az a külső és belső feltételrendszer, amelynek közepette az atomerőmű munkaközösségének sokrétű
tevékenysége zajlik. A megújult etikai kódex arra helyezi a legfőbb hangsúlyt, hogy társaságunk céljai elkötelezett munkatársakkal és tisztességes

munkával valósíthatók meg, valamint az elkötelezettség és a tisztesség
állandó és megbízható alap mindazoknak a gyakori és sokrétű változásoknak közepette, amelyek társaságunk életét kísérik.
A MEGÚJULT ETIKAI KÓDEX a vezetői példamutatásra is kiemelt figyelmet
fordít, minthogy a munkahelyi értékrend, a szervezeti és működési kultúra
szempontjából meghatározó a vezetők hozzáállása és magatartása. A vezetők
jó vagy rossz példája egyaránt alapvetően befolyásolja az irányításuk alá tartozó
munkatársak munkavégzését és elkötelezettségét. Éppen ezért az etikai kódex
erőteljesen próbálja tudatosítani azt a különösen nagy felelősséget, ami a

vezetői munkakört betöltő munkatársakra hárul és ami, mondhatni, a vállalati
hierarchiában elfoglalt pozícióval arányosan növekszik.
AZ ÜZEMI TANÁCCSAL és az érdek-képviseleti szervezetekkel történt előzetes
egyeztetést követően életre hívta az új etikai bizottságot, amelynek vezetője
Borbély Sándor (huig). Tagjai; Doma Árpádné nyugdíjas, Kissné Hegyi Ilona
(mvigh), Dr. Nagy Tibor (lfig), Trábert János (üvig), Varjú Attila (big), Wolf György
(gig). Az újonnan megbízott etikai bizottság a következőkben ismertetetendő
működési rendjének kialakításával és az új etikai kódex véglegesítésével kezdte
meg működését.
Prancz Zoltán

ETIKAI KÓDEX
Bevezetõ
Társaságunk céljai csak elkötelezett munkatársakkal és tisztességes munkával
valósíthatók meg. Az elkötelezettség és a
tisztesség állandó és megbízható alap a társaságunk életét kísérő sokrétű változások
közepette.
A külső és belső előírások betartása
tekintetében senkinek nincs mérlegelési lehetősége. Számos gyakorlati helyzet
adódik viszont, amelyekre nem vonatkozik tételes szabályozás. Ezek etikai döntés elé állítanak bennünket. A munkahelyi etika nem szabályzatokra, hanem
belső értékrendünkre épül. Munkahelyi
döntéseink és magatartásunk végső
mozgatói a mindannyiunk által elfogadott gondolkodási és cselekvési normák.
Magatartásunk akkor etikus, ha nem
csupán az írott, de az íratlan szabályokat
is betartjuk, s ha nem egyszerűen a szabályoknak, de a szabályok szellemének
is meg akarunk felelni. Az etikus viselkedés nem külső kényszerből, hanem belső
igényből ered. A helyes magatartást ne a
szankcióktól való félelem, hanem a javító szándék, közös javunk előmozdítására
való törekvés jellemezze.
Személyes példamutatásommal és minden erőmmel arra törekszem, hogy társaságunknál olyan értékrend és magatartási
normák szilárduljanak meg, amelyek biztos alapot teremtenek a hatékony munkavégzéshez, a korrekt munkatársi együttműködéshez, a nyílt kommunikációhoz és
a jó munkahelyi légkörhöz.
Etikai kódexünk elvei szerint ennek
megvalósítására kérem fel minden munkatársamat.
Paks, 2009. 11. 18.
Süli János
vezérigazgató

Az etikai kódex célja
Az etikai kódex iránymutatást ad társaságunk minden dolgozója valamint a társaság nevében eljáró megbízottak számára.
Az etikai normák megszegése nem jár
jogkövetkezménnyel, de mértékadó mind
személyünk, mind társaságunk megítélése szempontjából. Az etikai elvek többletet
jelentenek a kötelező külső és belső előírásokhoz képest, ugyanakkor nem mentesítenek azok betartása alól.

Társaságunk jó hírnevének,
anyagi és szellemi értékeinek
megõrzése, gyarapítása
Társaságunk jó hírneve a magas
színvonalú szakmai tevékenységre, a
korszerű, gazdaságos villamosenergiatermelésre, a nukleáris biztonságra,
a munkatársak megbecsülésére és a
környezet iránti felelősségteljes magatartásra épül. Minden kérdésben tárgyilagos, szakmai megnyilatkozással,
kulturált viselkedéssel, közös érdekeink
megfelelő képviseletével szolgáljuk ezt
a célt. Munkahelyen kívüli magatartásunkkal is mindannyian társaságunk jó
hírnevét ápoljuk.
Társaságunk fennállása óta felhalmozódott szakmai tudás, a dolgozók által
alkotott szellemi javak felbecsülhetetlen
értéket jelentenek, melyeknek megóvása,
gyarapítása és továbbadása mindannyiunk
feladata.
Társaságunk szellemi és tárgyi értékeinek védelmét a körültekintő, rendeltetésszerű, takarékos és gazdaságos használat
is szolgálja.
Mindannyiunk érdeke törekedni az

Összeférhetetlenség
elkerülése

összeférhetetlenség elkerülésére és a korrupciómentes viszonyok megteremtésére,
megőrzésére.

Az összeférhetetlenség jogi vonatkozásait a Munka Törvénykönyve, a Gazdasági
Társaságokról szóló törvény és a Kollektív
Szerződés tartalmazza.

A vezetõi példamutatás
etikai elvárásai
A vezetőkre kiemelt etikai felelősség hárul, rájuk fokozottan igaz: nem
elég tisztességesnek látszani, annak
is kell lenni. Életvitelükkel, magatartásukkal, tevékenységükkel vívják ki
környezetük tiszteletét és megbecsülését. Példamutató magatartásuk legyen
meghatározó az irányításuk alá tartozó
munkatársak hozzáállására és a szervezeti kultúrára.

Az összeférhetetlenséggel
kapcsolatban néhány etikai elvárást
az alábbiakban is kiemelünk:
• Minden munkavállalónak kerülnie kell a
munkaköri összeférhetetlenséget, illetve
annak még a látszatát is.
• Társaságunk minden munkavállalójával
szemben alapvető erkölcsi igény és követelmény a tisztességtelen előnyök elfogadásától és a személyes befolyásolástól való
tartózkodás.
• Személyhez kapcsolódó döntést hozó bizottságok vagy vezető testületek munkájában
nem vehet részt az, aki az érintett féllel
hozzátartozói viszonyban van, vagy akitől a
tárgyilagos elbírálás nem várható el.
• El kell kerülni minden, a társaság érdekkörébe tartozó ügyletet, amelyben saját, vagy
közeli családtagnak érdekeltsége van.
• Kerülendők azok a befektetések, amelyek
a versenytársak, beszállítók, vagy ügyfelek vagyonát gyarapítják. Ilyennek minősül
minden befektetés, amely befolyásolhatja
az érintett döntését, vagy akár csak ezt a
látszatot kelti.

A vezetőkkel szembeni etikai elvárások:
• Elkötelezettség a társaság célkitűzései iránt,
az aktuális célok következetes képviselete, a célok elérése érdekében szükséges
közösségi szellem erősítése.
• Udvarias beszédstílus, őszinte és tárgyilagos kommunikáció.
• Olyan munkahelyi légkör megteremtése,
melyben a kritikai, vagy a többségitől eltérő vélemények kinyilvánítása, azok korrekt
értékelése és kezelése a mindennapi tevékenység elválaszthatatlan része.
• A feladatok ellátásához szükséges feltételek és információk biztosítása.
• A munkatársak egyéni teljesítményének
és képességeik fejlesztésének ösztönzése,
következetes és igazságos teljesítményértékelés.
• Az új belépők beilleszkedésének támogatása.
• A pénzügyi és tárgyi eszközök feletti rendelkezés feddhetetlensége és a gazdaságosság szem előtt tartása.
• A társaság nyújtotta szolgáltatások mértéktartó és rendeltetésszerű igénybevétele.
• Mindenfajta zaklatás és fenyegető magatartás elítélése és kizárása.

Az etikusság elvét sértõ
esetek bejelentése, kezelése

A munkahelyi magatartás
és kapcsolattartás etikai
elvárásai
Társaságunk minden
munkavállalójától elvárja:
• Az egymás iránti toleranciát, nemen, koron,
származáson, felekezeti, politikai, rokoni
hovatartozáson, munkavállalói érdekképviseleti tevékenységen vagy – a munkakör
által nem kizárt – testi fogyatékosságon
alapuló megkülönböztetéstől mentes munkahelyi légkör elősegítését.
• A korrekt információcserét és együttműködést mind a vezetők és munkatársak, mind
a szervezeti egységek között.
• Az egymás munkájának, eredményeinek
elismerését, tiszteletét és megbecsülését.
• A hatékony és eredményes munkavégzést
gátló tényezők időben való jelzését, törekvést az újításra és a jobbításra.
• Az egyéni képességek és ismeretek folyamatos fejlesztésére való törekvést, a mindenkori szakmai, társasági és társadalmi
elvárásoknak megfelelően.
• Az udvarias hangnemet, tárgyilagos stílust
és világos, pontos, közérthető fogalmazást
az egymás közötti érintkezésben.
• A társaságunkhoz méltó megjelenést, ápolt,
kulturált, diszkrét, munkahelyhez illő viseletet.
• A munkahelyek és munkakörnyezet rendezettségét, tisztán tartását.
• Hamis információk, vagy ellenőrizetlen szóbeszéd terjesztésének, negatív hangulat
keltésének, olyan nyilvános megnyilatkozásoknak vagy cselekedeteknek az elkerülését, amelyek a társaság tevékenységét,
munkavállalóit, hírnevét sérti, vagy azokat
rossz színben tünteti fel.

• Egyéni előnyök megszerzése érdekében
senki ne használja fel a társaságunk tárgyi
eszközeit és szolgáltatásait.
• A felettes vezető tájékoztatását abban az
esetben, ha valaki a társaság döntéseit hátrányosan befolyásoló, vagy érdekeit sértő
magatartást tapasztal, illetve arra alapos
okkal következtet.

A munkahelyen
kívüli magatartás és
kapcsolattartás etikai
elvárásai
A munkahelyen kívüli magatartás és
kapcsolattartás alapvető elvárása társaságunk érdekeinek érvényesítése és megfelelő szintű képviselete.
Külső partnereinkkel való kapcsolatunk
a kölcsönös bizalmon és tiszteleten alapul.
Társaságunk nem él vissza piaci pozíciójával, és vállalja, hogy partnerei számára
egyenlő feltételeket biztosít.
A külső partnereinkkel történő érintkezésben fokozottan kívánatos azoknak a tárgyalási, viselkedési és érdekérvényesítési
normáknak a betartása, amelyeket belső
munkakapcsolataink terén egymástól is
elvárunk:
• A külső kapcsolatok résztvevőinek törekedni kell arra, hogy a társaságunk céljainak
elérését az együttműködés, kölcsönös előnyökre való törekvés jegyében, a partnerek
méltányolható érdekeinek tiszteletben tartásával mozdítsák elő.

• A külső partnerekkel való együttműködésben elengedhetetlen az azonos elbírálásra
és a társaságunk érdekeinek következetes
érvényesítésére vonatkozó elvek betartása,
az elvárt minőségi és szakmai követelmények folyamatos fenntartása.
• Társaságunk külső képviseletében teljes
mértékben el kell zárkózni egyéni előnyök
megszerzésétől.
• Nem megengedhető ajándék, jutalom, szolgáltatás vagy bármilyen más személyes
előny elfogadása a részvénytársasággal
érdekeltségi kapcsolatban álló külső partnertől, kivételt képeznek az olyan kisebb
figyelmességek, amelyek gesztus jellegűek,
és értékük a szokásos cégreklám, reklámtárgy keretein belül marad.

Közéleti és munkahelyen kívüli bármilyen tevékenysége során minden munkatársunk erősítse a társaság jó hírnevét, segítse a feleslegesen keltett félelmek eloszlatását, és lehetőségeihez mérten növelje a
lakosság bizalmát cégünk iránt.
Társaságunk nem korlátozza munkavállalóinak az alkotmányos rendnek
megfelelő társadalmi és politikai szerepvállalását, vallási hovatartozását. Ezek
gyakorlása, vagy népszerűsítése azonban
nem történhet a munkavégzés helyén
és idejében, illetve sehol és semmikor a
társaság eszközeinek felhasználásával.
Társadalmi, politikai szerepvállalás csak
munkahelyen kívül és magánemberként
történhet.

Társaságunk az etikai kódexben foglaltak
támogatására hét (7) fős etikai bizottságot
működtet. Két (2) főre az érdekképviseleti
szervezetek tesznek javaslatot. Az etikai
bizottság vezetőjét és tagjait – az Üzemi
Tanács véleményének kikérése után – a
vezérigazgató bízza meg. Erről írásos megbízólevelet ad ki. A megbízás határozott
időre, három (3) évre szól.
Az etikai bizottság kidolgozza működési
rendjét, amelyet a vezérigazgató hagy jóvá.
Ebben szabályozza az etikai szempontú bejelentések megtételének rendjét, a kivizsgálás menetét, a vizsgálat eredményéről szóló
tájékoztatást, a döntéshozatal módját.
Bejelentést tehet írásban névvel, elérhetőség megadásával bárki, vagy a munkavállalók bármely csoportja, aki(k) a
kódexbe ütköző magatartást észlel(nek).
Csoportos bejelentés esetén meg kell nevezni egy képviselőt, akivel a bizottság a
kapcsolatot fel tudja venni. A bizottság is
indíthat vizsgálatot, a vezérigazgató egyidejű tájékoztatása mellett. Bejelentést
az etikai bizottságnak címezve zárt borítékban a munka és személyügyi osztály
titkárságára (Irodaépület I. emelet 115-ös
iroda) lehet megküldeni vagy személyesen átadni. A bizottság számára érkezett
iratokat felbontás nélkül kell átadni a bizottság vezetőjének.
A névtelen bejelentések nem egyeztethetők össze a fentebb leírt etikai elvekkel.
A bejelentések vizsgálata során biztosítani
kell a bejelentő anonimitását, védelmét.
A vizsgálathoz szükséges adatgyűjtéshez
minden munkavállalótól és szervezettől elvárt az együttműködés és közreműködés.
Az etikai bizottság a vizsgálatot követően indoklással ellátott határozatot ad át a
vezérigazgató részére, melyben megállapítja az etikai vétség tényét, vagy meg nem
történtét.
Az etikai bizottság gondoskodik az etikai
kódex rendszeres felülvizsgálatáról, illetve
annak alkalmazásához kapcsolódó tapasztalatok gyűjtéséről.
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Megújul az atomerõmû
biztonságpolitikája
2010. január elsejétől az eredeti, alapvető tartalom megőrzése mellett új
elemekkel bővül a Paksi Atomerőmű
Zrt. biztonságpolitikája.
A különböző politikák a vállalatok stratégiai szintű szabályozó dokumentumai. A
cégvezetés ezekben deklarálja a vállalat
külső és belső partnerei felé az adott terület
– például a minőség, a képzés, a környezet,
a változáskezelés, a gazdálkodás stb. – iránti elkötelezettségét és az ahhoz kapcsolódó
irányelvszerű célkitűzéseket, intézkedéseket. A deklarálási funkciónak megfelelően
a politikákba való betekintés mindenki
számára lehetséges, azok számára pedig,
akiknek munkáját érintik, ismeretük munkaköri követelmény.
A biztonságpolitika az egyéb politikák
viszonylatában is különleges jelentőséggel
bír az atomerőmű életében. Az erőmű jövőképe szerint meghatározott két alapcél, a
biztonságos és gazdaságos energiatermelés
egyikének, a biztonságnak – azon belül is
meghatározóan a nukleáris biztonságnak –
jelenti mintegy a cégszintű „alkotmányát”.
Ebből származtatják le az atomerőmű vezetői és szakemberei az alsóbb szintű szabályozásokat és operatív tevékenységeket.
A biztonságpolitika megalkotását és egyes
elemeit – az atomerőmű vezetőségének és
munkatársi gárdájának jól felfogott érdekén túlmenően – törvényi szabályozás és
nemzetközi követelményrendszer is tartalmazza (lásd ennek kapcsán a 89/2005. (V.
5.) Kormányrendeletet, az ehhez kapcsolódó Nukleáris Biztonsági Szabályzatokat, valamint a nemzetközi előírások tekintetében
a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség NSG-2.4 jelű útmutató 5. fejezetét és a GS-R3 számú Biztonsági Normatívák Sorozat
„Szervezeti politikák” című fejezetét).
Az atomerőmű korábbi biztonságpolitikája megfelel a fenti hivatkozásoknak.
A mostani változást a körülmények változása, illetve bizonyos szempontok térnyerése indokolja. Ezek az alábbiak szerint
foglalhatók össze:
A jelenlegi biztonságpolitika a nukleáris
biztonság prioritását az üzemelési és leszerelési életciklusszakaszokra fogalmazza
meg. Azonban az atomerőmű a stratégiai
programjában az üzemidő további, legalább húszéves hosszabbítását tűzte ki célul, emellett a bővítés is megjelent a célkitűzések között. Mindennek engedélyeztetése
és az engedély fenntartása szoros, illetve
közvetlen kapcsolatban van a nukleáris
biztonsággal és számos, a biztonság politikában is megfogalmazott elvvel.
A biztonságpolitikában ma közvetetten
jelenik csak meg a biztonság folyamatos
fejlesztésére vonatkozó elv. A folyamatos
fejlesztést célszerű egyértelmű, közvetlen
deklarációként is megfogalmazni.
Ha azt vesszük alapul, hogy a biztonságpolitika egyfajta előretartással rögzíti
az adott időszakra vonatkozó elveket,
továbbá azt, hogy nagy valószínűséggel
prognosztizálható az atomerőmű szállítói köre szerepének bővülése, célszerű
az elvárásokat úgy megfogalmazni, hogy
abból – akár direkt megfogalmazásokkal
is – egyértelmű legyen a szállítók számára
is, hogy mindezek velük szemben ugyanolyan szigorú elvárásokként jelennek
meg, mint az atomerőmű saját szervezetei
és munkavállalói felé.
Összefoglalóan tehát a biztonságpolitikában megjelenő új elemeket a leszerelés helyett az üzemidő hosszabbítás és
a bővítés központba állítása, a követelményeknek a szállítókra történő egyenszilárdságú érvényesítése és a biztonság
folyamatos fejlesztésének erőteljesebb
hangsúlyozása jelenti.
A biztonságpolitika megújulásával öszszefüggésben rendkívül fontos a megfelelő
tájékoztatás és tudatosítás, ezzel együtt pedig az, hogy mindenki szemléletében rögzüljenek a deklarált elvek, akinek munkája
hatással van az atomerőmű biztonságára.
(A következőkben felsorolandó információs
csatornák mellett a jelen újságcikk is a tájékoztatást hivatott szolgálni.) Az atomerőmű
belső munkatársai a PASZIR-ban érhetik el
a megújult biztonságpolitikát, valamint a
szinten tartó képzéseken kapnak tájékoztatást róla. A szállítók felé a szállítói minősítések alkalmával, valamint a szállítói weboldalon keresztül kommunikáljuk, illetve
célzottan eljuttatjuk minden érintetthez.
Prancz Zoltán

Társadalmi felelősségvállalás
3. rész: Konkrétumok az atomerőmű társadalmi tevékenységéről
A Paksi Atomerőmű Zrt. (a továbbiakban PA Zrt.) esetében különleges aktualitást ad a társadalmi
felelősségvállalás kérdéskörének az
üzemidő-hosszabbítási program és a
bővítés.
A 20 évvel hosszabb üzemidő a társadalmi
kapcsolatok alakítása terén is a 20 évre
szóló előregondolkodás kívánalma elé állítja a menedzsmentet. A PA Zrt. jelenleg is
sokrétű és céltudatos tevékenységet folytat
a társadalmi felelősségvállalás jegyében,
azonban ezek a tevékenységek még összehangoltabbá és integráltabbá tehetők az
eléjük tűzött célok hatékonyabb megvalósítása érdekében. Egy jól felépített, és megfelelően kommunikált társadalmi felelősségvállalási program különösen alkalmas
arra, hogy proaktívan és tartósan védje a
vállalat imázsát.
A PA Zrt. céltudatosságát jól kifejezi a
honlapján (http://www.atomeromu.hu)
közzétett ismertető, egyben önelkötelező
nyilatkozat. Eszerint tudja és hiszi: nem
elég kiemelkedő gazdasági teljesítményt
nyújtani, meg kell találni azt az utat is,
amely a társadalom értékeinek felismeréséhez, kiválasztásához és támogatásához
vezet. Az atomerőmű által követett társadalmi felelősségvállalási politika és gyakorlat
alapvetően a PA Zrt. országos és regionális

ismertségére és elismertségére alapozódik.
E területen is érvényesülnek a vállalat által
maga elé kitűzött társadalmi célok prioritásai. A PA Zrt. olyan kezdeményezéseket,
fejlesztéseket, projekteket támogat, illetve
segíti azok megvalósítását, amelyek értéket ápolnak vagy teremtenek, közcélúak,
megvalósításuk pedig minőségi módon történik. E tevékenység során a munkát és a
pályázókkal való együttműködést nagyban
segíti, hogy:
• a társadalom, az országos és a megyei
közvélemény jelentős része elfogadja az
erőmű létét és működését;
• az erőmű nyitottan működik és évente
kb. 25 ezer látogatót fogad;
• közcélú kötelezettségvállalási gyakorlata
és az arra épülő támogatási rendszere átlátható és alapvetően nyilvános;
• az erőmű folyamatosan törekszik az új
igényeknek megfelelő korszerű támogatási formák bevonására saját eszköztárába.
A vállalat segíti mindazt, ami értékesebbé, gazdagabbá, szebbé teszi országunkat a
tudomány és az oktatás területén. Kiemelt
figyelemmel támogatja a cég az alap-, a közép- és a felsőfokú oktatásban a különböző
új kezdeményezéseket, a tananyagfejlesztéssel foglalkozó pedagóguscsoportokat,
társaságokat és alapítványokat. Szívesen
áll a legjobbak mellé, de fontos számára a

pályakezdés nehézségeivel küzdő fiatalok
támogatása is.
Díjakat alapított és ítél oda, valamint
szakmai versenyeket, pályázatokat szervez diákoknak. Szívesen nyújt segítséget
az erőműről szakdolgozatot készítő hallgatóknak. Kulturális területen kimagasló
támogatásnak minősül a Nemzet Erőműve
a Nemzet Színházáért, de támogatásban
részesülnek civilszervezetek, egyesületek,
egyházak is.
A világraszóló sporteredmények eléréséhez elengedhetetlenek a megfelelő körülmények a felkészülés során. Ezek biztosításával a vállalat támogatja számos sportág
kiemelkedő és tehetséges képviselőjét. A
sport területén a legnagyobb jelentőségű
az a támogatási szerződés, ami már szintén hosszabb múltra tekinthet vissza, és
mindkét fél számára eredményeket hozott
az elmúlt évek során. A PA Zrt. a Magyar
Olimpiai Bizottság arany fokozatú támogatójaként segíti a magyar olimpiai mozgalom céljainak megvalósítását, valamint a
magyar olimpikonok sikeres szereplését a
nyári és téli játékokon.
Számos programmal segíti emellett
környezetünk és az egészség védelmét.
Kiemelten kezel minden olyan kezdeményezést, amellyel hatékonyan járulhat
hozzá közvetlen és tágabb értelemben vett
környezetünk védelméhez, a természeti

csapás által sújtott területek rehabilitációjához és az egészség megőrzéséhez. Ennek az elmúlt években a legjobb példája a
Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány
létrehozása és működtetése.
Az erőmű nagy súlyt fektet a Duna-holtág megmentésére, évről évre a parlagfűirtási akcióra, de az olyan egyedi eseményekre is, mint a Duna-átúszás. Üzemelteti
a vízisporttelepet és a horgásztórendszert,
támogatja a város virágosítását. Kiemelten
támogatja továbbá az egészségügyet Pakson és a régióban.
A vállalat a szponzoráció mellett adományozó, jótékony tevékenységet is folytat. Folyamatosan jelen van a hátrányos
helyzetű, egészségügyi vagy más ok miatt
elesett társadalmi csoportokat érintő segítségnyújtó munkában is. Különösen így van
ez a természeti katasztrófák esetén vagy
azokban az esetekben, amikor nagyon
gyors és hatékony eljárásra van szükség.
A PA Zrt.-hez évente átlagosan beérkező
több mint egyezer támogatási kérelemről
– megfelelő értékelést követően – az erőmű
vezérigazgatója dönt. Az éves támogatási
célokra fordítható összeg nagyságát a Paksi
Atomerőmű Zrt. vezetése határozza meg.
A támogatásokhoz kötődő adminisztratív,
technikai munkák ellátása a Tájékoztató és
Látogatóközpont feladata.
Prancz Zoltán

Az Etikai Bizottság működési rendje
Az Etikai Bizottság (EB) az Etikai
Kódex (EK) hatáskörébe tartozó írásbeli bejelentéseket hivatott kivizsgálni a
vezérigazgatótól kapott felhatalmazása
alapján. Az EB működése a megelőzést
és a megalapozott munkáltatói intézkedések meghozatalát szolgálja.

1. Az Etikai Bizottság
mûködése
A bizottság üléseit a teendőktől függő
gyakorisággal a bizottság vezetője hívja
össze. Minden esetben össze kell hívnia az
ülést, ha ezt valamelyik bizottsági tag az
ok megjelölésével kéri. A működési feltételekről (bejelentések, iratok érkeztetése,
őrzése, igény szerint tárgyaló biztosítása)
a Munka és Személyügyi Osztály (MSZO)
gondoskodik.
Az EB ülései zártkörűek, azon a tagokon
kívül csak a meghívottak vehetnek részt.
A bizottság minden tagját titoktartási kötelesség köti. A bizottsági ülésekről minden
esetben jegyzőkönyvet kell felvenni.
A bizottság a kivizsgálás eredményéről,
a határozat megküldésével, írásban ad tájékoztatást a bejelentő, az érintett, valamint a
vezérigazgató részére.
A bizottság jegyzésére a bizottság vezetője egy személyben jogosult. A bizottság
vezetője tartós távolléte esetén bármelyik
tagot írásban megbízhatja a helyettesítésével.

2. Bejelentések fogadása
Bejelentést tehet írásban névvel, elérhetőség megadásával bárki, vagy a munkavállalók bármely csoportja, aki(k) a kódexbe
ütköző magatartást észlel(nek). Csoportos
bejelentés esetén meg kell nevezni egy fő
képviselőt, akivel a bizottság a kapcsola-

tot fel tudja venni. A bizottság is indíthat
vizsgálatot, a vezérigazgató egyidejű tájékoztatása mellett.
Bejelentést az EB-nak címezve zárt borítékban az MSZO titkárságára (Irodaépület
I. emelet 115-ös iroda) lehet megküldeni
vagy személyesen átadni. A bizottság számára érkezett iratokat felbontás nélkül kell
átadni a bizottság vezetőjének.
A bizottság tagjaitól bárki tanácsot kérhet a napi munkája során felmerült etikai
ügyekben, ezzel segítve az EK szabályainak
betartását, vagy a bejelentés elkészítését.
A bejelentőnek szükség szerint tevékenyen részt kell vennie a vizsgálatban.
Az anonimitásról a bizottság külön kérés
nélkül gondoskodik, de a bejelentő kérheti
ennek mellőzését. A bizottságnak mindent
meg kell tenni a bejelentők és a tanuk védelme érdekében.

3. A vizsgálat lefolytatása
Az EB saját hatáskörében jogosult elbírálni, hogy valamely bejelentett eset kapcsán
indít-e vizsgálatot. Amennyiben az EB úgy
dönt, hogy a vizsgálatot nem indítja meg,
akkor erről a bejelentés benyújtóját írásban, az indokok megjelölésével értesíti.
A bizottsági tagoknak a vizsgálat megkezdése előtt, vagy kivételes esetben a vizsgálat menete során joga van elfogultságot
bejelenteni. Aki elfogultságot jelentett be
az a továbbiakban nem vehet részt a vizsgálatban.
A vizsgálat a bejelentés tanulmányozásával kezdődik. A vizsgálat során minden
dokumentumot a bizottsági ülés helyszínén kell tanulmányozni. A sokszorosítást
lehetőleg kerülni kell, de amennyiben mégis szükséges a gördülékeny munkavégzéshez akkor alkalmazható. A feleslegessé
váló másolatokat meg kell semmisíteni. A
bejelentést és a menet közben keletkező

iratokat központi helyen (MSZO-on) kell
tárolni.
Szükség szerint a bizottság további
adatokat gyűjt. A vizsgálathoz szükséges
adatgyűjtéshez minden munkavállaló és
szervezeti egység felkérés alapján köteles
információt adni, ill. a bizottsággal együttműködni. A bizottság szükség szerint szakértők meghallgatását is igénybe veheti.
Az EB a vizsgálat alá vont munkavállalót
(esetleges tanúkat) meghallgatja, a felvetett
tényeket, terhelő és mentő körülményeket
testületileg megvitatja, és az eset valamennyi ismert körülményét értékeli. A bizottság a vizsgálat során meghallgatni kívánt
munkavállalót legalább három (3) nappal
előbb köteles értesíteni. Az EB előtti megjelenés nem kötelező, de elvárt. Meg nem
jelenés esetén az EB a rendelkezésre álló
adatok alapján is kialakíthatja álláspontját.
A bizottsági meghallgatásoknál legalább
négy (4) bizottsági tagnak jelen kell lenni.
A vizsgálatot le kell folytatni a bejelentés
beérkezésétől számított harminc (30) napon belül. Ha bármilyen oknál fogva ezen
idő alatt nem tudja a bizottság lezárni az
ügyet, akkor erről írásban értesítenie kell a
bejelentőt. Az értesítésben meg kell nevezni az elhúzódás okát és a várható befejezés
idejét.
Névtelen bejelentés alapján az EB nem
indít vizsgálatot. Amennyiben az etikai
vizsgálat során derül ki, hogy a bejelentés
névtelen vagy más nevében tették, a vizsgálatot meg kell szüntetni és a vizsgálat
iratait meg kell semmisíteni.

4. Határozathozatal
A meghallgatások utáni határozathozatalnál legalább öt (5) bizottsági tagnak
kell jelen lenni. A bizottság határozatait
szótöbbséggel hozza. Aki a vizsgálat során

elfogultságot jelentett be az nem vehet részt
a határozathozatalban. Szavazategyenlőség
esetén a bizottság vezetőjének szavazata
dönt. Határozathozatalkor a tagoknak a
szavazásnál állást kell foglalniuk, nem
tartózkodhatnak az igen vagy nem kimondásától.
Írásbeli határozatában az EB megállapítja, hogy nem történt etikai vétség, vagy
megállapítja az etikai vétség megtörténtét.
A döntését indokolással látja el.

5. Etikai Bizottság
iratkezelési rendje
Az etikai ügyek iratait MSZO titkárságon
elkülönítetten kell nyilvántartani, ill. tárolni a társaság iratkezelési rendje szerint.
A vizsgálat dokumentációi a következők:
iktatókönyv, bejelentések, jegyzőkönyvek,
nyilatkozatok, elektronikus adathordozók,
határozatok, esetleges közzétételek iratai.
A dokumentumok megőrzési ideje három
(3) év.

6. Záró rendelkezések
Ha a bizottság a vizsgálata során olyan
tényeket tárt fel, amelyek nem az EK hatáskörébe tartoznak, és további intézkedést
követelnek, akkor köteles azokról a vezérigazgatót tájékoztatni és szükség szerint az
ügyet átadni további kivizsgálásra. A bizottság a tevékenysége során szerzett tapasztalatok alapján a vezérigazgatónál kezdeményezheti az EK módosítását. A bizottság az
elfogadott működési rendet a vezérigazgató
ismételt jóváhagyásával egyhangú határozat mellett bármikor módosíthatja.
Paks, 2009. 11. 18.
A kidolgozásért felelős személy:
Borbély Sándor, EB vezetője
Jóváhagyta: Süli János, vezérigazgató

Elindult az AS6/PassPort
Az elmúlt egy év megfeszített munkájának eredményeként bevezetésre került a PassPort új verziója
az Asset Suite 6 (AS6). A paksi
atomerőmű új Műszaki Irányítási
Rendszerének indítása november
30-án 6.00-kor történt meg.
A projektben résztvevő PA Zrt.-s szakemberek és MVMI Zrt.-s informatikusok kiváló munkájának eredményeként a rendszer éles üzemének kezdetén a vártnál

kevesebb hiba keletkezett. A rendszer
indulásának egyik fő problémája a rendszer futásteljesítménye, sebessége volt. A
kezdeti rendszerhasználati tapasztalatok
elemzésének eredményeként a rendszer
beállításai módosításra kerültek, amely
megoldotta a teljesítményproblémákat.
A közeljövőben a projekt utó- és háttértámogatást végez, a fő cél a kezdeti rendszerhibák megoldása és elhárítása, illetve a felhasználók támogatása. A felhasználók fő feladata pedig az AS6 mélyebb

megismerése, használatának alapos
elsajátítása és begyakorlása. A felhasználók minél hatékonyabb támogatása
érdekében létrehozásra került az AS6/
PassPort honlap, ahol megtalálhatók a
rendszer használatához szükséges oktatási anyagok és kapcsolódó információk.
A honlapról az AS6 bejelentkezés mellett
indítható a dokumentumkezelő rendszer
(EDMS) Keresés és Riportolás eszköze,
valamint a munkavégzéshez szükséges
számos műszaki külső riport.

Jelentős eredmény a projekt munkájában, hogy a jövőben az anyagvizsgálati
jegyzőkönyvek készítése az AS6-ban történik. Ennek végrehajtásához egy külön
munkafolyamat készült.
A projekt munkája a november
30-ai indulással nem ért véget, több
olyan módosítás és munkafolyamat
elkészítése még hátra van, amelyek
a későbbiekben könnyebbé teszik a
felhasználók munkáját, a rendszer
használatát.
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Országos villamos üzemviteli konferencia
A paksi atomerőmű vezérigazgatójának
kezdeményezésére, a villamos üzemviteli osztály szervezésében 2009. november
11-13. között Tengelicen az Orchidea Hotelben került megrendezésre a korábban
hagyományokkal bíró, de az utóbbi tíz
évben elfeledett iparági villamos üzemviteli találkozó. A paksi atomerőmű azt
tűzte a zászlajára, hogy a privatizáció
után szétszakadt villamos iparági szakmai tapasztalatcserék szervezett kereteit
újraéleszti. Jól ismert, hogy a nukleáris
iparágban komoly hagyományai és biztonsági vonatkozása van a nemzetközi jó
gyakorlatok megismerésének és hasznosításának. A hazai villamos üzemviteli
tapasztalatok eddig nehézkesen cserélődtek ki, köszönhetően az iparág sokszereplős privatizációjának. A szervezés
során némi meglepetéssel tapasztaltuk,
hogy az elmúlt időszakban felhalmozott
villamos szakmai és üzemeltetéstechnikai tapasztalatok kicserélésére minden
erőműben és átviteli hálózati üzemeltetőnél nagy az igény.
A rendezvény előkészítése során - miután előzménye nem volt hasonló jellegű
eseménynek - a meghívott szakembereknél nem volt megkötve az előadások témaköre. A konferencia megnyitóját Cziczer
János üzemviteli igazgató úr tartotta. A
találkozóra meghívottak (Dunamenti Erőmű, Mátrai Erőmű, Vértesi Erőmű, Mavir,
Ovit, E.ON-Hungária, a paksi atomerőmű
villamos szakterületeinek képviselői, a beszállítók képviseletében az ABB Magyarország, valamint a kutatási és innovációs
hátteret reprezentáló BMF Kandó Kálmán
Főiskola) mindegyike előadást tartott a
társaságuk helyzetéről, a számukra legfontosabb és megoldandó kérdésekről.
A teljesség igénye nélkül meg kell
említeni azokat a témákat, amelyek
különösen az érdeklődés középpontjába kerültek. Szó volt a magyar villamos
átviteli hálózat üzemeltetési gyakorlatáról, a kockázat alapú, illetve állapotfüggő karbantartások tapasztalatairól, a

A NUKLEÁRIS BÁZISÚ villamosenergia-termelés
során nélkülözhetetlen hatékony kommunikáció
megvalósításához és megújításához mind a személyzetnek, mind a technikai háttérfelületnek igazodnia kell a kor megváltozott követelményeihez.
Az atomerőmű reaktorblokkjainak üzemeltetéséhez a személyzetnek szigorúan alkalmaznia
kell a háromutas és ezáltal biztonságos kommunikációt, melyet a szimulátoros gyakorlataik
során készség szinten begyakorolhatnak, de
ezenkívül számukra gondoskodni kell az igen
sokrétű, több feladatot ellátó, nagy megbízhatóságú telekommunikációs rendszerekről, eszközökről is. Az üzemirányítási, igazgatási, riasztási
és egyéb információs hálózatok megvalósítását, folyamatos fejlesztését minden esetben
gondos elemzés és tervezés előzi meg. Márciusi
számunkban „A hármas blokkon kezdik a diszpécserrendszerek kiváltását” c. cikkben jeleztük, rövidesen kezdődik a blokki diszpécserközpontok és végkészülékek cseréje. Miután a
blokk visszaindulása immár az új diszpécser és
annak végkészülékei segítségével történt, így
Merkl Gábort, a PA Zrt. híradástechnikai osztály
rendszermérnökét és Törjék Ferencet, az osztály vezetőjét kértük egy rövid nyilatkozatra.

hálózatfejlesztések fő irányairól (a PécsErnestinovo távvezeték 2010-ben kerül
feszültség alá). Az új Mavir üzemirányítási központ működéséről, ahol már
helyet kapott és elkezdett működni a
kezelőközpontok felügyelete és távkapcsolása. Az erőművek előadói mindenhol megemlítették, hogy a privatizáció
eredményeként az üzemeltetői létszám
drasztikusan lecsökkent, és a berendezésfelújításokra nem mindenhol van
elég pénzügyi forrás. Vannak területek
azonban, ahol az automatizálás igénye
a legmodernebb technikai megoldások
bevezetését hozta magával. A műszaki
innováció szükségességét minden előadó hangsúlyozta. Bemutatásra került

egy olyan tudásmenedzsment-szoftver,
amely nagy könnyebbséget biztosít az
üzemeltetésben az új digitális védelmi
és irányítástechnikai rendszerek vonatkozásában. A paksi atomerőmű szakemberei számot adtak a villamos területen
elvégzett védelmi rekonstrukciókról, a
teljesítménynövelés villamos vonatkozásairól, illetve az atomerőmű-bővítési
projekt állásáról.
A konferencián elhangzottak összegzéseként elmondható, hogy minden
jelenlévő hangoztatta a paksi kezdeményezés jelentőségét és a találkozó ciklikus megrendezésének fontosságát. A
találkozó résztvevőivel folytatott kötetlen
beszélgetések során a paksi atomerőmű

vezérigazgatója biztosította a kollégákat,
hogy az atomerőmű támogatja a rendezvény időszakonkénti megrendezését.
Elhatározás született, hogy a résztvevők a szorosabb együttműködés elősegítésére egy üzemviteli weblapot nyitnak, amelyen elhelyezik a konferencián
elhangzott előadások anyagát, valamint
olyan internetes felületet hoznak létre,
ahol elhelyezhetők a konferenciák közötti
időszakban történt üzemi események öszszefoglalói. Természetesen a személyes
kapcsolatok is kialakultak a társaságok
szakemberei között, amelyek lehetőséget
adnak arra, hogy rövid úton kerülhessenek megbeszélésre a felmerült műszaki
kérdések.
Lakatos Gábor

Lévai-projekt 4. munkacsoport
Folytatjuk a paksi atomerőmű
bővítésével foglalkozó Lévai-projekt
bemutatását. Ez alkalommal az
engedélyezési munkacsoport vezetőit, Bajsz József főosztályvezetőt
és dr. Katona Tamás tudományos
tanácsadót kérdeztük.
– Milyen a munkamegosztás és a
munkamódszer a munkacsoporton
belül a feladatok függvényében?

KT: – A munkacsoporton belül kettős
vezetés valósult meg, ami egy teljesen
természetes munkamegosztás eredménye. Ennek oka, hogy a munkacsoport
feladata az atomerőmű bővítését előkészítő engedélyezési feladatok végrehajtása. Vannak egyrészt jogi és hatósági,
szabályozási aspektusai, amelyekkel
Bajsz József foglalkozik, hiszen jelenlegi munkaköréből fakadóan is a hatósági
kapcsolatokért felelős. Hozzám inkább az
engedélyezés műszaki tartalma, megalapozása tartozik. Természetesen bizonyos
mértékig létezik átjárhatóság a kettőnk
közötti munkában.
BJ: – Munkacsoportunk tagjai társaságunktól még Bujtás Tibor, Elter Enikő, Pécsi Zsolt, Volent Gábor, valamint
az ERBE Zrt. részéről Rudi Zsuzsanna.
Szakmailag erős, jó csapatot alkotunk.
A tagok lefedik a telephely- és környezetvédelmi engedélyezéssel kapcsolatos
feladatokat, bár idővel várhatóan tovább
kell fejlődnünk létszámban a feladatok
bővülésének megfelelően.

– Mi a konkrét feladata a munkacsoportnak?

KT: – A telephely-engedéllyel kapcsolatban fontos kiemelni, hogy a paksi az
ország legjobban megvizsgált általános
telephelye. Ugyanakkor telephely-engedélyre a jogszabály szerint szabályozott
formában csak 1997 óta van szükség.
Ezért a bővítéshez most el kell végezni
ezt a feladatot: igazolni kell a telephely
alkalmasságát az új létesítményre. A
korszerű követelmények szerint be kell

Hármas blokki új
diszpécserrendszer

mutatni, hogy nem várhatók kedvezőtlen telephelyi körülmények. Például
be kell mutatni, hogy megoldható az új
blokk(ok) hűtése, illetve nincs jelen a
felszínre kifutó, párhuzamos elmozdulást okozó geodéziai szerkezet, korábban
nem folyt intenzív bányaművelés a területen stb. Az egyes tényezőket vizsgálni

Katona Tamás kitüntetése
A Zsolnay Porcelán Manufaktúra Zrt. és
a Pécsi Akadémiai Bizottság (PAB) közötti
megállapodás értelmében alapított díjat
12. alkalommal – a PAB Elnökségének
döntése alapján – dr. Katona Tamás, a
Paksi Atomerőmű (PA) Zrt. tudományos
tanácsadója kapta. A kitüntetést munkatársunk a PAB régiójában folyó tudományos
kutatásaival, szakmai és szervezési munkájával, valamint a térség fejlesztésének
elősegítésével érdemelte ki. Az elismerést
a Tudomány Ünnepén Kabók Ibolya, a
Zsolnay Manufaktúra Zrt. kommunikációs igazgatója adta át. Katona Tamás az
1980-as évektől tagja volt a PAB Műszaki
Tudományok Szakbizottságának, 19962002 között a PAB alelnöke. Jelenleg is a
PAB tagja a PAB Tolna megyei köztestületi
képviselőjeként. Gratulálunk kollégánknak!

kell, és igazolni, hogy kizáró körülmény a
telephellyel szemben nem áll fenn.
– Másik feladat a telephellyel összefüggő tervezési adatok összegyűjtése, feldolgozása. Ilyen tényezők a talajterhelés,
a maximális szélerősség és potenciális
hóteher, a hőmérsékleti szélsőségek stb.
Mindezek hatással vannak a telephelyi
szerkezetekre, technológiára. El kell
végezni a külső veszélyek jellemzését
igazolva, hogy bekövetkezésük valószínűsége kicsi, illetve azok kezelhetők.
A munka során egyben olyan adatokat
gyűjtünk, amelyek pontos ismerete elengedhetetlen, azok a tervezés, illetve
bizonyos biztonsági elemzések bemenő
adatai lesznek.
BJ: – A környezetvédelmi engedélyezési munka rettenetesen összetett. Ennek
során a társadalmi tényezőktől kezdve a
bioszféra minden eleméig valamennyi tényezőt vizsgálni kell, amire a létesítmény
hatással lehet. Foglalkozni kell a hulladékok kezelésével is. Sok tudományág
érintett a munkában, és az igen hosszú
időtávot ölel fel.

– Nehézsége a vizsgálatnak, hogy
a vonatkozó előírásrendszer mélységében nem szabályozott. Sok esetben
nem állnak rendelkezésre azon előírások vagy határértékek, amelyek a mennyiségi megalapozásnál, értékelésnél
alkalmazhatók lennének. Az eddigi hazai gyakorlatban konkrét mű konkrét
adataira készült elemzés. Most a jövendő blokktípus ismerete nélkül, csak a
potenciálisan szóba jöhető reaktorok
valamennyi jellemzőjének felhasználásával, azok közül – konzervatív módon
– a szélső értékekre készül az elemzés.
Ez az elfogadott nemzetközi gyakorlat is. Ily módon igazolni lehet, hogy
mindegyik szóba jöhető típus teljesíti
a környezetvédelmi követelményeket,
ugyanakkor a módszer nem könnyíti
meg a blokkok közötti választást. Az
optimumot egy komplexebb elemzés
révén lehet meghatározni.

– Hol tartatok a munkákkal?

KT: – Mindkét munka esetében adott
a műszaki tartalom, meghatározásra kerültek a feltételek, kidolgoztuk a megfelelő mélységű ütemtervet. A telephely-engedélyezésre vonatkozó követelmények,
és az, hogy azokat hogyan kell betartani,
ismertek számunkra. Kiegészítő feladat,
hogy fel kell készülnünk a magyar bányászati hatóság önálló engedélyezési
eljárására, melynek elvárásai szintén
ismertek számunkra.
BJ: – A környezetvédelmi engedélyezésnél jó tapasztalatot jelentett az üzemidő-hosszabbítás előkészítése. Bár az ott
elvégzett munkát nem lehet lemásolni,
a mostani feladat több része így jobban
átlátható, tartalmilag kivitelezhető, amihez az ütemezés is alkalmazkodik. Ez a
munka túlmutat az ajánlat értékelésénél
véget érő Lévai-projekten: a környezetvédelmi engedélyezés végigkíséri az egész
folyamatot. Aztán a később a létesítési
engedélyezés következik, de ezzel még
nem foglalkozunk.
Hadnagy Lajos

- Mi az, amit feltétlen tudnunk kell a jelenlegi
helyzetről?
- A diszpécser rendszerek rekonstrukcióját az
év közepén kezdtük a 3. blokkon. A rekonstrukció során először a 30DV30 „hírközlési”
villamos elosztó felújítása, illetve az új rendszert működéséhez szükséges optikai hálózat
létesítése valósult meg még a főjavítást megelőzően. Az új Digitális Diszpécserrendszer
(DDK) kiépítése – a régi rendszer normál
üzeme mellett – az egyéb főjavítási munkákat nem zavarva szeptember végéig tartott.
A blokk visszaindulása már az új rendszer
segítségével, annak próbaüzeme alatt történt.
A munkák ezt követően is folytatódtak, immár
a 4. blokki rendszer (amely magában foglalja
a vízkivételi mű diszpécserrendszerének felújítását is) kábelezési munkáival, valamint a
DV30 villamos elosztók felújításával. A feladat
szépségét és egyben nehézségét is az adta,
hogy igen sok szakterületet érintett, illetve
hatalmas területet ölelt fel, így rengeteg egyeztetésre, bejárásra volt szükség a rekonstrukció
előkészítése és a végrehajtás során.

- Milyen új eszközökre és milyen többletszolgáltatásokra számíthatnak a kollégák?
- A vezénylőkben dolgozó kollégák egy modern,
több szolgáltatást nyújtó, üzembiztosabb rendszert kapnak. A területen szolgálatot teljesítők egy
üzembiztos, robusztus ún. hangos végkészülékkel
(az eredeti rendszerre utaló terminológia szerint
„Lipka”) dolgozhatnak. Az új diszpécserrendszer
Siemens gyártmányú, míg a hangos végkészülékeket a milánói Fitre cég fejlesztette és szállította.
- Hogyan és milyen ütemezésben folytatódik
a jelenleg még ki nem váltott blokki eszközök
cseréje?
- A munkát a 4. blokk és a vízmű diszpécserrendszerének rekonstrukciójával folytatjuk. Ez
a munka tavasszal a blokk főjavításának végére fejeződik be. 2011-ben tervezetten az 1. és
a 2. blokk rekonstrukciója – amely magában
foglalja a hálózati vezénylő és a vízlágyító
rendszerét is – valósul meg. Ezen utolsó fázis
nehézségét az adja, hogy a két főjavítási
időszak közelsége miatt a két blokkon párhuzamosan is kell dolgozni, de figyelembe véve
az eddigi tapasztalatokat, jelenleg nem látunk
olyan akadályt, amely felboríthatná a tervezett
ütemezést. Itt szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjunk a rekonstrukcióban közreműködőknek, a fővállalkozó
Ovit Zrt., illetve a jelentősebb alvállalkozói, a
Siemens Enterprise Hungary Kft. és az Épserv
Kft. szakembereinek és nem utolsó sorban
minden erőműves kollégának, aki bármilyen
formában részt vett a rekonstrukció előkészítésében és megvalósításában. Sipos László
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Rendhagyó osztálytabló
Sánta István, a
Szabadidõsport
Szakosztály
Sportszervezõje
Mióta látsz el sportszervezői feladatokat
az ASE élén? Nehéz
lehet összefogni az
összes szakosztály
szervezői feladatait.
Hogyan képzeljük el
pontosan a munkádat?

sáért és a költségek folyamatos figyeléséért az év
folyamán. Ezen felül az asszonytorna működtetéséért és a városi kosárlabda bajnokság szervezéséért, versenyeztetéséért, lebonyolításáért felelek
még. Ez az egyik része a munkámnak.
A másik az úgynevezett központi programok
szervezése, lebonyolítása. Itt lehet igazán a szabadidősportban rejlő lehetőségeket kihasználni.
Igyekszünk minden korosztály igényét kielégíteni, de elsősorban a gyerekek a haszonélvezői
programjainknak.

mettségüket, kitartásukat, ügyességüket. A röplabdát kedvelők a városi röplabda bajnokságban
mérhetik össze erejüket az ősz és a tél folyamán.
Az év utolsó napjaiban Családi napot tartunk az
uszodában, közösen búcsúztatva az évet. Az év
folyamán az erőmű és a város szervezésében
lebonyolított programokhoz (Padosz rendezvények, majális, KAIG-nap, pünkösdi fesztivál) is
nyújtottunk segítséget. Az egyes sportágak Iparági Sporttalálkozókon való részvételéhez a tárgyi
feltételeket biztosítjuk.

Évente körülbelül mennyi verseny, rendezvény kerül megrendezésre az ASE berkein
belül?

Tagja vagy valamelyik szakosztálynak?

2005. február óta
vagyok az ASE Szabadidő Szakosztály sportszervezője. Az ASE Szabadidősport Szakosztály
élén a szakosztályvezető áll. Vele egyeztetve
dolgozzuk ki a szakosztály éves munkatervét,
költségvetés-tervezetét, a szakcsoportvezetők
által tervezett éves programok, versenyek, rendezvények alapján.
A szakcsoportok az év folyamán önállóan
dolgoznak a már említett versenynaptár alapján.
Mivel rendszeres munkakapcsolatban állok velük, ha bármilyen probléma merül fel (szervezési,
versenyzési, tárgyi eszköz), akkor megkeresnek
és próbálok segíteni. A szakcsoportokkal kapcsolatban felelek a jóváhagyott költségvetés betartá-

Az év folyamán 4-5 nagy játszóház kerül megrendezésre mindig valamilyen aktuális esemény,
ünnep köré felépítve. Ezek a programok rendszerint 600-700 fő részvételével zajlanak. A szakosztály szervezi és bonyolítja le a nagysikerű nyári
napközis táborokat is, ahol a gyerekek sportolhatnak, kirándulhatnak, kézműves foglalkozásokon,
bemutatókon vehetnek részt és barátságokat,
ismeretségeket is köthetnek. Az iskolák között
megrendezésre kerülő SULI-OLIMPIA szintén
nagy sikert aratott a résztvevők körében.
Kimondottan felnőttek részére rendeztük a
„Gyűjtsd a kilométereket” elnevezésű programot, ahol 4 különböző teljesítménypróbát kellett
teljesíteni a résztvevőknek, értékes díjakért. A
hölgyek Női Sportnapon bizonyíthatták ráter-

Patkós István,
az öregfiúk focicsapatának
vezetõje

kialakulásának és működtetésének. Az ASE Szabadidősport-szakosztályon belül a szakcsoportok
folyamatos munkája, valamint a hagyományőrző
rendezvények biztosítják a Paksi Atomerőmű Zrt. és
a város, ill. a város környéki lakosok szabadidejének
hasznos eltöltéséhez a programokat.

Pakson a nyolcvanas
években a sportlétesítmények száma folyamatosan növekedett,
fokozatosan bővült a
szakembergárda, így
megnőtt a lehetőség a
különböző tömegsportok, mai nevén szabadidősportok elterjedésére.
A szaporodó szabadtéri
létesítmények, a nagyméretű tornacsarnokok és edzőtermek, valamint
az 1986-ban elkészült Atomerőmű SE sportcsarnok tág teret nyitott egyes népszerű sportágak

László Zoltán, a
Vitorlás Szakcsoport
vezetõje
Mióta létezik Pakson
Vitorlás Szakosztály?
Milyen múltra tekint
vissza?

Az Atomerőmű
Vitorlás Club (VSC) 25
évvel ezelőtt lépett be a
Magyar Vitorlás Szövetségbe, ettől az időponttól számoljuk hivatalosan is a klub létrejöttét.
A paksi vitorlásklub
megalakulása azonban a Paksi Atomerőmű Vállalat /PAV/ 1976. évi megalakulásától számítható,
mivel az erőmű létesítése miatt nagyon sok olyan
munkavállaló érkezett - többek közt az iparágból
is Paksra -, akik már előtte is vitorláztak. Szerették ezt a sportot, így megpróbálták az erőművön
belül is népszerűsíteni. A vállalat akkori közgazdasági igazgatóhelyettese, Lakosa József volt a

Krasznai Tamás, a
Kyokushin Karate
Szakcsoport vezetõje
Mikor és milyen céllal alakult a karateszakcsoport?

Az ASE Bulldog Kyokushin Karate Szakcsoportja 1989-ben alakult.
86-ban már működött,
de akkor még a madocsai kultúrház égisze
alatt. Fricz Attla irányításával azzal a céllal
alakult, hogy a mindennapi élet kihívásainak megfelelő, egészséges
fiatalokat képezzen.

Milyen irányzatot képviseltek? Mik ennek a
sajátosságai?

Mikor kezdődött a foci Pakson, mit emelnél
ki az elmúlt évek eredményei közül? – kérdeztem Patkós Istvántól, a Paksi Atomerőmű
Zrt. logisztikai főosztály beszerzési osztályán
dolgozó szerződéskötőtől, az ASE öregfiúk focicsapatának vezetőjétől.

Az öregfiúk-labdarúgócsapat eredete egészen 1982-83-ig nyúlik vissza, amikor néhány
labdarúgást szerető aktív pályafutását már befejezett játékos (Amtmann Jenő, Kővári István,
Sipos József, Jambrich István, Kapus István és
még sokan mások) úgy gondolta, hogy a versenysport mellett öregfiúkcsapatot alakítanak,

vitorlázás első patrónusa Pakson.

Mikor kezdted vitorlás szakcsoportvezetői
pályafutásodat?

2002-től vezetőségi tagként vettem részt a
szakcsoportban, és 2005-ben bíztak meg az
Atomerőmű Sportegyesület Vitorlás Club elnöki
feladatainak ellátásával, mivel korábbi elnökünk
Kovács András Zoltán nem kívánta a továbbiakban ezt a posztot betölteni.

Ha jól tudom, iparági versenyeken is indultok. Milyen eredményekkel büszkélkedhettek eddig?

Az ASE VSC az utóbbi 12 évet tekintve megnyerte az iparági kalózversenyeket. Ilyen szempontból az ASE VSC igen meghatározó vitorlás
berkekben, mind a hajóparkunkat, mind pedig
versenyzői létszámunkat illetően. Versenyzőink
nem csak az iparági versenyeken ülnek hajóba, hanem az egész szezont végigvitorlázzák. A
tapasztalat, a gyakorlat és a versenykörnyezet
mind-mind hozzájárul sikereinkhez, nem beszélve az eszközállomány biztosításáról. A PA
Zrt.-nek és az ASE-nek köszönhetően nagyon
szerencsés helyzetben vagyunk, mivel olyan

A kyokushin karate alapvetően azt tartja
szem előtt, hogy művelői a fizikai határaikat
megtapasztalják. Az edzéseken olyan kihívások
elé állítjuk a tanulókat, amelyek elsajátítása során megtanulják a képességek határáig kitolni a
teljesítményüket.

Milyen jellegű programokat, edzéseket tartotok? Hol és mikor zajlanak az edzések? Milyen arányban vannak technikai és erőnléti
edzések? Hány csoportban edzetek? Vannake például kezdő és haladó csoportok?

Heti 3 edzésünk van hivatalosan. A II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskolában zajlanak a tréningek.
Ennek során alkalmanként egy óra futást, 1 óra
technikai vagy képességfejlesztő edzést és fél óra
küzdelmet tartunk, figyelembe véve természetesen az egyes résztvevők edzettségét és képzettségét. A teljes edzésidőt csak a haladó tanulók
töltik ki. A karatekák egy időben, de képzettség
szerint csoportokba osztva edzenek. Mint általában a harcművészetekben nálunk is övfokozatok

Igen, a labdarúgó szakosztálynak és természetesen a szabadidősport szakosztálynak is.

Az amatőr sportolást mennyire támogatod?

Úgy gondolom, hogy városunk a sportolási
lehetőségeket tekintve unikum az országban és
vétek lenne ezt nem kihasználni az embereknek.
Mivel a versenysport a tömegsportból építkezik,
célszerű ezt a bázist minél jobban kiszélesíteni,
kezdve egészen a legkisebbektől a nagyobbakon
át egészen a felnőttekig. Fontos, hogy mindenki
találjon kedvére való elfoglaltságot, ki-ki maga
döntse el, hogy az adott sportban mit szeretne
elérni, milyen szintre szeretne eljutni, mennyi
energiát képes ráfordítani. Az évek során majd
eldől, hogy kiből lehet, lesz, versenysportoló illetve ki marad az amatőr sport berkein belül. A

ahol szervezett keretek között töltik szabadidejük egy részét. Heti gyakorisággal találkoztak
egy kis „örömfoci” erejéig, s eleinte a környező
települések (Bölcske, Madocsa) hasonló csapataival mérték össze erejüket. Később külföldi
kapcsolatok révén eljutottak Németországba,
Szlovákiába is, ahová többször is szerveztek néhány napos túrát, s természetesen a vendéglátó
csapatok is eljöttek Paksra. Évekkel később, kisebb generációváltás után előbb 1986-tól Sipos
György, majd 1994-től jómagam vettem át az
öregfiúk-focicsapat irányítását.

Melyek az idei legkiemelkedőbb eredmények?

Csapatunk jelenlegi létszáma 28 fő. A nyári
két hónapos szünet kivételével heti rendszerességgel péntekenként tartunk edzést, nyáron a
főpályán, a téli időszakban pedig a teremben.
Hosszú évekre visszanyúló kapcsolatunk van

hajókkal versenyezhetünk, amelyek megállják a
helyüket bármelyik mezőnyben.

Jelenleg mennyien vitorláztok a szakcsoporton belül?

Elértük a 300 fő feletti taglétszámot, ebből a
versenyzői létszám 100-110 főt tesz ki. Örvendetes, hogy tagjaink nem csak a PA Zrt. munkavállalói közül kerülnek ki, hanem a társaságcsoportból, illetve az erőműhöz közvetve kötődő
tagokból. Ősszel nagy sikere volt az ASE által
szervezett sportágválasztónak, amelyen a vitorlás klub is részt vett, azóta szerencsére a fiatalok
érdeklődése is érezhetően megélénkült e sportág iránt. Az utánpótlás-neveléssel kapcsolatban
szeretném megemlíteni egy fiatal tehetséges vitorlázónk, Szemes Bence nevét, aki már olimpiai
hajóosztályban versenyez.

Amennyiben valaki csatlakozni szeretne hozzátok, hogyan teheti meg?

A klub maga nyitott, nincsenek megkötéseink,
bárki taggá válhat. A jelentkezési lap kitöltésével
ugyan még csak tagjelölt lesz, a teljes jogú tagság
megszerzése egy hosszabb folyamat. A klub írott és
íratlan szabálya, hogy egy 4-5 napos „bográcstúrán”

különböztetik meg a különböző szinteken álló
harcosokat. Ez alapján csoportosítjuk őket.

Hány tagja van összesen a szakcsoportnak?
Mi a tagság feltétele? Mi a jelentkezés módja,
ha valaki tagja kíván lenni a szakosztálynak?
Az edzéseken csak az állandó tagok vehetnek rész vagy csatlakozhatnak tagsággal
nem rendelkezők is? (Ha igen, mi a tagság
előnye?)

A szakcsoportnak jelenleg 40 aktív tagja
van. Ennél sokkal nagyobb a „támogatói” köre.
Volt harcosaink – akiket munkájuk vagy tanulmányaik elszólítanak Paksról – rendszeresen
visszajárnak, szüneteltetik vagy újra kezdik az
edzéseket. A tagság feltétele tagsági viszony létesítése az Atomerőmű SE-ben, illetve a Magyar
Kyokushin Karate Szervezetbe való belépés. Teljesen nyitottak vagyunk. Bárkit szívesen látunk
az edzéseinken korra, nemre, foglalkozásra való
tekintet nélkül. Az érdeklődőknek csak annyit
kell tenniük, hogy jelentkeznek az edzések he-

Az AtomerőműSportegyesület elnökségi ülésén hangzott el, és általános
támogatást kapott az a felvetés, hogy
az Atomerőmű újságban kerüljön bemu-

tatásra a Szabadidősport Szakosztály
tevékenysége. A novemberi és a decemberi számokban ennek a kívánalomnak
teszünk eleget.

lényeg, hogy a szabadidő hasznos eltöltésében
ismereteket szerezzen, váljon a társadalom hasznos tagjává.

teljesség igénye nélkül: Tűzoltóság, Rendőrség,
Vízmű, Ökocsiga Egyesület, valamint jó néhány
egyéni vállalkozó.

Utánpótlás-neveléssel kapcsolatban milyen
elképzeléseid vannak?

Mivel a szakosztály szép múltra tekint viszsza, gondolom voltak emlékezetes pillanatok
az egyes szakcsoportok életében. Ki tudnál
emelni néhányat ezek közül?

A szakosztályon belüli utánpótlás-nevelés, az
utánpótlással való foglalkozás jó irányba mozdult el. A vitorlásoknál edzőtáborok, napközis
táborok, edzések biztosítják a gyerekek fejlődését szakképzett edzők vezetésével. A tekézők
és az asztaliteniszezők az általános iskolások
közül toboroznak ifjú sportolókat, akiknek heti
rendszerességgel tartanak majd foglalkozásokat.
A természetjáróknál pedig akár a családi hagyományok folytatásaként, akár a gyerekek részére
szervezett táborokon való részvétellel, folyamatos
az utánpótlás.
Az idén szeptemberben megrendezett Első
Sportágválasztó is remek kezdeményezésnek
bizonyult.

Gondolom a szükséges anyagi támogatás
egy részét az erőmű biztosítja. Vannak más
támogatók is?

Valóban, az erőmű biztosítja a működéshez
szükséges anyagi támogatást. Ezen felül egyegy rendezvény szervezésekor próbálunk olyan
támogatókat megnyerni – legtöbbször sikerrel
– akik szívesen nyújtanak tárgyi, anyagi, személyes segítséget programjaink lebonyolításához. A

Részemről az Első Zöldfülű játszóház nagy sikere, a dombori és a szelidi nyári táborok, a paksi
Villamos Napok voltak emlékezetesek.

Mennyi idő- és energia-befektetés szükséges
a szervezői feladatok ellátásához? Amikor
éppen nem szervezkedsz, mivel töltöd a szabadidődet?

Szerencsés vagyok, hiszen abban a környezetben dolgozhatok, ahol a legjobban érzem magam,
a sport világában. Ezt tanultam, ezt szeretem csinálni. A napi feladatok ellátása mellett utánpótlás
labdarúgó edzőként dolgozom az ASE-nál, így a
délutánjaim és a hétvégék nagy részét a sportpályán töltöm.
Szabadidőmben két kedvenc elfoglaltságom a
horgászat és a lábtenisz. Horgászni legtöbbször
barátokkal és nagyobbik fiammal szoktam járni,
míg a lábtenisz egész évben zajlik, az ASE Lábtenisz Klub kötelékében.

Köszönöm az interjút!

T.-P.A.M.

Budapesten a rákosszentmihályi, valamint a
Tatabányai Erőmű öregfiúk-csapatával, valamint
két éve a Cegléd csapatával is, akikkel évente
oda-vissza alapon rendezünk barátságos mérkőzéseket. Ezek a találkozók némi presztízzsel
is bírnak, de ennél fontosabb a játékosok között
létrejött szoros barátság.
Focicsapatunk alkotja a gerincét a Villamos
Iparági Sporttalálkozón közel húsz éve résztvevő
atomerőműves csapatnak, amely az erős mezőnyben többnyire dobogón végez, ezen belül ötször a
kupát is elnyerte.
Nem volna teljes a csapatról alkotott kép, ha
nem említenénk meg nagy hagyománnyal bíró
nőnapi rendezvényünket, amelyet közel húsz éve
minden év márciusában rendezünk a focistafeleségek köszöntésére.
Csapatunk összekovácsolása érdekében immáron öt éve visszatérő december végi esemény,
hogy áttekintve az elmúlt időszak történéseit,

élményeit egy közös disznóvágás keretén belül
nosztalgiázunk és készülünk a következő szezonra.

kell részt venniük a „friss jogosítvánnyal” rendelkezőknek, hogy megismerjék a Balatont és a kikötőket.
Minden év novemberében és februárjában tartjuk a
közgyűlésünket, ahol is a már jogosítványt szerzett
leendő vitorlázót teljes jogú taggá nyilvánítják.

ról lévén szó, a versenyzés ugyan elkerülhetetlen,
mégis fő tevékenységünk a szabadidős vitorlázás.
Az utánpótlásnak minden évben házi versenyt
tartunk a Balatonon, amely új kihívások elé állítja
a vízre szállókat.

Mennyi hajóval versenyeztek? A fenntartásukhoz és a versenyzéshez szükséges anyagi
forrásokat ki biztosítja?

A vitorlázás – legalább is Magyarországon
– szezonális sportnak számít. A téli időszak
a pihenésé?

A hajóparkunk állományát tekintve közel 50
hajóból áll, többségük az ASE tulajdonában van,
egy részét a PA Zrt. vásárolta. A klub önfinanszírozó, költségeinket megpróbáljuk a saját bevételeinkből fedezni, ugyanakkor a versenyzéshez és
fejlesztésekhez nem csak önerő, hanem szponzoráció is szükséges. A fejlesztésekhez a PA Zrt.
biztosít anyagi forrásokat, illetve a versenyzéshez
örvendetes hogy vannak olyan cégek, amelyek
hajlandók pénzt áldozni a sportra.
A vitorlázásban a többi csapathoz képest Paks
földrajzi elhelyezkedése hátrányt jelent. Hogyan
próbáljátok meg ezt „ledolgozni”?
Egy tihanyi hajósegylettel - akik szinte minden
nap vitorlázhatnak - nyílván nem vehetjük fel a
versenyt, de nem is ez a célunk. Technikai sport-

lyén. Az edzéseken bárki részt vehet. Mindenkitől lehet tanulni, még a kezdőktől is. Így minden
résztvevő színt hoz a tréningekbe. De regisztrált
tagjaink versenyeken, vizsgákon tehetik próbára
magukat. Aktív tagjaink védőfelszerelést, csapatöltözéket, sportszereket kapnak az edzésekhez.

Hogyan tudnak elérni téged, illetve a szakcsoportot az érdeklődők?
Az érdeklődök a csoportunkat a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskolában találják meg hétfőn,
szerdán és pénteken, 19-20 óra között. Ekkor van
mód az edzés megtekintésére és jelentkezésre is.

Milyen források fedezik a karateszakcsoport
működési költségeit?
A szakcsoport működését az Atomerőmű SE
finanszírozza a szabadidő-szakosztály keretei
között. A finanszírozás nagyon jó működési
feltételeket teremt nekünk. Ezenkívül létrehoztunk az Egészséges Paksi Fiatalokért Alapítványt, amelynek segítségével további forrásokat

Milyen jövőbeni célokat dédelgettek?

Csapatunk az Atomerőmű Sportegyesületnek, néhány támogatónknak, illetve a csapaton
belül kialakított rendnek köszönhetően nyugodt, rendezett körülmények között éli mindennapjait.
Kitűnő minőségű pályák, öltözők állnak rendelkezésünkre, mérkőzésekre, rendezvényekre
megfelelő mezekkel, melegítőkkel érkezhetünk.
Létszámunk szinte állandó, s minden évben akad
egy-két aktív, pályafutását befejező jelentkező,
aki szívesen csatlakozna öregfiúk-csapatunkhoz.
Bízunk benne, hogy az eddigiekhez hasonlóan
még hosszú ideig élvezheti csapatunk minden
tagja a mozgás, kikapcsolódás lehetőségét az ASE
öregfiúk-focicsapatával.
Sipos László

A téli időszak a vitorlázás szempontjából ugyan
pihenésnek számít, de a következő szezonra való
sikeres felkészülés tekintetében nem állhat meg a
munka. A klubra, a vezetőségre illetve a tagságra
ilyenkor is sok feladat vár: télen történik a hajók felkészítése, karbantartása, a következő évi verseny-,
és programnaptár összeállítása, a vitorlázással
kapcsolatos előadások megszervezése, az azokon
való részvétel, az elméleti felkészülés. Ebben az időszakban történik a hatósági engedélyek, versenyengedély-kérelmek beszerzése és kora tavasszal a
versenyzési program összeállítása. Ilyenkor tartjuk
az elmúlt szezon értékelését és a már hagyománnyá
vált Vitorlásbált az ASE étteremben.

Köszönöm az interjút! Jövőre további jó szélT.-P.A.M.
járást!

teremtünk programjainkhoz. Idén 117 ezer forint gyűlt össze az 1%-os felajánlásokból, melyet
hálásan köszönünk támogatóinknak. Ezenfelül
alkalmanként pályázunk is sportprogramok
megvalósítására.

Milyen feladatokat ölel fel szakcsoportvezetői
munkaköröd?

Szakcsoportvezetőként az edzések vezetése, a
kötelező adminisztráció végzése és a szakcsoport
képviselete tartozik a munkakörömbe.

Milyen eredményeket emelnél ki a szakosztály életéből? Milyen terveitek vannak a
jövőre nézve?
A szakcsoport elsősorban nem versenycentrikus célokkal alakult. Ennek ellenére több versenyzőnk is remek korosztályos nemzetközi és
országos eredményekkel büszkélkedhet. A jövőre
nézve szeretnénk minél több fiatallal megismertetni és megszerettetni a karatét és a mozgást.
Prancz Zoltán
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Rendhagyó osztálytabló
Kovács András, a
síszakcsoport vezetõje
Mikor és milyen céllal alakult a síszakcsoport?

A szakcsoport az
ASE-val egyidős, de a jelenlegi formájában 1995
óta működik. Fő célja a
szabadidő hasznos eltöltése, ezért az egész év a
síszezonra való felkészülés jegyében zajlik. Sítáborainkat szakképzett
vezetők szervezik, és
egyik fő jellemzője a csoportos szervezés nyújtotta
lehetőségek és kedvezmények kihasználása.

A hómentes hónapokban szerdánként kerékpározunk. Csatlakoztunk a természetjárók
országjáró kerékpártúrájához. Szeretnénk bekapcsolódni a demeteresek nordic-walking programjába is.

Hogyan tanulhat meg ma valaki Pakson síelni?

Jövőre négy nagyobb tábort szervezünk. Minden túravezetőnek van specialitása, kedvenc országa. Ausztria, Olaszország szerepel most az úti
célok között, és természetesen az iparági sítalálkozó Szlovákiában. A túravezetőink minden évben akkreditált továbbképzésen vesznek részt.

A kérdésnek két része van, hol és kivel? Pakson és környékén a hóviszonyok miatt nem lehet
sízni. A kömlődi pálya csak gyakorlott síelőknek
ajánlható, de a síszakcsoportnak nincs kapcsolata az üzemeltetővel. Sokszor próbáltunk elméleti
és fizikai felkészítést szervezni az utazás előtti
hónapokban. Nem volt rá igény. Viszont a hegyen
mindenki azonnal szeretne jól sízni. Bárkitől meg
lehet tanulni sízni, aki hajlandó rászánni az idejét a tanításra és gyakorlott síző. Azt gondolom,
hogy mégis jobb szakemberhez fordulni, aki egy
hosszú évek alatt kidolgozott, jól bevált tematika
lépésein vezeti keresztül a tanulót. Ilyenek már
vagyunk Pakson nyolcan, az országban pedig
nagyon sokan. A szakcsoporton belül az oktatás
ingyenes. Minden általunk szervezett táborban
van oktatás, általában több tudásszintnek megfelelően – attól függően, hogy hány oktató áldozza
föl a saját szabadságát, hogy részt vegyen ilyen
programban.

Van-e szervezett programotok a síszezonon kívül? Tartotok-e például valamilyen edzéseket?

Hány tagja van összesen a szakcsoportnak?
Mi a tagság feltétele? Csak PA Zrt.-s, illetve

Milyen programokat szerveztetek idén, illetve szerveztek jövőre? Hová jártok síelni?

atomerőműves dolgozók lehetnek tagok,
vagy mások is? Mi a jelentkezés módja, ha
valaki tagja kíván lenni a szakcsoportnak?
Hogyan tudnak elérni téged, illetve a szakcsoportot az érdeklődők?

Az ASE alapszabálya értelmében bárki lehet
tag, aki egyetért az egyesület célkitűzéseivel és
megfizeti a tagsági díjat. 80 és 90 fő között mozog
azoknak a száma, akik szakcsoporttagnak vallják
magukat, és 120 és 150 között van azoknak a száma, akik eljönnek velünk táborozni. Az ASE honlapján olvashatóak az elérési lehetőségek, de ha
az erőműben vagy Pakson sízésről beszélgetsz,
hamar útbaigazítanak.

A programokon csak az állandó tagok vehetnek rész, vagy csatlakozhatnak tagsággal
nem rendelkezők is? Ha igen, mi a tagság
előnye?
A tagok a költségekből kedvezményeket kapnak. Nem tagokat az üresen maradt helyekre
veszünk föl.

Milyen források fedezik a szakcsoport működési költségeit?

A működési költségeket az ASE finanszírozza. Ezt a szervező feladatokra és a túravezetők továbbképzésének támogatására
fordítjuk. Ez a költségvetésünk 5-6%-át teszi
ki. Néha adódnak szponzori és reklámpénzek is, melyek összege teljesen változó, néha

Az AtomerőműSportegyesület elnökségi ülésén hangzott el, és általános
támogatást kapott az a felvetés, hogy
az Atomerőmű újságban kerüljön bemu-

eléri a 10%-ot is. Ezeket a tagok utazásának
támogatására fordítjuk. Ebből is látszik viszont, hogy jórészt saját magunkat finanszírozzuk.

Milyen feladatokat ölel fel szakcsoportvezetői
munkaköröd?

Most gyakorlatilag a teljes ügyvitelt. A korábbi szakcsoportvezető halála után nem tartottuk
érdemesnek vezetőség működtetését. Van két
sporttárs, akikkel megbeszélem az ügyes-bajos dolgainkat, de formálisan ők nem vezetői a
szakcsoportnak. Idénysport lévén, gyakorlatilag
fél évig, csak a nem változó pénzügyi beszámoló elkészítése a feladat. Az ASE új SZMSZ-ének
elfogadása okán ebben jelentős változás lesz év
elejétől.

Nem jelent-e nehézséget szakcsoportvezetői
munkád összeegyeztetése az atomerőműves
munkáddal?

1984-ben szerettem bele a sízésbe. Akkor a reaktor osztályon dolgoztam. Hogy ne legyen vita
a nyári szabik miatt, a főgépészem (Stiga) rábeszélt a téli szabira. Miután a sok év alatt elég jól
megtanultam a léceket irányítani, a családomat,
barátaimat is bebolondítottam. Beleszerettem a
sí oktatásába. Ennek ellenére egyre nehezebb a
helyzet. 2004 óta egy olyan 40 fős osztályt vezetek az erőműben, ahol komoly szakmai kihívások
vannak az üzemidő-hosszabbítás kapcsán. Ezek

tatásra a Szabadidősport Szakosztály
tevékenysége. A novemberi és a decemberi számokban ennek a kívánalomnak
teszünk eleget.

az ügyek egyre inkább lekötik a figyelmemet, és
egyre nehezebb szabadidőben a pihenés, kikapcsolódás helyett „társadalmi” tevékenységet végezni. Ezért is örülök az ASE-vezetés döntésének,
miszerint minden szakosztálynak az új SZMSZ
szerint kell működnie.

Milyen eredményeket emelnél ki a szakcsoport életéből? Milyen hosszabb távú terveitek
vannak a jövőre nézve?

A legbüszkébb arra vagyok, hogy kialakult
egy olyan „kemény mag”, aki érti, hogy mi a
biztonságos és gondtalan táborozás lényege,
és hajlandók tenni is érte. Élvezettel tanítják
kollégáinkat, barátainkat ennek a gyönyörű
sportnak a nehézségeire és szépségeire. Az
elmúlt években a nyugdíjazások miatt megfogyatkozott ez a létszám, és egy kicsit megijedtem, hogy a várva várt megújulás elmarad.
Szerencsére nem így volt. Jelentkezett néhány
fiatalabb sporttárs, akik immár tagjai ennek a
magnak. Nem akarnék hosszú távú tervekről
beszélni, eddig jól használtuk ki a lehetőségeinket, elégedett vagyok a működésünkkel. Mondhatnám: csak így tovább! Viszont említettem,
hogy vezetőségválasztás előtt vagyunk. Remélem (velem vagy nélkülem) az új vezetőségnek
lesznek új ötletei, és legalább a holtszezonra
lesznek olyan programok, amik a mostaninál
jobban vonzzák a sportolni vágyókat.
Prancz Zoltán

Paksi karatésok sikerei az országos és a világbajnokságon
Az olvasói visszajelzések alapján
évek óta kiemelt figyelemmel kísérjük
az atomerőműben dolgozó kollégák
gyermekeinek sportsikereit, így ismét
örömmel adunk hírt: az országos és az
azt követő világbajnokságon kiválóan
szerepeltek sensei Záborszki Zoltán
hat danos edző tanítványai, a Paksi
Sportegyesület Karate Szakosztály
versenyzői.
„A karate egy eszköz, amin keresztül
fejleszteni tudjuk a fiatalok jellemét is.
Egy összetett elméleti és fizikai kultúra,
ami tökéletes önvédelmi harcművészeten keresztül épül fel. A tanítás és így a
tanulás célja nem az agresszív, inkább
egy nyugodt és magabiztos természet
fejlesztése. Tanulságosak a sportágalapító Funakoshi Gichin intelmei: Eddzél
teljes szíveddel, teljes lelkeddel, és soha
ne próbáld megmagyarázni a hibáidat!
Az igazi gyakorlás nem szavakkal történik, hanem az egész testtel! A tanácsolt
edzésen kívül a karatéban is fontos a
versenyzés, szükség van az éves munka
megmérettetésére, a tapasztalat gyűjtésére. Fontos még a karate népszerűsítése is, és az elért eredmények után lehet
szponzorokat behozni a sportágunkba.
Az idei világbajnokságról versenyzőink
egy ezüst- és kettő bronzérem mellett,
számos értékes helyezéssel térhettek

haza, s ezzel öregbítették nemcsak városunk, hanem a PSE eddigi jó hírét is,
amelyért köszönettel tartozunk a Paksi
Atomerőmű Zrt. vezetőinek, akik támogatják nemes céljainkat és szponzorálták
a versenyen való részvételt.” – tájékoztatott sensei Záborszki Zoltán, aki harminc
éve foglalkozik fiatalok felkészítésével.

A hat danos paksi vezetőedző a hazai
Tradícionális Shotokan Karate Szövetség (TSKSZ) technikai instruktora és az
SKDUN Karate Világszövetség nemzetközi vezető versenybírói minősítésével
is rendelkezik, melyet március közepén
a Bukarestben rendezett nemzetközi
szemináriumon szerzett kvótával újított

meg. A nemzetközi bírói szemináriumon
elméleti, a román nemzeti bajnokságon
- ahol közel kilencszáz fő versengett - a
gyakorlati tudásukról adtak számot a sarok-, illetve vezető bírók.
A nemzetközi SKDUN és a hazai TSKSZ
keretein belül edző karatékák számára
idén október 3-án Pakson került megren-

dezésre az országos csapatbajnokság. A
világbajnokságot megelőző eseményen
több mint száz fő vett részt az ország tizenegy klubjából. A formagyakorlat (kata) és
küzdelem (kumite) számokban egyénileg
valamint háromfős csapatokkal mérhették
össze tudásukat a karatékák. Ahogy az elmúlt évben Keszthelyen, idén is a legeredményesebb klubnak járó kupát a Paksi SE
sportolói nyerték el.
Az országos verseny után október közepén a Paksi Atomerőmű Zrt. szponzori
támogatásával negyvenöt paksi karatéka
utazhatott a világbajnokságra. Az Egerben
rendezett 17. SKDUN Funakoshi Gichin Karate Világbajnokságon a benevezett negyvenkét országból a legjobb ezer karatéka
szerepelt. A paksi fiatalok jól szerepeltek
az idei nagyon erős mezőnyben: Az ifjusági kategóriában, Rizsányi Kata kumitében
(küzdelem) ezüstérmet szerzett. A szintén
paksi Bogdán Attila kata formagyakorlatát
bronzéremmel jutalmazták a bírók. A Rizsányi Kata, Ormosi Réka, Bede Boglárka,
Gimes Kinga összeállítású magyar csapat
küzdelmes viadalok után, az ünnepélyes
eredményhírdetéskor felállhatott a világbajnoki dobogó harmadik fokára. A veteránok között elmúlt évben ezüstérmet
szerzett Guzorán Attila idén egy értékes
negyedik helyezést ért el.
Szerkesztőségünk gratulál az országos
és a világbajnokságon elért szép sikerekhez!
Sipos László

Jegyernik László

Nagy Tamás

Lipovszky Gyula

(1951-2009)

(1955-2009)

(1945-2009)

Nyugdíjas kollégánk türelemmel viselt tartós betegség
után, 2009. november 18-án, a szekszárdi kórházban
hunyt el.
1951. május 21-én született Budapesten. Ugyanitt végezte iskoláit, a József Attila gépipari technikumban gépipari technikus szakképzettséget, majd felsőfokú termelésirányító képesítést szerzett.
1979. november 1-jén nyert felvételt a Paksi Atomerőmű Vállalathoz mechanikai
anyagvizsgálóként, majd 1992-ben a dokumentációtár csoportvezetője lett. 2001
óta a gépész szakterületi dokumentációtárban vezető dokumentátor, feladata volt
a dokumentációtár operatív irányítása. 1986-ban a dokumentációk alfanumerikus
feldolgozásában nagy szerepet vállalt. Munkáját nagy szorgalommal, szakmai hozzáértéssel végezte. Kollégái szerint segítőkész, vidám ember volt, mindig mindenben
lehetett rá számítani. 2007. december 30-án vonult nyugdíjba.
Pakson élt, ideje nagy részét családja körében töltötte. Érdekelte a haditechnika,
a modellezés, szeretett főzni, utazni.
Nyugdíjas kollégánkat fájó szívvel gyászolja édesanyja, gyermekei: Rita és Dávid,
lánya családja, testvére és családja, volt felesége, barátnője, barátai, ismerősei és
munkatársai. Jegyernik Lászlót 2009. november 26-án helyezték örök nyugalomba
a paksi Fehérvári úti temetőben.
Emlékét megőrizzük, nyugodjék békében!
KZné

Nagy Tamás, a PA Zrt. nyugdíjasa 2009. november 21én, a szekszárdi kórházban, életének 55. évében elhunyt.
Ózdon született 1955. március 27-én. Általános és középiskolai tanulmányait Ózdon végezte, majd Miskolcon a
nehézipari műszaki egyetemen szerzett főiskolai diplomát.
1983-ban került az atomerőműbe, a reaktor osztályon először primer köri gépészként,
majd főgépészként, 1985-től pedig reaktoroperátorként folyamatos három műszakban dolgozott. Feladatát képezte a reaktor és a primer köri rendszerek üzemeltetése.
Üzemviteli pályafutása során sok fiatal került ki a kezei közül, közülük ma többen
vezető beosztásúak. Megbecsült szaktekintélynek számított, szavára mindig érdemes volt odafigyelni, mindig lehetett tőle tanulni. Vezetői, munkatársai jó humorú
embernek, igazi egyéniségnek tartották. 2008. december 30-án korengedménnyel
vonult nyugállományba.
Nyugdíjasként is aktív volt, szabadidejében szeretett kirándulni, és szívesen tartózkodott hétvégi házukban, ahol a ház körüli teendőket ellátta. Fájó és megtört szívvel
búcsúznak tőle: édesanyja, felesége és fia, két idősebb fia és édesanyjuk, menye, közeli rokonai, barátai és ismerősei. 2009. december 4-én a család, a rokonok, a barátok,
a kollégák és ismerősök kísérték utolsó útjára a paksi Fehérvári úti temetőben.
A Paksi Atomerőmű Zrt. kollektívája nyugdíjas kollégánk emlékét megőrzi, nyugodjék békében.
KZné

A Paksi Atomerőmű Zrt. kollektíváját mélyen megrendítette a hír, Lipovszky Gyula nyugdíjas kollégánkat tragikus
hirtelenséggel, 2009. november 4-én, életének 64. évében
érte a halál.
1945. november 21-én született Szekszárdon. Ugyanitt
végezte az általános iskolát és a gimnáziumot. Az Erdészeti és Faipari Egyetemet Sopronban kezdte el, tanulmányait azonban Lengyelországban fejezte be faipari mérnöki
diplomával. Moszkvában a Társadalomtudományi Akadémián oklevelet, a budapesti Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen pedig diplomát szerzett. 1989. november
1-jén lépett be a társasághoz. A rendészeti osztályt vezette, ezzel összefüggésben az
atomerőmű őrzésvédelméért, vagyonvédelméért és titokvédelméért volt felelős. Nagy
tudással, széleskörű tapasztalattal rendelkezett, vezetői munkáját nyugdíjba vonulásáig magas színvonalon végezte. Feletteseivel és beosztottaival egyaránt jó kapcsolata
volt, tisztelték, mint embert és kollégát. 2007. október 12-én vonult nyugállományba.
Kiemelkedő szakmai ismereteit, szaktudását nyugdíjasként is igénybe vették. Annak
a munkának a fejlesztésében vett részt, amelyet éveken keresztül ő maga készített
elő. Pakson élt feleségével, szabadidejét családi körben, szeretett gyermekeivel és
unokájával töltötte, kedvelt időtöltése volt a horgászat.
Nyugdíjas kollégánkat mélyen gyászolja családja: édesanyja, felesége, testvére, gyermekei
és unokája. Fájdalmukban együtt érez a paksi atomerőmű vezetése és kollektívája. KZné

2009. december
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Országos szakmai siker
Pakson rendezték november 67-én az VII. Országos Tűzoltó
Szakmai és a III. Országos
Veszélyhelyzeti Felderítő Csoport
Szakmai Vetélkedőt, ahol az
Atomerőmű Tűzoltóság csapata
I. helyezést ért el.
A szerparancsnok Széles Ferenc
volt, a beosztottak Lacza János, Váncsodi Tibor, Farkas József, Wolf István,
a gépkocsivezető Bartha Gergely. A felkészítést Schreiner István végezte.
Schreiner István tűzoltási és műszaki mentési vezető elmondta, hogy
a verseny négy részből állt, és forgószínpadszerűen váltották egymást a
csapatok a helyszíneken.
A szakmai verseny tesztlap kitöltésével kezdődött, ahol a szerparancsnoknak, a négyfős beosztotti állománynak és a gépkocsivezetőnek kellett
külön-külön elméleti felkészültségből
bizonyítani.
Az első komplex csapatfeladat megoldására a 6-os út melletti használaton
kívüli borkombinát épületében került
sor. Itt gépjárművel manőverezést, korongos vágóval ajtózár nyitását, majd
többek között ikerpódiumra való feljutást kellett végrehajtani, ahol egyrészt
imitált tűzoltást kellett végezni, másrészt gerincsérültet kellett hordágyon
menteni.
A gépkocsivezetők rutinversenye
a legtapasztaltabb gépjárművezetők
véleménye szerint különösen nagy
kihívást jelentett mindenki számára,
mint mondták, ilyen nehéz pályával
még nem találkoztak eddig.
A pszichikai elemekből összeállított
pályán a legkülönbözőbb feladatok
vártak a tűzoltókra. Teljes védőfelszerelésben kellett többek között egy kétméteres palánkot átugorni, kúszófolyosón
előrejutni, és leragasztott védőálarccal
pszichikai pályán haladni. A sok versenyszám között szerepelt a veszélyes
anyagot tartalmazó kannával történő
sprintelés, majd a veszélyes anyag
adatainak beazonosítása.
A feladatok közben folyamatosan
meg kellett tartani a tűzoltóknak előírt
szabályokat, amit a bírók folyamatosan
figyelemmel kísérték.
Lovásziné Anna

Litvánia atomerőművi befektetőt keres
Az ország decemberben tendert fog
kiírni annak érdekében, hogy stratégiai befektetőt találjon új atomerőmű
építésére. Az üzlet megkötésére 2010
közepén kerülhet sor – hangzik a
kormány nyilatkozata.
A nyerő befektető ötven százaléknál több
részesedést szerez majd az új létesítményben, a beruházási költség 3 és 5 milliárd
euró közé tehető – jelentette be Arvydas
Sekmokas energiaipari miniszter. Az építkezés befejezési ideje 2018 és 2020 között
várható, és kifejezetten privát befektetőt
kívánnak megnyerni a projektköltség nagyobb részének finanszírozására.
Az Európai Unióval kötött megállapodás szerint 2009 végéig le kell állítani az
Ignalina-2 blokkot, ami jelenleg az ország
villamosenergia-ellátásának 70 százalékát
biztosítja. Az 1. blokkot 2004. december 31én állítottak le a csatlakozási kívánalmak
szerint (RBMK-1500 típusú egységek).
A kormány 2010 áprilisáig fogja elfogadni a műszaki tender végleges koncepcióját. Sekmokas miniszter hozzátette, hogy
a kormány még nem határozta meg az új
atomerőmű teljesítményét, ezt a potenciális
befektetőkkel való tárgyalásokat követően
állapítják meg. A litvánok az E.ON, az EDF,
az Iberdrola, az RWE, a Fortum és a Vattenfall pályázati részvételére számítanak
– nyilatkozta még a miniszter.

Biztonságosabb és
hatékonyabb nukleáris
üzemanyag a láthatáron
Amint éppen az energiaéhség megoldásán
töprengenek, az amerikaiak felteszik maguknak a kérdést: hogyan tudná az ország jobban
felhasználni energiaforrásait, és hogyan tudná csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátását anélkül, hogy ezzel megrövidítené az
Egyesült Államok iparát? Az Idaho Nemzeti
Laboratórium (INL) egyik kutatási projektjé-

Szlovénia új atomerõmûvi
blokk építését tervezi
Az ország új blokk építésének lehetőségét
fontolgatja, amelynek 2025-ig kellene üzembe lépnie mintegy 3,5-5 milliárd eurós költség
mellett – nyilatkozta Matej Lahovnik gazdasági miniszter.
A blokk 2020 és 2025 között épülne fel.
Az atomenergia nagyon vonzó lehetőség és
szükséges is az ország számára – tette még
hozzá az illetékes. A szándékot megerősítő
parlamenti döntés a következő évben várható,
és népszavazás is lehetséges a beruházás
kapcsán.
A lehetséges telephely Krsko lehet, ahol a
meglévő egyetlen blokk mellé építenék a
létesítményt. A szomszédos Ausztria környezetvédői (összhangban a szlovén ellenzőkkel)
az üzemelő blokk mielőbbi bezárását szorgalmazzák, nem megengedve annak 2023-ig
történő tervezett üzemeltetését. A szlovén kormány szakértői szerint a blokk biztonságos,
és fontolgatják üzemének húsz évvel történő
meghosszabbítását. Az egység nyomottvizes

ben talán tudják a választ. A kutatók kifejlesztettek egy új típusú üzemanyagot, amely a
szokásosnál kevesebb hulladékot hagy maga
után és hozzájárulhat a hagyományos alapú
tüzelőanyag-felhasználás csökkentéséhez.
Az üzemanyagot az új generációs atomreaktorok egyik típusában (a nagy hőmérsékletű,
gázhűtésű reaktorban) használhatják majd,
amelyek például hőt és hidrogént állítanak
elő az ipari fogyasztók számára. A kiégetési
szint 19 százalék körül várható, ami kétszerese az eddig (német tudósok) által elért értéknek, illetve háromszorosa a könnyűvizes
reaktorokban szokásos értéknek. Ráadásul,
semmilyen anyagszerkezeti károsodást nem
tapasztaltak a 2006 decembere óta folyó, különlegesen nagy neutronbesugárzással járó
kísérletek során.
Minden részecske típusú üzemanyaggömb tartalmaz egy dúsított uránból álló
magot, amelyet szén- és karbidrétegek vesznek körül - ezek a radioaktív anyagok kontaminációs gátjaként szolgálnak. Az átmérő
kb. 5 centiméter, ebben a geometriában több
ezer pici részecske található. Az Energiaügyi
Minisztérium 2002-ben indította azt a programot, amely tapasztalati adatokkal kívánja
bizonyítani ezen üzemanyagtípus biztonságosságát és robusztusságát; egyúttal újra-

éleszteni az amerikai üzemanyaggyártó
szektor képességeit a nagy hőmérsékletű
reaktorok kiszolgálására.
A kutatási program során vizsgálták a tervezési és a gyártási folyamatok hatékonyságát, a teljesítmény jellemzőit. Az INL továbbfejlesztett tesztreaktorában, a hároméves kísérletsorozatban 300 ezernél több részecske
típusú üzemanyagot vizsgáltak. A fokozott
igénybevételt az erős neutronmező és az
1250 oC körüli hőmérséklet jelentette. A speciális reaktorban az üzemanyagot többszörösen nagyobb besugárzásnak tették ki, mint az
a nagy hőmérsékletű reaktorokban várható,
illetve mint a mai könnyűvizes reaktorokban
tapasztalható. Ilyen módon sikerült rövidebb
idő alatt összegyűjteni azokat az adatokat,
amelyek az új üzemanyag teljesítményét és
anyagának viselkedését jellemzik.
Az INL együttműködést alakított ki a
Babcock and Wilcox és a General Atomics
cégekkel annak érdekében, hogy kidolgozzák a szabványokat és a gyártási eljárásokat az új reaktortípus számára. Az engedélyezés előtt egyértelműen bizonyítani kell,
hogy az új üzemanyaggal rendelkező és új
típusú reaktorok megfelelőek és összekapcsolhatók az ipari létesítményekkel.
Varga József

rendszerű (alapvetően Westinghouse-technológia, de 2000-ben Siemens/Framatome
gőzfejlesztőket kapott), villamos teljesítménye
727 megawatt, kereskedelmi üzeme 1983ban kezdődött.

Temelínben két 1000 megawattos, orosz tervezésű, nyomottvizes blokk üzemel. A ČEZ
(a nemzeti cég a Dukovany telephelyet is
üzemelteti) nemrég adta hírül, hogy további két blokkot kíván felépíteni Temelínben.
Az ajánlattevők között várhatóan ott lesz a
Skoda-Atomsztrojexport-Hidropressz konzorcium, illetve várható a Westinghouse, az
Areva, a Mitsubishi, az Atmea és a Korea
Hydro&Nuclear Power érdeklődése is.

Cseh-francia urándúsítási
egyezmény
Urándúsítási szolgáltatásról szóló, tizenöt
éves távú egyezményt írt alá a ČEZ és az
Areva. A franciák által dúsított termék végül
a Temelín 1. és 2. blokkokhoz kerül majd.
Egyúttal biztosítva látszik így az éppen felfutó
Georges Besse II. nevű, centrifugális elven
működő dúsítómű kapacitásának lekötése
is, amely várhatóan 2016-ra éri el végteljesítményét. Francois-Xavier Rouxel, a francia
vállalat dúsítási üzletágának vezetője szerint
a szerződés azt a bizalmat jelképezi, amit a
cseh partner tanúsít az Areva technológiája
és megbízhatósága iránt. A csehek szerint a
szerződés nagyon fontos része a ČEZ hosszú
távú, diverzifikációra alapuló üzemanyag-ellátási stratégiájának.

Fûtõ- és villamos erõmû
épül Szeverszkben
Telephelyi engedélyt kapott az Oroszország
Tomszki körzetében felépítendő új nukleáris létesítmény. Ez lesz az első kereskedelmi célú atomerőmű a térségben. Szeverszk 100 ezer lakosú
város, évtizedekig el volt zárva a külvilágtól és
csupán Tomszk-7 néven szerepelt a szovjet nyilvántartásban. A beruházás célja, hogy jelentős
fellendülést hozzon a térség villamosenergiaellátásában, illetve hogy évente 7,5 petajoule
hőt adjon helyi fogyasztók számára. A tervek
szerint két egység épül majd fel. Mindkettő blokk

Rendkívüli könyvajánló a
karácsonyi ünnepekre

Energia és
társadalom

Szerkesztőségünk kezdetek óta figyelemmel kíséri a „Magyarország az ezredfordulón - Stratégiai kutatások a Magyar
Tudományos Akadémián” című monográfiasorozatot, így korábban ismertettük
Vajda György: Energiaellátás ma és holnap
c. szakkönyvét is.
A közelmúltban mutatták be e sorozat legújabb kiadványát, így a könyvesboltokban
is beszerezhető az „Energia és társadalom”
című tanulmánykötet. Szerzője dr. Vajda
György állami és Széchenyi-díjas okl. gépészmérnök, akadémikus, a BME címzetes
egyetemi tanára, aki már a bevezetőjében
figyelmezteti az olvasót: „A pokolba vezető
út jó szándékkal van kikövezve, mi magunk
is tudunk akaratlanul kárt okozni. Amikor
egy energetikai létesítmény ellen meggyőződésből demonstráló polgár a jól végzett
munka örömével hazatér, nem gondol arra,
hogy követelésének teljesülése esetleg több
kárt okoz, mint hasznot. Szemléletes példát
szolgáltatott erre az Ófalunál tervezett radioaktívhulladék-tároló létesítésének megakadályozása mondvacsinált érvekkel. A feladat
megoldása később másutt nagyságrendekkel többe került az országnak.”
A teljesség igényét nélkülözve, a kiadvány rövidített tartalma: A szükségletek
(Energiahasznosítás, Életkörülmények
megteremtése, Mobilitás); A lehetőségek
(A lehetőségek határai, Biológiai erőgépek, Tűzgyújtás, Kimeríthetetlen források,
Műszaki fejlődés); A korlátok (Ellátásbiztonság, A természeti környezet károsítása,
Egészségkárosodás, Anyagi károk); Kölcsönhatások (Gazdasági kölcsönhatások,
Társadalmi kölcsönhatások, Az állam szerepe) és a gazdag irodalomjegyzék.
(A kötet ára: 1690,- Ft/db, bővebb információ az MTA Társadalomkutató Központ
honlapján (www.mtatk.hu http://www.
mtatk.hu/) igényelhető.)
nyomottvizes rendszerű, villamos teljesítményük
1200 megawatt lesz. Az eredeti tervek 2015-ös
és 2017-es indítással számoltak, de a globális
recesszió okozta energiaigény-csökkenés miatt
várhatóan két év csúszásra lehet számítani.
Mindamellett a térség kormányzóhelyettese szerint az engedélyek megszerzése fontos mérföldkő a projekt számára.
A gőzturbinákat az Alstom szállítja. Ezek
lesznek az első alacsony fordulatú egységek
Oroszországban, és a cég Arabelle nevű programjának termékei. Az új projekt teljes költségét 4,6 milliárd amerikai dollárban jelölték
meg. Szeverszk számos történelmi nukleáris
létesítmény telephelye. Többek között található itt egy dúsítómű, amely képes feldolgozni
az elhasznált üzemanyagból kinyert uránt;
de üzemelt itt két katonai reaktor is, amelyek
korábban plutóniumot állítottak elő és a városi
fűtést is biztosították. Ezeket 2008 áprilisában és júniusában leállították, a hőtermelést
jelenleg fosszilis tüzelőanyag elégetésével
biztosítják.
Forrás: 1NuclearPlace, 2009. november
Varga József

Közbeszerzési törvény: ez már a 29. menet
Az idei év során a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) többlépcsős módosítására került sor, melyről itt az atomerőműben először áprilisban kaptak
tájékoztatást az érintettek. Az őszi változtatások a beruházásokkal kapcsolatosan alapvető módosításokat eredményeztek, ezért november 4-én újabb
közbeszerzési témájú tájékoztatóra és
konzultációra került sor a Tájékoztató
és Látogatóközpontban, melyet elsősorban a közbeszerzések előkészítésében
résztvevőknek és a bírálóbizottságok
tagjainak ajánlottak.
Az érdeklődők Baumgartner Ida okleveles
építészmérnök, hivatalos közbeszerzési tanácsadó előadásában hallgathatták végig
az április óta eltelt időszakban bevezetésre
került és a közeljövőben bevezetésre kerülő
változásokat.

Az elõadás az alábbi hét
témakörre épült:
• a 2009. április 1-jétől hatályos közbeszerzési törvény átfogó ismertetése, a közszolgáltató ajánlatkérőkre vonatkozó változások
kiemelésével;
• az építési beruházás közbeszerzései: az
ajánlatkérő stratégiai lehetőségei;
• az összességében legelőnyösebb ajánlat
kiválasztása;
• a 162/2004. (V.21.) Kormányrendelet 2009.
október 1-jétől hatályos módosításai;
• az építtetői fedezetkezelőre vonatkozó előírások;
• a kirívóan alacsony és magas ár vizsgálata,
az építési rezsióradíj;
• 2010. január 1-jétől életbe lépő módosítások.

Az előadó a fentiek ismertetése során
részletesen is kitért a közbeszerzési eljárás során biztosítandó szakértelmek (jogi,

közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, pénzügyi) meglétének fontosságára,
valamint arra, hogy a bírálóbizottság létszáma továbbra is minimálisan három fő
lehet. Az eljárást megindító hirdetményt
a Közbeszerzési Szabályzatban megjelölt
személynek kell ellenjegyeznie, aki ezzel
a jogszerűséget igazolja. Szó volt arról,
hogy az összeférhetetlenségi szabályt az
erőforrást nyújtó szervezetre is kiterjeszti
a Kbt., majd arról is, hogy az ajánlatkérőt
bejelentési kötelezettség terheli abban az
esetben, ha tisztességtelen piaci magatartást és a versenykorlátozás megsértését
észlelik vagy azt alapos okkal feltételezik.
A közbeszerzési eljárásokat az ajánlatkérő
most már köteles a saját honlapján közzétenni.
Tisztázta az alvállalkozó (szervezet vagy
személy, akit vagy amit az ajánlattevő a
szerződés teljesítésébe bevon), az erőforrás
és az erőforrást nyújtó szervezet (szervezet
vagy személy, aki vagy amely az ajánlatte-

vőnek a szerződés teljesítéséhez erőforrást
biztosít, de nem minősül alvállalkozónak)
fogalmát. Ezután tért ki a hiánypótlás szabályaira, mivel az ajánlatkérőnek kötelessége a hiánypótlás lehetőségét biztosítani
az ajánlattevő(k) részére. A Kbt. 52. paragrafusa szerint az ajánlattevők részére
lehetőség nyílik adott esetben projekttársaság létrehozására, vagyis több ajánlattevő közösen is nyújthat be ajánlatot. Az
építési beruházások kapcsán a 162/54
(V.21.) Korm. rendeletben szabályozottak
közül kiemelte az építési engedély meglétének fontosságát, valamint a tervezésre
és kivitelezésre vonatkozó előírásokat. A
szerzői jog és a közbeszerzés kapcsolatát
is az építési beruházások témakörénél elemezte, hiszen szerzői jogvédelem alá tartozik minden építészeti alkotás és annak
terve is. Az összességében legelőnyösebb
ajánlat kiválasztásánál (ha ezt a kiválasztási módszert alkalmazza az ajánlattevő),
a megítéléshez részszempontokat is meg

kell határoznia, pontszámrendszerrel
együtt. Végül az építőipari fedezetkezelő
szerepéről, feladatáról, az építőipari rezsióradíj meghatározásáról és a kirívóan alacsony, illetve magas ár kiszűréséről szólt
a tájékoztatás a 191/1009. (IX. 15.) Korm.
rendeletben rögzítettek alapján. Zárásképpen elhangzott, hogy a jövő év elején életbe
lépő módosítások az ajánlatkérőket és az
ajánlattevőket is egyaránt érinteni fogják;
a jogorvoslatokban, az előzetes vitarendezésben és az elektronikus közbeszerzési
szabályokban lesznek változások.
Az előadás végén konzultációs lehetőség
is adódott, az előzetesen megküldött, illetve
az előadás során felmerült kérdések tisztázása céljából.
A cikk nyomdába adása előtt azonban
már köztudomásúvá vált, hogy az Országgyűlés ismét tárgyalja a Kbt. újabb módosítására vonatkozó törvényjavaslatot. Azaz
jön a 30. menet, és megint változtatnak a
szabályrendszeren.
Gy.Ny.P.

2009. december
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Az MNT díjait adták át az éves ünnepi közgyűlésen
A Magyar Nukleáris Társaság (MNT)
2009. december 4-én délután, a
Magyar Villamos Művek Zrt. új székházában tartotta éves ünnepi közgyűlését. A díjakat dr. Pázmándi Tamás,
az MNT elnöke adta át.
A nukleáris kultúra terjesztésének, a nukleáris módszerek fejlesztésének elismerésére
alapított Szilárd Leó-díjat 2009-ben Hamvas
István, a Paksi Atomerőmű Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettese kapta az atomenergia
biztonságos alkalmazása, a reaktorfizika és
a nukleáris biztonsági elemzés-fejlesztés területén végzett több évtizedes kiemelkedő
tevékenységéért. Előadásában a díjazott a
fizikus szemével mutatta be a paksi zónaellenőrző rendszer fejlesztésének, a teljesítménynövelés folyamatának történelmi
pillanatait, főbb állomásait. Aláhúzta, hogy
a hazai tudás, az agilis szakértői gárda, valamint a mérés- és számítástechnika fejlődése
révén új lehetőségek, tágabb mozgástér nyílt
a szakmai fejlesztés terén. Így vált lehetővé
többek között az üzemmódtáblázat pontosítása és az új teljesítménykorlátozási rendszer bevezetése. Elhangzott, hogy a jelenlegi
fiatalok ugyanolyan tehetségesek, mint az
akkoriak, ezért ha mindenki megtesz minden tőle telhetőt, az atomerőmű bővítése is
sikeres lesz!

A tehetséges fiatal kutatók
kiemelkedő eredményeinek
elismerésére és jövőbeli kutatómunkájának támogatására,
valamint eredményeik széles
körben történő megismertetésére – az Olasz Köztársaság
támogatásával – létrehozott
Fermi-díjat dr. Molnár Mihály,
az MTA debreceni Atommagkutató Intézete (Atomki) Hertelendi Ede Környezetanalitikai
Laboratóriumának munkatársa
kapta a nukleáris biztonság növelése érdekében az analitikai
módszerek kutatás-fejlesztése
területén elért eredményeiért.
A díjátadás előtt Marco Petacco
úr, a budapesti olasz nagykövetség első beosztottja, a nagykövet helyettese,
egyben a Gazdasági és Kereskedelmi Iroda
vezetője méltatta a két ország együttműködésének, a tehetséges fiatal szakemberek
támogatásának jelentőségét ezen a fontos
szakterületen. A radiokarbonnal végzett
nukleáris környezetvédelemről szóló előadásában a díjazott a C-14 izotóp főleg
paksi monitoringjával végzett kutatásait
mutatta be.
Az Öveges József-díjat iskolában oktató fizikatanárok nyerhetik el az általuk

benyújtott pályázat alapján. Célja az iskolai fizikaoktatás kísérletes jellegének
erősítése és a kísérletező fizikatanárok
elismerése. Az Öveges-díjat ez alkalommal dr. Nagy Anettnek, a szegedi Radnóti
Miklós Kísérleti Gimnázium matematikafizika szakos tanárának ítélték a pályázat
pontversenyében elért kiváló eredménye
alapján. A tanárnő igen szemléletesen be
is mutatta pályázati anyagát. Előadásában
gyakorlati példák szerepeltek házilag is elkészíthető „búvárokra”; „pohárzenéjével”,

„csőkoncertjével” pedig még a hallgatóságot is jókedvre derítette, illetve bevonta a
zenés kísérletbe.
A Simonyi Károly-emlékplakettet a
fúziós plazmafizikai kutatásokban és
technológiai fejlesztésekben kiemelkedő
teljesítményt nyújtó magyar szakemberek
nyerhetik el. 2009-ben Zoletnik Sándor, a
KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézete Plazmafizikai Főosztályának, valamint
az idén 10 éves Magyar EURATOM Fúziós
Szövetségnek a vezetője kapta a díjat a plazmafizikai kutatásokban nyújtott teljesítményének és iskolateremtő tevékenységének
elismeréseként. Turbulencia tokamakban
és a tokamak körül című előadásában a
fúziós plazmában jelentkező transzportról
és turbulenciáról, valamint az építés alatti
európai ITER kísérleti fúziós reaktor körüli
kétségekről, tervekről beszélt a díjazott. A
klasszikus transzporthoz képest kialakuló
plazmaturbulencia alapelemei az eddigi
munkák eredményeként ismertek, a szimulációk kezdenek reálisak lenni. A kísérletek megkezdését nehezíti, hogy az ITERprojekt európai részének (45%) jelenlegi
költségvetése (5,9 milliárd euró) duplája a
2001-es becslésnek, és az építés is késik.
Az ITER részleges indítása 2018-20-ra tervezik, de a fúzióval végzett kísérletek csak
2025-26 táján várhatók. Hadnagy Lajos

Eredményes volt az MNT VIII. Nukleáris Technika Szimpóziuma
2009. december 3-4-én a Magyar
Villamos Művek Zrt. új székházában
zajlott a Magyar Nukleáris Társaság
(MNT) VIII. Nukleáris Technika
Szimpóziuma (NTSZ), amit közgyűlés
követett.
Dr. Aszódi Attilának, az NTSZ fő szervezőjének köszöntője és dr. Pázmándi Tamásnak, az MNT elnökének a megnyitója már
jelezte, hogy ígéretes időszakban ígéretes
témákról várhatóak előadások.
Külön blokkban szerepeltek a paksi
atomerőmű bővítéséről, a Lévai-projektről
szóló előadások. Cserháti András a tenderezésről elmondta, hogy annak időtartama
14-27 hónap közöttire várható. Az EUR európai nukleáris követelményrendszer minősítését fel kívánják használni az ajánlott
blokktípusok értékelésénél. Az orosz AES2006, az amerikai AP1000, a francia-japán
ATMEA1, a francia-német EPR típusnak
ugyanúgy vannak előnyei és hátrányai is.
A világban az amerikai és az orosz gyártók
blokkjaikat a hazai beszállítás nagyobb
mértékével igyekeznek vonzóbbá tenni.
A tenderkiírás műszaki specifikációjáról
szólt későbbi előadásában Mórocz Imre is.
Bajsz József az engedélyezéssel kapcsolatban jelezte, hogy minden környezeti hatást és kapcsolatot figyelembe kell venni.
A meteorológiai, hidrológiai, szeizmológiai,

társadalmi alapadatok gyűjtése, feldolgozása bonyolult, hiszen drámai perspektívában
60 évre, gyakorlatilag a XXI. századra kell
előrejelezni. Az előzetes környezetvédelmi
hatástanulmányt a nukleáris hatóság is
értékeli. A környezetvédelmi engedélyhez
már hazai civil és nemzetközi közmeghallgatás kapcsolódik. A munkát egy szakértői
testület támogatja.
Kováts Balázs a gazdasági-társadalmi összefüggések viszonyában a beruházás térségfejlesztő hatását említette. Fontos feladat a jelenlegi képzés orientálása, a humán erőforrás
logisztikája, a nukleáris klaszter megvalósítása. Nem lenne reménytelen egy Különleges

Fejlesztési Övezet létrehozása. A megválaszolandó kérdések között szerepel még a helyi
fejlesztések terhének megosztása.
Vavrik Antal a létesítés beruházástechnikájával kapcsolatos mérnöki kihívásokat
mutatta be: hatékonyan, korszerű eszközökkel kell a művet felépíteni kb. 250 ezer köbméter beton és 72 ezer tonna acél felhasználásával. Külföldi tapasztalatok szerint az
építkezés előkészítése 4-5 év, a politikai döntéstől a befejezésig 13 év telhet el. A munka
nagy lehetőség, egyben nagy felelősség is.
Dr. Aszódi Attila egy NAÜ-konferencia
révén mutatta be a vízhűtésű reaktorok
fejlesztését. Jelenleg 31 országban működnek energetikai atomerőművek. A csernobili balesetet követő pangás után jelenleg
mintegy 30 ország tervezi, hogy szinte
egyszerre, 2020 körülre atomerőművet
épít. Az USA, Oroszország, Európa, Dél-Korea és Japán fejlesztéseiben közös irány a
gazdaságos biztonságnövelés, a hatékony
beruházás, a 18-24 hónapos kampányok,
az akár 80 éves üzemidő.
Dr. Pázmándi Tamás a 2008 őszén
megalakult 32 tagú Nemzeti Fenntartható
Fejlődés Tanácsa (NFFT) Fenntarthatósági Jelentésének fontosságáról beszélt. Az
anyag „szembesíteni kívánja a magyar társadalmat – és elsősorban döntéshozóit – a
világban és az idehaza tapasztalható jelenségek társadalmi és környezeti hatásaival,

a folyamatok fenntarthatatlanságával”. Az
NFFT kérdése: Mit köszönhet nekünk a jövő? A problémákra adható egyik elvi válasza: „Újra kell termelni a jó erkölcsöt!”
Stenger Vilmos a gamma sugártechnikai-technológiai berendezések fejlesztéseinek múltját és jelenlegi eredményeit
mutatta be. Petőfi Gábor arra hívta fel a
figyelmet, hogy a radioaktív anyaggal elkövetett szándékos károkozás milyen következményekkel járhat, és hogyan kell
felkészülni azok elhárítására. Macsuga
Géza a kockázatszempontú felügyeleti
munkát, Nagy József a szennyezőanyagterjedési modellekről tájékoztatott.
Ismét napirenden volt a fizika- és a
kémiatanítás eredményessége, amit dr.
Radnóti Katalin és dr. Kirsch Éva mutatott be. Az előbbi javaslata szerint érdemes ösztönözni a diákokat a tanulmányi
versenyeken való részvételre, és szükség
lenne a felvételi pontszámok szakspecifikus számítására.
Érdekes előadások voltak még többek között a paksi atomerőmű reaktorfizikai fejlesztése, az üzemanyag vizsgálata, a szimulátor
korszerűsítése, az üzemzavar-elemzések, a
bátaapáti hulladékátvételi rendszer témájában. Érdekes és látványos volt a magyar fúziós kutatók munkájának bemutatása. Örömteli, hogy sok fiatal szakember mutatkozott
be a szimpóziumon.
Hadnagy

Nemzetközi Értékelemzési Fórum
A Magyar Értékelemzők Társasága és
a Paksi Atomerőmű Zrt. szervezésében
Nemzetközi Értékelemzési Fórum került
lebonyolításra 2009. november 17-én
Tengelicen, a Hotel Orchideában.
Tarjáni István, a Magyar Értékelemzők
Társasága elnökének megnyitószavai után
előadások hangzottak el.
Hamvas István, a PA Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettese a Paksi Atomerőmű
Zrt. kiemelt műszaki feladatairól beszélt.
A fórumon az alábbi előadások hangzottak még el:
Pekárik Géza műszaki igazgató: Az értékelemzés szerepe az üzemidő-hosszabbítás
során a paksi atomerőműben;
Macy Jafarzadeh: Az értékelemzés alkalmazása az Ontario Power Generation áramelőállító műveknél;
Bruce Lenzer (USA): Az értékelemzés
és az Aerospace - Airline módszerek alkalmazása a projektfejlesztés, a karbantartás-tervezés és az atomenergia-projektek
működtetésénél;
Jezsó György ny. építészeti irodavezető, Győr,
Polgármesteri Hivatal: A lakossági kapcsolatok
támogatása nagyprojektek önkormányzati előkészítése, megvalósítása során;
Lipi Gábor projekt menedzser, Szinergia

Kft.: Az érett projektmenedzsment kultúra
és működés szerepe az értékelemzés során feltárt lehetőségek megvalósításában
és hasznosulásában;
Héjja László rendszertechnológus, Paksi
Atomerőmű Zrt.: Az értékelemzések hatása
és a javaslatok bevezetésének nehézségei a
paksi atomerőműben;
Égner Ibolya értékelemzési tanácsadó,
Paksi Atomerőmű Zrt.: Sótalan víz felhasználásának értékelemzéssel történő felülvizsgálata és fejlesztése;

Katonai Béla ügyvezető, NAGÉV Rács
Kft. - Tarjáni István értékelemzési tanácsadó, FÓKUSZ-2 Kft.: Az értékelemzés befolyása a NAGÉV-csoport fejlődésére és piaci
kínálatára;
Fodor Árpád értékelemzési tanácsadó,
MicroVA Bt.: A funkcióelemzés a kulcs.
Tarjáni Istvánt, a Magyar Értékelemzők
Társasága elnökét arról kérdeztem, mi az
értékelemzés és mi az alkalmazásának
eredménye?
Az értékelemzés komplex és nyílt

problémák megoldására alkalmas,
racionalizációt és innovációt támogató, csoportos fejlesztési módszer és
egyben döntés-előkészítő eljárás. Az
értékelemzés alkalmazásával a minőség jelentős emelése mellett átlagosan mintegy 5-10% költségcsökkenés
érhető el, függetlenül a projekt által
érintett költség nagyságrendjétől. Az
értékelemzés módszere 60 éves múltra
tekint vissza. Az értékelemzést ma már
valamennyi iparágban, a világ minden
jelentősebb nagyvállalatánál alkalmazzák. Az Európai Unióban évente mintegy 50 000 értékelemzési projektet
hajtanak végre. A Magyar Értékelemzők Társasága (MÉT) 1990-ben alakult.
Munkásságuknak köszönhetően az értékelemzés alkalmazása már 1996-tól
bekerült a közbeszerzési törvénybe.
Az elmúlt években a magyar fejlesztő
teamek több ezer értékelemzési projektet valósítottak meg az energiagazdálkodás, folyamatszervezés, mély- és
magasépítési beruházási tervek, továbbá gyártmány- és gyártástechnológiafejlesztés témakörében éppúgy, mint
szervezetfejlesztés, törvény-előkészítés
vagy éppen a szolgáltatások fejlesztése
területén.
Wollner Pál

Még a Mikulás
is benchmarkol
A Paksi Atomerőmű Zrt. minőségbiztosítási osztályán dolgozó mérnökök is részt
vehettek idén „A Mikulás is benchmarkol
– 3” konferencián, melyet a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetemen rendezett a Minőségfejlesztési
Központ.
Az olvasónk első kérdését szinte hallom: Mit is jelent a benchmarking? – A
szakirodalomban az alábbiak kerültek
rögzítésre: A legjobb nemzetközi, hazai
gyakorlat (angolul: best practice) keresése és megvalósítása, a magasabb teljesítmény és a versenyképesség elérése
érdekében. A társaság vezetésének az a
szemlélete és módszere, amelynek során
az adott szakmában, ágazatban, illetve
adott probléma, feladat megoldásában
sikeresnek számító cég, intézmény által
kifejlesztett problémamegoldást igyekszik
átvenni, alkalmazni.
A Minőségfejlesztési Központ (MIK –
www.mik.hu) – mint az Iparfejlesztési
Közalapítvány (IFKA) önállóan gazdálkodó szervezeti egysége – küldetésének
tekinti a legújabb irányítási és szervezetfejlesztési eszközök, módszerek hazai
elterjesztését. Szakemberei tevékenyen
bekapcsolódnak a szakmai élet vérkeringésébe, és céljai elérése érdekében
kiemelkedő szerepet szánnak a különböző díjra pályázó szervezetek önértékelési
munkáinak segítésére, tanácsadására
és a pályázatírásra való felkészítésre. A
legjobb tapasztalatok átadása és átvétele érdekében a MIK együttműködik
azon hazai cégekkel, akik benchmarking
témában az élen járnak. Céljuk az önértékelési módszer s az ahhoz szükséges
eszközök minél szélesebb körben történő megismertetése benchmarkinggal,
valamint a jó tapasztalatok továbbadásával. Évente több országos szakmai
konferenciát szerveznek, melyeknek
központi témája az aktuális igényekhez
igazodik.
A december 4-i „A Mikulás is benchmarkol – 3” konferencián a legjobb hazai
szakemberek tartottak tájékoztatást a
benchmarkingban elért eredményeikről.
Dr. Bárdos Krisztina, az IFKA ügyvezetője, a konferencia levezetőjének köszöntő szavai után elsőként Lovász Szabó
Tamás, a TÜV Rheinland InterCert Kft.
ügyvezetője a tanúsítói benchmarking
tapasztalatait osztotta meg a hallgatósággal. Macher Endréné, a Macher Kft.
ügyvezetője kiemelte, hogy milyen szerepe volt a legjobb nemzetközi, illetve hazai
gyakorlat megvalósításának a második
Nemzeti Minőségi Díj megszerzésében.
Benchmarking a fenntartható fejlődésért
címmel Fertetics Mandy, az Alternate
Tanácsadó Kft. ügyvezetője tartott egy
érdekfeszítő prezentációt. Ezt követően
dr. Ring Rózsa, a Nemzeti Akkreditáló
Testület (NAT) ügyvezetője számolt be a
NAT európai elismerése terén eddig elért
eredményekről. Merre tovább benchmarking? kérdésre adott választ Sugár
Karolina, a Szövetség a Kiválóságért
Közhasznú Egyesület elnöke. A konferencián szóhoz jutottak a műszaki szakemberek is, így Fignár Zoltán, a Miskolci
Hőszolgáltató Kft. műszaki vezetője
ismertette a benchmarking szerepét
cégük stratégiájában. A mérés az alapja
mindennek, avagy első lépések a közigazgatási benchmarking útján címmel
dr. Sebestyén Ildikó szolnoki aljegyző
és Tunkli Gábor, a BBL Tanácsadó Kft.
ügyvezetője tartott egy nagyon értékes
előadást. Legvégül, de nem utolsó sorban Kozma Balázs, a Kanizsa Trend Kft.
minőségügyi vezetője révén megismerhettük a benchmarkmódszereik gyakorlati fejlődését.
A tartalmas prezentációkat és Sződi
Sándor, a MIK vezetőjének záró gondolatait hallgatva számunkra is kiderült,
hogy a benchmarking tevékenység döntően befolyásolja és javítja a magyar
vállalkozások versenyképességét. Az
előadók által bemutatott jó gyakorlatokkal idén is tovább színesedett a
benchmarking eszközök, módszerek
kelléktára. A bővebb információt igénylők számára javaslom, hogy látogassanak el a MIK honlapjára.
Sipos László
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3. DE!
Alföldi Istvánt,
az NJSZT ügyvezető igazgatóját
Neumann
János-díjjal
tüntette ki a
Miniszterelnöki
Hivatal
Immár harmadik alkalommal rendezte
meg a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) az Európai Unió
célkitűzéseihez csatlakozó hazai programot a digitális esélyegyenlőség (DE)
témakörében 2009. november 26-án a
Gellért Szállóban.
A számítástechnikai kultúra elterjesztése
érdekében indított program célja, hogy a
technika fejlettségi szintjének megfelelően a tudásalapú társadalomban mindenki intézhesse ügyeit az ügyfélkapun
keresztül elektronikusan. A párhuzamosan indított felmérés szerint a vállalkozók
80%-a személyesen szeretné intézni ügyeit, s csupán 12% elektronikusan – akkor
meg minek törjük magunkat? Az ismételt
felmérés viszont már azt mutatja, hogy
duplázódott az internetezők száma.
Angliában kimutatták, hogy az informatikai írástudás hiányából mekkora vesztesége származik a gazdaságnak – így
ennek megfelelően nagy ütemben indultak meg a képzések. A felmérések szerint nálunk húszmilliárd forintba kerülne
egymillió fő képzése addig a szintig, hogy
motiválttá váljanak.
A diáktól a nyugdíjasig mindenki elsajátíthatja három nap alatt a szükséges alapokat, melyek az e-ügyintézéshez feltétlen
kellenek a Netx1 program keretében.
Wifi Falu (drótnélküli számítógép-hálózat
egy településen belül) – együtt a szegénység csökkentéséért – otthoni internet és
olcsó számítógép biztosítása. A világháló
segítségével talált munkát magának és
negyven falubelijének az a Borsod megyei
férfi, aki a Wifi Falu programnak köszönhetően tud otthonában internetezni.
Érdekes alkalmazáscsoportra hívta fel a
figyelmet Karvalics László – sokak által
„lenézett” játékok szerepe a mozgássérültek, idősek aktiválásában. A játékban
elfelejtkeznek bajaikról, és bár korlátozott
mozgást végeznek, ez az élmény mégis
nagyban segíti gyógyulásukat. Korábban
csak hadgyakorlatok zajlottak a hadseregben „játékos formában”, ma már
agysebészek melegítenek be speciális
gyakorlatokkal a számítógépen keresztül
a műtétek előtt.
Ebből az alkalomból osztották ki a
Neumann János-, Tarján-, Kalmár-,
Kemény János-díjakat, valamint az életművekért járó emlékplaketteket 70, 75
éves születésnapjukra a rá érdemes
tagoknak. Az év újságírója díját is átadták
(részletek és méltatás www.njszt.hu honlapon).
gyulai

Vizsgafelkészítő szemináriumot tartottak
november 19-21. között három vidéki helyszínen, Pécsett, Bonyhádon és Pakson. A
Magyar Defendo Intézet oktatói vezették a
háromórás edzéseket. Alapvetően a Hard
Target (a kifejezés jelentése magyarul: kemény célpont) szintfelmérőre való felkészítés volt a cél, mely a Defendo rendszer első
vizsgafokozata. Ettől függetlenül minden
érdeklődőt szívesen láttak a programon,
mely a megmérettetésre készülőknek
pluszgyakorlásra, a többi érdeklődőnek
pedig új technikák megismerésére adott
lehetőséget.
A szeminárium abban is különbözik az
edzésektől, hogy a saját oktató magyarázata mellett, a többi instruktor tanítási módszereit is megismerhetik a résztvevők, más
megközelítésből láthatnak szituációkat és
sajátíthatnak el technikákat. A Tóth László
(vezető instruktor), Kocsis Frigyes (a Magyar Defendo Intézet operatív igazgatója),
valamint Kiss Csaba, Zieber Károly és Végh
Csaba (C.T. III. fokozatú oktatók) irányításával lezajlott képzésen az instruktorok azt
próbálták illusztrálni, hogy stresszhelyzetben, fáradtan, a képességek korlátozása
mellett hogyan lehet elhárítani különböző
támadásokat. Mindezekhez persze a mentális felkészültség, a taktikai gondolkodás
és a technikai tudás megléte elengedhetetlen. Az oktatók azt vallják, hogy ha a mesterségesen előidézett, életszerű helyzetben
képesek vagyunk megoldani a problémát

és elhárítani a támadást, akkor nagy valószínűséggel valós szituációban is megfelelő
módon tudunk majd reagálni.
A paksi helyszínen a helyi Defendo és
Krav Maga csoportok tanulóin kívül több
lelkes érdeklődő is volt, így közel harmincan küzdötték végig a három órát. Az intenzív edzésprogram végén, a fáradtságtól
kissé meggyötört társaság örömmel üdvözölte azt az elismerést, melyben hazai és a

nemzetközi Defendo Intézet Végh Csabát
részesítette. Tóth László vezető instruktor
és Kocsis Frigyes operatív igazgató egy
olyan kitüntető oklevelet adott át, melyet
Jyrki Saario, a skandináv Defendo alapítója,
nemzetközileg elismert szaktekintély küldött. Ezzel a paksi oktató egy öttagú nemzetközi társaság, a R.A.I.D (Research and
International Development, Nemzetközi
Kutatási és Fejlesztési Közösség) tagjává

vált szakmai és oktatói tevékenysége elismeréseképpen.
A vizsgafelkészítő program és a rendszeres, kitartó gyakorlás eredményesnek bizonyult, hiszen november 28-án Budapesten
négy paksi edzőtársunk, Kirschnerné Katona Anett, Hérics Balázs, Tombor Ádám és
Tombor György sikeres vizsgát tett.
Az elért eredményekhez ezúton is gratulálunk!
GYNYP

A mozgásszervek betegségeinek lelki háttere
A gerincproblémák
A mai világban a legtöbb ember állandó készenlétben él. Mindig ugrásra készen kell
reagálnia megannyi váratlan helyzetre, új
kihívásra. Nem csoda hát, ha izomzatának
tónusa fokozott. Elgondolkodtak már azon,
hogy egész napi ülő munka, értekezletek,
tárgyalások után miért érzik magukat
olyan gyakran fizikailag is fáradtnak? Az
izomfeszülés rengeteg energiát igényel, és
alig van módunk, időnk lazítani. Mindehhez hozzájárul az ülőmunka, a testmozgás,
a sport hiánya. Az emberek nagy része életének második felében számtalan mozgásszervi panasszal küszködik.
A mozgásszervi elváltozások, panaszok
bármely izületet érinthetik, leggyakoribb
azonban a gerinc betegsége. A felegyenesedés, két lábon járás miatt ugyanis testünk
egész terhe gerincünkre nehezedik. Túlterhelés, tartáshiba vagy rossz mozdulat esetén megbomlik a csontok, izületek, izmok
és idegek kényes egyensúlya, az izmok
megfeszülnek, görcsbe rándulnak, és kialakul a nyaki, hát- vagy derékfájdalom.
Gerincoszlopunk tesz egyenessé és mozgékonnyá minket. Biztosítja tartásunkat, ál-

lóképességünket, de egyúttal rugalmas alkalmazkodásunkat is. Ezt a sokrétű és bonyolult
feladatot azért képes megvalósítani, mert anatómiai felépítésében a szilárd csigolyák és a
rugalmas porckorongok váltogatják egymást.
A rugalmas mozgás érdekében a csigolyák
sok, kisebb-nagyobb izülettel kapcsolódnak
egymáshoz. Mindezeken az izületeken előfordulhatnak kopások, felrakódások, melyek
különböző mértékű panaszokat, fájdalmat
okozhatnak. Fontos tudni azonban, hogy a
röntgennel igazolható anatómiai elváltozások
és a fájdalom egyáltalán nem mutat szoros
összefüggést egymással. Előfordul, hogy igen
heves fájdalmak esetén minimális röntgeneltérés található. De ennek az ellenkezője is
lehetséges: súlyos gerincelváltozás derülhet
ki mintegy véletlenül, mellékleletként, ami
a betegnek semmiféle problémát nem okoz.
Ezek a tények is valószínűsítik a betegség
pszichoszomatikus összefüggéseit. Ha stressz, feszültség következtében az izmok megfeszülnek, a kisfokú gerincelváltozás is súlyos,
alig elviselhető fájdalmakat okozhat.
A gerinc egyes szakaszain kialakuló
panaszok hátterében sajátos jelentéstartalmakat fedezhetünk fel. A nyaki gerinc
hordozza az ember fejét. Az ember felemelt

Szeresd, óvd és védd!
Környezetvédelmi vetélkedő

Az Önzetlenül Környezetünkért, Otthonunkért Munkacsoport Alapítvány hagyományainak megfelelően, ebben az évben
is megrendezte felnőttek részére „Szeresd,
óvd és védd!” címmel környezetvédelmi vetélkedőjét november 11-én Pakson, a Városi
Művelődési Központban.
A jelentkező 4 főből álló csapatok előre választottak maguknak egy fantázianevet csapatnévnek és egy rövid bemutatkozót találtak
ki magukról. A jelentkezők játékos környezet-

védelmi kérdésekre, néhány figyelemfelkeltő
feladatra az Őrségi Nemzeti Parkkal kapcsolatban, valamint Paks város természeti és épített
értékeinek ismeretéről kaptak kérdéseket és
feladatokat.
Az első helyen az ÖKO 4-ek, második helyen
a Rapperek, harmadikon a Mesevár óvoda csapata végzett. A csapatok értékes díjak kaptak.
A rendezvényt támogatta: a Zöld Társ Környezetvédelmi Alapítvány (Szekszárd) és a Nemzeti
Civil Alapprogram.
Wollner Pál

fejjel néz szembe a kihívásokkal, az élet
nehézségeivel. Ez a helytállás mindaddig
nem fog nyaki problémákhoz vezetni, amíg
nem megyünk „fejjel a falnak”, hanem képesek vagyunk kompromisszumokra, rugalmas változtatásra, kitérésre. A „nyakas”
ember azonban makacs, konokul, mereven
ragaszkodik elképzeléseihez, nem lehet
álláspontjától, akaratától eltéríteni. Ez a
beállítódás fokozza a nyakizmok tónusát,
nyaki fájdalomhoz, tarkótáji fejfájáshoz,
szédüléshez vezethet.
A háti – mellkasi gerinc tükrözi vissza
legjobban az ember hangulatát, kedélyállapotát. Gyász, kétségbeesés, gyengeség hatására az ember magába roskad, s ez hajlott
hátáról már messziről látható. Nyomott kedélyállapot, rejtett depresszió jelentkezhet
háti fájdalmak formájában.
Az ágyéki gerincre nehezedik testünk
egész súlya. Átvitt értelemben valamennyi testi-lelki megterhelés kifejezésre juthat az ágyéki gerinc fájdalmaiban, amit
lumbágónak nevezünk. Ha túl sok terhet
vállalunk, amivel tartósan nem vagyunk
képesek megbirkózni, akkor jó esélyünk
van arra, hogy derékfájdalom jelentkezik,
mely - legalább egy időre - nyugalomra,

pihenésre kényszerít. Gyakran fordul elő
krónikus derékfájás azoknál a nőknél, akik
nagy erőfeszítéssel próbálják munkahelyi
és családi kötelezettségeiket összeegyeztetni, és mindkét területen tökéletességre
törekszenek. Férfiaknál elsősorban üzleti
nehézségek, fenyegető csőd vagy súlyos - a
szakmai, hivatali előrejutást veszélyeztető munkahelyi konfliktusok nyilvánulhatnak
meg ezen a módon.
A gerincbetegség egyik legsúlyosabb formája, a porckorongsérv leggyakrabban az
ágyéki gerincszakaszon fordul elő. Fokozott
terhelés esetén a porckorongok is ellapulhatnak, elveszíthetik rugalmasságukat. Ha
a porckorong külső rétegét alkotó rostgyűrű
elszakad, akkor a porc belsejében található
kocsonyás mag kitüremkedik és nyomást
gyakorol a kilépő idegekre. Heves fájdalom
lép fel, mely az idegpályák mentén kisugárzik a comb, a lábszár mentén egészen
a lábfejig. Ilyenkor isiászról beszélünk. A
fájdalmak gyakran olyan erősek, hogy gerincműtétre is sor kerül. Azonban még a
porckorongsérvek kialakulását, lefolyását,
kiújulását is messzemenően befolyásolják
a lelki tényezők, a betegek aktuális konfliktusai.
Dr. Vöröss Endréné

Dokumentumfilm-forgatás az atomerőmű területén
2009. november 3-án a paksi atomerőmű helyszínt biztosított a BBCnek a nukleáris biztosítéki ellenőrzések bemutatásával kapcsolatos
dokumentumfilm forgatásához. A
Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) a dokumentumfilm elkészítésével a BBC-t bízta meg. A dokumentumfilm készítőinek célja, hogy
egy átfogó képet adjanak a nukleáris
anyagok békés célú felhasználásának ellenőrzéséről. A dokumentumfilm elsősorban a közel-keleti és az
európai országokban található nukleáris anyagok ellenőrzése közötti
különbségeket igyekszik kiemelni.
A NAÜ és a PA Zrt. közt az évek
folyamán kialakult jó kapcsolat miatt a NAÜ felkérte a PA Zrt.-t, hogy
engedélyezze a film forgatását az
üzemi területen. A forgatásra az
ibifo, bifo nbo szervezésében a kettes kiépítésen a NAÜ-s, Euratomos
és OAH-s ellenőrök részvételével
tervezett nukleáris anyagok éves
leltárjának ellenőrzésén került sor.
Felvételek készültek a 3. blokk pihentető medencéjében tárolt kiégett
üzemanyag-kazetták, a II-es kiépítés
frissüzemanyag-tárolójában a friss

üzemanyag-kazetták, az urán- és
plutóniumtartalmú források, a reaktorkupolán elhelyezett plombák
ellenőrzéséről, valamint a NAÜ reaktorcsarnokba telepített megfigyelő rendszereinek szervizeléséről.
Az ellenőrzés/forgatás végeztével
a NAÜ, Euratom és az OAH képviselői köszönetüket fejezték ki a PA Zrt.nek az előkészítésben és a végrehajtásban résztvevő szervezetek által
tanúsított lelkiismeretes munkáért.
Pásztor Csaba
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2009. évben nyugdíjba vonultak
2009. november 20-án a Városi
Művelődési Központban került sor a
2009. évben nyugdíjba vonult dolgozók ünnepélyes búcsúztatójára.
Az ünnepségen a búcsúztatót Süli János,
a PA Zrt. vezérigazgatója tartotta. Az ünnepi műsorban Ullmann Zsuzsa, Ladinek
Judit és Fésűs Nelly lépett fel. A pohárköszöntőt dr. Varga-Sabján László törzskari
igazgató mondta. Ebben az évben 68 fő
dolgozó ment nyugdíjba, 19 nő és 49 férfi. A 68 nyugdíjba vonult dolgozó közül az
újságunk részére nyilatkozóktól az alábbi
három fő kérdésre kértem a választ:

Konkrét tervem még nincsen. Egyelőre leköt
teljesen a családi ház körüli munka, és gyakran járok labdarúgó-mérkőzésekre.

Kern Jánosné Ági
(vig big svo)

1. Mióta dolgozik a PA Zrt.-nél?
2. Mit jelentett PA Zrt.-s dolgozónak lenni?
3. Mik a tervei a nyugdíjas évekre?

Akkerman András
(mvigh lfig kafo ako)

Foglalkozásom primer köri karbantartás főberendezés-szerelő. Paksi vagyok, 1977-ben
kerültem a Vegyépszerhez, és 1981-től vagyok
PA Rt.-os.
PA Rt.-osként érdekes mindig a felelősség
érzése. Tudni kell azt, hogy az ember mit
csinál, és ha nem úgy sikerül, akkor annak mi
lesz a következménye. Ezt mindig tudni kell.
Az ember próbál alkalmazkodni, mert olyan
ember nincs, aki hibát nem követ el.
Nincsen még konkrét tervem, hogy mit fogok
csinálni, egyelőre a hobbim a főzés.
Lányom főiskolás, fiam hetedik osztályos.

1983-ban jöttem a sugárvédelmi osztályra. Az
összes laboratóriumot végigjártam. Kezdtem
a kibocsátás-ellenőrző laborban, voltam a személyi dozimetrián, aztán az egésztestszámlálóban és végül 1987. október 27-én mentem
ki a környezet-ellenőrző laborba. 22 éve kint
dolgozom izotóplaboránsként.
Fantasztikus érzés volt az erőmű dolgozójának lenni. Az ember fiatalon ide került, itt
kezdtem, gyesről mentem dolgozni, és most
meg már nyugdíjas vagyok.
Van két unokám, Ármin és Adelina. Az egész
családom az erőműben dolgozik, férjem, az
ikertestvér fiúk és a lányom.
Továbbra is kirándulunk, színházba járunk,
olvasok - ezt tervezem nyugdíjasként.

Fritz Ferenc
(mvigh lfig szfo gszo)

A kontrolling osztályon költségkontrollerként
dolgoztam.
1979 őszén kerültem az erőműbe.
Munkahelyeim a Vegyépszer, Vertesz, és
1987-ben kerültem a PAV-hoz. A kaig-on dolgoztam mint műszaki előkészítő, szerződéskötő, és így kerültem a kontrolling osztályra.
Jó érzés volt az erőmű dolgozójának lenni.
Én Szekszárdon lakom. Egy főiskolás fiam van.
Nincsen konkrét tervem még, élvezem az
életet. Hobbim a kertészkedés, családi ház és
a szülők, idős rokonaim gondozása.

Pokorniné Blatt Erzsébet
(gvigh gig logfo bszo)

Kern József
(mvigh lfig szfo észo)

Bölcsföldi Lászlóné
(mvigh lfig üffo bro)

Raktárosként dolgoztam.
1982-ben voltam felvételezni, utána megszületett a kislányom. 1984-ben a Verteszhez
kerültem, és 1986 májusában az akkori fiora, később a fifo-ra, majd az üzemvitelhez
tartoztunk és most a kaig-tól jöttem nyugdíjba.
A beosztásom és a munkahelyem ugyanaz
volt – szerencsére, és ez nagyon jó volt - az
első pillanattól kezdve. Elég sokáig külsősként
dolgoztam, és 2003-ban kerültem PA Rt.-os
állományba.
Több hobbim is van, nagyon szeretek emberekkel foglalkozni és ebben képzem magam.
A lányom Debrecenben van. A hobbimnak és
a családomnak szeretnék élni.

Pámer Mátyás
(gvigh gig gkfo kro)

Karbantartóként
dolgoztam.
1983
telén kerültem az erőműbe, előtte öt évig
Németországban dolgoztam. Szerettem volna
hazajönni, és természetesen mint paksi lokálpatrióta, itt szerettem volna munkát vállalni.
Így sikerült az erőműbe az építészeti osztályra,
ács-állványozóként elhelyezkednem.
Én az utolsó pillanatig, amíg az erőműben
dolgoztam, büszke voltam arra, hogy itt dolgozhatom, mert ez egy kiváló cég. Bármerre
mentem az országban, bármerre jártam, mindig büszkén vállaltam, hogy én a paksi atomerőműben dolgozom.
Az építészet egy fogalom volt az erőmű területén, mint egy család. Ez úgy alakult át, hogy az
egész vállalat vált egy nagy családdá.
Nagyon sok tervem van a nyugdíjas évekre, de egy évig pihenőt kértem magamnak,
aztán a 2010-es év sokban befolyásolja az
én jövőmet.
Különleges hobbim van, kaktuszgyűjtő
vagyok. Kb. 1700 darabból áll jelenleg a
gyűjteményem. Most ennek és a márciusban
született Zsombor nevű kisunokámnak élek.
Két gyermekem van, fiam és lányom.

Oravetz Attila
(mvigh mig rtfo dko)

A logisztikán voltam beszerző, szerződéskötő.
1981-ben kerültem ide, még az Erbéhez, a
dokumentációtárba. Én pedagógus vagyok,
és előtte általános iskolában tanítottam. Paksi
vagyok, itt születtem.
Nagyon szerettem ezt a munkát és a kollegákat, én nagyon szerettem itt dolgozni.
Amikről eddig lemondtam, azokat szeretném
csinálni, nyelveket tanulni, kézműves dolgokat
megtanulni, horgolni, kötni.
Három fiam közül az egyik erőműves.

Tolmács-fordítóként kezdtem dolgozni. 1991ben a kontrolling főosztályra kerültem.
Nekem nagyon nagy boldogságot jelentett itt
dolgozni. A kollégáimmal nagyon sokat jártunk kirándulni, együtt névnapoztunk. Nagyon
jó kollektíva volt.
Konkrét terveim nincsenek, szeretnék többet
kirándulni, nyelvet tanulok.
Két fiam van, az egyik Pesten, a kisebb az
erőműben dolgozik.

gyakorlatilag akkor is itt dolgoztam zömmel a
területen. Külső cégeknél voltam szerelésvezető, üzemvezető.
Én megmondom őszintén, hogy nagyon jó
érzés volt az első időkben itt dolgozni, és
azután, hogy visszakerültem az legalább
annyira jó volt.
Új párom van, benne vagyok egy építkezésben, úgyhogy vannak terveim.
A hobbim a horgászás a Balatonon.

Szabó Gyula
(mvigh lfig kafo ako)

Titkos Attila
(gvigh gig logfo bszo)

Az armatúra osztályon primer köri armatúrakarbantartó lakatos voltam.
1982 novemberében jöttem Paksra, az erőműbe lakatosnak, és azóta is lakatosként
dolgoztam.
Amikor én idejöttem egyúttal atlétikai sportedzőnek is jöttem, ezt másodállásban csináltam, gyerekekkel foglalkoztam. A PSE-nek
volt egy atlétikai szakosztálya, és ott edzősködtem.
Az élet úgy hozta, hogy megmaradt a munkalehetőség, vonzott a kedvező anyagi lehetőség, megtaláltam a helyemet így is.
Az erőmű a mi családunknak a biztos megélhetést jelentette. Tavasztól őszig sokat kellet
dolgoznunk, ősztől tavaszig viszont jobban
lehetett pihenni.
A feleségemmel négy leányt nevelünk, ezek
közül egy férjhez ment, hárman még diákok.
A konkrét tervem az, hogy azokat a dolgokat,
amik félbemaradtak hobbi szinten, azokat
befejezem. Én a zenehallgatást űzöm - több
mint húsz éve - hobbiként. Ez nagyon jó
kikapcsolódást jelent. Hangfalakat szeretnék
építeni nyugdíjas koromban.

Szerződéskötő voltam a beruházási osztályon.
Pakson születtem. 1985-ben kerültem az
erőműbe. Ez egy nagy dolog és kiemelkedő
lehetőség volt mind szakmailag, mind fizetés
szempontjából.
Lesznek terveim, amik eddig kimaradtak ilyen a nyelvtanulás -, amiket be kell még
pótolni. A hobbim a számítástechnika.
Két gyermekem van, az egyik tanul, a másik
az erőműben dolgozik.

Taba Benõ
(mvigh üvig üvfo to)

Rakitovszki Mária
(mvigh mig projekt fõosztály)

Titkárnő voltam. 1983-ban kerültem Paksra.
Titkárságokon dolgoztam az üzembe helyezésen, létesítési főosztályon, a helyreállítási
projektben és most a projekt főosztályon.
Én nagyon büszke vagyok rá, nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy az erőműben
dolgozhattam. Én szerencsés voltam, mert
mindig jó főnökeim voltak, mindig azt csináltam, amit szerettem. Elégedetlen soha nem
voltam.
Minden olyat szeretnék csinálni, amit eddig
nem tudtam megtenni a munka mellett, és
élvezni a szabadságot.
Hobbim a kertészkedés és a túrázás.
Egy fiam és lányom van, akik már önállóak.

Turbinagépészként mentem nyugdíjba.
Előtte négy évig a MÉSZ alelnökeként tevékenykedtem, tehát érdekképviselettel is foglalkoztam.
1985. január 15-én kerültem az erőműbe. Én
gerjeni vagyok, Kakasdra nősültem.
Nagyon örültem, hogy ide tudtam kerülni
Paksra. Nagy feladat volt, sokat kellett tanulni,
de megérte.
Egy lányom és egy fiam van. A hobbim mindig
valamit csinálni.

A hegesztőműhelyben voltam csoportvezető a
karbantartáson.
1988-ban kerültem a hegesztőműhelybe,
viszont az erőműbe 1975 óta voltam. Először
az üzemi konyhán kezdtem dolgozni, utána a
Vegyépszernél és a 22. ÁÉV-nél voltam.
Az életem volt az erőmű, én tősgyökeres paksi
vagyok.

Költséggazdálkodási kontroller voltam.
1981-ben jöttem az erőműbe Kazincbarcikáról.

Blokkügyeletes voltam.
1985. szeptember 1-jén kerültem ide Paksra,
előtte sorkatona voltam. Budapesten születtem, Miskolcra jártam egyetemre. A szamárlétrát végigjártam, primer köri gépész, főgépész, reaktoroperátor, blokkügyeletes voltam
több mint húsz éven keresztül.
Az elején nagyon izgalmas és érdekes volt az
erőmű, majdnem hogy hőskorszak volt enyhe
túlzással. Sokat tanultunk, lelkesek voltunk,
dolgoztunk és túlóráztunk, fiatalok voltunk.
Megterhelő és fárasztó is volt egyben. Tetszett
a kihívás.
Konkrét tervem, hogy a Balatonon sokat kellene vitorlázni és repülni meg motorozni. Egy
lányom van, aki még iskolás.

Vas Pál
(mvigh mig rtfo rto)

Takács József
(mvigh lfig kafo rko)

Sut Lászlóné
(bvigh gig gkfo kro)

Technológus voltam a dokumentumkezelő
osztályon.
1979 novemberében kerültem Paksra
Debrecenből. Kezdetben reaktorszerelő voltam 19 évig, öt műszakban.
21 évesen jöttem ide, itt alapítottam családot,
és most 52 éves vagyok.
Egy lányom van, és egy hároméves unokám,
Patrik.
Főállású nagyapa leszek. A hobbim a vitorlázás.

Tóth Zoltán
(mvigh üvig üifo üio)

A reaktor-karbantartási osztályon dolgoztam
mint nukleáris karbantartó lakatos. 1979.
november 27-én kerültem az erőműbe
Siófokról, a kőolajépítő vállalattól. A kaig-ra
kerültem karbantartó lakatosnak. 1982-től
csoportvezető lettem, majd 1989-től üzemvezető. Később elmentem a cégtől, és másfél
éve jöttem vissza. Tizenöt évig voltam távol, de

Utoljára szakértő voltam a Sugárvédelmi
Ellenőrzőrendszer rekonstrukcióját csináltuk.
23 évig a sugárvédelmi osztályon dolgoztam
üzemeltetésvezetőként, a műszakos csoportnak voltam a főnöke.
Született paksi vagyok. 1981. április 1-jén
kerültem az erőműbe.
Én közel harminc éve azzal a tudattal ébredtem, hogy PA Rt.-os vagyok. Nagyon szerettem
itt dolgozni, fájó szívvel mentem el.
Hatalmas kertem van otthon, egyelőre azt
várom, hogy ott dolgozhassam. Egy egyetemista fiam van.

A nyugdíjba vonult dolgozóinknak
egészséget, boldog éveket kívánunk!
Wollner Pál
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Szalagtûzõ az ESZI-ben
Az iskolai szalagtűzés hagyományának
eredete a távoli századok titka. A legelterjedtebb legenda szerint egy selmecbányai mérnökiskola végzős hallgatóit jelölték meg szalaggal azért, hogy az iskola
emlékezetét megőrizzék bennük. A régi
időkben még valétálás volt a neve a diákélettől való búcsúzkodásnak. A valete szó
latin eredetű, azt jelenti, hogy „Éljetek boldogul!”. Ezt kiáltották ugyanis a végzősök
a fiatalabb diákoknak.
Az Energetikai Szakközépiskola és
Kollégium ünnepi előkészületei egészen
korán, szeptember közepétől elkezdődtek. Jorga Krisztina Katinka, Pólyáné Tóth
Judit, Prantner Zoltán, Tóth Judit a végzős osztályok osztályfőnökei, temérdek
munka és szervezés során igazán színvonalas műsort hoztak létre. Az osztályfőnökökön kívül természetesen a végzős
és tizenegyedikes diákok és tanáraik is
kivették a munkából a részüket.
Szalagtűzőre a plakátot Pápai Rita tanuló
(11. B.) készítette, 52 óra összmunkaidőt vett igénybe a végleges változatig.
Osztályfőnöke, Jorga Katinka segítette
munkáját. Gratulálok Rita!
Egy szalagtűző mindig egy kölcsönös
köszönetnyilvánítás, mind a tanárok,
mind a diákok részéről, hiszen ilyenkor ünneplik meg az elmúlt évek közös
munkáját. A műsort „Palotás” tánccal
indították a tizenkettedikes osztályok, ezt
követően Szabó Béla igazgató tartott egy
rövid beszédet az elmúlt négy év örömeiről. A 12. A osztály kis bemutatót tartott
a középiskolások életéből, különböző
zenei és életstílusnak hódoló társaságokat vonultattak fel mókás hangvételben.
A 12. B egy kisebb koncert élményében
részesítette a nézőközönséget, majd a
„Veresegyházi asszonykórus” is színre
lépett a fiúk közreműködésével. Később
aktualizálták a H1N1 vírus hatásait. A
12. C osztály Grease című film zenéjére
táncolt, ami nagyon találó, tekintve a közismert musical témáját. A 12. D osztály
egy egészen egyedi ötlettel állt a nézők
elé, UV-fényben táncoltak. Minden osztály
saját archív felvételéből összeállított zené-

vel kísért vetítése előzte meg a tűzést, míg
közben a diákok készülődtek. A zsúfolásig
megtelt Városi Művelődési Központban a
nézőtérről többször felharsant a nevetés
és természetesen a taps is.
A tanárok is készültek meglepetéssel,
ugyanis néhány évvel ezelőtt hagyományt
teremtettek azzal, hogy a pedagógusokból alakult alkalmi kórus dallal köszönti
a végzős hallgatókat. A bált a tanáraikat
felkérő végzősök nyitották meg.
Lassan vége egy újabb évnek, jelzi ezt
számukra a szalagtűző időpontja. Évről
évre próbálnak újat, valami egészen mást
mutatni a tanárok, diákok, iskolák. Ez
valójában nem egyszerű feladat, minden
éven ugyanaz történik, újabb diákok válnak lassan éretté, mennek főiskolára
vagy egyetemre. Mégis minden műsor
más, minden alkalom eltér a többitől,
hiszen nincs két egyforma osztály. Minden
produkció személyes, hiszen rokonoknak,
barátoknak szól, akik jól ismerik az előadókat. Ettől válik ilyen varázslatossá ez
az alkalom minden évben. Tanárok a diákokért, a diákok a szüleikért, barátaikért
dolgoznak keményen hónapokon át, hogy
minél gördülékenyebbé, szórakoztatóbbá
és színvonalasabbá válhasson az est.
Gratulálok a nagyszerű műsorhoz, a szervezéshez, és kívánok mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket, eredményekben gazdag boldog új évet!
Prokob Ágnes

20. ESZI Szalagavató
Immár a huszadik szalagavató
ünnepségét tartotta Pakson a Városi
Művelődési Központban december 4-én az ESZI, az Energetikai
Szakközépiskola és Kollégium.
Ebből az alkalomból Szabó Béla igazgatóval
beszélgetek:

– Hány osztály és milyen létszám végez
az idei tanévben?
Az idén négy osztály végez. A négy osztályban hat szakmacsoport van: gépészet,
az elektrotechnika-elektronika, informatika, környezetvédelem, vízgazdálkodás,
közgazdasági és ügyviteli. Összesen 124 fő
tanulónk érettségizik.

– Milyen tervekről tudsz beszámolni?

Az iskola az oktatási feltételekben folyamatosan megújul, és egyre többet nyújt
a tanulóknak. Legutolsóként említeném
csak az új tanműhelyünknek, a hegesztőműhelyünknek az átadását, amelynek a
kihasználtsága most eléri a hetven százalékot. Ezen kívül pályázatot nyertünk meg,
amelyben az iskolánknak az akadálymentesítése fog megtörténni a jövő évben. Két
új pályázatunk van még folyamatban. Az
egyik a tananyagfejlesztésre vonatkozik ezt

már megnyertük. A másik pályázatunk az
infrastruktúrának a fejlesztésére szolgál
mely iskolánknak a teljes rekonstrukcióját
és felújítását fogja szolgálni.
Nagy álmunk egy új kollégium létrehozása az eredeti terveknek megfelelően az
iskola területén, a jelenlegi salakos testnevelő pályánk területén.

– Milyenek az országos tanulmányi

versenyeken való részvétel?

A szakmai versenyeken és az országos
közismereti versenyeken nagyon jó helyezéseket érnek el tanulóink, talán külön
kiemelném a fizikát, a szakmai területről
a gépészetet.

– A gyerekek oktatását milyen tantestület látja el?
A tantestületünk létszáma hetven fő.

Ami számomra nagyon jó, nagyon sok új
fiatal kollega van, akiknek egy jó része itt
az ESZI-ben végzett valamikor, majd megszerezte a mérnöki vagy tanári diplomáját
és visszajött ide nagyon jó szívvel és örömmel tanítani, vagyis az 1986-ben kitűzött
jelszónk, hogy „tanítsd az utódod” most
teljes egészében teljesül.

– Köszönöm a tájékoztatást!

W.P.

Múltidéző az ESZI-s diákoknak
Napjainkban egyedi, „Így éltek, így
éljünk” című kiállítást látogatták meg
az Energetikai Szakközépiskola kollégistái a paksi Városi Múzeumban.
Régi eszközök, élethelyzetekkel szembesültek, így hát nem csoda, hogy
nagy sikert aratott mind a fiúk,
mind a lányok körében a közös kulturális program. Erről az élményről
kérdeztem Töll Lászó őrnagyot a
Hadtörténeti Intézet főmuzeológusát,
a megnyitó előadóját.
- Mi módon jött létre a kiállítás?

A kiállítást a Mare Temporis Alapítvány
egyik vezéralakja, Dittera Károly szervezte. A Mare Temporis a régi, középkori
kultúra színházi jellegű előadásokkal
történő bemutatásával foglalkozik, tagjai
rendszeresen lépnek fel a nagyközönség
előtt. A kiállításban a csapat tagjai is nagy
segítségére voltak, természetesen a paksi
Városi Múzeum igazgatónőjével és dolgozóival együtt. A szervezés megmutatta azt
is, hogy a baráti kapcsolatok milyen fontosak a hagyományőrző csoportok életében,
hiszen több más egyesület is kölcsönzött
tárgyakat a tárlathoz. A kiállításnak kettős
célja volt: egyik, hogy közelebb hozza az
emberekhez őseik eszközeit, ezáltal reálisabb képet alkothassanak az életükről, és

az általuk alkalmazott technológiáról és
művészetről; másik, hogy megismertesse
a hagyományőrző csoportok tevékenységét
a szélesebb közönséggel. Meg szeretnénk
mutatni, hogy az itt tevékenykedő emberek
sokkal többet akarnak, mint egyszerű színészként fellépni az elődeik ruháit, fegyvereit, és munkaeszközeit imitáló jelmezben,
hanem sokkal inkább arra törekednek,
hogy teljesen valósághű, úgynevezett replikákkal modellezzék a hajdan volt időket.
Ennek a tevékenységnek nagy jelentősége
van a tudomány szempontjából is, a korhű
eszközöket előállítók és használók valós
képet kapnak a mára elfelejtett technológiákról, életmódról, amit a mai korszerű
tudomány is hasznosítani tud.

- Milyen koncepciója van a tárlatnak?

Mivel egy úttörő vállalkozásról van szó,
a kiállítók igazából arra törekedtek, hogy a
rendelkezésre álló anyagból a legjobbat és
legtöbbet hozzák ki. Az is hozzátartozik az
igazsághoz, hogy igazi múzeumi kiállítási
koncepcióról csak akkor beszélhetünk, ha
a kiállítás tervezése mögött jelentős anyagi
lehetőségek állnak. Kevesen tudják, hogy
egy színvonalas múzeumi bemutató megépítése az installációs anyagok miatt – ami
sokszor egyedi kivitelű – nagyon költséges,
és esetünkben ez nem állt rendelkezésre.
Ennek megfelelően a kiállítást szervezők

- Mik a tapasztalatai, a mai fiatalokat
milyen témák érdeklik?

lehetőségei meglehetősen szűkösek voltak.
Ezért is nagyon dicséretes egy ilyen tárlat
megépítése, mert a létrehozóktól olyan erőfeszítéseket követelt, amit csak és kizárólag
a kiállítás sikere honorált.

- Hogyan fogadták az ESZI-s diákok a
bemutatókat?

Meglátásom szerint a diákok megilletődöttséggel, vegyes érdeklődéssel, érzésekkel álltak a megnyitón. Nyilvánvaló
volt, hogy számukra teljesen újszerű az
ilyen típusú kiállítás. A kiállítás szervezői
nagyon remélik, hogy a szó szerint kézzelfogható közelségbe került tárgyak számos
fiatalban felkeltették az érdeklődést a történelem iránt. Ha már egy- két fiatalban
felmerült a gondolat, aktívan részt venne
valamilyen hagyományőrző tevékenységben, akkor már a kiállítást sikernek könyvelhetjük el.

Sajnos, a mai ifjúság a hagyományos értékrend felbomlása és a valamikori szigorú
és következetes oktatási rendszer széthullása miatt már nem olyan felkészültek, mint
régen, és emiatt úgy tűnik, hogy a határozott tudományos érdeklődési körrel rendelkező fiatalok száma folyamatosan csökken. Ha nyersen kellene fogalmaznom, azt
mondhatnám, hogy a jelen ifjait az anyagi
boldoguláson kívül alig érdekli valami, igaz
a mostani helyzetben ez némileg érthető.
Ma már alig tévednek be a múzeumokba olyan diákok, akik azért jönnek, hogy
olyan szakmai kérdésekről érdeklődjenek,
amiről látszik, hogy valamilyen hosszú
távú előre tervezett tudományos kutatás
céljait szolgálják. Ezért is kötelességünk,
hogy megmutassuk az ifjúságnak, hogy az
új fogyasztói társadalmunkban is léteznek
más, a tudományok és művészetek által
képviselt örökérvényű értékek, melyek túlmutatnak az anyagiaknál. Amennyiben
egy kiállítás „megtérít” egy pár tehetséges
diákot a történelem iránti érdeklődéshez, a
szervezők elérték a céljukat.
További sok sikert és eredményes előadásokat kívánok Önnek. Remélem, hogy
egyre több gyerek érdeklődését sikerül
majd felkelteni a történelem iránt.
Prokob Ágnes

Az ERBE támogatásával megvalósult álom
Az MVM ERBE ENERGETIKA
Mérnökiroda Zrt. alapvető fontosságúnak tartja, hogy lehetőségeihez
mérten támogassa, felkarolja és
életkörülményeiket javítsa a rászoruló gyerekeknek, betegeknek, hátrányos helyzetűeknek. Az idei évben is
néhányszor tudtunk segíteni.
Kiemelt jelentőségű esemény volt számunkra, amikor december 7-én, Mikulás
nap alkalmából a Mentőöv Gyermekeinkért 2002 Alapítványon keresztül, a
Vakok Batthyány László Római Katolikus
Gyermekotthona, Óvoda, Általános iskola
részére Társaságunk vezérigazgatója Vavrik Antal átadott az intézetnek, Fehér Anna
nővér vezetőnek egy poet compact felolvasó készüléket.
Az intézet azon kívül, hogy óvodai és
iskolai feladatokat lát el látássérült gyerekeknek, otthont ad állami- és intézeti
nevelt látássérült, mentálisan sérült és
súlyosan halmozottan sérültek számára.
Jövőbeni terveik közé tartozik a tőlük
kikerülő gyermekek, felnőtt sérültek részére lakó otthon és védett munkahely

létrehozása. Képességeiknek megfelelő
munkával, értelmes időtöltéssel, állapotukhoz igazodó környezettel, terápiával
szeretnék a rászorultakat emberhez méltó élethez segíteni, érvényesítve a bennük rejlő értékeket.
Az ERBE által nyújtott támogatás azért is
rendkívül fontos a számukra, mert a poet
compact készülékkel lehetőséget kapnak a
külvilághoz kapcsolódáshoz, önálló ismeretszerzéshez. Nélkülözhetetlen a továbbtanulásban és a munkalehetőségek terén
is jobb felkészülést, nagyobb esélyt biztosít
a gyermekek számára.
A fénymásoló géphez hasonlítható szerkezet üveglapjára kell helyezni az olvasandó szöveget, amit a gép lefordít, felolvassa
tisztán és érthetően az információt.
A készülék átadása után a gyerekeknek
mikuláscsomagot osztottunk szét, ezzel is
próbáltunk örömet szerezni számukra.
Reméljük, hogy az ERBE-hez hasonlóan
egyre több vállalat tud segíteni, ahol az
szükséges.
Ezzel a felhívással kívánunk minden
partnerünknek kellemes ünnepeket, jó
egészséget, szép sikereket az Új Esztendőre!
Mérnöki Iroda
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Jótékonysági Mikulás-túra Erdélybe

Míg a húsvét Jézus feltámadásának ünnepe, addig a karácsony Jézus születésének
napja, a szeretet, a békesség, az otthon, a
család és az öröm ünnepe.

A Dévai Szent Ferenc Alapítvány
(2002-től) Böjte Csaba szerzetes vezetésével gyermekmentő munkát végez
Erdélyben. Az első otthont önkényes
lakásfoglalóként szerezték, mára már
törvényes úton ötven intézményük van
Erdély-szerte. Pusztán adományokból
tartották fenn magukat – a támogatások a világ minden tájáról érkeztek.
A támogatók között volt kezdetektől a
magyar állam, de magánszemélyek is
országunkból. A dunaföldvári születésű
Jendrolovits Gábort sokan ismerik Szekszárdon, de adománygyűjtő tevékenysége
folytán már országszerte, valamint az
erdélyi árvaházakban is. Szervezésében
december 1-6. között 16 árvaházat, otthont
látogattunk sorra, szétosztva egyúttal az
adományokat és nem kis örömet okozva
a bentlakóknak egy-egy Mikulás-ünnepéllyel. Gálospetri, Kolozsvár, Torockó,
Gyimesbükk, Csíksomlyó, Gyergyószárhegy, Nyárádremete, Felsősófalva, Szováta, Pálpataka, Kovászna, Tusnádfürdő,
Gyulafehérvár, Petrozsény, Déva, Kisiratos, Szalonta voltak az állomások, hozzávetőleg 2500 km.
Az amerikai tengerészgyalogosok
nagy állóképességi próbája, a triatlon
laza bemelegítés az első túranap terheléséhez képest: 800 km vezetés (a
mellékutakon gumikerekű szekerek
rendszámmal, de kivilágítatlanul), közben három Mikulás-parti. Hónak nyoma sincs, most erre épült a koreográfia.
Megjön a Mikulás, a gyerekek verset
mondanak, énekelnek neki, amiért apró ajándékokat kapnak a puttonyból,
majd elbúcsúzik, hogy sajnos a Hargitán kellett hagyni a szánkót, mert nincs
hó, nem bírják a rénszarvasok. Annál
nagyobb az öröm, mikor visszajön és
bejelenti, hogy jó emberek lehozták, s
most szétosztják, mindenki kap csomagot, villogó csillagos Mikulás-sapkát.
A határ közeli gálospetri gyermekotthonban álmukból riasztotta a lakókat a Mikulás. Kipattantak az ágyból és átölelték – jaj
de vártunk már.
Pálpataka, Korond felett a hegytetőn
tulajdonképpen egy tanyasi iskola (nem
az alapítványhoz tartozik). Egy épületen
belül óvoda, valamint 1-8 osztályos képzés
folyik. Szóképek, szorzótábla, térképek a
falakon. A vitrinben ásványgyűjtemény.
Számítógépes kabinetük is van. A folyosón
állvány a kiscsizmáknak, melyeken vastag
a sár – messziről járnak az iskolába. Néhányuknak, akik messzebb laknak vagy otthon nem olyanok a körülmények, bentla-

A karácsonyi szokások múltja és jelene

kásos napközi könnyíti a tanulást. Gyors
észjárásúak, szépen beszélnek magyarul
– hamarabb válaszolnak a kérdésre, mint
ahogy azt a Mikulás felteszi.
A Rákóczi-vár, az 1000 éves határ mellett új otthon nyitotta kapuit a nehézsorsú
gyerekek számára. Gyimesbükk egyutcás
település, kb. 6 km hosszú. A román iskola a falu közepén, a magyar a falu szélén
van. Sok magyar szülő íratja román iskolába gyermekét, mert nincs iskolabusz, de
tömegközlekedés sem. A csekély létszám
miatt félő, hogy bezárják a magyar tannyelvű iskolát.
Az otthonban él egy fiú, ki gyermekkorában olyan súlyosan megégett, hogy amputálni kellett a lábát. A művégtag nem nő
együtt a gyerekkel, kétévente kaphat újat.
Eltörött, nem lehetett jól megjavítani, mire újat kaphatna, már nem jár neki, mert
nagykorú lesz – rendeletek útvesztője.
Gyámügyi körökben új fogalom került
a köztudatba – eper-árvák – azokat a gyermekeket hívják így, akiknek szülei mondjuk Spanyolországba mennek epret szedni
vagy más mezőgazdasági munkára, és a
nagymamára hagyják a családot, de ő nem
bír velük.
Sok volt intézeti fiatal vállal munkát az otthonokban. Nevelő, tanító,

kisegítő feladatokat látnak el. Jönnek
önkéntesek is nemcsak Erdélyből,
Magyarországról, de Ausztráliából, Japánból is. Sajnos nagy az ínség, nagy
a rászorultság, most 1700 gyermekről
gondoskodnak.
Petrozsény bányászváros, pár éve
még feketeszenet hoztak fel a föld
gyomrából. A századfordulón (1910)
zömmel magyar lakosságú település
volt, mára a lakossága 90%-a román.
A magyar gyerekek játék közben már
románul beszélnek.
Adni jobb, mint kapni – ezt vallják az
adományozók is, Dunaföldvárról Jákli
Viktor, Rivnyák Sándor, Esztergomból
Petróczky István. Gyűjtöttek Nagymányokon és Dunaföldváron a gimnáziumban és Pakson az ESZI-ben is. Sok
szaloncukrot, édességet adtak az MVM
Informatikai Zrt. dolgozói. Jó helyre kerültek az apró ajándékok. Az atomerőmű pénzt utalt át a Máltai Szeretszolgálat számlájára.
Végül Robika története: négy és félévesen került ki a megszűnt állami árvaházból. Nem tudott beszélni, járni, nem
volt szobatiszta. Először román nyelvre
tanították, mert az könnyebb, mint a
magyar. Magyarul már a játszótársaitól
tanult – családban nevelkedett. Később
kezdhette az iskolát, de mára már jó
tanuló Déván a 12 éves kisfiú, angolul
és németül is beszél – orvos akar lenni.
Mindezt a szeretet erejével és a nevelők
határtalan türelmével érték el. Ez maga
a „hétköznapi csoda”.
gyulai

Múltja egyes vélemények szerint Kr. u. 336ig nyúlik vissza, de egészen a XVIII. századig
nem volt olyan jelentősége, mint a húsvétnak. A karácsonyt a család és a gyermekek
ünnepének is tekintik, akik keleten és a
nyugati katolikus vidékeken a kis Jézustól,
míg a nyugati protestáns országokban a
Szent Miklóstól, más néven a Mikulástól
várják az ajándékot.
Maga a karácsony szó szláv eredetű, elnevezése pedig feltehetően a „korciti” szóból származik. E szó jelentése lép, fordul,
ebből kifolyólag a téli napforduló örömére
– amikortól a nappalok ismét hosszabbodni
kezdenek -, illetve az azt megelőző várakozásra utal.
A karácsonyi készülődés november
végén, december elején veszi kezdetét
advent ünnepével, ami egyben az egyházi
év kezdetét is jelenti. Advent időszakát
– a szentestét megelőző négy ünnepi
vasárnap – korábban a nők fizikai munkától való mentesítése, a termelékenységi
varázslás jellemezte, mégis a legelterjedtebb hiedelem a december 13-án tartott
Lucázás volt. A babona szerint ezen a
napon a sötétséggel – hosszú téli éjszakák – Szent Luca átalakult boszorkánnyá.
Ezen a napon nem volt szabad kölcsönkérni, vagy adni, nehogy az a boszorkányok kezére jusson, akiknek elriasztására
többek között kulcslyukba dugott fokhagymával, ajtófélfába állított késsel védekeztek. Luca napján kezdték el készíteni a
Luca széket, amit karácsonyig kellett megfaragni -, a Luca cédulát-, kalendáriumot,
és ekkor ültették a Luca búzát is.
A karácsonyi népi szokások általában a
gonosz ártó szellemek elűzését szolgálják.
Ilyen például a betlehemezés is, amit korábban templomokban, majd később házakhoz
járva adtak elő a gyerekek, de a december
15-én kezdődő „Szállást keres a Szent család” szintén ide sorolható hagyományunk.
Karácsony első napjával egy újabb ünnepi
sorozat veszi kezdetét. December 24-ről
25-re virradó éjszaka éjféli misét tartanak a
templomokban. Ez a hagyomány az V. században Rómából indult. December 28-án
aprószentek napján, hogy frissek és egészségesek maradjanak, tréfás mondókákat
mondogatva vesszőből font kis korbáccsal
veregetik meg a gyerekeket - van, hogy az
egész ház népét is. A karácsonyi tizenketted,
december 24-től számítva 12 napig, január
6-ig, vízkeresztig tart. Vannak országok, ahol
ez a nap - a vizek megszentelésének és

Jézus megkeresztelésének napja - nagyobb
ünnepnek számít, mint maga a karácsony.
A zöldnövényeket, mint a túlélés szimbólumait, a középkor óta társítják a karácsonynyal. Évszázadokkal ezelőtt karácsonyfaállítás helyett életfát, termőágakat vittek a
szobákba az évről évre megújuló természet
mágikus jelképeként. Ez a hagyomány egészen a múlt századig hazánkban is jelen
volt, végül a XIX. század második felétől a
karácsonyfa megjelenése - eleinte csak a
nemesi családok köreiben, majd később
mind szélesebb körben - teljesen kiszorította. Magyarországon legelőször 1824-ben,
Brunszvik Terézia állíttatott karácsonyfát. A
fadíszítés szokása német területről, germán
közvetítéssel került hazánkba. A karácsonyfára a gyertyákon kívül – amelyek az új fény
eljövetelét szimbolizálták – eleinte alma,
dió, majd később szaloncukor, szalmadísz
került. Napjainkban a karácsonyfa és az
otthon feldíszítésének már jórészt csak a
fantáziánk szab határt.

Összegzésképpen elmondható, hogy
bár a karácsony a Földön szinte minden
országban az év legnagyobb, és egyben
leghosszabb ünnepének számít, ünneplése mindenhol más- és más hagyományokat ölel fel. Érdekességként Ausztráliában
például a Mikulás szánját nyolc fehér
kenguru húzza. Az új-zélandiaknál a karácsony nyár közepére esik, így a szabadban
piknikeznek, hideg sonkát, és jégbe hűtött
sört fogyasztanak.
Ami hazánkat illeti, annyi bizonyosan
elmondható, hogy karácsonyi szokásaink
gyökeres változáson mentek keresztül.
Valódi jelentését, és egyben jelentőségét
mintha elveszíteni látszana, és valami más
foglalná el a helyét. A meghittséget, a törődést és a szeretetet sokan anyagi javakkal
próbálják pótolni. Az adventi időszakban
az ország vásárlási lázban ég, pedig lehet,
hogy egy jó szó, vagy egy apró figyelmesség
többet jelentene szerettünknek bármilyen
nagy értékű ajándéknál.
Végezetül szerkesztőségünk tagjai nevében,
szeretnék minden kedves dolgozónak kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben
gazdag boldog új évet kívánni!
T.-P.A.M.

Hogyan töltik napjaikat az atomerőmű nyugdíjasai?
Ezúttal Hanol József nyugdíjas
kollégát látogattam meg paksi
otthonában, aki feleségével
lakik egy társasházi földszinti
lakásban.
– Mikor kerültél felvételre a társasághoz?

– A paksi konzervgyárban üzemlakatosként dolgoztam. Munkatársaim közül többen az erőműben
kerestek és találtak állást. 16 éves
munkaviszony után úgy döntöttem,
hogy én is váltok, kipróbálom magam egy másik területen. Kíváncsi
voltam, és érdekelt az atomerőmű
működése és üzemeltetése. Erre a
területre jelentkeztem az osztályvezető személyes megkeresésével,
majd 1984. január 3-án felvételt is
nyertem a Paksi Atomerőmű Vállalatnál.

– Melyik szervezetnél milyen
munkakörben dolgoztál?
– Felvételemtől nyugdíjazásomig üzemviteli területen dolgoztam. Gépésztechnikusi képzettséggel rendelkezem, így azonnal
gépész munkakörbe kerültem. A
kötelező alaptanfolyamok elvégzését követően 1986-ban, a 4. blokkon
üzembe helyezési feladatokat láttam el. 1987-ben operátori hatósági
vizsgát, 1989-ben pedig főgépészi

kal. Nyugdíjazásom óta is szívesen
töltöm velük az időt, jókat beszélgetünk, amikor betérnek hozzám
műszak után egy halászlére, vagy
amikor én látogatok el hozzájuk.

vizsgát tettem. 1990-től ugyanabban a műszakban a 3. blokkon főgépészként dolgoztam folyamatos
műszakos munkarendben.

– Milyen munkahelyi élményre
emlékszel vissza szívesen?

– Hogyan szerzel tudomást a PA
Zrt. által a nyugdíjasok számára
kínált juttatási lehetőségekről?

– Nem emelnék ki egyetlen
feladatot sem, a munkám során
minden új feladatot kihívásnak
tekintettem. Nyugdíjasként is
érdekelnek az aktuális munkafolyamatok, amelyről volt kollégáim
tájékoztatnak, velük ugyanis azóta
is napi kapcsolatot tartok.

– Mikor lettél nyugdíjas?
– 21 éves részvénytársasági
munkaviszony után, a turbina
osztályról korengedménnyel 2004ben vonultam nyugállományba, 53
évesen.
– Hogyan telnek napjaid, mivel
foglakozol?
– A napjaim többnyire munkával
telnek el. Van egy kis műhelyem,
ahol barkácsolok, és szívesen megjavítom a család, a barátok, volt kollégák, ismerősök háztartási kisgépeit. Minden évben veszek szőlőt,
és a bort magam készítem belőle.
Számomra ez is egy kihívás. Persze
sikerélményem is van, hiszen volt
olyan év, amikor az általam előállí-

– A kollégáktól és a fiamtól rendszeresen jutok információhoz. Az
Atomerőmű újsággal együtt eljuttatott tájékoztatókból is értesülök
minden új hírről és a juttatási lehetőségekről.

– Melyek azok a juttatások,
amelyeket igénybe tudsz venni?

tott bor díjnyertes lett. Szeretek horgászni és bográcsos ételeket főzni.
Két fiúgyermekünk van, mindketten párkapcsolatban élnek. Józsi
fiunk szinte a nyomdokaimban jár,
turbinaoperátorként az erőműben
dolgozik. Ők is Pakson laknak,
velük gyakran találkozunk. Zoltán
fiunk tizedik éve él Amerikában.
Kint tartózkodása alatt három alkalommal sikerült meglátogatnunk,
és terveink között szerepel újra egy
közeljövőbeli utazás.
A feleségem még munkaviszony-

ban áll, ezért a háztartási munkába is besegítek, együtt intézzük a
nagyobb bevásárlásokat. Összedolgozunk, hogy neki is jusson ideje
pihenésre és egyéb kedvtelésre.
– Tartod-e a kapcsolatot a kollégákkal, akikkel együtt dolgoztál?
– A munkatársaimmal napi
kapcsolatom van. Jó kollektívában
dolgoztam, gyakran szerveztünk
családi összejöveteleket, amelyek
tovább mélyítették a barátságot a
munkatársakkal és családtagjaik-

– Az atomerőmű által nyújtott
juttatások, kedvezmények egy
nyugdíjas esetében a havi rendszeres nyugdíjon felül jelentkeznek, amely a volt munkáltató erkölcsi megbecsülésén túl anyagi
támogatását is jelenti. Rendszeresen járunk Balatonfüredre,
nagy lehetőség számunkra az
igénybevétel jelenlegi rendszere. Az egyhetes turnus alatt az
üdülőn belüli szolgáltatások
minden igényünket kielégítik.
Ott tartózkodásunk ideje alatt
egy-két kirándulást is be szoktunk iktatni. Számunkra jelentős anyagi segítséget jelent a

kedvezményes áramvételezés,
valamint a telefonbeszélgetések
díjmentessége is.

– Hogyan értékeled a nyugdíjasok részére biztosított juttatásokat?

– Véleményem szerint az erőműnek jó adottságai vannak.
Kellett azonban egy elgondolás,
egy vezetői döntés ahhoz, hogy
a nyugdíjasok különböző juttatásokhoz hozzájussanak, és azok
anyagi javait élvezzék. Szerencsésnek érzem magam, hogy én
is ebbe a körbe tartozom, hogy
a paksi atomerőműben dolgozhattam, és a társaság nyugdíjasa
lehetek. Egyedülálló cég, ahogyan
a nyugdíjasaival tartja a kapcsolatot. Ez olyan gesztus a társaság
részéről, ami minden nyugdíjast
jó érzéssel tölt el.

– Mit szeretnél üzenni az olvasóknak?

– Azt üzenem valamennyi, az
atomerőműben dolgozó munkatársamnak, hogy odaadóan, hivatástudattal végezzék munkájukat.
Nyugdíjas társaimnak minden jót
kívánok, elsősorban egészséget és
a nyugdíjas napokban kellemes
elfoglaltságot.
KZné
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Vitorlásaink kiemelkedõ
színvonalú bajnokságot
szerveztek
Balatonfüreden, az Atomerőmű SE Vitorlásszakosztály szervezésében, a Magyar Vitorlásszövetség rendezésében zajlott az egyik
legnépszerűbb nem olimpiai kishajós osztály,
a Kalóz hajóosztály idei országos bajnoksága.
A hagyományoknak megfelelően ezúttal is az
ország minden jelentős taváról érkeztek versenyzők, így a külföldi sportolókkal és a nyolc paksival
együtt 47 hajó, így közel száz versenyző állt rajthoz az Atomerőmű SE füredi telephelyén.
A Magyar Vitorlásszövetség (MVSZ) egyik hajóosztályának a Magyar Kalóz Osztályszövetség (MKOSZ)
elnöke az alábbi levelet küldte az Atomerőmű SE
Vitorlásszakosztály tagjai és a Paksi Atomerőmű
Zrt. rekreációs központjának dolgozói részére:
„Hivatali elfoglaltságom miatt kissé megkésve, de
szívből fejezem ki a Magyar Kalóz Osztályszövetség
köszönetét a 2009. évi Kalóz-bajnokság megrendezésével kapcsolatban. Osztályszövetségünk
tagjainak általános véleménye szerint a bajnokság
megrendezése kiváló volt, és mindenben, mind
szervezésben, mind a program lebonyolításában
nemcsak hogy megfelelt a várakozásoknak és
követelményeknek, hanem azt messze felül is
múlta. Különösen köszönetünket fejezzük ki a
szervezésben a szakosztály, valamint a rekreációs
központ társadalmi munkában tevékenykedő tagjainak áldozatos munkájukért, valamint a bajnokság során felmerülő problémák gyors és rugalmas
megoldásáért. Elismerésünket fejezzük ki továbbá
az Atomerőmű SE Vitorlásszakosztályban folyó
szakmai munkáért, melynek során több fiatal, igen
tehetséges kalózos egység jelent meg körünkben;
ez tette lehetővé, hogy véleményünk szerint szakosztályuk jelenleg már a Kalóz osztály fő bázisának tekinthető. Remélem, hogy versenyzőink
és kísérőik nem okoztak jelentősebb problémát
Önök részére; a magunk részéről biztosíthatom,
hogy valamennyien igen kellemes hetet töltöttünk
el vitorlástelepükön. A fenti véleményt teljes mértékben osztották a külföldi, elsősorban svájci és
cseh résztvevők is, akik biztosítottak arról, hogy
jó hírét fogják vinni a bajnokságnak. Ismételten
köszönjük áldozatos munkájukat, és reméljük,
hogy a jövőben is szoros lesz a kapcsolat Önök
és osztályszövetségünk között, esetleg még egy
Európa-bajnokság rendezésével kapcsolatban is.
Üdvözlettel: Szentpéteri Ádám, az MKOSZ elnöke”
A Balaton elképzelhetetlen vitorlások nélkül, bármerre tekinthetünk, mindenütt megpillanthatunk

egy-egy színes vagy fehér színű vitorlát. Ez a látkép
várta az érdeklődőket a 30. héten is, ugyanis az
időjárás idén kegyeibe fogadta a Kalóz hajóosztály
országos bajnokságára benevezetteket. Az öt versenynap során szinte minden szélerősség (6-14
csomós) előfordult, így a kiírt tíz futamot idén is
sikerült teljesíteni a résztvevőknek. A Kalóz-bajnokság utolsó futamát gyenge-mérsékelt, erősen lengő
irányú szélben rendezték. A nagy tét megviselte
az esélyeseket, ezért a korábbi állás jelentősen
változott. Mint ahogy az várható volt, a magyar hajóegységek főleg a nemzeti bajnoki címért harcoltak,
ezért a külföldi hajók javítottak a helyezésükön. A
svájci Fels Stephan – Timo Naef kettős megőrizte
vezető helyét, de a további helyezések és a magyar
bajnokság sorsa is csak nagy csatában, igen szoros különbséggel dőlt el. Magyar bajnok lett a
Barcza György - Hirschler Judit (Vízügyi SC) páros,
második lett a Varjas Sándor - Baráth Gábor (BYC)
egység. A pontverseny alapján harmadik lett a Fluck
Benedek – Székely Gy. Szabolcs (Vízügyi SC) hajó.
Az ASE képviseletében értékes helyezéseket ért
el a Lipták Dániel – Varjú Gábor (fotó), a Szemes
Bence – Seres Péter, a Boromissza László – ifj.
Tibay László, a Nagy Róbert – Mészáros Miklós,
a dr. Kemenes László – Jégh Gabriella és a
Jasper Gábor – Szabó Miklós hajóegység. Az ASE
Vitorlásszakosztály idén remek vendéglátónak bizonyult, a kellemes és jó szélben kiváló bajnokságot
rendezett. A versenyzők éltek a lehetőséggel és
bebizonyították, hogy ez a nemzeti osztály változatlanul jó versenyeket vív, és a kis tavakat is összefogó, jó szellemű társaság.
Sipos László

Immár hagyomány, hogy a Demeter Egyesület és az ASE Természetjáró Szakosztály Mikulás-túrát szervez Pakson. December 5-én délelőtt a Városi Művelődési Központ elől indult el a túrázó
csapat. A Mikulással az ASE Sportcsarnok előtt találkozott a népes gyerek- és felnőttsereg. A gyönyörű napsütéses időben az Ürgemezőn tettünk rövid sétát. A sétát követően a gyerekek
a strand előtti területen kereshették meg a tájékozódási bélyegzőhelyeket. A túrát követően került sor az évértékelésre az ESZI kollégiumában, melyen a Túrafüzetben igazolt legtöbbet
túrázókat jutalmazták. Az idei évben legtöbb pontot gyerekek közül Weisz Anna, a felnőttek közül Bíró András gyűjtötte össze.
Wollner Pál

Elkészült a műfüves pálya, 9. helyen telel a Paksi FC
A Magyar Labdarúgó Szövetség
illetékesei hitelesítették, így
máris használatba vehették a
paksi labdarúgók a PSE sporttelepén létesült két műfűves pályát.
A kivitelezési munkálatok október elején kezdődtek, a régi salakos pálya helyén egy nagy-, míg
a hátsó edzőpálya mögött egy
40x20 méteres kézilabda-pálya
méretű játéktér létesült.
Átadási határidőnek előzetesen november 10-ét jelölték meg a szakemberek, mely sokáig úgy tűnt tartható - az
új borítást már korábban leterítették
- de az időjárás közbeszólt. „A technológiai folyamatok nem tették lehetővé, hogy csapadékos, nyirkos időben
dolgozzanak kollégáim, mivel a gumi
granulátum valamint a kvarchomok
a műfűves pályák lelke. Ahhoz, hogy
a rétegrend ne boruljon fel, meg kellett várnunk a szárazabb időszakot. A
megrendelő első osztályú munkát kért
és kapott.”- tájékoztatott Végh Gábor, a
kivitelező cég ügyvezető igazgatója. A
nagypálya mellett járda és új kispadok
épültek. Mindkét játéktérnél labdafogó hálót feszítettek ki, a közeljövőben
elkészülhet a villanyvilágítás is. „Ahhoz, hogy tartósan berendezkedjünk
az NB I-ben a műfűves pálya hiányát
minél hamarabb orvosolni kellett. Az
új játéktérrel színesedik a téli felkészülése csapatainknak. Gyermekeink
fejlődése, képzése szempontjából is
elengedhetetlen volt ez a beruházás.”fogalmazott Gellei Imre, a Paksi FC
vezetőedzője. Balog Judit, a PFC ügy-

csapat 16 gól rúgott és 18-at kapott.
„Célunk volt, hogy hazai meccseinken minél jobban szerepeljünk, amit
sikerült elérni. Csak a bajnok DVSC
tudott nálunk győzni, és a Pápa rabolt
pontokat, a további öt együttest sikerült
legyőzni. Igazi vidéki fellegvár lettünk.
Megelőztük a Budapest Honvéd, a Ferencváros és a Haladás gárdáit, amire
büszkék lehetünk. Hiányérzet talán az
idegenbeli összecsapásainkon lehet,
hiszen négy döntetlen mellett négyszer kikaptunk, sajnos egyszer sem
győztünk. A kapott gólok számában is
nagyot léptünk előre, mivel a korábbi
31-gyel szemben 15 találkozón 18 gólt
kaptunk, mely a szervezettséget dicséri. Jó visszagondolni Szabó János saját
nevelésű védőnk U20-as és U21-es válogatott sikereire is.”- értékelt Gellei
Imre vezetőedző.
A játékosok közül Kovács Attila
mindenképp dicsérendő, a kapus
visszaküzdötte magát a kezdőbe, és
bravúrokkal segítette csapatát, a védekező középpályás, Böde Dániel házi
gólkirályi címe - 6 találattal - önmagáért beszél, míg elől Tököli Attila és
Kiss Tamás rengeteg gondot okozott
az ellenfél védőinek. A fiatalok, így
Vári Barnabás, Nagy István, Bohner
Roland, Pap Roland, Fiola Attila vagy
ifj. Haraszti Zsolt élnek játéklehetőségeikkel, ami bíztató a jövőre nézve.
Gellei mester hozzátette a Paksi FC
a lélekszámát tekintve a legkisebb
település, melynek NB I-es csapata
van és hétről-hétre a fiatalok olyan
példaképeket láthatnak zöld fehérben, mint Éger László, vagy Lisztes
Krisztián.

vezetője hozzátette, a műfűves pálya
elkészültével pihentetni tudják a hátsó
füves edzőpályákat, mert azok nagyon
leterheltek, ezáltal az ottani gyep nem
tudott regenerálódni. Az önkormányzati beruházás 114 millió forintba került. A tervek szerint a télen a stadion
előtti parkoló is megújulhat.
Öt veretlen mérkőzéssel zárta az őszi
szezont a Paksi FC NB I-es labdarúgó
csapata. A Kecskemétet és a Haladást
legyőzte Gellei Imre együttese, míg
a DVTK-val a Pápával és a Budapest
Honvéddal döntetlent játszott. A 20092010-es idény fél távjánál 9. helyen áll
a PFC, mely a szakvezetés kívánalmainak megfelel. A téli szünetre 5 győzelemmel, 5 döntetlennel és 5 vereséggel
mentek az élvonalbeli labdarúgók, a

Big–OAH barátságos futballmérkőzés
Ebben az évben is sor került a
hagyományos futballmérkőzésre
a Paksi Atomerőmű Zrt. biztonsági igazgatósága és az Országos
Atomenergia-hivatal Nukleáris
Biztonsági Igazgatósága között. A
két, szakterületét tekintve közeli
rokonságban álló szervezet barátságos találkozója november ötödikén, az Atomerőmű Sportegyesület
csarnokában zajlott le.
Az immár többéves múltra visszatekintő
sportesemény hagyományai közé tartozik, hogy mind a győztes, mind a vesztes
csapat vándordíjjal tér haza, amit egy
évig – a következő mérkőzésig – őriznie
kell. A győztes exkluzív serleget nyer. A
vesztest pedig egy dekoratívnak éppen
nem nevezhető, valószerűtlenül zöld
műanyagbéka illeti, melynek talapzatán
úgy kerül elhelyezésre a legyőzött csapat
neve, hogy jól kivehető szintkülönbséget
képezzen a kétéltű jószág közmondásos
fertályával. Nem csoda hát, hogy évről
évre visszatérő dilemmaként vetődik fel:
vajon a serleg elnyerése vagy a békától
való szabadulás jelenti-e az erősebb ösztönzést a játékosok számára?

A két csapat tagjai között egyaránt voltak fiatalabb és idősebb, illetve
beosztott és vezető munkatársak. Az
Országos Atomenergia-hivatal csapatát a következő kollégák alkották:
Bodonyi István, Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf, Hullán Szabolcs, Lengyel
Zoltán, Lux Iván, Macsuga Géza, Molnár András, Nagy Gábor, Petőfi Gábor,
Radnóti Gergely, Stefánka Zsolt. A PA
Zrt. biztonsági igazgatóságának csapatában Bajsz József, Debreczeni Sándor,
Fojdl Antal, Herman Attila, Horváth

László, Kiss Mihály, Pásztor Tibor Csaba, Prancz Zoltán, Soponyai Mihály és
Varnyú Elemér játszott.
Bizonyára mindkét fél számára különleges alkalmat jelentett futballszerelésben szemben állni azokkal a kollégákkal,
akikkel egyébként a munka hivatalos keretei között találkoznak.
A pályán egyszerre öt-öt játékos tartózkodott. A cserepadon is megfelelő
számban ültek csapattagok, így amikor
valaki elfáradt, azonnal megtörténhetett
a váltás. A játékidő kétszer huszonöt perc

volt. A küzdelem, akár a korábbi években, most is férfiasan keményen zajlott.
A játékosok nem kímélték magukat (és
időnként egymást sem, de szerencsére
nem történt sérülés vagy olyan jellegű
szabálytalanság, amit ne tett volna elnézhetővé a versenyhelyzetet kísérő természetes feszítettség).
Az erőviszonyok rendkívül kiegyenlítettnek bizonyultak, a két csapat nehezen
bírt egymással. Mindazonáltal a meccs
nem szűkölködött eseményekben, sőt
olykor kifejezetten látványos megmozdulásokban sem. Ezt nemcsak a született
gólok viszonylag magas száma jelzi, hanem a gólveszélyes, de végül értékesítés
nélkül maradt helyzetek gyakorisága is.
A játékot a biztonsági igazgatóság csapata uralta, és a döntő mérkőzést meggyőző
fölénnyel, 3-0-ra megnyerte. A serleg és
a béka tehát idén nem cserélt gazdát. A
döntő játszmát további, immár inkább a
játékért zajló meccsek követték. A délután jó hangulatban telt.
A találkozó a közös vacsora elfogyasztásával, valamint tekézéssel, csocsózással, beszélgetéssel zárult. Mindeközben
elvétve szóba került a különböző oldalról
bár, de lényegében együtt végzett munka
is.
Prancz Zoltán

