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Diplomáciai csúcs az erőműben
A világ egyik nagy megoldandó
kérdése az energia biztosításának
lehetősége, ezen belül a villamosenergia-fogyasztás fokozatosan
emelkedő mértékének biztosítása.
Ez a probléma egyre nagyobb gondot jelent a szakembereknek, mert
nem csak a közvélemény és a politika megosztott a miként kérdésében,
hanem a tudósok között is eltérő
megoldási javaslatok vannak.
Az elmúlt években egyre határozottabb
vélemény szól az atomenergia mellett,
amelynek alkalmazása nem csak a környezetre nincs negatív hatással, hanem a
szén-dioxid kibocsátást és az üvegházhatást sem súlyosbítja. Világszerte alkalmazott megoldás a meglévő atomerőműi blokkok üzemidejének a meghosszabbítása,
ám ezzel még nem elégíthető ki a növekvő
energia igény. Akik nem csak a vágyak
szintjén gondolkodnak, hanem megbízható megoldásra törekednek, azok az atomerőmű kapacitás bővítése mellett teszik le
a voksukat, természetesen nem kizárva a
megújuló energiaforrások alkalmazásának
lehetőségét sem. Egyre több ország dönt
új atomerőmű blokkok építése mellett,
és ezeknek az országoknak a szakemberei világ szerte gyűjtik a tapasztalatokat.
Paks bővítésének szándéka ismert, ezért
egyre többen érdeklődnek az előkészületi
munkák mikéntje iránt. Ez az érdeklődés
tükröződik az atomerőműbe látogató diplomáciai küldöttségek magas számában,
akik júniusban jártak nálunk.
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Svájc magyarországi
nagykövete
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Miniszteri tájékozódás

Hónig Péter közlekedési, hírközlési és energetikai miniszter, valamint Antali Károly kabinetfőnök tett látogatást június
25-én az erőműben A vendégeket Süli János, Hamvas István, Varga-Sabján László, Mittler István és Bognár Péter fogadta. A vezérigazgatói tájékoztatást követően üzemlátogatást tettek a vendégek.

Az MVM Csoport megalapította
a Lévai Projektet
A Magyar Villamos Művek Társaságcsoport az Országgyűlés 2009. március 30-i határozatát követően – a cégcsoport legjelentősebb tagvállalatai,
kiemelten a Paksi Atomerőmű Zrt.
(PA Zrt.) részvételével – 2009. július
8-án megalapította a Lévai Projektet
a paksi atomerőmű bővítésének előkészítése érdekében.

vonatkozó fogyasztói igények alakulásáról,
a regionális energiapiacról, illetve a szükséges rendszerszintű szabályozási és hálózatfejlesztési igényekről. A projektmunka
fontos elemét képezi még a telephelyi, környezetvédelmi, vízjogi és létesítési engedélyek megszerzése. A projekt foglalkozik a
jogharmonizációs kérdésekkel, valamint a
regionális gazdasági és társadalmi hatások
vizsgálatával is.

A projekt célja, hogy elvégezze azokat a
legfontosabb feladatokat, amelyek révén az
Országgyűlési határozatban foglaltaknak
megfelelően, eljuthatunk a paksi atomerőmű bővítésének megkezdéséhez.

A projekt névadója néhai dr. Lévai
András professzor, aki a hazai energetika meghatározó személyisége, az átfogó
műszaki, környezeti és nemzetstratégiai
szempontokat ötvöző energetikai szemlélet meghonosítója. A professzor úrnak
kiemelkedő szerepe volt a hazai energiarendszer fejlesztésében és abban, hogy a
paksi atomerőmű létesítése világszínvonalon valósult meg.
Budapest, 2009. július 9.
Tringer Ágoston
kommunikációs igazgató MVM Zrt.
Mittler István
kommunikációs igazgató PA Zrt.

Ezen cél eléréséig a projekt keretében
elvégzendő legfontosabb feladatok közé
tartozik a finanszírozás biztosítása, a majdani létesítés kereteinek meghatározása,
valamint a szállítói tender előkészítése,
melyhez szükséges a műszaki és kereskedelmi feltételek rögzítése is. Mindemellett
szakmai elemzéseket kell végezni a környezeti hatásokról, a 2020 utáni évekre
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Tata, meglepetésekkel!
Idén 16. alkalommal rendezték meg Tatán
a Víz-, Zene-, Virágfesztivált, amely a Közép-dunántúli régió egyik legkiemelkedőbb
eseménye. A háromnapos eseménysorozat
koncertekkel, kiállításokkal és sok más színes programmal várta az ide látogatókat.
Az évente szervezett rendezvényen a
WiN (Nők a nukleáris iparban), a Magyar
Nukleáris Társaság női szakcsoportja idén
is képviseltette magát, aminek célja ez
alkalommal is az volt, hogy párbeszédet
folytasson a lakossággal az atomenergia
alkalmazásáról, annak előnyeiről, ill. hazai
jelentőségéről.
Mindemellett a paksi atomerőmű bővítésének előkészítési munkáiról is széleskörű
tájékoztatást kaphattak az ide látogatók.
Nagy számban érkeztek érdeklődődők
a WiN-es sátorhoz, fiatalok és idősek egyaránt, akiknek az ismeretszerzés mellett
lehetőségük volt az atomenergiával kapcsolatos totók, kérdőívek kitöltésére is. A
vélemények alapján elmondható, hogy az
emberek nagyjából tisztában vannak a paksi atomerőműnek a hazai villamosenergia
termelésben betöltött jelentős szerepével,
viszont kevesen tudják, hogy ez az egyik
legolcsóbb energiaforrás.
A többség a megújuló energiaforrásokat
támogatja, de nem tudják, hogy ezeknek is
lehet hátulütője. Például sokak szerint a vízenergia lenne a legmegfelelőbb arra, hogy
az ország villamosenergia-ellátását hosszú
távon megoldjuk, de a folyóduzzasztások
okozta ökológiai problémákat figyelmen kívül
hagyják. Sajnos az üzemidő-hosszabbítással
és a teljesítmény növelésével kapcsolatban
meglehetősen tájékozatlanok az emberek.
A bővítéssel kapcsolatos témában még
csak most kezdődik a széleskörű lakossági tájékoztatás. Sokan elutasítják az új
blokkok építését és sajnos azzal sincsenek
tisztában, hogy a bővítéshez nincs szükség
költségvetési forrásra. Megdöbbentő volt
számunkra a Greenpeace képviselőinek tájékozatlansága, mely szerint az állam 1500
Mrd Ft-tal támogatja az új blokkok építését,
valamint úgy tudják, hogy a kis- és közepes
aktivitású hulladéktároló Baján van.
Összességében elmondható, hogy továbbra is szükség van tájékoztatásra, főként az ország távolabbi részein, ahol az
emberek általában nem érdekeltek az új
blokkok építésében.

Vízilabdások látogattak az erőműbe

A vízilabda férfiválogatott – a balatonfűzfői táborba tartva – június 16-án
látogatást tett az atomerőműben. A csapatot Süli János vezérigazgató fogadta
és tartott tájékoztatást részükre az erőmű terveiről. A tájékoztatást követően
üzemlátogatást tettek a pólósok, majd
sajtótájékoztató zárta a találkozót. A sajtótájékoztatón egy december 31-ig szóló

szerződés aláírására került sor, amelynek értelmében az atomerőmű támogatja
a férfi felnőtt és utánpótlás válogatottat.
Az együttműködési megállapodást dr.
Kemény Dénes szövetségi kapitány és
Süli János vezérigazgató írta alá. Az aláírást követően Biros Péter csapatkapitány
a csapat tagjai által dedikált labdát adott
át Süli Jánosnak.

Kuratóriumi ülés Bátaszéken
A hazai nukleáris létesítmények
környezetében – Paks, Kalocsa,
Bátaapáti, Boda és Püspökszilágy
– körzetében működő Duna–Mecsek
Területfejlesztési Alapítvány június
26-án megtartotta idei első ülését. Az
alapítvány célja az atomerőmű által
kijelölt területeken település-, térségés gazdaságfejlesztés.

területeken elsősorban munkahelyteremtés, illetve a kis közösségek energiaracionalizálási tevékenységének támogatása,
valamint a szükséges pályázói önerők biztosítsa révén.
A Bátaszéken megtartott ülésen a kuratórium döntött a 2009. évi második
forduló pályázati ablakainak kibővítéséről. Módosították a települések összképét
javító utcasorok felújítása pályázati abla-

kát. A jövőben már nem csak utcasorokra,
hanem pincesorokra is igénybe vehető a
támogatás, továbbá az utcasornak öt ingatlant kell tartalmaznia tíz helyett. A gazdálkodó szervezeteknél a munkahelyteremtő
beruházás pályázati ablakot pontosították:
gazdaságfejlesztést ösztönző beruházásra
lehet pályázni, ahol előnyben részesül az
a pályázat, amelyben munkahelyteremtés
is megvalósul.

Az alapító Paksi Atomerőmű Zrt. az elmúlt
évekhez hasonlóan 500 millió forintot
bocsát az alapítvány rendelkezésére. Az
Alapítvány az Új Magyarország Fejlesztési
Terv 2009-es évben megnyíló pályázati eszközrendszerével összhangban az európai
uniós forrásokból, magyar társfinanszírozás mellett finanszírozott operatív programok pályázataiban való részvételt kívánja
elsősorban támogatni.
Az Alapítvány 2009-ben kiemelt feladatának tekinti, hogy a világgazdaságban kialakult recesszió hatásait a maga eszközrendszerével ellensúlyozza a támogatott

A támogatási igény benyújtása előtt
megkezdett beruházáshoz támogatás
eddig nem volt igényelhető. Most már az
Európai Uniós pályázatokhoz önerő biztosítása esetén erre van lehetőség. Ez esetben
is kizáró feltétel, ha a pályázó a beruházást
már teljes körűen megvalósította.
Az első pályázati fordulóban a kuratóriumhoz hatvanhárom pályázat érkezett, az
igényelt támogatás összege 449.074.581
Ft volt, melyből a június 26-ai ülésen
244.804.360 Ft odaítéléséről döntött a testület. A 2009. évi első pályázati fordulóban
támogatott pályázatok elsősorban EU-s
pályázatok önrészének biztosítására, gazdaságfejlesztésre, munkahelyteremtésre,
valamint településszépítő programokra
irányultak.
A 2009. évi kiírás második pályázati
fordulójának benyújtási határideje 2009.
augusztus 31. A beérkező pályázatokról a
kuratórium 2009. október 31-ig határoz.
Az alapítványhoz kapcsolódó információk
megtalálhatóak a www.dmta.hu című honlapon.
Mittler István

Az OAH kiadta határozatát a paksi atomerőmű Üzemidő-hosszabbítási Programjáról
Az atomerőművi blokkok üzemidőhosszabbításának megvalósíthatósági vizsgálata 2000-ben zajlott le.
Ennek keretében megvizsgáltuk,
hogy lehetséges-e az erőmű üzemidejének a tervezett 30 éven túl még
20 évvel történő meghosszabbítása.
Következtetésképpen az üzemidő-hoszszabbításnak nincs biztonsági vagy
műszaki akadálya, gazdasági szempontból jó befektetés.

időn túli üzemeltethetőség feltételeinek
megteremtésére előirányzott programot
(ÜH Program). A továbbüzemelésre vonatkozó engedélykérelmet pedig blokkonként
kell benyújtani az OAH NBI-hez, legkésőbb
a tervezett üzemidőre érvényes üzemeltetési engedély lejárta előtt 1 évvel. ( Ez az
1. blokk esetében 2011.) Ehhez a műszaki
dokumentáción túl szükséges mellékelni
egyéb hatósági engedélyeket, amelyek közül kiemelt jelentőséggel bír a környezetvédelmi engedély.

A tervezett üzemidő-hosszabbítás (ÜH)
engedélyköteles tevékenység. A Nukleáris Biztonsági Szabályzatok (NBSZ) szerint ahhoz, hogy az atomerőmű blokkjai
az előzetesen tervezett üzemidőn túl is
működtethetők legyenek, meg kell újítani az üzemeltetési engedélyt. A tervezett
üzemidő meghosszabbítására irányuló
szándékot 4 évvel a tervezett üzemidő lejárta előtt kellett bejelenteni az Országos
Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági
Igazgatóságának (OAH NBI), mellyel egyidejűleg be kell nyújtani a tervezett üzem-

Környezetvédelmi
engedélyezés
Az üzemidő-hosszabbítás környezetvédelmi engedélyezési eljáráshoz kapcsolódóan 2006-ban elkészült „A Paksi
Atomerőmű 1-4. blokk, A Paksi Atomerőmű Üzemidő-hosszabbítása Környezeti
Hatástanulmány” c. dokumentum. A környezeti hatástanulmány részletesen elemzi
és értékeli az atomerőmű környezetének
állapotát, az atomerőmű jelenlegi és az
üzemidő-hosszabbítás időszakára vonatko-

zó környezeti hatásait. A hatástanulmány
megállapításait összegezve elmondható,
hogy a jelenlegi környezeti hatásokhoz
képest a meghosszabbított üzemidejű erőmű működése időszakában sem volumenben, sem erősségben, sem terhelés típusban nem várhatók lényegi, meghatározó
változások.
2006 folyamán hazai és - az Espoo-i
Egyezmény alapján - nemzetközi, környezeti hatásvizsgálati engedélyezési eljárás
zajlott. Hatósági, ill. önkormányzati szervezésű közmeghallgatás Pakson és Kalocsán
történt. A nemzetközi eljárásban Ausztria,
Románia és Horvátország kívánt részt
venni. Így közmeghallgatásra és hatósági
konzultációra került sor Mattersburgban,
Nagyváradon (Oradea) és Eszéken (Osijek).
Az espoo-i eljárás lezárultát mindhárom ország írásban elfogadta.
A szakhatósági állásfoglalások, a szakértői vélemények, a közmeghallgatásokon
felmerült kérdések és válaszok figyelembevételével a környezetvédelmi felügyelőség
2006. október 25-én kiadta az üzemidő-hoszszabbítás környezetvédelmi engedélyét.

Az ÜH elõkészítés
mûszaki feladatai
A műszaki feladatok közül először meg
kellett határozni azon öregedési folyamatokat, melyeket a blokk tervezett élettartamán túli üzemeltetés engedélyezése kapcsán kezelni kell. Meg kellett határozni a
blokk tervezett élettartamán túli üzemeltetés engedélyezésében érintett, korlátozott
időtartamra érvényes elemzések szükséges terjedelmét, azok érvényességét, kiterjeszthetőségét értékelni kell. Gondoskodni
kellett a minősített állapot fenntartásáról.
Az említett feladatok eredményeinek figyelembe vételével került sor az egyes blokkok
tervezett üzemidejének lejártáig elvégzendő
feladat lista (ÜH Program) összeállítására. A
programot részvénytársasági ellenőrzés és
jóváhagyás után az NBSZ által előírt - legkésőbb 2008. december 15-i - határidő előtt egy
hónappal nyújtottuk be az OAH NBI részére.
A hatósági elbírálás időszakában több hiánypótlásra valamint konzultációra került sor,
melyek után OAH NBI az ÜH Program felülvizsgálatáról 2009. június 19–i dátummal ad-

ta ki határozatát. A határozat nem tartalmaz
teljesíthetetlen feltételeket, a mellékletében
szereplő tételes észrevételek, feladatok egy
része már teljesült, illetve a végrehajtásuk
folyamatban van.

További feladatok
A paksi blokkok üzemidő-hosszabbításának megvalósításáig elvégzendő feladatokat az ÜH Program feladatainak részletes kifejtésével előállított ÜH végrehajtási
program (ÜH VP) foglalja össze, mely két
fő részből áll:
1) Az engedélyezés kötelező feladatai,
melyeket a Nukleáris Biztonsági Szabályzat, valamint az ÜH Program hatósági felülvizsgálatát lezáró hatósági határozat ír
elő.
2) Az engedélyezéshez szükséges egyéb
feladatok. Ezek elsősorban az ÜH engedélykérelem összeállításához közvetlenül
szükséges feladatok: pl. külső szakértői
támogatások, független szakértői véleményezések.
Mittler István
kommunikációs igazgató
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Az atomerőmű régiós szerepe
Magyarországon a közigazgatási
viszonyok változásával jelentősen
nőtt a régiók szerepe. A Dél-Dunántúl
régiónak Pécs a központja, illetve a
régió legnagyobb ipari vállalkozása
a paksi atomerőmű, amely komoly
régiós szerepet vállal már évek óta.
Az atomerőmű tervezett bővítési programja még nagyobb hangsúlyt ad az erőmű régiós szerepének, ezért egy pécsi nap szervezésére került sor, amelyet Kováts Balázs
térségi kapcsolatokért felelős vezető mérnök koordinált. Ez a nap június 18-án volt,
amelynek több célja volt. Az egyik, hogy
az erőmű új vezérigazgatója személyes
bemutatkozó látogatást tegyen a számára
fontos és meghatározó intézményeknél és
a város új polgármesterénél. A másik cél,
hogy rendszerbe tudjuk állítani az együttműködésünket. Minden, ami aznap történt,
igen jól szolgálta és szolgálja hosszú távon
az erőmű céljait, mondotta Kováts Balázs.
A pécsi nap első találkozási helyszíne a
Pécsi Tudományegyetem volt, ahol Gábriel Róbert rektorral, Font Márta, Horváth
Béla, Farkas Ferenc rektor-helyettesekkel,
valamint Rappai Gábor, Geresdi István és
Bachmann Bálint dékánokkal tárgyalt Süli
János vezérigazgató, Varga-Sabján László
törzskari és humán igazgató, Katona Tamás tudományos tanácsadó, Kiss István
oktatási főosztályvezető és Kováts Balázs
vezető mérnök.
Minkét fél kinyilvánította az együttműködési akaratát, például a tervezett
új blokkok humán erőforrás szükségletének a meghatározására, a leendő építő
és üzemeltető személyzet ideiglenes és
végleges elhelyezésére, a házastársak
foglalkoztatásának megoldására irányuló
tervek elkészítése terén. Az egyetemmel
kötött megállapodás kétlépcsős, egyrészt
egy öt évre szóló keretmegállapodás,
amely a legfőbb alapelveket fekteti le. A

Az első helyszín

másik megállapodás a 2009/10-es tanévre szóló konkrét feladatokat határozza
meg, karokra lebontva. Minkét szerződést az akkor ülésező egyetemi szenátus
előtt írták alá az érintettek. Az egyetem
rektora külön hangsúlyozta: komoly
részt szeretnének vállalni a műszaki jellegű felsőfokú oktatásban, akár úgy is,
hogy bizonyos kurzusokat helyeznek ki
Szekszárdra és Paksra.
A következő találkozás helyszíne az
MTA Pécsi Akadémiai Bizottsága (PAB)
volt. Itt Horn Péter alelnökkel, Komlósi László, Tigyi József PAB tagokkal és
Simonné Vermel Mária titkárságvezető-

vel tanácskozott az erőmű küldöttsége.
Megtárgyalták a 2008-ban kötött két
éves megállapodás végrehajtásra került
pontjait és a következő év feladatait.
Szó volt arról, mi a tudomány felelősége
abban, hogy a szakemberekkel és a lakossággal megnyugtató módon tudja a
nukleáris energia szerepét közvetíteni
és elfogadtatni.
A tanácskozást követően Süli János vezérigazgató úr előadását hallgathatta meg
a konferenciatermet megtöltő nagyszámú
érdeklődő. Az előadás az atomerőmű tervezett bővítésének lehetőségeit vette számba,
felvázolva annak hatását a régióra.

A harmadik program keretében az erőmű küldöttsége az MTA Regionális Kutatások Központja (RKK) vezetőivel találkozott, nevezetesen Horváth Gyula főigazgatóval, Faragó László főigazgató- helyettessel, Csefkó Ferenc ügyvezető igazgatóval,
Pálné Kovács Ilona intézetigazgatóval és
Póla Péter tudományos munkatárssal. Az
RKK-val a kapcsolat közel hat évre tekint
vissza, és most két szerződés került aláírásra, egy három évre szólót és egy, az
idei év feladatait tartalmazó dokumentumot hitelesítettek aláírásukkal a felek.
Az RKK ez évi kutatási feladatai között
szerepel Dunaszentbenedek és Géderlak

női lakosságának a nukleáris energiához
és a paksi atomerőműhöz kapcsolódó
attitűdvizsgálata. A két településen a véleménykutatások a nők körében nagyon
jelentős elutasítási arányt jeleznek. Egy
másik érdekes kutatási téma a finn nukleáris példa, ahol arra keresik a választ,
mi a sikere a nukleáris ipar finnországi
elfogadottságának.
A pécsi nap negyedik találkozójára a polgármesteri hivatalban került sor, ahol Páva
Zsolt polgármester úr fogadta az erőmű
küldöttségét, akik egy reális, nem egyszeri
együttműködési lehetőséget ajánlottak fel.
Szóba került egy film és könyv elkészítése,
amelyek a Zsolnayak történetét mutatná be.
Szóba került egy városi információs rendszer
kiépítésének a támogatása, hiszen a kulturális fővárosi státuszhoz ez elkerülhetetlen lesz.
Ebbe a munkába lát fantáziát az erőmű, mert
a sok kihelyezendő tábla hosszútávon lenne
reklámhordozója a PA Zrt. logójának.
Ezzel a pécsi nappal, ha nem is új fejezet
kezdődött az atomerőmű, Pécs és a régió
kapcsolatában, de jelzi a régiós szerep
megerősödését az atomerőmű térségi szerepvállalásában.

Pillanatképek

A második helyszín

A második helyszín

A harmadik helyszín

Az első helyszín

Az első helyszín
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A Fehér – Viktor
kenupáros szenzációs visszatérése
Immár tíz éve, hogy Fehér Imre és
Viktor Endre a duisburgi világkupán a
kenu-kettesek 200 méteres számában
győzelmet aratott, és ezzel felhívta magára mind a nemzetközi, mind a hazai
sportközönség figyelmét, mint akikkel
számolni kell a jövő világversenyein.
Azonban a körülmények szerencsétlen alakulása – többek között egy
műtéttel járó motorbaleset – miatt a
várt folytatás elmaradt. Az Atomerőmű Sportegyesület párosának neve a
hazai versenyek rajtlistájában is egyre
ritkábban tűnt fel.
Talán fordulópontot jelenthet ebben a
leszálló tendenciában az a fantasztikus
eredmény, amit a duó a közelmúltban,
a szolnoki Tisza-holtágon megrendezett
„Sun Kupa” Rangsoroló Versenyen ért el.
Másodikként haladtak át a célvonalon a
szokásos sprinttávjukon, minimális különbséggel maradva le az első helyezettől.
A mezőny erősségét jól érzékelteti,
hogy Storcz Botond szövetségi kapitány szigorú utasítására mindenkinek
rajthoz kellett állnia, akinek kijutási
szándékai vannak az idei szezon valamelyik világversenyére. Ennek megfelelően rég nem látott népes mezőnyök
alakultak valamennyi számban, olykor
kilenc előfutamot is felvonultatva. (Jellemző momentum a mezőny erősségére nézve, hogy a pekingi olimpián,
a kenu-egyesek 1000 méteres távján
aranyérmet nyert Vajda Attila nem
tudott diadalmaskodni bajnoki számában: miután az egyik feltörekvő
riválisa féltávnál „megtörte”, csupán
hetedikként ért célba. Emellett a női
olimpiai bajnokok esetében is hasonló
trónfosztás történt.) A verseny egyszersmind a konkrét válogatás alapjául is
szolgált a szegedi világkupán rajthoz
álló magyar egységek összeállítására.
Fehér és Viktor ezüstérmének igazi
értékét mindezeken túlmenően sokkal
inkább az mutatja meg, hogy a kemény
profi mezőnyben amatőrként érték el sikerüket. Míg riválisaik „főállásban” kenuznak, ők a „polgári” munkahelyükön
ledolgozott nyolc óra mellett készültek
(Viktor Endre például a Reaktor Osztály
átrakógép operátora). Egyszersmind
nélkülözték azt a professzionális menedzselést, az anyagi, technikai, orvosi,
edzői és gyúrói hátteret, ami ezen a szinten természetszerűleg áll a versenyzők
rendelkezésére. Az már szinte csak
ráadás, hogy Fehér és Viktor egyaránt
a harmincnyolcadik évét tapossa, vagyis az élsport viszonylatában már nem
fiatalok (ezt egyébként – elmondásuk
szerint – a mind figyelmeztetőbben
jelentkező sportsérülések is jelzik).
Önmagában is elismerésre méltó, hogy
a magyar mezőny rangidős tagjaiként
nemcsak hogy vállalták a megméretést,
de még leckét is adtak a nem ritkán tíz
évvel fiatalabb versenyzőtársaknak.
Mindezek fényében méltán értékeljük szenzációs visszatérésnek a
mostani ezüstérmüket. Aki egy kicsit
is ismeri az élsport kemény, sőt kegyetlen világát, fel tudja becsülni ennek az
eredménynek a rendkívüliségét.
Hogy lesz-e folytatás, képes lesz-e az
atomos páros tovább készülni s esetleg
fellépni a dobogó legfelső fokára, vagy
az egyenlőtlen körülmények végképp
legyűrik őket – most még nyitott kérdés.
Bizonyára az atomerőmű teljes munkatársi gárdája nevében mondhatom: mi
szurkolunk nekik.
Prancz Zoltán

Újra Daróczy virtus-úszás
Bár még árvízi vízszint van a Duna
medrében, a folyó sok hordalékot szállít, vize zavaros – nem kívánkozik bele
senki. Azt jósolják, hogy hosszan elhúzódó árhullámmal számolhatunk.
Nincs elérhető közelségben part, ahova ki
lehetne menni szükség esetén. Ez a helyzet, mikor a cikk íródik, ezért az előzetesen
tervezetthez képest (július 18.) négy héttel
halasztjuk az eseményt, addigra már a normál mederben tisztán hömpölyög tova. Az
előrejelzés szerint kánikula várható. Nemcsak a levegő melegszik, valamivel lassabban emelkedik tavaink, folyóink vizének
hőfoka is, ami lubickolásra csábít – hát
legyen rá biztonságos lehetőség !
Idén a Daróczy virtus-úszást augusztus
15-én rendezzük meg, a Balaton-átúszás
után egy hétvégén. A lebonyolítás az elmúlt

évek gyakorlatának megfelelően történik. A
résztvevők a nevezéskor rajtszámot kapnak,
melyet alkalmas helyre felkötnek, valamint
emblémázott úszósapkát. Lehet, hogy ez már
elbizakodottság a víz tisztaságát illetően, de
a sapka színe most ismét fehér lesz. Választhatók természetesen korábbról megmaradt,
megőrzött színes sapkák is, lényeg, hogy a
kísérők jól lássák az úszókat. A nevezés után
eligazítás a csónakleeresztőnél. A vízi forgalmi rendszernek megfelelően hajózási zárlat
biztosítása mellet átúszunk a túlpartra, közben kialakul az úszókonvoj – körbeveszik az
úszókat a ladikok, motorcsónakok. A kíséretben ezeket a vizeket jól ismerő, speciális
elsősegélynyújtásban jártas, szabadnapos
vízirendőrök foglalnak helyet, de nemcsak
tanácsokat, parancsokat osztogatnak, amit
persze meg kell fogadni, végre kell hajtani,
hanem ásványvizet, szőlőcukrot is. A konvojt orvos és búvár kíséri. A folyó bal partja
közelében kell úszni, mert az átúszás után
feloldják a hajózási zárlatot. A hajóforgalmat
természetesen két független, más feladattal
nem terhelt motorcsónakból figyelik, külön
a hegymenetit, a völgymenetit.
Úszás közben előbb város képe marad
el, majd az erőmű hideg, később a meleg
vizes csatornát láthatjuk távolról, azután
sokáig csak a parti erdősáv, kikötött uszályok, horgászok, fürdőzők jelentik a változatosságot. Végül a távolban feltűnnek

a folyón átívelő elektromos távvezetékek
– az már nagyon szép, mert addig nem kell
elúszni, cél ugyanis a meszesi partszakasz
közvetlenül a komp után. Itt nagy a sodrás, célszerű már a strand végén közelebb
úszni a bal parthoz, hogy erőlködés nélkül
kiúszhassunk.
A parton a regisztráció után átadják a
sportesemény egyedi emblémázott pólóját,
meleg teát és szőlőcukrot fogyaszthatunk,
átvehetők a célcsomagok (száraz ruha, cipő) valamint lemoshatjuk az „út porát”.
Komppal átjövünk Gerjenbe, ahol az
iskola éttermében vár bennünket egy tál
energiapótló étel (marhapörkölt, savanyú
uborka, kenyér vagy babgulyás). Végül
külön buszok szállítanak vissza Paksra, a
rajt közelébe. Beszámolók a korábbi évek
Daróczy virtus-úszásairól, további információk, elérhetőségek a www.paks.info.
hu arhívumában és a www.virtus-uszas.
extra.hu honlapokon találhatók.
A virtus szavunkat a latinból vettük át:
vir=férfi, virtus= férfiasság. Persze jelentése már átalakult, és inkább a haditettekkel
hozták kapcsolatba. A távúszás jó erőnlétet,
erőbeosztást, kitartást, fegyelmezettséget
igénylő sportteljesítmény – méltán említhetnék meg akár az állásinterjúkban.
Remélem megint jó időt fogunk ki, s szép
emlék lesz ez az extrémtávú úszva kirándulás.
gyulai

Folklórfesztivál tíz helyszínen
A Duna Menti Folklórfesztivál az elmúlt évben ünnepelte fennállásának 40. évfordulóját. Az idei évtől kezdődően, a szervezők szándéka és a pályázati pénzekhez való hozzáférés miatt már évente megrendezik a
hagyományőrző együttesek nemzetközi találkozóját.
Július 14. és 19. között tíz helyszínen zajlik majd a
program: Szekszárdon, Kalocsán, illetve nyolc Tolna
és Bács-Kiskun megyei faluban, Alsónyéken, Bogyiszlón, Madocsán, Nagymányokon, Sióagárdon, valamint Csátalján, Ordason és új helyszínként Uszódon.
Július 17-én és 18-án Kalocsán nézhetjük meg a fellépőket a főutcán, majd az érsekkerti szabadtéri színpadon. A folklóreseményre idén bolgár, horvát, olasz,
német, erdélyi, lengyel és török együttesek érkeznek,
akik mellett természetesen fellépnek a rendező települések népművészeti hagyományőrző csoportjai is.
Az eseményen nemcsak a néptáncosok adnak egymásnak randevút, hanem a népi mesterségek őrzői
is, de egy hagyományos keresztelő is színesíti majd a
programsorozatot.
P. Z.

Bíztató eredmények az
Országos Diákolimpián
Tisztességgel helytálltak az
Atomerőmű Sportegyesület
utánpótlás korú kajakosai és
kenusai az év egyik legfontosabb korosztályos versenyén,
a Szabadföld Kupa – Országos
Diákolimpián. A velencei-tavi

Sukorón, 2009. 06. 26. és
28. között megrendezett versenyen, a gyakran mostohára
fordult időjárási körülmények
közepette az alábbi eredményeket érték el.

Eredmények:
C-4

ffi, kölyök

IV. kcs.

K-1
K-1
K-1
K-1
K-1
K-1
K-1
C-1
K-1
K-2
C-2
PC-2
MC-1
MK-2
MK-1
PC-2

ffi, ifjúsági VII. kcs.
ffi, serdülõ V. kcs.
nõi, serdülõ VI. kcs.
ffi, ifjúsági VIII. kcs.
ffi, ifjúsági VII. kcs.
ffi, serdülõ V. kcs.
nõi, serdülõ VI. kcs.
ffi, serdülõ V. kcs.
ffi, kölyök IV. kcs.
ffi, kölyök III. kcs.
ffi, kölyök IV. kcs.
ffi, gyermek I-II. kcs.
ffi, gyermek I-II. kcs.
nõi, gyermek II. kcs.
nõi, gyermek I. kcs.
ffi, kölyök III. kcs.

TC-4

ffi, gyermek I-II. kcs.

MK-1

ffi, kölyök

MK-1

nõi, gyermek II. kcs.

III. kcs.

1000 m

9. Ledneczky Zoltán-Till JózsefKiss Gábor-Balogh Zsolt
1000 m
1. Somorácz Tamás
1000 m
9. Árki Dávid
1000 m
4. Kiszli Vanda
500 m
9. Fejes István
500 m
6. Somorácz Tamás
500 m
5. Árki Dávid
500 m
5. Fenyvesi Réka
500 m
6. Blatt Kristóf
4000 m
9. Weisz Zoltán
4000 m
5. Molnár Balázs-Pinczés Alexander
4000 m
7. Ledneczky Zoltán-Till József
2000 m
7. Fritz Krisztián-Brackó Zsombor
2000 m
1. Koleszár Zoltán
2000 m
5. Ágoston Veszta-Fritz Anett
2000 m
1. Pupp Noémi
2000 m
3. Fritz Marcell-Huszák Donát
9. Török Aurél-Kõvágó Attila
2000 m
6. Kasi Mátyás-Kovács Ákos
-Róka Bence-Cseh Olivér
2000 m csapat
8. Horányi PéterLukács Bara-Vucsák Norbert
2000 m csapat
3. Ágoston VesztaPupp Noémi-Fritz Anett

A versenyzők edzői: Bedecs Ferenc, Meczker András, Gutai Dániel, Feil Imre.
Prancz Zoltán

A sakk új reménysége
Balázs Gábor, aki hat éve az ASE sportolója
17 évesen a sakk nagy reménysége. Két éve
megnyerte a magyar bajnokságot Szegeden, ezt a sikert idén megismételte. Veretlenül nyerte a 18 évesek korcsoportjában
a Magyar Köztársaság bajnokságát, s így
jogot szerzett arra, hogy akár Európa-, akár
világbajnokságon képviselje az országot.
– Egész kicsi koromban már a számítógép előtt ültem, és édesapám tanította a
lépéseket. Sokan nem is gondolják, hogy
mekkora munka a versenyekre való készülés. Számítógépen vannak adatbázisok,
amelyek segítségével lehet készülni az ellenfélre, különböző megnyitásokat nézünk,
napi több órán keresztül. Sok időt vesz el,
hiszen akár kilencnaposak is lehetnek a
versenyek. Az edzőm, dr. Hazai László
Budapesten él, hozzá járok, van úgy, több
napig is nála tartózkodom.

Uszódi vagyok, de az Atomerőmű Sportegyesületnekköszönhetőenmárnemkollégiumban,
hanem egy paksi lakásban élek, s ez jelentősen
megkönnyíti a versenyekre való felkészülést. A
hazautazásom meglehetősen rapszodikus, volt
év, mikor áprilisban mentem haza először, de
van, amikor kéthetente sikerül, ez is a versenyektől függ. Játszom az NB I-es és az NB I/b-s
csapatban is, az idénynek most vége, a versenyek a tanévben folynak, jobbára hétvégén.
A sakkal járó elfoglaltságok, felkészülések
miatt Gábor a Vak Bottyán Gimnázium magántanulója lett. Kevés a szabadideje, ennek
ellenére vannak barátai, nem csak a sporttársak, hanem az osztálytársak közül is. Az
iskolába naponta bejár. Tervei között szerepel
a nemzetközi mesteri cím megszerezése, és
a továbbtanulás is foglalkoztatja, közgazdász
szeretne lenni. Reményei szerint a sakk mellett sikerül megvalósítania ezt az álmát is.
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Osztálytabló: 20 éves a blokk-szimulátor
Frányó István osztályvezetõ
Az atomerőművi blokkszimulátor létesítésének
igénye 1978-ban merült
fel. Ezt követően a Three
Mile Island atomerőmű
második blokkjánál
1979-ben bekövetkezett
üzemzavar tapasztalatai alapján az Ipari Minisztérium intézkedési
tervet adott ki a paksi
atomerőmű létesítésére
levonható következtetések érdekében. Ezen intézkedési tervben javaslat
került kidolgozásra a paksi személyzet képzési
rendszerének továbbfejlesztésére, egy korszerű
Oktató Központ és azon belül egy szimulátor létesítésére. Ezt követően született iparági döntés a paksi blokk-szimulátor létesítésére. 1984. augusztus

Kiss István fõosztályvezetõ
- Kérek egy rövid bemutatkozást. Milyen
területeken dolgoztál
az atomerőműben
eddig?

- A Miskolci Nehézipari és a Budapesti Műszaki Egyetemen szereztem gépészmérnöki,
illetve energetikai szakmérnöki diplomát. Az
üzemvitelen kezdtem
1979 novemberében,
majd 1984-ban csábítottak át az akkor induló szi-

Nagy György
- Milyen tanulmányokat folytattál pályakezdésed előtt, illetve
annak során?

– Műszaki szakközépiskolába jártam
Szekszárdon, majd
1987-ben Pécsett, a
Zipernovszkyban technikusminősítő vizsgát
tettem. Az erőműbe kerülésem után kezdtem
angolt tanulni, mert
úgy éreztem, hogy a nyelvtudásra mindenképpen szükségem lesz, ha komolyabban akarok

Borbély Sándor
– Milyen tanulmányokat folytattál, mi a
közelebbi szakmád?

– 1979-ben végeztem
a Budapesti Műszaki
Egyetem Gépészmérnöki karán Erőműves
szakon.

– Hogyan kerültél az
atomerőműbe?

– 1979 szeptember
1-től vagyok dolgozója az erőműnek. Az egyetem negyedik évfo-

Kovács Miklós blokkügyeletes, szimulátoros instruktor
Épp az éves kötelező
„üzemi gyakorlatát” töltötte, éjszakás műszakban volt a IV. blokkon.
Már kialudta magát,
és az interjú kedvéért
bejött délutánra.

– Kérlek, mutasd
be munkádat, mely
számomra, és valószínűleg még sokak
számár egy kicsit misztikus.

– Nincs ebben semmi különös. Jelentkeztem az erőműhöz. Először kazángépésznek

13-án lépett életbe a magyar-finn külkereskedelmi
szerződés, mely eredményeként a paksi atomerőmű alapvetően oktatási, képzési célokat szolgáló
szimulátora az 1980-as évek második felében, magyar-finn kooperációban létesült. A blokkvezénylői operatív személyzet hazai szimulátoros alap és
szinten tartó képzése 1989. év elején kezdődött, és
azóta is tart. A 20 éves jubileum kapcsán elsőként
Frányó Istvánt, a szimulátor osztály vezetőjét kértük, hogy röviden mutatkozzon be.
- 1986-ban, friss diplomásként kezdtem az
erőműben dolgozni. Öt évig a technológiai számítástechnikai osztályon dolgoztam, majd az irányítástechnikai üzemviteli osztályra kerültem, ahol
irányítástechnikai szolgálatvezető mérnök hatósági vizsgát tettem, melyet a mai napig megújítok.
Ebben az időben kerültem kapcsolatba a szimulátorral és az oktatással. A szimulátoros képzések
keretében irányítástechnikai szakterületi oktatásokat tartottunk a blokkvezénylői személyzetnek
az instruktorokkal közösen. 1995-ben kerültem

mulátor létesítéshez. Így 1984 óta az oktatás területén dolgozom. Az első nagy kihívás, a szimulátor
létesítés után egy másik nagy munkában, az Oktatási Modell Projektben is fontos feladatokat kaptam. E két nagy projekt meghatározó volt szakmai
életutam és karrierem alakulásában. A húsz éve
megkezdett szimulátor oktatás számomra négy-öt
év izgalmas és kemény munka eredményének a
megkoronázását jelentette. Boldog vagyok, hogy
aktív részese lehettem ennek az eseménynek.

- Mi a jelenlegi munkád, a szűkebb szakterületed?

- Immáron negyedik éve vezetem a Paksi
Atomerőmű Zrt. Oktatási Főosztályát.

- Melyek a legfőbb célkitűzések az Oktatási
Főosztályon?

elektrotechnikával, számítógépekkel vagy programozással foglalkozni. 2000-ben szereztem informatikus mérnöki diplomát.

- Hogyan kerültél az atomerőműbe?

– 1989-ben jöttem ide dolgozni, mivel az előző
két munkahelyemen nem sikerült olyan munkakörben elhelyezkednem, amely akkor a legjobban érdekelt. Mindenképpen gyengeáramú
elektronikával, digitális áramkörökkel szerettem
volna foglalkozni.

- Milyen területeken dolgoztál eddig az atomerőműben?

– Igazából én már a szimulátoron kezdtem,
mint karbantartó műszerész. Akkoriban hat
fős csoportunk volt, mi voltunk a „hardveresek”. Később a kollégák lemorzsolódtak, és

lyamán már olyan szaktárgyakat tanultunk,
illetve a tanreaktoron olyan gyakorlatokat
végeztünk, amelyek atomerőművekkel voltak
kapcsolatosak. Így az iskola elvégzése után
néhányunknak kézenfekvő volt, hogy az akkor épülő erőműbe kérjük a felvételónkket, itt
helyezkedünk el.

– Milyen területeken dolgoztál eddig az
atomerőműben?
– 1984-ben négy fővel alakult meg a Szimulátor Osztály. Az akkori főnököm, aki a szimulátor létesítésében nagyon fontos szerepet játszott:
Dr. Petz Ernő kérésére kerültem át a Fejlesztési
Osztályról a Szimulátor Osztályra. Így az első
naptól kezdve ennek a kis létszámú csoportnak
voltam a tagja.

akartak fölvenni, de én – nem is tudom miért – reaktoroperátor akartam lenni. Egyszer
csak jött a levél, és 1979 április 2-án felvettek
– akkor még a reaktorcsarnok 6 m-es szintet
betonozták.
– Végig „csináltuk” az üzembe helyezést, a kiképzéseket, majd az üzemelő blokkon végigjártam a „szamárlétrát” gépész, főgépész, 1984-ben
lettem reaktor operátor.
Hallottam, hogy nálunk is lesz szimulátor
– mindig érdekelt az újdonság. Egyszer csak
– anélkül, hogy bárkinek is szóltam volna – megkeresett Pákai László, a Szimulátor Központ első
vezetője és megkérdezte, nem akarok-e instruktor lenni? Akkor tettem le a blokkügyeletesi hatósági vizsgát és kerültem a szimulátorra instruktornak. Újabb képzés, tanfolyamok, betanulás
következtek.

át az Oktatási Modell Projekthez, melynek egyik
fő feladata volt, hogy új alapokra helyezze az
atomerőműves szakmák oktatását. 1995 óta tevékenységem a személyzet képzéséhez kapcsolódik.
2005-ben lettem a szimulátor osztály vezetője.

- Mi a jelenlegi munkád, a szűkebb szakterületed?

- A munkám elsősorban az osztály működésének biztosítása. Legfőbb feladatunk az üzemviteli
és műszaki háttérszemélyzet szakmai képzése.
Ebbe beletartozik a képzési módszerek, programok, oktatási anyagok fejlesztése, karbantartása, az oktatás és a vizsgáztatás. Mi felügyeljük a
gyakorlati betanulási programokat is. Munkánk
másik meghatározó vonala a blokkvezénylői személyzet alap és szinten tartó képzése. Emellett a
szimulátornak, mint egy igen nagy értékű oktatási eszköznek a karbantartása is jelentős feladatot
képez. Részt veszünk az erőműben zajló fejlesztésekben, mégpedig oly módon, hogy a blokkokon
történő végrehajtás előtt itt nálunk végeznek

teszteket, próbálják ki a fejlesztéseket. Vezetői
feladataim mellett továbbra is oktatok irányítástechnikai ismereteket és vizsgáztatok különböző
tanfolyamokon, képzéseken. Ez részben kényszer,
mert nincs irányítástechnikai oktatóm, de az eredeti szakmámtól sem szeretnék elszakadni.

- Melyek a legfőbb célkitűzéseid?

- Legfontosabb, hogy a szimulátor osztály elmúlt húsz év alatt elért eredményeit és hírnevét
megőrizzük, ill. ha lehet, még fokozzuk. Az erőműben jelenleg is folyó generációváltás az oktatási területet is nagy kihívás elé állítja, de úgy gondolom,
hogy megbirkóztunk a feladatokkal. A nyugdíjazási hullám most éri el az osztályunkat, ami gondot
okoz, mert 1-2 éven belül a 20 éve itt levő szimulátor instruktorok közül mind elmegy az osztályról
és őket pótolni nem egyszerű feladat.
Egyébként optimistán tekintek a jövőbe. Az
üzemidő hosszabbítással és az új blokkok létesítésének lehetőségével van jövőképünk. A képzés
szerepét, fontosságát senki nem kérdőjelezi meg,

így biztosítva van a munkánk továbbra is. Az irányítástechnikai rekonstrukció kapcsán fontos
szerep hárul a szimulátorra, mint eszközre és az
itt felhalmozott tudásra. Egy teljes körű irányítástechnikai rekonstrukció szükségessé teheti
egy új szimulátor létesítését, amely fejlesztő és
teszt környezetként, majd oktatási eszközként
funkcionálhat. Feladat adódik bőven, melyeknek
szeretnénk teljes mértékben megfelelni.

- Mivel foglalkozol a szabadidődben?

- Szabadidőm főleg a családé. Három gyermekünk van, Krisztina, Andrea, István. Feleségem
szintén itt dolgozik az OKFO-n. Igyekszünk sok időt
együtt tölteni a családdal. Programokat szervezünk,
kirándulunk, csónakázunk, kenuzunk a Dunán,
kempingezni járunk. A családi programokon kívül
is van egy rendszeres tevékenységem. Már húsz éve
minden hónapban egyszer összejövünk barátaimmal egy-egy ulti partira, ahol zsíros kenyér és fröccs
mellett nagyokat beszélgetünk és játszunk.
Sipos László

- Természetesen az, hogy a főosztály rendben
működjön, és hogy munkatársaimmal meg tudjunk felelni a kihívásoknak. Az atomerőműben
folytatott oktatási tevékenységet nem csak a
nukleáris hatóság felügyeli, de a szakképzési és
a felnőttképzési törvények is vonatkoznak rá. A
törvények és a hozzájuk csatlakozó rendeletek
gyakran változnak, így igen nagy terhet jelent
követésük, és a képzési rendszerünk jogszabályoknak megfelelő működtetése.
A főosztályon folytatott munka feltételeit nem
egyszerű biztosítani. Az elmúlt évek nyugdíjazási
hulláma bennünket is érzékenyen érintett, de a
legkritikusabb utánpótlási feladatokat a társigazgatóságok vezetőinek segítségével eddig kezelni
tudtuk. A mi területünkön fokozottan igaz, hogy
szakmailag felkészült, tapasztalt, hiteles szakem-

bert oktatónak utcáról nem lehet felvenni, őket az
erőmű frontvonalán dolgozók legjobbjaiból lehet
csak kiválogatni.
A főállású oktatóink terheit próbáljuk megosztani a minősített oktatókkal. Az atomerőművi
minősített oktatói klubba ma mintegy hetven fő
tartozik. Ez a háttér az egyik fontos garanciája
annak, hogy az erőműben a tudásmegőrzés és
a fiatalabb generációk felkészítése eredményes
legyen.
Napjaink feladatai közül a szerződéses partnereink képzési rendszerének kialakítását, működtetését, a szimulátoron folyamatban levő modellcserék eredményes befejezését kell kiemelni.
Távolabb tekintve az üzemidőhosszabbítás,
bővítés szakember utánpótlásának biztosítása
a legfontosabb feladat, ehhez a szakképző és a

- A napi kikapcsolódáshoz van egy szép kertem, amit örömmel ápolok. Az igazi szabadidős
tevékenység számomra emellett kirándulás a feleségemmel, horgászat, a fiaimmal, illetve másfél
éve az unokámmal való találkozások.
Sipos László

3-4 fő látta el a feladatokat a képzések alatt,
két-műszakban. Miután kevesebb embernek
kellett elvégeznie ugyanazokat a tevékenységeket, egyre univerzálisabb tudásra volt
szükség, így a blokkvezénylői eszközök megismerése után a szimulátorban fontos szerepet játszó illesztő-rendszerrel, a szimulációs
számítógépekkel, blokkszámítógéppel, számítógépes hálózattal is kellett foglalkoznunk. A
személyi számítógépek elterjedésével az osztályon dolgozó kollégák gépeit is mi felügyeltük. Ha jól emlékszem, 1994-ben lettem az
üzemeltetési csoport vezetője. Az elmúlt évek
alatt a szimulátoron sok módosítás valósult
meg az eszközöket és a programokat illetően
is, részben saját erőből, részben külső vállalkozók segítségével, ezekben a munkákban is
részt kellett vennünk.

- Mire emlékszel, illetve mit tudsz a szimulátor 20 évvel ezelőtti indulása kapcsán?

folyó szimulátor-rekonstrukció kapcsán a külső
szervezetekkel való kapcsolattartás.

– Mire emlékszel a szimulátor 20 évvel ezelőtti inudlása kapcsán?

– A szimulátor indulását egy öt éves, sok
munkával járó szimulátor létesítési időszak előzte meg.
25-26 évvel ezelőtt, amikor a szimulátor
pénzügyi fedezetét kellett biztosítani akkor
is nagyon nehéz anyagi helyzetben volt az ország. Ezért az osztály megalakulását követően
egy évig bizonytalan volt, hogy lesz-e, lehet-e
a paksi atomerőműnek saját szimulátora. Azt
követően, amikor eldőlt, hogy megköthető a szimulátor létesítésére vonatkozó szerződés, akkor kezdetben egy nagyon kis létszámú csoport
biztosította a kívánt formában és terjedelemben a szükséges adatokat, dokumentumokat.
Majd következett a szimulátor létesítésének

Persze ma már egészen más módszerekkel
dolgozunk, oktatunk, mint a kezdetekben. Nemcsak az eszközeink változtak, változnak, de szimulátor modellek is. Sok hasznos segédpogram
könnyíti a munkánk.
Szeretek az emberekkel dolgozni. Nem mindenki egyforma: van aki szorgalmas, igyekvő,
de vannak, akik félvállról vennék a szimulátoros
oktatást – ezt nem szoktam annyiban hagyni. Mi
csak úgy oktathatunk, ha minden évben egy hónapot töltünk el blokkügyeletesként valamelyik
blokkon, rendesen műszakba járva. Ennyi év
alatt már az összes blokkon voltam, de máig is
az I-es blokk a kedvencem.
Nagyon sokat jelent, hogy én szerelés közben is láttam a berendezéseket, így működésüket is jobban tudom követni. Kidolgozott
oktatási anyagaink vannak különböző helyzetekre, melyeket az élet „produkált”, vagy olyan

A szimulátoron 1989. elején indult az oktatás,
tehát sajnos talán a legérdekesebb időszakban, a
fejlesztés során, még nem dolgoztam itt. Elég sok
időt töltöttem a blokkvezénylőben, és mindig jó
érzés volt látni, ha egy érdeklődő, együttműködő
csapat vett részt a képzésen. Talán a betanulókon figyelhető meg legjobban ez az érdeklődés,
ők sokszor még a szünetben is szeretnének „valamit megnézni”.

- Mi a jelenlegi munkád, a szűkebb szakterületed?

– 2007 óta üzemeltetés és fejlesztés vezető
munkakörben dolgozom, vagyis többet kell foglalkoznom szervezési, irányítási kérdésekkel,
mint korábban. Fontos dolog még a jelenleg is

szintén egy nehéz, de szép időszaka. Többen
dolgozhattunk együtt finn szakemberekke.
A szimulátor kooperációban készült, ami azt
jelenti, hogys a finneken kívül több magyar
intézet, cég, illetve összességében sok magyar
szakember vett részt a létesítésében. Miután
elkészült a szimulátor, izgalmas és szép időszak volt annak felhasználása, a képzés elindítása. Amint az jellenző volt a korábbi erőművel feladatok végrehajtása során is, Minimális
instruktor számmal indult a képzés, és ezzel
párhutamosan szintén kis létszámmal a szimulátor fejlesztése, hűségének javítása.

– Mi a jelenlegi munkád, a szűkebb szakterületed?
– A szimulátoron folyó képzés támogatása

esetek, melyek megtörténhettek volna. Volt
olyan szélsőséges esetünk is, amire oktatási
anyagot írtunk, programba vettük, gyakoroltattuk, később ugyan ez az üzemzavar megtörtént
a blokkon.
Sok feladat adódik az üzemzavar kivizsgálási jegyzőkönyvek esetelemzése kapcsán.
A közzétett WANO vizsgálatok anyagából,
az üzemviteli észrevételekből, kérésekből, a
módosuló hatósági előírásokból mind-mind
gyakorlatozásra alkalmas eseteket generálunk, gyakran kiegészítve, továbbfejlesztve
azokat. Megírjuk a tananyagot, kiegészítjük
a kezelési utasítással, a gyakorlatot lefuttatjuk a szimulátoron, beállítjuk a programban
a rendszer válaszidőket, majd jóváhagyatjuk
– akkor lesz kész az oktatási anyagunk. Rövidesen egy fél évre leállunk, mert szoftver
csere lesz a szimulátoron.

felsőoktatási intézményekkel meglévő együttműködési programjainkat kell új dimenzióba
helyezni.
Összefoglalva, úgy gondolom, hogy a Társaságunk előtt álló stratégiai feladatok miatt az
oktatás szerepe fel fog értékelődni. Ehhez erős és
egységes, a követelményekért kiálló, azok teljesülését személyi és technikai oldalról biztosítani
képes oktatási szervezetre van szükség.

- Mivel foglalkozol a szabadidődben?

- Melyek a legfőbb célkitűzések a szűkebb
munkaterületeden?

– Szeretném, ha a szimulátor, ahogy az eltelt
húsz évben, a jövőben is egy jól használható
eszköz lenne az atomerőmű számára, elsősorban a képzésben, valamint szükség esetén az
erőműben végrehajtandó átalakítások támogatásában is.

- Mivel foglalkozol a szabadidődben?

– Tolnán lakunk egy családi házban, ahol kert
is van, így mindig akad tennivaló. Hétvégenként
szeretünk kirándulni a környéken, érdekel a
fotózás, no meg persze nehezen szakadok el a
számítógéptől is.
Prancz Zoltán

az instruktorok háttértevékenységének segítése révén. A fejlesztési feladatokban való
közreműködés, az új szimulálandó feladatok
megoldásának segítése, a fellelt hibák javítása,
valamint a tesztelési feladatokban való közreműködés.

– Melyek a legfőbb célkitűzések a szűkebb
munkaterületeden?

– A szimulátor kellően bonyolult és nagy
rendszer, ami a jövőben is szép feladatokat nyújt
az előbb említett területeken. Ebben szeretnék
továbbra is közreműködő lenni.

– Mivel foglalkozol a szabdidődben?

– Szeretek barkácsolni, sétálni, zenét hallgatni, a Dunán evezni.
Prancz Zoltán

A szimulátoron majdnem úgy megy a munka
mint egy iskolában, általában 45-60 percesek a
gyakorlatok. Úgy állítjuk össze az esetet, hogy
begyakorlása ne lépje túl a figyelem lankadás küszöbértékét. Néha persze vannak bonyolultabb
esetek is, melyek 1,5-2,5 órát is eltartanak, például a „MET-re hozás”. Szeretem a munkámat.

– Család, gyerekek, hobby ?

– Nős vagyok, feleségem az OTP-ben dolgozik.
Két nagy gyermekünk van: lányom (28) síoktató,
a barátjával él, a fiam (26) még velünk van – orosz
tanári diplomával üzletkötő, sokat utazik.
Mindig sportoltam, még most is eljárok kézilabdázni, a faddi öregfiúknak védek. Családi házban lakunk 1992-től, az is sok elfoglaltságot ad.

– További jó munkát, jó egészséget ! Köszönöm a beszélgetést !
gyulai
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Osztálytabló: 20 éves a blokk-szimulátor
Göttli József instruktor
Szakközépiskolai érettségivel rendelkezem,
1976-ban végeztem
Miskolcon a 3-as számú szakközépiskolában. 1976-ban kezdtem
el dolgozni a Tiszai
Erőműben turbinagépészként, 1978 októbere óta pedig a Paksi
Atomerőmű Zrt. alkalmazásában állok.

– Idén 20 éves a szimulátor osztály. Mikor
kerültél erre az osztályra?

– 1982-ben szereztem meg az első jogosítványt,
1984-1989-ig a 2. blokkon voltam blokkügyeletes,

Czekmeister Sándor instruktor
1974-ben érettségiztem az akkori Leninvárosban. Ott volt az
első munkahelyem
is a Tiszai Erőműben
kazánfőgépészként,
ahonnan áthelyezéssel
kerültem Paksra 1979
februárjában.

– Az erőműben hol
kezdtél és hogyan
kerültél a szimulátor
osztályra?

majd 1989 nyarán már az első betanítást végeztem itt a szimulátoron még üzemvitelesként. 1989
decemberétől Kapocs György, illetve Petróczki Ferenc segítségével kezdtem az instruktori munkát,
de sokat segített Kiss István jelenlegi főosztályvezetőnk is, aki akkor még fejlesztő volt.

– Miből áll pontosan a munkád?

– A szimulátor egy nagy számítógép, amely
szimulálja, illetve matematikai szoftverekkel leírja a fizikai és termohidraulikai folyamatokat. Egyrészről tehát a számítógépet kezeljük, másrészről
pedig oktatók vagyunk. Feladatunk a blokkvezénylői személyzet oktatása, betanítása.
Minden instruktor rendelkezik élő blokkügyeletes jogosítvánnyal, melynek megtartásához évente 1 hónapot, negyedévente 3 napot kell
egy teljesítményen lévő blokkon műszakbeosztás
szerint eltöltenünk. Ennél persze több időt tartózkodunk a blokkokon, besegítünk az üzemviteles

A reaktor osztályon kezdtem mint primer köri főgépész, de ebben a munkakörben soha nem
dolgoztam, mert az 1. blokk üzembe helyezését
már a blokkvezénylőben éltem át reaktoroperátorként. Az „E” műszak megalakulásakor én lettem az 5. blokkügyeletes. Kis kitérő következett
az akkori beruházási igazgatóságra, ahol a 3. és
a 4. blokk üzembe helyezésével foglalkoztunk.
1990 eleje óta pedig a szimulátor osztályon dolgozom instruktorként.

– Mesélnél a munkádról?

– A fő feladat természetesen az oktatás. Kollégáimmal együtt a blokkvezénylői személyzet
betanító és szinten tartó képzését végezzük.
Ehhez a képzéshez előállítjuk, teszteljük az oktatási anyagot, amit minden oktatási ciklus előtt

kollégáknak, ha módunkban áll, melynek megvan az a nagy előnye, hogy a munkánk gyakorlati oldala is megmarad. Pákai Lászlóval közösen
alakítottuk ki ezt a módszert, ami jelenleg is jól
működik, mivel oktatási szimulátoros problémára üzemzavar még nem volt visszavezethető.
A munka nagyon sokrétű: alapképzést végzünk, elemzéseket készítünk, az esetleges üzemzavar kivizsgálásában segítünk. A szimulátort 5-6
évente hardveresen vagy szoftveresen frissítjük,
most ősszel is egy ilyen szoftveres frissítésnek
jön el az ideje.

– Szereted a munkádat?

– Nagyon szeretem, bár – néha konfliktusokkal is terhelt – húsz év alatt elfáradtam. Egyre
gyakrabban jelentkeznek egészségügyi problémák, melyekhez bizonyára a korábbi műszakozás is hozzájárult, így változás kell az orvosaim
szerint, és szerintem is.

el kell végeznünk határidőre, hiszen az oktatás
időpontja adott, miattunk az nem csúszhat. Azután pedig a szimulátor segítségével el is végezzük a képzést.
Képzésen kívül gyakran kérnek tőlünk
segítséget a szakmai társosztályok egyes, az
üzemvitelt érintő feladatok megoldásához. Részt
veszünk a kezelési utasítások készítésében,
tesztelésében.
És hát nem utolsó sorban feladataink közé tartozik a szimulátor megfelelő működésének fenntartásában való részvétel. Jelenleg is egy nagyméretű rekonstrukció közepén vagyunk, amelynek
tesztelését fogjuk végezni a közeljövőben.

– Mit jelent számodra a szimo? Milyen kihívásokkal szembesülsz a munkád során?

– Mit tervezel, hova váltanál?

Ez még a jövő titka. Vannak lehetőségeim
és terveim, de a megállapodás úgy szól, hogy
az említett fejlesztésben még részt veszek. Ez
azt jelenti, hogy idén decemberig biztosan maradok. Jövő januártól folytatódik az oktatás,
továbbá új kolléga is érkezik, aki a betanulását
ez idő alatt elvégzi.

– Az új generációról mi a véleményed, tapasztalatod?
– Vegyes érzelmeim vannak. Egy részükkel nem dicsekedhetem, de volt szerencsém olyanokhoz is, akik ugyan nagyon
fiatalok - azt szoktam mondani, „nagyon
zöldek” -, mégis agilisak, tehetségesek,
egyben szorgalmasak is. Bízom benne,
hogy az atomerőmű kezelőszemélyzete, a
vezénylőben dolgozók közülük fognak „beérni” a jövőben.

A munka jellegéből adódik, hogy a teljes
blokkvezénylői személyzet, akik alapvetően négy
szakmát képviselnek 24 műszakban, sokféle
emberből áll. Nekünk viszont az oktatás során
valamennyiüket azonos módon, magas színvonalon kell oktatnunk. Arról nem is beszélve, hogy
felnőttképzésről van szó, akik már mindannyian
önálló egyéniségek, akikkel az összhangot megtalálni nem mindig egyszerű feladat.

– Meglátásod szerint melyik generáció alkalmazkodik könnyebben az új követelményekhez, kihívásokhoz?
– Nagyon szeretek a fiatalabb generációval
dolgozni. Szerintem nagyon jó az alapképzettségük, agilisak, és én úgy látom, hogy a rájuk

Személyközi konfliktusok
megoldása

A legtöbb ember fejében a „konfliktus” szóról alkotott kép negatív, míg például a „harmónia” szó pozitív kicsengésű. A konfliktus
rossz híre onnan fakad, hogy a konfliktus a
harmónia ellentéte. Harmóniáról akkor beszélünk, ha a kívánatos és a fennálló megegyezik egymással. A világ változékonysága
miatt a harmónia szükségképpen ideiglenes
állapot. A változás puszta lehetősége már
konfliktusforrás, és konfliktusokra adhat
okot a bekövetkezett változás maga is. Ezek
alapján nem kell nagy bátorság ahhoz, hogy
kijelentsük: konfliktus nélkül nincs élet. A
konfliktus különböző területeken lévő ellentmondások, zavarok, ellentétek vagy
egymásnak feszülő törekvések megjelenési
formája. Konfliktus akkor alakul ki, amikor
adott szereplők cselekedetei, mondanivalói nincsenek egymással harmóniában.
Ez megjelenhet az elosztási viszonyokban
(pénz, idő, piac, erőforrás, energia, stb.), kooperációban (kultúra, értékrend, előítéletek),
illetve a jobb pozíció szerzésére való törekvés szintjén is.
Egy szervezet szempontjából a legfontosabb kérdés az, hogy mennyit veszít, vagy
mennyit nyer egy konfliktus lezajlása által.
A cél természetesen előnyök szerzése és a
terhek csökkentése, illetve a feszültségek
minimalizálása lehet. A konfliktusok első-

sorban mozgósítanak, serkentenek, a személyiséget érlelik, viszont bizonytalanságot
is kelthetnek azáltal, hogy a konfliktusban
résztvevő felek nem tudják előre megtervezni a konfliktushelyzet végső kimenetelét. Ennek alapján a kockázatot is vállalniuk kell. A konfliktusok jellegük szerint
lehetnek érdek-, hatalmi, kulturális vagy
személyes jellegű konfliktusok. Szintjük
szerint kategorizálva egyénen belüli, személyek közötti, csoporton belüli, csoportok
közötti, szervezeten belüli és szervezetek
közötti konfliktusokról beszélhetünk.
A jelen vezetői kurzus a konfliktusok
tipizálása mellett a kezelésére szolgáló vezetői eszközöket vette számba. Minthogy
a vezetéstudománynak igen fókuszált és
gyorsan fejlődő interdiszciplináris területéről van szó, többféle módszert illetve
stratégiát fejlesztettek ki ezen a téren. Az
elméleti tananyag – Igrici Imre rendkívül
színvonalas előadásai – meghallgatását
minden esetben gyakorlati feladatok csoportos megoldása követte. A feladatokban
szereplő esettanulmányok a legköznapibb,
mondhatnánk a legéletszerűbb munkahelyi konfliktushelyzeteket dolgozták fel.
Amint a fentiekből is kiderül, a konfliktus nem feltétlenül jelent, illetve eredményez negatívumot egy szervezet életében.
Egy konfliktus egyaránt lehet konstruktív
és destruktív, azaz építő és romboló kimenetelű. Azt, hogy egy-egy munkahelyi konfliktushelyzet milyen irányba dől el, vagyis
hogy abból a munkaszervezet profitál-e,
vagy veszít általa, igen nagy mértékben
befolyásolhatja a vezető hozzáállása és felkészültsége.
Prancz Zoltán

Közhasznúsági jelentés
Az alapitvány neve 2010-es Sporttal a Jövőért Alapítvány. Székhelye : Paks, Domb u 46.
Célja: az ifjusági, diáksport támogatása, szervezése, alapvetően a kajak-kenu sportágban,
az iskolai tömegsport támogatása a kajak-kenu és a kosárlabda ágazatban.
A 2008. évi gazdálkodás adatai: az összes közhasznú tevékenység bevétele 1240000 Ft,
összes ráforditás 1033000 Ft. A kuratórium nevében: Lacza János, a kuratórium elnöke.

– Szabadidődet mivel töltöd szívesen?

– Szeretek a szabadban lenni, nehezen viselem a bezártságot, a rossz időt. Van egy családi
házunk, szeretek a kertben dolgozni. Télen úszni járok, nyáron biciklizem, olykor futok is, bár
azt annyira nem szeretem, de időnként jól esik.
Nagymaroson van egy kis faházunk a hegyoldalban, ahonnan remek túrázási lehetőség adódik.

– Mesélnél a családodról?

– Nős vagyok, két gyermekem van. A fiam
egyetemista Budapesten, a lányom pedig most
végezte a 8. osztályt a Balogh Antal Katolikus
Általános Iskola és Gimnáziumban, ahol tovább
folytatja gimnáziumi tanulmányait, így ő egy ideig még a családi fészekben marad.
– Köszönöm a beszélgetést!
T.-P.A.M.

bízott munkát, valamint a következő beosztásra
való felkészülést felelősségteljesen végzik.

– Szabadidődet mivel töltöd szívesen?

– Családi házban lakom, amely mindig biztosítja a megfelelő elfoglaltságot. Szívesen kertészkedek és barkácsolok a ház körül.

– Családodról mesélnél egy kicsit?

– A feleségem az erőműből ment nyugdíjba. A
radiokémiai laborban volt csoportvezető.
A fiam, Dávid (aki egyébként környezetmérnök) most vizsgázott primer köri gépészként. Lányom, Dóra a Műegyetemen közgazdaságot tanul,
most volt másodéves.

– Köszönöm az interjút!

T.-P.A.M.

IDC Storage

Lezajlott a vezetői akadémia újabb kurzusa
A munkaközösségben fellépő konfliktusok vezetői eszközökkel való kezelése adta a témáját a Paksi Atomerőmű
Zrt. Humán Igazgatósága és a KPMGBME Akadémia szervezésében zajló
vezetőképzés legutóbbi, kétnapos előadási ciklusának.

Talán a mi generációnkat is így láthatták egykori oktatóink, hasonló reményekkel.

Virágzik a rododendron a Jeli
Arborétumban
Maradandó élményt kínál a május
elejétől június végéig terjedő időszak
a Jeli Arborétumban: Ekkor virágzik
a rododendron (más szóval: havasszépe). A mintegy 300 fajhoz tartozó
több ezer bokor sokféle színben pompázó, illatos virágai méltán tették
Európa-hírűvé a Magyarország virágoskertjének is nevezett arborétumot.
A rododendron árnyékkedvelő, és a nedves, hűvös, óceáni éghajlatú vagy magashegységi, tőzeges talajú tájak növénytársulásainak a tagja. Hazánkban a természetben csupán a nyugati országrész savanyú talaján, a Vasi dombhát környékén
található. A Jeli Arborétumot 1922-ben
kezdte kialakítani gróf Ambrózy-Migazzi
István, tudományos igényességgel. A kert
története nem nélkülözi a viszontagságokat, az utóbbi évtizedekben azonban
már az alapítóhoz méltó gondozásban
részesül, amit az is jelez, hogy területét
107 hektárra növelték. A hetvenes évektől neves erdészek és botanikusok egész
sora dolgozott az arborétum fejlesztésén,
melynek eredményeképpen napjainkra a
fenyőfélék száma meghaladja az ötvenet,
a nyírgyűjtemény 39 különböző fajtáján
kívül számos lombos fafaj, örökzöld és

lombhullató cserje, valamint a lágyszárú
hagymás, hagymagumós és gyöktörzses
növények 100-nál is több faja fellelhető. Az
arborétumban sétaösvények, magasles,
esőházak épültek, padokat és útbaigazító
táblákat helyeztek ki.
A legtöbb rododendronfajta május közepén, 2-3 héten át virágzik, de a virágzás júniusban is tart. Érdemes ellátogatni arrafelé,
esetleg egy hétvégi kirándulás keretében.
(Fényképezőgépet feltétlenül vigyünk magunkkal, mert bőven van mit megörökíteni.) A virágzási időszak számos látogatót
vonz, azonban a dicséretes szervezésnek
és a segítőkész munkatársaknak köszönhetően fennakadásmentes a parkolás és a
beléptetés. A parkolóért nem kell fizetni,
a járművek árnyékban várakozhatnak, az
autóbuszok parkolása is megoldott. Büfé,
kultúrált mosdó és WC, valamint sportpályák és gyermekjátszótér is rendelkezésére
áll a látogatóknak. A 8-as főútról Kámnál a
táblával jelzett helyen és irányba kell letérni
a 3,6 km-es szilárd burkolatú bevezető útra.
A kert teljes megismerésében a kihelyezett
tájékoztatótablók és a bejáratnál megvásárolható ismeretterjesztő füzet nyújt segítséget. A turisztikai információk elérhetők az
arborétum honlapján (http://vasihegyhat.
celodin.hu/jeliarboretum.htm).
Prancz Zoltán

Az IDC Storage, Virtualization és Datacenter
Efficiency Roadshow május 14-én azt vizsgálta,
milyen hatást gyakorolt a globális gazdasági receszszió az adatok kezelésére. Bár a vállalatok világszerte költségcsökkentésre törekszenek, adatokkal
kapcsolatos szükségleteik folyamatosan nőnek.
Ezért – a jogszabályi megfelelés mellett – egyre
jelentősebb hangsúlyt kap a hatékonyság javítása
és a meglévő infrastruktúrák jobb kihasználása.
Mindez a népszerű adattárolási témákon – pl.
energiahatékonyság, költségszabályozás és virtualizáció – túl új technológiákra és módszerekre
irányítja a figyelmet.
A jelenleg elérhető szerverhardverek kapacitása
sok esetben meghaladja a reá telepített rendszer
erőforrásigényét. A kiemelt célrendszerektől eltekintve szinte valamennyi rendszeren marad fel nem
használt kapacitás, de még célrendszerek esetén
is előfordul, hogy a magas terhelés csak időszakosan jelentkezik, és a fennmaradó időben az eszköz
kapacitása kihasználatlan marad. A virtualizáció
ezeket a szabad kapacitásokat célozza meg. A
korábbi „egy rendszer, egy hardver” modell helyett
a rendszereket kellően erős hardverre vonja össze,
és ennek az eszköznek az erőforrásait osztja el virtuális gépek formájában az egyes rendszerek között,
így alkotva optimálisan kihasznált, ebből eredően költséghatékony megoldást. Nagymértékben
javítja az üzembiztonságot, hogy üzem közben
automatikusan átterhelhetők a futó programok a
gépen a pillanatnyi hardverigénynek megfelelően.
Hasonlóan lehet elképzelni, mint a közkedvelt „tetris” játékot, csak itt a gépen a felügyelő program, a
„hypervisor” játszik.
A felosztott számítógépen több program fut, nagyobb
teljesítményen üzemel, ez nagyobb hőfejlődéssel
is jár, tehát az intenzívebb hűtésről is gondoskodni
kell. Az APC mérései kimutatták, hogy a régi típusú
teremhűtés már hatástalan, a pillanatnyi terhelésnek megfelelően forró pontok keletkeznek a számítógéptermen belül. Szabályozott egyedi hűtést
kell biztosítani az egységeknek. Úgy gondolhatnánk,
hogy ez a hűtésre nagyobb energiafelhasználást
jelent, pedig 60% megspórolható, miközben a
szervereink számára kedvezőbb munkafeltételeket
biztosítottunk.
Mindenki igyekszik a maximumot kihozni IT-infrastruktúrájából. A költséghatékonyság fontosabb
tényező, mint a korábbi években bármikor.
Így van ez az MVM Informatika Zrt.-nél is. A virtualizációs megoldásokat kiterjedten használják a
Microsoftos rendszereknél, de a Linuxos és Unixos
fileszerverek is ennek megfelelően működnek.
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PassPort-verzióváltás
A PassPort 10-ről Asset Suite 6-ra történő verzióváltásának bemutatása a
terjedelem kialakításának fázisában
A Paksi Atomerőmű Zrt. a jövőbeni célkitűzéseinek elérése érdekében — üzemidőhosszabbítás, karbantartás-hatékonyságnövelés - első lépésként az egységes informatikai platform kialakítására helyezte a
hangsúlyt.
Meghatározásra került az egységes műszaki adatkezelés és tevékenységtámogatás
informatikai hátterének irányvonala. Alapját egy piacvezető szoftvercsomag alkalmazásának bevezetése jelentette. A megoldás
integrált módon illeszkedik a társaság főbb
meglévő rendszereihez, például a pénzügyi
és logisztikai terület SAP-moduljaihoz, valamint az Oracle személyügyi megoldásához.
A műszaki terület integrált kezelésére az
Indus cég PassPort nevű csomagját választották, amely bevezetését az Accenture Kft.
a szoftverszállító Indus Ltd.-vel közösen két
fázisban végezte el 2004 októbere és 2006
decembere között. A PassPort rendszer
üzemeltetését az MVM leányvállalata, az
MVM Informatika Zrt. végzi 2006 óta.
A paksi atomerőmű 2008-ban döntött
úgy, hogy követve a szoftverszállító Ventyx

termékfejlesztési tervét, a PA Zrt.-nél jelenleg használatban lévő PassPort terméket
verzióváltás keretében le kívánja cserélni
Asset Suite termékre, megismerve az új
verzió adta lehetőségeket, funkciókat. A
projekt során két új modul bevezetésére is
sor kerül (Projekt Management és Személyi Minősítési Adatok), amely így a termékben új funkcionalitást is jelent. A projekt
kezdetétől zajlanak a Ventyx cég tanácsadói által tartott előadások, felkészítések,
műhelymunkák. A munkacsoport-vezetők
koordinálásával a projekt tagjai betekintést
nyernek az őket érintő modulok átalakulásának menetébe. A projekt megvalósításában összesen 105 fő - funkcionális és
technikai szakember — munkálkodik.

A paksi atomerőmű Környezetellenőrző Laborjában idén nyáron 19 középiskolás diák tett gyakorlati vizsgát az
Országos Képzés Jegyzék (OKJ) előírása alapján. A sugárvédelmi osztály irányítása alá tartozó és az erőmű lakótelepén lévő laborban az Energetikai
Szakközépiskola (ESZI) 13. G osztályos
környezeti technikusai, most nukleáris
energetikusi szakirányon bizonyították
gyakorlati tudásukat.
Mint ahogy Manga László laborvezető elmondta, a labornak több évre visszamenően
szoros kapcsolata van a szakközépiskolával.
A labor a tavalyi évben kapott felkérést az
iskola oktatásszervezőjétől, Nagy Jánostól a
képzés és a vizsga lebonyolítására.
- Az ESZI és PA Zrt. érintett vezetőinek
egyeztetése után született meg a megállapodás a diákok 2008 szeptemberétől történő
fogadására. A gyakorlat lefolytatását kisebb
nehézségek árán sikerült csak megvalósítani – mesélte Manga László laborvezető -,
hiszen a laboratórium nem oktatási célokra
van berendezve, kialakítva. A diákok két
csoportban heti egy alkalommal két órát
töltöttek nálunk. Megjegyezném, hogy a
laborunkban többször fordulnak meg nyári
gyakorlatosok, főiskolai valamint egyetemi
diplomázók. Ebben az évben is hárman készítették nálunk szakdolgozatukat. Örülünk
annak, hogy sokan kívánják munkájukon
keresztül bemutatni az erőmű pozitív oldalát nukleáris környezetvédelmi szempontból. Az ESZI-s tanulókat is örömmel fogadtuk, és igyekeztünk mindent megtenni,
hogy minél magasabb szintű ismeretet és

A projektvezetés meglátásai,
tapasztalatai az elmúlt
idõszakról:
Aradi János, PA Zrt. informatikai csoport szolgáltatásvezető, kiemelt szakmai vezető:
- A projekt kezdeti beindítását, lendületbe hozását
követőn jelenleg a tervezés
dokumentálása folyik. Sikeresen megtörtént a beszállítók,
alvállalkozók bevonása a teljes
projektstruktúra kialakítása.
Tekintettel arra, hogy a munkában külföldi tanácsadók is
részt vesznek, külön figyelmet fordítottunk a megfelelő
kommunikációs csatornák
kiépítésére.
A projektbe a PA Zrt. oldaláról kiváló, jól felkészült és rutinos
szakembergárda került bevonásra, amely
jelentősen segíti a gyors előrehaladást. A
résztvevő szakemberek nagy része mind a
PassPort bevezetésében, mind a rendszerrel kapcsolatos üzemeltetési tevékenységekben részt vesznek, így zökkenőmentes
a kapcsolat az MVMI Zrt. szakembereivel,
illetve a bevont alvállalkozókkal.
A projekt jelenleg a tervezési, terjedelem
kialakítási szakaszában, annak is a részhajrájában van, ahol a fenti együttműködések
kifejezetten fontosak. A tervezési szakaszt
július 7-én szeretnénk lezárni. A jövőben a
feladatok részben átterhelődnek majd az
informatikai területre, ahol a megtervezett
rendszerfelépítés lesz a fő feladat.

Lindsay Aldridge, Ventyx-projektvezető:

- Az Asset Suite 6 upgrade projekt csapata a workshopok időszakának utolsó
fázisához érkezett, az utolsó technikai
workshopok jelenleg folynak. A projektnek ez a szakasza sikeresen zajlott, Asset
Suite szakértőink átfogó ismeretanyagot
adtak át arra vonatkozóan, hogyan lehet
az Asset Suite 6 előnyeit maximálisan
kihasználni a paksi atomerőműben. A
workshop fázisának lezárását követően a Ventyx funkcionális és technikai
szakértői csoportjai szívesen nyújtanak
további támogatást a paksi atomerőmű
csapatának az év végi éles indulásig.
A Ventyx projekt tagjai és én magam
is kellemesnek találtuk a munkát Magyarországon az atomerőmű csapatával,
és örömmel támogatjuk az erőművet az
éles indulás sikeres megvalósításáig és
azon túl is.

A munkacsoport-vezetõk
meglátásai az elmúlt
idõszakról:
Kamondi Ferenc, PA Zrt. műszaki
főosztály, műszaki főszakértő:

- A csoport hatáskörébe négy jelenleg is
használt, illetve részben használt modul
– Munkairányítás, Berendezéskizárás, Dozimetria, Készletkatalógus – és egy új modul, a PQD (Személyi Minősítési Adatok)
tartozik. A régi modulok esetében a bevezetést támogató szakemberek segítségével
megismerkedtünk az AS6-ban fejlesztett
új funkcionalitásokkal. Megvizsgáltuk,
hogy számunkra nyújtanak-e előnyöket,

Diákok a laborban
gyakorlati tudást, tapasztalatot szerezzenek
nálunk, hangsúlyozta a laborvezető.
A középiskolás diákok képzése, a labor
személyzetének többletmunkát jelentett.
Például: plusz minták biztosítása, labormunkák begyakoroltatása, jegyzetek ké-

szítése, vizsgatételek kidolgozása. A magas
diáklétszám, a szűkös hely és a műszerek
korlátozott rendelkezésre állása miatt átszervezték a labor mindennapos és időszakos
munkaprogramját. A diákok tevékenysége
mintavételre, mintafeldolgozásra és mérés-

és döntöttünk arról, hogy melyeket kívánjuk alkalmazni. Szintén megvizsgáltuk a
projekt terjedelmébe tartozó, PA Zrt. által
elhatározott folyamatváltoztatási igényeket, ezek teljesítésének lehetőségeit. A
PQD modul bevezetésével lehetőség lesz
az egyes tevékenységekhez (karbantartás,
javítás) az előírt képzettségű, minősítésű
szakemberek hozzárendelésére, ennek
ellenőrzésére, ezáltal is biztosítva a minőségi és biztonságos munkavégzést. A PQD
a belső integráció révén kapcsolatban
van, illetve támogatja a Munkairányítás,
Berendezéskizárás és a Dozimetria egyes
funkcióit. Jelenleg az egyes folyamatok
részletes terveit készítjük, meghatározzuk
a szükséges módosításokat, fejlesztési igényeket a technikai kollégák részére. A csoport tagjai – a többi csoporthoz hasonlóan
– jelentős munkát fektetnek a fordítások
ellenőrzésére, ezzel biztosítva a megfelelő,
jól használható magyarított képernyőket a
majdani használathoz. A projekt következő szakaszában, a kollégák részt vesznek
a tesztelések előkészítésében, végrehajtásában, valamint az oktatási anyagok készítésében és az oktatásban is.

Straubinger József, PA Zrt. villamos
műszaki osztály, műszaki főszakértő:
- A munkacsoport a Tevékenység-nyomonkövetés modulban a szállítók nukleáris minősítésének követését is célul
tűzte a verzióváltás feladatai mellett.
Az AS6 által nyújtott lehetőségekből
minél többet igyekszünk megvalósítani, például a beadványozási folyamatot „felhasználóközeli” megoldással
megújítani. A dokumentációkezelés új
külsővel változatlan tartalommal fog
megvalósulni.

Lacza Zoltán, PA Zrt. gépész technológiai csoport, vezető mérnök:
- A műszaki adatokkal foglalkozó
munkacsoport feladata a műszaki adatok kezelésének beindítása az új környezetben. Ezen adatok jelentős része
jelenleg a PassPorton kívül kezelődik,
pedig a műszaki adatokat a PassPort
valamennyi modulja közvetve vagy közvetlenül felhasználja. A cél az, hogy az
adatkezelés az elsődlegesnek nyilvánított, a műszaki adatokat széles körben
felhasználó rendszerben történjen,
ami a jövőben az AS6 lesz. A munkát
a műszaki élet minden szakterületéről
érkezett szakértő kollégák végzik, a
minél teljesebb eredmény elérésének
érdekében.

technikára (gamma-sugárzó és béta-sugárzó
izotópok kimutatására) terjedt ki. A gyakorlat lebonyolításának nagy részét mérnökkollégájával együtt végezte, és egyben a méréstechnikai részt is ők maguk bonyolították le.
A laboránsok feladata a mintavétel és mintafeldolgozás bemutatását ölelte fel. Másfél
kilométeres körzetben mutatták be a mintavevő-állomásokat, és végeztek talaj-, iszap-,
fű- és vízmintavételt. A minta feldolgozása a
laborban történt, ahol a laboránsok a minta
minél hatékonyabb és veszteség nélküli feldolgozásával ismertették meg a tanulókat.
A kézi műszeres mérések során a diákok
gamma-dózis, felületi-szennyezettség mérést, valamint dörzsmintázást is végeztek.
A gyakorlati vizsga június 2-án 8 órától
17.30 óráig tartott a Környezetellenőrző Laborban, ahol az atomerőmű részéről vizsgabiztosi minőségében jelen volt dr. Pintér
Tamás vegyészeti ellenőrzési osztályvezető. A gyakorlati vizsgán – amit írásbeli
előzött meg és június közepén szóbeli követett - bizonyos fokú elméleti ismeretről
is számot kellett adni a diákoknak. A gyakorlati képzés biztosításában és a vizsga
lefolytatásában külön kihívást jelentett a
Környezetellenőrző Labor számára a környezeti technikusi oklevél kompetencia
vizsgálatokon történő országos egységesítése, ezen felül a nukleáris energetikus
szakirány specifikus volta.
A szép eredményeket mutató, sikeres
gyakorlati vizsga alapján Nagy János oktatásszervező Manga Lászlónak jelezte, hogy
a gyakorlati képzés tekintetében a későbbiekben is számítanak a Környezetellenőrző
Labor közreműködésére.
Lovásziné Anna

A Paksi Atomerőmű
Zrt. Jövőképe és
Stratégiája
Tájékoztatom a társaság munkavállalóit,
hogy a PA Zrt. Igazgatósága 2009. április
30-i ülésén jóváhagyta a PA Zrt. Jövőképe és Stratégiája dokumentumot.
A tulajdonosi elvárásoknak megfelelően a Paksi Atomerőmű Zrt. Jövőképe
és Stratégiája az MVM középtávú üzleti
stratégiájával és annak megvalósítására
vonatkozó Intézkedési Tervében foglaltakkal összhangban került módosításra.
A paksi atomerőmű működésével
meghatározó mértékben járul hozzá a
villamosenergia-ellátás biztonságának
megvalósításához, a fogyasztói villamosenergia-árak alacsony szinten tartásához, az MVM domináns kereskedői
szerepének fenntartásához és megerősítéséhez, valamint a társaság piaci értékének növeléséhez. A Paksi Atomerőmű Zrt.-nek a hazai energiapolitikában
kiemelt szerepe van versenyképességi,
ellátásbiztonsági, valamint környezetvédelmi szempontokból egyaránt.
Jövőképünk kinyilatkoztatásával továbbra is a biztonságos villamosenergia-termelésre fókuszálunk:
„A paksi atomerőmű az elkövetkezendő évekre célul tűzte ki, hogy az
erőműben a nukleáris biztonság mindenkori elsődlegessége mellett, optimális költségszinten és műszakilag megalapozottan, a termelői kapacitások
bővítése mellett a lehető leghosszabb
ideig termeljen villamos energiát. A
társadalmi elfogadottság magas szintjének megtartása mellett olyan stabil
és eredményes működést valósítunk
meg, amelynek következtében a nukleáris villamosenergia-termelés terén
előkelő helyet foglalunk el az EU viszonylatában is.”
A PA Zrt.-nél a jövőben is kiemelkedő
fontosságú, prioritásként kezelt terület
az atomerőmű nukleáris biztonsága,
melynek elsőrendűségét figyelembe
véve kell érvényesíteni a termelési,
környezetvédelmi, gazdálkodási és vagyonpolitikai szempontokat.
A deklarált „Értékeink és alapelveink” továbbra is a nukleáris biztonság
iránti elkötelezettség elsődlegessége
mellett, a magas minőségi színvonalon
történő munkavégzés, a szabályozott
működés, a hosszú távon optimalizált
és versenyképes gazdálkodás.
Jövőképünk és céljaink megvalósítása során támaszkodunk:
• a biztonság iránt elkötelezett és a vállalat iránt lojális munkatársakra,
• a nemzetközileg is elismert szakmai
tapasztalatainkra,
• a több mint 25 éves üzemeltetési gyakorlatunkra,
• a jól képzett, összeszokott szakembereinkre.
Stratégiai céljaink alapvetően nem
változtak, azok a tulajdonosi elvárásokkal és a Jövőképünkkel megfogalmazottakkal összhangban a nukleáris-, az
ipari- és a környezeti biztonság prioritása mellett, a társadalmi elfogadottság
magas szintjének megtartását, a hoszszú távú eredményes gazdálkodást és
versenyképességet, a megbízható villamosenergia-termelést és rendelkezésre
állást, valamint a korszerű és hatékony
működést helyezik a fókuszba.
A társaság előtt álló számos stratégiai jelentőségű cél és feladat megvalósítása csak elkötelezett és motivált
szakemberekkel érhető el. Ennek okán
céljaink megvalósítása érdekében kiemelt figyelmet szentelünk a magasan
képzett, nagy szakmai tapasztalatokkal
rendelkező munkatársainkra, a hatékony munkavégzés feltételéül szolgáló
nyugodt légkör biztosítására, dolgozóink elkötelezettségének és motivációjának megtartására, valamint a szakmai
utánpótlás biztosítására.
Közös jövőnk építéséhez és céljaink
eléréséhez minden munkatársamnak
sok sikert, kitartást és jó egészséget
kívánok!
Paks, 2009. június 16.
Süli János
vezérigazgató
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Új honlapunk van
Az új honlap bevezetésének célja egységes, mind a kezelők, mind a felhasználók számára kényelmes és informatív
struktúra létrehozása, amely megfelel a
mai grafikai, tartalmi és ergonómiai követelményeknek. Az alaprendszerként
szolgáló Multi-Site CMS-t (szerkesztőségi rendszert) az MVM Informatika Zrt.
külső támogatással, a Carnation Zrt.–vel
feladatmegosztásban készítette elő. A
honlap grafikai tervezése az MVM Zrt.
Arculati kézikönyvében leírtak alapján
valósult meg.
Az új, központosított tartalomszolgáltatás egységessé teszi, valamint optimalizálja a cégcsoport külső kommunikációját, kapcsolatrendszerét és megjelenését. Biztosítja a csoportszintű stratégiai
célok megvalósulásának támogatását,
a PR célokra elkülönített erőforrások
hatékony felhasználását, illetve a vállalatcsoport kedvező hazai és nemzetközi
megítélését.
Az új honlap szinte teljes terjedelemben tartalmazza a korábbi lapra jellemző műszaki adathalmazt. Egyes elemek
aktualizálva kerültek át, másokat meg
kellett szüntetni, illetve teljesen új menüpontokat és dokumentumokat is
létre kellett hozni. A fenti egységesítési,
szűrési és alkotási munkákhoz elengedhetetlen volt a szakterületi információs
megbízottak hatékony munkája.
Jelenlegi összetételében a honlap
nyomtatott változata kb. kétszer ezerkétszáz oldalt tenne ki. Interaktív játékkal
csalogatjuk az érdeklődőket, archiváltuk
sajtóközleményeinket, jelentéseink és
egyéb szolgáltatási jellegű információink önálló menüben állnak partnereink
rendelkezésére. A TLK fontosabb kiadványai elektronikus formában letölthetők,
és talán sokaknak fog örömet szerezni
az építkezést bemutató – szándékosan
fel nem javított – fotók nézegetése is.
Kellemes és hasznos böngészést kívánok mindenkinek!
Varga József

Ötéves a paksi
Vetővirág

Kilépési interjúk eredményei
Magas elkötelezettség és jó elégedettségi mutatók
Elkészült a 2008. évi kilépési interjúk
eredményeinek összefoglalása, amelynek legfontosabb jellemzőit az alábbiakban foglaljuk össze. (2. rész)

Munkavállalói
elkötelezettség:
A munkavállalók részvénytársaság
iránti elkötelezettségére olyan kérdések
vonatkoztak, hogy mennyire kötődik a
céghez, előfordult-e, hogy a munkahelyváltoztatás gondolatával foglalkozott, ma
is a paksi atomerőművet választaná-e
munkahelyéül, illetve szívesen dolgozott
volna-e még tovább a cégnél. Az elkötelezettség összesített eredményei azt mutatják, hogy magas a részvénytársasági
iránti elkötelezettség (4,01 pont). A többnyire elkötelezettek aránya meghaladja
41%-ot, és minden ötödik munkavállaló
tekinthető teljes mértékben elkötelezettnek. A kérdéscsoporton belül a legjobb
válaszú kérdésnek az tekinthető, amely
arra vonatkozott, hogy foglalkozott-e a
munkahely-változtatás gondolatával a
munkavállaló. Erre a kérdésre a válaszadók közel 70%-a nyilatkozott úgy, hogy
egyáltalán nem gondolt az itt töltött évek
alatt munkahelye megváltoztatásra. Arra a kérdésre, hogy nehezen válik-e meg
munkahelyétől, már megosztottabb válaszokat kaptunk. Nagyon sokan nyilatkoztak úgy, hogy még szívesen dolgoztak
volna néhány évet, de a nyugdíjazásra
vonatkozó szabályok változása miatt a
nyugdíjba vonulás mellett döntöttek.
Többen beszéltek arról, hogy az utóbbi
időben már nem érezték olyan jól magukat munkahelyükön, munkakörükben,
ezért várták a leszámolás napját.

Információ, kommunikáció
A kérdőíves felmérés kiterjedt annak
vizsgálatára, hogy a résztvevők milyennek ítélik meg az információval való ellátottságot, illetve véleményük szerint a
cég hogyan kommunikálja a munkavállalókat érintő eseményeket. A válaszadók
szerint az információk lassan jutnak le a
munkavállalók szintjére, továbbá többen
utaltak a nyílt és őszinte kommunikáció
hiányára. Ezzel összefüggésben kifejtették, hogy sok, az erőmű jelenét, illetve

jövőjét érintő kérdésről az országos vagy
helyi médiából értesülnek. A kommunikációval összefüggésben elhangzott, hogy
inkább egyirányúnak tekinthető, mivel
megítélésük szerint a munkavállalói észrevételek, javaslatok nem igazán kerülnek
figyelembevételre.

Változásokhoz való
alkalmazkodás
A megkérdezettek egyértelmű véleménye, hogy nem kezeli könnyen a változásokat sem a cég, sem pedig az egyének.
A kettő terület közül a jobb eredmény a
szervezet változásokhoz történő alkalmazkodásánál figyelhető meg. Az egyének
változásokhoz való viszonyulását illetően
pesszimistább vélemények láthatók; csak
minden harmadik válaszadó látja úgy,
hogy az egyének többnyire jól alkalmazkodnak a változásokhoz.
A legtöbb válaszadó a változások alatt
elsősorban a szervezeti átalakításokat, személyi változásokat hangsúlyozta, illetve sokan utaltak a külső, gazdasági változások
hatásaira is.

Utánpótlás biztosítása,
tudásátadás
A személyes interjúk során minden
résztvevőtől megkérdeztük, hogyan ítéli
meg az utánpótlás biztosításának helyzetét, és mennyire sikerült átadnia tudását
az utánpótlás számára. A válaszadók döntő
többsége erről a kérdésről úgy vélekedett,
hogy nehéz helyzet elé állította a részvénytársaságot a nyugdíjba vonulók jelentős
száma, akiknek az utánpótlása a szigorú

létszám-gazdálkodási irányelvek miatt
sok területen nehezen megoldható.
A tudásátadásról
a megkérdezettek
úgy gondolják, hogy
szintén problémás
terület, mivel sok
esetben csak az utolsó egy-két hónapban
vagy hétben találkoznak a nyugdíjba
vonulók a munkakörükbe kerülő munkavállalóval, akinek a betanítására ennyi
idő nagyon kevés. Többen aggodalmukat
fejezték ki, hogy lesz-e elegendő felkészült
szakember az üzemidő-hosszabbításhoz
és az új blokkok építéséhez, üzemeltetéséhez.

Egyéb okból távozó
munkavállalók kilépési
interjúinak eredményei
A kérdőíves felmérés eredményeinél
nincs jelentős eltérés a nyugdíjba vonuló
munkavállalók véleményéhez, elégedettségéhez, elkötelezettségéhez képest, ezért ezek
külön részletezésére itt nem térünk ki.
A távozás okaként jelölték meg:
• úgy érzi, vannak lehetőségei a PA Zrt.n kívül is, ezért még fiatalon a távozás
mellett döntött;
• fiatal pályakezdőként lépett be, nem
érezte igazán jól magát a cégnél;
• jól érezte magát a cégnél, de úgy döntött,
hogy vállalkozóként folytatja tovább;
• szakmai előrelépés reményében vállalt
más munkát;
• családi okok miatt szüntette meg
munkaviszonyát
két munkavállaló.

és a legrosszabb eredményű kérdéseket.
Elégedett munkavállalóknak azokat tekintettük, akik az ötfokozatú skálán a teljes
mértékben vagy a többnyire elégedett kategóriát jelölték meg, elégedetlen munkavállalóknak azokat, akik teljes mértékben,
vagy többnyire elégedetlen kategóriát határozták meg válaszaikban.
Eszerint a 2008. évi eredmények alapján erősségnek érzik a megkérdezettek
a munkatársakkal való kapcsolatot, a
vbkj és egyéb juttatások rendszerét, az
egészségügyi ellátás színvonalát. Ezen
túl a cég erősségének tekinthető a munkatársak elkötelezettsége az atomerőmű
iránt.
Az eredmények alapján a megkérdezett
munkavállalók fejlesztendőnek ítélik a
bérjellegű ösztönzők területét, a teljesítmények visszajelzését, értékelését, nem
elégedettek az előrelépési lehetőségekkel,
fejlesztendőnek tartják a cég kommunikációs tevékenységét, valamint kedvezőtlenül
ítélik meg a munkahelyi hangulatot.
Az összbenyomást tekintve a nyugdíjba
vonuló munkavállalókkal készített interjúk
során azt tapasztaltuk, hogy a megkérdezettek többsége szeretett a paksi atomerőműben dolgozni, és büszkék arra, hogy itt
dolgozhattak.
A kezdeti időszakról nagyon sokan nosztalgiával beszéltek, míg az utóbbi 10-15 évről kevésbé nyilatkoztak lelkesen, több volt
erről az időszakról a kedvezőtlenebb vélemény. Ennek ellenére a nyugdíjba vonulók
döntő többségének véleménye az volt, hogy
az erőműben eltöltött időre, a kollégákra jó
szívvel fognak visszaemlékezni.
László A. Zoltánné

Erõsségek
és fejlesztési
irányok
Az erősségek és
fejlesztendő területek áttekintéséhez
összegyűjtöttük a
legjobb eredményű

Hogyan töltik napjaikat az atomerőmű nyugdíjasai?
Működik Pakson egy olyan citerán játszó
népzenei együttes, mely a népzene széles
körben történő megismertetését és megszerettetését tűzte ki célul. Ez az együttes
egy Paks környéki védett növény, a Vetővirág (az őszi vetések idején nyíló virág)
nevét viseli. Tagjai közül többen erőműves munkatársaink.
A Vetővirág Népzenei Együttes fennállásának ötödik évfordulója alkalmából
a dunakömlődi faluházban rendezett
jubileumi koncertjén fellépett a Bölcskei
Néptánc Együttes, a paksi Kalinkó Citeraegyüttes és a különböző népzenei hangszereken játszó Számel Péter.
A Vetővirág együttes tagjai: Madács
Györgyné, Nagy Mariann, Berta Alexandra, Vájer Attila, Fink Gábor, Miklosik István és Kovács Lajos, a zenekar vezetője.
A baráti társaság együttessé alakulásában nagy szereppel bírt a neves népzenekutató, Birinyi József és Pados Ferencné
bölcskei zenetanár biztatása. Számos tanfolyamon és népzenei táborban képezték
tudásukat, mélyítették ismereteiket. Ars
poétikájuknak tekintik Kodály Zoltán szavait: „…És mint az ékszer is holt kincs a
láda fenekén, életet akkor kap, ha viselik;
a népdal is mennél többekké lesz, annál
nagyobb lesz világító és melegítő ereje.”
A gyerekek számára folyamatosan tartanak foglalkozásokat, ahol a daltanítás
mellett szót ejtenek az aktuális népszokásokról (pünkösd, húsvét, aratás, szüret
stb.) és népi játokkal ismertetik meg őket.
Lovásziné Anna

Ezúttal Bíró Lajosné nyugdíjas kolléganőnket látogattam meg, aki Pakson,
a városközponttól távolabb eső, csendes környéken, tetőtér beépítéses családi házban lakik. Az épület külső
megjelenítése, és belső kialakítása is
Éva elképzelése szerint készült. A ház
helyiségei világosak, otthonosan és
kényelmesen berendezettek. A házat
körben virágok és zöldnövények díszítik. A ház minden zuga lakójának
rendszeretetéről tanúskodik.
Mikor és hogyan kerültél felvételre a
társasághoz, mi volt a munkaköri feladatod?
1984. október 16-án kerültem a társasághoz. Ismerőseim közül akkor már többen
dolgoztak az erőműben, tőlük szereztem
tudomást a felvételi lehetőségről. Azt megelőzően 15 évig dolgoztam a városi tanácsnál pénzügyi területen. A PAV-nál szintén a
pénzügyi végzettségemnek megfelelő munkakörbe kerültem, a pénzügyi és számviteli
osztályon a bejövő számlák ellenőrzése és
kifizetésre történő átadása volt a feladatom.
Belső átszervezések következtében rövid
ideig dolgoztam a szolgáltatási főosztályon,
majd nyugdíjazásomat megelőzően három
évig újra a számviteli szervezetnél.

Mikor lettél nyugdíjas?

57 éves koromban, 2005. szeptember
30-ával kértem korengedményes nyugdíjazásomat.

Milyen munkahelyi élményre emlékszel vissza szívesen?

Melyek azok a juttatások, amelyeket
igénybe tudsz venni?

Egyik legkedvesebb élményem a nyugdíjas búcsúztatómhoz fűződik, amely jó hangulatban telt. Kolléganőim egy nagyon szép
virágkosárral és egy DVD lejátszóval ajándékoztak meg, amelynek nagyon örültem.
A lejátszót azóta is gyakran használom.

A PA Zrt. által biztosított juttatások
jelentős anyagi segítséget jelentenek
számomra. Első helyen említem, hogy
az aktív munkavállalókkal azonos feltételekkel, térítésmentesen üdülhetünk a
társaság saját tulajdonú üdülőiben. A ház
helyiségeit hőtárolós elektromos kályhákkal fűtöm, a kedvezményes áramvásárlással fűtési költséget takarítok meg.
Ingyenesen kapjuk az Atomerőmű újságot, s a cégen keresztül igényelt telefon
használati díja is kedvezményes. Részt
vettem az Egészségközpont által szervezett néhány előadáson, ami nagyon tetszett. A jövőben is szívesen ellátogatnék
hasonló programokra.

Hogyan telnek napjaid, mivel foglalkozol?
Egyedül élek, de nem vagyok magányos.
Vannak olyan emberek, akikhez családi
barátságok kötnek, hozzájuk bármikor
fordulhatok bármilyen kéréssel. Ezek a
barátságok őszinték, a segítségnyújtás
pedig kölcsönös. Barátnőimmel is gyakran
találkozom. A házam szépítgetése, a kertek
rendbetétele sok időt vesz igénybe. Szeretem, ha a környezetem rendben van, akkor
érzem jól magam. A kertben a legkorábban érő gyümölcstől a legkésőbbig minden
megtalálható, melyből befőzésre is jut.
2003. óta tagja, majd később titkára lettem a reform főzőklubnak. 5 éven keresztül
a PA Zrt. önálló klubjaként működtünk, az
idén pedig kértük a cégbírósági bejegyzést
Reform Főzőklub Egyesület néven. Fő támogatónk továbbra is a PA Zrt., de más cégek is
szponzorálnak bennünket. Jelenleg mintegy
30 tagja van az egyesületnek, részvénytársasági munkavállalók, nyugdíjasok és azok
hozzátartozói. A titkári feladatok napi szinten
adnak munkát számomra. Egész évben folyamatosan kapunk meghívásokat országon
belüli rendezvényekre, főzőversenyekre. A
város szlovákiai, szlovéniai, és erdélyi testvérvárosaiba is ellátogathattunk az ottani polgármesterek meghívására. Az egyesületi munka
az életemben meghatározó szerepet tölt be.
Kölcsönös, bizalomra épülő jó kapcsolat ala-

kult ki a szponzorokkal. A részvénytársaság
vezetésétől maximális támogatást kapunk az
egyesület működéséhez. A közeljövőben is
eseménydús programok várnak kis csapatunkra, készülünk a Gastroblues fesztiválra,
aztán Kalocsára utazunk a paprikafesztiválra, s végül szintén Pakson veszünk részt a
szüreti napokon. Minden évben ősszel egy
háromnapos kiránduláson veszünk részt,
melynek szervezése most van folyamatban.

Hogyan szerzel tudomást a PA Zrt. által
a nyugdíjasok számára kínált juttatási
lehetőségekről?
A havonta megjelenő Atomerőmű újságból és a nyugdíjasok részére küldött tájékoztatókból. Ezen kívül a Reform Főzőklubban
is rendszeresen találkozom aktív és nyugdíjas kollégákkal, s megbeszéljük azokat a
témákat, amelyek érintenek bennünket.

Hogyan értékeled a juttatásokat?

A juttatásokon keresztül érzem a társaság vezetése részéről az erkölcsi elismerést
is. A nyugdíjam fix összegű, a kedvezmények azonban olyan, pénzben kifejezhető
anyagi támogatások, amelyek felérnek egy
nyugdíj kiegészítéssel. Más munkahelyről
nyugdíjba vonult ismerőseim körében nem
tapasztalok hasonló gondoskodást.

Mit üzensz az olvasóknak?

21 évig dolgozhattam az erőműben. Jó
volt abban a tudatban élni, hogy a munkahelyem hosszú távon megélhetést biztosított. A munkavállalóknak azt üzenem,
hogy értékeljék és becsüljék meg a munkahelyüket, mert a jelenlegi gazdasági
helyzetben a legnagyobb érték az olyan
jó és biztos munkahely, amilyen a Paksi
Atomerőmű Zrt.
Kzné
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IV. Családi Villamos Nap, Agárd
Az MVM Rt. elnök-vezérigazgatói értekezletén 1994. április 14-én fogadtak el egy
„Memorandumot”, amely intézkedik a „társaságcsalád” nyár eleji ünnepségsorozatának megrendezéséről „Villamos Napok”
címmel. „Az ünnepségsorozat célja: kifejezni a dolgozók összetartozását, erősíteni
kötődésüket az iparághoz, megmutatni az
iparági összetartozás erejét, amely nélkülözhetetlen eleme a villamosenergia-szolgáltatás biztonságának, bizonyságot adni
az MVM társaságcsoport egységéről.”
Az első Villamos Napokon adták át az
MVM által alapított Zeusz-díjat és a 30-40
éves törzsgárdatagságról szóló okleveleket.
A „társaságcsalád” tagjai külön-külön ünnepeltek. Pakson 1994. július 1-jén volt az
első Villamos Nap a Városi Művelődési Központban. Közös ünneplésre először 2006.
augusztus 6-án a Szentendrei Skanzenben
került sor, majd ezt követően még két egymást követő évben.
Az idei Villamos Nap Agárdon, a Velencei-tó partján került megrendezésre június
20-án, szeles, esős időben. Előző este vihar
söpört végig a körzetben, megtépázva, amit
csak lehetett. A szervező Euroshow Kft.
mindent megtett a vihar nyomainak eltüntetésére, és a közel 13 000 vendég felhős, de
színvonalas szórakoztatására.
Mártha István, az MVM Zrt. vezérigazgatója köszöntőbeszédében jelképesnek
nevezte az előző esti vihart, mondván ilyen
viharok dúlnak ma az országban és világszerte a gazdasági élet területén. Ennek
ellenére az MVM-csoport helyt állt, nem
tépázta meg semmi. A nagy család tagjai
örülhetnek, hogy ilyen munkahelyük van,
és igyekezzünk megbecsülni és megtartani az eddigi eredményeinket, mondotta a
vezérigazgató úr. Megköszönte a résztvevőknek, hogy fáradságot nem ismerve, az
ország távoli helyeiről is eljöttek. Arra kérte
a zsúfolásig telt központi sátorban lévőket,
hogy vigyázzanak egymásra, őrizzék meg
nyugalmukat, hiszen egy halvány mosoly
mindenkor eredményesebb, mint egy
görcsbe ránduló izomzat.

Sárkányok márpedig
vannak!
Dobos adta ritmus - 20 ember együttműködése egy
hajóban, egy célért!

2009. június 13-án Fadd-Domboriban került megrendezésre a PA Zrt. igazgatóságai közötti sárkányhajóverseny. A továbbjutó képviselhette 2009. június
20-án a PA Zrt.-t az Agárdon rendezett villamos napi
sárkányhajóversenyen.
Mindkét versenyt hatalmas fölénnyel az üzemviteli
igazgatóság csapata nyerte meg!

Tulajdonképpen mi is az a sárkányhajó? – kérdeztem Árki Attila vegyészeti szolgálatvezetőt, a
csapat egyik lapátosát.

- A sárkányhajó egy olyan speciális, hagyományos
terv alapján megépített 12,5 m hosszú hajó, melyet
elöl sárkányfej, hátul pedig sárkányfarok díszít.
A tetszetős küllem mellett kiváló csapatépítő eszköz, hiszen 16–20 lapátos tökéletes együttműködésére van szükség, ahol az ütemet a dobok adta ritmus
„diktálja”. A különböző színű sárkányfejek, farkak,
hajótestek, mezek és a dobok ütemes ritmusa garantálta a látványt és a felejthetetlen élményt.
A hajó és a lapát formája és méretei a Nemzetközi
Sárkányhajó Szövetség (IDBF) által meghatározottak.
A hajótest 12,49 méter, a sárkányfejjel és farokkal
együtt 13,5 méter hosszú lehet. A szélessége 1,15 méter. Súlya 250 kg. A lapát hosszának 105 és 130 cm között kell lennie. Az IDBF 202a szabványa az elfogadott,
amely lefelé szélesedő tollú lapát. A toll szélessége 18
cm és szimmetrikus mindkét oldala, amelyben kanál
nem lehet.

- Miért jó és hasznos „sárkánynak” lenni?

- Nincs még egy olyan csapatsport, mint a sárkányhajózás, amely olyan közösségteremtő és fejlesztő
tevékenység, amelyben egy célért két labdarúgócsapatnyi ember küzd.
Rendkívül alkalmas csapatépítésre, közösségi szellem formálására. Nem igényel előképzettséget (az úszni tudáson kívül). Aki érez magában erőt, energiát, és
fogékony az új iránt, szereti a vizet, a természetet és
a versengést, annak feltétlen javasolt ez a különleges
sportág.

- Mennyi időtök volt a felkészülésre?

Sárkányhajók Domboriban

- A versenyt megelőzően nem sok alkalom volt az
edzésre, de az első alkalommal már 10-15 perc gyakorlás után látványos, hangulatos és izgalmas küzdelmet
tudtunk kialakítani a kezdő legénység között. Nők és
férfiak nemre és korra való tekintet nélkül akár együtt
is, egy hajóban evezhettek a győzelemért.

- Kikből állt a csapat?

Napos és szeles idő fogadta június 13-án
a PA Zrt. igazgatóságai részére rendezett
I. Sárkányhajó Versenyt, amely nagyon jó
családi hangulatban zajlott le. A résztvevők megkedvelték ezt a versenyformát, és
Süli János vezérigazgató úr tervei szerint
szeretnének hagyományt teremteni ennek
a látványos csapatversenynek, valamint
az országos bajnokságra is felküzdeni az
atomerőmű csapatát.

Eredmények :
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

ÜVIG : 1:08:51
VTIG : 1:12:68
LFIG : 1:13:93
GVIGH : 1:14:93
BIG : 1:15:94
MÍG : 1:18:86

- Mindenki nagyon komolyan vette ezt a versenyt.
Húsz lapátos: reaktor osztály, turbina osztály, külső
technológiai osztály, villamos üzemviteli osztály,
irányítástechnikai üzemviteli osztály, vegyészeti ellenőrzési osztály, vegyészeti főosztály, karbantartásirányítási osztály (jelen esetben 14 férfi, 6 hölgy) két
oldalt, arccal előre ülve, egytollú lapáttal, egy dobos
(Dankó Ildikó (kio) Fadd-Dombori és Benkő Éva (üvfo) Agárd) adta ütemre és egy tapasztalt kormányos
(Bedecs Ferenc) irányításával hajtotta előre a hajót. A
dobos háttal a menetiránynak ülve elől foglalt helyet,
a kormányos pedig a hajó farában állva, egy rögzített
kormánylapáttal kormányozott, és összehangolta,
irányította az evezősök munkáját. Mindenki különkülön és együtt remek teljesítményt nyújtott. Igazi
csapatmunka volt!
Cziczer János üzemviteli igazgató úrtól megtudtam,
hogy az igazgatóság szervezeti egységei hagyományt
kívánnak teremteni a sárkányhajózásnak, ami egy
olyan közösségteremtő és fejlesztő sport, amelyben
egyszerre, egy célért többen küzdenek. Ha csak
egyvalaki nem úgy húz az egységben, ahogy kell, az
máris meglátszik az egész hajó teljesítményén. Azaz
mindenkinek a maximumot kell nyújtania a siker
érdekében, ráadásul igen pontosan, a többiekkel maximálisan együttdolgozva. Lehet ez akár egy irányvonal, célkitűzés az igazgatóság jövőbeni munkájára
vonatkozóan is.

Gratulálunk az üzemviteli igazgatóság sárkányhajósainak!
Orbán Ottilia, vegyészeti főosztály
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Az ezredik hordó (2000379)

Japán főigazgatót választott a NAÜ
Yukiya Amano-t, Japánnak a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséghez (NAÜ) rendelt nagykövetét
választották az ügynökség következő főigazgatójának. A NAÜ
kormányzótanács zárt ülése által
július 2-án meghozott döntést a
NAÜ Twitter oldalán tették közzé.
A kormányzótanács elnöke, Taous
Feroukhi elmondta, hogy Amano
23 szavazatot kapott míg egy tartozkodás mellett 11-en voksoltak
ellene. Amano kinevezését a NAÜ
2009 szeptemberében rendezendő közgyűlése elé terjesztik jóváhagyásra.
Amano megválasztására 5 jelölt
közül került sor, a többi jelölt a spanyol Luis Echavarri, a délafrikai Abdul Samad Minty, a szlovén Ernest
Petric és a belga Jean-Pol Poncelet
voltak. Petric nevezését az ülés előtt
visszavonták, áll a NAÜ közleményében.
Az 1997 óta a posztot ellátó leköszönő főigazgató, Mohamed Elbaradei mandátuma 2009. november
30-ig tart, ő azonban negyedszerre
nem vállalta a jelöltségét.
Forrás: NucNet

2008. december 5-én megkezdődött az
atomerőmű kis és közepes aktivitású szilárd radioaktív hulladékainak
kiszállítása a bátaapáti végleges tároló telephely felszíni létesítményébe.
Az azóta eltelt időben a kiszállítások ütemesen zajlottak, melynek eredményeképpen
2009. június 11-én, a 63. szállítmánnyal
kiszállításra került az ezredik hordó is. Ez
a közel fél év alatt kiszállított mennyiség
több mint egy év alatt keletkező hulladékmennyiségnek felel meg (összehasonlításképpen a 2008-ban keletkezett mennyiség
880 hordó volt).
Az év hátralévő részében - augusztus
és december hónapok kivételével - tovább
folytatódnak a kiszállítások, így év végére kb. 1500-1600 tömörített hulladékot
tartalmazó hordó kerül ki az atomerőmű
területéről.
Végül, de nem utolsósorban köszönetünket fejezzük ki a radioaktívhulladékkezelési osztály szilárdhulladék-kezelő
üzemében dolgozó kollégáinknak a jelentős többlettevékenységgel járó feladatok
végrehajtásáért.
Orbán Ottilia
vegyészeti főosztály

Az ezredik hordó

Elhelyezés a teherautón

Merkel a Német Atomfórum jubileumi találkozóján
A német kancellár, Angela Merkel
is feltűnt azon méltóságok között,
akik részt vettek a Német Atomfórum
(DAtF) 50. évfordulójára rendezett
ünnepségen.
A fórum elnöke, Walter Hohlefelder megismételte felszólítását, hogy a törvényhozók
értékeljék újra Németországban az atomenergia szerepét, figyelembe véve, hogy az
atomenergiának része van a klímaváltozás
elleni harcban. A 2002-ben életbe lépett
érvényes szabályozás 32 évben korlátozza a német reaktorok üzemidejét, célja az
atomenergia fokozatos leépítése Németországban. Merkel 2007 januárjában azt

Mini atomreaktor
a láthatáron
A Babcock&Wilcox Társaság most hozta nyilvánosságra azon tervét, miszerint új mérettartományba tartozó mini reaktorokat kíván
építeni észak-amerikai üzemeiben, majd
ezeket vasúton szállítanák a felhasználás
helyszínére. Tennessee állam hatósága már
vizsgálja az első reaktor telephelyéül szóba
jöhető helyszíneket. Brandon Bethards, a
cég vezérigazgatója úgy véli, hogy ez a fontos
projekt mérföldkő lehet a nukleáris reneszánszban. A továbbfejlesztett, könnyűvizes
reaktor a B&W mPower nevet kapta, és a
tervezők szerint egyesíti a több évtizedes tervezői és gyártási tapasztalatokat, létrehozva
így egy új típusú erőforrást a kibocsátásmentes energiatermelés területén.
A villamos teljesítmény 125 megawatt (mintegy egytizede a manapság szokásos méretnek), és számos passzív védelmi rendszert
vonultat fel. Érdekesség, hogy a konténment
a föld alatt lenne, és ebben tárolnák a 60
éves üzem alatt keletkező összes elhasznált
üzemanyagköteget. A teljesítmény elég kb.
százezer háztartás vagy egy nagyobb gyár
ellátásához, de több blokk egymás mellé is
telepíthető, ha az igények úgy alakulnak. A
cég úgy tervezi, hogy 2011-ig be tudja nyújtani az engedélyezési kérelmet a nukleáris
hatóság (NRC) felé, majd 2015-ben megkezdheti az első blokk építését, végül 2018ban el is indíthatja azt. Scott Burnell NRCszóvivő szerint az engedélyezési idősor „nem
ésszerűtlen”, de jelenleg teljesen hipotetikus.
Más cégek, például a Toshiba is tárgyalt már
a hatósággal a kis reaktorok ügyében, de
még egyikük sem nyújtott be eddig kérelmet.
Burnell úr szerint a terveknek a hatóság
számára már a nyomottvizes technológiából
ismerősnek számító rendszereket és megoldásokat kell tartalmazniuk, de egy föld
alatti reaktor megépítése kiegészítő szeizmikus elemzéseket kíván. Az egyik lehetséges
telephely kb. 5,2 négyzetkilométer kiterjedé-

mondta, hogy nem várható a közeljövőben
a leépítéssel kapcsolatos szabályozás felülvizsgálata, bár ő ezt személy szerint ellenzi.
Ebben kereszténydemokrata pártja és koalíciós partnere, a szocialista unió is egyetért vele. Ugyanakkor a szövetségi kormány
harmadik tagjaként a szociáldemokraták a
jelenlegi szabályozást kívánják fenntartani.
A soron következő szövetségi választások
2009 szeptemberében következnek.
A közvélemény kutatások 2008-ban azt
mutatták,hogyanémetektöbbségemeghoszszabbítaná 2021 után is az atomerőművek
üzemeltetését. Németországban a működő
17 atomreaktor termelése 2008-ban 6 %-kal
nőtt.
Forrás: NucNet

Hírek az atomenergia világából
sű, és Oak Ridge közelében található, ahol a
már leselejtezett Clinch River szaporítóreaktor működött korábban.
A térségben több szakértő jó és időbeni
piaci döntésnek nevezi a tervezett programot, mivel több száz munkahelyet teremthet
az ott élőknek. Ohio, Virginia, Indiana és
Tennessee, de még Kanada is profitálhat a
beruházásból. Számos politikus is támogatásáról biztosította a kezdeményező céget és
a programot.

Radioaktív hulladék
elszállítása Szerbiából
Oroszországba szállítanak háromtonnányi
kiégett üzemanyagot egy szerb telephelyről,
hogy megakadályozzák annak terroristakezekbe történő kerülését. Több ezer darabos,
pálcákból álló tételről van szó, amelynek
tárolása jelenleg biztonságilag nagyon szegényes körülmények között történik, Belgrád
közelében. A Vinca Nukleáris Intézet reaktorát 1959-ben orosz segítséggel építették,
és egészen 2002-ig üzemben volt. Szergej
Kirijenko, az orosz állami szervezet vezetője
nagyon tart az esetlegesen terroristákhoz
kerülő nukleáris anyag felhasználásának
következményeitől. A Kirijenko úr és partnerei által aláírt együttműködési egyezmény
értéke 38 millió euró, de hivatalosan nem
tették közzé a pénzügyi források biztosításának mikéntjét és a felszámolás határidejét.
Bozidar Djelic szerb miniszterelnök-helyettes
szerint az elszállítás megszüntetné az ország
azon félelmeit, hogy az a nukleáris anyagokra vadászó terroristák potenciális célpontjává
válhat. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség egy ideje azon dolgozik, hogy a tolvajok
számára minél kevésbé vonzóvá tegye a
létesítményt. A szervezet legutóbbi felülvizsgálata során úgy találta, hogy a létesítmény
olyan, mint egy „cukorkabolt” a rosszfiúk
számára.

Szerbiából már történt kiszállítás 2002-ben,
amikor 48 kilogramm fegyverfokozatú anyagot szállítottak Oroszországba egy amerikaiorosz-szerb megállapodás és együttműködés
során. A szállítmányból legalább két darab
egyszerű nukleáris robbanófejet lehetett volna
készíteni. Az anyag a belgrádi repülőtérig – szigorú biztosítás mellett – kamionon utazott,
majd orosz állami repülőgépen továbbították
egy Moszkva melletti telephelyre.

Dél-Korea beszáll
az urándúsításba
A Korea Hydro and Nuclear Power (KHNP) cég
2,5 százalékos részesedéshez jutott a Georges
Besse II. (GB-II.) nevű francia dúsítóműben az
Areva céggel aláírt megállapodást követően.
A telephelyet a Société d’Enrichissement du
Tricastin (SET) vállalat üzemelteti. Az aláírók
a cégek legfelső vezetői, Anne Lauvergeon és
Kim Jong Shin voltak. A KHNP húsz atomreaktort üzemeltet és Dél-Korea áramszükségletének közel 40 százalékát állítja elő. Éves
üzemanyag-szükséglete 400 tonna körül van.
Az egyezmény pénzügyi részleteit nem tették
közzé. Egy évvel korábban a GdF-Suez cég úgy
döntött, hogy 5 százalékot kiárusít a cégből,
ebből 2,5 százalékot a japán Kansai Electric
Power és a Sojitz kereskedő cég vásárolt
meg.
Az Areva szerint az új szerződés azt jelzi, hogy
vevői erősen érdekeltek ebben a nagy projektben és így látják biztosítottnak a biztonságos
üzemanyag-ellátást. Májusban Francois Fillon
miniszterelnök és Lauvergeon asszony avatta fel centrifuga-kaszkád első elemét, a sor
működésbe lépése ez év végére várható. A
3 milliárd euró értékű GB-II. telephely új technológiával, az úgynevezett „ultra centrifuga”
módszerrel üzemel majd, a jelenleg ugyanott
működő dúsítót váltja majd ki. Ez a szokásos
gázdiffúziós technológiát használja, ami kifejezetten energiaigényes eljárás. Az új üzem

2007-ben kiadott engedélye 8,2 millió SWUra vonatkozik, a dúsítás mértéke maximum
6 százalék lehet. (SWU: a termelt dúsított
fémurán egységnyi tömegére vonatkoztatott
szeparációs munka. Értéke a természetes, a
dúsított és a szegényített urán dúsítási fokától
függ.)

Helyhatósági támogatás
Finnországban
A Finnország nyugati részén található Pyhäjoki
önkormányzata a Fennovoima cég által építeni tervezett blokk mellett szavazott. A szavazás
során 16 tanácstag támogatta a tervet, míg 5
ellene voksolt. Nyilatkozatukban leszögezik,
hogy a beruházás várhatóan pozitív hatással
lesz a térség gazdaságára és a lakosság
összetételére. A cég szerint pedig a városnak fizetendő ingatlanadó – ami a választott
blokktípus valós méreteitől függ – 3,8 és 5
millió euró között lehet évente. A térség pluszbevétele is emelkedne, kb. kétmillió eurós
adónövekedéssel számolnak. Az üzemeltetés
4-500 embernek adna munkát, és segítene
abban is, hogy a korábban elvándorolt fiatalok
visszatérjenek a régióba. A telephely benyúlik
Raahe térségébe is, ahonnan szintén pozitív
véleményt továbbítottak az illetékes minisztériumba, amelyben az egész régió gazdasági
előnyeit hangsúlyozták.
A beruházónak van még két potenciális telephelye, ezek Ruotsinpyhtää és Simo. Mindhárom
lehetséges helyszín szerepel az állami fejlesztésekre kijelölt területek listáján. A környezeti
hatástanulmányok nem tártak fel semmilyen
környezeti problémát egyik helyszín esetében
sem, a kiválasztás később várható. A finn
nukleáris hatósághoz benyújtott kérelmében a
beruházó minden, a törvényekben meghatározott információt átadott. Ezek alapján a hatóság
áttekintheti a koncepciót és előzetes biztonsági elemzéseket végez. A Foglalkoztatási és
Gazdasági Minisztérium ezekből és a befekte-

tésben érdekelt egyéb partnerek nyilatkozataiból állítja össze döntés-előkészítő anyagát,
amelyet a finn kormány várhatóan 2010-ben
tárgyal majd.
A műszaki tartalomról annyit tudni, hogy a
beruházó 1500 és 2500 megawatt közötti
tartománnyal számol. Ebben szerepelhet egy
nagyobb vagy két kisebb blokk is. A típusok
között szerepel az EPR, az SWR-1000 forralóvizes egység és a Toshiba ABWR blokkja is.
Bármelyik típust választják, annak biztosítania
kell távfűtést is a régió számára.

Radioaktív szennyezõdés a
Dresden Atomerõmûben
Tömörtelenség okozott szennyeződést az
Exelon által üzemeltetett telephelyen. A
kifolyt közeget sikerült lokalizálni, a lakosság
nem volt kitéve semmilyen egészségügyi
kockázatnak. A trícium tartalmú közeget egy
rutinellenőrzés során fedezték fel. A kifolyt
anyag valószínűleg nem hagyta el az erőmű
területét, és nem érte el a közelben haladó
folyókat, illetve nem jutott el a lakossági
ivóvízbázisokba sem.
A cég nyilatkozatában elismerte, hogy még
nem tudták azonosítani a forrást, de az
erőmű általános üzemi területén megkezdték kutatóárkok ásását. Valószínűleg egy hulladékkidobó vezeték lesz a forrás, de egyúttal ellenőrzik az összes mintavételi kutat
is. Krista Lopykinski szóvivő szerint sem a
lakosság, sem az üzemeltetők nincsenek
veszélyben. A trícium koncentrációja háromszorosa volt annak az értéknek, amelyet az
NRC az ivóvízre meghatározott.
Bizonyos források utalnak arra, hogy az Exelon
megpróbálta eltitkolni a Braidwood telephelyen 1996 és 2003 között történt tríciumkiszökéseket. A cégnek 11,5 millió dollárért
új ivóvízvezetéket kellett kiépítenie a közeli
Godley település lakosságának ellátására, és
azóta minden hasonló szivárgást jelentenie
kell az állami és szövetségi hivatalnokoknak.
Forrás:1NuclearPlace, Varga József
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Átadták a „jövőt”
2009. június 12-én, pénteken 16 órakor ünnepélyes keretek között avatták
az Energetikai Szakközépiskola és
Kollégium fémipari alapképző tanműhelyét, amely elsősorban a hegesztőképzést segíti.
– Hogyan sikerült a fémipari oktatóműhelyt létrehozni?

– Az anyagi hátteret az MVM-cégcsoport
cégei a szakképzés-fejlesztési hozzájárulásokkal biztosították, ebben természetesen benne
van a Paksi Atomerőmű Zrt. mint fő szponzor.
A tanműhely tervezője a Kern & Klenk Bt.
volt, kivitelezője a paksi Partner Kft., amely
két alvállalkozóval, a Dunacenter Therm és a
J és Társa Kft.-vel dolgozott együtt.

– Miben segíti a diákok munkáját az
új fejlesztés?

– Igyekszünk minél korszerűbb eszközöket alkalmazni, ez alapján állítottuk össze a
tanműhely felszerelését is. A legutolsó technikai színvonalat képviselő hegesztőboxokon
kívül egy, a kor technikai színvonalának megfelelő hegesztőoktató robot is elhelyezésre került az épületben, melynek kezelésén kívül
a programozását is elsajátítják tanulóink.
Megtanulják azokat a műveleteket, munkafázisokat, amellyel majd egy szakképesítésnél a vizsgafeladatokat el tudják végezni, és
természetesen az életben is ezeket kell nekik
alkalmazniuk. A korszerű felszerelés mellett
a tanműhely a megújuló energiaforrások alkalmazására is jó példa számukra.

– Mitől előnyösebb ez a berendezés a
többivel szemben?

– Az épület fűtési rendszere hőszivattyús, melegvíz-ellátása napkollektoros,
mely lehetőséget ad arra, hogy az iskola
más szakmaköreit tanuló diákok oktatását
is segítse. Méréseket végezhetnek, energiamérleget készíthetnek diákjaink.

– Honnan jött az ötlet, hogy az átadást a
pedagógusnappal kössék össze?
– Egy pedagógus számára meglehetősen
fontos ez az ünnep, ezért úgy gondoltuk,
hogy a tanműhelyt méltó lenne ezen a
napon felavatni. Szeptembertől így már
igénybe is vehetik tanulmányaik és tudásuk fejlesztésére a diákok az új fémipari
oktatóműhelyünket.

– Milyen visszajelzéseket kaptak az
átadóünnepség után a műhellyel és a
rendezvénnyel kapcsolatban?

– Az ünnepségen itt voltak az MVM-cégcsoport vezetői és szakemberei, tervezők,
kivitelezők, akik természetesen szakértő
szemmel nézték, hogy milyen az épület
berendezése. Az avatás során nemcsak az
eszközöket lehetett látni, hanem magát a
működésüket is tanulmányozni tudták,
hiszen a tanulóink, mintha gyakorlaton
lennének, már hegesztési feladatokat végeztek el általuk. Szakemberek állítása
szerint mind a műhely felszerelése, mind
az, ami itt megvalósítható, megfelel az elvárásoknak, amelyet egy gépészképzéssel
szemben támasztanak.

– Terveznek további technikai újításokat a jövőben?

– Folyamatosan igyekszünk megújulni.
Szeretnénk a legkorszerűbb tananyagokat használni, amihez korszerű gyakorlóeszközökre van szükségünk. Igyekszünk
mindig mindenből a legmodernebb és
legjobb minőségű eszközöket beszerezni,
természetesen ehhez az anyagi hátteret az
MVM-cégcsoport és beszállítói körének a
segítségével tudjuk megteremteni.

– Gratulálok az új fémipari tanműhely
elkészítéséhez. Utána érdeklődtem,
nem csak jelenleg ESZI-ben tanuló diákok vehetnek részt a képzésben, ezért
mindenkinek csak ajánlani tudom.
Köszönöm szépen igazgató úr, hogy
nyilatkozott nekem, kellemes nyarat
kívánok Önnek!
Prokob Ágnes

Megvalósult álom
A paksi MEE szervezet szakmai kirándulása Franciaországban
Közel tíz éves előkészítő munka után
sikerült idén áprilisban megvalósítani
azt az utat, melyet az azóta elhunyt
titkárunk -Lóczi István- emlegetett; az Ő
emlékének is szántuk túránkat. Negyven
tagunk két kiváló pilótával, a paksi
atomerőmű buszán indult a közel négyezer kilométeresre tervezett útnak.
Az első nap utazással telt, rövid pihenőkkel.
Délelőtt a Balatonnál napsütés, Zalában berkenye
pálinka kóstolás, délután szakadó esőben a Garda
tó tiszta vizének látványa színesítette utunkat. Este
némi „bio-GPS” segítséggel találtunk torinói szállásunkra, s az 1100 km-es út porát leöblítve tértünk
nyugovóra.
Másnap korán útnak indultunk. Az Alpokon való
átkelés volt a délelőtti etap, s hamarosan Grenoble
városába értünk. A város északi iparterületén található a Schneider-Electric gyára, melynek képviseletében Jan Nekvapil fogadott bennünket. Miután
mindenki felcsatolta cipőjére a védőpapucsot,
beléphettünk a hatalmas gyártócsarnokba. Itt a
középfeszültségű elosztók gyártásának minden
részletét testközelből láthattuk. Az M-SET és FSET típusú 20 kV-os megszakítók összeszerelését,
próbáját, minőség ellenőrzését követtük figyelemmel. A látogató központban működés közben is
kipróbáltuk a gyár közelmúltbeli termékeit. A gyártócsarnok előtti csoportfotó után megköszöntük
vendéglátóink szívességét, majd folytattuk utunkat
Lyon felé. Itt gyalogosan sétáltunk a Rhón folyó
partján a szállásunktól öt km-re levő belvárosba. Néhány bátor tagunk még a közel ezer lépcsőnyire magasodó Katedrálist is közelről nézte
meg! Gyönyörű látvány este a város nagy részéből
látható mini Eiffel torony, mely a párizsinak hű,
kicsinyített mása.
Másnap reggel rövid buszos városnézés következett, majd észak felé vettük az útirányt. Burgundiát
elhagyva sok-sok szőlőültetvényt és a TGV gyorsvonatot menet közben megcsodálva máris a Loire
folyó völgyében találtuk magunkat. Néhány kisebb
kastélyt elhagyva az autópályáról letérve Gien
városában álltunk meg híres vadászkastélyának
megtekintésére.
Késő délután értünk a párizsi Bercy negyedben
lévő szállásunkra. A következő napon kisebb
csoportokban ismerkedtünk Párizs nevezetességeivel. Az esti élménybeszámolók azt sugallták,
hogy eredményes napot zártunk! A következő nap
Versaillesbe buszoztunk. Csoportfotó készült, majd
a kastély rengeteg látnivalóját faltuk magunkba
(és a memóriákra). Délután csatlakozott hozzánk
a négy éve Párizsban lakó Kovácsné Pál Krisztina,
s az Ő kalauzolásával exkluzív buszos városnézésben részesülhettünk. A buszos körút során Kriszti

jóvoltából rengeteg látni- és tudnivalóval lehettünk gazdagabbak, melynek csúcspontja a párizsi
Operaház megtekintése volt.
Reggel búcsú Párizstól, s következő úticélunk a
Nogent mellett 1987 óta működő atomerőmű
(2*1363 MW) volt. Látogatásunk a miniszteri szintű egyeztetések után, kellő előkészítést követően
Kovács András elnökünk (aki egyben az országos
főtitkár) személyes kapcsolatainak kiaknázása
révén realizálódhatott. A Paksinál is szigorúbb biztonsági intézkedések betartása mellett léphettünk
a szögesdróttal is védett üzemi területre. Az egyenpólóban (melyet a szerző eredeti ötlete alapján a
Paksi Atomerőmű menedzsmentjének köszönhetünk) virító Paksiak különleges látványt nyújtanak
a csoportképen. A látogató központban részletes
tájékoztatást kaptunk az erőmű építéséről, üzeméről, karbantartásáról. A bemutató film után
a karbantartási igazgató válaszolt kérdéseinkre.
Megtudtuk, hogy a környező lakosság is áramdíj
kedvezményben részesül, a környék települései
extra támogatást kapnak a nukleáris alapból. A
technológia hasonlóan rendezett (a miénkhez képest szellős); amit tapasztalhattunk a gépházi sétán.
A látogatás befejeztével vendéglátóink jóvoltából
újfajta íz- és színvilággal terített asztal várt bennünket. A vendégkönyv tanúsága szerint „a látogatás
mély benyomást tett ránk, az itt tapasztalt magas
szakmai színvonal és barátságos fogadtatás
miatt”. Ismét buszra ültünk, hogy észak felé haladva Reims legnagyobb, talán Európa leghíresebb
pezsgő pincészetét vegyük úticélul: a Pommery

házat. A pincejáratok 30 méteres mélységben és
36 km hosszon húzódó, több mint évszázados
pezsgők látványa lenyűgöző volt; annak ellenére, hogy a látogatás végén a kóstolásnál nem
mindenki kedvencévé vált a Pommery-féle száraz
pezsgő. A szállásfoglalás után nem kellett sokat
sétálni, hogy a híres Reims-i Katedrálist is megörökíthessük emlékezetünkben. Másnap délelőtt
Strasbourgh-ban rövid belvárosi séta, az Európa
Tanács épületénél fényképezkedés, majd immáron Németországban Sinsheim – ahol a híres közlekedési múzeum (néhányunknak régi ismerősökkel való találkozás) ¬ szintén remek élményekkel
gazdagított bennünket. Az utolsó esténket Velburg
városkában töltöttük. Vacsora után egy csodálatos harmonika muzsika bemutatónak részesei
lehettünk a spontán kialakult, fakultatív program
keretében! Másnap reggeli után hazafelé vettük az
útirányt. Passaunál röpke kitérőt terveztünk, hogy
egy utolsó csoportképet készíthessünk a három
folyó összefolyásánál. A Passauban évente megtartott hagyományőrző felvonulásba cseppentünk,
s nem bántuk meg a közel háromórás látványosságot, melyet rengeteg videó és fénykép örökített
meg.
A megcélzott programot teljes mértékben teljesítve, a maroknyi paksi MEE-s csapat szerencsésen
érkezett haza. Köszönet mindazoknak, akik bármilyen módon elősegítették a túra megvalósulását,
mindenekelőtt a Paksi Atomerőmű menedzsmentjének.
Boa András titkár

ESZI-gyûrû

Nagy Éva

Szabó Béla, az Energetikai Szakközépiskola igazgatója szerint a pedagógusmunkának az elismerése országos
szinten háttérbe szorult, ezért alapították meg 2005-ben az atomerőműves
Céggyűrű mintájára az ESZI-gyűrűt. A
kitüntetést minden évben két pedagógus veheti át az iskolából, idén Nagy
Éva kapta az egyik gyűrűt.
Éva, mit éreztél, amikor értesültél
róla, hogy idén te kapod meg az egyik
ESZI-gyűrűt?

Amikor értesültem róla, hogy várhatóan én fogom idén megkapni az egyik
ESZI-gyűrűt, nem fogtam fel, hogy ez
tényleg igaz lehet. Az igazgató úr közlése után hitetlenkedve, de belül boldogan
tudomásul vettem, és gyorsan mentem tovább a dolgomra, hiszen akkoriban zajlott
a ballagás, az érettségi, a gyakorlati vizsgák és a bizonyítványírások. Aztán jött
a gyűrű méretének levétele, és kezdtem
felfogni, hogy tényleg én fogok ekkora
elismerésben részesülni.
Teltek, múltak a napok és nyugalom
volt, néha gondoltam a díjra, nézegettem
a kezemet, vajon tényleg az én ujjamra
fog felkerülni a gyűrű? Nagyon boldog
voltam, és számtalan kérdés motoszkált
a fejemben. Biztos ez? Megérdemlem?
Ezen napok alatt a tanműhely átadásával
kapcsolatosan is tettem a dolgomat, úgyhogy volt munka, ennek köszönhetően
gyorsan telt az idő, ahogy közeledett a díjátadás egyre inkább izgultam, vajon mit
szólnak majd a kollégák és a diákok?
Majd eljött a nagy nap, az oktatóműhely átadása, pedagógus nap, az ESZIgyűrű átadásának a napja. Az érzés ekkor vált igazivá bennem, akkor hittem el
igazán, amikor megkaptam a gyűrűt, és
a kollégák őszinte gratulációi közepette
koccintottam mindenkivel. Olyan sokan
és olyan nagy szeretettel gratuláltak és
beszéltek velem, hogy ilyen érzéssel ritkán találkozhatunk. Örültek nekem, én
pedig örülök annak, hogy ilyen kollégákkal dolgozhatok, hiszen annyi mindent
köszönhetünk egymásnak, olyan sok
gondot sikerült közösen megoldanunk,
rengeteg energiát adnak nekem. Hálás
vagyok tanítványaimnak is, akiktől rengeteg szeretetet kapok, még akkor is, ha
a segítségért fordulnak hozzám a problémájukkal. Természetesen nem utolsó
sorban a családomat is megemlíteném,
akik sokszor erőn felül segítették a munkámat, amikor bármilyen kötelező feladaton kívüli tevékenységet kellett elvégeznem. A férjem, aki vállalta a kisfiammal
és kislányommal való foglalkozást addig,
amíg a különmunkámon dolgoztam. A
gyerekeimnek, akik türelmesek voltak,
amikor nem voltam otthon.
Hamarosan újra visszatérek a kollégákhoz, azokhoz a közvetlen munkatársaimhoz, akik mindig is segítettek
nekem. Itt az idő, a hely, az alkalom,
hogy mindenkinek megköszönjem a
segítségét, azt az erőn felüli támogatás,
amit kaptam a körülöttem lévő emberektől. Nagy megtiszteltetés ez, büszkeség és
most már mérce is, igyekszem megfelelni
az elvárásoknak, és büszke tulajdonosa
lenni az ESZI-gyűrűnek.

Gratulálok a díjadhoz és az elismeréshez! Példaértékű munkád követendő
mindenki számára. Kellemes nyarat,
pihenést kívánok neked az elkövetkezendő hetekre.
Prokob Ágnes

Steinbachné
Horváth Mária

2009-ben szintén ESZI-gyűrűt kapott
Horváthné Steinbach Mária. Szabó
Béla, az ESZI igazgatója elmondta, hogy bárki, szakszervezet vagy
magánszemély is egyaránt tehet
javaslatot a jelölttel kapcsolatban,
és a jelölések alapján egy ötfős bírálóbizottság dönt az odaítélésről.
Mióta dolgozol az ESZI-ben, és milyen
élmények fűznek ide téged?
1990-ben kezdtem óraadóként, előtte
az erőműben tolmácsolással és fordítással foglalkoztam. Nagyon sok kellemes
élményben volt részem az évek során. Az
elején iskolát építettünk, ami nagy újdonság volt akkoriban. Elkezdődött a szakok
beindítása, óraszámok megállapítása, a
tananyag felépítésének a megszervezése. Nemzetközi pályázatokon vettünk és
veszünk jelenleg is részt.

A díjátadáson említették, hogy a
diákcsereprogram pályázatának te
voltál a vezetője. Hogyan zajlott le a
program?

Az első volt a legnagyobb szabású,
olyan szempontból, hogy legtöbb diákot
mozgatta meg, hiszen 22 tanulót vittünk
ki Belgiumba 3 hétig, illetve fogadtunk
Belgiumból 20 diákot ezt követően Pakson. Sok élményt adott a diákjaink számára a csereprogram, egy eltérő iskolarendszerbe csöppentek bele, ezenkívül
a nyelvet nemcsak tantárgynak látták,
hanem valami olyannak, ami alkalmas
arra is, hogy más embereket megismerjenek, barátságot kössenek.

Úgy tudom, hogy az Idegen Nyelvű
Munkaközösség vezetője is te vagy.
Mikor alakult meg ez a szervezet, és
milyen munkákban vesztek részt?
1980-as években alakult meg a közösség, Novákné Cser Saci kolleganőm volt
a munkaközösség vezetője akkoriban. A
nyelvi munkaközösség szerintem mindig
részt vesz mindenben, egyrészt ha bármilyen rendezvény van, mi vagyunk azok,
akik szórakoztatjuk az embereket és beszélgetésre bírjuk őket, nem csak idegen
nyelven, magyarul is. Másrészt evidens,
hogy az összes nemzetközi kapcsolat, külföldi vendég vagy idegen nyelvű anyag is,
ami a mi kezünkön megy át.

Milyen érzés volt értesülni arról,
hogy idén te érdemelted ki az egyik
ESZI-gyűrűt?

Hihetetlen élmény volt, egyben nagyon
megindító is, egy érzéskavalkádot vált ki
az emberből, öröm, meghatottság, büszkeség és még számos más érzelem kavargott
bennem egyszerre. Ez nemcsak elismerés
számomra, hanem a kollégáknak az elismerése, és ebben ez a legszebb. Nagyon
meglepődtem, mert sokan vannak még
közöttünk, ESZI-s tanárok között, akik
megérdemlik ezt a díjat. Tetszett a díjátadó műsoron a diákok rólunk, tanárokról
szóló filmes összeállítása, megint megláttuk magunkat, és ismét bebizonyosodott,
hogy mi sem vagyunk tökéletesek, jókat
mosolyogtam, és kiváló ötleteket is kaptam még, hogy esetleg mivel lehet színesebbé tenni majd az órát.

Ez úton is szeretnék gratulálni a
díjhoz! Köszönöm, hogy nyilatkoztál.
Kellemes időtöltést kívánok, és jó
Prokob Ágnes
pihenést a nyárra.
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„Bársonyon futottak
perceim”

Helyszíni vezetői ellenőrzések

Juhász Sanyi nyugdíjba vonult

Kontroll és információforrás szállítóinknak is

A neve fogalom Pakson. Ha valaki kimondja: Juhász Sanyi, mindenki csakis őrá gondol. Neve nemcsak a város
sportéletével, de közösségi életével is eggyé forrt. Ha csak
annyit mondok: kosárlabda, ASE, Atomix, Tehetséges
Paksi Fiatalokért Alapítvány, mindenki tudja, Juhász Sanyi mindegyikhez hozzátartozik. Szívét-lelkét adja a kosárlabdáért, a sportért, a városért. Mindenkihez van egy
kedves szava, vagy épp egy vicce. Olyannak ismerjük,
aki mindenből tevékenyen kiveszi részét. Ez a kép az idei
nyártól kissé változni fog. No, nem azért, mert csökkent
volna aktivitása, energikussága, hanem, mert nyugdíjba
vonult. Továbbra sem szakad el Pakstól, de több időt fordít
saját magára, családi életére, a nyugdíjazás lehetőségeinek kihasználására.
Juhász Sándorral, az Atomerőmű Sportegyesület
(ASE) ügyvezetőjével nyugdíjba vonulása előtti utolsó
munkanapján, 2009. április 30-án beszélgettünk.

- Milyen érzés, így az utolsó napon bejönni az
atomerőműbe?
- Tökéletes! Minden rendben van! Végzem a dolgomat, intézem az ügyeket, hogy mindent rendezetten
hagyjak magam mögött.

- Igen tartalmas pályautat jártál, és számos tisztséget töltesz be még ma is. Sikeres kosárlabdázó
voltál, aztán szakedző, nemzetközi játékvezető és
szövetségi kapitány. Tagja vagy a magyar senior
golfválogatottnak. Hogy is kezdődött minden?

- Alapszakmám általános gépész, a Bánkiba jártam
Pesten. Első munkahelyem a Ganz-Mávag volt, ahol
műszaki előadóként dolgoztam, és mellette szakedzői
diplomát szereztem. Aztán polgári alkalmazottként a
honvédség kötelékébe kerültem testnevelőként, majd a
Magyar Kosárlabda-szövetség országos szakfelügyelőjének neveztek ki, és közben szövetségi kapitány is voltam.
Előbb Zalaegerszegen, utána Pakson lettem vezetőedző.
Elmondhatom,
hogy az összes labdajátékot űztem, s
ebben a legmagasabb szint a GanzMávag NB-I-es kosárlabda csapata
volt. Sajnos az I.
osztályú kosárlabdázásból sportsérüléseim, térdműtéteim miatt
ki kellett maradnom. Nemzetközi
játékvezetőként
számos helyen
megfordultam
a nagyvilágban.
Nagy elismerés
volt számomra a
szövetségi kapitányi időszak. A testnevelési főiskolai
diplomám mellé megszereztem a számviteli főiskolait,
három éve pedig a rekreációs vezető diplomát is.
A PA Rt. állományába 1990. március 1-jén vettek fel,
majd 1993. július 1-jén az ASE-hoz kerültem ügyvezetői
beosztásba. Amikor 1994. január 4-én megalakult az Atomix Kft., akkor annak ügyvezetői feladatait is rám bízták.
Közel 8 éven át vezettem a tűzoltási, biztonsági szolgálati,
vendéglátási és egyéb területeket. Negyvennégy év és jó
néhány nap után fejezem be szakmai pályafutásomat.

- És hogyan tovább?

- Kis pihenés, aztán golf. Megyek Bükre, és készülök
az Európa-bajnokságra. Szeretnék bekerülni a csapatba
és jól játszani. Feleségem, Ildikó már 13 éve az erőmű
nyugdíjasa, és úgy érzem, már épp itt az ideje, hogy
több időt töltsek vele. Bükön vettünk egy lakást, de azért
Pakstól sem szakadunk el. Ezentúl kétlakiak leszünk.
Szeretném élvezni a pihenés szép napjait, és mivel mindenkinek saját feladata az életminősége javítása, ezért
ebben többet kívánok tenni.

- Hogyan összegeznéd a paksi éveket?

- Mielőtt erre megadnám a választ, szeretném elmesélni az elmúlt két nap óriási élményét. A Paksi Sportegyesület NB-I-es labdarúgó-mérkőzésén születésnapom
alkalmából én végeztem a kezdőrúgást, mivel a PSE labdarúgóinak is voltam a vezetője. Tegnap pedig a kosárlabdameccs után óriási nyugdíjas búcsúztatót rendeztek
számomra, ahol Süli János vezérigazgató és Hajdú János
polgármester méltatta érdemeimet, és sok szép ajándékot kaptam. Meg is hatódtam. Akkor is elmondtam, és
most ismételten mondom: az elmúlt 20 évben „bársonyon
futottak perceim” – hogy a költő szavaival éljek. Amit elterveztem, megvalósítottam. Büszke vagyok arra, hogy az
atomerőműves tűzoltókhoz és rendészekhez is tartoztam.
Teljesen elégedett emberként távozom. Úgy gondolom,
ezt a végesnek mondott életet negyvennégy évnyi munka
után már pihenéssel is kell tölteni.

- Nagyon jó egészséget, kellemes nyugdíjas éveket
kívánok!
Lovásziné Anna

A helyszíni vezetői ellenőrzés a vezetői
ellenőrzéseknek az illetékes vezető által
végrehajtott kiemelt jelentőségű speciális formája. Célja egyrészt, hogy a vezetők tényleges információkat szerezzenek a szervezet feladatainak végrehajtásáról, az előírások betartásáról, a területi
rendről és tisztaságról, a helyszíni munkavégzés körülményeiről. Az esetleges
hiányosságokat felismerve, az általuk
irányított szervezet, illetve a társaság
működésébe a megfelelő visszacsatolást
megtegyék. Ezzel a szervezetük, illetve
a társaság működését javítsák, a biztonsági kultúrát és a biztonságot növeljék.
Másrészről célja, hogy a vezetők személyes kapcsolatukat erősítsék a területen
munkát végzőkkel, közvetlenül ismertessék és kérjék számon a társasági és
szervezeti elvárásokat, megismerjék
a munkahelyi és egyéni problémákat,
személyes példamutatással erősítsék a
biztonsági kultúrát, valamint a dolgozóknak a biztonság és a vállalat iránti
elkötelezettségét.
A helyszíni vezetői ellenőrzések végrehajtását július elejétől az IOP002 jelű
„Társaság operatív irányítása” című
eljárásrendünk 1. számú végrehajtási
utasítása szabályozza. A nálunk levő
gyakorlatnak új lendületet adtak a WANO által végzett felülvizsgálat megállapításai és WANO TSM képzés (erről
2008. decemberi számunkban részletes
tájékoztatást adtunk). Döntés született
egy, az ellenőrzések során feltárt hibák
gyűjtésére, kezelésére és közzétételére
szolgáló adatbázis létrehozásáról. A
fenti eljárásrend és mellékletei kapcsolódó módosításai megtörténtek. (Ennek
keretében a helyszíni vezetői ellenőrzések tervezésének, végrehajtásának, az
ellenőrzések és eredményeiknek adatbázisban történő rögzítésének technikai
részleteit is külön melléklet írja le.) A
feladat informatikai részét a PassPort
TN moduljának fejlesztése részeként,
az Integrált Műszaki Rendszer bevezetésének 3. fázisában specifikálták.

A helyszíni vezetői ellenőrzések végrehajtásának fő szempontjai a most bevezetendő végrehajtási utasítás szerint
a következők:
– Általános vezetői megítélés (a területi állapotok általános összkép szerinti
megítélése: környezetvédelmi, munkavédelmi, sugárvédelmi, tűvédelmi szabályok általános betartása, általános
területi rend, a személyzet tevékenységének, viselkedésének általános hiányosságai);
– A személyzet ellenőrzése (a személyzet tevékenységének ellenőrzése
konkrét feladat végrehajtás esetén);
– Munkaterület ellenőrzése (normálüzem és karbantartás esetén);
– A képzés ellenőrzése;
– Az operatív végrehajtási dokumentumok rendszeres ellenőrzése

(engedélyek, ideiglenes módosítások,
karbantartás végrehajtási dokumentációk, KU-k, MUT-ok, MÜSZ, Üzemvitelt
támogató információk, Tesztelési Utasítások, Üzemviteli sémák, Üzemviteli
utasítások);
– Blokkvezénylők rendjének ellenőrzése;
– Üzemeltetési terület vezetői ellenőrzése;
– Kommunikáció (a vezetők és dolgozók közti belső kommunikációból adódó
megállapítások, feladatok);
Az adott alfanumerikákhoz kötődő
konkrét tevékenységek kontrollálása
mellett általános cél a munkaterületek
vezetői – ideértve a munkairányítói vezetői szintet is – megfigyelése. Alapvető
szempont a szisztematikusság: a megfigyeléseknek időben rendszeresen, a

helyszíneket tekintve minél átfogóbban
kell történniük. Mindez a vezetői ellenőrzések tervezését teszi szükségessé. Az
értékelési és megfigyelési szempontokat a kapcsolódó eljárásrend rögzíti. Az
információk forrása a megfigyelő vezető
konkrét tapasztalatai, benyomásai és a
helyszíni konzultáció a végrehajtókkal
(benyomások megerősítése, lappangó
problémák felszínre hozása). A visszacsatolás formái a következők:
– azonnali intézkedés a helyszínen;
– helyszíni szóbeli visszajelzés az
érintettek felé;
– intézkedés az illetékes szervezet
felé.
A helyszíni ellenőrzések dokumentálása a már említett adatbázisban való
rögzítéssel valósul meg. Ennek egyik fő
célja a statisztikai kimutatás, illetve a
trendfigyelés.
A helyszíni vezetői ellenőrzések
az atomerőmű területén munkát
végző szállítókra is kiterjednek. A
megújult alapokra helyezett folyamatnak rendkívül fontos hozadéka,
hogy a Paksi Atomerőmű Zrt. bármely, vezetői beosztásban levő alkalmazottjának jogában áll a területen
dolgozó külső cégek fenti szempontok szerinti helyszíni ellenőrzése.
Ennek a jognak a fenntartását a tervek szerint a jövőben a szállítókkal
kötendő szerződések is rögzíteni
fogják.
Ugyanakkor rendkívül fontos hangsúlyozni azt, hogy a szállítókra is kiterjesztett helyszíni vezetői ellenőrzések
nem bizalmatlanságot vagy burkolt
szankciót takarnak. Szállítóink érdeke
is azt diktálja, hogy első kézből kapjanak visszajelzést az itt végzett munkájukról. Ilyen módon a helyszíni vezetői
ellenőrzések fontos információforrást
illetve visszacsatolást jelentenek a lappangó nem-megfelelőségek felszínre
kerülése és a szükséges javító intézkedések meghozása tekintetében.
Prancz Zoltán

Az elhízás okai és szövődményei
Az előző hónapban a táplálkozás
lelki, érzelmi összefüggéseire világítottam rá. Jelen írásomban a
táplálkozási és anyagcserezavarok
egyik leggyakoribb következményére, az elhízásra, okaira és szövődményeire irányítom rá a figyelmet.
Magyarország lakosainak fele túlsúlyosnak tekinthető. Az elhízott ember
nincs megelégedve magával, nem szívesen néz tükörbe, önbizalma csökken,
társaságban bizonytalannak érzi magát.
Az elhízás nemcsak esztétikai probléma, hanem egy sor betegség kockázatát
is növeli. Nemcsak táplálkozási zavar és
anyagcsere-betegség is egyben, de legalábbis fokozza más, súlyosabb anyagcserezavarok, mint pl. a magas koleszterinszint, a cukorbetegség kockázatát.
Az elhízás a zsírszövet mennyiségének kóros megnövekedése. 25 éves
korban a test zsírszövetének tömege
férfiaknál a testtömeg 10-15%, nőknél
20-25%-a. Ezt követően a zsírszövet
mennyisége 2-3 évente mintegy 0,5-1%kal nő. A szokásos – rosszul kivitelezett
- fogyókúra azonban elsősorban nem a
testzsír, hanem a szervezet víztartalmának és izomszövetének csökkenéséhez
vezet.
Az elhízásnak két fő típusát különböztethetjük meg, a nőies és férfias típusú elhízást.
A férfias (centrális, hasi, „alma”) típusú elhízásnál a zsírszövet elsősorban a
has környékére rakódik le, vagyis nagyban megnő a hasi szerveket körülvevő
zsír mennyisége.
A nőies (perifériás, csípő-comb, „körte”) típusú elhízás esetén a fölösleges
zsírpárna főként a csípőn és a combokon található. Az elkülönítés azért fon-

tos, mert a férfias típusú elhízás sokkal
inkább hajlamosít az elhízás szövődményeire – főként az anyagcserezavarokra
– mint a nőies.
Az elhízás az egész civilizált világban
népbetegségnek számít igen fontos tehát az okok kutatása. Az egyik ok, ha az
energiabevitel meghaladja az energiafelhasználást és a többlet raktározásra
kerül. Kialakulhat fokozott tápanyagbevitel és/vagy csökkent felhasználás
eredményeként.
Az örökletes, genetikai tényezők
szerepe egyértelműen kimutatható. Az
elhízást kiváltó okok között az étvágyszabályozás zavara is szerepet játszik.
Ismert tény, hogy a vércukorszint csökkenése aktiválja az éhségközpontot, a
vércukorszint növekedése pedig jóllakottságérzést okoz. A csökkent energiafelhasználást hangsúlyozó elméle-

tek szerint az elhízás oka a csökkent
alapanyagcsere. A túlsúlyosak e szerint
alapvető élettani-biokémiai folyamataikhoz a normál súlyúaknál kevesebb
energiát igényelnek. Az elhízás okai
közt meg kell említeni a hormonális
eltéréseket - ez is lehet az oka klimax
táján a testsúly növekedésének – és a
pszichológiai tényezőket is.
Igen fontos figyelembe venni a környezeti tényezőket. Itt a kalóriadús táplálkozást, valamint a mozgásszegény
életmódot kell hangsúlyozni. Különösen aggasztó, hogy a fejlett országokban egyre több az elhízott fiatal. Néhány
vizsgálat szoros összefüggést mutatott
a fiatalok testsúlya, valamint a TV és a
számítógép előtt eltöltött idő között. Nem
elhanyagolhatók a pszichológiai tényezők sem: a túlsúlyosak étvágya gyakran
„kívülről vezérelt”, és a táplálkozás célja

náluk nemcsak az éhségérzet enyhítése, hanem feszültségredukció, pótcselekvés vagy örömszerzés. Nagyon sok
ember nemcsak akkor eszik, ha éhes,
hanem amikor ideges, feszült, bizonytalan vagy ingerült. Mások akkor esznek, ha magányosnak, levertnek érzik
magukat, munkahelyükön vagy otthon
nem értékelik őket. Megint mások egyszerűen unalomból esznek, vagy csupán megszokásból rágicsálnak olvasás
közben vagy a TV előtt.
Az elhízás számos betegség, valamint
a halálozás kockázatát is növeli, és a
halálozás növekedése arányos a túlsúly
mértékével. Leggyakoribb szövődmény
– főként „alma” típusú elhízásnál – a cukor-, ill. a zsíranyagcsere-zavar a magas
vérnyomás. Ezek kombinációja, mely
nagymértékben fokozza a szív-érrendszeri betegségek, a koszorúér-szűkület,
az infarktus, a szélütés kockázatát.
Az elhízás következtében romlik a
légzésfunkció, és a kövérek között jóval
gyakoribb az alvási apnoe szindróma
(alvási légzésszünet). Az emésztőrendszer betegségei közül a leggyakoribb
szövődmény a zsírmáj és az epekőképződés.
Mozgásszervi betegségek is gyakrabban fordulnak elő elhízottakon. A
támasztószövetek teherbíró-képességét
meghaladó súly mechanikus túlterheléshez, térd-, csípő- és gerincbetegségekhez vezet. A csökkent mozgékonyság
miatt a közlekedési balesetek áldozatai
között gyakrabban találunk elhízottakat. Ma még nem teljesen tisztázott
okokból az elhízás számos rosszindulatú daganat – pl. mellrák, vastagbélrák,
prosztatarák - kockázatát is növeli.
Dr. Vöröss Endréné
Egészségközpont
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A szimulátor kormánya mögött
Még ha szép, napsütéses időjárást,
ha kitűnő minőségű utat, megfelelő körülményeket is produkálnak a
járművezetői szimulátorban, akkor
sem egyszerű a vezetés, a figyelem
megosztása, a koncentrálás, az éberség a kormánykerék mögött. Hát, még
amikor csúszós úton, aránylag nagy
sebességgel kell kanyarodni nagy járművel, mondjuk egy tűzoltóautóval.
Az atomerőmű tűzoltóinak lehetősége
volt mindezt kipróbálni, és közben
igen sok tapasztalatot szereztek.
Június elején pár napon keresztül az
Atomerőmű Tűzoltóságon állomásozott
az a szimulátor, melynek segítségével
az igazihoz hasonló körülmények között
gyakorolták a tűzoltók a nagyjárművek
különböző időjárási és útviszonyok közötti
biztonságos vezetését.
A szimulátort üzemeltető TIR-Suli Bt.
instruktora, Magyar Balázs elmondta,
hogy a szimulátoron percek alatt lehet
létrehozni olyan szituációkat, melyekhez
az életben hosszú idő kell. A tűzoltóknak
feladataik végzése, a tűzeset, a baleset
helyszínére történő vonulás során adott
esetben használniuk kell a jármű megkülönböztető jelzéseit, és ezáltal jogkört
kapnak a sebességhatárok túllépésére,
olyan helyen és módon haladhatnak,
ahol más egyéb jármű nem közlekedhet.
Ezt a nagyfokú sebességtúllépést, a járművek közötti szlalomozást nem tudják
bármikor és bárhol gyakorolni, és igencsak költséges és balesetveszélyes lenne, ha ezeket a szituációs gyakorlatokat
élőben szeretnék elsajátítani. Mivel a
szimulátor járművei fizikai tulajdonságokat is megjelenítenek, így a szimuláció
alatt ki lehet tapasztalni, hogy a jármű
meddig hajszolható, milyen sebességgel
vihető be egy kanyarba anélkül, hogy
megcsúszna, felborulna, milyen sebességcsökkentésre képes, és mit művel
a jármű erőteljesen fékezéskor nedves
útfelületen, vagy hogy autópályán a
járművek közötti cikázás, szlalomozás,
egy szükséges hirtelen irányváltoztatás
miként befolyásolja a járművet az aszfalthoz való tapadásában.
A szimulátor kezelőfelületei ugyanolyanok, mint a valóságban egy teherautóban vagy egy autóbuszban. Az ülés
állíthatósága, az irányjelzők, fényjelzők
kezelhetősége is megegyezik. A tükrök
szerepe a 10-15 m hosszúságú nagy járműveknél különösen fontos. Van például
olyan tükör, mely a jármű jobb oldalának
az útpadkától való távolságát mutatja,

azt, hogy hol halad a jármű, vagy gyalogos került a holttérbe! Kanyarodáskor ez
nagyon fontos! A gáz, a fék- és a kuplungpedál szintén ugyanúgy helyezkedik el,
mint egy igazi járműben, hasonlóképpen
a műszerfalon a fordulatszámmérő, levegő- és olajnyomás mérő, sebességmérő. A
sebességváltó több funkciós, rendelkezik
botváltós, automata és előválasztós működési móddal.
Különböző közlekedési manőverek
végzése, mint nyerges vontatóval, pótkocsis járműszerelvénnyel való tolatás,
garázsba beállás is gyakorolható a szimulátoron. A legnagyobb jármű, a folyadék-

kal teli tanker és a hozzátartozó pótkocsi
vezetése nagyon hasonló a tűzoltóautókéhoz. A szimulátoron való gyakorlás, a
különböző helyzetekkel való ismerkedés
igen hasznos a tűzoltók számára, hisz a
tankeres program segítségével megtapasztalhatják, miként reagál a jármű a
kanyarokban, miként a gyorsulásra és
lassulásra, mire kell vigyázni, hogy ne
boruljon fel.
A szimulátorral különböző vizsgáztatásokat, bemutatót végeztek, Szekszárdon a
Gemenc Volán bérli tőlük. Több autóbusz
társasággal szerződést kötöttek, mely alapján a gépkocsivezetőik képességeit tesz-

telik. A szimulátoron testileg nem érzi a
vezető a nagy járművet, de térben el tudja
helyezni. Ezt az ismeretet fontos megszerezni. A szimulátoron a vezetői felmérést
csak három-négy foglalkozás - ami összesen négyórányi gyakorlást tesz ki - lehet
elvégezni.
A program kitűnő a különböző készségfelmérésekre, például a fékezési reakcióidőre. Képet ad arról is, hogy a vezető miként
reagál, ha valaki az úttestre ugrik, vagy ha
valamilyen akadály miatt leszűkül az út,
vagyis, miként dönt a vezető a különböző
váratlan helyzetekben.
- Lovásziné Anna -

Ember, környezet, biztonság – prevenciós nap Simontornyán
Nagyon változatos programokkal,
nagy terjedelemben került megrendezésre június 11-én, a Simontornyai
Általános Iskolában az a komplex
prevenciós program, amelyen minden
kisdiák talált magának elfoglaltságot
és tennivalót.
A programot most is Torma József alezredes úr koordinálta (Tolna Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Tamási PV Kirendeltség). A feladat nem volt
egyszerű, ebben természetesen segítséget nyújtottak az iskola tanárai is. Össze
kellett gyűjteni tizenhat téma szerint a
jelentkezőket, technikai felszerelést
biztosítani, gépjárműveket mozgatni,
sátrat építeni, bírni a hőséget és a gyereksereg „kirobbanó” jókedvét – csupán
ennyi volt a tennivaló.
A program tűzriadóval indult, majd a
diákok az osztálytermeikből levonultak az
udvarra. Innen már az általuk választott
előadóhoz vagy helyszínre tértek vissza.
Idén két előadót delegált az atomerőmű,
Herman Attila kollégával vártuk az érdeklődő nebulókat. Mindketten két előadást
tartottunk, alkalmanként huszonöt-harminc diák volt ezekre kíváncsi.
Természetesen voltak a mieinknél nagyobb érdeklődést kiváltó programok, hiszen máshol ki lehetett próbálni az eszközöket, teszteket lehetett kitölteni, tanácso-

Az alábbi témákban
szerezhettek ismereteket
a hallgatók:
• Bemutatkozik a paksi atomerőmű.
• Veszélyhelyzet-kezelés az atomerőműben.
• Az ember szorításából kiszabaduló természet.
• Víz nélkül nincs élet.
• Utazás Táplálkozásországba.
• Kamasz-útra-való.
• Mit tehetsz a saját és társaid biztonságáért?
• Trombi és a tűzmanó.
• Tűzoltók a kulisszák mögött.
• Energia, életünk mozgatórúgója.
• A mentők munkában.
• Kis kedvenceink által okozott veszélyek.
• Tettek és következmények, bűnözés.
• Közlekedés a nyári szünetben.
• A Vöröskereszt az emberek szolgálatában.
• Elősegélynyújtás, ha baj van.

kat kaphattak az érdeklődők serdülőkori
problémáikra is. Minden területen szakemberek várták a diákokat. Az előadókat és
rendezőket a Katasztrófavédelem megyei
szervezetei, az ÁNTSZ, az ATOMIX Kft., a
Magyar Vöröskereszt, az OMSZ Simontornyai Mentőállomás, a SZÉKOM Zrt., a VERTIKÁL Zrt., a Tamási Rendőrkapitányság, a
Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság, a Tamási-Simontornya Kistérségi
Önkéntes Mentőegyesület, a Simontornyai
Védőnői Szolgálat és a Drávecz Fotó lelkes
gárdája biztosította.
A tantermi programokat követően a
technikai események a városi sportpályán zajlottak: elsősegélynyújtás, tűzoltás, rendőrségi bemutató színesítette
a kínálatot. A paksi tűzoltó kollégák
segítségével köteles mentésben is részt
vehettek a gyerekek. Nagyon szemléletes kiállítást rendezett egy gyártó a
műanyagalapú hulladékok hasznosítását bemutatva. Komplett katasztrófavédelmi mérőállomást is telepített a szakszolgálat, ez engem is nagyon érdekelt.
Legvégül habparti zárta a rendezvényt,
a nagy melegben nem volt hiány résztvevőkben. Hazafelé tartva több gyerkőcöt
láttunk gázálarcba vagy menekülő kámzsába öltözötten bandukolni az utcán,
nyilván a programokon jutottak hozzá
a kincsekhez. Közös célunk, hogy soha
ne kelljen éles helyzetben használniuk
ezeket.
Varga József

Szakmaiságot
várnak az
energetikusok
Az energiapolitikai intézkedések ellentmondásosak, nem látható a rendező elv, a döntéshozókat esetleges
részérdekek befolyásolják, nem érzékelhető a világos szakmai háttér. Mindennek az eredménye többek között,
hogy felesleges költségek jelentkeznek és ellehetetlenülnek a hosszú távú
fejlesztési elképzelések. Éppen ezért
nagyon fontos lenne egy független
energiastratégiai központ létrehozása
– hangzott el június 10-én Budapesten,
a Magyar Energetikusok Kerekasztala
rendezvényén.
Aszódi Attila, a Műegyetem Nukleáris Technikai Intézet igazgatója szerint
rendkívül komoly kihívást jelent az
energetika terén is a megfelelő szakember utánpótlás biztosítása, mert
a felsőoktatásba bekerülő fiatalok
jelentős hányadának szinte az alapvető természettudományi ismeretei
is hiányoznak. Egy tavalyi felmérés
szerint - melyben 1324 felsőfokú képzésre felvett elsőéves fizikai ismereteit
vizsgálták - kiderült, hogy a hallgatók
83 százalékának tudása nem érte el az
elvárt szint 50 százalékát. Kiderült az
is, hogy a hallgatók 57 százaléka nem
érettségizett fizikából. Éppen ezért növelni kell a természettudományi tárgyak óraszámát és alapvető az is, hogy
a matematika mellett még legalább
egy másik természettudományi tárgy
is kötelező legyen az érettségin. Csom
Gyula professzor a kutatás-fejlesztés
nemzetközi és hazai tapasztalatait
ismertetve többek között elmondta,
hogy a magyarországi K+F ráfordítás
az EU 27-ek átlagát vizsgálva is rendkívül alacsony, pedig még a rendszerváltás időszakában a KGST országok
élvonalába tartoztunk. A hazai nagyvállalatok megszűntek, a közepes és
kisvállalatok pedig tőkehiány miatt
nem tudnak fejlesztésre költeni.
A rendezvényen a magyar energetikusok kiadtak egy állásfoglalás
is, melyben többek között szerepelt,
hogy az energetika privatizálása és
piacosítása az állami szerepvállalás
fokozatos leépítésével járt. A privatizációt követően megszűntek az
energiaellátással foglalkozó korábbi nagy állami szervezetek, tervező
irodák, és nem alakultak ki az átfogó energiafejlesztés megalapozására, döntés-előkészítésre alkalmas,
független szakmai intézmények. A
rendszerváltozás után a hazai energetikai K+F támogatás radikálisan
lecsökkent, infrastruktúrája és tevékenysége erősen visszafejlődött, a
megtelepedett nagy multinacionális
energetikai vállalatok K+F munkáik
döntő részét anyaországukban végzik el. Egyedül az atomenergetika területén nem esett vissza, sőt fejlődött
a K+F tevékenység, amely alapvetően
az állami tulajdonban lévő Magyar
Villamos Műveknek, illetve a paksi
atomerőműnek köszönhető. A hazai
energetikai döntésekhez szükség van
a hazai K+F munkák fokozott támogatására. A központi intézmények és
átfogó hazai kutatás-fejlesztés hiánya
hátrányosan érintik a tájékoztatást is,
noha az energetika gyors fejlődése és
változása szakszerű tájékoztatást és
képzést igényel.
Mayer György
A Magyar Energetikusok Kerekasztala (MEK), a Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) támogatásával
február 10-én a Gellért szállóban
nyilvános vitát rendezett, majd ezzel összekötve jelentették be a MEK
megalakulását és közzétették állásfoglalásukat. A kerekasztalt kilenc
energetikával foglalkozó szakember
hívta életre. Tagjai: Dr. Aszódi Attila,
Dr. Járosi Márton, Dr. Tombor Antal,
Dr. Büki Gergely, Kerényi Á. Ödön,
Dr. Vajú György, Dr. Csom Gyula,
Kovács András, és Zarándy Pál.
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Aktualitások a generáltervezői tevékenység kapcsán
2008 elejétől a Paksi Atomerőmű
Zrt. generáltervezői tevékenységi körét
az ETV-Erőterv Zrt. helyett az MVM
ERBE Zrt. látja el. Azáltal, hogy a
generáltervezői tevékenységet az MVM
cégcsoport tagja végzi, komplexebbé
vált a cégcsoporton belüli szolgáltatások köre.

1. PA Zrt által üzemeltetett műszaki alapadatbázisokhoz kapcsolódó műszaki háttérfeladatok ellátása
– A tervezési feladatok kiinduló adatainak felülvizsgálata és jóváhagyása;
– Generáltervezési irányelvek, tervezési
eljárásrendek készítése, karbantartása;
– Normatíva adatbázis karbantartása;

– Részvétel a megrendelő tervezési folyamataiban;
– A „vevő mérnökeként” közreműködés
engedélyezési eljárásokban;
– Megvalósulási dokumentáció ellenőrzése;
– Tervezési eredmények módosításának
ellenőrzése, jóváhagyása;
– Helyszíni felmérések, helyszíni munkavégzés ellátása;
– Tervezési nem megfelelőség kezelése;
– Tervezés verifikálása (igazolása);
– Egyedi, sürgős tervezési feladatok
elvégzése műszaki tevékenység támogatására;
– Műszaki folyamatokhoz dokumentáció készítése;
– Új és átalakított villamos berendezésekhez zárlatszámítási ellenőrzések elvégzése;
– Elosztók és energiaátviteli berendezések terhelhetőségének ellenőrzése;

2. Mérnökszolgálati tevékenység ellátása
tervezési feladatok körében
– Átalakítások koncepcionális megalapozása, tervezési specifikációk készítése,
jóváhagyása;

3. Szakértői mérnökszolgálati tevékenységek ellátása a PA Zrt. stratégiai feladatai
mentén.
– Független szakértői véleményezés
(ABOS 1, 2, 3);

Az új felállásban tartalmilag is módosult generáltervezői tevékenységhez kapcsolódó
feladatok elosztása. A jelenlegi konstrukcióban az ERBE Zrt. végzi a következőket:

– Átalakítási igények véleményezése;
– Külföldi tervek honosítása;
– Nem technológiai létesítményeket érintő tervezői feladatok komplex kezelése;
– Megrendelő stratégiai projektjeinek
szakértői támogatása.
A korábbiakhoz képest változás, hogy az
IMR fejlesztésekkel összefüggően a PA Zrt.
végzi az alfanumerika gazdálkodást.
Az korábbi tapasztalatok alapján megtörtént a vonatkozó dokumentumok felülvizsgálata és racionalizálása. A generáltervezői
tevékenységhez kapcsolódó dokumentumok jelenleg két csoportban érhetők el az
atomerőmű Portál felületén, a következő
útvonalakon:
– Portál / Központi dokumentumtár /
Normatívák
– Portál / Központi dokumentumtár /
Generáltervezés
A normatíva gyűjtemény az iparág és
kapcsolódó területeinek legtöbb hazai
és nemzetközi szabványát (GOSZT, ASME, KTA, MSZ EN ISO stb.) tartalmazza,
részben a teljes szabványt vagy részben a
tárgyát, illetve az eddigi igények alapján
a külföldi szabványok magyar fordítását
is. A normatíva gyűjtemény nagy segítsé-

get nyújthat a műszaki, karbantartási és
üzemviteli szakemberek napi munkája során. A szabvány gyűjtemény folyamatosan
frissítésre kerül, és igény esetén további
bővítése, a meglévő külföldi szabványok
fordítása, vagy a csak tárgyában rögzített
szabvány teljes feltöltése is lehetséges.
A „Generáltervezés” link alatt a kapcsolódó eljárásrendek, a tervdokumentációk
és engedélyezési dokumentációk tartalmi
és formai követelményeit rögzítő leírások, a
generáltervezői tevékenység alapdokumentációi és a kapcsolódó formalapok találhatók.
Itt szerepelnek a tervezés folyamatában kötelezően használandó és opcionálisan igénybe vehető generáltervezői funkciókat, azok
igénybevételének módját rögzítő generáltervezői irányelvek, illetve az egyes funkciókra
vonatkozó generáltervezői eljárásrendek.
A PA Zrt. tervezési tevékenységét átfogóan szabályozó – ezen belül a generáltervezői funkciót is megjelenítő – belső dokumentum a TKO303 jelű, „Műszaki változás
előkészítése, tervezése, megvalósítása,
lezárása” című eljárásrend. A tervezési folyamat részletes szabályozását, ezen belül
a részletes generáltervezői követelményeket, illetve ezek tételes meghivatkozását az

említett eljárásrendhez kapcsolódó VU02
jelű „Műszaki tervezés” című végrehajtási
utasítás rögzíti. A korábbi tapasztalatok
alapján jelenleg is folyamatban van a tervezési tevékenység szabályozását illetve
generáltervezői követelményeket rögzítő
dokumentumok módosítása. Ennek befejezése 2009. 08. 30-ra várható.
Az atomerőmű tervezésre minősített
szállítói számára a generáltervezői követelmények összesítése a fenti eljárásrendben
illetve VU-ban érhetők el (Portál-hozzáféréssel vagy a kapcsolattartó PA Zrt. szakmai szervezet révén). Emellett a szállítókkal kötendő szerződésekben is rögzíteni
kell a konkrét feladat specifikáción túl a
szakterületenként betartandó formai és
tartalmi követelmények generáltervezői
irányelveit.
A PA Zrt. minőségbiztosítási osztálya
vizsgálja annak lehetőségét, hogy a generáltervezői tevékenységet érintő dokumentumokat elérhetővé tegye az atomerőmű
szállítói számára, a részükre fenntartott
szállítói honlapon.
A generáltervező elérhetősége:
75/507648 genterv@erbe.hu
Prancz Zoltán

Aki a Földgömbnek „formát adott”
Az idén 250 éve (és éppen júliusban) halt meg Pierre-Louis Moreau
de Maupertuis francia matematikus
és fizikus; (1698. július 17. – 1759.
július 27.). Nevét az elméleti fizika
őrizte meg a legkisebb hatás elve vagy
Maupertuis-elv formájában. Az átlagolvasó nem is igen hall már róla.
A hatás energia x idő jellegű fizikai mennyiség, és az elv durván azt mondja ki, hogy
egy mozgó test olyan pályán mozog, amelyen a hatás stacionárius, vagyis a pálya kis
megváltoztatására nem változik. Maupertuis eredetileg azt mondta, hogy minimum,
innen jön az elnevezés.
Az elv megfogalmazása nem volt pontos,
szerzője nem adott hozzá mai szemmel
elfogadható bizonyítást. Euler és Lagrange
fejlesztették aztán ma is használható, matematikailag egzakt elvvé. Nevét mégis ez az
elv őrizte meg. Nem egyedi eset a tudomány
történetében. Talán legkirívóbb példa a furcsa értékelésre Einstein esete, aki – mint

Bár több csarnokot már zárva tartottak
(1, 18, 22, 27), mások csak részben teltek
meg kiállítókkal (a pénzügyi krízis miatt
26%-kal csökkent a kiállítók száma), de
még így is a világ legnagyobb informatikai szakvására maradt a CeBIT (69 ország
4300 kiállító).
Idén Kalifornia állam volt a díszvendég.
Sokak bálványa, az osztrák származású
sokszoros testépítő bajnok, filmszínész,
üzletember, most Kalifornia állam 38. kormányzója jelenlétével is emelte a rendezvények rangját. Mindenütt sok rajongó,
nagy tömeg várta. Nagyon nagy csalódás
volt, hogy a fogadásokon Schwarzenegger
nem szólalt meg németül.
Az „intel” beszámolt processzorfejlesztő projektjeiről. A tick-tock technika
lényege, hogy kisebb lépésekben hajtják
végre a processzorfejlesztéseket, különválasztva a rétegvastagságot biztosító
gyártástechnológiát (tick) és a belső
vezérlést, felépítést működőképességet
(tock). Így többféle terméket bocsátanak
ki rövidebb, kevesebb tesztelést igénylő,
biztonságosabb fejlesztés után. Következő
lépés a 32 nm rétegvastagság és a három
„morzsás” felépítésről 2-re átállás lesz. A
40 éves vállalat 7 miliárd $-ból épít gyárat
Új-Mexikóban.
Microsoft a Vista sikertelensége után
a Windows 7-ben bízik, melybe új funkciókat építettek be. Végre megújult a
menürendszer grafikája. Többérintős
képernyő kezelője főleg a fotóalbumok
válogatásánál, rendezésénél nyújt majd
segítséget. Nem kell minden programot a

tudjuk – a Nobel-díjat nem a relativitás elméletért kapta meg, hanem a fémekből fény
hatására kilépő elektronok viselkedésének
kvantumfizikai magyarázatáért.
Maupertuis-nak is volt egy olyan teljesítménye, amelyben az elsőség feltétlenül övé,
és amelynek végrehajtásával egy kicsit a tudomány mártírjának is tekinthető. Abban az
időben vitatott kérdés volt a Föld alakja. Azt
már sejtették, hogy nem gömb, de egyesek
azt vitatták (pl. Cassini, a csillagász), hogy
tengelye irányában megnyúlt (mint egy
földimogyorószem), mások (pl. maga Maupertuis is) úgy vélték, hogy tengelyirányban
belapult (mint egy lencseszem). A kérdés
eldöntésére expedíciót szerveztek Maupertuis vezetésével, amelynek feladata az volt,
hogy megmérje északon, Lappföldön az egy
fokos középponti szöghöz tartozó délkörszakasz hosszát. Ha a Föld tengelyirányban
megnyúlt, északabbra rövidebb értéket kell
kapnunk, ha lencse alakú, akkor hosszabbat
(képzeljünk/rajzoljunk azonos nagyságú
szöget egy ellipszis tengelyvégeinél, illetve
negyvenöt fok irányában).

Az expedíció végén 1737-ben jelenthette
az akadémiának, hogy a délkör 1o-os szakaszának hossza a sarkkörön 111,09 km,
szemben a Franciaországban korábban
lemért 110,46 kilométerrel, ami azt jelenti,
hogy a lencse alak (és ezzel Maupertuis)
győzött.
Ma az űrhajózás korában ezt az eredményt szinte egy csettintésre, íróasztal
mellett megkaphatjuk, de akkor hosszú
ideig kellett dolgozni érte embertelen körülmények között az északi sarkkör közelében
– sőt azon túl is. Nyáron együtt szenvedtek
a lappokkal és rénszarvasokkal a milliónyi
vérszívó rovartól, télen a hó és sarki fény
derengésében a dermesztő hidegtől, amikor minden megfagyott, a pálinkát kivéve,
de ha inni akartak, a szájuk odafagyott az
üveghez. És persze nem létezett a mai sarki kutatóállomások nagyszámú kényelmi
berendezése sem.
Hazatértekor Maupertuis 2 csinos lapp
leányt is hozott magával (a kortársak megjegyzik: szüleik engedélye nélkül), azokkal
feltűnő, demonstratív sétákra indult Párizs

utcáin, és mindenképpen reklámozta magát, hogy ő volt az, aki elsőként…
Maupertuis tette abban a korban tényleg
jelentős volt (nagyon kis különbséget mért
ki megbízható pontossággal). Méltán lett
nevezetes személyiség. A Francia Akadémia tagjai sorába választotta. Az ekkor még
barátjának tekinthető Voltaire ajánlatára
Nagy Frigyes meghívta a Berlini Akadémiához, ahol a király javaslatára hamarosan
elnökké választották.
Ekkor elsőbbségi vitába keveredett a
Maupertuis-elvet illetően, amelyben aztán nem egészen korrekt módon járt el
(„A szék határozza meg a tudatot”!?). A
tekintélyromboló tudománytörténészek
megírják, hogy ebben a nagy Euler is segédkezett neki, aki ekkor formailag alárendeltje volt.
Voltaire, aki korábban nagy tisztelője volt Maupertuis-nak - dicsőítő verset
is írt róla -, ekkor megharagudott rá, a
verset zseniálisan minimális változtatásokkal pocskondiázássá változtatta,
majd megírta a Doktor Akakia című, ha-

CeBIT 2009 – Hannover, 2009. március 2-8.
• ICT és a társadalom,
• Mobil kommunikáció,
• Üzleti kilátások 2015-ig,
• Internet a modern társadalom érrendszere.

gépre telepíteni, azok alkalmazásszerverről futtathatók majd, ikonjaikról indítva.
A rendszer egyre inkább szerviz szemléletűvé válik: figyelmeztet a frissítések
telepítésére, a gazdaságosabb erőforráselosztásra. A hálózati csatlakoztatás már
a gép bekapcsolásakor létrejön, mivel már
szinte célszerűtlen, elképzelhetetlen szigetüzemű számítógép. Gondoltak a legifjabbakra is,
kiket még meg kell óvni
a világháló nem gyerekeknek való tartalmától
– megalkották azt a keretrendszert, melyben
a szülők korlátozhatják
milyen tartalmú oldalakhoz férhetnek
hozzá csemetéik, mennyit és mivel játszhatnak.
A CeBIT Global Conferences az Information and Communication Technology
(ICT) kulcskérdéseit vette sorra négy napon keresztül:

Az érdeklődőknek a napi témának megfelelő tematikus vásárvezetést is tartottak
délutánonként, így csatlakozott az elmélet
a gyakorlathoz. Díjkiosztó (Convergators)
is csatlakozott a konferenciához. Díjat kapott az új generációs SIM-kártyás mobil
telefonok (UICC) hitelkártyaként felhasználásának, valamint a beszédvezérelt
művégtagok kidolgozója. Itt említették
meg a jövő nagy találmányát, az aktív
kontaktlencsét, mely többek között arra
is alkalmas lesz, hogy segítségével a tanár
nevén szólítsa diákjait, kiket először lát.
A kilátóból szétnézve föliratozza a panorámát, a hegyek,
épületek neve, történelmi
dátumok, események felidézésével, akár egy néma idegenvezető. Ha megtanítják
rá, felismeri a berendezéseket, azok alkatrészeit. Diktálja, bemutatja a bontási, a
szerelési sorrendet.
Folyamatosan változó világunkban
lépést kell tartanunk a fejlődéssel. Még
sosem volt ennyire aktuális az „élethosszig tartó tanulás”. A német BITCOM cég
17 m2-s e-learning üzletágat üzemeltet
– ismertette a cégóriás elnöke Dr. AugustWilhelm Scheer professzor.

Most is súlyponti téma volt az energiatakarékosság. A 8-as csarnokban mutatták be azokat a megoldásokat, melyekkel
ez a cél elérhető. A hajlékony napelem az
öltözék része lehet. Kedvező időjárás esetén tölti elektromos készülékeinket.
Tavaly a WinHEC, idén a fejlesztők díját
nyerte el az AIPTEK V10/V10 Plusz/T10
LCD-s mobil projektora, mely bár már
csak mobil telefon méretű, mégis majd
kétméreteres képet képes kivetíteni akár
1-2 GB memóriakártyáról (2.3x12.4x5.3
cm, 10 dkg, ~100 eFt).

A lézernyomtatók működésük során az
egészségre káros ózont bocsátanak ki. Aktívszenes szűrő gyárilag csökkenti a káros
anyagot, cserélni kellene, ritkábban, mint
a festékpatront kb. 12.000 oldalanként.
Gyártanak hatékonyabb, nagyobb kapacitású kiegészítő szűrőket is.
Szinte már feledésbe ment a PCMCIA.
Az ExpressCard 2.0 eszközök jelentősen

marosan híressé vált gúnyiratot ellene.
Ezt megmutatta a királynak, aki kérte,
hogy mégis, ne járassa le akadémiája
elnökét, ne publikálja a pamfletet. Voltaire ezt megígérte, majd első dolga volt,
hogy egy másik műre kapott nyomdaengedély lobogtatásával kinyomatta és
széles körben terjesztette művét. Igaz,
ezért menekülnie kellett, de ehhez hozzá volt szokva, életét haragosok és üldözők szegélyezték.
Meg kell még említenünk, hogy Maupertuis bizonyos szempontból a genetika ősszülőjének is tekinthető, a részletek teljes
ismerete nélkül kimondta, hogy a magzat
mind az apától, mind az anyától kap bizonyos „részecskét”, amelyek aztán együttesen határozzák meg a születendő gyermek
tulajdonságait.
A Holdon mintegy 600 matematikus nevét őrzik különböző felszíni alakzatok. Az
egyik kráter Maupertuis-ról van elnevezve.
Remélem, hogy belátható időn belül nem
telepítenek bele/rá rakétakilövő silót.
Vinnay István

gyorsabbak elődeiknél (10x, még az általánosan használt USB 2.0-nél is), sokkal
nagyobb tárolókapacitásúak, minden operációs rendszer alatt dolgoznak.
Akik eljutnak kristálytiszta vizű tengerpartra, ott elámulva szemlélik a víz alatti
világ páratlan színpompáját, s irigylik a
búvárok drága képrögzítő berendezéseit – a búvárszemüvegbe épített digitális
fényképezőgép olcsón megoldja a problémát, melyet egy műanyag játékokat gyártó cég készít.
Több mint 45-en pályáztak a fejlesztő
játékok díjára. Jórészt diákokból álló fejlesztők felismerték, hogy nem egymással kell harcolni, a természet erői (árvíz, aszály, földrengés) épp elég kihívás
az emberiségnek az életkörülmények
fenntartásához. Mások tanulási problémákat oldanak fel kalandjáték közben
megoldandó feladatokkal. Azzal is lehetett nyerni, ha valakik a New York-i
földalatti közlekedését szimulálták játék formájában.
Sokan megálltak, csodálkoztak a 3D-s
nyomtató láttán. Mérethű, színezett, nem
ritkán működőképes modellek kerülnek
ki belőle. Amikor már azt hittem, hogy
mindent láttam, a legváratlanabb helyen
a fordító, nyelvoktató programok reklámajándéka, csokoládé-fénykép került a kezembe. A speciálisan kialakított vékony,
fehér csokoládé rétegen átszűrődő fény jól
felismerhető, lágy, fekete-fehér fotó minőségű képet rajzol ki.
gyulai
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Defendo és Krav-Maga szabadedzés Pakson
Közel hatvan fiatal fiú és lány testközelből ismerkedett Pakson két azonos
célú, némiképp eltérő eszközrendszerű önvédelmi rendszerrel, az angolamerikai eredetű Defendóval és az
izraeli Krav-Magával. A szeminárium
és szabadtéri edzés szervezője és oktatója Végh Csaba, a PA Zrt. rendészeti osztály fegyveres biztonsági őrség
parancsnoka volt.
Június 21-én többségben azok küzdöttek és
védekeztek az Atomerőmű SE Csónakház
előtti füves területén, akik az önvédelem
terén eddig megszerzett elméleti tudásukat
és gyakorlati ismereteiket több neves hazai
instruktor segítségével fejleszteni szándékozták. A Defendo eredetileg rendvédelmi
célokra kifejlesztett közelharctechnikák
továbbfejlesztett, modernizált változata,
amely a mai világ valós fenyegetéseire, erőszakos megnyilvánulásaira ad válaszokat.
Legfőbb célja a támadó megállítása és hatástalanítása. E hatékony önvédelmi rendszer
nem harcművészet és nem is küzdősport,
és ami fontos, hogy a kezdők is rövid idő
alatt és könnyen el tudják sajátítani. Több
mint kilencvenéves múltjával, tudományos
(fizika, biológia, pszichológia stb.) hátterével és valós harctéri tapasztalatával korunk
egyik legjobban fejlődő önvédelmi rendszere. Jelképükben található háromszög a hármas egységre utal: a fizikai állóképesség és
a technikai tudás fejlesztése mellett nagy
hangsúlyt fektetnek az instruktorok a mentális és pszichés folyamatokra is. Először
elemezzük az ellenséget, a támadó tipikus
megnyilvánulásait, hiszen a stresszt és
annak fizikai és pszichés megnyilvánulásainak kezelését is meg kell tanulnunk.
Természetesen fejlesztjük és gyakoroljuk
az alapfogásokat, valamint folyamatosan
növeljük a kondíciót is – tájékoztatott Végh
Csaba instruktor.
A fiatalabb és harcos Krav-Maga (héberről magyarra fordítva: közelharc) az izraeli
háborús tapasztalatokra épített taktikai és
önvédelmi rendszer. Legfőbb célja, hogy
felkészítse az embert az erőszakos helyzetek felismerésére és azok nagyon gyors,
megfelelő kezelésére. Mivel a védekezés lépéshátrány, így a felismerést egy azonnali,
megelőző támadás követi. Felkészít a több
ellenfél elleni küzdelemre, késes, botos, lőés más fegyveres támadások elleni védekezésre, valamint a pusztakezes harcra is.
Nincsenek benne a tradicionális stílusokra

Pedagógusnap
Pakson

jellemző, szigorúan kötött mozgásformák
és formagyakorlatok. A tanuló minden
alkalommal egy gondolkodásra serkentő
fizikai és mentális tréningen vesz részt,

Látogatók az Idõsek Otthonából

ahol ő van a középpontban, ahol minden
róla szól, igyekszünk felkészíteni a legváratlanabb helyzetekre – tájékoztatott Cseh
Tamás oktató.

Hasznos információ: az UV-sugárzás előrejelzése
Sugárözönben élünk, lépten-nyomon
kapcsolatba kerülünk az elektromágneses terekkel és hullámokkal. Egy
korábbi cikkünkben a mobiltelefonok
használata során kezelendő veszélyekre, most pedig arra hívjuk fel a
figyelmet, hogy a Nap által kibocsátott
ultraviola (UV) sugarak esetén sem
árt az elővigyázatosság. Sőt, érdemes
figyelemmel kísérnünk az Országos
Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) szakembereinek UV-B előrejelzéseit és a
közhasznú információit.

2009. május 25-én a paksi Idősek Otthona
lakói félnapos üzemlátogatást tettek a paksi
atomerőműben. Régóta tervezett álmuk vált
valóra, hiszen közülük többen (hiába paksiak)
még soha nem jártak az erőműben.
Az ötlet megvalósulását Aranyiné Czetli Judit
készítette elő, és szervezte meg a programot.
Szívesen tette, mert biztos volt benne, ezzel
nagy örömhöz juttatja az időseket. Tudta, hogy
számukra az erőműlátogatás, sokkal nagyobb
érték egy egyszerű kirándulásnál.
Az idős vendégek - kik között volt közel
kilencven éves és járókerettel közlekedő - a
Tájékoztató és Látogató Központban kezdték az erőművel való ismerkedést. Itt Járfás

Tamás karbantartási főosztályvezető adott
számukra tájékoztatást, aki igyekezetett az
erőmű működését és kezdetektől napjainkig tartó történetét oly módon bemutatni,
hogy az mindenki számára érthető legyen. Ezt
követően a vendégek megtekintették a szoborparkot, majd autóbusszal tettek az üzemi
területen egy körutat, mely során láthatták
többek között a blokkok épületeit és a bővítésnek helyet adó területet is.
A kirándulás befejeztével mindenki apró ajándékot kapott, és kissé meghatottan, kicsit
fáradtan, de annál nagyobb élménnyel tértek
vissza az otthonba.
Lovásziné Anna

Kevesen tudják, a Krav-Maga létrehozója a budapesti születésű Lichtenfeld Imre
(1910-1998) sikeres birkózó, bokszoló, tornász és atléta volt, aki húsz éven keresztül a testnevelés és a közelharcoktatatást
irányította az Izraeli Védelmi Erőnél. Célja
egy olyan univerzális rendszer létrehozása
volt a fegyveres erők számára, amely kortól, nemtől és testalkattól függetlenül bárki
által elsajátítható a lehető legrövidebb időn
belül. Nyugdíjba vonulása után Lichtenfeld
Imre megkezdte a Krav-Maga tanítását a
civil szférában is. Talán tőle származik a
jó tanács: Minden esetben törekedjünk a
törvények betartására, az arányosság elvére, de inkább tizenkét ember döntsön az
ügyemről a tárgyaláson, mint négy ember
vigye a koporsómat a temetésemen!
A bővebb információt igénylők számára
jelezzük: Pakson, a lakótelepi konditerem
mellett hétfőn és szerdán Defendo, kedden
és csütörtökön Krav-Maga edzéseket tartanak a paksi edzők, instruktorok, melyekre
kortól, nemtől függetlenül minden érdeklődőt szívesen várnak.
(A fotók forrása: www.PaksNET.hu)
Sipos László

Pakson 2009. június 8-án a Városi Művelődési Központban tartották a városi
Pedagógusnapi ünnepséget.
Idén is nagyszabású ünnepség
keretében köszöntötte az oktatásban
dolgozókat Hajdú János polgármester.
Ünnepi beszédében a jelenlegi oktatási vezetés hibáira világítva vette sorba
mindazokat a körülményeket, amelyek ma megnehezítik a pedagógusok
munkáját.
Ezután az elismerések átadására
került sor. A Pedagógus Szolgálati
Emlékérmet: Radnótiné Barna Éva,
Schuckert Ádám Gáborné, Magyar
Mária, Telegdiné Verli Éva, Csutiné
Rácz Mária vehette át. Arany Diplomát
Gyutai Attiláné, Vas Diplomát Cziczer
Istvánné és Örvös Ferencné kapott.
A város elismerését, a „Gyermekeinkért” díjat két nyugállományba vonuló
intézményvezető kapta idén: Németh
Lászlóné, aki húsz évig állt a Bezerédj
Általános Iskola élén és
Hartman József, a PRO Artis Művészeti Iskola igazgatója.
Az elismerések átadása után Lukács
Sándor pódium estjét láthatták a meghívottak.
Wollner Pál

A biológiai hatás szempontjából fontos mennyiség az emberi testet érő UV-sugarakból származó
energiakorlát. Az embereket érő sugárzásoknak
természetes eredete a Nap. Manapság divattá
vált a barna bőr, nagyon sokan az egészség jelképének tekintik. A sajtótermékekben néha riogató,
néha túlságosan megengedő cikkek jelennek
meg a napfürdőzés káros és hasznos hatásairól. Vannak makacs tények, így az ózonréteg
elvékonyodásának következtében megváltozott
UV-sugárzás és az emberi figyelmetlenségek
miatt elkezdett növekedni a bőrrákos megbetegedések száma. A természetes UV-sugárzás
legnagyobb hányada már a szemünk legkülső
rétegén, a szaruhártyán és a környező részeken
elnyelődik. A kötőhártyán okozhat gyulladást, a
hosszan tartó és ismétlődő besugárzás szürkehályogot okoz. A tíz óra előtt és a tizenöt óra után
folytatott napozás során a leégés elkerülhető.
Felmerült az igény, hogy a lakosság figyelmét
alkalmanként fel kell hívni a nagyon erős UVsugárzás veszélyeire, ezért egy szakemberekből
álló munkacsoport kidolgozta a hazai sugárzási

viszonyokat figyelembe vevő UV-riasztás alapjait. Az Országos Meteorológiai Szolgálatnál az
emberi bőrre veszélyes UV-sugárzás előrejelzése
1995 óta folyik. A szakemberek egy kanadai
számítási modell alapjait fejlesztették tovább a
helyi viszonyoknak megfelelően. A Nap horizont
feletti magassága döntően meghatározza az UVbesugárzás erősségét, így az előrejelzés a nyári
időszakban folyik, mivel az év többi szakaszában
a kis napmagasságok miatt nincsen jelentős UVbesugárzás. A másnapi várható maximális UVsugárzás erősségének előrejelzése három lépésben történik. Az első lépésben a csillagászati geometria figyelembevételével a teljesen derült időre
érvényes UV-érték előrejelzése készül el. Ezután
hajtják végre a két fontos befolyásoló tényező, az
ózontartalom és a felhőzet okozta hatás következtében szükséges korrekciót. Az ózon erősen
elnyeli az UV-sugárzást, ezért a földfelszínre érkező UV-besugárzás alakításában döntő a légköri
ózon mennyiségének a szerepe, tehát előre kell
jelezni a másnapra várható ózontartalmat. Ezt
egy korábbi, saját fejlesztésű modell segítségé-

vel végzik. A szakemberek pontos kapcsolatot
találtak a sztratoszféra hőmérsékleti szerkezete és az ózontartalom között. Így az időjáráselőrejelző modellek által másnapra előrejelzett
sztratoszférikus hőmérsékleti struktúra alapján az
OMSZ jelzi a másnapi ózontartalmat. A második
lépésben ennek hatását veszik figyelembe. A harmadik lépés az időjárás-előrejelző modell által
másnapra előrejelzett felhőzet által okozott hatás
figyelembevétele a számításban. Ezután áll elő a
másnapra várható maximális UV-sugárzási érték.
Az UV-sugárzás előrejelzése az egész ország területére történik, amely térképes formában áll elő.
A térképen a különböző erősségű UV-sugárzási értékek különböző színnel kerülnek jelölésre,
amelyeket a térkép melletti skálán azonosíthatunk be. Az UV-sugárzás erősségét a ma már az
egész világon egységesen használt úgynevezett
UV-index egységekben adják meg.
Az UV-index 0-tól 10-ig vehetett föl értékeket, de
a 10-es már nagyon extrém eset, így nem is volt
még rá példa a hazai mérések történetében. Az
indexértékeket az alábbi kategóriákra osztották:
gyenge, mérsékelt, közepes, erős és nagyon erős.
A hazai viszonyoknak megfelelően módosították
a korábbi kategóriákat. A riasztást 7,5-es, nagyon
erős értéknél adja ki a szolgálat. Így történt idén
több alkalommal, például legutóbb július 3-án
másnapra vonatkozóan, melyet a mellékelt térkép is illusztrál. Az UV-B sugárzásra vonatkozó
előrejelzésre és a védekezési tanácsokra vonatkozó információk a http://www.met.hu/hunalarm/ és a www.napsugarzas.hu weblapokon
találhatók. Nem kívánom lebeszélni az olvasóinkat a napozásról, de az egészséges kockázatvállalás érdekében érdemes tanulmányozni az
UV-B előrejelzést és megfogadni a szakemberek
tanácsait.
Sipos László
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A Káli-medencében túrázott a
Paksi Orosz Klub
Immár negyedik alkalommal túrázott a
Paksi Orosz Klub (POK). Az idén a Balaton-felvidékre, a Káli-medence irányában
indultunk. A gyalogtúra megkezdése előtt
megálltunk az ismert ásványvíz palackozó
üzem előtt, és ittunk egyet a vasban gazdag,
finom kékkúti forrás vizéből. Ránk is fért
ez a frissítő. Köveskáltól – már gyalog – az
országos Kék Túra vonalán átmentünk a
Szentbékkállára. Majdnem rögtön az indulás után erős kaptatóval kezdődött az út,
nem volt könnyű, de mindenki (gyerek és
felnőtt egyaránt) szerencsésen felkapaszkodott az emelkedő tetejére. Az emelkedő
végén az Eötvös-kilátóhoz értünk, ahol a
kitáruló Balaton látványa kárpótolt minket a fáradságos szakaszért: meseszépnek
találtuk a tájat. A túra végi célállomás a
Szentbékkállánál található Kőtenger volt,
ahol hosszan pihentünk és megebédeltünk
a hátizsákból. A pihenő ideje alatt többen a
csoportból megpróbálták megmozgatni a
hatalmas ingókövet a rom tetején. Sikerült
is nekik.
A túra meghirdetése után a PA Zrt.-től
kapott nagy busz (köszönet érte!) gyorsan
megtelt: a túrán 39 fő vett részt. A túrát az
idén is Jakab Éva, a DEMETER egyesület
elnöke vezette a rá jellemző profizmussal
és alapossággal. Az idén is látványban gazdag útvonalat sikerült választani. Az eddig
a POK tagok által bejárt négy túra útvonal
mindegyike megtalálható Magyarország
tíz leglátványosabb és a turisták által legkedveltebbek útvonal között. Ha esetleg
célul tűznénk ki a toplistán lévő többi túra
teljesítését is, akkor van még mit bejárnunk. Nagyon fontosnak tartom, hogy a
POK orosz tagjai megismerjék választott
második hazájukat.
Szucsán Marina, túraszervező

2009. július 3. és 5. között Vác adott
otthont az 59. Villamosenergiaipari Országos Természetbarát
Találkozónak (VOTT).

59. VOTT Vácott

Az idei rendezvény házigazdája, főrendezője, a MAVIR (Magyar Villamosenergia-ipari
Átviteli Rendszerirányító Zrt.) A rendező
társaság az idén ünnepli az egységes magyar villamosenergia-rendszer létrejöttének hatvanadik évfordulóját.
A központi helyszínül szolgáló Vác, a
Dunakanyar szíveként ismert település,
Pest megye negyedik legnagyobb lélekszámmal rendelkező városa, melynek
900 éves történelme, gazdag kulturális

élete, nemkülönben helytörténeti, irodalmi, művészeti, természeti és gasztronómiai értékei vonzó célpontjai voltak
a találkozó résztvevőinek. A találkozó
megnyitóján Tari Gábor MAVIR Zrt. vezérigazgatója, ezen szavakkal üdvözölte
a versenyzőket.
Dr. Báth János polgármester köszöntőjében kifejtette, hogy a történelem során
magyar és német város született, melynek
polgárai élénk kereskedelmi és messzire

Villámtúra zenekarral
Paks testvérvárosában, a németországi Reichertshofenben járt fúvós zenekarunk, a közkedvelt Roger Schilling
(május 7-10).
Reicherhofen Bajorországban, Ingolstadtól
10-15 km-re délre található. Lélekszáma
7300 körül van. Régóta lakott település,
már 1100-ban említést tesznek róla, 1505től piac- és vásártartási jogot kapott, 1777től tartozik Bajorországhoz.
Az út apropóját az adta, hogy a testvérváros fúvószenekara fennállásának negyedszázados évfordulóját ünnepelte. A zenekarok ünnepi alkalmakkor kölcsönösen felkeresik egymást, ápolván a jó kapcsolatokat.
Hivatalos kísérő volt Hetzmann Albert, a
paksi Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat elnöke.
A busz kora reggel indult útjára, és késő
délutánra ért célt. Michael Franken polgármester hivatalában fogadta a messziről
jött vendégeket, majd egy pohár pezsgővel
koccintottak. A fáradt utasokat a közeli erdőben lévő panzióban szállásolták el.
Péntekre egész napos kirándulást szerveztek. Elkísértek a közeli Ingolstadtba,
a patinás AUDI múzeumba és a gyárba.
Megcsodálhatták a legendás, drága luxusautókat, a versenypályák korlátlan urait,
a szélvésznél is gyorsabb „ezüst nyíl” versenyautókat. A márka idén lett 100 éves.

Szombaton délelőtt városnézés következett
Ingolstadtban, melynek keretében a Hadtörténeti Múzeumba is ellátogattak. A régi
fegyverek - dicsőséges harcok tanúi - most
békésen pihentek a tárlók fényes üvege
mögött.
A templomban ünnepi misével kezdődött a délután. A misét kísérő zenei betéteket, az egyházi zenét most fúvószenekar
szolgáltatta. Az ünnephez hozzátartozott
az egyesületek felvonulása zászlóikkal.
A zenekarok zeneszóval vonultak végig
a főutcán a sportcsarnokig, ahol az ünnepi vacsorához terítettek. A hatalmas,
hímzett, festett zászlókat széles ívben
lengették, hogy jól láthatók legyenek.
A zászlók végig jelen voltak, mint az
ősök szelleme, a vacsora alatt tartóban
pihentek, a mulatság végén elvonultak.
A meghívott vendégseregnek (~1000 fő)
előtt felváltva játszottak a zenekarok, bizonyságot adva tudásukról. Éjfél utánig
tartott a táncmulatság, ahol szambától a
valcerig, tangótól a csacsacsáig mindent
játszottak.
Vasárnap a hazaúttal telt el. A buszon
visszaidézték az emlékezetes élményeket. A válság a vendéglátásban egyáltalán nem érződött, de beszélgetésekből
fény derült, hogy bezárt a fafeldolgozó,
valamint több cégnél is háromnapos
munkahétre tértek át.

ható szellemi és művészeti centrumot
teremtettek. A történelem során iparvárossá, iskolavárossá és a térség egyházi,
kereskedelmi, kulturális és egészségügyi
központjává vált.
Oroszki Lajos a MAVIR SE elnöke jó versenyzést kívánt a megjelenteknek.
A hagyományoknak megfelelően két
fő versenyen mértük össze az erőinket
az ország többi részéről odasereglett
iparág természetjáróival. Pénteken

délután a hagyományokhoz híven a
tájfutó és veterán verseny került lebonyolításra.
Szombaton kora reggeli indulással a terepverseny résztvevői a helyszínnek szolgáló Naszály-hegyen a Gyadai tanösvény
térségében rótták az erdőt.
A verseny a szokásoknak megfelelően
egy hosszabb távú középszintű kategóriának felelt meg.
Ugyanezen idő alatt a kétfős városi csapatok kószáltak a városban, oldották meg
feladataikat és ismerték meg Vác múltját,
jelenét, nevezetességeit.
A versenyek után a rendezők lehetőséget
teremtettek pénteken délután a gödi alállomás megtekintésére. Szombaton délután
az érdeklődők hajókiránduláson vehettek
részt - az éppen magas vízállású Dunán - a
Visegrádi várig és vissza.
Szombaton este gálavacsora várta a
résztvevőket a helyi sportcsarnokban, melyet műsoros est követett. Az esten többek
között Edit Piaf sanzonjait hallgathattuk,
fellépett Makray Pál zenés műsorral, a
Füzes táncegyüttes, AGRA hastáncosnői,
Kovács András Péter humorista és Hevesi
Tamás. Kora hajnalig tartó turistabálon a
Hant Band szolgáltatta a zenét.
Az eredmények a vasárnapi eredményhirdetésen derültek ki. Az idén a férficsapatunk volt igazán sikeres. Megnyerték a
terepversenyt, a városi versenyt és így az
összetettben is aranyérmesek lettek.
Női tájfutásban Körösztös Lívia 2., férfi
tájfutásban Jakab Albert 2., Szenior kategóriában Kókai Péter 2. helyezést ért el.
Női csapatunk összetett kategóriában
szintén 2. helyezést ért el.
A 2009. évi találkozó a PA Zrt. részéről
így nagyon jól sikerült.
A díjkiosztás végén meglepetésként Bacsó Nándi bácsi több évtizedes a VOTT-ok
szervezésében kifejtett munkáját köszönték meg.
Találkozunk a 60. VOTT-on Székesfehérváron!
Wollner Pál

Demeter-teljesítménytúra
Már hagyománya van a mezőföldi
teljesítménytúráknak, mely mindig új
útvonalon, újabb és újabb oldaláról
mutatja meg ezt a csodálatos vidéket.
Így volt ez most is, mikor május 9-én
17 km-es vagy 30 km-es távot teljesíthetett, aki nekivágott.
A hosszabb táv Vajtáról, a rövidebb Németkérről indult. A teljesítménytúránál
mindenki a saját tempójában haladhat
– ezért nagyon szeretem. Itt is ki lehet élvezni a táj szépségeit, de kinek ez tetszik,
kinek az. Könnyebb volt megközelíteni
a rajthelyet a rövidebb távhoz, mivel a
buszpályaudvaron csak a 8 órás helyközi
járatra kellett feljutni, és a kultúrháznál
leszállni. Most tömve volt a busz, főleg
túrázókkal.
Gyorsan megtörtént a templom előtti
kis téren a nevezés, s már indulhattunk
is az útnak. Összeszokott kis társaságok,
alkalmi csoportok vidáman beszélgetve
haladtak, oda-oda köszöngetve a kíváncsi
helybélieknek. A falu végén azután egy
éles kanyarral be az öreg erdőbe. A természetvédelem oltalma alatt hatalmasra terebélyesedő fák még a tapasztalt természetjárókat is csodálatra késztették. Rövidesen
átértünk az akácosba – szinte roskadoztak
a fák a rengeteg virágtól, bódító illatot
árasztva szerteszét. Ritkás koronájukon át
már kora délelőtt rekkenően sütött a nap,
szokatlanul az évszakhoz képest. Szorgos
méhek dongtak, gyűjtve az értékes mézet.
Bár nagyszámban települtek ki a méhészek számos kaptárral az erdőbe, mivel
nektár volt, azzal voltak elfoglalva ezek a
harcias bogarak, nem törődtek az izzadt
turistákkal.
Az első ellenőrző pont a Látó-hegyen volt
felállítva (alig pár méterrel emelkedett ki
a környezetéből – akár a pásztorok is összehordhatták a zsebkendőjükben). Péter
Imre túravezető pecsételt, és hűtött üdítőt,
idősebbeknek dobozos sört kínált frissítőként. Eligazított, mert a kopár mezőn nemigen voltak jelzések, az út meg jobbra-balra
kanyargott, szétágazott, majd összefutott.
Az elhagyott gémeskútnál jó irányba fordulva megtaláltam az erdő szélén a piros

kereszt után a piros sávot, ami már szinte
nyílegyenesen vezetett Paksra.
Az út mentén könnyen megtaláltam a következő, személyzet nélküli ellenőrző pontot, ahol lyukasztani kellett. A homok egyre
mélyebb, a léptek egyre rövidebbek – nehéz
az előrejutás. Már régóta egyedül rovom az
utat. Két botot alakítottam, hogy segítsen,
így még fokozni is tudtam a tempót. Ebben
a nyári melegben nem mozgott a vad, még
csak egy árva nyulat sem láttam.
Találkoztam egy traktorral közlekedő
emberrel. Pár szót váltottunk. Intett, hogy
veszélyes itt egyedül járni. Csak tán nem
betyárok járják az erdőt? Bármikor rosszul
lehet, erre meg a madár sem jár – folytatta. Megnyugtattam, hogy jönnek utánam

a többiek. Erőnek erejével ki akart vinni
Gyapára az útig. Mit mondjak, meghatott
ez a szokatlan odafigyelés.
Másik beszélgetőpartnerem Cseresznyés szélénél érdeklődött, honnan hova
tartok. Láttam-e az erdőben a nagy szétfagyott betonkádakat, kútgyűrűket. Ott
szőlő, meg gyümölcsös volt, de nemcsak
itt, le egész’ az erőműig. Szorgalmas nép
lakott errefelé, csak hát a tsz már nem
engedte művelni, ott ment tönkre a gyönyörű termés, vadult el a szőlő. Azután
kihúzkodták a fákat, szőlőtőkéket, és akácost telepítettek a helyére – kár, így már
nem is tetszik annyira ez az erdő.
Összesen öt ellenőrző pont volt, na
meg a rajt és a cél. A rövidebb távon 84en, a hosszabbikon 27-en indultak. Voltak résztvevők Pécsről, Dombóvárról,
Kalocsáról, Tatabányáról és Budapestről
is. A legidősebb induló 83(!), a legfiatalabb 5 éves volt. Általános vélemény,
hogy korrektül jelölt, nagyon szép útvonalon haladt a túra, csak a homok volt
egy kicsit „sokk”.
Köszönjük a remek szervezést, nagyon
jól éreztük magunkat.
gyulai
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17. Nemzetközi Gastroblues Fesztivál
A 17. Gastroblues Fesztivál úgy tartotta meg hagyományait, hogy közben
egy-egy apróbb újítással szolgált a
visszajáró vendégeknek és az újabb
érdeklődőknek.
A korábbi évek bizonyították, hogy a jó
zene, az ínycsiklandó ételek, a zamatos
borok nemzedékeket vonzanak a rendezvényre, baráti egységbe forrasztva
azokat. A bluestól a rockig mindenki
megtalálhatta kedvencét. A nálunk ez
idáig ismeretlen, de hazájában jónevet
kivívott The Hamburg Blues Band két
sztárvendége az egyértelműen közönség kedvenc énekes Chris Farlowe és a
gitáros Clem Clempson, akik a stílusteremtő, napjainkban ritkán koncertező
Colosseum együttes tagjai is egyúttal.
A szigetországból érkezett gitáros Matt
Schofield dinamikus játékával már sok
elismerést szerzett. Hammond orgonistával felálló zenekarával új színfolt volt
a fesztiválok történetében. Ugyancsak
angol állampolgárságú az énekes Arthur Brown.
Póka Egon Experience kíséretében lépett
fel a hazai rock szcéna legkiemelkedőbb
női, illetve férfi énekese, Keresztes Ildikó és
Charlie is. Az idei rendezvény sajátja volt,
hogy ennyi nemzetközi produkció még
nem állt színre. Little G. Weevil művésznéven szereplő Szűcs Gábor az amerikai
szájharmonikás, énekes Billy Gibsonnal és
Nenad Zlatanovic belgrádi gitáros-énekessel lépett fel, valamint a nemzetközi sikereket is aratott budapesti T.Rogers együttes
vendége az alaszkai lap steel gitáros Son
Henry volt.
A tavaly 60. születésnapját ünnepelt
magyar blues király Deák Bill Gyula ismét
ellátogatott zenekarával.
A hagyományos templomi koncert szombaton került megrendezésre. A főzőverse-

nyek a szokásos módon vasárnap kora
délelőtt indultak.
A borral készült ételek kategóriájában rekordkísérletre került sor. Új
magyar rekord született Pakson, a 17.

Gastroblues Fesztiválon, mert egyszerre, egy helyen soha nem sütöttek-főztek
még annyi borral készült ételt, mint
vasárnap, a nemzetközi fesztivál, záró
programján.

Összesen 160 étel került a zsűri elé,
amiből 149 felelt meg a kritériumoknak. A
főzőversenyen a legsikeresebben a Dunakömlődi Borbarát Kör szerepelt: elvitték a
közönségdíjat, a legszebb főzőhelyért járó
elismerést, és ők nyerték a szabadtűzön készült ételek versenyét. A főszakács Szabóné Varkoly Rita volt, aki szarvashúst tálalt
fel hagymalekvárral, chilis-csokis borral és
knédlivel.
Kovács János Venesz-díjas mesterszakács, zsűrielnök szerint „rendkívül ötletgazdag” volt a paksi fesztivál, rengeteg
fantáziadús étel került a zsűri asztalára.
A paksi rekord rövidesen bekerül a magyarországi rekordok hivatalos adatbázisba.
A borbarát találkozón a történelmi borvidékek borászai személyesen mutatták be
boraikat.
Wollner Pál

Boros Gergely
EB bronzérme

KérészTiszavirág

Boros Gergely, az Atomerőmű Sportegyesület kajakozója, a Brandenburgban június 25-28. között megrendezett síkvízi
kajak-kenu Európa-bajnokságon, a kajak
négyesek 200 méteres távján induló magyar csapat tagjaként bronzérmet szerzett. Az atomerőmű munkatársi gárdája
nevében gratulálunk a sikerhez.
Prancz Zoltán

Egyetlen nap. Az embernek nem sok, de
egy kérésznek egy egész élet. Neki egyetlen napja van, hogy párt találjon magának,
szaporodjon és a nap végén neki tényleg
bealkonyul. Még emésztőrendszere sincs,
minek arra az egyetlen napra? A Tisza az
utolsó oázisok egyike, amelynek iszapos
medrében még mindig fejlődik ez az igazán
különleges rovar. A kifejlett kérész teljes
életideje rendszerint csupán néhány óra,
ezért emlegetik a rövid ideig tartó eseményeket kérészéletűeknek.
A napnyugta magával ragadja erejüket,
amelyet hosszú éveken át gyűjtöttek a sötét
folyófenékben. Néhány óra leforgása alatt
tanúi lehetünk a természet képzelőerejének, ami e törékeny teremtményekben
nyilvánul meg.
A tiszavirágzás jelensége, amikor a tiszavirág életre kel és káprázatos násztáncát
járja a vizek fölött, már az ókorban felkeltette az emberek érdeklődését. Arisztotelész (Kr. e. 384- 322) volt az első, aki írásos
említést tett a kérészekről. Ephemeronnak
nevezte őket, ami egynapit jelent.
Később Plinius (Kr. u. 23-79.) és Elianus
is tanulmányozta ezeket a rovarokat és különbözőképp nevezték el őket: Hemerobius,
Ephemerus, Diaria.
Jon Swammerdam, holland tudós írt
először 1675-ben A természet Bibliája c.
könyvében a tiszavirág fejlődéséről, illetve
ugyanebben a könyvben ábrákat is közölt a
lárva külső és belső anatómiájáról. Marsigli
rögzítette elsőként, 1726-ban a magyarországi, Tisza melletti megfigyeléseit.
E ritka jelenséget 2009. június 14-én a
Csongrád-megyei Mindszenti kompnál tudtam lencsevégre kapni.
Wollner Pál

Humorsarok
A gazdasági válság hatása:
Két ügyvezető igazgató beszélget.
– Te fizetsz most az embereidnek?
– Én?, nem én! Nem!
– Én sem.
– És ettől függetlenül bejárnak a dolgozóid?
– Be, be!
– Az enyémek is. Te, nem kéne ezektől
belépődíjat szedni..?!

Melyik az az ország, amelyik villamos
energiával legjobban ellátott ország?
– Magyarország! Mert nagy a feszültség,
kicsi az ellenállás, minden csak Volt, a
vezetők érintése pedig halálos...!

Habsburg Ottót kérdezik: megnézi az
osztrák-magyar focimeccset ma este?
–Nézze kérem szépen, feltétlen. Igen! De
kivel is játszunk...?

Egy kutya éjszaka lohol az utcán.
- Hova rohansz? - kérdezi az egyik haverja, aki éppen arra jár.
- A betörők! - lihegi a kutya.
- Szóval betörőket üldözöl? - kérdezi a
másik.
- Azt nem tudom. Csak azt hallottam,
hogy éjjel az asszonyom így szólt az
urához: rablók vannak házban, ereszd
ki a kutyát. Aztán a gazdám elengedett.

Művészeti hét a Bezerédj-iskolában
Művészeti hét elnevezéssel évek óta
szervez a Bezerédj Általános Iskola
programsorozatot lehetőséget teremtve arra, hogy a szülők és a nagyközönség is megismerhesse a diákok
munkáit.
Az iskolában tizenkét éve indult az első vizuális osztály, a művészeti nevelés kiemelt
program a Szentháromság téri intézményben. A rendezvény keretében tárlat nyílt
a polgári iskola aulájában, ahol a vizuális
tagozaton tanulók alkotásait állították ki.
Tumpek Györgyi rajztanárral beszélgettem:
- A Bezerédj Általános Iskolában négy
művészeti ág találkozik.
Nagyon nagy gondot fordít az iskolánk
a művészeti nevelésre. Nem elég korán
kezdeni a művészet értésére való nevelést.
Így mind a négy művészeti ág képviselteti magát a tánc, a zene, az irodalom és a
képzőművészet. Tizenkét éve indította be
az iskolánk a vizuális kultúra nevű tantárgyat, ami annyit jelent, hogy gyermekeink
heti három órában tanulják a rajzolás, festés, mintázást, tehát a vizuális kultúrát. Az
a lényege, hogy sokkal több óraszámban,
különleges módszerekkel tanulják, mint
egy általános rajzóra. Három műhelyben
dolgoznak a gyerekek: festőműhely, építőműhely és a kézimunkaműhely. Ezek a
műhelyek szervesen összekapcsolódnak

és külön-külön is működnek. Tanulnak
festészetet, szobrászatot, készítenek és raknak mozaikot, szőnek, mintáznak, zsírkövet faragnak, tehát széles skálán mozog az
eszközök és az anyagok tárháza, ami kimeríthetetlen. Nyolc osztályon keresztül mindent kezébe kapnak tanulóink, eszközöket
és anyagokat. Mindennel rendelkezünk,
vannak lábhajtásos és villanyárammal
hajtott korongozóink, festőállványok, rajzbakok, égetőkemence áll rendelkezésre.
Tehát minden rendelkezésünkre áll, ami
ehhez az oktatáshoz szükségeltetik.
Különleges módszerrel tanulják a gyerekek a művészetet, ötödiktől nyolcadik
osztályig korstílusokat élünk meg. Ez úgy
történik, hogy nem fogalmat kap a gyerek,
hanem feladatokat, ami képi nyelven szól,
és a feladatsor végére meg tudja fogalmazni
egy-egy kor stílusjegyeit.
Vizualitás nélkül nem lehet élni, bármilyen pályára készítjük gyermekeinket. Úgy
gondolom, eleven áttekintőképességre van
szükségük minden szakmában. Művészet
nélkül nem lehet élni!
Érzéke legyen gyermekeinknek a szép
iránt, tehát lelki intelligenciával rendelkezzenek.
A Művészeti hét az iskola diákjainak műsoros délutánjával zárult. A diákszínpad és
az énekkar fellépése mellett vers, próza és
szólóhangszeres produkció is színesítette a
rendezvényt.
Wollner Pál

Informatikus és
a mérnök humora
Érdemes szaunázni. A sok értékes
információ mellett, hatalmas sületlenségeket és jópofa történeteket is lehet
hallani. Az utóbbiak közül egyet közreadhatónak tartunk.
Bizonyára több kolléga emlékszik
egy ismert amerikai informatikus
nagyképű kijelentésére, melyet egy új
termékük bevezetése kapcsán ejtett el:
„Ha az autóiparban dolgozó mérnökök
is olyan ütemben fejlesztették volna a
technológiát, mint mi a számítógépeinket, akkor ma pár dolláros autókkal
járhatnánk, és ezer mérföldenként
tankolhatnánk egy gallon benzint!”
Kicsit megkésve, de megérkezett az
autóiparban dolgozó mérnökök nyílt
válasza: „Ha mi is a számítógép iparban használatos technológiát alkalmaznánk az új konstrukciók kifejlesztése során, akkor az új autók az alábbi
tulajdonságokkal rendelkeznének:
- A légzsák-rendszer kioldás előtt
megkérdezi Öntől: „Biztos benne, hogy
kioldjam?”
- A motor leállítása kizárólag a „Delete” gombbal lehetséges.
- Az útburkolati jelek újrafestése esetén Önnek új autót kell vásárolnia.
- Az autó megvásárlása esetén köteles a gyárunk által forgalmazott térképet is megvásárolni. Ha ennek a feltételnek nem tesz eleget, az autója ötven
százalékkal lassabban fog közlekedni.
- Az autója minden külső ok nélkül
kizárja Önt. Csak egy különleges trükk
segítségével lehet újra nyitni: egyszerre kell fogni az antennát, húzni a kilincset és nyalni a rendszámtáblát.
- Ha a kanyarodást az autó nem hajlandó végrehajtani, akkor a motort, a
hajtóművet és a kormányt is újra kell
installálni.”
- Az Ön autója ismeretlen okból naponta kétszer leáll.
Ajánlotta: Sipos László

Kézjegy 15. - Tolna megyei
alkotók antológiája
Megyénk tollforgatói által életre keltett új
verseket, prózai írásokat és képzőművészeti alkotásokat bemutató kiadvány immáron 15. alkalommal jelent meg.
A „Kézjegy” Tolnai Tollforgatók Klubja
1993 tavaszán alakult, majd 1994 áprilisában 25 alapító taggal egyesületté vált;
első antológiájuk Kézjegy 1. címmel
1995-ben látott napvilágot. Június 13-án
Szálkán mutatták be a megyei alkotók
legújabb kötetét, melyet dr. Drescher J.
Attila és Gyöngyösi Ferenc szerkesztett,
Reisz Tamás illusztrált, valamint Kaczián János írta az ajánló sorokat. Egyetértünk Csányi Lászlóval („Keveset kell írni,
megfontolva a szó súlyát…”), azt azonban
rögzíthetjük, a népes támogatók - köztük
a Paksi Atomerőmű Zrt. - segítségével a
környezetünk fejlődését szívükön viselők igyekeznek megbecsülni az alkotó
közösségeket, így a megyénkben élő
tollforgatókat, akik komoly szellemi
értéket hagynak az utókorra. Az idei alkotók között egy, az erőműben dolgozó
munkatársunk is szerepel, akinek versei
kezdetektől fogva gazdagítják az évente
kiadott kötet anyagát. Gyöngyösi Ferenc,
az MVMI Zrt. informatikusa a nyomdai
előkészítés feladatait is ellátta. Az idei
antológia is színes, gazdag képet mutat,
az alkotók a legkülönbözőbb módon öntik formába, jelenítik meg gondolataikat,
mondanivalójukat és ki-ki saját stílusában üzen az olvasók felé. Külön értéke az
idei műnek, hogy megemlékező írások
is szerepelnek benne a Pakson született
Pákolitz István (1919-1996) József Attila- és SZOT-díjas és a szintén országos
hírnevet szerzett, szekszárdi születésű
Baka István (1948-1995) költőkről.
Sipos László
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Formálódik a negyedik szezonjára
készülő Paksi FC
Június 18-án megkezdte felkészülését a
2009-2010-es bajnokságra a Paksi FC élvonalbeli labdarúgócsapata.
Az NB I-es együttes tagja két és fél hét
pihenőt követően találkoztak újra, és kezdték a ráhangolódó edzéseket az Atomerőmű SE pályáin. A szakmai vezetés azonban nem pihent, folyamatosan dolgozott.
Az első keretből távozott Pandúr Péter,
míg a korábban szintén szabadlistára került Sipeki István szerződését módosították, így ő maradt a PFC-nél. Kiemelendő,
hogy a paksi gárda továbbra is a magyar
játékosok szerepeltetését tartja elsődleges
szempontnak. Érkezett a nyáron Lisztes
Krisztián, aki a német másodosztályban
a Hansa Rostocknál szerepelt. A korábbi
válogatott irányító mindenképp fontos erősítést jelent. A Paksi FC-nél folytatja a 21
éves kapus, Kiss Máté, aki a Salgótarjántól
került Paksra, valamint a szintén 21 éves
Gévay Zsolt, aki védő és a Makótól érkezett; a szakvezetés még egy csatár megszerzésén fáradozik. Az első keretet erősíti
a felkészülés során több ifjúsági játékos,
így Haraszti, Berkó, Mondovics és Féhr is.
Kiss Károly is az állandóságot képviseli a
továbbiakban a PFC-nél.
A szakedző másfél évig az ellenfelek feltérképezésével foglalkozott, mostantól Péter Norberttel a fiatalok első csapatba irányításáért is felel. „Június 22-től napi két
tréninggel készülünk, edzőmeccsekkel
fűszerezve. Az Eszéktől és a Cakovec-től
is egyaránt vereséget szenvedtünk, melyből rengeteget tanultunk. A rutinos játékosokat hatvan percig szerepeltettem, mely
gárda jól tartotta magát, a fiatalok pályára
lépése viszont csalódást hozott. Ők még
egyszerre nem elég érettek a nemzetközi
meccseken való részvételre, egyesével becserélgetve viszont igen” - értékelt Gellei
Imre vezetőedző. A Király-kupán viszont
jól szerepeltek a paksi zöld-fehérek. A Kaposvári Rákóczit 2 : 0-ra, míg a Vasast 1 :
0-ra verték Gellei Imre tanítványai. „Nagy
öröm számomra, hogy mindkét találkozónkat kapott gól nélkül játszottuk le,
mindenki tudja, hogy a korábbi szezonban
is sok labda került a hálónkba. Ezen a két
összecsapáson szervezetten, koncentráltan futballoztunk. A torna legjobb játékosa
Lisztes Krisztián lett, mely önbizalom-növelőnek is kiváló” - fogalmazott a paksi
tréner. Jelenleg Kőszegen edzőtáborozik a
Paksi FC. A napi két tréningen az erőnlét
megszerzésén van a fő hangsúly SimonBalla István vezetésével.
Ismét több felkészülési találkozót játszott július első hetében a PFC. A Zadar,
a Kőszeg, a Sarajevo és egy román első
osztályú együttessel is mérkőztek Tököliék, melyek lapzártánk után értek véget,
de később a Budafokkal és a Siófokkal is
megmérkőznek majd. A bérletárusítás már
megkezdődött a Fehérvári úti csapatnál. A
VIP-bérlet 20 000 Ft, a felnőttbérlet 15 000
Ft, míg a diák- és nyugdíjasbérlet 10 000 Ftért kapható. A következő szezonra a felnőtt
és vendég jegyeket 1200 Ft-ért, a diák- és
nyugdíjasjegyeket 800 Ft-ért vásárolhatják meg a szurkolók, a hetven év felettiek
kedvezménye megszűnt, 6 éves kor alatt
viszont ingyen tekinthető meg egy-egy első
osztályú labdarúgó-mérkőzés.
A Paksi FC az élvonalbeli bajnokság első
fordulójában július 25-én Zalaegerszegen
vendégszerepel, az első hazai összecsapást
a második játéknapon augusztus elsején a
Nyíregyháza ellen rendezik.
Július 20. - 40 éve lépett ember a Holdra.
„Kis lépés egy em-bernek, nagy lépés az
emberiségnek…” - Neil Armstrong amerikai
űrhajós 1969. július 20-án mondta e szavakat, mikor a Holdra lépett. A séta alkalmával tudományos kísérleteket végeztek és
kőzeteket gyűjtöttek.
Július 21. - 50 éves az első atommeghajtású kereskedelmi hajó. 1959. július 21-én az
Amerikai Egyesült Államokban útjára indult az első atommeghajtású kereskedelmi
hajó, amelyet Savannah névre kereszteltek.
1957-ben készült az első atommeghajtású
jégtörő hajó a Szovjetunióban, 1967. március 29-én pedig vízre bocsátották az első

Fényes siker Ajkán
A XXVII. Villamosenergia-ipari horgásztalálkozóra 2009. július 3-5.
között Ajkán került sor, ahol átütő
paksi sikerek születtek.
Első helyezést ért el az ifj. Rácz István,
Komáromi Gergő, Nagy László összetételű
PA Zrt. I. csapata. Harmadik lett a Pettesch
Ádám, Tumpek István, Rácz István alkotta
PA Zrt. II. csapata. Ötödik helyen ért célba
a Komáromi Zoltán, Horváth Károly, Plézer

Zsolt felállású PA Zrt. III. csapata. Egyéniben Tumpek István 2., ifj. Rácz István 4.,
Nagy László 5., Horváth Károly 6. helyen
végzett. Az összesített eredmények alapján
2009-ben a PA Zrt. csapata szerezte meg a
„Legeredményesebb társaság” címet és az
ezzel járó Villamos Ipari Sportbizottság által felajánlott vándorserleget. A csapat tagjai voltak továbbá: Antal Lajos csapatvezető, Hanol Ferenc versenykísérő és Szombat
István gépkocsivezető.

Első Helyezést elért csapat balról jobbra: ifj. Rácz István, Nagy lászló, Antal Lajos csapatvezető,
Komáromi Gergő

Felső sor, balról jobbra: Horváth Károly, Hanol Ferenc, Pettesch Ádám, Szombati István,
Komáromi Zoltán, Rácz István, Nagy László, Antal Lajos. Alsó sor: Plézer Zsolt, Komáromi Gergő,
Tumpek István, ifj. Rácz István.

Reform Főzőklub életéből
A Paksi Reform Főzőklub életének
elmúlt hónapbeli és tervezett eseményeiről beszélgetek Bíróné Évával.

felkérésére főztünk marhapörköltet ötven
főre. Július 5-én a Gastroblues fesztiválon
vettünk részt, ahol a Guinnes rekorddöntéshez járultunk hozzá borral készült ételek készítésével. A nyári szünet után jön
a szüreti fesztivál, ahol szintén a főzőversenyen veszünk részt, mint eddig minden
évben. Október elején háromnapos kirándulást szervezünk a nyírségbe.
Terveink között szerepel még, hogy ősszel a FinnLandia klubot látjuk vendégül.
Részt veszünk a Kalocsai paprika fesztiválon is. Terveink között szerepel, hogy
kiadunk egy receptkönyvet, vagy szakácskönyvet az ötéves megalakulásunk évfordulója alkalmából.
– Köszönöm a tájékoztatást!
Wollner Pál

– Áprilisban meghívtuk a Paksi Orosz
Klubot, és az Atomfitt centrumban főztünk orosz ételeket, kiegészítve pálinka
bemutatóval. Május 23-án részt vettünk
a Dunaparti évadnyitó halászléfőző versenyen. Itt halászléfőzésben elnyertük a zsűri
különdíját. Június 18-án összejövetelt rendeztünk a Paksi Atomerőmű halastavánál,
ahova meghívtuk a Szekszárdi ijenc klub
tagjait és egy-két szponzorunkat, akiket
halászlével, sült hallal, krumpli salátával
és rengeteg süteménnyel kínáltunk.
Részt vettünk a Szekszárdi Szent László
ünnepen, ahol a humánpolitikai főosztály

Évzáró a VMK három klubjában
Pakson a Városi Művelődési Központban
évek óta működnek klubok. Június 30-án
az Irodalmi Önképzőkör, a Filmklub és a
Zenebarátok klubja közös évzárót tartott
Biritón. A vendéglátó ezúttal Szentesi Alajos bácsi és kedves felesége volt. A három
klub vezetője röviden beszámolt az elmúlt

év munkájáról. Az Irodalmi Önképzőkörről
Serdültné Benke Éva, a Filmbarát körről Baracskay Zsanett és a Zeneklubról Horváth
István számolt be.
A beszámolót követően közös szalonnasütés következett és a közös élmények
felelevenítése.
Wollner Pál

Szlovén győzelem született a világkupán
Szlovén győzelemmel ért
véget a 2. Impulzív Dupla
Ultartriatlon Világkupa
Futam Bonyhádon. Matej Markovič kirobbanó
formában volt idén, a
tavalyi bonyhádi ezüstérem után idén mindvégig vezetve a mezőnyt, 22
óra 7 perc alatt ért célba.
Ezzel 54 percet javított a
pályarekordon. Másodikként ért célba a francia
Pascal Jolly, 23 óra 44 perces idővel, míg a bronzérmet honfitársa, Emmanuel Conraux szerezte meg 24 óra 9 perces teljesítménnyel.
A legeredményesebb magyar versenyző a
szigetszentmiklósi Török-Ilyés László, aki
negyedikként ért célba, a mezőny legjobb
futóeredményét produkálva.
A szervező bonyhádi Easy Star SE színeiben is rajthoz állt egy versenyző: Fischer
János a 12. helyen végzett. A két női induló
közül a cseh Sarka Kolbova ért célba, 34 óra

Aktuális információk, évfordulók
francia atom-tengeralattjárót tizenhat nukleáris rakétával.
Július 23. - A puccsal megszerzett hatalom napja. Egy éppen ak-tuális és tanulságos népi megfigyelés: „Baj van olyankor,
mikor egy liter tej azt ambicionálja, hogy
betöltsön egy ötliteres fazekat.” Miért?
– Addig forralja magát, amíg végül kifut
és leég. Sajnos a világ tele van egyliteres
emberekkel.
Július 27. - Nemzetközi Tudomány- és
Technikatörténeti Kong-resszus Buda-

pesten. Az IUHPS / DHST (Nemzetközi
Tudománytörté-neti és Filozófiai Unió /
Tudomány- és Technikatörténeti Osz-tály)
immáron XXIII. kongresszusát - gondolatok és eszközök a természettudományok,
a technika és az orvoslás történetében
té-makörben – július 27. és augusztus 2.
között Budapesten rende-zi.
Augusztus 6. - A nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapja. A Békevilágtanács elnöksége 1978. július 13-i moszkvai
ülésszakának javaslatára augusztus 6-át, a
nukleáris fegyverek betiltásá-ért folyó harc
világnapjává nyilvánította.

Augusztus 12. - Sziget Fesztivál Budapesten. Augusztus 12-17. között Budapesten,
az Óbudai-szigeten rendezik a Sziget Fesztivált. Bővebb információ: www.sziget.hu.
Augusztus 13. - Iparági teniszverseny
kezdődik Pécsett. Augusz-tus 13-15. között
Pécsett az E.ON - Dédász Zrt. rendezi a 24.
Villamosenergia-iparági tenisztalálkozót.
Augusztus 15. - 70 éves a BME Mérnöktovábbképző Intézete. A BME Mérnöktovábbképző Intézetet 1939. augusztus
15-én a Műegyetemen alapították. Ez volt

22 perc alatt teljesítve a 7,6 km úszásból,
360 km kerékpározásból, és 84,4 km futásból álló penzumot. A 26 indulóból hárman
adták fel a versenyt. A sportolók az idei
évben is elégedettek voltak a lelkes szurkolótáborral és a szervezők munkájával. A
kerékpáros pályát elég nehéznek találták,
ennek ellenére valamennyien azt mondták, hogy jövőre is itt szeretnének lenni a
magyarországi világkupán. /Máté Réka/
Európában az első, egyetemi keretek
között működő továbbképző intézet. Az
alapításkor megfogalmazott gondolatok
az intézmény feladatáról - a gyakorlatban
működő szakemberek továbbképzése, az
elmélet és a gyakorlat mindenkori legújabb fejlődésének megismerése, illetve
különleges szakismeretek megszerzése
- ma is időszerűek.
Augusztus 15. – Daróczy-virtusúszás
Pakson. A szervezők idén is megrendezik
a Dunán - augusztus 15-én, szombaton - a
15 km-es távú Daróczy-virtusúszást. Bővebb
információ: www.virtus-uszas.extra.hu.
Sipos László

