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Energiapark a jövő
szolgálatában
Évek óta kering a köztudatban egy építendő energiapark lehetősége az atomerőmű közvetlen közelében, az észak-déli
összekötő út és a 6-os főút közötti területen. Október végén a
cégvezetés foglalkozott a kérdéssel, amelyről dr. Varga-Sabján
László törzskari és humán igazgatótót, aki egyben Dél-dunántúli Regionális Innovációs és Gazdaságfejlesztési Bizottság
elnöke, kérdezzük.

– Mi újság az energiapark ügyében?

- A PA Zrt. és a Regionális Fejlesztési Zrt. 2007-ben nyújtott
be pályázatot a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz (DDRFT). Ez egy komplex turizmusfejlesztési pályázat
volt, amely Paks-Dunaföldvár turizmusának fejlesztését célozta meg. Bár az energiapark volt ennek a pályázatnak az
erőssége, más projektek miatt a pályázat nem volt sikeres.
Az új atomerőművi blokk(ok) építésének lehetősége új
dimenziót adott az energiaparknak, és a DDRFT új pályázati kiírással lehetővé tette, hogy az eddigiektől eltérően, az
energiapark önálló pályázatként indulhasson a regionális
operatív program keretében. A pályázatot kiírták, annak
beadási határideje 2009. október 31-e volt, és erre a Regionális Fejlesztési Zrt. (RF Zrt.) által szervezett Projekt Kft. be is
nyújtotta a pályázatát. Az RF Zrt. állami és a dél-dunántúli
városok önkormányzati tulajdonában lévő társaság feladata
a régiós fejlesztések támogatása. Amennyiben a pályázat
nyer, úgy az uniós támogatással együtt 800 milliós beruházás
valósulhat meg és az energiapark várhatóan évi 60-100 ezer
látogatott vonz majd.

A magyar tudomány napja – 2009
A Debreceni Akadémiai Bizottság
székházában volt a magyar tudomány napja rendezvénysorozatának ünnepi megnyitója november
2-án, amelyen Pálinkás József
akadémikus, az MTA elnöke
köszöntötte a megjelenteket.
A tudomány jelentőségéről, mindennapjainkba való beágyazódottságáról
és hitelességéről mondott megfontolandó dolgokat. A következő köszöntőt
Kósa Lajos polgármester mondta el,
aki a város és a tudomány kapcsolatát
elemezte, kiemelve a tudomány nélkülözhetetlenségét a város életének
formálásában. Szólt a politika és a tudomány kapcsolatáról, amely kapcsolat döntően befolyásolhatja mindkét
terület jövőjét. Végül Fésüs László, a
Debreceni Tudományegyetem rektora
köszöntötte a tudomány jelenlévő képviselőit, majd röviden szólt az egyetemen folyó oktatásról és kutatásról.
Az elhangzott köszöntők után került
sor az akadémiai kitüntetések átadására, köztük az MTA Fizikai Szakosztálya
és a PA Zrt. által alapított Wigner Jenődíj átadására, melyet idén dr. Aszódi
Attila, a BME Nukleáris Technikai Intézetének igazgatója vehetett át.
Indoklás: Aszódi Attila az atomerőművi főberendezésekben lejátszódó
termohidraulikai és termodinamikai
folyamatok szimulációs vizsgálata,
valamint az atomerőművek biztonságának javítása területén kiemelkedő,
iskolateremtő munkásságot folytat. A
hallgatók által is nagyra értékelt oktatói munkája a BME unikális nagyberendezéséhez, oktatóreaktorhoz kötődik. Neve országosan ismertté vált,
amikor mint Paksra küldött miniszteri
biztos, tevékenyen részt vett a 2003.

- A PA Zrt. vezetése úgy döntött, hogy nem kíván tulajdonosi pozíciót szerezni az energiaparkot létrehozó gazdasági
társaságban, aminek az az oka, hogy nem kívánunk „kerítésen” kívüli fejlesztésekkel foglalkozni. Viszont a tulajdonos
MVM egyetértésével támogatjuk a pályázatot a rendelkezésére álló eszközökkel, nevezetesen a terület és infrastruktúra
bérbeadásával.

– Hogyan segíti a paksi turizmus fejlődését az energiapark?

- A létesítmény egy tematikus park, amely szórakoztatva
tanít és üzeneteket közvetít. Bizonyos vonatkozásban hasonló az élményparkokhoz, kalandparkokhoz, ökoparkokhoz.
Turisztikai attrakció, amelynek centrumában egy, a tájba
illesztett látogatóközpont van, környékén működő modellek,
makettek segítik az interaktivitást.
Folytatás a 2. oldalon.

évi üzemzavar következményeinek
elhárításában. Kiváló oktató-, kutatóés szervezőmunkája mellett igen hatékony ismeretterjesztő tevékenységet
is folytat.

Céggyűrű – 2009
Október 22-én, nemzeti ünnepünk előestéjén rendezett
ünnepségen adta át Süli János
vezérigazgató úr az atomerőmű
legrangosabb kitüntetését 20 erőműves dolgozónak.
Az idei ünnepség eltért az
eddigi megszokottaktól, mert
1956-ot nem az ünnepi szónok
idézte fel és méltatta, hanem
Kubik Anna színtársulata. A

– Az atomerőmű hogyan támogatja az energiapark
projektjét?

Díjjazottak és díjjazók: Süli János, dr Rónaky József, Jánosiné Bíró Ágnes, dr Aszódi Attila, dr Palcsu László, Hamvas István, dr Solymosi József

színművészeknek sikerült a nézőközönséget az 1956-os események forgatagába varázsolni, és
egy levert forradalom minden
gyászát érzékeltetni.
Ezt követően 18. alkalommal került sor az aranygyűrűk átadására
annak a 20 főnek, akik közvetlen
kollégáik javaslatát és megbecsülését érezhetik a díj elnyerése
kapcsán.

Az MTA, a „Somos Alapítvány a
védelmi oktatásért és kutatásért”
közhasznú szervezet, valamint a PA
Zrt. közérdekű kötelezettségvállalása
alapján létrejött Hevesy György-díj I.

kategóriájában két főt díjaztak. Dr.
Rónaky Józsefnek a paksi atomerőmű nukleáris biztonsága érdekében,
továbbá a hazai nukleáris létesítmények biztonságának társadalmi és
nemzetközi elismertsége érdekében
kifejtett több évtizedes elkötelezett,
magas színvonalú tevékenységéért
ítélte a díjat a kuratórium, továbbá
Jánosiné Bíró Ágnesnek a nukleáris
energetika és nukleáris biztonság
területén végzett szakmai, oktatási,
szervezési eredményeiért, valamint
széles körű ismeretterjesztő tevékenységéért.
A Hevesy György-díj II. kategória
díját dr. Palcsu László kapta „A nemesgáztömeg-spektrometria hidrológiai
és atomerőművi alkalmazása” című
Ph.D. dolgozatáért.
A díjazottaknak gratulálunk, további sikeres munkát kívánunk!
-Beregnyei-
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Folytatás az 1. oldalról:
A Paksra tervezett energiaparkban
olyan élményszerzési lehetőségekkel
találkoznak az érdeklődők, amelyek segítenek eligazodni az energia és az energetika színes világában. Ilyen tematikájú élménypark sem Magyarországon,
sem annak környezetében nincsen.
Egyedisége, kuriózuma tovább fogja
növelni az atomerőmű kapcsán már
eddig is jelentős helyi idegenforgalmat
generáló látogatói létszámot. Jelentősen
hozzájárulhat az atomerőmű ismertségének, társadalmi elfogadottságának
növeléséhez, a hazai nukleáris fejlesztési törekvések támogatásához is.

– Milyen konkrét témákat jelenít
meg a park?
- Körbejárja az energia- és energetikai
témákat, az alternatív és a zöldenergiák
tényleges alkalmazhatóságának, társadalmi, gazdasági és környezeti illeszkedésének és hatásának bemutatásával.
Az új blokk(ok) építését bemutató és
nyomon követő kiállítás segítségével
nagy nyilvánosságot biztosít az építkezés figyelemmel kíséréséhez.

Október 23. Pakson
Pakson az október 23-i ünnepségek
keretében, délelőtt 10 órakor került
sor, a hagyományokhoz hűen, a
város és az atomerőmű által létrehozott Tehetséges Paksi Fiatalokért
Alapítvány díjkiosztójára a Városháza
nagytermében.
L. Németh Erzsébet, a kuratórium titkára
tájékoztatása szerint több mint száztíz
pályázat érkezett be az idén és 428 ezer
forintot osztottak szét. Szólt arról is, hogy
egy kimondottan tehetséges tollforgatóra is
talált Kubics Rebeka személyében.
Hajdú János polgármester a Tehetséges
Paksi Fiatalokért Alapítvány díjkiosztóján
így fogalmazott: nem a díj összege a fontos,
hanem az, hogy ráirányítsák a figyelmet
azokra a diákokra, akik szorgalmukkal,
tehetségükkel kitűnnek társaik közül, és
számukra példaként szolgálhatnak.
Újdonság, hogy idén harmonikás is akadt
a díjazottak között, mégpedig Kiss Balázs.
Jutalmaztak két felkészítő tanárt is, Antóni
Józsefnét (II. Rákóczi Általános Iskola) és
Szabó Klárát (Vak Bottyán Gimnázium). A
felsőfokú tanulmányokat folytatók számára biztosított ösztöndíjat ezúttal Tóth Gábor
kapta, aki orvostanhallgató Szegeden.
Délután 14 órakor megemlékezés volt
a Fehérvári úti temetőben Czuczor Antal,
ötvenhatos fiatal forradalmár sírjánál. Emlékbeszédet Jozevik Flóra, a galántai Kodály
Zoltán Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium
tanulója mondott. Ezt követően a Virág utcai temetőben Lenkey István református
lelkész hirdetett igét, majd Tuba János nemzetőr sírjánál tartottak koszorúzást.
Délután három órakor kezdődődött a
Városháza előtti téren az ünnepi megemlékezés. Beszédet mondott Hajdú János
polgármester. Tolna megye 1000 éves évfordulója alkalmából a Tolna Megyei Önkormányzat Millenniumi megyezászlót

adományozott Paks városának. A megyezászlót dr. Puskás Imre, a Tolna Megyei
Közgyűlés elnöke adta át. Ezt követően a
megemlékezés virágait és koszorúit helyezték el az 1956-os emlékmű talapzatán.
Az ünnepi megemlékezésen közreműködött a Pro Artis Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fúvószenekara.
Október 23-án este, nemzeti ünnepünk
alkalmából Paks város képviselő-testülete
ünnepi tanácsülést tartott, amelyen Pro
Urbe Emlékéremmel ismerték el Juhász
Sándornak a város érdekében tett eredményes munkáját.
Juhász Sándor elmondta: a legnagyobb
megtiszteltetés, amit életemben valaha is
megértem, hogy a város engem választott
erre a díjra, ez büszkeséggel tölt el.
Wolner Pál

Vendégeink voltak

– Sikeres pályázat esetén mikorra
készülne el a park?
- A reális tervek szerint, nyertes pályázat esetén a létesítmény 2011-re elkészülhet.

– Mikorra várható a pályázat elbírálása?
- Úgy gondolom, 2010. január-február
körül

Finn vendégek (2009.10.21.)

– Köszönöm a tájékoztatást.

-BeregnyeiDr. Omboosuren Erdenechimeg, Mongólia nagykövet asszonya (2009.10. 14.)
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Újabb sikeres
MVM-es
villamosenergiaárverés volt
Az MVM Trade Zrt. a korábbi bejelentésének
megfelelően a jövő évre vonatkozó harmadik
villamosenergia-árverését november 4-én a Powerforum internetes árverési felületén keresztül tartotta meg. Tringer Ágoston kommunikációs igazgató tájékoztatása szerint ezúttal 2,4
terawattóra villamos energiát értékesítettek,
a meghatározó zsinórterméknél 13,56 forint/
kilowattóra áron, ami mindkét korábbi, a jövő
évre vonatkozó aukciós árnál olcsóbb volt.
Az MVM Trade a Magyar Energiahivatal határozatának függvényében villamosenergia-árveréseken értékesítette a jövő évre vonatkozó szabad kapacitásait. A július 8-án tartott 2010. évi
első és a szeptember 23-án megtartott második
árverésen összesen mintegy 5 terawattóra villamos energia (nagyobb részben zsinór-, kisebb
hányadban éjszakai, csúcsidőszaki és egyéb termékek) értékesítése történt meg. A szeptemberi
aukción mintegy 3 terawattóra áramot értékesítettek, a meghatározó zsinórterméknél 13,82
forint/kilowattóra áron, ami olcsóbb volt, mint
a júliusi áramárverés 15,20 forint/kilowattóra
ára. Akkor valamivel több mint 2 terawattóra
villamos energia talált gazdára.
A három árverésen az MVM Trade öszszességében 7,4 terewattóra villamos energiát
értékesített, ami a 2010. évre tervezett összes
eladásának mintegy 35 százaléka. Az MVM
Trade három, idei árverésén együttesen a hazai végfogyasztók által jövő évben várhatóan
átvett villamos energia több mint 20 százaléka
talált gazdára. Tringer Ágoston szerint fontos
megjegyezni, hogy az MVM villamosenergianagykereskedő leányvállalata jelentős menynyiséget, több mint 10 terawattórát (az összes
villamosenergia-értékesítésnek 50 százaléka)
ad el a lakosságot villamos energiával ellátó
egyetemes szolgáltatóknak. Ennek jelenlegi – a
Magyar Energiahivatal által hatóságilag rögzített – értékesítési ára még a mostani aukción
kialakult árnál is alacsonyabb.
Az MVM Trade egyébként további negyedéves aukciók megtartását tervezi 2010. II., III.
és IV. negyedévére, valamint transzparens módon értékesít energiát a Powerforum internetes
felületen.
Mayer György
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Pályázati pénzből emlékház

A Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány pályázatán nyert összeg nagyban elősegítette a Koffán Galéria megvalósítását Geresdlakon. Koffán Károly polihisztor, festő, grafikus, bábművész, ornitológus és fotóművész Geresden született 1909. október 17-én. Születésének 100.
évfordulóján adták át az életművét bemutató és befogadó „Koffánházat”, amelyet a volt magtárházból alakítottak át. A jelentős művészeti eseményre a nagyszámú helybeli lakoson kívül számos pécsi és budapesti művész is tiszteletét tette, akiket dr. Habjánecz Tibor polgármester
és dr. Hargitai János, a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke köszöntött. Ifj. Koffán Károly festőművész, egyetemi tanár színes előadásban emlékezett meg édesapja munkásságáról. A megnyitót követően a Pécsi Nemzeti Színház művészeinek műsorát élvezhette a közönség.

Elõzmények
Az atomerőművi blokkok üzemidőhosszabbításának (üh) megvalósíthatósági vizsgálata 2000-ben zajlott le. Ennek
keretében az erőmű biztonságát, műszaki állapotát kellett felmérni, és az állapot
változásának, vagyis az erőmű öregedésének prognózisát kellett elkészíteni. Megvizsgáltuk, hogy lehetséges-e az erőmű
üzemidejének a tervezett 30 éven túl még
20 évvel történő meghosszabbítása, s az
atomerőmű állapot-fenntartási gyakorlata
elégséges-e a tervezett üzemidőn túli üzemeltetéshez. A következtetés egyszerű és
világosan megfogalmazható volt, az üzemidő-hosszabbításnak nincs biztonsági vagy
műszaki akadálya, gazdasági szempontból
jó befektetés. Ez utóbbi megállapítást 2000
óta több, nemzetközileg elismert pénzügyi
tanácsadó cég (Ernst&Young, KPMG) újólag megerősítette. 2009-ben a PA Zrt. a
legfrissebb adatok bázisán megismételte
a gazdaságossági vizsgálatot, melynek
előzetes eredményei is messzemenően
megerősítik az üzemidő-hosszabbítás gazdaságosságát.
A fentieknek megfelelően a Paksi Atomerőmű Rt. 2001-ben megfogalmazott stratégiai céljai között – illeszkedve az MVM Rt.
hosszú távú terveihez - szerepelt atomerőművi blokkjainak tervezési üzemidőn (azaz
30 éven) túl 20 évvel történő üzemeltetése.
A tervezett üzemidő-hosszabbítás 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 kell bejelenteni az
Országos Atomenergia-hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatóságának (OAH NBI), melylyel egyidejűleg be kell nyújtani a tervezett
üzemidőn túli üzemeltethetőség feltételeinek
megteremtésére előirányzott programot (ühprogram). 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

Tájékoztató a paksi atomerőmű üzemidőhosszabbításának előkészítéséről
esetében 2011.) A blokkonkénti engedélykérelmekben majdan be kell mutatnunk,
hogy az üzemidő-hosszabbítási dokumentumokban leírt, a hatóság által elbírált és
előírásokkal ellátott üh-programot sikeresen
elvégeztük, ezáltal felkészítettük az adott
atomerőművi blokkot a meghosszabbított
üzemidejű üzemeltetésre. Ehhez a műszaki
dokumentáción túl szükséges mellékelni
egyéb hatósági engedélyeket, amelyek közül
kiemelt jelentőséggel bír a környezetvédelmi
engedély. Az üzemidő-hosszabbítás nukleáris engedélye csak érvényes környezetvédelmi engedély birtokában adható ki.

Környezetvédelmi
engedélyezés
Az üzemidő-hosszabbítás környezetvédelmi engedélyezési eljárásához kapcsolódóan 2006-ban elkészült „A paksi
atomerőmű 1-4. blokk, A paksi atomerőmű üzemidő-hosszabbítása, Környezeti
hatástanulmány” c. dokumentum. A PA
Rt. 2006. március 13-án - az erőmű blokkjainak 20 éves üzemidő-hosszabbítására
vonatkozóan – benyújtotta a környezetvédelmi engedélykérelmet az Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Igazgatósághoz.
A környezeti hatástanulmány részletesen elemzi és értékeli az atomerőmű
környezetének állapotát, az atomerőmű
jelenlegi és az üzemidő-hosszabbítás időszakára vonatkozó környezeti hatásait. A
hatástanulmány megállapításait összegezve elmondható, hogy a jelenlegi környezeti hatásokhoz képest a meghosszabbított
üzemidejű erőmű működése időszakában
sem volumenben, sem erősségben, sem
terheléstípusban nem várhatók lényegi,
meghatározó változások. A 20 éves továbbüzemelés alatt (a megfelelő karbantartási,
biztonsági gyakorlat megőrzésével, fejlesztésével) nem várható az üzemzavarok
gyakoriságában, súlyosságában és nagyságrendjében változás.

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 üzemidőhosszabbítás környezetvédelmi engedélyét. Az Energia Klub Környezetvédelmi
Egyesület a határozat ellen fellebbezést
nyújtott be. A fellebbezést az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség nem találta megalapozottnak,
és 2007. január 31-én kelt határozatában az
elsőfokú határozatot egy pontban megváltoztatta, egyebekben helybenhagyta.
A határozat ellen az Energia Klub keresetet terjesztett elő a Baranya Megyei Bíróságon. 2007. szeptember 24-én tartották az
üh környezetvédelmi engedélyével kapcsolatos első bírósági tárgyalást. Ekkor alapvetően tényismertetés történt. A második
bírósági tárgyalásra 2007. december 5-én
került sor, melyen a Baranya Megyei Bíróság ítéletet hirdetett. Ebben elutasította az
Energia Klub Környezetvédelmi Egyesület
keresetét, melyben a felperes a környezetvédelmi engedély tárgyában hozott határozat felfüggesztését és szükség esetén új
eljárásra történő kötelezését kérte. Az ítélet
ellen nincs helye fellebbezésnek.

Az üh-elõkészítés
mûszaki feladatai
A műszaki feladatok közül először azon
rendszerek és rendszerelemek körét kell

meghatározni, amelyek a blokk tervezett
élettartamán túli biztonságos üzemeltetéséhez szükségesek. Meg kell határozni
azon öregedési folyamatokat, melyeket a
blokk tervezett élettartamán túli üzemeltetés engedélyezése kapcsán kezelni kell.
Fel kell mérni a terjedelmébe tartozó rendszerek, rendszerelemek állapotát, értékelni
kell a működő öregedéskezelési programokat, szükség esetén módosítani kell azokat,
illetve új programokat kell kidolgozni. Meg
kell határozni a blokk tervezett élettartamán túli üzemeltetés engedélyezésében
érintett, korlátozott időtartamra érvényes
elemzések szükséges terjedelmét, azok érvényességét, kiterjeszthetőségét értékelni
kell. Gondoskodni kell a minősített állapot
fenntartásáról. Mindezek után meg kell
határozni az előzőekből következő intézkedéseket.
Elsősorban a fenti feladatok eredményeinek figyelembevételével került sor az egyes
blokkok tervezett üzemidejének lejártáig
elvégzendő feladatlista (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. Ehhez kapcsolódóan 2009. első
félévében több hiánypótlásra és konzultációra került sor, melyek után 2009. június
19-i dátummal az OAH NBI a HA 4918. sz.
határozatában értékelte az üh-programot
és a határozatban leírtak betartása mellett
elrendelte annak végrehajtását.
A HA 4918. sz. határozat hat pontban
foglalja össze az üh-program végrehajtásával kapcsolatos feltételeket, melyek
egyrészt a program végrehajtásának hatósági felügyeletével kapcsolatos követelményeket tartalmazzák, másrészt konkrét
feladatokat ír elő az üh-programmal, illetve
a majdani üh-engedélykérelmet megalapozó dokumentációval kapcsolatban. Az
OAH NBI a határozatában nem állapított
meg olyan hiányosságot, ami az üzemidőhosszabbítás lehetőségét kizárná. A ható-

ság szerint a benyújtott dokumentumok
tartalmukban lefedik, formájukban követik a Nukleáris Biztonsági Szabályzatban
előírtakat, ugyanakkor tartalmi és formai
hiányossággal terheltek. Ezek vonatkozásában a határozat mellékletében számos
észrevételt tettek, melyeket figyelembe kell
vennünk az üh-program végrehajtásánál,
illetve az engedélykérelem dokumentációjának összeállításánál.
A 2001 óta zajló üh-előkészítő tevékenység eredményeképpen a hatóság számára
benyújtott üh-program, valamint a HA
4918. sz. határozatból adódó többletfeladatok tartalmazzák a blokkok üzemidőhosszabbítási engedélykérelmének összeállításához végrehajtandó feladathalmazt.
Ebből kiindulva a feladatokat részletesen
kibontottuk, megjelöltük az illetékes
szervezeteket és megneveztük a feladat
végrehajtásáért felelős személyt. Annak
érdekében, hogy az összes üh-s feladat
egy helyen legyen kezelhető, a feladatlistát kibővítettük a 2002-ben jóváhagyott
projektterv még nem lezárt feladataival is.
Az így összeállított üzemidő-hosszabbítási
végrehajtási program (üh vp) adja meg a
blokkok üh-engedélyezéséhez szükséges
tevékenység konkrét cselekvési tervét, és
hetente történő státuszolása teremti meg
az alapját a vezetői ellenőrzésnek, illetve
a hatóság rendszeres tájékoztatásának. Az
üh vp feladatainak végrehajtása alapvetően az ütemezésnek megfelelően zajlik, bár
– a feladatok újszerűségéből adódóan - kisebb késések előfordulnak, de ezek nem
veszélyeztetik az üh vp határidőre történő
végrehajtását.
Az üh vp feladatainak határidőre történő
végrehajtása számottevő többletterhelést
jelent az alapvetően az erőmű normál működtetését biztosító és ehhez a feladatvolumenhez rendelt műszaki állomány számára. Mivel az üh vp feladatai az egyediségük
mellett megkövetelik a blokki rendszerek
és berendezések alapos ismeretét, illetve
a rendszereken, berendezéseken szerzett
széles körű üzemeltetési és karbantartási
tapasztalatot, a feladatok sikeres végrehajtása az erőmű teljes műszaki állománya
számára komoly kihívást jelent.
Kovács Ferenc

Régiós esemény

A 350 ezredik látogató köszöntése

Az atomerőmű látogatóközpontjában ülésezett a Dél-Dunántúli Régió Innovációs és Gazdaságfejlesztési Bizottsága, melynek elnöke
dr. Varga-Sabján László törzskari és humán igazgató

A Látogatóközpont 1995. szeptember 28-án történt megnyitása óta 350 ezer látogatót fogadott. Ágics János, a tolnai Sztáray Mihály
Gimnázium 13.B osztályának (angol nyelvi) tanulója lépett be a kiállító terembe 350 ezredikként november 5-én, akit Dohóczki Csaba
csoportvezető köszöntött és egy fényképezőgéppel ajándékozott meg.
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Nyugdíjas
lakodalom
A Dunaszentgyörgyi Nyugdíjas-érdekszövetség vezetősége gondolt egy nagyot és
alapos előkészítő munkával hét országra
szóló állakodalmat szervezett október 17én. A rendezvény szinte teljes egészében
hasonlított egy igazi lakodalomhoz, a menyasszonnyal, a vőlegénnyel, a vőféllyel, az
örömszülőkkel, a tanukkal, az anyakönyvvezetővel és a több mint százfős násznéppel
együtt.
A délután háromórai kezdetű lagzira
a bölcskei, simontornyai és decsi nyugdíjasklubok tagjai, illetve képviselői kaptak
meghívást, mivel ezekkel a csoportokkal
már évek óta jó barátságban állnak a helyiek.
A násznép a nyugdíjasklubnál gyülekezett, ahol a falusi lakodalmi szokásokhoz
híven vendégül látták őket, majd a menyasszony és vőlegény kikérésére került
sor. Miután a vőfély ideillő versikékkel
elbúcsúztatta az ifjú párt, elindult a szép
számú nászmenet a faluházhoz. Ott került
sor az esküvőre majd az esti mulatságra.
Az ízletes vacsora elköltése után mindenki
megkóstolhatta a menyasszonyi tortát és
szintén hagyományos pörköltcukor-tortát,
majd kezdetét vette a menyecsketánc.
Az örökifjú nyugdíjasok, akik életük során oly sokat dolgoztak, küzdöttek és szenvedtek már, most minden problémát félre
téve, végre önfeledten mulathattak. Ropták
a táncot késő éjszakáig.
A rendezvény sikerét mi sem bizonyítja
jobban annál, hogy a helyi lakosok érdeklődve siettek az utcára nézelődni, amikor
meghallották a násznépet kísérő muzsikaszót. Továbbá, hogy a meghívott vendégcsoportok mind-mind azt hagyták meg
a szentgyörgyi nyugdíjasok emlékkönyvében, hogy nagyon jól érezték magukat,
fergeteges volt a hangulat.
Gy. Ny.

Szüreti mulatság Dunaszentgyörgyön
Dunaszentgyörgy, 2009. október 10.
szombat – A tizedik, jubileumi szüreti
felvonulást rendezte a Nagycsaládosok
Dunaszentgyörgyi Egyesülete, partner- és
civilszervezetek közreműködésével az elmúlt hét végén Dunaszentgyörgyön. A rendezvényen a helyieken kívül részt vettek
a határon túli magyarság köréből érkező
vendégcsoportok is. A szüreti bál hagyományára épülő játékokon a bíróné és bíró,
gazda, gazdáné, kisbíró, zászlóvivő, koronavivők szerepeit nagycsaládos gyerekek,
fiatalok alakították.
A szüreti napot megtisztelte jelenlétével
dr. Puskás Imre, a Tolna Megyei Közgyűlés
elnöke, a rendezvény fővédnöke; Hencze
Sándor, Dunaszentgyörgy polgármestere,
a település önkormányzati képviselői, dr.
Farkasné Székely Kamilla, a NOE Al-Duna
Régió vezetője; Várdainé Kiss Krisztina, a
NOE Al-Duna Régió titkára; Micheli Zsolt,
Várdaróc (Horvátország) polgármestere;
Nyerges Imréné, a Pálfai Roma Szervezet,
elnöke; Horváth László Tincse-elnök és
Tumpek János NAPE-elnök.
A programok a faluháznál reggel 8 órakor kezdődtek focibajnoksággal, majd 9
órától várták az érdeklődőket a kézművesés kirakodóvásárra. Tízkor vitafórumot
tartott Gyöngyösi Olga középiskolai tanár
Hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi

beilleszkedése, képviselete címmel tíz év
feletti fiataloknak. 11.30-tól hangulatos térzenét adott a Tolnai Fusz János Zeneiskola
Ifjúsági Fúvósegyüttese.
Délután egykor folklórműsor kezdődött,
melynek bevezetőjeként dr. Puskás Imre
tartott beszédet, majd átadta a Millenniumi
Megyezászlót Hencze Sándor polgármester
úrnak. Először a Vajdaságból érkezett, fia-

Tűzoltóparádé Pakson
Igazi tűzoltóparádé volt Pakson a városi
jubileum alkalmából.
Paks Város szervezett tűzvédelme megalakulásának 135. évfordulója alakalmából november 5. és 7. között ünnepségeket,
megemlékezéseket tartottak. Volt térzene,
tűzoltóautók felvonulása, szakmai vetélkedők és gyermekek tűzoltócsoportjának
bemutatója.
A rendezvények sorát november 5-én
délelőtt a tűzoltólaktanya előtt található
Madi Kovács János emlékművénél tartott
koszorúzás nyitotta. Ünnepi beszédet mondott idősebb Csöglei István nyugalmazott
tűzoltó ezredes, majd az elismerések átadása következett.
Megtartották a rajzpályázat eredményhirdetését a Városi Művelődési Központ
nagykiállító előterében. Köszöntőt mondott
Bán Attila tűzoltó alezredes, a paksi tűzoltóság parancsnoka.
Másnap reggel kezdődött a tűzoltójárművek
felvonulása a Szent István térről, majd térzene
szólt az Országos Tűzoltózenekar közreműködésével a Városi Művelődési Központ parkolójában. Ezt követte ugyanitt a VII. Országos Tűzoltó Szakmai és a III. Országos Veszélyhelyzeti
Felderítő Csoport szakmai vetélkedője.

Ugyancsak délelőtt Paddi Attila kiállításának megnyitója jelentős érdeklődésre tartott számot. Ekkor láthatták az
érdeklődők a Paks tűzvédelmének írásos
és képes emlékeit. Ünnepi könyvbemutatón a „Paksi Tűzoltóság múltja és jelene”
címmel Csöglei István könyvének be-

Páratlan leletre bukkantak az idei ásatáson
Lussoniumban
Nemcsak Magyarország,
hanem egész Európa vonatkozásában értékesnek és különlegesnek számít az a lelet, amelyet a régészek az idei ásatások
utolsó napján találtak Paks határában, a Bottyán-sáncon. Egy
császárt ábrázoló bronzszobor
darabja, egy láb, került elő a
kutatások során. A szobrot feltehetően a 2-3. század fordulóján állították az akkor uralkodó
császárnak. Az ásatásokat évtizedek óta irányító dr. Visy Zsolt
feltételezése szerint Septimius
Severus vagy valamelyik fia
– elsősorban Caracalla – szobráról lehet szó, de ezt a későbbi
vizsgálatoknak kell igazolni.
A Pécsi Tudományegyetem
professzora a paksi Városi Múzeum kőtárában mutatta be a
szenzációs leletet. Elmondta,
hogy a lelet különlegességét
az adja, hogy bronzszobor és
annak jelentősebb részlete
alig-alig marad fenn. Ezeket
többnyire a későbbi korokban
beolvasztották és más tárgyak
készítésére használták. Ép szo-

tal versmondó adta elő Petőfi „A magyar
nemzet” című versét, majd sikerrel mutatkozott be ismét a Tincse (Tisza Menti
Nagycsaládos Egyesület, Zenta, Vajdaság)
gyermek- és asszonykórusa. Ezután a paksi
Vetővirág Hagyományápoló Népi Együttes
népdalcsokrot adott elő, majd a Dunakömlődi Néptánccsoport, a Pálfai Roma Szervezet és a helyi Vadrózsa Népi Együttes

mutatták be műsorukat a Bartina Zenekar
kíséretével.
A folklórműsor utolsó részében bensőséges rigmusok közepette a szülőktől kikérték a bírónét, a menet élére kísérték, majd
15 órakor megindult a szüreti felvonulás
gyalogosan, hintókkal, szekerekkel és lovasokkal Dunaszentgyörgy utcáin. Útközben
a néptáncosok meg-megállva, az utcasarkokon összegyűlt közönség előtt - felváltva
rövid műsort adtak, a csikósok különleges
kunsztokat mutattak be lovaikkal -, így értek vissza a faluházhoz, ahol a szőlőlopásjáték, majd csikósbemutató volt soron.
Ezután nagy vendéglátás következett,
mindenkit megkínáltak süteménnyel és
üdítővel vagy borral - életkortól függően.
A csikósok nagy jókedvvel mulatoztak, a
zentaiak citerakísérettel nótáztak, az apró
gyerekek vidáman szaladgáltak. A kínálatban mindenféle finomság volt, szőlő,
alma és szendvics is bőséggel, a helybéli
családok felajánlásainak köszönhetően és
a Dunaszentgyörgyi Nagycsaládos Egyesület jóvoltából.
Este a hagyományos táncmulatsággal
zárták a programok sorát, a szüreti bálon a
Pumerschein Zenekar húzta a talpalávalót.
Főbb támogatók: Paksi Atomerőmű Zrt.,
Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata.
-nde-

bor csupán egy van, Marcus
Aurelius mása, ami Rómában
áll. A Paksnál talált lelet a legjelentősebbek közé tartozik a Római Birodalom egészét tekintve
is, húzta alá dr. Visy Zsolt. A
régész professzor kiemelte,

hogy nagyon ékes az ábrázolt
uralkodó lábbelije. Beszámolt
arról is, hogy a szoborállítás
az alattvalók hűségét fejezte ki,
Főként városokban és katonai
táborokban tisztelegtek ily módon a császár előtt.

A leletet Fazekas Ferenc, a
terepi munkát irányító régész
találta az idei, két hónapon át
tartó, ásatások utolsó napján. A
Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanársegédje elmondta,
hogy a különleges darabot,
mely körülbelül 70 centiméteres, kollégája, Szabó Antal
bontotta ki.
Paks határában éppen negyven évvel ezelőtt talált egy római katonai diplomát dr. Visy
Zsolt. Ez utalt a katonai erőd
létére. A paksi önkormányzat
támogatása és a pécsi egyetem
szakmai irányítása mellett
húsz éve folyik rendszeresen
feltáró ásatás a területen.
Dr. Váradyné Péterfi Zsuzsanna elmondta, hogy a páratlan darabot előbb restaurálják,
majd különleges biztonsági intézkedések mellett Pakson, a
Városi Múzeumban mutatják
be a római kori romkertben
talált ásatási anyag többi darabjával együtt. Az igazgató
tervei szerint erre tavasszal
kerül sor.
V. T.

mutatása következett. A hivatalos városi
megemlékezés a Himnusz hangjaival
vette kezdetét, majd köszöntőt mondott
Hajdú János, Paks város polgármestere
és dr. Tatár Attila tűzoltó altábornagy.
Ezek után a paksi tűzoltóság múltjáról
filmeket tekinthettek meg az érdeklődők,

majd a hozzászólások, ajándékok, elismerések átadása következett.
Ezt követően gyermektűzoltók és más
csoportok, bemutatója színesítette a programot, különlegesség volt az alpintechnikai
bemutató a paksi tűzoltók részvételével.
Wollner Pál

TelePaksi sikerek

Rövid idő alatt két sikert is bezsebelt a TelePaks kollektívája. Először az AXN fesztiválján hozták el a közönségdíjat, majd a pécsi
filmmaratonon diadalmaskodtak egy-egy
rövidfilmmel. Közben készül egy nagyobb
produkció is, amelyet a tervek szerint szintén neveznek majd fesztiválokra.
Babai István rendező-operatőrt és Kövi
Gergő forgatókönyvírót Fellinger József
segíti a stáb tagjai közül, de a technikai feltételeket is a TelePaks biztosítja számukra.
Az AXN csatorna másodízben meghirdetett pályázatán a Négy lövés című filmmel
vettek részt. A szerelmi történetet feldolgozó ötperces krimi szereplői a Pro Artis
művészeti iskola drámatagozatos növendékei, Sóthy Szabina és Németh Szabolcs
voltak. A film Babai István ötlete alapján
készült belső kameranézetet alkalmazva,

meglehetősen kis költségvetéssel. Sikerét
készítői szerint annak köszönhette, hogy
nem elvont művészfilm, hanem a közönség számára érthető, élvezhető sztori. Az
AXN filmcsatorna fesztiváljára százötven
kisfilmet neveztek.
A sikeren felbuzdulva a kis csapat keresi
az újabb lehetőségeket. Így bukkantak rá
a CinePécs V. Moveast Filmfesztivál keretében meghirdetett Pécsi Filmmaraton
felhívására. A feladat az volt, hogy 24 óra
alatt készítsenek egy háromperces filmet
bármilyen műfajban azzal a megkötéssel,
hogy négy meghatározott helyszínnek és
egy eseménynek szerepelnie kellett a filmben. Kövi Gergő ezek alapján írta meg a
forgatókönyvet, ő volt a dramaturg és gyártásvezető is. Fellinger József a hangosítást
és digitális utómunkákat végezte, a rendező-operatőr – mint az előzőeknél – Babai
István volt. A film, amely egy bérgyilkos
napját követi nyomon és nem nélkülözi a
fordulatokat sem, elnyerte kategóriájában
a fődíjat.
Ezen közben egy posztapokaliptikus kamaradráma, a Menedék utómunkálatainál
tart a stáb. A film főszerepében a Barátok
közt Erikjeként ismertté vált Réti Barnabást
láthatják majd a nézők. Az alkotók – kiknek
munkáját a PA Zrt. is támogatta - terve, hogy
ezzel a produkcióval is megmérik magukat
különféle pályázatokon.
V. T.
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Rendhagyó osztálytabló
Szabó Zsolt, az Atomerõmû Sportegyesület
Szabadidõsport
Szakosztályának elnöke
Mikor és milyen céllal alakult az Atomerőmű Sportegyesület Szabadidősport
Szakosztálya?

Az 1950-es években Pakson egyedül
a középiskola tudott
sportéletet teremteni.
Az Atomerőmű Sportegyesület 1979-es megalakulását követően
fokozatosan bővült a
szakembergárda, így megnőtt a lehetőség a különböző tömegsportok aktív művelésére. A nagyméretű tornacsarnokok és edzőtermek, valamint
az 1986-ban elkészült ASE Sportcsarnok tág teret
nyitottak a szabadidősportok kialakulásának. A
szabadidősport szakosztály a hagyományos szabadidős programjain keresztül nyújt sportolási le-

Jakab Albert, a Természetjáró Szakcsoport vezetõje
Mikor és milyen céllal alakult a Természetjáró Szakosztály?

Tudtommal a tömegsport szakosztály túraszakcsoportja egyidős az
Atomerőmű Sportegyesülettel, én mindenesetre
azóta túrázom ebben a
közösségben, amióta Pakson élek. A túrás csapat
mindig is népes és nyitott
szerveződés volt, valószínűleg a divatos szlogen miatt, mely szerint „a láb mindig
kéznél van”. És az elmúlt 30 évben lelkes, kalandvágyó
túravezetők találtak ki jobbnál jobb programokat.

A szakcsoportokban közel 700 fő sportol, illetve tevékenykedik.

Milyen szakcsoportokat tömörít magába a
szakosztály?

Melyek a legemlékezetesebb eredmények a
szakosztály életében?

A szakosztály jelenleg összesen kilenc
szakcsoportot működtet: az asszonytorna-, az
asztalitenisz-, a karate-, az öregfiúfoci-, a sí-, az
öregfiúkosárlabda-, a teke-, a természetjáró- és a
vitorlásszakcsoportokat.

Milyen források fedezik a szakosztály működési költségeit?
A szakosztály működésének fedezetét az
Atomerőmű Sportegyesület által biztosított éves
keret, a tagdíjak, valamint a szponzoroktól, támogatóktól befolyt összegek biztosítják.

Ki lehet tagja a szakosztálynak, illetve az
egyes szakcsoportoknak?

Bárki tagja lehet, aki elfogadva az Alapszabályban leírtakat, belép az Atomerőmű Sportegyesület-

A programjainkra két igazság is ráillik. Részben olyan kirándulások kerülnek az éves tervbe,
melyek a túravezetőket „foglalkoztatják”, másrészt
olyan programok vannak, amelyek a turistákat
vonzzák. Gyalogos és kerékpáros, néha vízi, egynapos és hosszú hétvégés, itthoni és környező
országbeli túráink szoktak lenni, kialakult egy
rendszer: egész évben kínálunk valamilyen aktív
szabadidős programot. Például idén jártunk a Villányi-hegységben, a Bakonyban, a Balaton-felvidéken, a Börzsönyben, a Hernádon, de az Alföldön
is. Zajlik a kéktúrázás. Szervezünk egy kedvelt,
sok résztvevős országos túraversenyt, idén ehhez
még hozzágondoltunk egy másodikat is. Vannak
teljesítménytúráink gyalogos és kerékpáros kivitelben.

Mi a tagság feltétele? Csak PA Zrt.-s, illetve
atomerőműves dolgozók lehetnek tagok,
vagy mások is? Mi a jelentkezés módja, ha
valaki tagja kíván lenni a szakosztálynak?

MiaTermészetjáróSzakcsoport profilja,tevékenysége? Milyen programokat szerveztetek idén?

Mint minden civilszervezetnél nálunk is bárki
lehet tag, aki a tagság feltételeit elfogadja. Jellemzően a túrákon vagy a túrára jelentkezéskor szokták

Suplicz Sándor a Teke
Szakcsoport vezetõje

atomerőműben?

Iskoláidat hol végezted?

Korábban dolgoztál más szakterületeken is
az erőműben?

A szakközépiskolai tanulmányaimat
Székesfehérváron,
majd a technikumot
a Zipernowsky Károly
Műszaki Szakközépiskolában végeztem
Pécsett.

Paksi születésű vagy,
vagy az erőmű vonzott Paksra? Mikor kezdtél el dolgozni az

Nagy János László Öregfiú
Kosár Szakcsoport vezetõje
Bemutatkoznál röviden? Hol végezted a
tanulmányaidat?

Általános iskolába
szülőfalumban, Miszlán jártam. Középiskolai diákéveimet Esztergomban, a Temesvári
Pelbárt Ferences Gimnáziumban töltöttem.
Ezt követően a Pollack
Mihály Műszaki Főiskolán végeztem mint
szilikát- és vegyipari gépész üzemmérnök. A
folyamatosság jegyében az adott munkakörökhöz kapcsolódóan képeztem magam tovább.
Előbb középfokú beruházói képesítést – amely
felsőfokú végzettségnek felel meg -, majd mér-

be és befizeti a tagdíjat, amely felnőttek esetében
300 Ft, diákok esetében 100 Ft havonta.

hetőséget tagjai, illetve minden érdeklődő részére, aki kedveli a mozgást és a közös együttlétet. A
szakosztályon belül az amatőr versenysport megjelenése mellett egyes szakcsoportokban igazolt
versenyzők is szerepelnek a különféle minősítő
versenyeken és bajnokságokon.

Nem vagyok paksi, az erőmű vonzott Paksra
1981–ben.

A kezdetektől a villamos karbantartási osztályon dolgozom. Az első munkánk a generátor
gépfeszültségű megszakítók üzembe helyezése
volt.

Hány tagja van a szakosztálynak?

Elsősorban a szabadidősport-rendezvényeket
emelném ki. E rendezvények, az iparági sporttalálkozókat is beleértve, magas színvonalon, jó
feltételek mellett, változatos sportolási lehetőségeket kínálva biztosítják a munkavállalók és családtagjaik számára a szabadidő aktív eltöltését, a
sport népszerűsítését. Az ún. központi szervezésű
programjaink az évek során folyamatosan változtak, átalakultak. A jelenlegiek közül a legnagyobb
sikere a játszóházaknak van. A foglalkozásokon
minden alkalommal megtelik a sportcsarnok,
illetve a sporttelep. Lehetőség szerint valamilyen
jeles esemény köré építjük fel a programokat.
Szerepet kapott többek közt az egészségmegőrzés, a szelektív hulladékgyűjtés, a föld napja és
az állatok világa is. Örömteli, hogy környékbeli
egyesületek, szervezetek bevonásával folyama-

a programszervezőknek a jelentkezési szándékukat felvetni az új túrázók, de lehet a túravezetőkkel
is ebben a kérdésben (is) konzultálni.

Hány tagja van összesen a szakosztálynak?
A programokon csak az állandó tagok vehetnek rész vagy csatlakozhatnak tagsággal
nem rendelkezők is? (Ha igen, mi a tagság
előnye?)

Mintegy 150 tagunk van. Bárki részt vehet a
programokon, a korlátos férőhelyű kirándulásokra
a jelentkezési sorrendben töltődnek fel a szabad
helyek. A tagság előnye az alacsonyabb, szinte
jelképes összegű résztvevői hozzájárulás. Meg a
jó csapat.

Milyen források fedezik a Természetjáró
Szakosztály működési költségeit?
Az ASE működési és programtámogatása. Az
éves eseménynaptár az ASE és a Demeter Egyesület együttműködéseként lesz teljes.

Milyen feladatokat ölel fel szakosztályvezetői
munkaköröd?

Az Atomerőmű Sportegyesület Szabadidő
Szakosztályánál a tekeszakcsoportnak vagy
a csoportvezetője. Hogyan és mikor kerültél
a tekeszakcsoport élére?

2001-ben a nagy elődtől, Tóth József alapító
tagtól és egyben szakcsoportvezetőtől vettem
át a stafétát.

Mikor és hogyan indult a paksi Tekéző, mekkora a tagság létszáma jelenleg?

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

tosan sikerül bővíteni, sokrétűbbé, színesebbé
tenni a programokat. Mindenki talál magának
való elfoglaltságot, a család legkisebb tagjai és az
unokával érkező nagypapa, nagymama egyaránt.
A tavalyi évzáró uszodai családi napon például a
búvárkodást is ki lehetett próbálni, szakképzett
búvároktatók segítségével. Megemlíteném még,
hogy az őszi-tavaszi rendszerben lebonyolított női
röplabdabajnokságnak évről évre több résztvevője van, egyre több paksi csapat nevez. A szakosztály az atomerőmű és a város rendezvényei
néhány programjának lebonyolításában is közreműködik (például a majálison vagy a Pünkösdi
Fesztiválon).

Milyen tervek körvonalazódnak a jövőre
nézve?

A hölgyek részére kiírt Női Sportnapot szeretnénk még jobban népszerűsíteni, tovább bővítve
a résztvevők körét. A természetjáró szakcsoport
segítségével egynapos ötpróbát szervezünk. Remélhetőleg a kezdeti nehézségeket leküzdve ezt
a fajta megmozdulást is hasonló siker övezi, mint
az elődjét. Az érdeklődők itt több korcsoportból
kerülnek ki, a tizenévesektől egészen a nyugdíjasokig. Szintén nagy igény van mind a szülők,

Ha időrendi sorrendbe veszem, akkor éppen
ilyenkor október végén, november elején szoktuk
megejteni a következő évi eseménynaptár megbeszélését. A túravezetőktől beérkező javaslatokat,
ajánlatokat figyelembe véve kialakul egy éves
programterv. Az egyes programok előtt készül
beharangozó a honlapra. A buszmegrendelések
tartoznak még a feladataim közé. A fő felelősségem
annak megszervezése, hogy rendben menjenek
a túrák és az egyesület által biztosított kereteket
a szakcsoport ki tudja használni. Az elmondható,
hogy sem szervezési hiányosság, sem érdeklődés
hiányában program nálunk nem szokott elmaradni.

Milyen eredményeket emelnél ki? Milyen
tervek vannak a jövőre nézve?

A legfontosabb eredmény, hogy nagyon sokan
vesznek részt a programokon (éves szinten kb.
1500 fő), a kirándulások kedveltek, mindig vannak
új túrázók. Nyilván büszkék lehetünk arra is, hogy
szoktunk túraversenyeken nyerni, hogy ismernek
minket az országban a természetjáró berkekben. A
paksi Demeter Egyesülettel közösen képzéseket is

10 éve szervezzük a nagyon népszerű kétszintű városi bajnokságot. Megalakulása óta
indulunk az iparági versenyeken, az eredményeket tekintve az egyik meghatározó
társaság vagyunk. Amatőr versenyeken nagyon sok szép sikert értünk már el, például
női csapatunk országos amatőr bajnokságot
nyert. Képviseltetjük magunkat különböző
szervezetekben: ez év januárjában a Tolna
megyei Tekeszövetség 3 fős vezetőségébe
választottak.

Az 1980–as évek végén megépült az ASE
sporttelepén a Tekéző. A nyitás után rövidesen
egy kis aktív csoport alakult, aki szervezte, irányította a tekézni vágyók programjait. Jelenleg
70 fős tagsággal rendelkezünk.

Milyen feladatokkal, kihívásokkal szembesülsz szakcsoportvezetőként? Milyen célkitűzései vannak a csoportnak?

Milyen eredményekkel büszkélkedhettek
eddig?

Az iparági sportbizottság tagja vagyok.
Pakson nagyon jó körülmények között tudunk

nök üzemgazdász képesítést szereztem a Zalaegerszegi Számviteli Főiskolán.

gazdálkodás és az ezen felül jelentkező operatív
ügyek intézése.

Mikor és hogyan indult az atomerőműben a
pályafutásod? Korábban milyen szakterületeken dolgoztál az erőműben?

Úgy tudom, a kosárlabda-szereteted a
múltba nyúlik vissza. Ha jól tudom, Te is
aktív tagja voltál az ASE-nek, sőt a mai napig szívesen kosárlabdázol. Jelenleg pedig
az Atomerőmű Sportegyesület Szabadidő
Szakosztály, Öregfiú Szakcsoportnál a kosárlabda-szakcsoportnak vagy a vezetője.
Mesélnél erről bővebben?

együtt mindent megtettünk az Atomerőmű
SE létrehozásáért és a kosárlabda-szakosztály
megalakításáért. Az egyesület megalakulásától
1983-ig én voltam a játékosedző. Mindig is az
volt a célom, hogy amatőr szinten minél több
embert bevonjak a rendszeres, aktív sportolásba. Ezért az első időkben igazgatósági csapatokat alakítottunk és így növeltük a versenyző
együttesek számát. Az 1-2 csapatos – tömeg
nélkül maradó – verseny soha nem volt célunk.
Ez a szempont ma is irányadó. Az ASE-n belül a
tömegsportot ugyanolyan fontosnak tartottuk,
mint a versenysportot. Ennek megkoronázásaként alakult meg a szabadidő szakosztály a 9
szakcsoporttal.

Műszaki ellenőrként pontosan milyen feladatokat kell ellátnod?
A blokki főtranszformátorok, valamint a
400/120KV-os villamosenergia-elosztó állomáson lévő berendezések karbantartását,
javítását, új készülékek beépítését, üzembe
helyezését irányítom.

1978. április 1-jén lettem a Paksi Atomerőmű Vállalat alkalmazottja mint beruházási
műszaki ellenőr. Ezt követően csoportvezető,
majd 1985. november 1-jétől beruházás előkészítési osztályvezető lettem (1992. november
30-ig). Szervezeti átalakulás miatt (mivel a
beruházási igazgatóság megszűnt) átkerültem a biztonsági igazgatóságra gazdasági
tanácsadóként. 1999. december 31-től 2003.
május 15-ig logisztikai főosztályvezetőként
tevékenykedtem. Azután műszaki gazdasági
főmunkatársként dolgoztam a gvigh-n, jelenleg pedig a biztonsági igazgatóságon.

Munkád miből tevődik össze?

Jelenlegi munkám az éves tervek előkészítése,
előrehaladásának nyomon követése, bértömeg-

A kosárlabdázás - mint örök szenvedély - a
gimnáziumban kezdődött. Mindig nagy elánnal
műveltem. Aktív, igazolt versenyzői pályafutásom 1969-1985-ig tartott (Pécsi Tanárképző Főiskola SE, Pollack Mihály Műszaki Főiskola SE,
Táncsics SE, Péti MTE és ASE).
Munkába állásomtól kezdődően a városi bajnokságban szerepeltem. A cégünk létszámának, illetve a létesítő cégek fiataljainak versenyeztetésére a II-es Számú - jelenleg II. Rákóczi
Ferenc - Általános Iskola tornatermének megépülésével nyílt lehetőség, így Szabó Tamással

Milyen feladatokkal, kihívásokkal kell szembenézned szakcsoportvezetőként? Milyen
célkitűzései vannak az ASE férfikosárlabdaszakosztályának?
A kosárlabda-szakcsoport elsődleges feladata a
10-14 csoportos városi bajnokság megszervezése

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

mind a gyerekek részéről a nyári napközis táborokra. Évről évre egyre többen jelentkeznek. Idén
az ASE Szabadidős Tábora vonzotta a legtöbb gyereket. Szintén a terveink között szerepel, hogy az
egyhetes táborokat a jelentkezők érdeklődési körének megfelelően alakítsuk ki. Az általános iskolák közötti év végi próbatétel, a Suli Olimpia nagy
kihívás a tanulók és tanáraik részére. Szeretnénk
a paksiak mellett a környékbeli települések iskoláit is bevonni a vetélkedőbe. Fontos, sokakat
érintő célkitűzésünk még, hogy létesüljön kerékpárút a város és az atomerőmű között a biztonságos és egészséges munkába járás feltételeinek
megteremtése érdekében. Ennek elősegítéséhez
aláírásokat gyűjtünk. Összegzésképpen elmondható, hogy a felnőtt- és gyerekkorosztályok számára a programok színvonalának megőrzése,
sokrétűbbé tétele a szakosztály egyik fő célja.

Honnan értesülhetnek az érdeklődők a programokról?

Az eseményekkel, programokkal kapcsolatos
információk terjesztésében segítségükre van a
helyi média, a megyei újság és az Atomerőmű
Sportegyesület honlapja is (www.ase.hu).
Prancz Zoltán

szoktunk szervezni, szerepünk van a túraversenyzés országos szintű alakításában, részt veszünk
a megyei és regionális szervezetek munkájában.
Jól sikerült a tavalyi VOTT-szervezésünk is. Erre a
kérdésre még nagyon sok mindent tudnék sorolni, de azt még semmiképpen ne hagyjuk ki, hogy
képzett (bronz- és ezüstjelvényes) túravezetőink,
vizsgabiztosaink és vizsgabíróink vannak. Minden évben azt tervezzük, hogy legalább olyan jó
legyen az adott év, mint az előző volt. Lényeges és
szerencse, hogy a turisták erre vevők, hogy megismerjük a közvetlen környezetünket, a Mezőföldet.
E témában mindig előjön valami ötlet. A jövő évi
programmal a turisták a Mikulás-túrán már ismerkedhetnek, január elején pedig fenn lesz a honlapokon (ASE Természetjáró Szakosztály: http://tura.ase.hu; Demeter Egyesület: www.dmtr.hu).

Nem jelent-e nehézséget az elnöki munkád
összeegyeztetése az atomerőműves munkáddal (pl. idő, energia szempontjából)?
Nem. Szabadidőmből sokat áldozok rá, de hát
ez a hobbim.
Prancz Zoltán

sportolni, de a 2006-ban történt pályafelújítás
nem oldotta meg minden problémánkat. Gondot okoz az öltözők hiánya, továbbá a megnövekedett igény kielégítésére még két pályára
lenne szükség.

Szabadidődben mivel foglalkozol szívesen?

Szívesen kirándulunk, túrázunk a családommal. Továbbá kedvenc sportjaim az úszás
és a foci.

Családodról mesélnél?

Nős vagyok, feleségem környezetvédelmi
mérnök, jelenleg másoddiplomázik környezetvédelem területén. A fiam Angliában tanul, a
lányom pedig a veszprémi egyetem hallgatója.

Köszönöm az interjút!

T.-P.A.M.

és a vidéki sportkapcsolatok fenntartása (Bonyhád, Pécs, Kecskemét, Kunszentmiklós). Továbbá
a tornarendszerben megrendezésre kerülő Tolna
megyei bajnokságon való részvétel 2 csapattal.
Távlati célként fogalmaztuk meg az iparági
kosárlabda-versenymozgalom meghonosítását.

Szabadidődben mivel foglalkozol szívesen?

Horgászat, síelés, kertészkedés, az ASE kosárcsapatának szurkolói figyelemmel kísérése
vidéki mérkőzéseken is.

Családodról mesélnél?

A család kiemelt szerepet jelent feleségemnek
és nekem is. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy mindkét lányunk Pakson telepedett
le, és így a két fiúunokánk felcseperedésének
szinte minden rezdülését érezzük. Sokat foglalkozunk velük. Remélem, hogy igen nagy mozgásigényüket a rendszeres sportolás területén
kötik majd le.

Köszönöm az interjút!

T.-P.A.M.

2009. november

6

Rendhagyó osztálytabló
Szabó Sándor,
az Asztalitenisz
szakcsoport vezetõje
- A Pakson élő emberek ismerik és
elismerik közéleti
tevékenységedet.
Hogyan kerültél
kapcsolatba az
asztalitenisz-szakcsoporttal és mikor
lettél e kollektíva
vezetője?
- 1975 óta pingpongozok Pakson,
kezdetekben a Paksi SE keretén belül. 1981től pár évig a Gerjeni MEDOSZ versenyzője

lettem, majd tizenöt éves kihagyás után elindultam, és barátaimmal jól szerepeltünk
Pakson, az akkor indított városi asztalitenisz-bajnokságon. Valójában „itt ragadtam”, így ekkor csatlakoztam a Novák Lajos
szakmai irányításával működő Atomerőmű
SE Szabadidő (akkori nevén Tömegsport)
Szakosztály Asztalitenisz-szakcsoportjához. 1999-ben Riszter Margittól vettem át a
jó hangulatú és segítőkész kollektívából álló
szakcsoport vezetői feladatait. A szervezői
munkát mindig is szerettem, immár 2000
óta vagyok a Mozgássérültek Tolna Megyei
Egyesületének vezetőségi tagja, a Paks és
környékén élő társaim ügyes-bajos ügyeinek intézője. Ahogy azt említetted, 2006
óta a Paks Városi Önkormányzat 6-os körzet
megválasztott képviselőjeként is dolgozom
a közjaváért.

- Hogyan működik a szakcsoportotok?
- Ahogy az interneten is olvasható, jelenleg
harmincfős a kollektívánk. Az ASE csarnok
galériáján felállított csupán csak két asztalra
számítva nem kis feladat a heti három alkalommal, hétfőn, szerdán és péntek délután az
edzéslehetőségek biztosítása valamennyi tagunk számára. Az őszi-téli időszakban kaptunk
lehetőséget a keddi és csütörtöki gyakorlásokra
is, hogy eredményesen tudjunk szerepelni a
Szekszárdi Városi Asztalitenisz-bajnokság
nívós küzdelmeiben. Szeretnénk minél több
paksi fiatallal megszerettetni az asztaliteniszt,
ami nem könnyű feladat az NB-I-es kosárlabda
és foci árnyékában. Az utánpótlás-nevelés érdekében igyekszünk felújítatni a kültéri asztalokat és szakköri keretek között be szeretnénk
indítani a lakótelepi iskola sportcsarnokának
fedett bejáratánál a pingpongozást.

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

- Az utánpótlás-nevelés mellett még milyen távlati célokkal rendelkeztek?
- Az érdeklődők számára évente megrendezésre kerülő, egyre népszerűbb Atom Kupa asztalitenisz-versenysorozatot jövőre is
folytatjuk. Idén szeptemberben az ASE csarnokban felállított hat asztalnál negyven fő
küzdött a pályázati pénzből vásárolt értékes
ajándékokért. Igyekszünk a versenyasztalok
és a nélkülözhetetlen paravánok számát is
gyarapítani. Folyamatosan készülve a jövő
kihívásaira, a későbbiekben akár egy színvonalas iparági pingpong versenyt is meg
tudnánk rendezni. Itt jegyezném meg, hogy
az iparági versenyeken résztvevő paksi csapat magját a mi szakcsoportunk adja, de a
szervezési feladatokat Gódor Tibor kollégánk
látja el. A továbbiakban is ápoljuk, fejlesztjük és igyekszünk bővíteni is a kapcsolata-

Füle István – egy szakmai pályafutás,
mely metszet az atomerőmű történetéről
Nemigen van olyan műszaki szakember a paksi atomerőműben, aki
ne ismerné Füle Istvánt, illetve ne
került volna vele közelebbi-távolabbi
munkakapcsolatba. Többünk mint
munkahelyi vezetőjére, egyben szakmai és emberi támogatójára is gondol
rá. Az erőmű „nagy öregjének” pályafutása a kezdetektől összefonódik a
cég történetével, és eredeti metszetet
nyújt arról. Nyugdíjba vonulása jó
alkalmat teremt a tartalmas életpálya, egyben az atomerőmű hőskora
felelevenítésére.

Átalakítási munkák viszont így is voltak
bőven. Az egyik kiemelkedő feladatom a
turbinaszabályzó-rekonstrukció irányítása
volt ebben az időszakban. Később, az ieo
vezetőjeként is törekedtem az átalakítási munkák begyűjtésére. Évente kb. 70
kisebb-nagyobb átalakítást végeztünk.
Emellett ott voltak még természetesen a
karbantartáshoz kapcsolódó rendszeres
feladatok.

Mi volt a dolgod főtechnológusként,
majd az Ovitnál?

Főtechnológusként az irányítástechnikai események kivizsgálását végeztem.
Hozzám tartozott még a főjavítási munkák
összefogása és a főosztály pénzügyeinek
kezelése is. Ebben az időszakban nem igazán éreztem magam kiterhelve. Az Ovitnál
az irányítástechnikai szervezet felállításával és vezetésével bíztak meg. Fontosabb
szakmai feladatom volt például a blokkok
telefonrendszerének kiváltására létrehozott projekt Ovit részéről történő műszaki
irányítása.

Hol végezted az egyetemet? Honnét és
hogyan kerültél az atomerőműbe?

Miskolci vagyok. A BME Villamosmérnöki Karán végeztem erőműves ágazaton.
1976-tól erbésként (amire mindig büszke
voltam) a Tiszai Erőmű üzembe helyezésén
dolgoztam. Az Erbétől kerültem a PAV-hoz
(ez akkor a „munkaerő-csábítás” tiltása
miatt nem ment egyszerűen). Az akkor
alakuló üzembe helyezési főosztályra, a
„Márton-csapatba” vettek fel, 1979-ben.

Mi az atomerőművel kapcsolatos legszebb élményed, s mire emlékszel
kevésbé szívesen?

Milyen beosztásokban dolgoztál?

Üzembe helyező mérnökként kezdtem.
85-ben egy rövid időre irányítástechnikai
üzemvezető lettem. Ugyanebben az évben
a PAV átvette az Erbétől a 3-4. blokk beruházását, s ezzel együtt sok munkatársat is.
A PAV-os beruházási szervezetén (berig)
irányítástechnikai főmérnökké neveztek
ki. Az üzembe helyezési időszak lezárultával műszaki irodavezető lettem. 93-tól, a
berig megszűnése után a beruházási osztályon dolgoztam szaktanácsadóként. 95-től
az irányítástechnikai előkészítési osztály
(ieo) vezetésére kaptam megbízást. 2002től főtechnológus voltam az üzemfenntartási főosztályon. Majd 2006-ban, a PA Rt.tól való nyugdíjba vonulásomat követően
az Ovit irányítástechnikai szakágvezetője
lettem.

Milyen munkát végeztél az üzembe
helyezés során? Milyen volt ez az időszak, amit sokan már csak elmondásból ismernek?
A felvételemkor azzal fogadtak, hogy
itt folyamatos a munkaidő január 1-jétől
december 31-ig. Ez sokszor nem is tűnt
túlzásnak. Az 1-2. blokkon a reaktorvé-

Csodálatos élmény volt az első üzembe
helyezési időszakban látni, ahogy életre kel
a rendszer. Nagyon kívánom, hogy a fiatalabb generáció is átélhesse ezt az élményt
a nemrég elhatározott bővítés megvalósítása során. Kevésbé jó tapasztalatként a
gazdaszemlélet romlását említeném, amit
a szakmaorientált szervezeti tagolás felváltása vont maga után.
delem üzembe helyezésén dolgoztam. Ez
a betanulás időszaka volt nekem is, de a
teljes műszaki gárdának is. A 3-4. blokk
üzembe helyezésén aztán már sokkal szigorúbban vették a határidőket, mivel túl
voltunk a tanulóidőn. Életem legnagyobb
feladata és felelőssége kötődik ehhez az időszakhoz. Főmérnökként hozzám tartozott a
méréstechnikai, az irányítástechnikai és az
előkészítési osztály. Közel száz munkatárs
dolgozott az irányításom alatt, köztük lengyel szakemberek is.

1000 MW-os blokkok létesítésére való felkészülés jellemezte. Ez sok tanulással járt.
Sokat dolgoztunk a leendő blokkok műszaki tervén. Ez az időszak azért is emlékezetes számomra, mert irodavezetőként olyan
főosztályok is hozzám tartoztak – például
az építészet –, amelyek távolabb esnek az
eredeti szakmámtól. Szerencsére nagyon
jó beosztott vezetőim voltak. Általában is
szerencsés vagyok ebből a szempontból:
egész pályafutásom során nagyon sok jó
munkatársam volt.

Milyen feladatok következtek az utolsó
blokk beindítása után?

Végül elmaradt a bővítés…

A 87-től 93-ig terjedő időszakot az új

A rendszerváltás és a megváltozott körülmények az atomerőművet is érintették.

Mit fogsz kezdeni a nyugdíjba vonulás
miatt „rád szakadó” szabadidővel?

Nem fogok unatkozni. A házunk éppen
rekonstrukció előtt áll, s egyébként is állandóan ad munkát. Van két szép unokám,
velük is sokat szeretnék együtt lenni. Sokat fogok olvasni, pótolom a szépirodalmi
mulasztásaimat. Szeretek zenét hallgatni
– itt is megköszönöm munkatársaimnak a
búcsúztatásomra kapott zenei eszközöket.
Ezenkívül régi hobbim a borászat, az utazás, a kirándulás és a sport.

Mit üzensz a fiatalabb generációnak?

Embernek maradni! – akármilyen átalakulások, változások jöjjenek is.
Prancz Zoltán

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

inkat hasonló kollektívákkal. Immár több
éve folyamatosan fejlődik a Dunaegyházán,
Enyingen és Tárnokon élő kollégákkal való
sportági kapcsolatunk. Vagy mi utazunk
hozzájuk, vagy az ott élők jönnek Paksra
egy baráti pingpongtalálkozóra. A legújabb,
hogy a több éve a Nemzetközi Atomenergiaügynökségnél dolgozó, így Bécsben élő, az
ottani kollégáival pingpongozó paksi Vincze
Pál megkeresett minket egy baráti nemzetközi asztalitenisz-találkozó megszervezése
érdekében. Nagy örömmel és lelkesedéssel
várjuk az első nemzetközi kapcsolatfelvételt
és természetesen a paksi és a bécsi összecsapásokat is.

- Szerkesztőségünk nevében további sok
sikert kívánok a céljaitok eléréséhez!
Sipos László

FBŐ
konferencia
A Fegyveres Biztonsági Őrök
Országos Szakmai Egyesülete
2009. október 15-16. között konferenciát rendezett Bánkon.
A fenti szervezet 2009 tavaszán alakult újjá a megoldásra váró problémák és a még kidolgozatlan kérdések
okán. Az Egyesület vezetősége legfőbb
feladatának és céljának tekinti, hogy
a törvényi és jogszabályi anomáliák
megszüntetésében tevékenyen részt
vegyen, a fegyveres biztonsági őrségeket (továbbiakban: FBŐ) érintő
jogszabály-változások esetén véleményezési jogával éljen, a személyi
és vezetői állomány szakmai képzésére megoldást találjon. Megpróbálja
elérni , hogy a fegyveres biztonsági
őri tevékenység szakmásítása megtörténjen, és az Országos Képzési
Jegyzékbe bekerüljön. Továbbá a
társadalmi elfogadottság, az FBŐ-k
létének megerősítése, a különböző
őrségek közötti jó kommunikációsés kapcsolatrendszer kialakításának
elősegítésében is szerepet vállal.
A bánki konferencián sokan képviseltették magukat, de még nem volt teljes a létszám. Az Egyesület valamennyi,
fegyveres biztonsági őrséget működtető
szervezetet szeretné a soraiban tudni.
A rendezvényre a Paksi Atomerőmű
Zrt. is kapott meghívást, melyre Végh
Csaba FBŐ parancsnokot delegálta,
aki a programon „Veszélyes üzem és
a fegyveres biztonsági őrség” címmel
előadást is tartott.
Az Országos Rendőr-főkapitányság,
az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium előadói, illetve a meghívott
FBŐ vezetők és parancsnokok által
megtartott előadások átfogó képet
adtak az FBŐ-k jelenlegi helyzetéről
és a jövőbeli lehetőségeikről, az FBŐ
szakmaként történő elismerésének
fontosságáról és az FBŐ-k tevékenységével kapcsolatos tapasztalatokról.
Az Egyesületet Szigeti Lajos elnök
mutatta be, s egyben ismertette létrejöttének okait, főbb feladatait és
célkitűzéseit.
A programon a belépési nyilatkozatok
elbírálása, és a tagságba való felvételelkről való döntés is szerepelt a napirendi
pontok között.
Forrás és további információk:
www.fboosze.hu

Megelõzés, felismerés… Az egészség napjai az Egészségközpontban
Tájékoztatjuk a munkatársainkat, hogy a PA Zrt. Egészségközpontja szervezésében 2009. november 30-tól 2009. december 3-ig ismételten megrendezésre kerül az őszi Egészségnapok
rendezvénysorozat. Az egészségfelmérő szűrővizsgálatokat (pl.: szomatoinfra, tumormarker, arteriográfos érvizsgálat, allergiaszűrés, meridián-állapotfelmérés, haj- és fejbőr-diagnosztika) előzetes
jelentkezés alapján lehet igénybe venni.
A programokról érdeklődni és azokra jelentkezni a 75/505-009-es telefonszámon lehet.
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ÜGYELETES villanyszerelőként kezdett

dolgozni, mely munkakörben 9 évet töltött
el. Ezen idő alatt megismerte a területet, tapasztalatot szerzett a baleset elhárításban is.
Szakmailag folyamatosan képezte magát,
elektrikus vizsgát szerzett. 1993-ban került át
az akkori villamos laborba mint műszerész,
ahol jelenleg is csoportvezetőként dolgozik
mind kollégái, mind felettesei legnagyobb
megelégedésére. Szakmai tapasztalatait, rátermettségét, valamint kollégáival szembeni
lojalitását elismerve, 2006-ban Kiváló Karbantartói díjat kapott. Ismereteit folyamatosan fejlesztette, amit a legnagyobb odaadással
az osztálya és a cég számára kamatoztatja.

Gratulálunk az idei év céggyűrűs kitüntetettjeinek!

1982-ben hatósági vizsgát tett. Ügyeletes
mérnöki munkája mellett számos speciális
szakmai képzésen vett részt, és szakértőként
közreműködött az OSART és WANO vizsgálaton. Tagja volt a szimulátor létesítését végző
csapatnak. 1988-tól üzemzavar kivizsgáló
mérnökként és biztonsági mérnökként is
tevékenykedett. 1989-től tagja, majd vezetője
volt a Biztonsági Bizottságnak. Az ő nevéhez
kötődik az egyik fontos biztonságnövelő átalakítás: a kiegészítő üzemzavari tápszivattyúk
áthelyezése műszaki terveinek az elkészítése
és engedélyeztetése. Vezetője az erőműben
bekövetkezett események kivizsgálását,
elemzését végző esemény kivizsgáló csoportnak. 2003-ban a 2. blokki üzemanyag-sérüléses esemény kivizsgálásáért vezérigazgatói
dicséretben részesült.

Baksai József Attila
TURBINAGÉPÉSZKÉNT kezdett dolgozni.

Turbina operátor, majd turbina főgépész.
Munkáját mindig lelkiismeretesen végezte,
tanulmányúton Németországban bővítette
szakmai tudását. Részt vett az I-II. blokk
üzembe helyezési munkálataiban. Rendszeres segítője volt az új belépő fiatal dolgozók szakmai és gyakorlati képzéseinek. A
MÉSZ-nek megalakulása óta tagja, elnökségi tag, majd 2004-ben elnökké választották.
Emellett a Műszakosokért Alapítvány kuratóriumának elnöki posztját is betölti. Személyes elkötelezettje a helyi problémák helyi
szinten történő tárgyalások megoldásának,
az erőművi munkabéke tartós megőrzésének. 2007 áprilisától a Felügyelő Bizottság
tagjaként képviseli a munkavállalói oldalt.

Berkes Sándor
1983-TÓL dolgozik az atomerőmű reaktor
osztályán. Munkásságát primerköri gépészként kezdte, majd főgépészi kinevezést
kapott, mely beosztásban azóta is dolgozik.
Megbízható, jó szakember, munkájára mindig lehet számítani. Az évek folyamán nagy
tapasztalatot szerzett a primerköri rendszerek üzemeltetésével kapcsolatban, amelyet a
munkájában folyamatosan hasznosít. Munkája során sok fiatalt segített munkájában
átadva nekik a megszerzett tapasztalatát. Jó
hangulatú, kiegyensúlyozott, a munkatársaival jó kapcsolatot ápoló dolgozó.

Bíró József
1988-BAN nyert felvételt a céghez karbantartó műszerész beosztásba. Az azóta eltelt
21 év alatt több szervezeti átalakítás történt,
melyekkel párhuzamosan munkája bővült
és egyre szélesebb szakmai képzettséget követelt. 1996-ban felsőfokú számítástechnikai
képesítést szerzett melyet jól hasznosított
munkája során. 2007. január óta művezető.
Munkáját példamutatóan, kiemelkedő szakmai hozzáértéssel végzi. Munkaterülete mind
a négy blokkra kiterjed, ezért sokan ismerik,
tisztelik szakmai hozzáértését. Rendkívüli
helyzetekben munkaidőn kívül is rendszeresen a társaság rendelkezésére áll.

rításon végzi munkáját. Szakmai elismerésként az elmúlt évben az Önkormányzati
Miniszter kitüntetéssel jutalmazta a nukleárisbaleset-elhárítás területén végzett
kiemelkedő munkájáért. Emberi, munkatársi kapcsolata kiváló, szakmai felkészültsége példaértékű.

sipping-team-nek és a tokozott üzemanyagok tárolásával foglalkozó csoportnak.

Szőke Attila

1986-BAN került az atomerőműhöz. Az el-

telt közel 23 év alatt végigjárta a humánterület több szervezeti egységét. Szorgalmas
és fejlődőképes ezt bizonyítja a 2002-ben
megszerzett személyügyi gazdálkodó szakképesítés is. A közösségében tanúbizonyságot tett pontos, precíz munkavégzéséről,
jó szervezőképességéről, jó alkalmazkodóképességéről, kiváló emberi és munkatársi
kapcsolatairól. A munkaerő-gazdálkodási
csoportba gyorsan beilleszkedve, rövid idő
alatt elsajátította a szükséges ismereteket,
a hozzátartozó szakmai szervezetek vezetőivel és munkavállalóival jó együttműködést
alakított ki. A rábízott feladatokat felelősséggel végzi a társaság iránti maximális
elkötelezettséggel.

1983-ÁTÓL dolgozik a cégnél. Kezdetben

Nagy László
1984-BEN kezdte munkáját az erőműben
ügyeletes műszerészként az 1-es kiépítés
D műszakjában. Később a D műszakba
került, ahol azóta is dolgozik. A rábízott
feladatokat szorgalmasan, példamutatóan végzi, a cég iránt teljes elkötelezett.
Kiváló szakmai munkája elismeréseként
2006-ban Kiváló Üzemeltetői díjat kapott.
Munkatársai bizalmát élvezi, kapcsolata
környezetével példaértékű. A MÉSZ-nek
megalakulása óta tagja.

szolgáltatásvezető, majd főosztályvezetői kinevezést kapott. Dolgozott irodavezetőként
és műszaki koordinátorként. 2005-től, jelenleg is a szolgáltatási osztály üzemvezetőjeként tevékenykedik. Munkáját nagy körültekintéssel, odaadással végzi. Munkatársaival, a társszervek dolgozóival a kapcsolata
példaértékű. Tapasztalatát, megbízhatóságát
elismerik felettesei és a beosztottai is.

Gergely József
Takács László

BELÉPÉSE óta a karbantartás dolgozója. Az

akkori átszervezések után is technológus
munkakörben dolgozott, jelenleg a dizel karbantartó művezetői egységnél művezető. Egységének tevékenységi körébe tartoznak a dizel
generátorok, kis-és nagynyomású kompresszorok, nitrogén-hidrogén üzem, hűtőgépház
berendezései, valamint a fő-és segédépületi
gázfúvók. Kollégánk az elmúlt 25 év alatt bebizonyította, hogy munkája tartósan kiemelkedő.
Magatartásával, kiváló emberi és munkatársi
kapcsolatával elismertséget szerzett a dolgozói
kollektívában. Példaértékű a kapcsolatteremtő
képessége és a munkához való hozzáállása. A
műszaki problémamegoldó készsége a saját
területén kiemelkedő, munkaegyeztetések során nagyon jó az együttműködése. A tevékenysége alá tartozó területek technológiai berendezéseit, azok műszaki állapotát naprakészen
ismeri azok karbantartásával kiváló rálátással
rendelkezik.

Peszt Lajos
Körmöczi Zoltánné
ELÕSZÖR a beruházási igazgatóságon, majd

a CAD osztályon dolgozott. 1995-től dolgozik
a karbantartási területen üzemvezetőként.
Feladatát nagy szorgalommal, kitartással
végzi az általa irányított ács-állványozó és
hőszigetelő-bádogos területen. Szakmai
tudása, szervezőkészsége, rendszerismerete nagyban hozzájárul az éves főjavítási
munkák határidőre történő elvégzéséhez.
Munkáját mindig példamutatóan, magas
színvonalon végzi. Közvetlenségének, kapcsolatteremtő képességének köszönhetően
munkatársaival, valamint a társosztályok
dolgozóival nagyon jó kapcsolatot épített ki.
Kollégái szeretik, tisztelik.

1986-BAN előkészítő mérnökként kezdett
dolgozni az atomerőműben. Később építész
tervező, majd műszaki csoportvezető, mely
munkakörben ma is dolgozik. 1997-től tagja a Magyar Építész Kamara Dél-Dunántúli
tagozatának. Építész tervezői jogosultsággal rendelkezik, melyet a munkahelyén is
kamatoztat a gyakorlatban számos tervezési feladat során. Az atomerőmű területén számos építészeti átalakítás tervezése
és előkészítésének összefogása fűződik a
nevéhez. Munkahelyi kapcsolata, a munkához való viszonya példaértékű.

DARUKARBANTARTÓ lakatosként kezdte
a pályáját, 1999-től, jelenleg is reaktor karbantartó lakatosként végzi munkáját kiemelkedően és megbízhatóan. Munkája körébe
tartozik a reaktorok karbantartási-, a kiégett
üzemanyag szállító konténerek mozgatási-,
a kazetta átrakógépek karbantartási és telepítési területén található, és egyre sokrétűbb
alkalmazott új technikák és technológiák
fegyelmezett végrehajtása. Tapasztalata,
megbízhatósága, példamutató szorgalmas
és együttműködő készsége miatt nem csak a
közvetlen munkatársai ismerik el, hanem a
kapcsolódó társszervezetek dolgozói is.

Tóth József
OKLEVELES vegyészmérnök, radiokémikus.

Sárosi Zoltán
Györki László
1988-TÓL ügyeletes lakatosként kezdett

dolgozni az atomerőműben. Az erőművi
képzések után turbinagépész vizsgát tett
és 1992-től ebben a beosztásban dolgozik
a II-es blokkon. Kollégái tiszteletét és bizalmát, munkahelyi vezetői elismerését
és megbecsülését élvezi. Hosszú évek óta
segíti az újonnan belépett ifjú kollégákat a
szakmai és gyakorlati tapasztalat szerzésben, mentorként irányítja felkészülésüket
a vizsgák letételéhez. Közösségi munkája
során először a MÉSZ küldöttjeként, majd
2004-től elnökségi tagként végzi érdekvédelmi munkáját a műszakos kollektíva
nagy elismerésére.

Kurnász Csaba
A FIATAL gépészmérnök első munkahelye
volt az atomerőmű 1985-ben. Előkészítő
mérnökként kezdett ismerkedni a terület
jellemzőivel. Elkerülhetetlen volt a technológia megismerése, ezért mindezt elsajátítva
primerköri gépész, majd főgépészi munkakört is ellátott. 1987-től dolgozik a bázison
és már több mint 10 éve bázisvezetőként
szervezi-irányítja csoportja élén az erőmű
karbantartásának feladatait. Valamennyi terület elismerő odaadó, mindig a problémák
gyors megoldására törekedő munkáját. Ennek megnyilvánulása volt 2002-ben a Kiváló
Karbantartási díj elnyerése.

MÛSZAKI tolmács-fordítóként kezdett a
cégnél. A 4. blokk építését és üzembe helyezését követően az erőmű gazdálkodási
területén tevékenykedett, egyike volt a
kontrolling szervezet első dolgozóinak.
Költséggazdálkodói munkakörében mindenkor a vállalat iránti feltétlen lojalitással
teljesítette feladatait. Munkája végigkísérte a kontrolling terület minden időszakát,
szervezeti és működési változásait, vezetői
minden helyzetben számíthattak helytállására, megbízhatóságára. A szűkebb és
távolabbi munkakörnyezetében is jól ismert segítőkészségéről, a kollégák iránti
odafigyeléséről, gondoskodó magatartásáról. Jelleme a jó munkahelyi eredményeken
túl a jó munkahelyi légkör fenntartásához
is nélkülözhetetlenül hozzájárul

Fő szakmai tevékenységi területe többek
között a primer és szekunderköri korróziós
vizsgálatok, fűtőelem kazetták hermetikusság vizsgálata, dekontaminálások hatékonyságának ellenőrzése. Az erőműben végzett
közel 30 éves szakmai tevékenysége során
bizonyította rátermettségét, széles körű szakmai tudását. Tevékenyen részt vett a blokkok
üzembe helyezési és indítási munkáiban.
Kiváló szakmai munkát végzett az irányítása alá tartozó laboratórium munkájának
megszervezésében és a korszerű eszközpark
kialakításában. a Magyar Nukleáris Társaságon belül működő WIN alapító tagja.

Varjúné Baracska Ilona
1989-BEN került az atomerőműbe adat-előké-

Horváth László

Molnár János

GÉPÉSZMÉRNÖKKÉNT került az atomerő-

ELSÕ munkahelye volt az atomerőmű,

műbe, és több, mint egy évtizeden át az
üzemvitelen dolgozott, végigjárva a szekunderköri ranglétrát. A gépész műszaki
osztály dolgozója, 2002-től a balesetelhá-

Bodó Gyula
HÕERÕGÉPÉSZ és atomerőmű szakmérnök.

Az első ügyeletes mérnökök egyikeként

teljesítmény mellett végzi, minden területen jó együttműködést tart fenn.

Karácsony Sándor

ahol elemző mérnökként kezdett dolgozni.
Munkahelye azóta is az elemzés területe,
ahol már osztályvezetőként irányítja a
munkát. Munkáját példamutató lelkiismeretességgel és odaadással, a cég érdekeit
mindenkor szem előtt tartva látja el. Rendszeresen képviseli az erőművet hazai és
nemzetközi szakmai fórumokon, az elmúlt
évtizedben a determinisztikus elemzések
egyik elismert hazai szaktekintélyévé vált.
Jelentős szerepe volt a 2-es blokki sérült
fűtőelemek eltávolításának engedélyeztetésében, intenzíven segítette a helyreállítási
projekt munkáját. Jelenleg is aktív tagja a

Sut Lászlóné
BELÉPÉSEKOR műszaki szakelőadó,
majd betanuló blokkügyeletes, 1989-től
ügyeletes mérnök. Több posztot töltött
be munkavégzése során, 2000-től az
üzemviteli osztály vezetői posztját tölti
be. Vezérigazgatói megbízás alapján ellátja a paksi atomerőmű és a dukovany
atomerőmű közötti kapcsolattartói feladatokat. Rendszeresen részt vesz a WANO
és a NAÜ munkáiban is. A 2-es blokki
sérült üzemanyag eltávolítása, és a blokk
sikeres visszaindítása során végzett tevékenységéért vezérigazgatói dicséretben
részesült. Munkáját folyamatosan kiváló

szítőként. Rátermettségével, szorgalmával érdemben segítette az üzemeltetéssel összefüggő fizikai adatok archiválást és kiértékelését.
2003 óta, jelenleg is a műszaki vezérigazgatóhelyettes titkárnőjeként végzi feladatait. Munkájában pontos, lelkiismeretes és szorgalmas.
Tudását, szakmai felkészültségét folyamatosan
fejleszti, 2007-ben gazdasági informatikus diplomát szerzett. Munkája révén sokan ismerik,
kollégái szeretik, tisztelik.

Zsoldosné Fekete Judit
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Előre kell lépni!
Vezetői fórumot tartott Süli János vezérigazgató
2009. október 21-én. A tájékoztató témái között
szerepeltek az atomerőmű bővítésével és a biztonságos üzemeltetéssel kapcsolatos legfőbb feladatok, a gazdasági eredmények és a közeljövőben
várható változások.
A vezérigazgató úr elmondta, fontos lépés volt, hogy az
országgyűlés márciusi elvi jóváhagyása alapján – a Teller Projekt lezárását követően – az MVM Zrt. elindította
a paksi atomerőmű bővítését előkészítő Lévai Projektet.
– De lesz-e elég erőnk ezt a feladatot is végezni? – kérdezte. Mivel a biztonságos és megbízható üzemeltetés
elsőbbséget élvez a kiemelt projektek teljesítése mellett, a
munkamegosztás érdekében került létrehozásra a PA Zrt.
szervezetén belül a kapacitásbővítési igazgatóság (kbig).
Itt egyelőre néhány tapasztalt kolléga dolgozik, és majd az
igények ismeretében „futtatható fel” a létszám főleg fiatal
szakemberekkel. Eközben mindenki, aki az üzemeltetésen, karbantartáson, az üzemidő-hosszabbításon és más
területen dolgozik, tekintse úgy, hogy a bővítési munka
részese, munkája ugyanolyan fontos, és hozzájárul a bővítés sikeréhez.
A Lévai Projektben a korábban kiadott tájékoztatásnak
megfelelően nyolc munkacsoport foglalkozik gazdasági,
szállítói, műszaki-elemzési, engedélyezési, jogi, társadalmi-kommunikációs, társadalmi-gazdasági és előterjesztési kérdésekkel. A munkacsoportok vezetői szeptemberben
bemutatták feladattervüket és az (erő)forrás-szükségleteket. Folyamatos a kapcsolattartás a potenciális szakmai
befektetőkkel. A bővítéshez szükséges engedélyezési,
jogharmonizációs munka elkezdődött.
A közmeghallgatásra az üzemidő-hosszabbítás előkészülete során tapasztaltak alapján készülni kell. Összességében 5 évet is igényelhet az engedélyezési munka. A
legutóbbi felmérés eredményei szerint a lakosság 55%-a,
a biztos válaszadók 64%-a támogatja az új atomerőmű
építését. A projekt megismerését szolgálja az országot
járó tájékoztató kamion is.
Mint Süli János elmondta, az előkészítési munkát
tempósan kell végezni, mert a közép-európai országokban is atomerőmű-építési terveket szőnek. Közülük
Csehországgal szemben mintegy 1,5 éves a késésünk,
míg Szlovéniával nagyjából szinkronban vagyunk. Bár
a gazdasági válság 6%-os energiaigény-esést okozott, középtávon Magyarországon belül mindenképpen szükség
lesz 1-2 ezer megawatt alaperőművi kapacitásra. A hazai
villamosenergia-rendszer érdekében szükség van az erőműpark hatásfokának növelésére, a fosszilis energiahordozók arányának csökkentésére, tározós erőműre. Általában a régióban – a hatékonyság érdekében – erősíteni
kellene az együttműködést.
2009-ben befejezéséhez érkezett a teljesítménynövelési
projekt: a 3. blokkon is elvégezték a turbinák átalakítását, következik az 500 megawattra való felterhelés. Az
idei évhez képest jövőre mindenképpen előre kell lépni
a tervezett főjavítási hosszok betartásában. Mindenkinek
lelkiismeretesen végeznie kell a saját dolgát és kezelni az
új problémákat.
A vezérigazgató úr jelezte, a kbig létrehozását elfogadta a nukleáris hatóság, ám a biztonsági igazgatóság
átalakításához további megalapozó anyag szükséges. Itt
sugárvédelmi főosztály jön létre, míg a tűz- és munkavédelmi osztály, a baleset-elhárítás és a tűzoltóság önálló
osztályként fog működni. A minőségbiztosítási osztály
feladatait a minőség-ellenőrzési, valamint a stratégiai és
működésfejlesztési osztály veszi át.
Az érdekképviseletekkel a kapcsolat normális, konszolidált. A közeljövő egyik kérdése a kedvezményes
munkaköri besorolás. Újra létrejött az Etikai Bizottság és
megszületett az Etikai Kódex. Ennek jelentősége, hogy
a megkülönböztetett országos figyelem miatt lépéseket
kell tenni az etikus magatartás javítása érdekében. Bevezetésre kerül a teljesítmény- és kompetenciaértékelési
rendszer, amelyről minden szervezetet külön tájékoztatni
kell. Ismét elvégzik – könnyebben kezelhető kérdőívekkel – az elégedettségvizsgálatot, amelynél bátorítandó az
őszinte véleménynyilvánítás.
Sós Lajos gazdasági vezérigazgató-helyettes elmondta,
a társasággal szembeni gazdálkodási elvárásokat az üzletpolitika és az üzleti terv határozza meg. Időarányosan
az első három negyedévben 10 546 GWh volt a termelés
és 114,5 milliárd forint az árbevétel. A jövő évben 4,5%-os
bérfejlesztés célozható meg. A beruházási és logisztikai
audit szerint szabályozásunk megfelel a jogszabályoknak, a csoport szintű szabályozásnak és önmagunkkal
összhangban vannak. Igaz mindez annyit ér, amennyit
betartunk belőle.
Hamvas István műszaki vezérigazgató-helyettes szerint az elmúlt időszak az ismert problémákkal együtt is
eredményes volt, de az idei pozitív képet jövőre az életbe
lépő új, éves kereskedelmi szerződés árnyalni fogja. A
tervezés szigorúbb lesz: ugyanezeket a feladatokat kevesebb tartalékkal – például kevesebb kis leállással – kell
elvégezni, de bízni lehet abban, hogy jövőre is eredményesen, sikeresen tudunk dolgozni. Biztonságtudatos,
lelkiismeretes munkavégzéssel, odafigyeléssel minden
rendben lesz.
Zárszavában Süli János vezérigazgató kérte, hogy maradjon meg az egység a cégen belül, és akkor a válság
után együtt haladhatunk előre jó pár év nyugodt üzemeltetés mellett.
Hadnagy Lajos

Befejeződött a turbinák teljesítménynöveléshez
szükséges rekonstrukciója
Utolsóként a 3. blokkon is befejeződik a teljesítménynövelés
programja. A 2009. szeptemberoktóberi főjavítás során itt is elvégezték azokat a rekonstrukciós
munkákat, amelyek a 2008-ban és
korábban már végrehajtott átalakításokkal együtt lehetővé teszi,
hogy a 3. blokk 8%-kal magasabb,
névlegesen 500 MW villamos teljesítményen üzemeljen. A leginkább
érintett szakembereket kérdeztük
az elvégzett feladat előzményeiről,
műszaki tartalmáról, a végrehajtás sajátosságairól.
Petovári Zoltán vezető szakértő: – A
paksi atomerőmű turbinái az 1980-as,
90-es években végrehajtott hatásfoknövelő átalakítások következtében már
230-235 MW villamos teljesítményt
biztosítottak a generátorokon. A Paksi
Atomerőmű Zrt. vezetése által 2002-ben
elfogadott teljesítménynövelési (tn) program a turbinák átalakítását is tartalmazta. A döntés alapja az OAO Turboatom
(a harkovi turbinagyár) műszaki jelentése volt, melynek eredményei szerint a
turbinákon a fúvókakoszorú cseréje és
a szabályozórendszer átalakítása volt
szükséges a reaktor 8%-kal megnövelt
hőteljesítménye mellett. Kezdetben a
technológiai létesítési osztályon, majd
később a gépész műszaki osztályon – az
utolsó időszakban nyugdíjasként – én
voltam az átalakítás felelőse.
A reaktor hőteljesítményének növelése maga után vonja a turbinára menő
friss gőz mennyiségének növekedését.
A reaktor hőteljesítményének megcélzott 8%-os növelése elkerülhetet¬lenné
tette, hogy a frissgőz-nyomás növekedésének megelőzésére megnövelt gőznyelő képességű fúvókakoszorút építsünk
be. Azokat az ukrajnai Turboatom gyártotta és szállította.
A szabályozási rendszer átalakításának célja az volt, a megnövelt gőz
tömegáram mellett garantálja az üzemeltetés biztonságát, biztosítsa a gőzel-

osztás megbízható, gazdaságos és tartós
üzemelését és növelje az egyes alkatrészek, valamint a rendszer egészének
élettartamát. Mindez a fő szervómotor,
az elosztó mechanizmus és a szabályozószelep átalakítását igényelte.
Valamennyi átalakításnál az előkészítés után, a főjavítások alatt folyamatos
volt a harkovi szakemberek helyszíni
felügyelete. A fúvókakoszorúk cseréjénél Pavljudkin úr, a szabályzó rendszer átalakításánál Golodenko úr volt
a partnerünk. Velük szoros szakmai és
emberi kapcsolat alakult ki.

Zoltán György üzemvezető: – A teljesítménynöveléshez szükséges turbinaátalakításokban már a kezdetektől benne voltam: az fko turbina-karbantartó üzemének részéről mind a négy blokk munkáit
irányítottam. A tn-projektterv a turbinák
nagynyomású fúvókakoszorújának cseréjét és a szabályozórendszer rekonstrukcióját írta elő. Ezekhez kapcsolódott még a
fúvókakoszorú és a nagynyomású ház közötti tömítőfelületet tartalmazó nyúlvány
megmunkálása, amire karbantartási
okokból volt szükség a tömítő váll, illetve
a házdarab felületi eróziója miatt.

A munkák 2006-ban kezdődtek a 4.
blokkon. A szellemi központot a harkovi Turboatom gyár jelentette, míg a
tömítőnyúlvány megmunkálására a
finn Telatek cég forgácsolási technológiáját vettük meg, amit már pár évvel
korábban ismertünk meg Loviisában.
A magyar-finn-ukrán hármas csoport
együttműködése a kezdeti váratlan nehézségek ellenére sikeres volt: mindkét
külföldi csapatban igen jó szakemberek
dolgoztak. Mi összefogtuk a munkát,
míg az ukránok a gyártóművi felügyeletet, a finnek a forgácsolási technológiát
biztosították.
A többi blokkon is megtörtént az új
ukrán fúvókakoszorúk beépítése. A
munkában a nehézséget a szükséges
rendkívüli szerelési pontosság jelentette: a koszorú és a ház között ez 0,02 mm
volt. Az 1. blokkon nem volt szükség a
tömítőnyúlvány megmunkálására, míg
a 2. és 3. blokknál a Dunaújvárosi Főiskola által kifejlesztett technológiát
alkalmazva kiforrott forgácsoló géppel
tudtunk dolgozni.
A szabályozórendszer elemeinek
cseréjére a hidraulikus elemek, a főszervó terheléscsökkentése, a szabályozási dinamika javítása érdekében volt
szükség. Itt is új ukrán alkatrészeket
kaptunk, amelyeket mi munkáltunk
meg és szereltünk be a paksi előkészítő
szervezet közreműködése és a gyártómű felügyelete mellett.
Már a 4. blokknál láttuk, hogy a feladat igen nagy. Különösen a tavalyi év
volt megterhelő a párhuzamosan futó
kisnyomású 5. fokozati lapátcserék és a
pillangószelepek üzemzavar-elhárítási
munkái miatt. Örülök, hogy sikeresen
végeztünk a munkával, és a 3. blokki
turbinák is emelt teljesítményen tudnak üzemelni. Persze van még, amire
oda kell figyelni. Az ukrán kollégákban
igen jó szakembereket ismertünk meg.
Az előkészítő szervezet mellett elismerést érdemel az időközben az Ovit Zrt.be átkerült gépműhelyünk személyzete, akik nagyon jó munkát végeztek.
Hadnagy

Munkavédelem a mindennapokért!
Egy nap a munkavédelemért!
Az „Együtt az egészségért és munkabiztonságért” munkavédelmi napot a
harmadik alkalommal rendezte meg
október 28-án az atomerőmű munkavédelmi bizottsága a biztonsági igazgatósággal karöltve. A rendezvénnyel az
erőmű biztonságos üzemeltetésében
fontos szerepet játszó munkavédelemnek kívántak hangsúlyt adni, amire a
„Munkavédelem a mindennapokért.
Egy nap a munkavédelemért.” szlogen
is ráirányította figyelmet.
A rendezvényen igen széles körét
mutatták be a munkavédelmi és egészségjavító eszközöknek, és tartottak
előadásokat a váz- és izomrendszeri
megbetegedésektől kezdve a háztartásban és szabadidőben egyre nagyobb
szereppel bíró egyéni védelemig.
Szabó Béla, a munkavédelmi bizottság elnöke a rendezvénnyel kapcsolatban a következőket emelte ki:
-A munkahelyeken megteremtett
munkavédelemi kultúra a munkavállalóknak az egészséget nem veszélyeztető
és a biztonságos munkavégzést, a munkáltatóknak a munkabalesetek és a foglalkozási ártalmak megelőzését jelenti.
Az eredményes megvalósítás kizárólag
a két fél jó együttműködésén alapul.
Hogy ez érvényre is jusson a munkahelyeken a munkavállalókat el kell látni
kellő információkkal, mert így tudnak
tenni a legtöbbet a balesetek elkerülésének érdekében. Általános tapasztalat,
hogy a munkavédelemi konferenciák,
kiállítások kiválóan közvetítik azokat az
információkat, melyre a munkavállalónak szükségük van a biztonságos munkavégzés érdekében. Ezek ismeretében
határozott úgy az erőmű vezetése és a

bizottság, hogy hagyományteremtő módon, kétévenként munkavédelmi napot
szervez. Egy napot, amikor a figyelem
középpontjába a munkavédelem kerül.
A rendezvény fő célja közé tartozik,
hogy tájékoztatást nyújtson a munkavédelemmel kapcsolatos kérdésekben,
és bemutasson, ajánljon olyan eszközöket, melyek különböző ártalmak ellen
védelmet nyújtanak és használatukkal
csökkenthetők a munkahelyi kockázatok. A program összeállításában
igyekeztünk olyan előadásokat és kiállítókat szerepeltetni, akik a munkavállalók szélesebb körének érdeklődésére
számíthattak. Úgy gondolom, a részvevők küldetésüket maradéktalanul
teljesítették. Ezúton köszönöm felkészülésüket, megjelenésüket és további

sikeres közvetítést kívánok nekik a
munkavédelem területén. A munkaidőben látogatható rendezvényen munkatársaink nemcsak tapasztalatokat, de
értékes könyv- és masszázsutalványokat is nyerhettek. A hétköznapokban is

mindenkinek balesetmentes munka- és
szabadidőt kívánnak a rendezők.
Tóbi József, az Atomerőmű Tűzoltóság
kiképzési előadója nagy jelentőségűnek
tartja a külsős előadók és kiállítók megjelenését, hisz általuk olyan információkról értesülnek a dolgozók, melyekről
más úton nem valószínű, hogy tudomást
szereznének. A tűzoltóság a kezdetektől
részt vesz ezen a munkavédelmi napon.
Idén veszélyes anyag kárelhárítása keretében mutatták be azt a rendszert,
ami személyek veszélyes és radioaktív
anyagoktól való dekontaminálására,
mentesítésére szolgál.
Borhidi Gábor, az Országos Érdekegyeztető Tanács Munkavédelmi Bizottsága munkavállalói képviselője
tájékoztatást adott a legfrissebb információkról, köztük a Munkavédelem
Nemzeti Politikája c. előterjesztésről.
A munkavédelmi nappal kapcsolatban
pozitívumként értékelte, hogy arra
nemcsak munkavédelmi képviselőket, hanem vezetőket is meghívtak. A
programot sikeresnek ítélte, hisz olyan
kérdések kerültek terítékre, melyek ma
mindenkit érintenek, és ezt a résztvevők érdeklődése is alátámasztotta.
Rostár András, a 3M Hungária Kft.
üzletágfelelőse örömmel vette, hogy a
döntéshozókon kívül azokkal is találkozhattak, akik ténylegesen viselik a
védőeszközeiket, hisz ők mindig nagy
hangsúlyt fektetnek a felhasználók
véleményére. A paksi rendezvényen
ugyanolyan alapossággal találkoztak,
mint az egyéni védőeszközök kiválasztása során. A szervezés színvonalát kiemelkedőnek látta.
Lovásziné Anna
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Az Európai Bizottság további 50
milliárd euró befektetést javasol
A bizottság „Beruházás az alacsony szén-dioxid-kibocsátással
járó technológiák fejlesztésébe”
című javaslatában úgy becsüli,
hogy további 50 milliárd eurónyi
beruházásra lesz szükség a következő tíz évben az energiatechnológiák kutatása terén. Ez azt jelenti,
hogy az Európai Unióban jelenleg
erre a célra fordított összeg gyakorlatilag megháromszorozódna,
évi 3 milliárd euróról 8 milliárd
euróra nőne, ebből a fenntartható
maghasadás összesen 7 milliárd
eurót kapna 2020-ig.
Az EU tudományért és kutatásügyért
felelős biztosa, Janez Potočnik a következőket nyilatkozta: „Sürgősen meg kell
növelni a tiszta technológiák kutatására szánt ráfordítások összegét, amennyiben Európa a Koppenhágáig vezető
út és az azt követő időszak költségeit
csökkenteni szeretné.” A ma közreadott
becslésekkel a bizottság azt szeretné elérni, hogy a Stratégiai Energia Technológia Terv (SET-Plan) ugródeszkaként
szolgáljon egy alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság megvalósításához,
ami csak úgy lehetséges, ha a köz- és a
magánszektor szereplői erőiket egyesítve és következetesen használják a forrásokat. Azzal, ha ma átgondolt módon
fokozzuk a kutatás finanszírozását, a
gazdasági növekedés új forrásait teremthetjük meg, környezetbaráttá tehetjük
a gazdaságot, és esélyt teremtünk arra,
hogy a gazdasági válság elmúltával az
Európai Unió versenyképes legyen.
A cél elérése érdekében az Európai
Bizottság összefogásra ösztönzi az állami szerveket, a vállalatokat és a kutatókat. 2020-ra olyan technológiákat kell
kifejleszteni, melyek révén kezelhető az
éghajlatváltozás problémája, biztonságosabbá tehető az EU energiaellátása
és biztosítható az EU-gazdaságok versenyképessége.
Az EU energiaügyi biztosa, Andris
Piebalgs a következőket nyilatkozta: „A
korábbi ipari forradalmak bebizonyították, hogy a megfelelő technológiákkal
életünk jobbá tehető. Ma óriási lehetőség van a kezünkben; környezetszen-

Ábra: A SET-terv főbb
mérföldkövei az európai ipari kezdeményezés terén

nyező, kifogyóban levő és kockázatos
fosszilis tüzelőanyagokon alapuló jelenlegi energiamodellt egy tiszta, fenntartható és kevésbé kiszolgáltatott energiarendszerrel válthatjuk fel. Minden
a helyes technológiák kiválasztásától
függ.”
A bizottság közleménye a nemzeti
és európai uniós szinten rendelkezésre
álló különböző köz- és magánszektorbeli finanszírozási forrásokat egyaránt
számba veszi, és megállapítja, hogy összehangolt felhasználásukkal tovább
erősödhet ez a gyorsan növekvő ipari
ágazat, és új munkahelyek teremthetők
benne.
„A tiszta és megújuló energiaforrások finanszírozási szükségleteit kizárólag a finanszírozási eszközök széles
skálájának felhasználásával lehet kielégíteni. A bizottság és az EBB már jelentősen megnövelte az e célra nyújtott
támogatási összegeket, azonban még
további köz- és magánszektorbeli forrásokra van szükség. Javasoljuk a kockázatmegosztási pénzügyi mechanizmus
megerősítését, a kockázati tőke további
támogatását, továbbá a Marguerite és
más alapok fejlesztését” – nyilatkozta
Joaquín Almunia, az EU gazdasági és
monetáris ügyekért felelős biztosa.
A finanszírozásra váró legfontosabb

technológiák és tevékenységek
A bizottság az iparággal és a kutatói
közösségekkel együttműködésben ún.
„technológiai útiterveket” készített, melyek a következő hat területen jelölnek
meg olyan kulcsfontosságú alacsony
szén-dioxid-kibocsátással járó technológiákat, amelyek az EU szintjén nagy
lehetőségeket hordoznak magukban:
• szélenergia,
• napenergia,
• villamosenergia-hálózat,
• bioenergia,
• szén-dioxid-leválasztás és -tárolás
(CLT) és
• fenntartható atommaghasadás.
A tervek szerint a fenntartható
atommaghasadás olyan IV. generációs
atomreaktor kifejlesztésének irányába
való elmozdulást jelent, amely hosszú
távon biztosítja a fenntarthatóságot a
biztonság növelésével, az üzemanyag
optimális felhasználásával és a képződő radioaktív hulladék mennyiségének
csökkentésével. Az új reaktoroknak
biztosítaniuk kell a maximális beépített
biztonságot, megnövelt hatásfokot és a
nukleáris proliferáció kockázatának
minimalizálását.
A projekt megemelt finanszírozása
fedezné az alap és az alkalmazott kutatás, a demonstráció, továbbá – a széles

körű piaci bevezetést célzó tevékenységek kivételével – a korai piaci bevezetés költségeit. Javaslat született egy
új, mintegy 30 várost lefedő energiahatékonysági kezdeményezésre („intelligens városok kezdeményezés”), mely
az energiahatékonyságot javító, a megújuló energiaforrásokat hasznosító és
az energiahálózatokat korszerűbbé tevő
technológiák tömeges piaci elterjedését
hivatott ösztönözni.
Megosztott felelősség a költséghatékonyság érdekében
A bizottság arra kéri az érdekelt
szereplőket, hogy összehangoltan, egymással karöltve lépjenek fel, továbbá
hogy merjenek több kockázatot vállalni. A közfinanszírozás ott szükséges,
ahol a technológia terén nagymértékű
bizonytalanságok mutatkoznak, illetve
ahol a piaci kockázat szintje magas.
Mindez ösztönző erővel hatna az iparág szerepvállalására, a bankok és a
magánszektorbeli beruházók nagyobb
mértékben finanszíroznának olyan vállalatokat, melyek élen járnak az gazdaság alacsony szén-dioxid-kibocsátásúvá
történő átalakítása terén. A tervek között szerepel továbbá az is, hogy az EBB
növelhetné a SET-terv finanszírozására
nyújtott hiteleinek összegét.
Szerbin Pável

Műszaki Alkotói Pályázat
Ismét alkotói pályázatra hívta az erőmű vezetése a műszaki dolgozókat,
immár huszonegyedik alkalommal.
A szervezés oroszlánrésze most is a
fejlesztési és elemzési osztályra várt.
Nemcsak a pályázat adminisztrációja
(meghirdetés, jelentkezések, pályamunkák összegyűjtése, bírálóbizottság
felkérése, meghallgatások ütemezése,
eredmények felterjesztése, díjkiosztó
megszervezése), de koordinálása és a
Pályamû címe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

megfelelő színvonal biztosítása is az ő
feladatuk.
Örvendetes, hogy október 15-ig jelzett pályamunkák száma emelkedett
a tavalyi számokhoz képest (24). Sok
fiatal szánta rá magát a pályamunka
megírására – lehet, hogy ezt a lendületet még az iskolából hozták magukkal,
de reméljük nem szegi kedvüket, ha az
igen nehéz összehasonlításnál nem feléjük billen a mérleg nyelve.

Az utóbbi évek gyakorlatában a
nyilvános meghallgatások az oktatási
épület 115-ös előadójában, november
végén három estébe nyúló délutánon
történtek meg. Még karácsony előtt értékelik a pályamunkákat és felterjesztik díjakra, melyeket jóváhagyás után
ünnepélyes keretek között adnak át.
A meghallgatás nyilvános. Bár a terem mérete nem nagy, a bírálóbizottság
és a meghallgatandó pályázók szűken

férnek csak el, mégis érdemes rááldozni azt az időt általában munkaidő után,
hogy az ott hallottak, látottak alapján
minél többen kapjanak kedvet ehhez a
jelentős többletráfordítással járó alkotó
munkához. A dolgozat elkészítése során azután elmélyíti ismereteit, más
oldaláról is megismeri kollégáit, jó barátokat, segítőkész ismerősöket találva
a társosztályokon.
gyulai

Új igazgatóság,
új blokkok (II.)
Előző számunkban kezdtük a kapacitás bővítési igazgatóság
bemutatását .

Cserháti András fõosztályvezetõ
Kapacitás bővítési igazgatóság, műszaki és engedélyezési főosztály. Lévai projekt, 2.
munkacsoport, szállítói tender
előkészítése
– Mi a munkacsoportod feladata a projekten
belül? Hogyan zajlik az
együttműködés?
A 2. munkacsoport a szállítói
tenderezéssel foglalkozik. Hogy
mi is a tender pontos jelentése? Pályázat, versenytárgyalás a
megbízás elnyeréséért. A tender
célja többféle. Informálódás a lehetséges szállítóktól. A kínálat
áttekintése műszaki-biztonsági mutatók, gazdasági paraméterek
összevetésével. A legjobb szállító megkeresése. Végül a szállítói szerződés műszaki tartalmának előkészítése. Megadnám a
klasszikus tenderezés szakaszait is, kis magyarázatokkal, és a
kulcsfogalmak angol megfelelőivel (hiszen e nyelven zajlik majd
alapvetően a kommunikáció):
– kiírás, vagy meghirdetés, vagy ajánlati felhívás, tenderfüzet, tenderspecifikáció kibocsátása (BIS=bid information specification
vagy RFI=request for information),
– az ajánlattevők a kiírás szerint elkészítik és megküldik ajánlataikat (offer),
– az ajánlatokat a kiíró és szakértői kiértékelik (evaluation),
– a győztes szállítót (winner) és ajánlatát kihirdetik; adott esetben:
ki építhet és milyen atomerőművet,
– a győztessel tárgyalják majd megkötik a mérnöki, szállítási és építés-szerelési (EPC=Engineering, Procurement and
Construction) szerződést.
Alapító okirata szerint a Lévai projekt a kiértékelés lezárásáig tart.
Tenderkiírás tehát több okból készül. Főként az ajánlattevők informálására. Rögzíti, egységesíti az elvárásokat, követelményeket,
a szállítás feltételeit, körülményeit, az ajánlat tartalmi-formai elemeit az értékelési kritériumokat és a szerződés körvonalait. Úgy
tűnhet, hogy ez teljesen egy kereskedelmi vagy jogi ügylet, minek
ehhez a mérnökök? Hát ahhoz, hogy megfogalmazzák a műszaki
feladatot, megszabják a műszaki-biztonsági követelményeket,
műszaki megfontolások alapján pontozzák az ajánlatokat.
Ahol nagy pénzek forognak, különösen körültekintőnek kell
lenni. Tiszta versenyt kell biztosítani, jól meghatározott keretek
közt. Védeni kell a felek érdekeit szabadságuk túlzott korlátozása nélkül.
A munkacsoportnak továbbá azonosítani kell a lehetséges hazai
beszállítókat is.
– Kik (cégek, emberek) dolgoznak a munkacsoportodban?
Minden munkacsoport vezetőkből, tagokból és vállalkozókból
áll. A tagok az MVM csoport munkavállalói, tehát pl. lehetnek
ERBE dolgozók is. A vállalkozók a különféle műszaki kérdések
ismerői. Abc rendben itt az AEKI, ERBE, ERŐTERV, NUBIKI és
SOM Systems említhető. Nem kizárt később a folyamat egészét
illetően külföldi tanácsadók igénybevétele sem. A kiértékelésnél
is szokásos nemzetközi szakértőkre támaszkodni. Jellemzően
70-100 fő végzi a kiértékelést, kb. 10 szakterületen, közülük
80% hazai.
– Milyen nehézségekkel kell szembesülni?
A résztvevőknek nincs (ahogy más hazai cégnek sincs) atomerőmű tender gyakorlata. Erősen kell támaszkodni tehát külföldi
tapasztalatokra, szakértelemre. Szakmai ismereteik sem elegendőek külön-külön. Ezért együttműködő, egymást kiegészítő
csapattá kell szervezni őket. További gond az angol nyelvűség
kérdése. Itt nem lehet tolmácsokra hagyatkozni és pár embernek
törni az angolt. Az a célszerű, ha szinte mindenki jól tud angolul,
nem csak beszélni, hanem írni is.

Szerzõ(k)

A 3-4. blokk dízelgenerátorok fordulatszám-szabályozó és vezérléscsere-átalakítási igények és a megvalósult állapot összehasonlítása Hackl Béla - rto
Tesztelõ készülék dieselvezérlõ-cseréhez
Harmat László - ao
Átrakás közbeni Sipping vizsgálat megvalósítása a PAE 1-4. blokkján
Szabó János Zsigmond - gmo
Teljesítménynövelõ átalakítások a paksi atomerõmû K-220-44-1M2 és a K-220-44-3M típ. turbináinál
Petovari Zoltán - Erbe
Mechanikus regisztráló és megjelenítõ mûszerek kiváltása
Mach Gyula - iüo
Kritikussági számítás sérült üzemanyagot tartalmazó tokokra
Vilimi András - rtfo
Üzemeltetésbõl kivont szbv-hajtások dekontaminálása
Baradlai Pál, Kurucz András, Oldal Ottó - vto
Gazdasági tervezõrendszer (szoftver) Véghelyi Péter - epo
Szücs Csaba - kgo
Energiamegtakarítási lehetõségek vizsgálata a hûtöttvíz-rendszeren
Fenyvesi Csaba - kto
Speciális megoldás hafniumos kazetták alkalmazására a zónák centrális pozícióiban
Beliczai Botond - rfo, Horváthné B. Éva - nufo
Az atomerõmûvek és a nukleáris energia jövõképe
Sipos Tamás - kto
A paksi atomerõmûben használt töltettervezõ kódok validációja, karbantartása
Dr. Korpás Lajos - rfo
A 3. blokk 104%-ról 105%-ra történõ teljesítménynövelése a fõgõzrendszer nyomemelése révén
Géri Károly, Szarvas Krisztán - to
A sérült üzemanyagot tartalmazó tokok gumitömítéseinek dózisszámítása
Szécsényi Zsolt, Parkó Tamás - rfo
A VVER-440 gõzfejlesztõ hõátviteli modellje és a hõátvitel elemzése
Hován Ádám - ro
Távadó helyiségek videomegfigyelése, rögzítése, képtartalomváltozás-elemzéssel
Bakonyi György - iüo
Reaktorvédelmi mûködést követõ turbinakiesés-elmaradás vizsgálata APROS termohidraulikai kóddal
Hanol Ferenc - feo
A teleszkópos Sipping berendezés hõtechnikai vizsgálata hûtéskimaradással járó esetekre
Tarczal Lajos - feo
Elektronikus személyi dózismérõk metrológiai ellenõrzése a paksi atomerõmûben
Károlyi Károly - dro
Nagynyomású elõmelegítõk tömítõegységének az átalakítása
Bunkóczi András - Erbe, Lipták János - gmo
Tápszivattyú tömítõelemeinek kiváltása a javítási ciklusidõk hosszabbítása érdekében
Haáz János - gmo
Megoldási javaslat a gf-szintszabályozó szelepek karbantartási költségeinek csökkentésére, élettartamának növelésére
Ódor Ervin - fko, Ozsvárt D. Péter - lfig,
Forgógép-állapotértékelõ és információs rendszer kialakítása
Ódor Ervin - fko, Kiss Gábor - dcs
Primer köri védõruházatban felejtett elektronikus dózismérõk védelme,
a védõruhák mosása során bekövetkezett tönkremenetelük elkerülése
Mácsai Zoltán - svo, Mácsainé Zelizi Márta Atomix, ifj. Mácsai Zoltán - rto

– Hogyan formálódik a szóba jöhető típusok listája?
A hazai ismeretek, tapasztalatok és tradíciók a nyomottvizes
típushoz kötődnek. Ráadásul ma a világon 80%-ban ilyen
erőműveket építenek. S ha legtöbbeknek ezek tetszenek,
talán nem lehetnek annyira rosszak... Az előzetes kiválasztás
műszaki és biztonsági szempontokat követett és a piacról
négy ilyen típust illetve szállítót nevezett meg. Ezek az amerikai
Westinghouse szállította AP1000, az orosz Atomsztojexport
kínálta AES-2006, az európai (francia-német) AREVA EPR
típusa és esetleg a francia-német-japán ATMEA1. Utóbbi egy
friss kínálati elem, vonzó tulajdonságokkal. Ezekben a hónapokban fejeződik be részletes tervezése, így még sehol sem
engedélyezett, senki nem építi, sehol sem üzemel. Úgy tűnik,
mégsem túl nagy kockázat vele foglalkozni, mert hatalmas
szállítói tapasztalaton alapul.
– Mikor és hogyan alakul ki a döntés?
A tender kiértékelése mai terveink szerint 2012 február körül
zárul. Itt mintegy 20 különféle kritérium szerint pontozásos alapon
hozza ki a bizottság a győztest. Pénzügyi és műszaki szempontok együttes mérlegelése a döntés alapja előre rögzített eljárás
szerint. Mivel a kínálat műszaki és biztonsági szempontból elég
kiegyenlített, a finanszírozási, gazdasági, sőt gazdaságpolitikai
szempontoknak is jelentős szerepe lehet.
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A 2009. év
Nobel-díjasai
Nobel Alfréd svéd kémikus, többek
között a dinamit feltalálója, 1895-ben
végrendeletileg rendelkezett úgy, hogy
vagyonának kamatai minden évben
felosztassanak egyenlő arányban a fizika, a kémia, az orvos-élettan területén
felfedezésükkel, az irodalom esetében
legkiválóbb ideával a legtöbbet használtak az emberiségnek, illetve a békedíj, akik legtöbbet tettek a népek közti
barátság ügyéért. A Közgazdasági emlékdíjat kiegészítésként egy svéd bank
alapította 1968-ban.
A száloptikás információtovábbítás
feltételeinek kidolgozásáért Charles K.
Kao, valamint a CCD képalkotási technológia kifejlesztéséért Willard S. Boyle
és George E. Smith megosztva kapták a
Fizikai Nobel-díjat (1 000 000 $).
• Bár Kao az adatátviteli üvegkábelre vonatkozó alapszámításokat
1966-ban végezte el, mára már az
egész világot behálózva lehetővé téve
a lényegesen nagyobb adatforgalmat,
egyúttal jelentősen meggyorsítva azt.
A hétköznapi alkalmazásokon túl a
CERN-ben a nagy hadronütköztető detektorairól áradó adatok továbbítására
is ez szolgál.
• A CCD-technológia a képalkotás
folyamatából kiküszöbölhetővé tette a
filmet.
Ada Yonath, Thomas Steitz és Venkatraman Ramakrishnan a riboszómák részletes szerkezetének és működésének feltárásáért megosztva kapták
a Kémiai Nobel-díjat. A gyógyszerkutatásban tervezhetővé teszi a baktériumok elleni harc legfőbb fegyverét, az
antibiotikumokat.
A DNS-molekula kromoszóma töredezésmentes sejtosztódásáért felelős
enzim, a telomeráz pontos működésének feltárásáért az Orvos-élettani
Nobel-díjat Elizabeth Blackburn, Carol
Greider és Jack Szostak kutatók nyerték. Felfedezéseik az öregedési és a
rákos folyamatok megértéséhez visznek közelebb. A kromoszómák végein
található speciális szakaszok biztosítják az azonosságot sejtosztódáskor, de
közben megrövidülnek. Így bizonyos
számú ciklus után elfogynak és az új
DNS-láncok hibásak, életképtelenek
lesznek (elöregedtek). A daganatos
sejteknél ez a jelenség nem áll fenn,
azok „örökéletűek”. A szelektív korlátozó megtalálásával az élet hosszabbá
tehető lesz.
A hányattatott sorsú, romániai születésű Herta Müller Németországba
emigrálva tudta kiteljesíteni költői,
írói munkásságát. Az otthontalanság
ábrázolásáért kapta az Irodalmi Nobeldíjat.
Barack Obama új légkört teremtett
a nemzetközi politikában, reményt
ad az embereknek egy szebb jövőhöz
– értékelte a testület és Nobel-békedíjjal jutalmazta.
Elinor Ostrom a közös természeti
kincsekkel, közjavakkal való gazdálkodás modelljének kidolgozásáért, valamint Oliver E. Williamson a vállalatirányítás, az intézményi közgazdaságtan
rendszerbe foglalásáért, e körben számos új felismerésért megosztva kapták a Közgazdasági Alfred Nobel-emlékdíjat. Oliver Williamson munkáiból
sokat hasznosítottak a rendszerváltás
után a piacgazdaságra áttérő országok
jogrendszerük, szabályozásuk, versenypolitikájuk, kapcsolatrendszerük
átalakítása során.
Szerencsére sok nagyszerű felfedezés között válogathatott a Svéd Tudományos Akadémia bizottsága, mikor
az idei díjak odaítélése felől döntött.
gyulai

A kutatók célja a nukleáris
fenyegetettség csökkentése
A közelmúltban megkezdték a csillebérci Budapest Kutatóreaktor átállítását kisdúsítású fűtőelemekkel történő üzemeltetésre. A nukleáris fenyegetettség csökkentése érdekében az
Atomenergia-kutató Intézet a jövőben
fokozatosan áttér a kisebb kockázattal járó kisdúsítású uránt tartalmazó
fűtőelemek használatára.
A kutatóreaktorok olyan neutronforrások,
amelyeket elsősorban az egészségügyben
és az iparban használatos izotópok gyártására, a roncsolásmentes anyagvizsgálatra,
az alapkutatásokban (például szilárdtestfizikában) és az oktatás területén hasznosítanak. Az 50-es és 60-as években számos
olyan kutatóreaktor épült, amely nagydúsítású üzemanyaggal működött. Jelenleg
56 országban 280 kutatóreaktor működik,
amelyből 115 még mindig nagydúsítású
uránt tartalmazó fűtőelemet használ. A
kockázatok csökkentése érdekében jó tudni, hogy a nagydúsítású urán alkalmassá
tehető nukleáris fegyverek előállítására is.
Ezért a Globális Veszélycsökkentési Kezdeményezést (Global Threat Reduction Initiative - GTRI) -, melyet a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) is támogat - az
USA Energiaügyi Minisztériuma indította
el. E kezdeményezés több programot takar.
Az egyik program célja, hogy a nagydúsítású uránnal üzemelő kutatóreaktorok és
tesztreaktorok üzemanyagát kisdúsítású
üzemanyaggal váltsák fel (Reduced Enrichment for Research and Test Reactors
- RERTR). A GTRI része az a program is,
amelynek keretében az orosz gyártmányú fűtőelemekkel működő kutatóreaktorok nagydúsítású uránt tartalmazó friss

és kiégett üzemanyagát visszaszállítják
Oroszországba (Russian Research Reactor Fuel Return - RRRFR), és kisdúsítású
friss üzemanyagot szállítanak helyette. A
RRRFR-program 17 európai, ázsiai és afrikai ország nukleáris kutatólétesítményeit
célozza meg. Közülük számos országból
már megtörtént a friss és kiégett fűtőelemek elszállítása.
Az 1959 óta üzemelő Budapest Kutatóreaktor (BKR) üzemeltetői, az MTA KFKI
Atomenergia-kutató Intézet (AEKI) vezetői
vállalták, hogy részt vesznek a jelzett programban, melynek eredményeként nagydúsítású uránt tartalmazó kiégett fűtőelemeit az elmúlt évben, a felhasználásra nem

került nagydúsítású uránt tartalmazó friss
üzemanyagot pedig ebben az évben szállították vissza Oroszországba. Korábban 36
százalék volt az urán 235-ös izotópja, 64
százalék pedig az urán 238-as izotópja.
A fűtőelemeket a következő két évben
fokozatosan lecserélik a közelmúltban beérkezett kisdúsításúakra, amelyek 19,75
százalékban tartalmazzák az urán 235-ös
és 80,25 százalékban az urán 238-as izotópját. Az állandó ellenőrzés, az egyes berendezések ütemezett cseréje, a személyzet tervszerű, folyamatos képzése biztosítja
a reaktor műszaki-biztonsági értelemben
vett működtethetőségét legalább a tervezett üzemidő végéig. A fűtőelemeket eddig

szállító orosz TVEL cég képes megfelelően
biztonságos, megbízhatóan üzemeltethető,
alacsony dúsítású fűtőelemeket szállítani,
amelyek minden további nélkül alkalmazhatók a csillebérci reaktorban. A BKR
2023-ig tervezett működtetéséhez közel
ezer darab alacsony dúsítású fűtőelemre
lesz szükség. Az igényelt kisdúsítású fűtőelemek egy jelentős része szeptemberben
megérkezett az AEKI-be, így a jelenlegi
készletük 2015-ig biztosítja a kutatóreaktor működését.
Hazánk 1972-ben írta alá az Atomsorompó Szerződés végrehajtását szolgáló
kétoldalú ún. biztosítéki egyezményt a
NAÜ-vel, amelyet az EU-hoz való csatlakozásunkat követően felváltott a NAÜ-Euratom-Magyarország közötti háromoldalú egyezmény. Az egyezmény végrehajtására az Országos Atomenergia-hivatal
(OAH) nemzeti hatósági nyilvántartási és
ellenőrzési rendszert működtet a hazai
nukleáris anyagok és létesítmények kizárólag békés célú alkalmazása érdekében.
A csillebérci reaktort évente rendszeresen ellenőrzi a NAÜ, az EU és az OAH.
Az ellenőrzések célja a nukleáris fegyverek előállítása szempontjából potenciális veszélyt jelentő nagydúsítású uránt
tartalmazó üzemanyag felhasználásának
szigorú verifikálása. A jövőben várható,
hogy a nonproliferációs veszély csökkenése miatt a nemzetközi ellenőrzések
száma csökkenni fog. A programban való aktív részvétellel hazánk támogatja a
nukleáris fegyverek előállítása kockázatának csökkentését és aktívan hozzájárul
a nemzetközi nonproliferációs rendszer
megerősítéséhez.
AEKI és OAH tájékoztatók alapján
szerkesztette: Sipos László

Már a jövő nukleáris fűtőanyagán törik a fejüket a szakemberek
Évtizedek óta arról álmodoznak a tudósok, hogy a tórium nevű elemet (amely
kevésbé radioaktív az uránnál és kevesebb
hulladékot is produkál annál), átalakítsák
egy alternatív üzemanyagforrássá a nukleáris ipar számára. A legutóbbi kutatási
eredmények szerint ez az álom hamarosan
közel kerülhet a valósághoz. A természetes
állapotában fellelhető fém alapvetően bőségesebben fordul elő az uránnál, a leginkább
ismert izotópja a 232Th. Ezt besugározva
nyerhető a 233Th, amiből már előállítható
nukleáris fűtőanyag. Az Amerikai Egyesült
Államok hozzávetőlegesen 440 ezer, Törökország kb. 344 ezer, míg India nagyjából
319 ezer tonna tóriummal rendelkezik a
Nuclear Energy Agency (NEA) 2008. évi
jelentése alapján. Az ügynökség kiváló
kapcsolatokkal rendelkezik az OECD és az
IAEA (NAÜ) felé is, így adatai megbízhatónak tekinthetők.
Jelenleg azonban nem üzemel egyetlen
egy kereskedelmi célú atomreaktor sem
ilyen töltettel. A mai reaktorok leginkább
az urán 235-ös izotópját használják energiatermelésre, ennek természetes részaránya csak 0,71 százalék, a többi a 238-as
izotóp. Radzsendran Radzsa, a Fermilab
fizikusa szerint jelentős előnyök származhatnak abból, ha a tóriumot összekeverik
az uránnal: megnőhet a jelenlegi készletek
felhasználásának hatékonysága és csökkenhet a radioaktív hulladék mennyisége.
Ez úgy valósítható meg, ha nagyintenzitású protongyorsítókat építenek, amelyek,
gyors neutronokat állítanak elő. Ez utóbbi
segítségével átalakítható a hulladék egy része, a 232-es tórium és a 238-as urán atomerőművi üzemanyaggá. Ez egyúttal azt is
megkívánja, hogy a mostani teljesítményű
protongyorsítóknál tízszer erősebbek álljanak rendelkezésre.
A koncepció a kilencvenes évektől
rendelkezésre áll, neve gyorsító-meghajtású szubkritikus rendszer. Legfőbb különbsége a hagyományos reaktorokhoz
képest az, hogy a kritikus állapot alatt
üzemeltetik, nem valósul meg benne
önfenntartó láncreakció. A szubkritikus
reaktorok természetesen felhasználnák
a gyorsítóból származó neutronokat a
hasadások létrehozásához, de elkerülnék a kritikusságot. Ez úgy valósítható

meg, hogy a gyorsítót meghatározott
időnként kikapcsolják, így megszűnik a
neutronáramlás is. Mivel ilyen gyorsítók
egyelőre még sehol nem épültek, számos
országban igyekeznek lépéseket tenni a
megoldásra.
Szeptemberben az Egyesült Államok
Energiaipari Minisztériumának egyik létesítményében sikeresen lefolytattak egy
izgalmas tesztet. Ennek során egy szupravezető, nióbium alapú rádiófrekvenciás
üreget hoztak létre, ami a Fermilab prototípus gyorsítójához illeszthető. Ez a csatorna
sokkal hatékonyabb az általánosan rézből
létrehozott üregeknél, és vele megvalósítható a 10 megawatt teljesítményű sugárnyaláb, és így a tórium átalakítása is realitássá válhat.
India jelentős előnyökhöz juthat a tóriumbázisú üzemanyagok területén, már
dolgoznak egy prototípus reaktor tervezésén és kifejlesztésén, aminek üzemanyaga
tórium és alacsony dúsítású urán lehet. Az
ország hosszú távú tervei között szerepel
az energiafüggőség csökkentése, ennek
magvalósításban segédkezhet a hatalmas
tóriumvagyon. Dr. Radzsa szerint az új
reaktorban nem lenne gyorsító. Helyette
gyorsneutronokat használnak majd a szaporítóreaktorban, amelyeket a plutóniumból álló zóna állítana elő.
Az elmúlt év végén Ausztrália bejelentett, hogy mintegy 489 ezer tonna tóriummal rendelkezik, a kinyerhetőség költsége
390 USD/kg. Érdekes ugyanakkor, hogy
az ausztrál kormány ellenzi a nukleáris
energia használatát, még tórium alkalmazásával is. Az országban közel húsz éve
folynak kutatások ebben a témában, de
a korlátok meglehetősen szűkek és a folyamat nagyon lassan, esetleg évtizedek
múlva hoz eredményt – nyilatkozta John
Boldeman, a Sydney Egyetem specialistája. Az Egyesült Államok energiaipari minisztere, Steven Chu bejelentette, hogy 1,2
milliárd dollárral fogják finanszírozni az
effajta kutatásokat, mint például a szupravezetés tanulmányozása.
Egy londoni székhelyű, pronukleáris
nemzetközi szervezet (World Nuclear
Association) szóvivője szerint az urán
használata biztonságosabb biznisz. Az
uránra alapuló üzemanyagciklus ötven

éves múltra tekint vissza, világszerte
kipróbált, kellően érett és az árai is jól
ismertek – nyilatkozta Ian Hore-Lacy. Az
emberek hajlamosak ragaszkodni ahhoz,
amit jól ismernek, de a tórium is életképes lehet egy napon – tette még hozzá a
szóvivő. Szószóló környezetvédő csoportok (köztük a Greenpeace) szintén elvetik a tórium alkalmazását, inkább elterelő hadműveletnek tekintik a megújuló
energiák és a hatékony technológiák mielőbbi alkalmazása helyett – nyilatkozta
Jan Benarek, a Greenpeace atomenergiaellenes projektjének vezetője. Szerinte
ma még nem detektálható problémák
merülhetnek fel a megfelelően ki nem
fejlesztett és kifejezetten kísérleti technológia miatt. A szén-dioxid kibocsátásának csökkentése valóban égető feladat
volt és maradt, de most kell beavatkozni,
nem pedig évtizedekig várni arra, hogy
a tórium alkalmazása megoldja a problémát vagy nem – zárta e-mail üzenetét
Beranek úr.

Üzemidõ-hosszabbítás a
Three Mile Island 1. blokkján
Az USA nukleáris hatósága (NRC)
megadta az üzemeltető Exelon Társaság
számára a blokkra vonatkozó, újabb húsz
évre szóló üzemeltetési engedélyt. A 786
megawattos egység így 2034-ig üzemelhet,
a jelenlegi engedély 2014. április 19-én jár
le. A Pennsylvania államban, Harrisburg
városa mellett található telephelyen történt 1979-ben az a baleset, amely aztán
világszerte az újságok címlapjára emelte a létesítmény nevét. A 2. blokk zónája
megolvadt, ez volt az Egyesült Államok
eddigi legsúlyosabb balesete. A telephely
neve a nukleáris veszély szinonimája lett
az országban, és mind a mai napig gátolta
az atomenergia-szektor terjeszkedését. A
jelenleg legnagyobb nukleáris üzemeltető Exelon a baleset bekövetkeztekor nem
volt tulajdonosa az erőműnek. A Dauphin
megyében lévő Middletown melletti egység
1974-ben lépett üzembe, és jelentős szerepet játszik Pennsylvania ellátásában.
Az elmúlt kilenc évben a hatóság ötvenöt reaktorblokkra adott ki meghosszabbított üzemeltetési engedélyt, és

jelenleg 13 céges kérelem van náluk 20
blokkra vonatkozóan - az országban 104
blokk üzemel jelenleg. Az Exelon a TMI
1. blokkra 2008 januárjában nyújtotta be
engedélykérelmét. Általában huszonkét
hónap a döntéshez szükséges eljárási
idő, de ha közmeghallgatásra is sor kerül,
akkor ez elérheti a harminc hónapot is.
Ebben az ügyben erre nem volt igény, és
senki sem támadta meg a beadványt. A
hatóság kétlépcsős eljárásban vizsgálja,
hogy az üzemeltető hogyan képes kezelni
az öregedési folyamatokat, ennek során
biztonsági és környezetvédelmi felülvizsgálatot is végeznek.
Az Exelon 38 ezer megawattnyi termelőkapacitást tulajdonol és üzemeltet, jelentős piaci szereplő. Szállít és eloszt villamos
energiát mintegy 4,5 millió fogyasztó számára Illinois és Pennsylvania államban,
de földgázt is szállít Philadelphia bizonyos
térségeibe.

Tetõt kapott az Olkiluoto-3
reaktorépülete
A belső konténment, az úgynevezett
dómszekció tetejére emelték a záróegységet szeptemberben. Túlmutat az egyszerű
sikeren, hogy ezután már belső munkálatok is végezhetők az építkezés során. A
közel 60 méter magas reaktorépület építésnek végső fázisa jött el ezzel a lépéssel.
A dóm kb. 200 tonnát nyom, átmérője 47
méter, magassága 14 méter. Jelentős, néhány hetet igénybe vevő hegesztési munka van még hátra, hogy a konténment
időjárásálló legyen. Ezt követően lényegesen jobbá válnak a munkakörülmények a
helyszínen – nyilatkozta Jouni Silvennoinen projektvezető.
A reaktorépület polárdaruját és a nyolc
méter átmérőjű búvónyílást már korábban
a helyére emelték. Jól halad a munka a
turbinaegység területén is. A legnagyobb
épületrészek gyakorlatilag készen vannak,
az első berendezések szerelése és tesztjei
jelentik a következő elvégezendő feladatcsoportot. A telephelyen jelenleg közel
4300 munkás dolgozik, és számuk növekedni fog.
Forrás: NEISmartBrief, 2009. október
Varga József
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A török kormány együttműködést ajánl
az ország nukleáris programjában
A kormány 15-25 százaléknyi részesedéssel szállna be az Akkuyu atomerőmű
építésébe – így értesült a Financial Times.
A Földközi-tenger egyik török kikötője
(Mersin) közelében felépítendő létesítmény
körül azonban sok a bizonytalanság, nem
ismertek további részletek. Az orosz vezetésű Atomsztrojexport, az Inter RAO UES
és a török Park Teknik cég alkotta csapat
volt az egyetlen a hat pályázó közül, amelyik árajánlatot küldött vissza 2008 szeptemberében. A többi pályázótól eltérően ők
nem kértek kormányzati finanszírozási
segítséget, helyette tizenöt éven keresztül,
előre megállapított áron kívánták eladni a
villamos energiát az országnak. Augusztusban a török energiaügyi miniszter, Taner
Yildiz azt nyilatkozta, hogy az ország inkább részt venne a beruházásban az áram
árának csökkentése érdekében. Úgy tűnik,
hogy az egész program az ártól függ, amely
az utóbbi időben – nyilvánosan legalábbis
– háromszor változott meg.
Januárban a konzorcium 0,2116 USD/
kWh-ról 0,2079 értékre csökkentette az
árat. A török szakminisztérium azonban
arról panaszkodott, hogy a legutolsó ár
mintegy háromszor magasabb lett a korábbi értéknél. Ezt az állítást a Gudok
nevű orosz napilapban megjelent hírekre
alapozták. Egyéb sajtómegjelenések szerint az aktuális ár 0,15 és 0,12 USD/kWh
között mozoghat, ha figyelembe vesszük a
török tőkét is.
Augusztus 6-án a két kormány üzleti
megállapodást írt alá a Fekete-tengeren
keresztül építendő gázvezetékről. Ugyanazon a napon két egyezményt is aláírtak
az atomenergia-ipari együttműködésről.

Az első biztosítja azt az „erős és törvényes
alapot, amelyen megvalósulhat az orosz-török együttműködés az atomenergia békés
célú felhasználása terén” – áll a Roszatom
sajtóközleményében. A nagyléptékű egyezményben foglaltak szerint együttműködés
valósulhat meg a kutatás-fejlesztés, az új
beruházások, a telephely-leszerelés, az
üzemanyag-kereskedelem, a hatósági szabályozás, a radioaktív hulladékok kezelése
és a telephelyi biztonság területén. A második megállapodás az üzemzavari értesítési
renddel foglalkozik. Ebben megszabták
azt, hogy „egy esetleges baleseti helyzetben a felek kötelesek értesíteni egymást a
határon átkerülő radioaktív anyagokról, valamint szabályozzák azon információ-cseréket, amelyek a nukleáris létesítményekre
vonatkoznak”. A telephelyre VVER-1200
típusú blokkokat szánnak.
Egyesült Királyság: 40 százalék a cél
A közösségnek sokkal ambiciózusabbnak kell lennie és 35-40 százaléknyi
nukleáris részarányt kell célul kitűzni a
2030 utáni időszakra – jelent meg nemrég új jelentésben. Energiabiztonság: Egy
nemzeti kihívás a változó világban – ez
a címe a korábbi energiaipari miniszter,
Malcolm Wicks által jegyzett cikknek.
Ebben felszólítja a döntéshozókat, hogy
mind jobban alkalmazzák a rendelkezésre álló hazai lehetőségeket és az alternatív
energiaforrásokat, tekintsék az atomenergiát megújuló forrásnak, és tekintsék át és
aknázzák ki tiszta eljárásokkal a meglévő
szénkészleteket. Az energiabiztonság növelése és az importtól való függés enyhítése, valamint az atomenergia részesedésének fenti értékre való növelése ésszerű

törekvésnek tekinthető – nyilatkozta a volt
miniszter. Jelenleg az Egyesült Királyságban 19 blokk működik, az ellátásban 13-15
százalékos volt a termelési részarányuk
az elmúlt években. A blokkok következő
évtizedben történő leállítása azonban jelentősen csökkenteni fogja a nukleáris
energia szerepét.

a zárt üzemanyagciklus megvalósításának
demonstrálására. Fel kívánják futtatni az
eddigi fúziós kutatási technológiákat, és
egy termonukleáris létesítmény felépítését
is tervezik 2020-ig. A nagy program beruházási költségét 128,3 milliárd rubelre
(mintegy 4,05 millió amerikai dollárra)
becsülik.

Putyin jóváhagyta a
nagyszabású nukleáris
technológiai terveket

Tender Temelín bõvítésére

Július 30-án Vlagyimir Putyin, Oroszország miniszterelnöke előzetesen elfogadta
azt a szövetségi programot, amely a 2010
és 2015 közötti, valamint a 2020-ig terjedő
időszakra fogalmazza meg az atomerőművi technológiák fejlesztését és az új reaktorok építését. A programot a Roszatom fogja
megfogalmazni. Első etapban az várható,
hogy az ország kifejleszti az ólom-, az ólombizmut- és a nátriumhűtésű gyorsneutronos reaktortechnológiákat. Szintén ebbe
az időszakba sorolták olyan létesítmények
létrehozását, amelyek alkalmasak kevert
urán/plutónium-oxid (MOX) üzemanyag
gyártására. A második szakasz tervei arra vonatkoznak, hogy ólom- és ólom-bizmut-hűtésű demonstrációs reaktorokat
építenek, illetve megépítik a kiöregedett
gyorsneutronos kutatóreaktorok helyébe
lépő MBIR reaktort.
Számos egyéb nukleáris létesítmény
építése és üzembe helyezése is szerepel a
programban, mint például egy ipari méretű
komplexum létrehozása a gyorsneutronos
reaktorokhoz szükséges üzemanyag gyártására vagy egy kísérleti üzem megalkotása

A cseh ČEZ energetikai társaság nyilvános tender írt ki azon beszállító kiválasztására, amely a jelenlegi telephelyen felépítendő két új blokk szállítására vállalkozik.
A lehetséges blokkok típusa kötött: könnyűvízhűtésű, nyomottvizes, G3 vagy G3+
generációs egységek jöhetnek számításba.
Emellett az ajánlattevőknek további reaktorblokk felépítésére is ajánlatot kell tenniük, amelyeket a nagyvállalat egyéb európai
országokban(!) építene fel. A cég véleménye szerint az adminisztrációs tevékenységek kb. 7-8 évet igényelnek, és az építéssel
együtt mintegy 15 évvel számolnak. Ez
az előkészítő tevékenység valószínűleg a
leghosszabb az Európai Unió országaiban.
Megemlítik, hogy Franciaországban az
adminisztratív folyamatok mindössze 2,5
évet igényeltek a Flamanville-ben épülő
EPR-blokk esetében.
A Roszatom már bejelentette, hogy elkezdte a szükséges dokumentumok összeállítását, és időben be fogja nyújtani azokat a kiírónak. A beadási határidő 2009.
október 30.
Forrás: Nuclear Engineering
International, 2009. szeptember
Varga József

Üzemidő-hosszabbítási tervek Németországban
Günter Öttinger, Baden-Württemberg
szövetségi állam miniszterelnöke
Berlinben riportereknek azt nyilatkozta, hogy az Angela Merkel kancellár asszony által vezetett kormány
legalább húsz évvel meg kívánja hoszszabbítani a német atomerőművek
üzemidejét.
A hivatalos kormányzati megfogalmazás
szerint: fontolgatják néhány atomerőművi
blokk üzemidejének kitolását – szigorú
feltételek mellett. A kereszténydemokrata
politikus új koalíciós partnerének (szabaddemokraták) képviselőivel folytatott megbeszélésén foglalkoztak az üggyel. Ennek
során mindkét résztvevő jelezte hajlandóságát, hogy befagyasztják a jelenlegi leállítási koncepciót, és inkább az üzemeltetés
kitolását részesítik előnyben a biztonság
szigorú szavatolása mellett. Ezek közé
tartozna az öregebb erőművek esetében
az üzemzavarokra való érzékenység csökkentése, bizonyos védőfalak megerősítése,
valamint a terrortámadások és repülőgépbecsapódások elleni védelem fokozása.
A pártok már többször kifejtették azon
álláspontjukat, hogy ésszerűtlen lenne a
nukleáris blokkok leállítása, mivel más
források csak deficittel tudnának villamos
energiát előállítani. Más típusú, például
megújuló energiaforrások bevonására sem
lehet számítani ilyen rövid időn belül. (Az
atomerőművek leállítására vonatkozó törvény akkor született, amikor a zöldek is a
Bundestagban tevékenykedtek. Azt is tud-

ni kell azonban, hogy Németország jelentős
széntartalékkal rendelkezik, és hamarosan
fel fogja pörgetni a modern széntüzelésű
erőművek építését és üzembe állítását – a
fordító.) Az atomenergia lehet azonban a
jövőbe vezető hídtechnológia. Németország
korábban arra tett fogadalmat, hogy széndioxid gázból történő kibocsátását 2020-ig
az 1990-es szint értékénél 40 százalékkal
alacsonyabb értékre állítja vissza. Az atomerőművek leállítására vonatkozó tervek
azonban egyre nehezebbé teszik ezen cél
elérését, és együtt járnának egyre több fosszilis üzemanyag felhasználásával.
Az országban a megtermelt villamos
energia egynegyedét atomerőművi blokkok
állítják elő. A jelenlegi törvényi szabályozás
szerint a termelésből való totális kivonás
határideje 2021, a jelenleg üzemelő tizenhét blokkból azonban nyolcat már 2018-ban
le kellene állítani. Az az elképzelés, hogy
az atomipar biztonságosan és átláthatóan
üzemben tartható, igen kemény ellenszelet
kapott idén júliusban. Az ország nyugati
részén található Krümmel atomerőművet
néhány napos üzem után leállítottak, miután visszajött egy kétéves, egy korábbi
üzemzavar miatti leállást követően.
Francia vizsgálat a külföldre szállított
nukleáris anyagok ügyében
A francia környezetvédelmi miniszter
vizsgálatot kezdeményez azon hír kapcsán,
hogy az országból Oroszországba szállított
nukleáris hulladékot szabadtéri körülmények között tárolják. Chantal Jouanno
asszony azt nyilatkozta a France-Info Rá-

diónak, hogy az ország nukleáris iparának
teljesen átláthatónak kell lennie. Azokra a
sajtómegjelenésekre válaszolt, amelyek a
Liberation nevű újságban és az Arte francia-német televízióban láttak napvilágot.
Az itt közöltek szerint az ország nukleáris
hulladékának 13 százalékát Szeverszk közelében (Szibéria) tárolják, és az nem kerül
feldolgozásra. A Francia Villamos Művek
közleményében az áll, hogy az atomerőművekben keletkezett kiégett üzemanyagot
azért szállítják Oroszországba, hogy abból
újra üzemanyagot készítsenek. A cég hivatalos képviselője visszautasította a szabadtéren történő tárolás valós voltát.

Szerzõdés az ITER-hez
szükséges vezetékekrõl
Két amerikai vállalat és az orosz Kurcsatov Intézet képviselői jelentették be
annak a szerződésnek az aláírását, amelynek keretében szupravezető vezetékeket
szállítanak a nemzetközi termonukleáris
reaktor projektjéhez. A megrendelés értéke 30 millió amerikai dollár fölött van,
a teljesítés időpontja 2011. A tengerentúli
oldalon az US ITER Project Office Luvata
Waterbury és az Oxford Superconducting
Technology cégek érdekeltek az ügyletben.
A Luvata cég most 6430 kilométer nióbium-ón és 4795 kilométer rézvezetéket fog
gyártani, a későbbiekben krómmal bevont
vezetékeket is szállít a program számára.
Nagy megtiszteltetést jelent a cég számára,
hogy ilyen jelentős szerepet játszhat ebben

a nagy horderejű projektben – nyilatkozta
Jim Lajewski, a cég elnöke. A szerződésből
26 millió dollár értékű rész az övék.
Az Oxford Superconducting Technology
1840 kilométernyi, nagyjából 9 tonnányi
nióbium-ón vezetéket fog szállítani, amelynek ellenértéke kb. 5 millió amerikai dollár.
Közben Moszkvában sem tétlenkednek. A
Kurcsatov Intézetben írta alá speciális vezetékekről gyártásáról szóló egyezményét az
intézmény vezetője, Jevgenyij Velikov és az
ITER vezérigazgatója, Kaname Ikeda. Ebben
13 kilométer hosszúságú, 50 tonna súlyú
nióbium-titán vezetékről van szó, amelyet
200 tonnányi rozsdamentes acélburkolatba
fűznek bele. A belső eret a TVEL egyik vállalata, a Chepetsky Mechanical Plant készíti.
A burkolatot egy meg nem nevezett európai
vállalkozó készíti el. Az ITER pollodiális mezőjének létrehozásához szükséges tekercs
elkészítése van hátra jelenleg, ez várhatóan
2009 végéig befejeződik.
Az ITER egy nemzetközi projekt, amelynek célja egy 500 megawattos tokamakberendezés felépítése a franciaországi Cadarache-ban. A berendezés fogja demonstrálni a nukleáris fúzió megvalósíthatóságát. A
telephelyet már 2007-ben kiválasztották, és
2009 végén megkezdődhet az építkezés is.
Az üzembe lépés várható időpontja 2018.
A reaktor a kezdeti időszakban hidrogént
használ a tesztüzem vizsgálatára, majd
2026-ben kezdődnek a vizsgálatok trícium
és deutérium üzemanyaggal.
Forrás: 1NuclearPlace, 2009. október
Varga József

Üzemidő-hosszabbítási tervek Belgiumban
Paul Magnette, a belga föderációs kormány energia- és klímapolitikáért felelős
minisztere október elsején este jelentette
be, hogy a másnapi kormányülésen javaslatot tesz a hét belgiumi atomerőművi blokk
közül három reaktor élettartamának további
tíz évvel történő meghosszabbítására.
A Doelban lévő két blokkot, valamint a
Tihange-ben lévő blokkot egy 2003-as törvény értelmében 2015-ben kellene bezárni.
Amennyiben a belga föderációs kormány
elfogadja a vallon szocialista miniszter,
Magnette előterjesztését, akkor az erőmű-

vek 2025-ig üzemben maradnak. Az eddigi
állásfoglalások alapján a legnagyobb kormányzati erő, a flamand CD és V, a liberálisok és a keresztény szociális CDH elvben és
általánosságban el tudja fogadni az erőművek üzemidő-hosszabbítási gondolatát. A
vallon Ecolo és a flamand Groen ugyanakkor azzal vádolta Magnette-t, hogy a Gemix
nemzetközi szakértőcsoporttól – melynek
témával foglalkozó értékelése csütörtökön
jelent meg – nem szakértői véleményt, hanem már kész konklúziókat rendelt meg.
Érvelésük szerint a már jelenleg is 40 éves

erőművek további üzemeltetésével Belgium a „nukleáris biztonság kísérleti nyulává” válik. Aggodalmuk szerint az élettartam-hosszabbítás egyúttal a megújuló
energiák területén való beruházástól von
majd el összegeket.
Bár az Ecolo nem tagja a föderális kormánykoalíciónak, a júniusi regionális
választások nyomán a Vallon régió kormányában megszerzett erős pozíciója révén
tiltakozása nem hagyható figyelmen kívül.
2003-ban a Verhofstadt-kormány idején a
környezetvédő párt javaslatára született

meg az a törvény, melynek értelmében a 7
nukleáris erőművet 2015-2025 között több
lépcsőben be kell zárni.
Van Rompuy kormányfő már többször
utalt arra, hogy az említett döntés felülvizsgálatra szorul, különös tekintettel az
éghajlatváltozással, az olcsóbb és biztonságosabb energiával összefüggő elvárásokra.
A kormányzati szándék komolyságát jelzi,
hogy a bejelentés napján a belga médiában társadalmi célú hirdetés formájában
kampány indult az atomerőművek további
hasznosítása mellett.

Az energetika szerepe
meghatározó az
éghajlatvédelemben
A Nemzetközi Energiaügynökség által nemrég megjelentetett World Energy Outlook 2009 „Hogyan
járulhat hozzá az energiayszektor a koppenhágai
klímatárgyalásokhoz” című előzetes kivonata, amely
a koppenhágai klímavédelmi tárgyalásokhoz szolgál tényadatokat és kibocsátási forgatókönyveket,
egyszerű üzenetet fogalmaz meg: ha a világ folytatja
a jelenlegi energiapolitikát, a föld éghajlatára gyakorolt hatások súlyosak lesznek. Mivel az energiaszükséglet kielégítése felelős az üvegházhatású gázok
kibocsátásának kétharmadáért (65%), a megoldás
kulcsa is itt van. Sürgősen forradalmi változtatásokra van szükség az energetika és környezetvédelem
területén, amely átformálja az energiafelhasználás
struktúráját és megteremti a fenntartható jövő feltételeit. A WEO-2009 felvázolja ezt az átalakulást,
részletezve az energetika feladatait egy olyan forgatókönyv mentén, amely az üvegházgázok légköri
koncentrációjának stabilizálásához vezethet a 450
ppm CO2eq szinten és ismerteti az ennek megvalósításához szükséges befektetéseket és finanszírozást
(egy korábbi tanulmány, a Stern-jelentés szerint ezen
a légköri CO2-koncentráció szinten csak 2 oC-kal
nőne az évi átlagos középhőmérséklet, ami még
kezelhető kockázatot jelent). Az utóbbi több mint
egy évben zajló világgazdasági válság - melynek
energetikai következményeit a 2009. november
10-én teljes terjedelmében megjelenő WEO 2009
vizsgálja – jelentős hatással volt az energiaszektorra.
Az előrejelzések szerint 2009 folyamán csökken
a CO2-kibocsátás, ami távlatilag segíthet elérni a
450-es célt – de csak abban az esetben, ha a helyes
politikai döntéseket azonnal meghozzuk. Ez a feladat
rendkívüli kihívás, de a cél elérhető és a siker elengedhetetlenül szükséges is, hogy az éghajlatváltozás
legrosszabb következményeit elkerüljük – jelenti ki
az anyag.
Két forgatókönyvet vizsgált a WEO 2009. A
Referencia-forgatókönyv azt az esetet írja le, amikor a világ energiapiacain a jelenlegi tendenciák
folytatódnak. Ez nem előrejelzés, ez a jelenlegi
realitás. A másik éghajlat-forgatókönyv tárgyalja
azokat az intézkedéseket és következményeit,
amelyeket az energiaszektornak meg kell tennie
ahhoz, hogy megfeleljen egy átfogó klímavédelmi
megállapodás követelményeinek, melynek célja
az üvegházgázok légköri koncentrációjának stabilizálása a 450 ppm CO2eq szinten és ezzel a globális
éghajlatváltozás megállítása.
A „450 forgatókönyv” a következő elérendő
célokat fogalmazza meg 2020-ra (további,
2030-ra előirányzott célokat lásd az ábrákon):
• az energetikai eredetű globális CO2-kibocsátás
6%-os növekedése;
• az áramtermelésből származó CO2-kibocsátás
21%-os és a gépjárművekből származó kibocsátás 37%-os csökkentése;
• az épületek CO2-kibocsátásának 3%-os és az
ipar kibocsátásának 9%-os növekedése.
Az energetika átalakításának várható
költsége és haszna világszinten:
• az összes járulékos költség csaknem 2400 milliárd USD 2010 és 2020 között és 8100 milliárd
USD 2021 és 2030 között;
• az összes befektetés a kis CO2-kibocsátású
áramtermelő technológiákba csaknem 6600
USD 2010 és 2030 között (ennek 72%-a megújuló, 19%-a nukleáris, 9%-a CCS);
• a beruházástöbblet a GDP 0,5%-a 2020-ban,
ami 1,1%-ra nő 2030-ra;
• az összes fűtőanyag-megtakarítás 8600 milliárd
USD 2010 és 2030 között az ipar, épületek és
közlekedés területén;
• a helyi légszennyezés költségei 40 milliárd USDvel csökkennek 2020-ban és 50 milliárd USD-vel
2030-ban a Referencia-forgatókönyvhöz képest.
A WEO 2009 klímapolitikával foglalkozó
tanulmányának következtetései világosak és az üzenetek sürgetőek:
• A jelenlegi energiapolitika folytatása katasztrofális hatással lehet az éghajlatra.
• A pénzügyi és gazdasági világválság a kibocsátás csökkentése révén lehetőséget nyitott
a világ energiarendszerének átállására a 450
ppm pályára.
• Ez egy kivételes lehetőség, de most kell cselekednünk, a halogatás növeli a költségeket és
drasztikusan csökkenti az esélyét annak, hogy
a CO2-koncentráció stabilizálását a 450-es szinten valaha is sikerüljön megvalósítani.
• Az átállás kihívást jelent és azonnali cselekvést
igényel a föld minden országában, de megvalósítható.
• A globális energiarendszer átállásának költsége
a 450-es pályára megfizethető.
• Az energiarendszer átstruktúrálása járulékos
hasznot hajt a gazdasági fejlődés, az energiabiztonság, egészségügy, és környezetvédelem
Szerbin Pável
területén.
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Arcodra van írva…
Az ásványi anyagok nélkülözhetetlen szerepet
játszanak az emberi szervezetben. Egy egészséges felnőtt testtömegének mintegy 4%-a
ásványi anyagokból áll. Ez önmagában nem
tűnik túl soknak, viszont a maradék testtömeg
60-70%-a víz, így már lényegesen nagyobb
hangsúlyt kap ez a szám. Attól függően, hogy a
szervezetnek milyen mennyiségben van szüksége rájuk, makroelemeknek (kálcium, kálium, magnézium, nátrium, foszfor, vas), illetve
mikroelemeknek, nyomelemeknek (réz, klór,
cink, mangán, jód stb.) nevezzük őket.
A makroelemek csoportjába tartozó ásványi
anyagokból napi több gramm vagy több száz
milligramm, míg a mikroelemekből pár milligramm vagy mikrogramm is elégséges.
Az ásványi anyagok az anyagcsere szinte minden fázisában fontos szerepet töltenek be.
Egy-egy ásványi anyag több funkciót is ellát
a szervezetben. Hogy melyik ásványi anyagra
milyen mennyiségben van szüksége a szervezetnek, azt az életkor, nem, egészségi állapot
és a fizikai aktivitás is befolyásolja. Ha kevesebb ásványi anyag kerül a szervezetbe, vagy
zavart szenved felszívódása, beépülése, az
különböző betegségek kialakulásához vezet.
Miben nyújtanak segítséget a Schüssler sók?
Akut betegségek kezelésében pl. influenza,
lumbágó. Krónikus betegség kezelésében: pl.
aranyér, visszér. A hiányállapotokat felismerve
bizonyos betegségek megelőzhetővé válnak.
Az ásványi sók hiánya látható eltéréseket
hoz létre az arcon, melyek az arcdiagnosztika
segítségével egyértelművé vállnak.
A Schüssler-féle biokémiai rendszer egyszerre
alkalmas diagnosztikára és terápiára. Terápiás
rendszere „mini homeopátiás” rendszerként is
felfogható, hiszen számos kórkép kezelhető
vele, viszont elsajátítása lényegesen egyszerűbb, mint a homeopátiáé.
Dr. med. Wilhelm Heinrich Schüßler (18211889) német orvos volt, aki megalkotta a róla
elnevezett sók terápiás rendszerét. Nem szokványos életút az övé. 30 éves korában kezdhette
meg orvosi tanulmányait. Korábban nem volt
lehetősége az érettségi vizsgákra. Az orvosi diploma átvételekor 1857-ben, mely az érettségi
vizsgáival is egybeesett, a következő szavakkal
gratulált neki a rektor: „Doktor úr, kiváló eredménnyel zárta az érettségi vizsgáit!”. Schüssler
terápiás rendszere nem direkt szubsztitúciós
(helyettesítő) terápia, hanem ingerterápia a szervezet, a sejtek számára. Azaz nem a tényleges
hiányt pótolja, hanem azt az ingert adja meg a
szervezet számára, hogy mit kell tennie, hogy
rendezni tudja az ásványisó-hiányos állapotot.
Az akkori idők megismerési szintje alapján dr.
Schüßler 12, a vérben és a szövetekben előforduló ásványi sót állított terápiás rendszere
középpontjába. Ezeket az ásványi sókat funkcionális (élettani működéseket befolyásoló)
szereknek nevezte el, mert ezek mindegyike a
szervek és szövetek meghatározott működéseit képesek befolyásolni.
Nézzük például az Nr. 1. Schüssler-sót, a Calcium
Fluoratumot, amelynek elsődleges szerepe a
szervezetben a kötőszövetek rugalmasságának
biztosítása (a kötőszövetek „gumija”). Hiánya
esetén az elasztikus rostok elernyednek, ami
számos betegség forrása lehet. Mivel az ereink
is nagy mennyiségű elasztikus rostot tartalmaznak, ezzel magyarázható, hogy hiánya összefüggésbe hozható az aranyeres, visszeres panaszok
és az érelmeszesedés kialakulásával is. Mivel
bőrünk is sok elasztikus rostot tartalmaz, így
hiányállapota esetén bőrünk korábban öregszik,
tipikus ráncok, szarkalábak jelennek meg, illetve
a kézen és lábon fokozott elszarusodás, kérgesedés, sárgás elváltozások figyelhetők meg. Ha
gyermekkorban hiányzik ez az ásványi só, az
nem megfelelő csontosodáshoz, rossz tartáshoz, fogak korai romlásához vezethet. Idősebb
korban, különösen nők esetében hiánya csontritkulás kialakulására hajlamosít.
A 12 funkciószer hazánkban D 12-es és D 6os potenciában érhető el.
Schüssler-sók alkalmazásánál nincs se alsó,
se felső korhatár. Azaz bárki, bárhol és bármikor szedheti. Alkalmazásánál azonban
kövessük a józanész szabályait, azaz bizonyos betegségeknél mindenképpen a hagyományos orvoslás útját kövessük, illetve nem
tisztázott kórképek esetén ne mulasszuk el
az orvosi vizsgálatot. A homeopátiás szerekhez hasonlóan a Schüssler-sók várandósság
és szoptatás időszaka alatt is alkalmazhatók. Mivel nincs gyógyszer-interakció, ezért a
Schüssler-sók bármilyen más hagyományos
gyógyszerrel is szedhetők együtt.
A Schüssler-sók laktóz alapú tabletták, így
kifejezett laktózérzékenység esetén adásukat
kerülni kell.
Dr.Vöröss Endréné
egészségfejlesztő mentálhigiénikus

Társadalmi felelősségvállalás
a paksi atomerőműben
2. rész: A társadalmi felelősségvállalás törvényi háttere és az elérhető vállalati előnyök
A társadalmi felelősségvállalás mint
tendenciózus jelenség a vállalatokon
túlmenően mindinkább bekerül a törvényhozók látókörébe is.
Jellemző, hogy néhány éve már uniós direktíva is ösztönzi a tagországokban működő
közepes és nagyvállalatokat arra, hogy a
pénzügyi eredményekről szóló jelentéseiket
kiegészítve a társadalmi felelősségvállalás
terén elért eredményeikről is beszámoljanak. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség – amelynek biztonsági követelményei
a szervezet minden tagállama, így Magyarország nukleáris létesítményei tekintetében
is irányadók – az „Irányítási rendszer alkalmazása létesítmények és tevékenységek
számára” című kiadványában (azonosító
jele: GS-G-3.1) jelentős hangsúlyt fektet a
nukleáris létesítmények társadalmi kapcsolataira (egyértelmű elmozdulást mutatva
egyébként ezen a téren a hasonló témájú,
GS-R-3 jelű dokumentációhoz képest). Az érdekelt felek fogalmának meghatározásában
szereplő szemléltető felsorolásban megemlíti a médiát és a lakosságot, úgy az egyéneket,
mint a közösségeket és az érdekelt csopor-

A paksi atomerőmű cégvezetésének döntése alapján 2009 novemberében harmadik alkalommal
kerül társaságunknál megvalósításra az Elmondhatom… Munkatársi
vélemény- és elkötelezettség-felmérés
- ennek kapcsán kérdeztük Süli János
vezérigazgató urat.
Az Elmondhatom… felmérés az atomerőmű munkatársainak elkötelezettségét, elégedettségét, valamint a biztonsági kultúra jelenlegi szintjének
megítélését vizsgálja. Miért fontosak
ezek a témák az Ön, illetve a cégvezetés
számára?
Több szempontból is kifejezetten fontosnak tartom ezeket a kérdéseket. Egyrészt,
mindenki számára ismertek a következő
években előttünk álló, az üzemidő-hosszabbításhoz, illetve az új blokkok létesítéséhez
kapcsolódó kihívások. E jelentős és nagy
időtávú feladatokat kizárólag akkor vagyunk
képesek teljesíteni, ha az ezekkel foglalkozók
motivációja és szervezet iránti elkötelezettsége folyamatosan magas szintű marad.
Továbbmenve, ahhoz, hogy a jövő nagy
feladataiban sikeresek legyünk, az alapot
a meglévő 4 blokk kimagasló minőségű
és eredményességű működtetése jelenti.
Ebben pedig minden munkatársunk munkájára és hozzájárulására szükség van. Ezt
lehet kötelességből is teljesíteni, de személyes hitvallásom, hogy ha egy olyan munkahelyre járunk be nap mint nap, ahol jól
is érezzük magunkat és alapvetően elégedettek vagyunk a dolgainkkal, egyénileg és
közösen is sokkal nagyobb teljesítményre
vagyunk képesek.
Ami pedig a biztonsági kultúrát illeti, évek
óta folyamatosan beszélünk jelentőségéről,
valamint arról, hogy munkatársként vagy vezetőként mi a szerepünk a biztonsági kultúra
magas szinten tartásában. Szeretnénk látni,
hogy állunk e tekintetben 2009 végén.

A Paksi Atomerőmű Dolgozóinak
Szakszervezete 2009. november 7.én rendezte hagyományos bálját. A
színvonalas rendezvényt az idei évben
még emelkedettebbé tette a szakszervezet fennállásának 20. évfordulója,
melyet ezúttal ünnepeltek meg.
Elsőként Dr. Kiss Mihály köszöntője hangzott el. A PADOSZ korábbi elnöke néhány
mondat erejéig visszaemlékezett a húsz
évvel ezelőtti indulásra, a szakszervezet
megalakulásának idejére, körülményeire.
Majd röviden összegezve az eddig elért
eredményeket, megállapította, hogy sikerült az eredetileg kitűzött célokat megvalósítani. Talán még annál is többet, mert egy
jó közösséget építettek, amely az évek so-

tokat (3.8.). Rögzíti továbbá a következőket:
„Integrált irányítási rendszer biztosíthat
egységes keretet a szervezet összes céljainak megvalósításához szükséges intézkedésekhez és folyamatokhoz. Ezen célok
közé tartoznak a biztonsági, egészségügyi,
környezetvédelmi, védelmi, minőségügyi
és gazdasági elemek, valamint más olyan
szempontok, mint például társadalmi kötelezettség.” (2.1.) Az erős biztonsági kultúra
lényeges tulajdonságai között kitér arra is,
hogy „a tudatos biztonsági magatartás társadalmilag elfogadott és támogatott (mind
hivatalosan, mind pedig informálisan).”
(2.36.) A munkavállalók képzése és a munkakörnyezet kialakítása kapcsán egyaránt
szempontként említi a szervezet hatását a
társadalomra, illetve a társadalmi kapcsolatokat (4.11., 4.29.). Mindezen túlmenően
az irányítási rendszer hatékonyságának és
eredményességének értékeléséhez szükséges adatok tekintetében is utal a szóbanforgó
tényezőkre, a következő formában: „Egyéb
olyan tényezők, amelyek hatással vannak
a szervezetre, például pénzügyi, társadalmi
vagy környezeti feltételek” (6.47.).
A fentiek hátterén elmondható, hogy

az atomenergetika szempontjából (is) egy
olyan folyamatnak vagyunk tanúi az utóbbi években, melynek során – a vevői követelmények progresszivitását ábrázoló ún.
Kano-modellnek megfelelően – mindaz,
ami tegnap még önkéntes vállalás volt és a
partnerek elragadtatását váltotta ki, az ma
már elvárás, holnap pedig akár törvényi
ajánlássá, kötelezettséggé válhat.
A társadalmi felelősségvállalás a Paksi
Atomerőmű Zrt. esetében is régen túlnőtt a hagyományos jótékonykodás vagy
szponzorálás keretein. A cégvezetésben
tudatosult, hogy a társadalmi igazságosság, a környezettudatos gondolkodás és
a szociális rászorultság iránti elkötelezettség, a társadalom jövőjéért vagy a
fenntartható fejlődésért vállalt felelősség
egyre kevésbé számít altruista tevékenységnek. (Ennek kapcsán érdemes egy
rövid kitekintést tennünk a Manager
Magazin 2009/10. számában megjelent,
a vállalati felelősségvállalással foglalkozó
tanulmányra. A cikk azt járja körül, hogy
hol húzódik a határ a vállalati felelősségvállalás és a vállalatvezetők jótékonysága
között, illetve létezik-e a kettő egymás

Elmondhatom… 2009
A cégvezetés milyen célt kíván elérni a
felméréssel?

Először is, a lehető legszélesebb körből
szeretnénk tárgyilagos véleményeket, visszajelzéseket kapni az atomerőmű szervezeti működésével, a munkatársaink elégedettségét és kötődését befolyásoló tényezőkkel kapcsolatban. Nagyon örülnék, ha
a régóta itt dolgozók és az utóbbi években
belépők, több műszakos és egy műszakos
munkarendben dolgozók, beosztotti és vezetői szerepben foglalkoztatottak - és még
folytathatnám a sort - egyaránt megfogalmaznák gondolataikat a felmérés kérdőívének kitöltésével.
Az így kapott vélemények abban segítenek nekünk, hogy megítéljük, az elmúlt
években megvalósított működésfejlesztéssel, szervezeti változásokkal jó úton
haladunk-e, megfelelő-e az irány, vagy
korrekcióra, finomításra van szükség, illetve eldöntsük, hogy a függő ügyeinket,
a régóta magunkkal cipelt problémáinkat
miként zárjuk le a legeredményesebben.
Úgy gondolom, 3-4 évünk van arra, hogy a
társaságot szervezeti, működési, humánerőforrás-menedzsment szempontból olyan
helyzetbe mozdítsuk, ami kifejezetten jó
kiindulási alapot ad majd a bővítés megvalósításához.
Az előzőeken túl abban is bízom,
hogy ez a felmérés is hozzájárul a saját
magunkkal, illetve egymással szembeni
őszinteségünk növeléséhez. Egyrészt, úgy
tapasztalom, nálunk kevéssé „divat” beismerni, hogy miért jó az atomerőműben
dolgozni, mintha szégyellnénk azt, hogy
vannak dolgok, amikkel elégedettek vagyunk és amire büszkék lehetünk - szeretném, ha ebben előrelépnénk. Másrészt,
mióta vezetői szerepben vagyok az atomerőműben, a „kérdés, vélemény nyíltan

elmondható, ebből senkinek baja nem
lesz” alapelv mentén törekszem vezetni.
Ennek ellenére úgy látom, sokan nem merik feltenni a kérdéseiket, megfogalmazni
a véleményüket, az erre hivatott különböző fórumokon. Hiszem, hogy egyszer eljutunk oda, hogy névvel is merünk kérdezni
vagy visszajelzést adni, de addig is, ez az
anonim felmérés egy jó „gyakorlási” lehetőség mindenki számára.

Miért most kerül sor az Elmondhatom…
felmérés ismételt megvalósítására, vane ennek bármi apropója?

A 2009. novemberi időzítés – az előzőekben mondottakra visszautalva – részben
abból fakad, hogy az idei évben születtek
meg olyan döntések, amelyek tisztábbá
tették a társaságunk hosszú távú jövőjével
kapcsolatos kérdéseket.
Másrészt, a cégvezetésben tavasszal bekövetkezett változások után most érezzük
az aktualitását annak, hogy átgondoljuk a
szervezeti és humán működési kérdések
továbblépési irányait, az eddig még befejezetlen témáink kezelésének módját. Ehhez
pedig elengedhetetlen muníció munkatársaink véleményének részletes megismerése.

A kérdőívek kitöltését és feldolgozását
követően mik a tervek a kapott eredmények felhasználására, beépítésére?
A munkatársi elkötelezettség és elégedettség jelenlegi helyzetének megértésénél talán még fontosabb az, hogy
érdemben felhasználjuk a kapott visszajelzéseket, fejlesztési intézkedéseket határozzunk meg és hajtsunk végre ezek
alapján. Én úgy látom, ez a törekvésünk
már a legutóbbi, 2005-ös felmérést követően is megvolt, és többek között az akkori

Jubileumi PADOSZ-bál
rán egyre bővült. A szakszervezet a Paksi
Atomerőmű Zrt.-n túl is kinyitotta kapuit.
Majd Lőrincz László, a PADOSZ jelenlegi
elnöke üdvözölte a jelenlévőket és megnyitotta a bált. A PADOSZ hagyományosan
minden évben e rendezvényen tünteti ki
kiváló aktivistáit, idén tízen részesülhettek
a megtisztelő elismerésben.
A díjak átadása és a gratulációk után
a Vértesi Erőműből, a DUVISZ és az
Üzeni Tanács képviseletében, Téglás József és Ácsi Péter nyújtotta át jelképes
ajándékát Lőrincz Lászlónak s egyben
a PADOSZ-nak, hozzátéve abbéli reményüket, hogy továbbra is együtt haladnak majd a közös úton. A jubileumra

készülve előkerült néhány régi kép is,
melyet egy kivetítő segítségével mindenki
megnézhetett, s közben Gál Rezső, Dr. Kiss
Mihály és László Pál idézték fel a közös emlékeket a szakszervezet színes múltjából.
A fehér asztal mellett elköltött jóízű vacsorát követően, László Boldizsár lépett
színpadra, akinek műsora végén közös produkcióra került sor. Tolcsvay László által írt
dalt és szöveget-„Csak egy kék színű virág”
- az énekes, a PADOSZ vezetői és a zenekar
a közönséggel együtt énekelte el.
Az ezt követő táncmulatság igazán jó
hangulatban telt. A talp alá valót a GHB
Zenekar húzta, énekesük, Gebhardt Csaba humoros előadásaival tarkítva, a ven-

nélkül. Olyan menedzserekkel készített
interjúkat olvashatunk, „akik nemcsak
céges színekben, hanem személyes meggyőződésből is tesznek egy-egy jó célért”.
A példák palettája igen széles: a raliversenyen nyújtott karitatív tevékenységtől
és a nők karriertámogatásától kezdve, a
civilek üzleti és technológiai ismereteinek
bővítésén és autista gyerekek segítésén át,
a művészet vagy éppen a szegényebb országok falvainak támogatásáig.)
A tudatos fogyasztók és a munkavállalók
mind kritikusabban figyelik és értékelik a
vállalatok, köztük a PA Zrt. működését. A
felelős irányítás pedig egyre inkább a sikeres, hatékony és profitorientált működés,
továbbá – ami az atomerőmű esetében
meghatározó jelentőségű – a társadalmi
bizalom és elfogadás alapfeltételévé válik.
A különböző kimutatások egyértelművé
teszik, hogy a komoly társadalmi felelősségvállalási stratégiával rendelkező cégek
értékelése nemcsak az alkalmazottak, de a
fogyasztók, az ügyfelek és a szélesebb társadalmi környezetet képviselő csoportok
körében is sokkal kedvezőbb.
(folyt. köv.) Prancz Zoltán

vélemények is hozzájárultak olyan belső
tevékenységek megvalósításához az elmúlt években, mint a mentori rendszer
kialakítása, a vezetői akadémia elindítása
vezetők és a vezetői utánpótlás számára,
a vezetői utánpótlás-tervezés tudatosabb
kezelése vagy a teljesítményértékelés
átdolgozása és kiterjesztése. Ezen vállalati szintű akciók mellett biztos vagyok
abban is, hogy az egyes szakterületeken
is történtek további változások: az üvigen például a kommunikáció erősítése
érdekében ekkor tettük rendszeresebbé
a munkatársi fórumokat és szerveztünk
műszakos napokat.
2010 elején, a mostani felmérést követően is természetesen mindenki értesülhet
majd mind az eredményekről, mind pedig
az ezek alapján tervezett intézkedésekről,
írásos formában és igazgatósági fórumok
keretében. A tanulságok levonását és az
akciók meghatározását szolgálja az is,
hogy ilyen fókuszú megbeszéléseket fogunk szervezni az egyes szakterületeken,
az igazgatóságok felső és középvezetőinek
részvételével.

Vezérigazgató úr van bármi más, amit
a felméréssel kapcsolatban megfogalmazna?

Ahogy már említettem, számomra kifejezetten fontos, hogy mindenki, aki a paksi
atomerőmű munkatársa, elégedett legyen a
munkahelyével, kötődjön a társasághoz és
meglegyen benne annak az érzése, hogy a
maximumot nyújtja a cég számára. Ennek
megteremtésében a vezetőknek jelentős
szerepük van, meghallgatással, támogatással, a jelentkező problémák megoldásának
segítésével, de a munkatársak is tudnak érte tenni. Például azt, hogy elmondják, mit
szeretnek munkahelyükben és mit látnak
fejlesztendőnek. Én arra bíztatok mindenkit, hogy ossza meg véleményét a felmérés
keretein belül is.
Köszönjük a beszélgetést.
L.A.Z.

dégek szemmel láthatóan a nagy örömére. Az este folyamán az elmúlt napokban
születésnapját ünneplő Weisz Mátyást
és a bál napján névnapját ünneplő Gál
Rezsőt a szakszervezet nevében Lőrincz
László köszöntötte.
Természetesen a tombolasorolás sem
maradhatott el, ahol értékes ajándékokat
sorsoltak ki a résztvevők között.
Az este egyik fénypontját az éjfél után
felszolgált pezsgő és a háromemeletes
születésnapi torta adta. A nemes nedűt és
a finom édességet a közel háromszáz fős
vendégsereg tagjai jóízűen fogyasztották
el, aztán megállás nélkül, hajnalig ropták
a táncot. Így tehát a PADOSZ méltóképpen
ünnepelhette meg fennállásának 20. évfordulóját.
Gyöngyösiné Nyul Petra
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Kellemes emlékű negyedszázad

Retro – 1989: „Vendégeimmel kirándultunk a Balatonhoz. S ha már ott vagyunk, beugrottunk a
PAV Rehabilitációs Központjába. Körbe sétáltuk
az impozáns létesítményt, a strandot. Kimentünk
a stégre, közelről is szemügyre vettük a vizet.
Visszafelé sétálva, a strandról hazatérők közé vegyülve baktattunk az „üdülő” felé. Előttünk kis
család haladt, beszélgettek. A papa megjegyezte
– fejével az uszoda felé bökve –, milyen szép ez
az üdülő. Biztosan csak a gazdagok járnak ide.
Vajon mennyi pénzük lehet? A mama elhúzta
a száját és jól tájékozotthoz méltóan tromfolt:
Tévedsz! Itt nem gazdagok üdülnek. „Ezek” itt
mind sugárbetegek!” (Paksi Atomerőmű újság,
T.B. szignóval.)
Az 1984. november 14-én átadott balatonfüredi létesítmény „Rehabilitációs Központ”
elnevezése valóban azt sugallhatta, hogy itt
beteg embereket kezelnek. Ám ennek az elnevezésnek nem egészségügyi, hanem gazdasági
okai voltak. Ugyanis a beruházás pénzéből nem
akartak ilyen „luxusra” költeni, ezért ennek az
elfogadásához is „ideológiát kellett gyártani”. Az
egykori kommunikáció sikerét jelzi, hogy már
25 éve működik a Balatonfüredi Rekreációs Központ (Rekö), amelynek létrejöttében és megmaradásában döntő szerepe volt Pónya Józsefnek,
mondotta Süli János vezérigazgató úr a Koloska
étteremben október 16-án rendezett jubleumi
ünnepségen.
Az Rekö fokozatosan lett népszerű az atomerőmű dolgozói körében, hiszen kezdetben csak
20-30%-os kapacitáskihasználással működött.
A nyitást követő 10. évben már 70%-os volt a
kapacitáskihasználás, ma pedig szinte minden
időszakban „telt ház”-zal üzemel. Az igénybevétel növekedésével párhuzamosan rövidült az
egy-egy felújítás között eltelt idő, hiszen az első
nagyobb lélegzetű munkákra csak tíz évvel a
megnyitást követően került sor 1994-ben, a rákövetkezőre nyolc év múlva, 2002-2004-ben.
A harmadik felújítás 2009. szeptember 20-tól
október 29-ig tartott, amikor a vendégszobák
nyílászáróinak cseréjére került sor. Az október
30-ai újraindulást megelőzően kerítettek sort a
25 éves évforduló megünneplésére. Az évforduló alkalmából meghívást kaptak az időközben
nyugdíjba vonult kollégák is, így több mint 100
fő vett részt a Koloska Csárda különtermében
megrendezett ünnepségen.
Itt vehette át a jutalmat az a hat fő munkavállaló, akik 25 éve biztosítják az atomerőműves
munkatársaik pihenését, rekreációját: Asztalos
József, Fisi Gézáné, Kajári Lajos, Ligeti Györgyné, Mohos Árpádné és Rankovics Erika. A jubileum alkalmából a jóléti osztály bronz emlékérmét
készíttetett, amelyet minden korábbi és jelenlegi
aktív dolgozó megkapott.
Gratulálunk a jutalmazottaknak, és köszönjük
a Rekö minden dolgozójának a pihenésünket biztosító lelkiismeretes munkáját!
-beri-

Hogyan töltik napjaikat az atomerőmű nyugdíjasai?
Paks város egyik közeli településén, Madocsán látogattam
meg Kovács Istvánné Esztert.
1976-ban építették családi
házukat, amely több generáció egymás mellett élésére
is alkalmas. Lányuk szintén
Madocsán építkezett, fiúk
pedig a feleségével és kislányával a szülői családi házba
költözött, amely otthonosan és
kényelmesen berendezett.
Mikor és hogyan kerültél felvételre a társasághoz, mi volt a
munkaköri feladatod?

1983-tól 1987-ig a község tanácselnöke voltam, s egy alkalommal az erőmű vezetői látogattak el
hozzánk. Az erőmű életéről, működéséről, az ott folyó munkáról
szóló tájékoztató olyan hatással
volt rám, amely elgondolkodtatott
és kíváncsivá tett, hogy milyen
lehet egy nagyvállalatnál, a paksi
atomerőműben dolgozni. Jelentkeztem, majd 1987. február 1-jén
felvételt nyertem. A szolgáltatási
szervezetnél dolgoztam mint csoportvezető. A takarítószemélyzet
tartozott hozzám időről időre változó létszámmal, volt olyan, amikor
70 fő munkáját kellett irányítanom

veszek az összevont névnapi ünnepségeken. Amikor magányra vágyok,
könnyedébb komolyzenét hallgatok,
olvasok vagy rejtvényt fejtek.

és megszerveznem.

Mikor lettél nyugdíjas?

10 évi részvénytársasági munkaviszony után, 50 éves koromban
lettem nyugdíjas. Tudtam és éreztem, hogy ez egy vissza nem térő lehetőség, ezért döntöttem 1995-ben
a nyugdíjazásom mellett.

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

Milyen munkahelyi élményre
emlékszel vissza szívesen?
Nekem és a munkatársaimnak is
nehéz időszak volt, amikor az Erbe
irodahelyiségei hozzánk kerültek.
Hasonló volt a helyzet az oktatási
központ átvételekor is, annak ellenére, hogy az egy teljesen új építmény
volt. A műszaki átadáskor ugyanis
a kivitelezőnek javítási és hiánypótlási kötelezettséget állapítottak
meg, nekünk pedig azon kellett dolgoznunk, hogy az irodahelyiségeket
minél előtt birtokba adjuk.
Felejthetetlen élmény számomra a nyugdíjas búcsúztatom is,
amelyet itt, a község faluházában
tartottam. Közel százan voltunk, a
közvetlen vezetőkön és munkatársaimon kívül megtiszteltek jelenlétükkel más szervezetnél dolgozó
kollégák is.

Hogyan telnek napjaid, mivel
foglakozol?

Most már elmondhatom, hogy
jól vagyok, és a magam számára
is elfogadható életet élek. 2001-ben
megözvegyültem, s ez az életem
egyik legnehezebb időszaka volt.
Szerencsére időben átértékeltem
helyzetemet, a gyermekeim, az
unokáim segítségével elfogadtam a
sorsomat. Nagyon szeretem a családomat, a lányomnál kettő, a fiamnál
pedig egy unokám van. Felüdülést
érzek és jókedvre derülök jelenlétükben.
A családi programok, valamint a
háztartásból eredő teendőimen kívül vannak egyéb elfoglaltságaim is,
amelyben szintén örömömet lelem.
Madocsai születésű vagyok, itt éltem

a gyermekkoromat is. Tanácselnöki
munkám meghatározó volt az életemben, a község örömeit, gondjait,
eredményeit mindig magaménak is
éreztem. Szeretem a települést, ahol
élek és szeretem az embereket is.
Gyakran járok közösségbe, ellátom a
református egyház gondnoki teendőit, tagja vagyok a helyi népdalkörnek,
akikkel rendezvények alkalmával
felkérésre szívesen adunk műsort.
A Padoszos nyugdíjasok helyi összekötője szerepet is elvállaltam,
Pakson pedig vezetőségi tagja vagyok a Nyugdíjasklub Egyesületnek.
Mivel nehézkes a bejárás Paksra, a
klubba havi rendszerességgel tudok
bejárni, illetve negyedévenként részt

Többnyire a nyugdíjasok részére
megküldött tájékoztatókból. A klubban is megbeszéljük a nyugdíjasokat
érintő kedvezményeket, lehetőségeket. Gyermekeim is az erőműben
dolgoznak, a lányom a szolgáltatási
szervezetnél, a fiam pedig a tűzoltóságnál, ők is hozzák a híreket.

Melyek azok a juttatások, amelyeket igénybe tudsz venni?
Szinte minden olyan juttatást,
amelyre egy PA Zrt. nyugdíjas jogosult, igénybe tudok venni. Az
idén a családdal kedvezményesen
tudtunk üdülni Balatonfüreden,
a rekreációs központban. Szinten
kedvezményesen vásárolom az
áramot, igénybe tudom venni az
utazási bérletet s az étkezési hozzájárulást is. Ingyenesen lakásomra
küldik az Atomerőmű újságot, s a
cégen keresztül igényelt telefonbeszélgetés díja is minimális, családon belül pedig ingyenes. Mivel
egyedülálló vagyok, ezek a jutta-

tások számomra komoly anyagi
segítséget jelentenek.

Hogyan értékeled a juttatásokat?

Erkölcsi és anyagi megbecsülést
érzek a társaság vezetése részéről.
Az a tudat, hogy nem felejtenek el
bennünket, hogy mindig keresik a
nyugdíjasok részére nyújtható juttatási lehetőségeket, egyedülálló
szándék és törekvés. A kapcsolattartásról szeretném megemlíteni,
hogy az idén anyák napján a Nyugdíjasklub Egyesület meghívott vendége volt Pónya József igazgatósági
elnök úr, akinek tiszteletére műsort
szerveztünk, majd azt követően
kötetlen beszélgetés keretében tájékoztatott bennünket a napi aktualitású eseményekről. Az elnök úr
látogatását nagyon megtisztelőnek
éreztük.

Mit üzensz az olvasóknak?

A munkavállalóknak azt üzenem, hogy becsüljék meg a PA Zrt.s munkahelyüket, mert érdemes. A
nyugdíjasokat pedig arra bíztatom,
hogy élvezzék a nyugdíjas éveket,
töltsék meg tartalommal, kedvükre
való programokkal, s mindehhez jó
egészséget kívánok mindenkinek.
Kzné
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Emlékalbum
a hazai rendszerirányítás
történetéről
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület
(MEE) szeptember közepén megtartott
vándorgyűlésén a mintegy hétszáz fős
hallgatóság kézhez kapta a Mavir Zrt. legújabb, a villamosenergia-ipari rendszerirányítás eddigi történelmét összefoglaló
közel 300 oldalas emlékalbumát. „Nagyon
sok elektron folyt át hazánk villamos hálózatán azóta, hogy 1949. november 23án megszületett az első írásos bejegyezés az Országos Villamos Teherelosztó
(OVT) üzemi naplójában – formálisan is
megkezdve azt a tevékenységet, amelyet
rendszerirányításnak hívunk. Az azóta
eltelt hat évtizedben óriási változás ment
végbe hazánkban, amelynek a villamosenergia-termelés, -szállítás és -elosztás
fejlődése volt az alapja, mindez pedig
elválaszthatatlan a rendszer irányítását
biztosító folyamatok, berendezések, technológiák és szervezet fejlődésétől. Ahhoz,
hogy a végfelhasználók csupán egyetlen
mozdulattal fényt teremthessenek vagy
működésbe hozhassanak egy háztartási
gépet, ahhoz hogy a kórházakban életeket
menthessenek, ahhoz hogy működhessenek a vállalkozások, ahhoz hogy járjanak
a tömegközlekedési eszközök, egyszóval:
mindenhez áramra van szükség. Ahhoz
azonban, hogy mindig, mindenütt, mindenki számára és gazdaságosan elérhetően rendelkezésre álljon a megfelelő
mennyiségű és minőségű villamos energia (amely hagyományos módokon nem
szállítható, s nem is tárolható), kell egy
szervezet, amely képes megoldani ennek
az óriási és rendkívül összetett rendszernek az irányítását, felvállalva sok millió
ember ellátásának felelősségét” – írta előszavában Tari Gábor villamosmérnök, a
Mavir Zrt. vezérigazgatója.

Látogatás a Nubikiben
Süli János vezérigazgató és Pekárik
Géza műszaki igazgató 2009. október 13-án rövid munkalátogatást
tett a Nubiki (Nukleáris Biztonsági
Kutatóintézet) Kft.-nél. A látogatás
során Holló Előd, a Nubiki igazgatója tájékoztatást adott az atomerőmű
vezetői számára a Nubiki megalakulásának körülményeiről, az intézet
szervezeti felépítéséről, tevékenységi
köréről és működési elveiről, hazai és
külföldi kapcsolatairól. A találkozón a
Nubiki részéről Bareith Attila és Téchy
Zsolt divízióvezetők vettek még részt.
A Nubiki a hazai atomenergetikai közösség
új, de széles körű szakmai hagyományokkal rendelkező intézete, amely a VEIKIben (Villamosenergia-ipari Kutatóintézet)
korábban működött Atomerőművi Divízió
(VEIKI AED) szakmai utódszervezeteként
jött létre 2009-ben. A Nubiki a munkatársai összetétele és létszáma, szakmai kompetenciája és tapasztalata, valamint az alkalmazott elemzési eszközei tekintetében
egyaránt teljes egészében a VEIKI AED
örökébe lépett. A Nubiki megalakításakor,
illetve a VEIKI AED – Nubiki átmenet során
alapvető fontosságúnak tartották a szakmai
munkavégzés folytonosságának fenntartását. Ennek érdekében megállapodást kötöttek a VEIKI Zrt.-vel a számítástechnikai
eszközeik átvételére és további használatára, valamint a korábban készített műszaki
dokumentációik teljes körű szakmai jogutódlására az utólagosan felmerülő esetleges kötelezettségekkel együtt. A szakmai
folytonosságuk biztosítása másik fontos
elemének a partnereikkel való stratégiai
kapcsolatok fenntartását tekintik. E célból

A teljes földre kiterjedő helymeghatározó rendszert már 1958-ban kezdték fejleszteni. Az 1964-ben üzembe
állított „Tranzit” rendszerben még 4,
kis magasságban (1000 km) keringő
műholddal (10-15 perc alatt 70-80
m pontossággal) a tengeralattjárók
helymeghatározását tette lehetővé.
Ezt váltották fel 1996-ban a jelenleg használt GPS-rendszerrel, melynek műholdjai
20 200 km magasságban körpályán keringenek. A 24 műhold 4 pályán, pályánként
6-6 db egymáshoz képest a kerület mentén
egyenletesen elosztva, melyeket az USA
védelmi minisztériuma üzemeltet. A műholdak élettartamát 7,5 évre tervezték, és
folyamatosan cserélik azokat. Egy polgári
(1 μs alatt 1023 jel) és egy katonai (0,1 μs
alatt 10230 jel) jelet sugároznak másodper-

Kortárssegítõ-képzés az ESZI-ben
E kiadvánnyal a Mavir vezetői nem csupán emléket állítanak egy hat évtizednyi
kitartásnak, összefogásnak és elkötelezettségnek, de igyekeznek dokumentálni és az
utókor számára megőrizni mindazt a tudást
és értéket, amelyet együtt teremtettek.
Jövőnk, európai uniós tagságunk,
kelet-közép-európai létezésünk egyik
alapfeltétele a hagyományokat innovációval ötvöző szemléletmód, amelynek
középpontjában az ember áll. Az ember,
aki újra és újra feltalálja önmagát, helytáll akkor is, amikor a gépek már csődöt
mondanak – s az ember, aki minderről
szinte semmit sem tud, csak élvezi a
„muzsika hangjait”. Ezért is különösen
értékes olvasgatni a 185-219 közötti oldalakon közreadott rövid műszaki életrajzokat, melyek a rendszerirányítás és a
villamosenergia-rendszer fejlesztésének
meghatározó személyiségeiről, zömében
gépész- és villamosmérnökök kollégákról
készültek. Köszönjük azoknak a mestereknek, akik már nem lehetnek közöttünk, de eredményeik emléket állítanak
nevüknek! Köszönet illeti azokat is, akik
kitartó, aprólékos munkával összegyűjtötték az emlékeket – nem csupán a tárgyakat, de a lélekben és szívben őrzött
történeteket is! Köszönjük mindazok
munkáját, akik részt vállaltak az elmúlt
hatvan évből – és külön köszönet illeti
azokat is, akik e kiadvánnyal megörökítették mindezt!
Sipos László

A Jövő Drogok Nélkül Alapítvány és a PA Zrt.
Egészségközpont kétnapos kortárssegítő-képzést szervezett az ESZI tanulói részére 2009.
október 7-8. között az ESZI főiskolai épületében. Dr. Vöröss Endréné egészségfejlesztő
mentálhigiénikus elmondta, hogy a képzésre
20 fő tízedik évfolyamos fiatal jelentkezett,
ebből tizenhárom főt választott ki az iskola
vezetősége.
- Véleményem szerint csak úgy lehet hiteles
egy fiatal ebben a tevékenységben, ha élvezeti
szerekkel nem él, nem fogyaszt alkoholt, nem
cigarettázik, nem játszik játékgépeken.
A hagyományos képzésünk keretében idén
nagyobb hangsúlyt fektettünk az egészségtudatos, környezettudatos magatartás kialakítására amellett, hogy a rizikófaktorokra is
felhívtuk a figyelmet.
A képzés elvégzése után a tanulók elkészítenek egy éves munkatervet, amibe belekerülnek azok a programok, amik már hagyományosan évek óta működnek a városban. Az
iskolában bekapcsolódnak és a reményeim
szerint élen járói lesznek a prevenciós programok megvalósításának. Már volt szó arról,
hogy készítenek egy faliújságot is, amit folyamatosan frissítenek és különböző prevenciós
anyagok lesznek rajta.
A tréning szakmai vezetője Lőrincz Norbert szociális munkás, tréner, előadója még dr. Vöröss
Endréné egészségfejlesztő mentálhigiénikus volt.
A program Paks Város Önkormányzata támogatásával, pályázati pénzből valósult meg.
Wollner Pál

- háromoldalú szerződést kötöttek,
amelynek értelmében a Központi Fizikai
Kutatóintézet Atomenergia-kutató Intézete
együttműködő partnerintézetként bevonja
a Nubikit a paksi atomerőmű főkonzulensi
feladatainak ellátásába,
- együttműködési megállapodást kötöttek az Országos Atomenergia-hivatallal a
nukleáris biztonsági hatóság munkáját
támogató tudományos-műszaki háttértevékenység ellátására a Nubiki kompetenciájába eső szakterületeken.
A Nubiki alapvető tevékenysége az
atomerőművek biztonságának elemzése
és értékelése. A tevékenység fő célja a paksi atomerőmű biztonsági színvonalának
fenntartását, illetve növelését támogató intézkedések műszaki-tudományos megalapozása, valamint közreműködés a hosszú
távú biztonságos és gazdaságos üzemelte-

tési feltételeinek meghatározásában. Tevékenységük két fő területre osztható:
- determinisztikus biztonsági elemzésekre, melyen belül súlyos baleseti folyamatok szimulációjával, baleset-kezelési
stratégiák és irányelvek kidolgozásával,
konténmentfolyamatok vizsgálatával és
integrális tömörségvizsgálatok kiértékelésével foglalkoznak,
- valószínűségi biztonsági elemzésekre,
mely keretében az alapelemzéseken – 1.
és 2. szintű PSA, technológiai/elárasztási/földrengés-kockázatértékelésen – túl az
emberi megbízhatóság vizsgálatát és rendszertechnikai vizsgálatokat végeznek. Ez
utóbbi területen kiemelten foglalkoznak
rendszermegbízhatósági elemzésekkel,
karbantartáshatékonyság-növeléssel és
kábeladatbázis-fejlesztéssel.
Szervezeti felépítésüket alapvetően a

Galileo-program
cenként százszor.
A műholdas helymeghatározó rendszer időmérésre visszavezetett távolságmérésen alapul. Olyan nagypontosságú
atomórák biztosítják az alapot, melyek
háromszázezer év alatt egy másodpercet
késik vagy siet. A helymeghatározáshoz
egy időben legalább 3 műholdat kell látni, de általában 7-10 is összejön.Elterjedt
a híre, hogy az amerikai műholdak ideje
rövidesen lejár, kiváltásuk, megújításuk
szükséges. Valóban a pályakorrekció
üzemanyagigénye, napelemek, akkumulátorok elöregedése a várható élettartam
korlátja. A magasabb pályákon hosszabb
lehet az élettartam. Az első polgári célú
helymeghatározó rendszer kifejlesztése
VIII. Nukleáris Technikai Szimpózium és
MNT ünnepi Közgyűlés
Ideje: 2009. december 3-4.
Helyszíne: Magyar Villamos Művek Zrt. új
székháza:
Budapest, III. Szentendrei út 207-209.
Szervező: Magyar Nukleáris Társaság (MNT)
A szimpózium célja a hazai tudományos eszmecsere elősegítése a következő nukleáris
technikai témákban:
• Új atomerőművi blokkok építése
• Reaktorfizika
• Termohidraulika
• Új generációs reaktorok
• Fúziós technológia
• Üzemeltetés és hatósági szabályozás
• Hulladékkezelés és transzmutáció
• Radiokémia, egyéb nukleáris technikák
• Oktatás, PR és HR
• Tudásmenedzsment
• Nukleáris biztonság
• Sugár- és környezetvédelem
• Üzemidő-hosszabbítás
A konferencia magyar nyelvű. Célja, hogy fórumot biztosítson a hazai szakemberek, kutatók, valamint a szakma fiatal művelői közötti
kapcsolatépítésre, információ-cserére. A konferencia szervezői szeretnék, ha a tapasztalt
tudósgeneráció mellett a fiatalok is szerepelnének előadásokkal.
A konferencia részvételi díja 30 000 Ft/fő, ami
magában foglalja a konferencia kiadványok
(absztrakt füzet, CD), valamint a konferencia

1999-től az Európai Unió egyik nagy vállalkozása: 30 műhold 23 222 km pályamagasság, első műhold 2005. december
28-án (Giove-A), 2008. április 28. (GioveB) állt pályára – várható élettartamuk 12
év. A fellövés után még fél év a pontos és
gazdaságos pályára állítás ideje. A rendszernek 2012-ben már működni kellene,
de legalább egy évet késik.
Jó hír, hogy azonos kódolású lesz a jelenleg használt GPS és az európai Galileorendszer is, így nem kell más készülék
vagy kiegészítő a vételhez. A megduplázódó műholdflotta jelentősen megnöveli a
helymeghatározás pontosságát, ami jelenleg a magas házak között a reflexiók miatt
néha pontatlan.

Meghívó
alatti étkezés költségeit. Kérés esetén 50%-os
kedvezményt kaphatnak a részvételi díjból a
diákok, a középiskolai tanárok, az egyetemi
oktatók és a nyugdíjasok. A részvételi díj befizetési határideje 2009. november 20., ezután
történő fizetésnél kedvezmény nem érvényesíthető és a díj 35 000 Ft/fő. A részvételi díj
a befizető nevének feltüntetésével a Magyar
Nukleáris Társaság bankszámlájára (OTP
Bank, számlaszám: 11712004-20111748)
történő átutalással fizethető be.
A konferencián előadás tartására cikk összefoglaló és kitöltött jelentkezési lap 2009.
november 16-ig történő beküldésével lehet
jelentkezni. A nem előadó résztvevők ugyancsak jelentkezési lap e-mailen történő beküldésével, 2009. november 16-ig jelezhetik
részvételi szándékukat. A jelentkezők 2009.
november 20-ig kapnak értesítést a cikk
elfogadásáról. A cikkek beküldési határideje
2009. december 3. A cikkek Word formában
feltölthetők a weblapra, beküldhetők a konferencia e-mail címére, vagy a szimpózium ideje
alatt személyesen leadhatók a helyszínen. Az
elfogadott konferencia cikkek CD-n kiadásra
kerülnek, valamint a cikkek válogatását a
Nukleon című elektronikus folyóiratban megjelentetjük.
A konferencia idei helyszínén egyetlen előadóterem áll rendelkezésre, így a két nap alatt
összesen 27 darab 20 perces előadásra, valamint 24 darab 5 perces poszter előadásra lesz

két fő szakmai tevékenységi területük,
valamint az egyszerűség és hatékonyság
szempontjai alapján határozták meg. Az
intézeten belül csak a szakmai munkavégzésre koncentrálnak két szervezeti egység,
a Biztonságelemzési és a Kockázatelemzési
Divízió keretében, az egyéb infrastrukturális feladatok ellátására pedig igénybe veszik a KFKI Campus telephelyet üzemeltető vállalat szolgáltatásait.
Munkájuk megfelelő szakmai színvonalának formális biztosítása céljából MSZ EN
ISO 9001:2009 szabvány követelményeinek megfelelő minőségirányítási rendszert
dolgoztak ki és működtetnek. A minőségirányítási rendszerüket az ISO-szabvány
szerint az EMT Zrt. tanúsította, a nukleáris
követelmények szerint pedig a PA Zrt. minősítette. A minősített területük általánosságban mérnöki tevékenység, tanácsadás,
szakértés és műszaki kutatás, fejlesztés, a
paksi atomerőmű vonatkozásában pedig
ABOS 1, 2, 3 biztonsági osztályokba és 4T
osztályba sorolt technológiai rendszerek átalakításával, javításával, karbantartásával
és üzemeltetésével összefüggően főkonzulensi tevékenységek végzése és szakértői
tevékenységek.
A látogatás végén az atomerőmű vezetői
megtekintették a Nubiki székhelyét, találkoztak az intézet munkatársaival, s megismerték az ADRIA kábeladatbázis főbb
funkcióit. A kötetlen beszélgetések során
elhangzott, hogy szakmai működési elvük
a függetlenség és elhivatottság, gazdaságilag nonprofit működésre törekszenek, fő
céljuk a munkahelyük hosszú távú megőrzése. Az atomerőmű hosszú távú stratégiai
feladataiban részvételi lehetőségük jelentősen hozzájárulhat ezen cél eléréséhez.
-HMár évek óta fejlesztik
a legkülönfélébb alkalmazásokat:
• katasztrófavédelem
– hó vagy sárlavinákat megelőzendőn a
kihelyezett jeladók már a kis mozgásokat is
jelezni tudják egy megfelelő központba,
• személyi nyomkövetés – expedíciók, tengeri/sivatagi/dzsungelutak, versenyek alkalmával,
• közlekedésbiztonság – egy eljegesedett
útszakasz, kanyar előtt időben beavatkozik
és fékezéssel biztonságos sebességre lassítja a járművet stb.

Az ünnepélyes díjkiosztót minden évben
ősszel, egy informatikai kiállítás keretében
rendezik meg Münchenben – tavaly a SYSTEMS, idén a „discuss & discover” keretében a rezidencián.
gyulai
lehetőség. A poszter előadók 5-5 percnyi lehetőséget kapnak eredményeik plenáris, vetítéssel segített előadására, valamint poszterüket a
kávészünetek alatt is bemutathatják.
Levelezési cím:
szimpozium2009@reak.bme.hu
Weblap:
http://nukinfo.reak.bme.hu/szimpozium2009
Webtámogatás: NukInfó: a nukleáris hírportál:
http://nukinfo.reak.bme.hu
A cikkeket a NUKLEON Nukleáris Tudományos
Műszaki Folyóirat jelenteti meg:
http://mnt.kfki.hu/Nukleon/
A Szimpóziumot a Magyar Nukleáris Társaság
ünnepi közgyűlése követi azonos helyszínen
2009. december 4-én 14 órától.
Az ünnepi Közgyűlésen az MNT által alapított
díjak – Szilárd Leó díj, Fermi fiatal kutatói
díj, Öveges József díj, Simonyi Károly emlékplakett – átadására, a díjazottak előadására
kerül sor.
Felhívjuk Tagtársaink figyelmét, hogy minden
tagnak lehetősége van javaslatot tenni az
idei Szilárd Leó díjas személyére. A díj odaítéléséről az Elnökség dönt. Kérjük javaslataikat – indoklással együtt – legkésőbb 2009.
november 16-ig legyenek szívesek megküldeni Silye Judit titkár részére levélben (OAH,
1539 Budapest, Pf. 676.) vagy e-mailben
(silye@haea.gov.hu) .
Egyúttal tájékoztatjuk Társaságunk tagjait, hogy megjelent a Nukleon – Nukleáris
Tudományos Műszaki Folyóirat 8. száma,
mely elérhető a http://mnt.kfki.hu/Nukleon/
oldalon.
az MNT Elnöksége
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SYSTEMS után
Változatlan helyen, de új néven, új profillal rendeztek informatikai kiállítást és konferenciát a bajor fővárosban, Münchenben
október 20-22. között. Így indult a dolog, azután kiderült, hogy ez
jóval több ennél, mert céges ismertetőkön, továbbképzéseken,
fórumokon kívül szociális események - díjkiosztók és hatalmas
bulik együtteséről volt szó.
A rendezvény súlypontja jócskán megváltozott. A kiállítás területe
jelentősen lecsökkent – alig nyolcvan kiállítási stand. Az informatív
ráta értékének megtartása érdekében viszont ez alatt a három
nap alatt tizenhat konferencia várta a résztvevőket – kb. 1275 előadással. A szervezők több neves világhírű szakembert kértek föl a
kulcsfontosságú előadások megtartására: Don Tapscott, Soumitra
Dutta, Jesse James Garett. A szervezők szerint több mint hatezer
résztvevő regisztrált előzetesen a konferenciákra.
Egész napos konferencián foglalkoztak a kis távolságú rádiós
adatátvitel (bluetooth). Kezdetben a mobiltelefon esetleges káros
sugárhatását csökkentette az által, hogy legfontosabb szervünk
(agyunk) közeléből távolabbra vitte azt, közbeiktatva egy lényegesen kisebb teljesítményű rádiós kapcsolatú eszközt, a fülre
igazítható „kommunikátort”. Azóta számos alkalmazást dolgoztak
ki például a nyomkövetés terén (fontos személyek, veszélyes
helyen túrázók, vadállatok). A jeladók már olyan parányiak, hogy
akár rovarok (méhek) is nyomon követhetők. A kifinomult technika
lehetővé teszi ergonómiai vizsgálatok végzését a testre, végtagokra
helyezett adókkal.
A Microsoft az utolsó napra időzítette új termékének kereskedelmi
bejelenését – már kapható a Windows 7. De vajon olyan jól sikerült
termékről van szó, ahogy állítják?
•Mindig sok bírálat érte a gyártót, hogy a hardvergyártók kezére
játszik, mert az újabbnál újabb verziók csak az egyre nagyobb
teljesítményű gépeken futottak. A Windows 7 elfut azon a gépen,
ahol az XP.
•Mióta a Windows gépre került, mindig extra idő kellett, hogy
bekapcsolás után rendelkezésre álljon, s kellett ez még a gép
kikapcsolása előtt is, hogy a beállításokat elmentse. Ha hálózatban volt, akkor még tovább tartott a „bootolás” - zúgolódtak is
miatta a felhasználók. Majd 20%-kal rövidebb idő alatt áll tettre
készen az új – rokonszenvét elnyerve a hordozható gépek tulajdonosainak, akik napjában többször ki-be jelentkeznek. Mindezt
annak köszönheti, hogy kisebb lett az operációs rendszer mérete,
nincsenek felesleges komponensek, hatékonyabban kezeli a tárolóperifériákat – ezzel együtt megnőtt a műveleti sebessége is.
•Kifinomultabb, biztonságosabb a jogosultságkezelése.
•Takarékosabban bánik az akkumulátor kapacitásával, ugyanakkor kijelzi a feltöltésig hátralévő várható üzemidőt.
Csak néhány témát említettem a számtalan újdonságból. Köszönjük
a támogatást az MVM Informatika Zrt.-nek és a Neumann János
Számítógép-tudományi Társaságnak, akik jóvoltából megvalósulhatott ez a tanulmányút.
gyulai

Defendo szeminárium
Budapesten

Egy korábbi számunkban tudósítottunk arról, hogy június 21-én
Pakson, az ASE Csónakháznál
Defendo és Krav Maga szabadtéri edzés került megrendezésre,
melyen sok érdeklődő vett részt.
A programon Defendo- és Krav
Maga-oktatóktól különböző
önvédelmi technikákat tanulhattak az érdeklődők, korosztálytól és előképzettségtől függetlenül.
Most egy újabb lehetősége nyílt hasonló képzésen részt venni mindazoknak, akik október 31-én ellátogattak Budapestre, a Magyar Defendo Intézet központi edzőtermébe.
„Az élet példáin keresztül! DEFEN-

DO by LIFE!” címmel meghirdetett
szemináriumot a nagy tiszteletben
álló Jyrki Saario, a Skandináv Defendo alapítója és Antti Nurmi
I.D.D.I. fokozatú oktató vezette. Az
ötórás edzés ideje alatt a két finn
oktató és a magyar instruktorok
közösen tanították a résztvevőket a
Defendo rendszer elemeinek elsajátítására. Jyrki Saario a nap végén,
összefoglaló értékelésében elmondta, hogy az önvédelmi módszerek
és technikák könnyen megtanulhatók. Azonban fontosnak tartotta kiemelni, hogy három alapvető dolog
együttes jelenléte hozhatja meg a
kívánt eredményt: a fizikai erőnlét,
a technikai tudás és a mentális felkészültség. Kritikus helyzetekben
ezek összessége segít abban, hogy

bárki meg tudja védeni magát támadóitól. A képességek megszerzéséhez szükséges a kitartó munka és
akaraterő.
A szeminárium résztvevői az ország különböző településéről érkeztek a tréningre, köztük néhányan a
paksi csoportból is. A fáradtságos
napon mindenki számot adhatott eddigi tudásáról, emellett sok új technikát tanulhatott, gyakorolhatott.
Elmondható, hogy a szeminárium
célja teljesült. Az élet példáin keresztül, a tapasztalt oktatók bemutatták
a Defendo rendszerét az alapoktól
kezdve, ezzel együtt megismertették
(kezdőkkel és haladókkal egyaránt)
az életben előforduló támadások elleni védekezési lehetőségeket.
Gyöngyösiné Nyul Petra

Mérnöki kamarai szakmai nap is egy befektetés, a jövőnk érdekében
A Tolna Megyei Mérnöki Kamara
(TMMK), a Dél-Dunántúli Építész
Kamara Tolna Megyei Csoportja és
az Építéstudományi Egyesület (ÉTE)
Tolna Megyei Szervezete november
6-án közös szakmai napot rendeztek Szekszárdon, a Vármegyeháza
Dísztermében. Bohli Antal, a TMMK
Elnökének megnyitó szavai után
dr. Puskás Imre, a Tolna Megyei
Önkormányzat Elnöke köszöntötte a
megjelent több mint száz minősített
tervezőt, szakértőt, műszaki ellenőrt
és felelős műszaki vezetőt, akiket
arra kért, és biztatott, hogy minél
hatékonyabban működjenek közre az
Európai Uniós projektekben.
A Magyar Mérnöki Kamara (MMK) Továbbképzési Bizottsága által akkreditált
tematikájú, így 1,5 kreditpontot biztosító
rendezvényen elsőként az Új Magyarország Fejlesztési Terv (UMFT) Dél-Dunántúli Regionális Operatív Program helyzetéről kaptunk tájékoztatást a Dél-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Ügynökség három
ifjú szakemberétől.
Ezt követően „Befektetés a jövőbe”
címmel dr. Hauszmann János kollégánk
prezentációja segítségével ismerkedhettünk az atomerőmű bővítése kapcsán
tervezett feladatokról. Néhány gondolat
az előadás tartalmából: A hazai villamosenergia rendszerből két-három évtizedet
tekintve – a fogyasztás növekedéséből,
és az erőművek selejtezéséből adódóan
– hiányozni fog kb. 7000 MW kapacitás.
A korábban jóváhagyott energiapolitika alapján kell a fejlesztéseket indítani,
ugyanis egy új villamos energiát termelő
erőmű engedélyeztetése, építése és beüzemelése 5-10 év alatt lehetséges. A növekvő
fogyasztást célszerű az ellátás biztonságát
leginkább garantáló, az előállítás fajlagos
önköltségét tekintve legolcsóbb, a környezet védelmét leginkább támogató technológiával biztosítani. Az atomenergia e há-

rom követelményt kielégíti. Ez több mint
optimum, egyik kritériumban sem kell
kompromisszumot kötni! Az atomerőmű
bővítésének megalapozása a Teller projekt
munkájának gyümölcse. E munka eredményeképpen szavazott az országgyűlés
nagy többséggel az előkészítés mellett.
Több választási lehetőség is szóba jöhet
a piacon forgó reaktor családokon belül,
különböző szállítókkal. A Lévai András
nevével fémjelzett projektünk feladata
annak a tenderanyagnak összeállítása,
kiírása, kiértékelése és a győztes szállító kihirdetése, aki a következő fázisban
megkezdheti az új blokkok építésének
végrehajtását. A Lévai projekt munkái a
tervezetnek megfelelően haladnak, és várhatólag 2012 márciusára befejeződnek. E
szerteágazó feladaton hét munkacsoport
dolgozik: a finanszírozás, a tender előkészítés, a műszaki elemzés, az engedélyeztetés, a jog, a regionális fejlesztés és
az országos társadalmi elfogadtatás, és a
tájékoztatás területén. Munkájuk eredménye képezi a tenderkiírás anyagát. Az új
blokkok felépítésének finanszírozásában
várhatóan a magántőke is szerepet kap,
mivel a várható beruházási költségek
elérhetik az 1000 milliárd forintot is. Az
új blokkok telephelye a PAE 4. blokkjától
Paks irányába esne. Hűtésükről az előzetes tervek szerint külön hűtőtornyok gondoskodnak majd. Az új blokkok villamos
rendszerbe illeszthetőségének költsége a
vizsgálatok szerint, a meglévő villamos alállomás miatt itt Pakson a legalacsonyabb.
A telepítés és üzemeltetés szempontjából
a paksi telephely jelenti az egyedüli olyan
megoldást, ahol az 5. blokk 2020-ra tervezett első hálózatra kapcsolás ideje tartható
úgy, hogy a beruházás költségei minden
más megoldást tekintve a legalacsonyabbak. A több évtizedes paksi tapasztalat, az
infrastruktúra, az átmeneti hulladéktároló és a rendelkezésre álló szakembergárda
garanciát jelent arra, hogy az új blokkok
felépítésük után jó kezekben lesznek.
A kávészünet után a kamarai jogosult-

sági rendszerrel kapcsolatos jogszabályi
változásokról Szöllőssy Gábor, az MMK
főtitkára értekezett, majd az építésüggyel
kapcsolatos jogszabályi változásokról
Szabó Zsuzsa, a Nemzeti Fejlesztési és
Gazdasági Minisztérium főtanácsadója

számolt be. A bővebb információt igénylők számára ajánlom a Mérnök Újság novemberi számában (www.mernokujsag.
hu) megjelent „Változó jogosultságok és
építési szabályok c. cikket.
Sipos László

Aktuális információk,
évfordulók
november közepétől december elejéig
November 23. – Hatvanéves a hazai villamosenergia-rendszerirányítás
A Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli
Rendszerirányító Zrt. elődjét, az Országos
Villamos Teherelosztót (OVT) 1949 szeptemberében hozták létre. Az OVT az első
menetrendet október 24-én adta ki az
a nagyfeszültségű hálózathoz csatlakozó
erőművek számára. Ezt követően, november 23-án írták az első bejegyzést az
Országos Diszpécserszolgálat üzemi naplójába, így az addig egymástól függetlenül
működő területi villamosenergia-szolgáltatók összekapcsolásával megszületett a
hazai rendszerirányítás.

November 27. - Ipari nyílt nap
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem november 27-én kitárja kapuit
az ország középiskolás diákjai és tanárai
előtt. Mindenkit várnak, aki műszaki, természet- vagy gazdaságtudományi ágon
szeretné folytatni tanulmányait.
November 27. - A véradók napja
A Magyar Vöröskereszt 1987-ben javasolta, hogy 1988-tól november 27-e legyen a
véradók napja. Azért esett erre a napra a
választás, mert először 1954-ben november 27-én adományoztak kitüntetéseket a
sokszoros véradóknak.
December 1. - A magyar rádiózás napja
Annak emlékére, hogy 1925. december
1-jén este 20 órakor indult meg hazánkban a rendszeres rádiós műsorsugárzás.
Az adóállomás Budapest néven jelentkezett. Demény Károly államtitkár, a Magyar
Királyi Posta vezérigazgatója magyar, francia és angol nyelven szólt a hallgatókhoz.
December 2.
- Az emberiség második tűzgyújtása
A magyar Szilárd Leó és az olasz Enrico
Fermi irányítása mellett 1942. december
2-án Chicagóban (USA) megvalósult az
emberiség második tűzgyújtása: a világon
először sikerült a mérnök-tudósoknak a
szabályozott nukleáris láncreakció beindítása, fenntartása. A háború után ők ketten
kapták meg a reaktor szabadalmát.
December 3.
- Magyar épületgépészek napja
A „Magyar Épületgépészek Napja” kiállítás és konferencia idén, szakmai döntés
eredményeként december 3-4. között a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem „K” épületében kerül megrendezésre. A kiállítás több lehetőséget nyújt a
meglévő üzleti kapcsolatok frissítésére,
illetve az esetleges új kapcsolatfelvételekre, aktuális szakmai előadások lebonyolítására.
December 4. - Benchmarking konferencia
Az Iparfejlesztési Közalapítvány Magyar
Minőségfejlesztési Központ december 4én rendezi „A Mikulás is benchmarkol
– 3” konferenciát a Budapesti Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem „A” épületében, ahol a legjobb hazai szakemberek
tartanak tájékoztatást a benchmarkingban elért eredményeikről. Az előadók által
bemutatandó jó gyakorlatokkal tovább
színesedhet a benchmarking eszközök,
módszerek kelléktára.
December 5. - Nyolcvanéves a mozgó
alkatrészek nélküli hűtőgép szabadalma
1929. december 5-én Albert Einstein
német-svájci tanár és Szilárd Leó magyar
fizikus szabadalmat nyújtott be egy mozgó
alkatrészek nélküli hűtőgépre, amelyben
folyékony fémet az elektromos áramtól
átjárt cseppfolyós fémre ható mágneses
mező mozgat. Ma ezen az elven hűtik az
atomerőművek tenyésztőreaktorait.
December 6. - Húsz éve létesült
Bátaapátiban a Tájékoztatási Iroda
A Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése éppen
húsz éve, 1989. december 6-án létesített
Tájékoztatási Irodát Bátaapátiban a helyi
és környékbeli lakosság korrekt tájékoztatása érdekében.
Sipos László
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Sikeres volt a XXXVIII. Villamosenergia-ipari vitorlástalálkozó
Az idei IVT 2009. szeptember 17-20.
között Balatonfüreden zajlott az MVM
Zrt. és az MVM SE rendezésében, a PA
Zrt. és az ASE VSC közreműködésével
igen sikeresen.
A 38. IVT sok tekintetben rekordokat döntögetett: 281 versenyző és vendég, 45 kalóz
kishajó, 22 „nagyhajó” vett részt benne. A
rendezvény megnyitóján Tringer Ágoston, a
szervezőbizottság elnöke, az MVM Zrt. kommunikációs igazgatója elmondta, a szervezők nagy kihívásnak igyekeztek megfelelni.
Kovács Antal olimpiai bajnok, az ASE ügyvezető igazgatója a találkozó baráti jellegére és
a sport összetartó erejére, Hagemann László
versenyvezető a legfontosabb szabályokra és
a sportszerű versenyzésre hívta fel a figyelmet. A hajók technikai állapotának és a versenyzők gyakorlottságának széles skálája
miatt speciális versenyszabályok voltak érvényesek: időkorlát és hátszélvitorla nélkül
zajlottak a futamok, a nagyhajóknál pedig
Dolphin osztályban és a hajók különbözőségét figyelembe vevő „yardstick” számítás
szerint is rangsoroltak.
Péntek délelőtt remek, 2-3 fokú szélben rendezték az első kalózfutamot, de ez
után szélcsendpihenőre (parti halasztásra)
kényszerültek a versenyzők. Délután aztán
a fokozatosan magára találó szélben még
további két futamot sikerült megtartani a
Koloska kikötő előtti vízterületen. A negyedik, közel nyárias szombat délelőtti futam
aztán véglegesítette a sorrendet.
A megszokott kalózversenyeket ez alkalommal először színesítette az egyre népszerűbb „nagyhajókkal” lebonyolított túrafutam
Balatonfüred, Tihany és Alsóőrs között. A
pénteki felkészülés után a nagyhajósok szombaton élénk, de változó irányú szélben álltak
rajthoz. Az először megrendezett, egyetlen
futamból álló verseny igazi különlegessége
az volt, hogy több esetben az egyes MVMtagvállalatok részéről nevezett csapatok hajóit az ASE Vitorlásklub (VSC) kormányosai
irányították. Ez a körülmény tovább erősítette
a munkatársi összetartozást. Az első „nagyhajós” versenyen inkább a találkozó baráti,
fesztivál jellege, mint a vérre menő küzdelem
volt a meghatározó, bár természetesen így is
legjobbak végeztek az élen!

A kalózok iparági versenyében egyéniben Lipták Dániel és Varjú Gábor (ASE),
csapatban – 12. alkalommal – az ASE végzett az élen, míg a nyílt versenyben Szörényi Ádám és dr. Dékány László (SAG) lett
az első. A minősített nagyhajós csapatok
között a Magyar Energiahivatal (MEH)
csapata győzött, a Karakán nevű hajót
Sárközi Béla kormányozta. Az amatőrök
között az Erbe-MVM Trade csapata ért elsőnek célba Györei János kormányossal a
Verdissimo nevű hajón. Sok jó eredmény
született, amelyeket a szervezők kupákkal
és különdíjakkal értékeltek. Megható elismerést kapott a legfiatalabb és a legidősebb
résztvevő, valamint a Horvai Jenő által a
Heuréka hajón vezetett szenior csapat is.
A szombat esti eredményhirdetés rangját emelte Hónig Péter közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszternek, dr.
Bóka István országgyűlési képviselőnek,
Balatonfüred polgármesterének, Mártha

Kegyeleti emléktúra

Hp 4D szakmai
nap

2009. október 25-én vasárnap a Szekszárdi-dombság, Sötétvölgyben található Fekete-kút volt a célja annak a nyílt gyalogtúrának, melyet a Tolna Megyei Természetbarát
Szövetség szervezett. A nyílt csillagtúrán a
megye természetjáró szakosztályai vettek
részt, köztük a Demeter Egyesület és az
ASE Természetjáró Szakosztály tagjai. A
Fekete-kúti kopjafánál - mely Tolna megye
elhunyt természetjáró tagjainak 2001 óta
állít emléket - délben gyertyagyújtással és
koszorúk elhelyezésével emlékeztünk az
elhunyt turistatársainkra. A megemlékezést Dománszky Zoltán, a Tolna Megyei
Természetbarát Szövetség elnöke tartotta. A kopjafán található emléktáblákra koszorúkat helyeztünk.
Külön megemlékeztünk volt paksi turistatársainkra: Baksa Tamás (1967-2004),
Újhelyi Zoltán (1976-2004), Szabó Sándor
(1930-2006).
Wollner Pál

Arena Plaza, Budapest 2009. november 4.

Az üzleti sikernek számos dimenziója van, ezek közül az
informatika csak egy a sok
közül. Ennek is léteznek új
dimenziói: az infrastruktúrában, az alkalmazásokban, a szolgáltatások
terén, valamint az emberek és folyamatok
vonatkozásában.
Lukács Béla polihisztor fizikus előadása a dimenziókról számos ponton ingatta meg a nagyszámú hallgatóság eddig
kialakult világnézetét. Kitűnő felvezetés
volt, hogy az eddigi gyakorlattal szemben
könnyebben fogadjuk be az újdonságokat – a gazdasági válságból való kilábalás
kulcspozíciójában az informatikai rendszerek állnak.

Tolna Megyei Amatőrök Tekebajnokság
A paksi atomerőmű
támogatásával május
17-én újra elindíthattuk a Tolna Megyei
Amatőrök Tekebajnokságot.
ATolnaMegyeiSportszövetség anyagi hiány
miatt már két éve nem
rendezte meg a bajnokságot. Három helyszínen bonyolítottuk
le a versenyeket, Paks,
Dombóvár és Szekszárd
tekepályáin.
Női egyéni, női csapat, férfi egyéni, férficsapat kategóriában.

Imre, az MVM Zrt. vezérigazgatójának és
dr. Varga-Sabján László, a PA Zrt. törzskari
és humán igazgatójának jelenléte.
A résztvevőket a kedvező szél, a napsütés és a kellemes programok kényeztették. Az Atomerőmű Sportegyesület és a
rekreációs központ személyzete - László
Zoltán ASE VSC elnökkel és Rankovics
Erika üdülővezetővel az élen – nagyon kitettek magukért a szervezésben, illetve a
rendezésben. A szabadidős programokra
sem lehetett panasz. Az ellátás elsőrangú,
az esti rendezvények – többek között a
Koczor Pince borkóstolója, a siófoki Hawai
zenekar, illetve a Madarak „bulizenekar”
– kellemesek voltak. Nagy köszönet illeti
a szervezésben, lebonyolításban résztvevő
sok-sok sporttársat, akik erőt, szabadidőt
nem kímélve igyekeztek azért, hogy tényleg sikeres, jó hangulatú, baráti – azaz emlékezetes legyen az idei IVT.
Hadnagy

A bajnokság végeredménye:
Csapatverseny:
Nõi:

Férfi:

1. Dombóvár
2. Paks Atomerõmû Zrt.
3. Szekszárd
1. Paks Atomerõmû Zrt.
2. Dombóvár
3. Szekszárd

Egyéni verseny:
Nõi:

Férfi:

1. Kozma Zsuzsanna Szekszárd
2. Herman Zoltánné Paksi Atomerõmû Zrt.
3. Bán Brigitta
Dombóvár
1. Kovács András Paksi Atomerõmû Zrt.
2. Németh Sándor Paksi Atomerõmû Zrt.
3. Kása Lajos
Dombóvár

Suplicz Sándor

Délutánra öt szekcióban folytatódott az
újdonságok ismertetése.
• Minden informatika által érintett vezetőnek probléma a költségek átláthatósága –
mi, mibe kerül (TCO Total Cost Ownership).
A költségszámítás programja ingyenes.
Szinte hihetetlen, hogy a szerverparkok
megújításával, hűtésének átalakításával a
megtakarított energiafelhasználás fedezete
lehet (3-12 hónap) a fejlesztésnek, miközben javul a rendelkezésre állás, rövidebbek
a válaszidők, elmaradnak a „csomagledobások” – amikor egy-egy alkalmazás kényszerűségből leáll.
• Az új automatikus tesztelési eljárások
segítségével teljesebben és nagyobb biztonsággal tárhatók fel a programozás során elkövetett hibák, melyeket a specifikus nyelvi
fordítók nem tárnak fel. Ezáltal rövidül a
fejlesztési idő és jelentősen csökken az éles
indulás utáni költséges hibajavítás.
Az előadások elsősorban döntéshozóknak és szakértőknek szóltak.
gyulai
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Sárkányhajósaink helytállása
és kizárásuk a Világjátékokon
A sárkányhajósport szempontjából
kimagasló szezon volt az idei, hiszen
nem csupán a minden évben megrendezett világbajnokság szerepelt a
versenyprogramban, hanem a lehető legrangosabb megmérettetés: a
Világjátékok is.
A Világjátékokról jó tudni, hogy a nem
olimpiai sportágak világversenye, olyanoké, mint például szumó, testépítés,
uszonyosúszás vagy éppen a versenytánc. Tulajdonképpen egyfajta alternatív
olimpiáról van szó, hiszen az olimpiához
hasonlóan a Világjátékokra is négyévente kerül sor és a küzdelmek is ugyanúgy,
párhuzamosan zajlanak a különböző versenyhelyszíneken. Az esemény 11 napon
át tart. Megnyitóünnepséggel kezdődik
és záróünnepséggel fejeződik be. A versenyeknek ezúttal a tajvani Kaohsziung
adott otthont. A küzdelmek július 14. és
25. között zajlottak.
Praktikus körülményt jelentett, hogy
a Világjátékokhoz időben és térben közel
rendezték meg a sárkányhajó-világbajnokságot is. Ennek helyszíne a dél-koreai
Ulsan város volt. A vb-futamok a Világjátékokat megelőző hét végén zajlottak.
A világbajnokság tehát, amellett hogy
természetesen maga is csúcsverseny,
egyfajta főpróbát jelentett a még rangosabb futamok előtt, egyszersmind az éles
helyzetben való összeszokást is munkálta
a versenyzők között.
Paks, illetve Tolna megye szemszögéből
különösen érdekfeszítővé tette a versenyeket, hogy a magyar csapatnak Fehér Imre,
Iker László, Kozmann György és Viktor
Endre révén négy paksi tagja volt (Vik-

tor Endre egyszersmind az atomerőmű
átrakógép-operátora is), velük evezett
továbbá a tolnai Faldum Bereniké is. Sőt,
ha úgy vesszük, szintén a tolnainak közé
kell számlálnunk sokszoros világbajnok
Csabai Edvin – Györe Attila párost, akik
bár nem Tolnán élnek, itteni színekben
versenyeznek.
A világbajnokság, avagy a főpróba kiválóan
sikerült: a mieink számos csillogó érmet
lapátoltak össze. Az eredmények:
200 méter mix (férfi-női vegyes) 1. hely,
500 méter mix: 1. hely,
2000 méter mix: 1. hely,
2000 méter férfi: 1. hely,
200 méter férfi: 2. hely
(a koreai egység mögött).

A magyar delegáció a vb-küzdelmeket
követően szép reményekkel utazott át a
Világjátékok színhelyére. Az itteni esemé-

nyek azonban kellemetlen meglepetéseket
tartogattak. Ezek között csak a kisebb volt
az, hogy a csapat több tagja megbetegedett
– volt, aki lázasan evezte végig a futamokat,
mivel nem volt annyi tartalék, hogy mindenkit ki lehetett volna váltani. A legfájóbb
eseményt azonban a 2000 méteren elért
győzelemtől való versenybírói megfosztás
jelentette. Fehér Imre szerkesztőségünknek
első kézből számolt be a történtekről (mégpedig olyan részletességgel, ahogyan semelyik sportmédia sem hozta le). Elmondta: a

2000 méter fordulóval kellett megtenni, s
az egységeket félpercenként indították egymásra. A magyar hajó utolérte a fordulóban
az előttük indított svéd egységet. Külső íven
akarták őket megelőzni, ám a svéd kormányos – minden bizonnyal sportszerűségtől
indítva – váratlanul keresztbe vitte előttük
a hajóját, hogy átengedje a belső ívet. Ennek
következtében a két hajó veszélyesen közel
került egymáshoz, de végül nem történt
ütközés. Aztán a befutót követően, a győzelem feletti örömteljes hangulat közepette
robbant a bomba: a versenybíróság az egyik
versenybíró jelentése alapján, ütközés miatt
megfosztotta a magyarokat az aranyéremtől.
A csapat természetesen fellebbezett a döntés
ellen. A tárgyaláson megjelent a svéd egység képviselője is, és tanúsította, hogy nem
történt ütközés. Ám a versenybírók fejét
arrafelé sem faragták puhább fából, mint
idehaza (hogy az elvárható jóindulatot ne is
említsük): makacsul kitartottak döntésük
mellett. Az már csak betetőzte az igazságtalanságot, hogy a futam során a házigazda
tajvaniak ugyancsak lekörözött egysége
valóban durván belement a magyar hajóba
– következmények nélkül.
Mindazonáltal a magyar csapat nem
tért haza érem nélkül: 200 és 500 méteren
ezüst, 1000 méteren bronzérmet akasztottak a nyakukba (a Világjátékokon csak
mixszámokat rendeztek).
Az igazságtalan kizárás kapcsán némi
elégtételt jelentett a versenyzők számára,
hogy a Nemzeti Sportszövetség győzteseknek kijáró módon fogadta őket itthon, sőt,
az elvett érem másolatát is átadta nekik.
Ígéretet tettek továbbá, hogy az ügyet
sportdiplomáciai vonalon továbbviszik.
Prancz Zoltán

Demonstráló „atomfutók” Brazíliában
Szeptember 24-től október 2-ig társaságunk 9 dolgozója vett részt az idén
14. alkalommal, 7 ország részvételével megrendezésre kerülő WONUCközgyűlésen és Lowrad konferencián, valamint a nukleáris iparban
dolgozók demonstrációs futásán
Brazíliában.
A futás egy Rio de Janeiro melletti NUCLEP nevű üzem – amely atomerőművi
berendezések gyártásával foglalkozik
- bejáratától indult és az angra-i atomerőmű látogatóközpontjánál ért véget. A
résztvevők itt megtekinthették a látogatóközpontot, valamint megtudhatták, hogy
most tervezik a harmadik blokk építését.
Egy kisebb társaságnak lehetősége nyílott
arra is, hogy az erőművet megtekintse.
A demonstrációs futáson váltásban
egy-egy ország képviselői saját nemzeti
lobogójukkal „fölvértezve” futottak, de
minden váltásban akadt 1-2 brazil résztvevő is. Az egész távot - 80 km - több
részre osztották fel, egy–egy szakaszt
egy–egy váltás teljesített. Az eddigi magyar teljesítményeknek köszönhetően a
mieink kapták a legnehezebb résztávot
15,5 km-el, melyből 6 km folyamatos
emelkedő volt. Támogatásként néhány
spanyol kolléga is csatlakozott hozzájuk
a saját távján felül. A többi ország képviselői 7-10 km-t futottak. A házigazdák
az erőpróba után rendkívül ízletes brazil
ételekkel és élőzenei kísérettel várták a
csapatokat.
A WONUC-közgyűlésen az előző év
eredményeiről esett szó. Továbbá arról,
hogy a következő évben, melyik országban kerül megrendezésre a rendezvény.
A tervek szerint jövőre Spanyolország
lesz a házigazda. A spanyol kollégák beszámoltak többek között arról is, hogy
jelenleg milyen elfogadottsága, illetve
ellenzékisége van az atomenergetikának. Mivel 2012-ben vagy 2013-ban többek között a spanyolországi zöldek erős
nyomására be akarják zárni az egyik
atomerőművüket a tervezett üzemideje
lejárta előtt, jövőre ezzel a futással szeretnének demonstrálni azért, hogy az
erőmű továbbra is az eddigi biztonsági

Boros Gergely:
Nem sokon múlt, de ez a vb
nem az enyém volt
Ebben az évben Dartmouth (Kanada) adott
otthont a síkvízi gyorsasági kajak-kenu világbajnokságnak. A futamok augusztus 13-16.
között zajlottak le. Boros Gergely révén az
Atomerőmű Sportegyesület is képviseltette
magát a válogatott tagjait kiállító sportklubok között a sportág legrangosabb versenyén. (Kozmann György, aki évek óta állandó
résztvevője a világbajnokságoknak, az olimpia
után idén „pihenősebb” jellegű szezont tartott,
emellett inkább a sárkányhajó-világjátékokra,
illetve világbajnokságra készült, így ezúttal
nem lett tagja a magyar delegációnak.) Meg
kell említenünk ugyanakkor Gyökös Lajos
nevét, aki noha már régóta szegedi színekben versenyez, a paksi csónakházban kezdte
pályafutását.
Boros Gergely két számban is rajthoz állhatott
a világbajnokságon: a kajak négyesek 1000
méteres távján, Sík Márton, Gyökös Lajos,
Bozsik Gábor társaságában, valamint ugyancsak kajak négyesben, a legrövidebb távon,
azaz 200 méteren, ahol Kadler Viktorral,
Gyertyános Gergellyel és Beé Istvánnal lapátolt együtt. A mostani vb-indulás kuriózumát az
jelentette Geri számára, hogy a K-4-esek 1000
méteres futama révén először szerepelhetett
világbajnokságon olimpiai versenyszámban.
Sajnos Gerinek végül nem sikerült érmet szereznie: mindkét számában az ötödik helyezéssel kellett beérnie (ami azért – tegyük azonnal
hozzá – tisztes helytállást jelent). Amint Geri
szerkesztőségünknek nyilatkozva elmondta:
idén különösen „besűrűsödött” a mezőny. K-4
1000 méteren egy másodpercen belül ért be
az első öt hajó. 900 méternél még úgy tűnt,
hogy meglehet a dobogó a magyar egység
számára, de aztán a tavalyi olimpián győztes
beloruszok, illetve nyomukban a francia, a
szlovák és a cseh egység becsúszott eléjük.
A K-4 200 méteres szám sem alakult szerencsésebben. Bár a rajt remekül sikerült, és 80100 méter között még az aranyéremért volt
harcban a magyar hajó, de aztán egy billenés
és az ezzel járó csapáskihagyás lerontotta
az egység pozícióját: végül a beloruszok, a
szlovákok, az oroszok és a spanyolok négyese
mögött most is az ötödikként haladtak át a
célvonalon.
Geri úgy értékelte összefoglalóan a vb-szereplését, hogy ha annyival jobban jött volna ki a
lépés, mint amennyivel végül rosszabbul jött
ki, akár mindkét számban dobogóra állhatott
volna, sőt a meglepetést sem lehetett volna
kizárni. Nem sok hiányzott mindehhez, ám a
versenyhez az is hozzátartozik, hogy olykor
kevésbé szerencsésen alakulnak a dolgok
– mondta. Talán majd jövőre…
Prancz Zoltán

Kistérségi
nyugdíjastalálkozó

mutatókkal üzemeljen tovább.
A Lowrad konferencián
az előző évi rendezvény
kérdéseiből merültek fel további témák, többek között
az alacsony sugárzási szint
hatása az emberi és egyéb
élő szervezetekre. Az ezzel
kapcsolatban felmerülő
újabb információkat évről
évre megosztják a résztvevőkkel.
A paksiak teljesítményéről elmondható, hogy
a távot szépen teljesítették,
továbbá az erőmű hírnevét
is tovább öregbítették. Ezúton gratulálunk a csapat
tagjainak.

14 nyugdíjasklub vett részt azon a találkozón,
amelyet az Országos Nagyi Napokhoz kapcsolódóan Pakson a Városi Művelődési Központban tartottak október 9-én délután. A kistérségi
rendezvényt hagyományteremtő és -őrző szándékkal hívták életre az Oktatási és Kulturális
Minisztérium pályázati támogatásával.
A nyugdíjascsoportok bemutatkozásával indult a program, amelyre közel 300-an érkeztek
a kistérségből. 14 egyesület fogadta el a szervező Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. meghívását. A paksi nyugdíjascsoportok is segítették
a kft. dolgozóinak szervező munkáját. A Delelő
nyugdíjas-egyesület tagjai házigazdaként vettek részt a találkozón.
A hagyományteremtés és a hagyományok
őrzése is célja volt a rendezvénynek. A tervek
szerint a találkozóra minden évben várják majd
a kistérség nyugdíjasait. Ezen a rendezvényen
kézimunka, valamint a Gyermekkorom játékai
című tárlatra is várták a szépkorúak alkotásait.
A tárlatok előkészítését és berendezését is a
delelősök vállalták magukra.
A településekre jellemző ételeket és italokat
várták a Nagymama süteménye és a Nagypapa
bora bemutatóra. Így a finomságok kóstolása és
a receptcsere is jó alkalom volt az ismerkedésre. A találkozó zárásaként a színházteremben
köszöntötték egymást a nyugdíjascsoportok,
szinte valamennyien műsorral, dalokkal, versekkel és táncokkal készültek a rendezvényre.
Wollner Pál
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XXIV. Villamosenergia-ipari
tenisztalálkozó
Az idei tenisztalálkozót Szegeden rendezte a Villamosenergia-ipar a Sportért
Alapítvány augusztus 6-9. között.
A 20 vállalatcsoport részéről igen népes
gárda, mintegy 210 versenyző nevezett
14 kategóriában - néhányan több számban is, nem kis fejtörést okozva ezzel a
rendezőknek. Három helyszínen 31 pályát
béreltek, hogy a találkozó gördülékenyen
bonyolíthassák le. Most először volt például nyugodt, játékmentes ebédszünet.
Az időjárást is már jó előre megrendelték:
gyönyörű verőfényes napok voltak, csupán
egy röpke zápor jelezte, hogy rosszabb is
lehetne, de jobb már nem
A kiemelések (az előző háromévi találkozókon elért eredmények összesített
pontértéke alapján) és a sorsolás szerint, kieséses rendszerben játszották le a
meccseket. Versenyszámonként az elért
helyezések: 1. - 10, 2. -7, 3-4. - 5, 5-8. - 2
pontot érnek
Eredmények összes pontszám alapján:
1. E.on Észak-Dunántúl (76), 2. ElműÉMÁSZ (61), 3. Mátrai Erőmű (43), 4.
Paksi Atomerőmű Zrt (42), 5. E.on DélDunántúl (36)...
Eredmények a vállalatcsoport dolgozói
létszám-arányos pontértéke alapján:
1. EKS-Service (5 fő versenyző) (0,29166),
2. E.on Észak-Dunántúl (17) (0, 14615),
3. E-on Dél-Dunántúl (12) (0,07725), 4.
Mavir (9) (0,04406), * E.on Hungária
(4) (0,003977), * MVM Informatika (2)
(0,03149), 5. Pannonpower (7) (0,02990),
E.on Tiszántúl (2) (0,02884), * E.on
Energiaszolgáltató (4) (0,02877), 6. ElműÉMÁSZ (30) (0,02034), 7. Mátrai Erőmű
(17) (0,01793). 8. Paksi Atomerőmű Zrt.
(13) (0,01793).
A versenyszabályzat szerint a társaságok
közötti versenyben az 5 főnél kevesebb
létszámmal nevezők nem értékelhetők.
(Miközben a létszámarányos pontok
figyelembevételével helyzetbe hozhatnák
a kisebb vállalatokat, ez a régi szabály
viszont kizárja - hátrányos megkülönböztetésnek tűnik, felül kellene vizsgálni.)
Jól szerepelt az Atomerőmű Zrt. 13 fős
csapata. Korosztályában (+50) Tárnok
László első, Pataki János, Klopcsik Ferenc
harmadik. Barta Attila (kvalifikált) harmadik. Szilágyi István-Tárnok László párosban
(+40) második lett. A legjobb 8 közé kerüléssel pontot szereztek: Bakó Gyöngyi,
Gulyás Zoltán, Ignits Miklós, Simon Zoltán
és Skach Lóránt. Az összpontszám alapján csupán egyetlen ponttal kerültek a
negyedik helyre.
Az MVM Informatika Zrt. teniszezői is
részt vettek a találkozón. Németh Judit
és Gyöngyösi Ferenc egyesben egyaránt
bejutottak a legjobb 8 közé.
Színházi esttel tették emlékezetesebbé a
rendezők a sporteseményt. Az érdeklődők
megtekinthették az Újszegedi Szabadtéri
Színpadon a „Sólyompecsenye” című előadást.
További sok sikert kívánunk a jövőben is, népszerűsítsék tovább ezt a szép sportágat!
gyulai

Szabó Jánost és a 100. NB I-es
mérkőzést ünnepeltük
Október hónap vitathatatlanul az
U20-as magyar labdarúgó-válogatott
sikerétől volt hangos. Az egyiptomi
világbajnokságon bronzérmet szerezett csapat tagja volt a Paksi FC játékosa, Szabó János.
Nemcsak tagja, hanem tevékeny részese a
nemzetközi sikernek. Bár a saját nevelésű
játékos az első összecsapáson – Magyarország-Honduras 0 : 3 – még nem volt pályán,
de a második meccsre, a Dél-Afrika ellen sikerrel megvívott találkozóra már a kezdőbe
jelölte Egervári Sándor szakvezető. Szabó
innentől kezdve kirobbanthatatlan lett,
igazi húzóemberré nőtte ki magát. Hazatérte után az atomerőmű, a város és a PSE
vezetése is köszöntötte a labdarúgót. „A tornán mindvégig nagyon jó volt a közösség,
egymásért játszottunk, minden problémát
megbeszéltünk és bátorítottuk egymást. A
Ferihegyi fogadtatás szenzációs volt, kitörölhetetlen emlék marad örökre.” A gratuláció természetesen a korábbi edzőknek is
jár, így Sipos György, Lacza József, Dienes
Pál és Gellei Imre nevét mindenképp meg
kell említeni. A Paksi FC Soproni Ligában
szereplő labdarúgócsapata vereséggel kezdett, győzelemmel folytatta, majd döntetlenekkel zárta az októbert.
A 10. fordulóban az Újpest legyőzését
követően Győrben pont vagy pontok szerzésében reménykedtek a PFC játékosai és
szurkolói. Az összecsapást azonban hamar
lerendezte a Rába-parti csapat. Az első fél-

időt követően 3 : 0-ra vezetett már Pintér
Attila együttese. A második játékrészben
csak a szépítésre futotta, így 3 : 1-es vereséget szenvedett az ETO-parkban Gellei
Imre csapata. A 11. játéknapon 100. NB
I-es találkozójára készült a zöld-fehér gárda és a szakvezetés. A PFC - KecskemétEreco meccs felvezetése remekül sikerült.
A szurkolók óriáskivetítőn nézhették az
eltelt három szezon paksi góljait, továbbá
ingyen sörrel, ajándékokkal kedveskedtek
a szimpatizánsoknak. Az Atomic Strike
szurkolói csoport vezetői dobot vehettek
át, majd a kezdőrúgást is Lisztmajer Balázs és Tesényi Norbert végezhették el. A

mérkőzésen Tököli bombagóljával előnybe
került a Paks, majd a fordulást követően az
expaksi Montvai egyenlített. A győztes gólt
Böde szerezte, így méltóképp ünnepelte a
jubileumot a Gellei-egylet.
A 12. fordulóban Diósgyőr következett.
Az idegenbeli összecsapás nem ígérkezett
könnyűnek, a DVTK katlanjában minden
csapat megszenved. Az első félidőben jól
állták a rohamokat Égerék, gól egyik oldalon sem esett, de esemény azért akadt.
Előbb Várit állította ki a játékvezető ütésért,
majd sérülés miatt a paksi csapatkapitányt
kellett lecserélni. A fordulás után Kovács
Attila védéseivel tartotta magát a PFC, a

meccs ziccerét azonban Tököli hagyta ki.
A végeredmény 0 : 0 lett, a megszerzett
pont a későbbiekben még értékes lehet. A
Pápa elleni hazai 2 : 2 után azonban bosszankodhattak a szurkolók. Böde és Tököli
góljaival a nagyszünetben már 2 : 0 volt az
állás, majd a második 45 percben büntetőt
hibázott a Fehérvári úti gárda, a vendégek
pedig kétszer is bevették a paksi kaput. A
Paksi FC jelenleg 10. a bajnoki táblázaton.
A következő fordulóban (11. 07. 16 óra) a
Budapesti Honvéd ellen a Bozsik Stadionban játszanak az Atomvárosiak, majd az
ősz zárásaként (11. 21. 16 óra) a szombathelyi Haladást fogadják.
Faller Gábor

6. WONUC Atomsport Futsal Cup
Almaty - Kazahsztán

Immár 6. alkalommal került megrendezésre a WONUC Atomsport Futsal Cup elnevezésű kispályás minifocitorna, melynek
az idén a kazahsztáni Almaty (régebbi
nevén Alma-Ata) adott otthont és a paksi
atomerőmű futsalcsapata is részt vett a
megmérettetésen. A – most már mondhatjuk, hogy – hagyományosan megrendezett
rendezvénysorozaton az idén 6 ország
összesen 8 csapata vett részt. A hazai kazahok és háromszoros bajnok oroszok kétkét csapata mellett a kirgizek, az olaszok,
a franciák és a magyarok egy-egy csapattal
képviselték hazájukat. A torna lebonyolítása a nemzetközi futsal szabályainak megfelelően került lebonyolításra, egyetlen egy
„engedménnyel”, mégpedig azzal, hogy a
tiszta játékidő helyett futóórával zajlottak
a mérkőzések. Két négyes csoportban
körmérkőzéseken küzdöttek a csapatok a
minél előkelőbb csoporthelyezésekért. A
paksi csapat a Kazahsztán 1 - Kazahsztán
2 – Franciaország - Magyarország négyes
csoportban kapott helyet. A sorsolást látva
kicsit megkönnyebbülve vettük tudomásul, hogy elkerültük az orosz csapatokat,

viszont tudtuk, hogy a két hazai kazah csapat bizonyítási vágya hazai környezetben
megkétszerezheti erejüket.
Az első mérkőzést a Kazahsztán 2-vel
játszottuk, ez a mérkőzés bizonyult az összes között a legnehezebbnek. Az ellenfél
játékerején felül még az is nehezítette a
dolgunkat, hogy az előző nap utazási és
időeltolódási fáradalmait még nem sikerült kipihennünk. A nehézségek ellenére
megduplázott akarattal 4 : 3-as győzelmet
arattunk egy változatos mérkőzésen a fiatal és lendületes erőkből álló hazai csapat
ellen. Tudtuk, hogy ezzel a győzelemmel
nagyon közel kerültünk ahhoz, hogy a végelszámolásban az éremért küzdhessünk,
ugyanis a csoportunk egyik esélyesét győztük le. A szintén győzelemmel kezdő másik
– amúgy elsőszámú - hazai csapat a kazah
1 volt a következő ellenfél, ekkor már sejteni lehetett, hogy ezen a mérkőzésen dől el
a csoportelsőség sorsa. A fizikálisan jobb
erőkből álló hazai csapat szoros mérkőzésen a végén Fortunát is maga mellé állítva
5 : 2-es győzelmet aratott. Az utolsó csoportmeccsünket kicsit könnyebbnek gondoltuk
az előzőeknél, ugyanis a vereséggel kezdő
francia csapat következett. A vártnál nehe-

zebben, de a végére magabiztosan vertük
5 : 2-re a helyenként látványos focit játszó
franciákat, így a második helyen zártuk a
csoportunkat. A másik csoport első helyéért – nem meglepő módon – a két orosz
csapat játszott. A lelátóról kísértük figyelemmel azt a hatalmas küzdelmet, amit
egymással vívott - a profi futsaljátékosokkal teletűzdelt - két orosz csapat. Végül az
orosz 1 1 : 0-ra legyőzte a végig fölényben
játszó orosz 2-t, ezzel kialakítva a másik
csoport végeredményét is.
Az utolsó nap a helyosztók lebonyolításával zajlott. A csoportban elért helyezés
határozta meg a helyosztók párosítását.

A 7. helyet a francia csapat szerezte meg
az olaszok ellenében. Az 5. helyen a kirgiz csapat végzett a kazah 2 legyőzésével.
A 3. helyért az orosz 2 csapatával kellett
megküzdenünk. A profi futsalbajnokságban nevelkedett orosz fiatalok főlényes 9 :
2-es győzelmet arattak, ezzel megszerezve
a bronzérmet. A döntő az elmúlt évekhez
hasonlóan ádáz küzdelmet hozott az oroszok és a kazahkok első számú csapata
között. A hatalmas küzdelemből végül az
oroszok jöttek ki győztesen, és 2 : 1 arányban immáron 4. alkalommal hódították el
az első helyért járó serleget.
Összességében elmondhatjuk, hogy a kazahsztáni Almatyban rendezett 6. WONUC
Atomsport Futsal Cup minifutballtornát
mind sport, mind kulturális élményekben
gazdagon zártuk. Betekintést nyerhettünk
a kazah emberek mindennapi életébe,
megtapasztalva - az európai embernek talán meglepően baráti - vendégszeretetüket.
Helyenként fellelhettük a saját és a kazah
kultúra egy-egy közös elemét. Pozitív tapasztalataink birtokában reméljük, hogy
az életben még adódik alkalmunk ellátogatni Kazahsztánba, ahonnan talán anno
őseink származnak…
Szabadi Adrián

Iparági asztalitenisz-találkozó
Az E.on Észak-dunántúli Áramszolgáltató
Zrt. és a Győri Elektromos Vasas SK rendezésében a Győri Városi Egyetemi Sportcsarnokban 2009. október 16-18. között
zajlottak immár 20. alkalommal a sportág
küzdelmei. Tizenöt csapat nevezett 135 versenyzővel az egyenes kieséses rendszerben meghirdetett 14 versenyszámban. Az
egyes versenyszámokban elért helyezések
alapján: I. helyezés – 10 pont, II. – 7, III-IV.
– 5, V-VIII. – 2.
Bár külön választották és értékelték az
igazolt és az amatőr versenyzőket, végül
az eredményeiket összesítették. A paksiaknak szakosztály híján nem volt igazolt
versenyzőjük, az összpontszámok alapján
mégis a legtöbb pontot gyűjtötték be, ezzel
a találkozót fölényesen nyerték. A vándorkupa véglegesen Paksra került.
Akik méltóképpen képviseltek bennünket: Gyarmathy Katalin, Link Marianna,
Link Viktória, Nemeskéri Rita, Némethné
dr. Schaffler Zsuzsanna, Riszter Margit, valamint Angyal János, G. Szabó Pál, Gódor

Tibor (csapatkapitány), Gyimesi Norbert,
Németh Zoltán, Novák Lajos, Pach Ferenc,
Pataki János, Petovári Zoltán, Vida Károly.
A résztvevők összetételéből látható, hogy
milyen jól tartják magukat, és még mindig
milyen eredményesek nyugdíjasaink, illetve a nyugdíj közeli korosztály.
Tapasztalatszerzés volt a feladata, mivel
először vettek részt az MVM Informatika
maroknyi csapatának: Szabó Gyuláné, Fórizs Zsigmond, Jakab Tibor.
Az eredményekből világosan látszik,
hogy a csapat felkészülten vett részt a találkozón. A színvonal az amatőr mezőnyben
is sok esetben meghaladta egy harmadosztályú nemzeti bajnokság szintjét, a mérkőzések kiélezettek, izgalmasak voltak.
Mindezt kizárólag „hazai” versenyzőkkel,
akiknek felkészülését – versenyszakosztály híján - kizárólag amatőr sportrendezvények biztosítják. Talán itthon, Pakson
fel kellene karolni ezt a méltán nagyhírű,
látványelemekben bővelkedő sikersportágat, amelynek hazai múltja mindenki

számára ismeretes. Az utánpótlás-nevelés,
a megfelelő szintű versenytapasztalatok, az
edzéslehetőség minősége és színvonala, a
sportághoz kötődő élmények mind-mind
elengedhetetlen feltétele az asztalitenisz mint olimpiai sportág - fennmaradásához
és fejlődéséhez.
gyulai-gódor

Összpontszám alapján:
1. Paksi Atomerőmű Zrt. 115 pont,
2. Démász Társaságcsoport 93,33 pont,
3. MVM Zrt. – MVM Partner Zrt. – MVM Trade
Zrt. 54,66 pont.

Képviselt társasági
létszámarányos pontérték
alapján:
1. MVM Zrt. – MVM Partner Zrt. – MVM Trade
Zrt. 0,2429 pont/fő,
2. E.on Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt.
0,1019 pont/fő,
3. Démász Társaságcsoport 0,0637 pont/fő,
4. Paksi Atomerőmű Zrt. 0,0490 pont/fő.

