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Magyar győzelem a VII. Marx György Sakkemlékversenyen
Paksra figyelt ismét a sakkvilág.
Hetedik alkalommal rendezték meg
a Paksi Atomerőmű Zrt. támogatásával a Marx György emlékversenyt.
Naponta hét-nyolcezren követték interneten a tornát, amelynek történetében
először rendeztek női versenyt.
A versenyen szép magyar sikerek születtek: a férfiaknál Almási Zoltán immár másodízben győzött, Berkes Ferenc, az ASE
nemzetközi nagymestere második helyen
végzett. A nőknél szintén hazai győzelem
született, Vajda Szidónia rendkívül nagy
fölénnyel nyerte meg a sorozatot.
A sakk emlékverseny díjkiosztóján Süli
János, a támogató atomerőmű vezérigazgatója gratulált a résztvevőknek, és ígéretet
tett arra, hogy jövőre is megteremtik az
emlékverseny lehetőségét, mert az egyrészt segít az atomerőmű népszerűségének
növelésében, másrészt emléket állít Marx
György professzornak, és jó lehetőséget teremt a sportolóknak a felkészülésre. Kunos
Sándor, a Magyar Sakkszövetség elnöke a
díjkiosztón arról beszélt, hogy a paksi torna
a legerősebb mezőnyű hazai verseny. Ezt a
győztes Almási Zoltán is megerősítette. A
nemzetközi nagymester másodszor diadalmaskodott Pakson. A mostani mérföldkő pályafutásában, hiszen elérte a számára bűvös
2700-as Élő-ponthatárt, a magyar ranglista
második helyére került, és a világranglistán
is jó néhány helyezéssel előrébb ugrott.

A torna másik esélyeseként számon tartott Berkes Ferenc nem okozott csalódást.
Utolsó játszmában elért győzelmének köszönhetően a második helyen végzett. Az
Atomerőmű SE magyar bajnok, ifjúsági
világbajnok nemzetközi nagymesterének
nem ez az első sikere a Marx emlékverseny történetében, 2004-ben szintén második lett.
A verseny végeredménye:
1.
2.
3.
4-5.
6.

Almási Zoltán (magyar)
Berkes Ferenc (magyar)
Surya Ganguly (indiai)
Georg Meier (német)
és Eltaj Safarli (azeri)
Ács Péter (magyar)

7 pont
6
5,5
4,5
2,5

Az Élõ-pontszámok változása:
Almási Zoltán + 11, Berkes Ferenc + 5, Surya
Ganguly + 4, Georg Meier - 8, Eltaj Safarli + 2, Ács
Péter - 12.

A verseny végeredménye:
1.
2.
3-5.
6.

Vajda Szidónia (magyar)
7,5 pont
Julia Kocsetkova (orosz)
5
Jevgenyija Doluhanova (ukrán), Tóth Lili
(magyar) és Joanna Majdan (lengyel) 4,5
Gara Tícia (magyar)
4

Az Élõ-pontszámok változása:
Vajda Szidónia + 16, Julia Kocsetkova + 3,
Jevgenyija Doluhanova - 13,5, Tóth Lili + 27,
Joanna Majdan - 18, Gara Tícia - 25,5

V. T.

25 éves együttműködés a Debreceni
Tudományegyetem és a PA Zrt. között

Mecenatúra díj

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa Mecenatúra Díjat adományozott a paksi atomerőműnek az egyetemet támogató tevékenységéért. A díjat Süli János vezérigazgató vette át szeptember 12-én.

2009. szeptember 26-án ellátogatott
dr. Pálinkás József, az MTA elnöke a
PA Zrt.-hez.
A délelőtt folyamán találkozott a PA Zrt.
menedzsmentjével, majd együtt megtekintették a felújított és bővített Tájékoztató és
Látogatóközpontot.
Ezt követően egy kötetlen beszélgetés
keretén belül egy ebéden vettek részt,
ahol Süli János vezérigazgató és Hamvas
István műszaki vezérigazgató-helyettes
köszöntötte a megjelenteket, majd dr. Pálinkás József szólt néhány szót a Debreceni Tudományegyetem és a PA Zrt. közötti
25 éves, kiemelt fontosságú, tudományos
együttműködésről.

Résztvevők között volt
az egyetem részéréről: dr.
Cserpák Ferenc, dr. Demény András, dr.
Raics Péter, dr. Kruppa Andrásné, dr. Misák Sándor, dr. Sudár Sándor, dr. Szabó
József, dr. Sztaricskai Tibor, Szegedi János,
Takácsné Aczél Ágnes, Újvári Balázs, dr.
Zilizi Gyula.
Az atomerőmű vegyészeti főosztálya részéről: Elter Enikő, dr. Pintér Tamás, Daróczi
Sarolta, Hangyási Sándorné, Mészáros Béláné, Németh Ferencné, Menyhárt Ádám.
A kötetlen beszélgetés közben kissé lámpalázasan tettem fel ügyetlen kérdéseim.
Bevallom, előtte hosszasan böngésztem a
világhálót, hogy felkészülten állhassak a
szakemberek elé. Úgy éreztem, mindent

tudok már róluk. Nagyon hosszú volt a lista
a tudományos és egyéb munkásságukról.
Előkészítettem többoldalas jegyzetemet, de
teljesen felesleges volt! Meglepetésként ért
közvetlenségük, kedvességük.
Dr. Sztaricskai Tibor nagy piros emlékkönyvet mutatott felém, felcsapva az első
oldalt láttam, hogy a kezdetektől egész a
mai napig gyűjtötte a dokumentumokat,
fotókat az atomerőműben végzett in situ
mérésekről, az eredményekről.
(In situ mérések: Korróziós és hasadási termékek aktivitásváltozásának mérése a primer
kör belső felületein és az ioncserélőkön.)
Folytatás a 2. oldalon.

Pécs, mint a régió legnagyobb városa, kiemelten fontos partnere az atomerőműnek mind oktatás, mind
pedig társadalmi kapcsolatok terén. Az évek óta meglévő együttműködés újabb állomása a 2010-es
kulturális fővárosi szerepből adódó feladatok sikeres megoldásának elősegítése, amelyet egy együttműködési szerződés aláírásával szentesített a két fél szeptember 7-én.
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Tájékozódás
az atomerőműben
Kossuth
Rádió az
atomerőműben

2009. szeptember 17-én Molnár Béla parlamenti képviselő (KDNP) vezetésével
látogatócsoport érkezett a paksi atomerőműbe. A csoportban az atomenergia-felhasználás, a paksi atomerőmű működése
iránt érdeklődő látogatók és a sajtó képviselői voltak. A program a Tájékoztató
és Látogatóközpontban kezdődött, majd
üzemi területi látogatással folytatódott. A
vendégek a 4. blokki látogató-útvonalon
a blokkvezénylőt, a turbinacsarnokot és
a reaktorcsarnokot tekintették meg. Ezt

követően autóbusszal bejárták az üzemi
területet. A program befejező részében
Süli János vezérigazgató úr adott tájékoztatást az atomerőmű jelenlegi és jövőbeli
feladatairól. A látogatás végén a sajtó képviselői interjút készítettek Süli vezérigazgatóval és Mittler István kommunikációs
igazgatóval.
Érdekesség, hogy a csoportban volt Stolmár Aladár úr, aki egyike az első magyar
atomerőműves mérnököknek. Moszkvai
tanulmányai után a paksi atomerőmű

tervezése során a szovjet partnerekkel
közösen ő dolgozta ki az új, a nemzetközi
előírásoknak megfelelő atomerőművi biztonsági szabványt a szovjet VVER típusú
atomerőművekre. A látogatás folyamán
több alkalommal osztotta meg tapasztalatát, emlékeit a csoport tagjaival. Stolmár
úr az üzemtörténeti gyűjtemény részére
átadta „Az én Csernobilom” című könyvének egy példányát, amelyet az érdeklődők
a Tájékoztató és Látogatóközpontból kikölcsönözhetnek.
D.Cs.

Négyrészes műsort forgatott az MR1
Kossuth Rádió a paksi atomerőműben.
„A hely” című riportműsor célja, hogy
betekintést engedjen a kulisszák mögé.
Közérdeklődésre számot tartó, érdekes,
fontos helyszíneket választanak ki, így
jutottak el a paksi atomerőműbe is.
Céljuk, hogy megismertetessék a hallgatókkal az atomerőmű hétköznapjait,
bemutassák annak működését és lehetőséget biztosítanak az itt dolgozók
munkájának a bemutatására.
Farkas Erika műsorvezető megszólaltat dolgozókat, közép- és felsővezetőket. A Kossuth Rádió archív anyagainak
bejátszásával teszik még érdekesebbé
a műsort. A négy rész során a műsor
bejárja és bemutatja az atomerőmű és
a technológia teljes területét, valamint
a létesítmény közvetlen környezetét
is. Riportok készültek többek között
a vízkivételi műnél, az alállomásnál, a
primer és a szekunder körben, az Erőmű-irányító Központban és a Tájékoztató és Látogatóközpontban. Hosszabb
lélegzetvételű felvételeket rögzítettek
mozgó stúdió segítségével a Szimulátor
Központban és a Karbantartó Gyakorló
Központban, ahol a műsorvezető Farkas Erikát és a szerkesztő Bak Anitát is
bevonták egy–egy munkafolyamatba.
D. Cs.

Kihirdették az akadálymentesítési
pályázat első fordulójának eredményét
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Tizenkét település már készülhet közintézményeik akadálymentesítésére Baranya,
Bács-Kiskun, Pest és Tolna megyében. A
Duna-Mecsek Alapítvány által meghirdetett
pályázat első fordulójának nyertesei között
van iskola, orvosi rendelő, családsegítő központ, de művelődési ház és szeretetotthon
is. Az áprilisban 585 millió forint keretösszeggel meghirdetett pályázat első nyertesei összesen 305 087 062 forint támogatási
összegen osztoznak egymással. Az alapítvány kuratóriumának döntését a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség hagyta jóvá, hiszen
a rendelkezésre álló forrás nagyobbik részét az EGT és Norvég Mechanizmusok
biztosítja.
A második és egyben utolsó forduló eredményhirdetése október végén várható.
További információ:
Kiss Huba
Noguchi Porter Novelli
Tel: +36 1 312 7289
Mobil: + 36 20 5436 111
Fax: +36 1 332 8117
E-mail: hkiss@noguchi.hu
Akadálymentesítések megvalósításának
támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén
Az első forduló nyertes pályázatai:

Pályázó neve

Pályázat tárgya

Megvalósulás
helyszíne

Támogatási
összeg

Támogatási
arány (%)

BO‐MED
Egészségügyi és
Szolgáltató Bt.

Orvosi rendelő
akadálymentesítése

Bonyhád
Bátaapáti és térsége

4 569 334 Ft

70%

Véménd Község
Önkormányzata

A Véméndi Általános
Iskola
akadálymentesítése

Véménd
Bátaapáti és környéke

26 104 000 Ft

85%

Kővágószőlős
Község
Önkormányzata

Egészségügyi létesítmény
komplex
akadálymentesítése

Kővágószőlős
Boda és környéke

10 644 280 Ft

85%

Györköny Község
Önkormányzata

Meglévő Általános Iskola
komplexum teljes körű
Akadálymentesítése

Györköny
Paks és környéke

26 055 922 Ft

85%

Őrbottyán
Önkormányzat

Családsegítő Központ
Felújítása és
Akadálymentesítése

Őrbottyán
Püspökszilágy és
környéke

17 900 000 Ft

80%

Őrbottyán
Püspökszilágy és
környéke

25 814 931 Ft

73%

Juhász Zsófia Református
Magyarországi
Szeretetotthon
Református Egyház
Fiúépülete földszintjének
Szeretszolgálati
komplex
Irodája
akadálymentesítése

25 éves
együttműködés...

Várdomb Község
Önkormányzat

Közoktatási intézmény
akadálymentesítése
Várdombon

Várdomb
Bátaapáti és környéke

50 554 093 Ft

85%

Kalocsa Város
Önkormányzata

Kalocsa, Asztrik téri
oktatási intézmények
komplex
akadálymentesítése

Kalocsa
Kalocsa és környéke

55 000 000 Ft

85%

Dunaszentbenedek
Község
Önkormányzata

Az Orvosi Rendelő
akadálymentesítése és
belső átalakítása
Dunaszentbenedek
Községben

Dunaszentbenedek
Kalocsa és környéke

9 851 339 Ft

85%

Dunapataj
Nagyközség
Önkormányzat

Művelődési Ház
akadálymentesítése

Dunapataj
Kalocsa és környéke

26 702 940 Ft

85%

Hidas Község
Önkormányzat

Hidasi Egészségház
akadálymentesítése

Hidas
Bátaapáti és környéke

10 780 223 Ft

85%

Mecseknádasd
Önkormányzat

Mecseknádasdi Általános
Iskola akadálymentesítési
munkái

Mecseknádasd
Bátaapáti és környéke

41 110 000 Ft

85%

Folytatás az 1. oldalról.
Büszkén mutatta, hogy még mindig őrzi
az 1985. évi belépési engedélyét az atomerőmű területére. Megmutatta az első, kezdetleges vizsgálati eszköz fotóját („Hamupipőke”
detektor), amely akkor egyedülálló volt az országban. Felfedeztem az első vizsgálatokon
részt vett atomerőműves vegyész kollégák
nevét is, akik közül néhányan most is jelen
voltak: dr. Pintér Tamás, Mészáros Béláné,
Hangyási Sándorné, de a nevek között szerepelt Tilky Péter, Bogáncs János és Ormai
Péter is. Beszélt az akkor világszerte újdonságnak számító vizsgálati módszerről, melyet Teller Ede is méltatott, mivel felismerte
a méréseknek és az adatfeldolgozás módszereinek itthoni és nemzetközi jelentőségét. A
jövőre nézve fontos szerepe van a mérések
folytatásának, a blokkok teljesítménynövelésében és az üzemidő-hosszabbításban, reaktorblokkok karbantartásában, továbbfejlesztésében, későbbi leszerelésével kapcsolatban is. Több külföldi atomerőműben tett
látogatást, tartott előadást és konzultációt,
végzett szakértői munkát (pl.: Németország,
Románia, Svájc, India) a Pakson alkalmazott
mérési módszerrel, annak kiértékelésével
kapcsolatban. A Pakson kifejlesztett mérési módszert és eredményeit sok külföldi
helyen ismertette, mivel a Nemzetközi
Atomenergia-ügynökség neutrongenerátor
szakértőjeként Dél-Amerikától Afrikán át a
Távol-Keletig sok országban dolgozott.
A beszélgetésbe bekapcsolódva dr. Cserpák Ferenc elmondta, hogy a paksi atomerőmű 1. blokkjának 2. leállásától kezdve
mind a négy reaktor évenkénti részletes
vizsgálatra került annak megállapítására,
hogy a korrózió, erózió és a fűtőelemek
zártságának hibái milyen szennyezést
okoznak a primer körben. Az elmúlt huszonöt évben rendszeresen alkalmazott
paksi vizsgálatok a világon egyedülálló
méréssorozatot jelentenek. Az évek során
hatalmas adatmennyiség halmozódott fel a
primer kör radioaktivitásával kapcsolatban
mind az in situ, mind pedig a radiokémiai
laboratórium mérései révén. (Jelenleg az
atomerőmű Vegyészeti Szakértői Rendszerében mind fellelhetők ezek az adatok.)
Céljuk a meglévő módszer, technológia
folyamatos fejlesztése és tökéletesítése,
melyhez nagyban hozzájárult az is, hogy
a debreceni egyetem és a paksi atomerőmű közötti kapcsolat a 25 év alatt teljesen
probléma- és vitamentes volt, mely alapja a
további jó együttműködésnek.
Orbán Ottilia, vegyészeti főosztály

Szolár-parabola napkollektor
az MVM támogatásával

A megújuló energiahordozók bővülő hasznosításának újabb lehetőségét
tárja fel az Európában is újnak számító technológia, az úgynevezett szolárparabola elvén működő napkollektor, melynek egyik első, immár üzemszerű működésre érett példányát szeptember elején adták át a csepeli
önkormányzat kezelésében lévő Csalitos utcai Óvodában. A berendezést,
melynek összértéke meghaladja a 30 millió forintot a Magyar Villamos
Művek (MVM) Zrt. finanszírozásával és irányításával megvalósult projekt
keretében helyezték üzembe.
Az óvoda meglévő energia ellátó rendszerébe beillesztett napenergia
hasznosító berendezés egyrészt példát mutat a megújuló energia hasznosítás újszerű módjára, elősegíti annak ismertségét, másrészt érzékelhető
megtakarítást eredményez az intézmény energia felhasználásában és így
energiaköltségeiben. A szolár-parabolás berendezés évente közel 14 ezer
kilowattóra hőenergiát tud betáplálni az intézmény energia ellátó rendszerébe, ami közel 1500 köbméter földgáz felhasználás megtakarítását eredményezi. A berendezést Mártha Imre, az MVM vezérigazgatója, Podolák
György, a parlament Gazdasági és Informatikai Bizottságának elnökének
jelenlétében adta át. Az új technológia onnan kapta a nevét, hogy sugárzó
felületét egy forgási parabola felület alkotja, melyen 162 darab, egyenként
állítható, különleges minőségű síktükör található. A tükrök mindegyike a
felület fókuszpontja felé mutat, szerepük az, hogy a felületükre érkező napsugárzást a fókuszpontba koncentrálják, melyben egy hőcserélő található,
amely az oda sugárzott energiát a hőcserélőn átáramoltatott hűtőközegnek
adja át. A rendszer hőteljesítménye erős napsütés esetén 9-10 kilowatt,
évente mintegy 2300 órán keresztül átlagosan 6 kilowatt hőteljesítményt
képes produkálni, így biztosítja a közel 14 ezer kilowattóra hőenergia mennyiséget.
Mayer György
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Kamionnal érkeztünk!
Az atomerőmű vezetése kiemelt feladatként kezeli a hazai nukleáris
létesítmények környezetében lévő
települések lakosságának folyamatos tájékoztatását az atomerőműben
történtekről.
Ezek a települések négy önkormányzati
társulásba szerveződtek: Nyugat-mecseki
Társadalmi Információs Társulás (NYMTIT), Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató
Társulás (TETT), Társadalmi Ellenőrző és
Információs Társulás (TEIT) és az Izotóp Információs Társulás (IIT). A 37 önkormányzatot és több mint 90 000 lakost számláló
szervezeteket kívánja az atomerőmű tájékoztatni annak a kiállítókamionnak a településenkénti körbeutaztatásával, amelynek első, egyben megnyitóállomása Bodán
volt október 2-án.
A mozgó kiállítás aktualitását az országgyűlés március 30-i döntése adta, amely
zöldutat biztosít a Lévai Projekt keretében
folyó, az atomerőmű bővítését előkészítő
munkák megindításához. Az erőmű vezetése fontosnak tartotta, hogy erről a jövőt
formáló döntésről részletesen tájékoztassa az önkormányzati társulásokat,és az
érintett lakosság hatékony tájékoztatására
a mozgó kiállítási formát találta a leghatékonyabbnak. (Ez a kiállítási forma már
bevált 1993 júniusában, amikor a Kiégett
Kazetták Átmeneti Tárolójának építése volt
napirenden, akkor egy busznyi kiállított információ segített 14 településre eljuttatni a
szükséges ismereteket.) A kiállítás átfogó
képet nyújt a közel harminc éve biztonságosan üzemelő atomerőműről, a keletkezett
radioaktív hulladékok biztonságos elhelyezéséről, a tervezett bővítés részleteiről. A
kiállítótérben elhelyezett számítógépeken
tesztelhetik ismereteiket a látogatók, és ha
a feltett kérdésekre helyes válaszokat ad-

tak, ajándékkal köszönik meg a szervezők
a válaszadók fáradozását.
Október 2-án hatodik alkalommal rendezte meg Bodán a Radioaktív Hulladékot
Kezelő Kht. a Tájoló Napot, amelyen a
körzet kilenc településének polgármesterei, képviselő-testületi tagjai mellett az
érdeklődő lakosság részvételével szakmai
előadások hangzottak el a radioaktív hulladékok tárolásával és egyéb, az atomerőművel kapcsolatos kérdésekről. A délelőtti
szakmai program folytatásaként, a falunap
keretében került sor a mozgó kiállítás megnyitójára.
Kovács Győző, Boda polgármestere üdvözölte a nagy számban megjelent érdeklődőket, és felkérte Süli János vezérigazgató
urat, nyissa meg a kiállítást. A vezérigazgató úr szólt az atomerőmű és a lakosság
jó kapcsolatának fontosságáról, az erőmű
részéről történő rendszeres tájékoztatás
elkerülhetetlenségéről. A rövid megnyitóbeszéde után személyes tárlatvezetésen
mutatta be a kiállítást a látogatóknak, akik
folyamatos kérdésekkel fejezték ki érdeklődésüket a téma iránt.
A mozgó kiállítás október első felében
az NYMTIT kilenc településén lesz megtekinthető, Boda, Cserkút, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Bakonya, Hetvehely, Bükkösd,
Helesfa és Cserdi sorrendben.
Az atomerőmű látogatóközpontjának
munkatársai biztosítják a szakszerű tárlatvezetést és adnak választ a felmerülő
kérdésekre. A szervezők feltérképezték
az adott településeken működő egyesületeket, társadalmi szervezeteket, iskolákat,
óvodákat, és egyeztették velük a kiállítás
megtekintésének időpontját.
Az önkormányzati társulások másik
három településére is eljut a kiállítás, az
időpontok egyeztetése folyamatban van.
-Beregnyei-

Társadalmi felelősségvállalás a paksi atomerőműben
1. rész: A társadalmi felelősségvállalásról általában
A társadalmi felelősségvállalás (elterjedt angol nyelvű rövidítése: CSR =
Corporate Social Responsibility) a
20. század vége táján feltűnt és napjainkban is formálódó jelenség.
Egyszerűen fogalmazva nem más ez, mint
a vállaltak önkéntes elköteleződése a közjó
mellett. Lényegében egy vállalatirányítási
szemléletmódról, illetve gyakorlatról van
szó, amelynek a fenntartható fejlődés
megvalósítása céljából a vállalati kultúra
szerves részévé kell válnia és a működés
valamennyi területébe be kell épülnie. (A
témában megjelent aktuális szaktanulmányként lásd például Fertetics Mandy:
CSR trendek: elköteleződés vagy kirakatmarketing című írását (Magyar Minőség,
2009/08-09. szám), amelyben a szerző
egyebek mellett a társadalmi felelősség-

vállalás értelmezésének világbeli trendjeit
és legfőbb kérdéseit járja körül.)
A vállalatok társadalmilag felelős viselkedésének alapja az a felismerés – és ez
egy atomerőmű esetében sajátosan egyszersmind fokozottan érvényesül –, hogy a
vállalat és a társadalom sokkal árnyaltabb
szimbiózisban él egymással, mint ahogy
azt a hagyományos kép tükrözi, amely
szerint a vállalat pusztán „önző, profitéhes
piaci képződmény”, a társadalom pedig a
piacot, a fogyasztást biztosító „tömeg”. Ez
a szélsőséges esetben akár rablógazdálkodásra is emlékeztető megközelítés valójában nemcsak a társadalom, de a vállalatok
szempontjából sem előnyös. A napjaink
híradásainak első helyén szereplő gazdasági világválság fájdalmas figyelmeztetés
arra nézve, hová vezet a nem kellő körültekintéssel és felelősséggel művelt piaci

ténykedés. Miként a mezőgazdasági kultúrákban, úgy a társadalom viszonylatában is
hosszú távú gondolkodás és gondoskodás
szükséges tehát a jó termés érdekében.
A Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése a nemzetközi gazdaság sikeres vállalataiéhoz hasonlóan felismerte, hogy az önkéntes társadalmi felelősségvállalással nemcsak új értékeket teremthet, de jelentős előnyökre is szert
tehet – mindenekelőtt az atomenergia békés
célú hasznosításának társadalmi megítélése
terén. Ennek megfelelően egyrészt kiválasztotta a társadalom azon csoportjait, amelyeket támogatni kíván, másrészt meghatározta
azokat az elveket, amelyeket fontosnak tart
– szem előtt tartva, hogy Magyarországon
rengeteg lehetőség van a társadalom segítésére. A Paksi Atomerőmű Zrt. társadalmi
felelősségvállalásának különleges aktualitást
és lehetőségeket ad a gazdasági világválság-

nak az atomerőmű földrajzi környezetében is
mindinkább jelentkező hatása. Mint a régió
viszonylatában kiemelkedő, egyszersmind
a kis időtávú piaci ingadozásoknak is kitett
versenyszférás ágazatoknál lényegesen stabilabb helyzetű vállalat, jelentősen hozzájárulhat a világválság helyi közösséget sújtó
hatásainak enyhítésében.
A társadalmi felelősségvállalás játéktere
a vállalati működésre vonatkozó törvényi
szabályozás által kijelölt keretek között
nyílik meg. Ugyanakkor a társadalmi felelősségvállalás kizárólag abban az esetben
érdemi, ha többet takar az előírásokból
fakadó kötelezettségeknél, sőt, még a társadalmi partnerek által elvárt szolgáltatói
magatartásnál is.
Azonban a Paksi Atomerőmű Zrt.-re,
nukleáris üzem mivoltából fakadóan, jelentősen több és fokozottan szigorú külső kö-

vetelmény vonatkozik, mint a legtöbb vállalatra. Érzékletes példaként említhetjük a
következőt: míg egy hagyományos profilú
vállalatnál a társadalmi felelősségvállalás
része lehet a helyi közösség tájékoztatása a
cég életének fontosabb történéseiről, addig
az atomerőmű esetében törvény írja elő a
tájékoztatási kötelezettséget bizonyos üzemi események kapcsán. Ha tehát a Paksi
Atomerőmű Zrt. a tájékoztatás terén a társadalmi felelősségvállalás jegyében kíván
tenni valamit, azt a hivatkozott előírás
teljesítésén túlmenően kell megtennie. Ennek megfelelően – többek között – havonta
megjelenteti és harmincötezres példányszámban terjeszti az Atomerőmű újságot,
amelyben széles körű betekintés nyílik az
atomerőmű, illetve az itt dolgozó munkaközösség mindennapjaiba.
(folyt. köv.)
Prancz Zoltán
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GMF közgyűlés
Brüsszelben
2009. szeptember 30 - október 1. között
Brüsszelben tartotta közgyűlését a
Nukleáris Létesítmények körüli Európai
Önkormányzatok Szövetsége (GMF)
A közgyűlést Roland Palmqvist a szervezet elnöke nyitotta meg. Az ülésen belga, cseh, magyar, német, román, spanyol, svéd, szlovén polgármesterek vagy képviselőik voltak jelen.
A napirend elfogadását követően Mariano
Vila d’ Abadal, főtitkár a GMF éves jelentéséről
számolt be. Megemlítette, hogy a GMF rendszeresen részt vett az Európai Nukleáris Energia
Fórum ülésein és aktívan közreműködött az
egyes munkacsoportokban. Emellett több alkalommal szervezett lobby találkozókat az Európai Unió döntéshozóival, hogy tájékoztassa az
uniós vezetőket az atomenergia-felhasználását
érintő a lakossági, önkormányzati álláspontról.
A GMF szervezet bővítése tekintetében jó hír,
hogy a szervezet új taggal bővült. A belga Doel
atomerőmű közelében található Beveren település csatlakozott a GMF-hez 2009-ben.
A 2009. évi költségvetésről elmondta, hogy
a kiadási és a bevételi oldal is a tervezettek
szerint alakult.
A főtitkár beszámolóját követően tisztújításra
került sor. A szervezet elnökségéhez egy svéd
jelölés érkezett, amely Roland Palmqvist elnöki
pozíciójának a megerősítésére vonatkozott.
Emellett Franz Bogovic társalelnök pedig
felmentését kérte. Döntését azzal indokolta,
hogy megválasztották képviselőnek a szlovén
parlamentbe és emiatt már nem tudja ellátni
a GMF-es pozíciót. Egyúttal Mariana Mirceát, Cernavoda polgármester asszonyát jelölte
az elnökségbe. A közgyűlés döntése alapján
a GMF elnöksége a 2009-2011 időszakban
a következőképp alakul: Roland Palmqvist,
elnök (Svédország), Mariano Vila d’ Abadal,
főtitkár (Spanyolország), Mariana Mircea, alelnök (Románia) és Dohóczki Csaba, alelnök
(Magyarország).
A 2009-2011. időszakban a GMF stratégiájának középpontjában a tag önkormányzatok tevékenységének támogatása és az önkormányzatok
képviselete az Európai Nukleáris Energia Fórum
találkozóin áll majd.
A közgyűlést konferencia követte. Tóth János, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság energia szekciójának elnöke köszöntötte
a résztvevőket. Bevezetőjében kiemelte, hogy
az unió energiapolitikájában, a klímaváltozás
elleni harcban a megújuló energiaforrások
mellett az atomenergiának is fontos szerepe
van. Hangsúlyozta, hogy fontos a párbeszéd,
nemzeti és helyi szinteken is. Véleménye szerint a GMF tevékenysége nagyban hozzá járul
ahhoz, hogy uniós szinten is megjelennek az
önkormányzati vélemények és problémák.
A köszöntő után a nukleáris biztonság témakörben hangzottak el előadások Jean Coadou
az Európai Bizottság Energetikai Főigazgatóságának képviselője kiemelte, hogy immár hét
éves múltra tekint vissza a GMF-el létesített
kapcsolat. Véleménye szerint a GMF egy jól
működő hálózatot épített ki, amely példamutató módon képviseli az önkormányzatokat
az uniós találkozókon. Ezután az uniónak a
nukleáris biztonság területén végzett tevékenységét mutatta be. Büszkén számolt be
arról, hogy Európa az első térség, amely olyan
nukleáris biztonsági irányelv rendszert dolgozott ki és fogadott el, amely kötelező az összes
tagállamra. Ez jelzi, hogy a nukleáris biztonság abszolút elsőbbséget élvez az unióban. Rámutatott, hogy az EU egyben irányt is mutat a
többi kontinensnek e téren. További előadások
hangzottak el az európai katasztrófavédelmi
rendszerről, nukleáris biztonság megerősítéséről, valamint baleset elhárítási gyakorlatokról. A konferencia befejező részében az egyes
tag-önkormányzatok számoltak be az éppen
aktuális eseményekről, történésekről.
A konferencia második napján a résztvevők
az új GMF tag Beveren városát látogatták meg,
ahol a polgármesteri köszöntő után, előadást
hallgattak meg a város polgári védelmi felépítéséről, majd busszal megtekintették a város
határáig terjeszkedő antwerpeni kikötőt.
Délután a Doel atomerőmű meglátogatása
szerepelt a programban. Az erőműben tájékoztatást kaptak a nukleáris létesítményről, illetve
külön előadás foglalkozott a baleset elhárítás ottani gyakorlatával. A résztvevők meggyőződtek
arról, hogy Belgiumban mindent megtesznek
az esetleges rendellenességek elkerülésére, de
arra is felkészültek, hogy amennyiben szükséges a beavatkozás, akkor azt előre megtervezett,
szakavatott módon tegyék meg.
D.Cs.

Érdeklődnek, figyelnek, tudnak!
Ovisok az erőműben
A paksi atomerőműbe a felnőtt érdeklődők mellett gyakran látogatnak iskolások,
sőt náluk fiatalabbak, még óvodások is.
Így volt ez szeptember 29-én is, amikor a
paksi Kishegyi úti óvoda 50 főnyi nagycsoportosa tett kirándulást az erőműbe.
A PA Zrt. Tájékoztató és Látogató Központjában (TLK) Farkasfalvi Orsolya tájékoztatási munkatárs fogadta a csöppségeket, aki elmondta, hogy bár a kiállítótérből
nem tudnak sok mindent megmutatni a
gyerekeknek, mert ők azt még nem értik,
viszont több olyan programot kínálnak
számukra, melyek igen nagy tetszést
aratnak körükben. Nagyon kedvelik
például az ovisok a TLK kilátóját. Innen
láthatják az erőmű területén lévő épületeket, az erőmű belső környezetét, az üzemi
területen közlekedő embereket és járműveket. A másik, igen érdekes dolog számukra, amikor az erőmű logójáról, jeléről
beszélgetnek. Mivel az óvodában is jeleket
használnak, ezért ilyenkor mindig nagyon
érdeklődnek, figyelnek, és a homlokzaton
található nagy napocskát nézegetve sokan
rájönnek az összefüggésekre, és el tudják
mondani, hogy miért is nap az atomerőmű jele. Aztán azt is megtárgyalják, miért
jó, hogy itt van az erőmű, és hogy mihez
használják az erőmű által termelt áramot.
Ilyenkor mindenki lelkesen meséli, mi
minden működik otthon árammal. Szintén nagy érdeklődést mutatnak az ovisok
a meteorológiai torony pislákoló fénye
iránt, és ügyesen kitalálják, hogy az miért
van ott, és kinek jelez.
A TLK előterében rendszeresen megállnak a nagy akváriumnál, és amikor felmerül a kérdés, mi a neve Paks folyójának,
lelkesen kiáltják a választ. Sokan azt is
tudják, hogy milyen halak élnek a Dunában. A kiállítótér első állomásai, melyek
Paks régmúltját idézik, sok érdekességet
kínálnak a gyermekeknek. Az egykori jellegzetes helyi tevékenységek, a borászat
és a halászat eszközeinek és a népi viseletnek a bemutatása mellett szóba kerül,

hogy milyen ételt lehet főzni bográcsban,
és hogy ki kóstolt már halászlevet, és mire
kell ügyelni, ha halat eszünk.
Az óvodások programjából természetesen soha sem maradhat ki a játék, ami
abból áll, hogy az erőmű környezetében
élő állatok fotóiból készített nagyobb puzzle-kat kell összerakni, mindezt általában
csoportverseny keretében.
Tekintettel arra, hogy a gyerekek az erőműlátogatás végére már valamelyest elfáradnak,
ilyenkor egy-egy pohár üdítőt fogyasztanak
frissítőül. Búcsúzáskor pedig apró játékokat
kapnak ajándékba, amit nagy örömmel visznek magukkal.
Lovásziné Anna

Látogatók a
bátaapáti hulladéktárolóból
Szeptember 21-én a vegyészeti főosztály
radioaktív hulladékkezelési osztályának
szervezésében látogatócsoport érkezett
Bátaapátiból.
Közös feladatuk az atomerőmű kis
és közepes aktivitású szilárd radioaktív
hulladékainak zökkenő- és akadálymentes kiszállítása, elhelyezése a bátaapáti
végleges tároló telephely felszíni létesítményébe. Az azóta eltelt időben a kiszállítások ütemesen zajlottak. Szinte napi
munkakapcsolatban vannak egymással,
nagyon jó viszony alakult ki közöttük.
Innen jött az ötlet, hogy a paksi kollégák
elhívják és bemutassák munkahelyüket,
az itteni körülményeket.
Elsőként a felújított és már bővített
Tájékoztató és Látogatóközpontot tekintették meg, majd a szekunder körben
tartottak üzemlátogatást.
Vendégeink is úgy ítélték meg, hogy
szükséges és fontos a jövőre nézve a
kapcsolatok további erősítése, amelyhez
szükség van az ilyen jellegű közös programokra.
Orbán Ottilia
vegyészeti főosztály

Horgászverseny
A sportág dunaszentgyörgyi kedvelői
2009.09.19-én rendeztek horgászversenyt a simontornyai Hegyi tónál.
Lacza Zoltán főszervezőtől azt is megtudtuk, hogy az elmúlt két évben ugyanitt vettek részt az országos verseny
selejtezőjén is. Az eltelt időszakban
horgásztársai is nagyon megszerették
a ezt környezetet, és persze a nagy
mennyiségű, kapitális méretű hal is
vonzotta őket.
Visszatérve a mostani versenyre, az
alapvető nevezési feltétel az volt, hogy a

jelentkezőknek dunaszentgyörgyi lakosoknak kellett lenniük. A kellemes őszi
napsütésben 32 versenyző hódolt horgász-szenvedélyének az 5 órás verseny
alkalmával. A vidám hangulatban eltöltött napon a következő eredmények születtek: 1. helyezett Herczig István (11500
grammos fogással), 2. helyezett Juhász
Ferenc (8900 grammos fogással), 3. helyezett Grósz Györgyné (7700 grammos
fogással) lett.
Köszönhetően a sok felajánlásnak,
minden olyan horgászt tudtak díjazni,
akinek hal akadt a horgára.
Gyöngyösiné Nyul Petra
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Rendkívüli
osztálytabló
Aradi János, a PA Zrt.
kiemelt szakmai vezetõje
- Milyen területen,
melyik szervezetnél
dolgozol az atomerőműben, részt vettél-e
a PassPort korábbi
bevezetési projektjeiben?

technológusként, majd fokozatosan, különböző
projekteken keresztül kezdtem foglalkozni a PA
Zrt.-nél használt vállalatirányítási rendszerekkel.
Így kerültem bele a 2004 őszén indított PassPort,
illetve Integrált Műszaki rendszer megvalósítási
projektbe is, ahol először az ÜVIG-et képviseltem,
majd a bevezetés irányítását végeztem 2005 elejétől a projekt végéig. 2007-től – a holdingszintű
informatikai szolgáltató megalakulását követően
– az informatikai csoportot vezetem.

- 1994-ben végeztem
energetikai mérnökökként a BME Gépészmérnöki Karán,
majd 2001-ben Szakközgazdász diplomát
szereztem. 1995 óta dolgozom a paksi atomerőműben. Az üzemvitelen kezdtem a munkámat

- Mi a jelenlegi munkád a PPU projektben?

Straubinger József
munkacsoport vezetõ

Villamosmérnöki karán végeztem 1987-ben,
és ez év szeptemberében léptem munkába
önálló mérnökként cégünk Villamos Főosztályán. Később, a villamos műszaki osztály
(vimo) létrejöttekor kerültem a vimo-ra. Az
átszervezések során, az osztályunk jelentős
módosulásokon ment át, de mindvégig megőrizve a mozaikszavát, még akkor is, amikor
a Szervezeti és Működési Szabályzat 7.0 verziójának végrehajtása során beolvadt a villamos
karbantartási osztályba, a közös szervezet rövidítése vimo lett.
Az utóbbi években az Integrált Műszaki
Rendszer (IMR) fejlesztése, a PassPort nevet
viselő szoftver bevezetési munkálatainak
megkezdésétől gyakorlatilag csak ezekkel

- Milyen területen,
melyik szervezetnél
dolgozol az atomerőműben, részt vettél-e
az Integrált Műszaki
Rendszer fejlesztésében és a PassPort
szoftver korábbi
bevezetési projektjeiben?
- A Budapesti Műszaki Egyetem (BME)

Lacza Zoltán
munkacsoport vezetõ
- Milyen területen,
melyik szervezetnél
dolgozol az atomerőműben, részt vettél-e
a PassPort szoftver
bevezetés korábbi
fázisaiban?

- A középiskola befejezése után – képesített
atomerőművi gépész
végzettséggel – 1987 augusztusában kerültem
a paksi atomerőműbe,

Fenes László
tesztelési koordinátor
- Milyen területen,
melyik szervezetnél
dolgozol az atomerőműben, részt vettél-e
a PassPort korábbi
bevezetési projektjeiben?

- A végzettségem
erősáramú berendezéstechnikus,
Pécsen végeztem a
Zipernowszky Ká-

Kamondi Ferenc
munkacsoportvezetõ
- Kérek egy rövid bemutatkozást.

- A BME Villamosmérnöki Kar elvégzése
után kisebb kitérővel
1986-ban jöttem az
atomerőműbe, a villamos előkészítési
osztályra előkészítő
mérnök munkakörbe.
A változó szervezeti
felépítéseket követve
a karbantartási fel-

- A verzióváltás végrehajtása alapvetően az
MVMI Zrt. projektje, tekintettel arra, hogy a PA
Zrt. mint szolgáltatást veszi igénybe a PassPort-ot.
Ettől függetlenül a rendszer használatával kapcsolatos szakértelmet és tudást, a megvalósításra
kerülő üzleti folyamatokkal kapcsolatos ismeretket a PA Zrt.-nek kell a projekthez adni. Ezek az

kezdetben, mint turbinagépész. Két évvel később
vegyipari gépész technikus minősítést szereztem.
1994-ben turbinaoperátori hatósági jogosító vizsgát tettem, ettől kezdve, mint turbinaoperátor dolgoztam az 1-es számú blokkvezénylőben.
1998-ban elhagytam addigi váltóműszakos beosztásomat, áthelyezéssel kerültem az akkori gépész technológiai osztályra, rendszertechnológusi
beosztásba. Időközben, – a munka mellett végzett
felsőfokú tanulmányok eredményeképpen – energetikai mérnöki diplomát szereztem a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. Később középfokú angol nyelvvizsgát is tettem.
Jelenleg a gépész technológiai osztályból a rendszertechnikai osztállyá alakult egységen belül vezető mérnöki beosztásban dolgozom.
A PPU projekt megalakulása előtt, mint fel-

roly Műszaki Szakközépiskolában, jelenleg a Budapesti Műszaki Főiskolára járok
műszaki menedzser szakra, és jövő évben
fejezem be. 1986 óta különböző beosztásokban dolgozom a paksi atomerőműben,
mindig is a villamos üzemviteli osztályon
(vüo). Jelenleg nappalos művezető vagyok,
immár 2002 óta.
Az Integrált Műszaki Rendszer (IMR) fejlesztésének keretein belül megvalósult PassPort szoftver honosítás első fázisában a Berendezéskizárás (BK) modul kialakításában
vettem részt. A projekt második fázis során a
Tevékenység-nyomonkövetés (TN) modul testre
szabásában vettem részt. A PassPort szoftver
honosítás mindkét fázisában a tesztelési felada-

adatok előkészítésével, karbantartási stratégiák
tervezésével foglalkoztam. Közben részt vettem
a karbantartás-végrehajtási folyamatot támogató rendszerek kidolgozásában, eleinte nagyobb
(MIR), a később kisebb mértékben (PMIR).
Az Integrál Műszaki Rendszer (IMR) fejlesztésének keretein belül megvalósult PassPort
szoftver bevezetésében a Munkairányítási
modul funkcionális tervezési feladatainak
irányítását bízták rám. A bevezetés második
fázisában is a funkcionális igények összefogása
volt a feladatom. A PassPort használatbavétele
óta a Munkairányítási modul funkciógazdai
szerepkör feladatait is ellátom. Legfőbb feladatom a Munkairányítási (és hozzá kapcsolódóan
a Készlet és Katalógus) modullal kapcsolatosan
felmerült problémák, új igények kezelése, va-

2009. február 24-én egy projektindító megbeszéléssel kezdődött a
PassPort verzióváltás, Asset Suite
bevezetés munkája. A munkák
elkezdésére hosszas előkészítést
követően került sor, közel egy évet
vett igénybe a gyártóval és az MVMI
Zrt. mint informatikai szolgáltatóval

történő együttműködés rendezése.
A gyártó a jelenlegi szoftver helyett
új terméket az Asset Suite-ot adta
ki. Az új szoftver alapvetően azonos
a PassPort-tal, de a felhasználók
felülete megváltozott. A jelzett verzióváltással egyidejűleg új modulok bevezetése is megkezdődött.

ismeretek szerteágazók, amely következtében
több mint 40 fő vesz rész a PA Zrt. oldaláról a
verzióváltási munkálatokban. A fő feladatom a
PA Zrt. oldali munkák összefogása, azok és a különböző résztvevők munkájának összehangolása,
szakmai koordinálása. További feladatom a PA
Zrt., mint megrendelő érdekeinek képviselete a
projekt munkája során.

A bevezetési projekt az MVMI Zrt.
irányítása alatt működik, így a közreműködő tanácsadók, illetve a
gyártó szakembereinek bevonása
is az informatikai szolgáltató cégen
keresztül történt. A munkálatokban
jelentős számú PA Zrt. szakember
vesz részt.

- Alapvetően minden projekt különbözik egymástól, még azok is, amelyek látszólag azonosak. Ezek új kihívásokat jelentenek, nem lehet
sablonosan, kész forgatókönyv, megadott séma
szerint végezni a projekt irányítását. A munkákban több cég vesz részt, elsődlegesen az MVMI
Zrt.-n keresztül. Különös kihívást jelent a sok
résztvevő munkájának szakmai irányítása, összehangolása.

- Milyen előttünk álló feladatokra hívnád fel
a kollégák figyelmét?

- A projekt előrehaladásával az események
felgyorsulnak. A véghatáridő nehezen mozgatható, az új rendszer indulását november 30-án
tervezzük. A különböző csoportok munkája a
projektben egymásra épül, azok szorosan követik
egymást. Nagyon fontos ezért a gyors és pontos
munkavégzés, mert egy-egy feladat, vagy doku-

mentum elkészítésének csúszása hátráltatja a
többi csoport előrehaladását, amely akár a projekt ellehetetlenülését is okozhatja.
Az elmúlt időszakban több technikai problémával találkoztunk, amely miatt egyes feladatokat (pl. a rendszer tesztelése, oktatási dokumentumok készítése) rövidebb idő alatt kell, illetve
kellett elvégezni.
A felhasználók számára fontosnak tartom a
minél alaposabb felkészülést a rendszer indítására, melyet legjobban az oktatásokon, tájékoztatókon való aktív részvétellel érhetnek el. Ennek
érdekében az Asset Suite indítását megelőzően
megteremtjük a gyakorlás lehetőségét. Ezek
mellett javaslom a felhasználóknak, hogy az új
rendszer használatával kapcsolatban bátran
forduljanak kérdéseikkel a projektben résztvevő
kollégák felé, valamint tájékozódjanak a projekt
honlapjáról (Projektek / AS6).

kapcsolatos feladataim voltak. A PassPort
bevezetés első fázisában a Műszaki Változás
(MV) modul a második fázis során a Tevékenység Nyomonkövetés (TN) modul használati módjának kialakításában vettem részt.
Az éles indulásokat követően a MV, majd a
TN modul funkciógazdai szerepkőr feladatait
az új illetve módosítási igények támogatását
látom el.

- Melyek a munkacsoportod legfőbb célkitűzései?

adatok felhasználásával előállítani a kívánt
jegyzőkönyvet.

- Melyek a legfőbb kihívások számodra?

- Mi a jelenlegi munkád a PPU projektben?

- A PassPort bővített, javított változatának honosítása során a „B” munkacsoport vezetésével
bíztak meg. Munkacsoportunk a jelzett Tevékenység Nyomonkövetés és a Dokumentáció Kezelési
(DK) modulokkal kapcsolatos feladatokat végzi.

A PassPorthoz, illetve Asset Suite-hoz hasonló
rendszerek bevezetése minden esetben nagy sokkot
okoz a felhasználók számára, mivel a munkavégzéshez új ismeretekre kell szert tenni a rendszer használatával kapcsolatban. A felhasználók elvárásai,
a termék valós képességei, illetve a gazdaságosan
megvalósítható műszaki terjedelem között nagyon
nehéz a középutat megtalálni. Jelentős kihívás ezért
a felhasználók elégedettségének elérése.

- A Tevékenység Nyomonkövetés modul használati tapasztalatai alapján a feladat megjegyzés
kezelésének módját új alapokra helyeztük egy
fejlesztés segítségével.
Az Asset Suite 6 (AS6) verziójának a PassPort 10-től eltérő, új technológiai lehetőségeinek minél jobb kihasználását kiemelten
kezeljük. Az új technológiát a TN modulban
kezelt beadványozási folyamat könnyebb kezelhetősége érdekében tervezzük használni.
Továbbá jegyzőkönyv készítési feladatok támogatására, ahol a szükséges adatok rögzítését követően lehetőség van ezen adatok, és
a már meglévő alapadatok, és vagy folyamat

- Milyen előttünk álló feladatokra hívnád fel
a kollégák figyelmét?

- Azokon a helyeken, ahol elektronikus úton
állítják elő az elvégzett munka dokumentációját
valamilyen jegyzőkönyv formájában, az új technológia kínálja magát a használatra. Kevés felhasználói ismerettel „szinte alkalmazás ismeret nélkül”
végezheti el a szükséges jegyzőkönyv előállítását
és vagy a Paksi Atomerőmű Zrt. integrált adatvagyonának bővítését. Ehhez arra van szükség,
hogy az adatrögzítési, jegyzőkönyvezési igényeket
azonosítsuk, amely igény alapján a technikai feltételeket megteremtsük, használatba vegyük.

- A „D” munkacsoport vezetőjeként legfőbb
feladatom a műszaki adatok az új Asset Suite 6
(AS6) verziójában történő kezelésének beindítása,
összefogása.

az alfanumerika létrehozás, módosítás, felülvizsgálat már ott történjen, ahol egyébként is használjuk ezeket az adatokat. Valamint szeretnénk
elérni, hogy minden – az alfanumerikákhoz
kapcsolódó – egyéb információ is megjelenjen a
korszerű informatikai rendszerben. Egyébként,
ezt a rendszert már széles körben alkalmazzák
szerte a világon. Nagyon sok mindenre fel van
készítve, ami a műszaki adatok kezeléséhez
szükséges, és sok mindenre alkalmassá tehető.
A helyi igényeknek megfelelő testre szabása is a
csoport feladata.

- Melyek a munkacsoportod legfőbb célkitűzései?

- Milyen előttünk álló feladatokra hívnád fel
a kollégák figyelmét?
- A műszaki adatok megfelelő színvonalú
kezelése az atomerőmű hosszú távú működé-

sének kulcskérdése. Valamennyiünk érdeke,
hogy ezek az adatok a lehető legjobb minőségben és teljes feltöltöttséggel álljanak rendelkezésre az új informatikai rendszerben, ott, ahol
minden egyéb tevékenység is zajlik. A megfelelő adatminőség biztosításának érdekében el
kell elérni azt, hogy az adatok kezelése csak
egy helyen, egy rendszerben történjen. Erre
a feladatra az AS6 kiváló környezetet biztosít.
Az alfanumerikus adatok valamennyi erőművi műszaki folyamat alapjául szolgálnak. Erre
épül a munkairányítás, a műszaki változás és
még számos egyéb tevékenység is. A műszaki
adatok biztosítása ezekhez a folyamatokhoz,
folyamatos elfoglaltságot fog jelenteni az alfanumerika gazdálkodó, berendezésfelelős és
rendszerfelelős kollégáknak.

tok előkészítésében és azok végrehajtásában
is közreműködtem. A PassPort elindulásától a
Berendezéskizárás modul funkciógazdai szerepkőr feladatait is ellátom.

tesztelési feladatainak összehangolását és irányítását is jelenti.

- Milyen előttünk álló feladatokra hívnád fel
a kollégák figyelmét?

használó voltam kapcsolatban az informatikai
eszközökkel, a szoftver paksi bevezetésben
nem vettem részt. Az eddigi PassPorttal kapcsolatos munkaköri feladatom a műszaki adatok előkészítése és a megfelelő adatminőség
biztosítása volt.

- Mi a jelenlegi munkád a PPU projektben?

- Az, hogy a műszaki adatok kezelése megvalósulhasson az új környezetben. Szeretnénk, ha

- Mi a jelenlegi munkád a PPU-projektben?

- A PassPort verzióváltása során az Asset
Suite 6 (AS6) bevezetésénél az „A” munkacsoporton belül a Berendezéskizárás almunkacsoport vezetését végzem. Munkacsoportunk
a BK-modullal kapcsolatos előkészítési feladatokat végzi. Ezen felül – a Paksi Atomerőmű
Zrt.-s kiemelt szakmai vezető és az MVMI
Informatika Zrt.-s projektvezető javaslatára
– 2009. július elsejétől a tesztelési koordinátor
feladattal bíztak meg, amely az összes modul

lamint folyamatoldalról támogatom a technikai személyzetet (MVMI) az esetleges hibák
feltárásában.

- Mi a jelenlegi munkád a PPU-projektben?

- Vezetőim felkérése alapján, a PassPort-verzióváltás során irányítom az „A” csoport munkáit, a Munkairányítási modullal kapcsolatos
feladatokat. A Munkairányításon kívül még
hozzánk tartoznak a Készlet és Katalógus, Berendezéskizárás, Dozimetria, továbbá mint új
funkció a Személyi minősítési adatok (PQD)
modullal kapcsolatos feladatok is. Az egyes
csoportokban nagyrészt rutinos, a PassPort bevezetésben és használatban edződött kollégák
végzik a munkát, a saját szervezeti feladataik
ellátása mellett.

- Melyek a munkacsoportod legfőbb célkitűzései?

- Az Asset Suite 6 verziójának a tesztelését kell elvégeznünk a ránk szabott határidő alatt a legjobb minőségben, hogy az
atomerőművi felhasználók egy megfelelően tesztelt alkalmazást kapjanak a napi
munkavégzésükhöz. A tesztelés megfelelő
elvégzése biztosítja a további munka sikerességét. A verzióváltás bevezetéséhez egy
olyan rendszert szeretnénk átadni, amely
a felhasználókat segíti a mindennapi munkájukban.

- Melyek a munkacsoportod legfőbb célkitűzései?

- Legfőbb célkitűzés, hogy a PassPort 10-et
felváltó Asset Suite 6 (AS6) elnevezésű szoftvert
megfelelő minőségben vezessük be, az üzleti
folyamatokat kiszolgáló optimális, biztonságos
és folyamatos működést biztosítva. A rendelkezésre álló idő és fejlesztői erőforrások figyelembevételével igyekszünk kihasználni az AS6
által kínált, a felhasználók munkáját könnyítő
szolgáltatásokat.
A csoporthoz tartozó modulok közül a Munkairányítás, Készlet és Katalógus és a Dozimetria területén tervezünk a jelenlegi PassPort-működéshez képest változtatásokat, amelyeket a kollégák
megterveztek és természetesen részt vesznek a
megvalósítás ellenőrzésében, a felhasználók fel-

- A legfőbb feladat, hogy mindenki megfelelően elsajátítsa az új Asset Suite 6 szoftver
alkalmazás alapoktatási ismereteit, mert csak
ez garantálja a megfelelő alapot az új informatikai eszközeink működéséhez. Kérem a
kollégákat, hogy az éles indulásig lehetőleg
minél többet gyakoroljanak a rendelkezésre
álló környezetben, így az átállás zökkenőmentessé tehető.
Fontos feladat még, hogy a most is használt
modulok és az újonnan bevezetendő modulok
esetén a felhasználóknak olyan tudást, ismeretet
biztosítsunk, amellyel rendelkezve az átállás az
új verzióra ne okozzon gondot.

készítésében. A már említett, eddig még nem alkalmazott PQD-modul esetében a teljes működési
folyamat kidolgozása, a rendszer konfigurálása is
jelentős feladat.

- Milyen előttünk álló feladatokra hívnád fel
a kollégák figyelmét?

- A felhasználók általában ragaszkodnak egy
megszokott, begyakorolt rendszerhez, akár egy
régi hozzánk idomult cipőhöz, amely kényelmesebb, mint egy új. Közös feladatunk, hogy
az új rendszer változásainak bemutatásával, a
felhasználók részéről a szükséges tevékenységek begyakorlásával, esetleg még a rendszer
használat közbeni további „csiszolásával” az
AS6 a napi munkát segítő informatikai eszköz
lehessen.
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Rendkívüli
osztálytabló
Csontos Erzsébet
munkacsoport-vezetõ
- Kérünk egy rövid
bemutatkozást.

- Székesfehérváron,
az Erdészeti és Faipari
Egyetem Földmérési
és Földrendezői Főiskolai Karán végeztem
1980-ban, ekkor kerültem földmérőként
az erőműbe a Pécsi
Geodéziai és Térképészeti Vállalathoz. A

Kern László
oktatási megbízott
- Milyen területen,
melyik szervezetnél
dolgozol az atomerőműben?
- Villamos alapképzettséggel 1989-ben
kezdtem dolgozni az
atomerőmű villamos
karbantartás szakterületén. Egy év villamos
motorok karbantartása
után kilenc évig beren-

társaságunkhoz 1989-ben kerültem geodéziai
rendszerfelelősként. 2000-ig főként a tervezési
térkép (genplán) készítésével, a területen folyó
geodéziai munkák koordinálásával, speciális mérések végrehajtásával foglalkoztam. Az átszervezések során kerültem a létesítési főosztályra, ahol
részben az átalakításokhoz kapcsolódó geodéziai
feladatok koordinálása, a főosztály pénzügyi tervezési és kontrolling feladatim voltak. Jelenleg
főtechnológus munkakörben a projekt főosztályon dolgozom. 2004-től veszek részt az Integrált
Műszaki Rendszer fejlesztésében. A Műszaki változás (MV), a Tevékenység-nyomonkövetés (TN)
modulok használati módjának kialakításában
vettem részt, illetve a II. fázis építési szakaszában a tesztelési csapat munkáját vezettem. Ek-

dezések villamos mérésével foglalkoztam, majd
egy évig a villamos műszaki osztály csapatát
erősítettem az SAP integrált vállalatirányítási
és ügyviteli rendszer ránk eső feladatainak
ellátásával. Az SAP modulokból felépülő szoftvercsomag a vállalat üzleti területeinek egy jól
meghatározható részeit (pénzügy-számvitel,
logisztika, anyaggazdálkodás stb.) fedi le és
kapcsolja össze. Ezt követően hét évig a karbantartási főosztály és a karbantartási igazgatóság
vezetését támogattam. Bő egy éve a Karbantartó
Gyakorló Központ (KGYK) villamos szakterületi
instruktoraként végzem a feladataimat. Fő tevékenységi köröm a villamos karbantartás képzéseinek koordinálása, valamint egyes szakterületein az oktatás.

Bővül a disputálók köre
Az atomerőmű bővítését előkészítő munkákat a dr. Lévai Andrásról akadémikusról
elnevezett projekt végzi. Az atomerőmű
menedzsmentje, tisztelegve a névadó
munkássága előtt, szobrot kíván állítani
a Látogatóközpont előtti „Disputa” szoborparkban Lévai Andrásnak. A tervvel
kapcsolatban Süli János vezérigazgató és
Mittler István kommunikációs igazgató
személyesen keresték meg Lévai Klárát
és kérték hozzájárulását, amelyet meg is
adott. Ezt követően Farkas Pál szekszárdi
szobrászművész agyagba formázta a tudós
mellszobrát, amelyet megmutattunk Lévai
András húgának, Lévai Klárának. Klári
néninek nagyon tetszett az agyagmintáról
készült kép, csak annyit kért a szobrásztól,
próbálja kicsit enyhíteni bátyja kissé szigorú tekintetét, hiszen ő nagyon ritkán nézett ilyen szigorúan. Nagyon családszerető
és családcentrikus ember volt a bátyám,
mondta Klári néni, aki Lévai Andrást szintén nagy odaadással ápolta utolsó éveiben,
miután a felesége már eltávozott mellőle.
Klári néni mint keramikus, igen szakszerű polémiát folytatott Farkas Pállal, és
így tudtuk meg, hogy az 1930-as évektől ő
neves porcelánfog készítő volt, mesterségét
még nyugdíjazása után is folytatta. Mesélt
arról, milyen pofonokat kapott az élettől,
amelyet magyarsága miatt kellett elszenvednie Romániában, amelynek akkor lett

2009. február 24-én egy projektindító megbeszéléssel kezdődött a
PassPort verzióváltás, Asset Suite
bevezetés munkája. A munkák
elkezdésére hosszas előkészítést
követően került sor, közel egy évet
vett igénybe a gyártóval és az MVMI
Zrt. mint informatikai szolgáltatóval

történő együttműködés rendezése.
A gyártó a jelenlegi szoftver helyett
új terméket az Asset Suite-ot adta
ki. Az új szoftver alapvetően azonos
a PassPort-tal, de a felhasználók
felülete megváltozott. A jelzett verzióváltással egyidejűleg új modulok bevezetése is megkezdődött.

kor az előbb említett modul mellett a Dozimetriai
modul (DZ) is „testközelbe” került. 2007-től az új
Integrált Működési Modell bevezetésében vettem
részt, ehhez kapcsolódik jelenleg is a TKO303
Műszaki változás kezelése eljárásrend aktualizálásának koordinálása. A Működésfejlesztés 2008.
c. programban a Projektirányítási módszertan kidolgozása c. alprogram koordinálását végeztem,
melynek folytatásaként jelenleg a projektirányítási folyamat kidolgozása is megkezdődik a
Projektmenedzsment (PM) modul bevezetéséhez
kapcsolódóan.

- Jelenlegi munkád a PPU-projektben?

- A PassPort verzióváltásra megalakított projektben a „C” munkacsoportot vezetem. Felada-

- Mi a jelenlegi munkád a PPU-projektben?

- Munkahelyi vezetőim javaslatára a PassPort
szoftver bővített, javított változatának honosítása során az oktatási megbízotti feladatkörrel
bíztak meg.

- Melyek a munkacsoportod legfőbb célkitűzései?

- A fő célunk a verzióváltás során keletkező folyamat- és rendszerváltozások
megismertetése az érintett felhasználókkal, illetve ezek elsajátításának biztosítása.
Mindehhez szükség volt egy oktatási terv
kidolgozására, a kurzusok és az oktatandók listájának összeállítására a PA Zrt.

A bevezetési projekt az MVMI Zrt.
irányítása alatt működik, így a közreműködő tanácsadók, illetve a
gyártó szakembereinek bevonása
is az informatikai szolgáltató cégen
keresztül történt. A munkálatokban
jelentős számú PA Zrt. szakember
vesz részt.

tunk egyrészt a MV-modul verzióváltása, másrészt az említett Projektmenedzsment modul
bevezetése.

- Munkacsoportod legfőbb célkitűzései?

- Az MV-modul verzióváltásának kapcsán, a
2005. év óta alkalmazott PassPortos tevékenységek áthelyezése az új AS6 környezetbe, a
felhasználó számára könnyebben használható
felület kialakítása, a jelenlegi környezetben
előforduló „idegen” nyelvhasználat javítása, ill.
kisebb módosítások végrehajtása. A PM-modul
bevezetése kapcsán, a műszaki jellegű beruházások megvalósítását korszerű projektirányítási
módszerek alkalmazásával kívánja a társaság
végrehajtani. Ehhez a szervezeti háttér kialakí-

szervezeteinek segítségével, valamint az
oktatáson résztvevők beütemezésére a betervezett kurzusokra. Munkánk során arra
törekszünk, hogy az oktatásokat sikeresen
lebonyolítsuk. A pozitív felhasználói visszajelzések érdekében azon munkálkodunk,
hogy könnyen megérthető oktatási anyagok
készüljenek, az oktatási termek megfelelő
felszereltséggel álljanak rendelkezésre és
a lehető legjobb szaktudással rendelkező
kollégák oktassanak.

- Milyen előttünk álló feladatokra hívnád fel
a kollégák figyelmét?
- Október közepére tervezett tantermi
oktatásokig minden passportos felhasználó

- Milyen előttünk álló feladatokra hívnád fel
a figyelmet?

- Jelenleg kiemelt feladat a Projektmenedzsment modul részletes terveinek véglegesítése, a
kapcsolódó interfészek (SAP, MS Project) funkcionális specifikációjának elkészítése. A Műszaki
változás modullal kapcsolatosan kiemelten kell
kezelni az új környezet tesztelését és a meglévő
oktatási anyagok új környezethez történő módosítását.

sikeresen el tudja végezni az e-learniges oktatási felületen az új AS6 szoftver alapoktatását. Majd három héten keresztül a szervezetek oktatási megbízottjai által feljelentkeztetett kurzusokon minden egyes hallgató meg
tudjon jelenni az általános oktatási osztály
vagy a Karbantartó Gyakorló Központ tantermeiben tartott oktatásokon! Azok a felhasználók, akik csak kis létszámban végeznek
az AS6-os rendszerben feladatokat, azok az
oktatók által munkahelyi képzésben vesznek
részt. Ahol a Passport csak kis mértékben
változott, ott az alapoktatáshoz hasonló, de
tesztkérdés nélküli tájékoztató e-learninges
oktatási anyagot kell a felhasználóknak áttekinteniük.

Új igazgatóság, új blokkok
Mint már ismeretes, a Lévai Projekt irányító bizottsága 2009. szeptember 11-én ülésezett, ahol megerősítették az atomerőmű
vezetésének korábbi döntését a Kapacitás
Bővítési Igazgatóság létrehozásáról, amelynek igazgatójává Lenkei Istvánt nevezték ki
szeptember 15-i hatállyal. Az új feladatokról
kérdeztem Lenkei Istvánt, de közben vissza
is tekintettünk a közelmúltra.

Először is gratulálunk a kinevezésedhez, és arra kérlek, villantsd fel eddigi
pályafutásod fontosabb állomásait.

vége, mikor bátyja segítségével Budapestre
települhetett.
A kilencedik X után is jó kedélyű Klári
néni jelenleg is a szoros családi és rokoni
kapcsolatok ápolója. Ottlétünkkor éppen
egyik rokona hívta telefonon, aki Magyarországon átutazva tartott Németországba,
és érdeklődött Klári néni hogyléte felől.
A szobor felavatásának időpontja még
nincs eldöntve, de ebben az évben bizonyosan elhelyezésre kerül a nyolc disputáló
tudós társaságában.

tásra került, és folyamatban van az eljárásrendi
környezet, a folyamat kialakítása. A modul a
projektek kezelésében (tervezés, jóváhagyás,
nyomon követés, lezárás) biztosít eszközt a projektvezetők számára.

- Három évtizeddel ezelőtt, 1979. szeptember elsején kerültem az atomerőműbe, miután a Műegyetem Gépészmérnöki
Karának atomerőműves szakándiplomát
szereztem. Harmadévesek voltunk a hőerőgépész szakon, amikor 10 főt toboroztak az
akkor induló nappali atomerőműves szakra. A tíz főből nyolcan Paksra kerültünk.

Milyen körülmények fogadtak, hogyan
alakult az életpályád?
- Akkor még az üzemi épület félkész állapotban volt. Az első néhány hónapot a Tallósy
János vezette üzemviteli osztályon töltöttük
azzal az instrukcióval, hogy menjünk, tanuljunk, kússzunk és másszunk, ismerjük
meg a területet. Azután 1980. januárjában
indultunk Novovoronyezsbe betanulni, egy
megszakítással kétszer voltunk ott, majd a
nyarat a volt NDK-ban töltöttük a rheinsbergi
szimulátoron. Az 1980-as év végig tanulással
telt, majd hazaérkezve az üzembe helyezés
sűrűjébe kerültünk. Az előírt vizsgák letétele
után üzembe helyező mérnökként tevékenykedtünk. Üzembe helyezés előtt addig vittük
a blokkokat, amíg az első üzemanyag töltet a
reaktortartályba nem került.
Aztán 1984-ben az első generációs ügyeletes mérnökök közül többen vezetői beosztásba kerültek, helyettük minket, az üzembe
helyező ügyeletes mérnököket irányították át,
amit kezdetben nagyon zokon vettünk, ám
később beláttuk annak helyességét. Ügyeletes
mérnöki beosztásban voltam 1992-ig, amikor
megalakult a Tóth György vezette Műszaki
Igazgatóság (MÍG), ahol rendszertechnikai
főosztályvezető lettem. Amikor 1995-ben
megszűnt az igazgatóság, az újonnan alakult
gépészeti igazgatóság közvetlenben dolgoztam 2000-ig, a MÍG újbóli megalakulásáig,
ahol gépész műszaki osztályvezető, majd
2001-től 2003. februárjáig igazgató voltam.
Az újabb váltás után Hamvas István mellett

pított Lévai Projekt.

Mit jelent számodra az igazgatói kinevezés?

dolgoztam az élettartam- gazdálkodási modell
kidolgozását irányítottam, de részt vettem az
üzemidő-hosszabbítási programban is.

A bővítéssel mikor kezdtél foglalkozni?

- A bővítési programmal már korábban
mások is foglalkoztak, ám akkor sajnos sikertelenül. Hamvas István 2006-ban szólt,
hogy ismét foglalkozni kellene a bővítés kérdésével. Ezen felbuzdulva elkészítettem egy
koncepció tervet, amelyet továbbítottunk az
MVM vezetése felé, és azt el is fogadták. Ennek és sok más erőfeszítésnek, valamint előkészületnek köszönhetően született döntés
a Teller Projekt megalapításáról, amelynek
alapító okiratát elő is készítettem. A projekt
feladatainak kidolgozását és végrehajtását
Hamvas István vezényletével, Cserháti András főszervező irányításával jórészt Katona
Tamás, Bajsz József és jó magam végeztük.

Minek köszönhető a Teller Projekt sikere?

- Ebben az időszakban már látszott, energetikailag kényszerpályára fog kerülni az
ország. Ezt alátámasztotta a Csom Gyula professzor irányításával működő bizottság energiapolitikai koncepciója, amelyben Katona
Tamás készítette az atomerőműves fejezetet.
Nyilvánvalóvá vált, hogy 2020 környékén
több erőművet avulás miatt le kell majd állítani, a villamosenergia-felhasználás nem fog
csökkenni, tehát sürgősen lépni kell, ha biztosítani akarjuk a zavartalan villamosenergiaellátást a jövőben is. Azt mindenki belátta,
hogy energiahordozókban szegény az ország,
csak lignitünk van, és elkerülhetetlen a nukleáris energia kapacitásunk bővítése. Ezek a
tények győzték meg a politikát is az elodázhatatlan lépésről, amelynek eredményeként
az Országgyűlés (2009.03.30-án) elfogadta az
új atomerőművi blokkok építéséhez vezető
munkálatok elkezdését. Ezzel a döntéssel a
Teller Projekt be is fejezte a munkáját, a következő feladatok szervezése már egy új projekt
feladata lesz. Ez pedig a 2009. július 2-án ala-

- Ez a kinevezés nagy megtiszteltetés
számomra, az eddigi szakmai munkám
megkoronázását jelenti. Úgy érzem magam, mint ahogyan Szabó Béni bácsi,
Pónya József és sokan mások érezhették
magukat annak idején, mikor elkezdték
az építkezést, amelybe volt szerencsém
nekem is fiatal mérnökként bekapcsolódni. Most pedig szakmai pályám végéhez
közeledve az új blokkok építését készíthetem elő, és ezt kevés ember mondhatja
el magáról, ezért érzem óriási megtiszteltetésnek az igazgatói kinevezésemet. Gondolom hasonlóan érezhet Cserháti András
főosztályvezető kollégám is, aki még korábban kezdte atomerőműves pályafutását, mint én, és most együtt dolgozhatunk
az új projekten.

Azt már tudjuk, hogy nyolc bizottságból álla Lévai projekt. Melyek ezek és
kik a vezetőik?
- Valójában hét bizottság van, mert a
nyolcadiknak mondott csak a hét bizottság
munkáját szintetizáló dokumentumokat
készíti el. A bizottságok a következők:
1. számú bizottság a finanszírozási kérdésekkel foglalkozik, Csanádi András és
Lavich Gábor (MVM)vezetik.
2. számú bizottság a tendereztetés technikai és műszaki előkészítését végzi, vezetője Cserháti András.
3. számú bizottság az elemzésekkel,
műszaki kérdésekkel és azok vizsgálatával
foglalkozik, az én vezetésemmel.
4. számú bizottság az engedélyeztetési
ügyekkel foglalkozik, vezetője Katona Tamás és Bajsz József.
5. számú bizottsághoz a jogi kérdések
tartoznak, vezetője dr. Bertha Kálmán és
dr. Pőcze Orsolya (MVM).
6. számú bizottsághoz a kommunikációs
teendők tartoznak, vezetője Mittler István
és TringerÁgoston (MVM).
7. bizottsághoz a társadalmi és gazdaságszervezési feladatok tartoznak, vezetője
Kováts Balázs.
A bizottságoknak el kell készíteniük a
részletes feladattervüket, amelyek elemzésére november végén kerül sor. Ebben az
ún. in-house elemzésben fogjuk deklarálni
mindazon téziseket, amelyek az alapját
képezik az előttünk álló munkáknak. -B-

2009. október

Az atomenergia
versenyképessége és
a pénzügyi válság
A világ energiaigénye a tanulmányok többsége szerint folyamatosan növekszik, az újabb előrejelzések szerint a válság csak némileg és ideiglenesen fogja vissza ezt a dinamikát (1. ábra.).
1. ábra. Az elektromos-energia igény
növekedése különböző tanulmányok
alapján

Az atomenergia versenyképességét a többi
villamosenergia-forráshoz
képest több tanulmány is vizsgálta. Többségük szerint az atomerőmű hosszú távon az egyik legolcsóbban termelő üzem (atomerőmű~48 Eur/MWh, CCGT~68 Eur/MWh, szél~72 Eur/MWh).
A nagy építési költséget ellensúlyozzák az alacsony üzemeltetési
költségek, magas rendelkezésre állás (atomerőmű~92%, szélerőmű~25%) és viszonylagos érzéketlenség a nyersanyagár-változással szemben (2. ábra). A Foratom nemrég közzétett tanulmánya
szerint a válság az atomenergiát nem érinti, mert bár hosszú egy
atomerőmű megvalósításának időtartama, de amennyiben időben elkezdik és jól szervezik az építkezéseket, elkerülhetők a szűk
keresztmetszetek. Az igazi atomerőmű építési boom feltételezett
beindulásáig a gazdaságosságot tekintve jó befektetésnek ígérkező üzemidő-hosszabítási projektek biztosítják a nukleáris ipar
prosperitását a válság alatt.

2. ábra. A villamosenergia-termelés költségszerkezete az üzemanyag-, kibocsátás-, fenntartási és üzemeltetési-, beruházási költségekre bontva.

Nem ilyen bizakodó a nemzetközi Energia Ügynökség (IEA)
idei tanulmánya, amely szerint a gazdasági válság a jelenleg futó
atomenergetikai projektek törléséhez vagy megvalósulási idejének növekedéséhez vezethet. Az előrehaladott stádiumban lévő
projektek befejeződhetnek, míg másokat leállásra kényszeríthetnek olyan nehézségek, mint a megnövekedett építési időtartam,
szakemberhiány és hosszú engedélyezési eljárás. Az atomerőmű-építés a nagyon magas építési költség miatt fokozottan kamatérzékeny és a hosszú építési idő alatt felhalmozódó tőkekamatok rontják a gazdaságosságot, különösen válságos időkben.
Az kezdeti óriási beruházási tőkeigény, a költségek túllépésének
kockázata (lásd Olkiluoto-3), és a szabályozási bizonytalanságok
óvatosságra intik az atomenergiába befektetőket és a hitelezőket,
az energiaigény hosszú távra prognosztizált dinamikus növekedése ellenére. A lakossági ellenállás is számottevő lehet. Egyes
szakértők véleménye szerint kormánygaranciák és állami pénzügyi biztosítékok meggyorsíthatják és ezáltal olcsóbbá tehetik
az atomenergetikai beruházásokat. A hitelfeltételek jelentősen
befolyásolhatják a befektetéseket, egyes esetekben növelhetik a
beruházás költségeit a magas kamatok, másrészt olyan államok
mint Kína, amelyek jelentős pénzügyi tartalékokkal rendelkeznek, bátran vághatnak bele atomerőmű építkezésekbe. A GDP
általános csökkenése ugyanakkor a villamosenergia igény csökkenését vonja maga után, ez nem kedvez az energiaszektornak.
A válság múltával, a gazdasági növekedés beindulása után a
fosszilis energiahordozók árának gyors növekedése és a készletek fokozatos kimerülése vonzóvá teheti az atomenergiát. A
hozzáférhető és gazdaságosan kitermelhető uránforrások azonban sorompót állíthatnak az atomenergia növekedése elé is. A
jelenleg ismert források kb. 100 évre elegendőek, de a zárt üzemanyagciklus megvalósulása esetén az atomenergia több ezer évig
kibocsátásmentesen rendelkezésünkre áll, ami már fenntartható
energetikát jelent (3. ábra).

3. ábra. A jelenleg ismert energiahordozó-tartalékok.

A zárt üzemanyagciklus megvalósítását lehetővé tevő reaktortípusok és technológiák jelenleg fejlesztés alatt állnak, de a
gazdasági válság nem kedvez a kutatás-fejlesztés megfelelő anyagi feltételeinek megteremtéséhez. A tapasztalatok azt mutatják,
hogy válságkezelés alatt a kormányok gyakorlatilag a bankszektor csillagászati eszközökkel való állami megtámogatását értik, a
nehézségekkel küzdő termelő vállalatok ennek töredékét kapják,
míg a kutatás-fejlesztésre, egészségügyre, oktatás-továbbképzésre inkább az elvonások jellemzőek.
Szerbin Pável
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Az Európai Parlamentben jártak
a PA Zrt. vezetői
2009. szeptember 15-én Strasbourgban az Európai Parlament
(EP) plenáris ülése alkalmából
a Herczog Edit magyar és EijaRiitta Korhola finn parlamenti képviselők által társelnökölt
fórum az Európai Nukleáris
Energia Jövőjéért EP-képviselői
szervezet a Foratom közreműködésével fogadást adott az
újonnan megválasztott képviselőknek.
Ez jó alkalomnak kínálkozott arra,
hogy cégünk szorosabbra fűzze meglévő jó kapcsolatait az újraválasztott
képviselőkkel és partneri viszonyt
alakítson ki az új EP-tagokkal. Emellett vezető európai tisztviselőkkel kétoldalú találkozókon vitatták meg az
európai atomenergetika helyzetét és
egy munkaebéden látták vendégül a
tavaszi választásokon mandátumhoz
jutott magyar képviselőket. A látogatásról kérdeztem Hamvas István
műszaki vezérigazgató-helyettes urat,
aki Podolák György és Józsa István, a
parlament Gazdasági és Informatikai
Bizottságának elnöke és tagja, Nagy
Andor, a parlament Környezetvédelmi Bizottságának elnöke, Süli János
vezérigazgató, dr. Varga-Sabján László
törzskari és humán igazgató, Mittler
István kommunikációs igazgató társaságában volt tagja a küldöttségnek.

A magyarországi EP-választásokhoz hasonlóan Európa csaknem valamennyi tagállamában
átrendeződött a pártstruktúra. A
megváltozott erőviszonyok milyen
hatással lesznek az energetikai
ügyekre, hazai tervekre és a nukleáris energia fejlesztésének lehetőségeire EU-szinten?
- Erre egyértelműen az a válaszom,
hogy nem lesznek. Azért nem, mert
az összhang a hazai pártok között már
korábban megvolt az atomenergia
megítélésében. Ahogy érzékeltem, ez
az Európai Parlamentben is így van.
Ez Magyarország esetében gyakorlatilag azt jelenti, hogy a nukleáris energia és az atomenergetikai fejlesztési
tervek elfogadottsága teljes mértékű.
Brüsszelben pedig azt tapasztaltam,
hogy a választások után megerősödött
az atomenergia mellett nyíltan kiálló
parlamenti képviselői csoport.

A PA Zrt. vezetői, Santiago San Antonio, a Foratom vezérigazgatója, Sami Tulonen igazgató és Hans Körteweg vezető szakértő

Az emberben az a benyomás
alakulhat ki, hogy az új parlamentben nem elég erős a magyar
EP-részvétel az atomenergia
szempontjából fontos energetikai (ITRE) és környezetvédelmi
(ENVI) bizottságban. Mindössze
egy tagunk és egy póttagunk van
az ITRE-ben. Ön hogy látja ezt?
- Én ilyen minősítést nem tennék.
Közvetlenül nem látom, hogyan képviseltetik magukat a magyar küldöttek a különböző bizottságokban. Azt
látom, hogy Herczog Edit képviselő
asszony nagyon tevékeny energetikai
ügyekben, munkájának megítélése
nagyon pozitív. Kiáll az atomenergia
mellett, kiállásával sok embert meg
is tud győzni. Ezért itthon az „Atomlady” nevet adták neki. A magyar
parlamenti képviselőkkel való találkozás során a megnyilatkozásokból
számomra egyértelművé vált, hogy
megvan közöttük az összhang és
kiállnak a nukleáris energia mellett.
Balczó Zoltánnal, aki az egyetlen
magyar az ITRE bizottságban, volt
alkalmam hosszabban beszélgetni.
Szakmai hátteréből adódóan (a BMEn végzett, az Erőmű- és Hálózattervező Vállalatnál dolgozott tervező mérnökként) nagy érdeklődést mutat az
atomenergia iránt, és megegyeztünk,
hogy munkakapcsolatunkat tovább
mélyítjük. Ugyanilyen aktivitás és
pozitív hozzáállás volt tapasztalható
Eija-Riitta Korhola finn EP-képvise-

lő, Herczog Edit, Schmitt Pál, Gyürk
András és Glattfelder Béla részéről,
meghívtuk őket egy erőmű-látogatásra, ahol folytathatjuk azt a párbeszédet, amit Strasbourgban elkezdtünk.

Mik lesznek az új EP energetikával kapcsolatos feladatai?
- Valószínűleg folytatódik a nukleáris energetikával kapcsolatos kezdeményezések sorozata (ENEF, HLG,
SNE-TP), majd menet közben jönnek
az új feladatok. A beszélgetéseink
nem terjedtek ki az egyes már megjelent vagy tervezett EU-direktívák
szakmai tartalmára, ezek a részletek
már nem illettek volna bele a megbeszélések tematikájába.

Szóba került-e a paksi atomerőmű
bővítése?

- Igen, az érdeklődés legnagyobb
részt ezzel volt összefüggésben, Süli
úrral együtt a korrekt tájékoztatást
megadtuk.

Kell-e lépéseket tennünk a bővítés
európai parlamenti megismertetése, népszerűsítése és elfogadtatása irányában?

- Az energetika a tagországok kompetenciájába van utalva, a bővítést az
EU-ban elfogadtatni nem kell. Erre
van megfelelő hazai jogszabály, nincs
szükségünk az EU beleegyezésére. Mivel nekünk főként atomenergia-párti
képviselőkkel volt alkalmunk találkoz-

ni, ezért magától értetődő, hogy Magyarország törekvését új atomerőművi
blokkok építésére pozitívan ítélik meg.
Hasonlóan üdvözlik, hogy ennek a
tervnek a társadalmi elfogadottsága
Magyarországon jó. Eija-Riitta Korhola asszony a finn példán mutatta be,
hogy milyen fontos szerepe van a tájékoztatásnak az elfogadottság megtartásában, illetve további növelésében.

Milyen benyomás alakult ki
Önben az út nyomán? Érdemes-e
fenntartani az európai uniós kapcsolatrendszert?

- Úgy gondolom, mindenképpen,
aminek nem feltétlenül az a formája, hogy sűrűn kijárunk Brüsszelbe.
Persze a fontosabb eseményeken célszerű részt venni, de mi a magunk
részéről többet tudunk adni, nagyobb
betekintést adhatunk a munkánkba,
az atomerőmű életébe, ha vendégül
láthatjuk a döntéshozókat Pakson. A
magyar képviselők örömmel fogadták azt az ötletet, hogy a magyar EPképviselőket egyszerre hívjuk meg
Paksra, és itt adjunk egy részletes
tájékoztatást a hazai energiapolitika
bennünket érintő fejleményeiről. A
meghívókat írásban átadtuk, szóban
is megerősítettük, és elkezdtük a látogatás megszervezését.

Hamvas úr, köszönöm a tájékoztatást!
Dr. Szerbin Pável, EU-szakértő

Konferencia az atomerőmű bővítése kapcsán
A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok
Szövetsége és a Szakújságírók Egyesülete
közös konferenciát rendezett Budapesten,
a BNV területén. A konferencia témája:
Hazánk atomenergia-fejlesztésének kérdései, különös tekintettel a paksi atomerőmű
bővítésére.
A vitaindító előadást Hónig Péter közlekedési,
hírközlési és energiaügyi miniszter tartotta.
Előadásában foglalkozott a hazai energiafogyasztás helyzetével, a gazdasági válság miatti
pillanatnyi fogyasztáscsökkenéssel, amely év
elején elérte a 7%-ot. Ám ez a visszaesés nem
változtat a középtávú előrejelzéseken, amelyek
fokozatos energiafogyasztási növekedést jeleznek. A növekvő igények kielégítése mellett biztosítanunk kell a közel 4000 MW-os selejtezési
hiányt, mondotta a miniszter. Ebben a hiánypótlásban van fontos szerepe az atomerőmű bővítésének. A bővítéssel kapcsolatos előterjesztést
szeptember 8-án fogadta el a kormány, mondotta Hónig Péter.
A miniszteri vitaindítót követő hozzászólások
között voltak érdekes felvetések. Reményi Károly
akadémikus például szorgalmazta a Duna—Tisza
közötti csatorna megépítését tározóval együtt,
amelynek feltöltésére az atomerőmű éjjeli kapacitását lehetne felhasználni.
A következő előadó Süli János vezérigazgató volt,
aki az atomerőmű tervezett bővítésének feladatairól
és lehetőségeiről tájékoztatta a népes hallgatóságot.
Előadásában azokra a kérdésekre is választ adott,
amelyeket a miniszteri előadás után tettek fel.

Az előadók között volt még Rónaky József, az
OAH főigazgatója, aki a hivatal megnövekedett
feladatairól szólt, nemzetközi összehasonlítással is
tűzdelve előadását.
Szabados Gábor, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnöke a Bátaapátiban létesített kis
és közepes aktivitású radioaktív hulladékok
tárolójának építéséről és üzemeltetéséről adott
tájékoztatót.
Végül Kósa Péter, a Fiatalok a Nukleáris Energetikáért társaság elnöke tájékoztatta a jelenlévőket a társaság munkájáról, megemlítve a
Sziget Fesztiválon való folyamatos jelenlétüket
és tapasztalataikat, a fiatalok vélekedését az
atomenergiáról.

2009. október
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Diagnosztikai
rendszerek az
atomerőműben
Az atomerőmű diagnosztikai rendszerei kétségtelenül
egyfajta szakmai kuriózumot jelentenek, egyszersmind számos lehetőséget rejtenek magukban. A rendszerről Kiss Gábort kérdeztem, aki 1997 óta vezeti
az atomerőműben zajló diagnosztikai tevékenységek
nagy részét kézben tartó diagnosztikai csoportot.
Mi diagnosztika lényege?

A különböző műszaki berendezések olyan, célszerűen
megválasztott üzemi paramétereinek (például rezgés, hőmérséklet stb.) rendszeres vagy folyamatos mérése, amelyekből
következtetni lehet az adott berendezés állapotára.

Milyen kezdetekre tekint vissza a diagnosztika az atomerőműben?
A diagnosztika különböző formában és szervezeti keretekben már a kezdetektől működött az atomerőműben. Az
első időkben főként tudományos és kutatóintézeti méréseket
takart, amiknek nem igazán volt megoldott az operatív hasznosítása. Ezt a megközelítést a 90-es évek közepétől lassan
felváltotta a különböző diagnosztikai módszerek gyakorlati, az
üzemet és a karbantartást jobban szolgáló alkalmazása.

Milyen területekre történt meg ezeknek a gyakorlati
alkalmazásoknak a kifejlesztése?
2000 óta a következő területekkel foglalkozunk: forgógépdiagnosztika, reaktorzaj-diagnosztika, idegentest-detektálás,
armatúradiagnosztika, termográfia, eseti mérési programok.
Ezek a területek jelentik egyszersmind a műszaki főosztályhoz tartozó diagnosztikai csoport munkájának profilját is.

Mely szervezetek használják fel a diagnosztikai mérésekből származó adatokat?
Méréseinkkel és műszaki javaslatainkkal főként a karbantartási műszaki döntéshozatal folyamatát támogatjuk. Elsősorban a berendezésmérnökök, a rendszertechnológusok és
a karbantartók részére végzünk állapotvizsgálatokat.

Milyen területen kamatoztathatók legjobban a diagnosztikai rendszer nyújtotta lehetőségek?
Mára olyan modern diagnosztikai rendszereket üzemeltetünk, amelyek eredményei már egy állapotfüggő karbantartási
rendszerben is jól hasznosíthatóak. Az állapotfüggő karbantartás lényege röviden az, hogy egyfelől hibátlan gépeket ne kelljen
feleslegesen karbantartani, mert ez nemcsak gazdaságtalan, de
maga a karbantartás is hibaforrássá válhat az adott berendezés
tekintetében. Másfelől viszont a kezdődő stádiumban levő hibákról idejekorán információt kell tudnunk szerezni, mert ez
alapozza meg a célirányos karbantartások tervezését.

Mennyire kihasználtak a diagnosztikai rendszer által
nyújtott lehetőségek az atomerőműben?
Az atomerőmű karbantartási stratégiája részben a számos
biztonsági rendszerre vonatkozó szigorú hatósági előírások,
részben a hagyomány, illetve megszokás miatt még TMK
alapúak. Azonban az ASME alapú karbantartáshatékonyságmonitorozási rendszer és a gazdasági szempontokat is figyelembe vevő új karbantartási stratégiákra jellemző megközelítés cégünknél is mindinkább teret nyer. Ezek bevezetésével
egyre nélkülözhetetlenebbé válik a diagnosztikai vizsgálatok
eredményeinek figyelembevétele.

Milyen mértékben hozzáférhetők a diagnosztikai rendszer szolgáltatásai azon atomerőműves szakemberek
részére, illetve hogyan használhatják azok, akik esetleg
még nem ismerik közelebbről a rendszert, de munkájukhoz segítséget jelenthetne?

Jelenleg főként a forgógép-diagnosztikai vizsgálatok eredményei (rezgésmérések és termográfia) érhetők el egy intranetes felületen keresztül. Ezek az adatbázis-felületek napi
szinten is hatékonyan képesek segíteni a műszakiak munkáját. Tervezzük a reaktordiagnosztikai rendszer mérési eredményeinek megosztását is, de azt már főként az integrált műszaki rendszer által biztosított keretek között. Az elérhetőség
biztosításához engem kell megkeresniük az illetékeseknek.

Létezik-e valamilyen szakmai különlegesség, amit kiemelnél a diagnosztika által kínált lehetőségek közül?
Kettőt emelnék ki a rendszereink közül. Egyrészt a forgógépdiagnosztikai rendszert, amelyet már több mint tíz éve üzemeltetünk, és mára 650 forgógép ciklikus vizsgálatát öleli fel. Az
erre kialakított s az intranetről is elérhető megjelenítő felületet
már egyre szélesebb körben használják mind az üzemeltetők,
mind a karbantartók, mind a berendezésmérnökök.
Másrészt a reaktorzaj-diagnosztikai rendszert emelném ki,
amelynek rekonstrukciója 2005 és 2008 között zajlott, és mára
jól használható rendszerré nőtte ki magát. Ennek segítségével
például becsülni lehet a reaktorban áramló hűtőközeg sebességét, és sebességtérképek készítésére is lehetőség nyílik.

Milyen kapcsolódó munkák vannak még hátra? Melyek
az aktuális feladatok, fejlesztések a diagnosztikai rendszer kapcsán?
Jelenleg folyik a diagnosztikai adatbázisok PassPort rendszerbe történő integrálása, ezen kívül a megjelenítő felületek
további kialakítása, fejlesztése, valamint a motoros armatúrák
diagnosztikai vizsgálatainak kiterjesztése és a napi mérési
gyakorlat kialakítása is folyamatban van.
Prancz Zoltán

Szabályzó és vezérlő rendszer csere
a 3. blokki dízelgenerátoron
Fontos és nagy terjedelmű átalakításokat végeztek el a 3. blokki
1-es (30QD01D001) dízelgenerátoron az őszi főjavítás során a PA
Zrt. és a vállalkozók szakemberei. Solymosi Csaba projektvezetőt, Hackl Béla vezető mérnököt
és Nagy László szakértőt kérdeztük munkájukról október 2-án a
helyszínen.
Solymosi Csaba: – A projekt főosztályon rendszerszintű átalakításként
került hozzám ez a feladat. Az 1-2.
blokki felújításban korábban már
részt vettem, a vezérlőrendszerrel
foglalkoztam. Most a teljes projektet
kellett összefognom, ami nagyon összetett munka. Szerencsére tapasztalt
munkatársak segítettek: rendszertechnológiai szinten Hackl Béla (rto),
villamos területen Nagy László, irányítástechnikában Harmat László (ao), a
gépész munkáknál Botka Rita (pto).
Természetesen a villamos üzemviteli
osztály és sok más kolléga dolgozott
még itt a vállalkozók, az OVIT, a Ganz,
a Gépkar és a Megatechno mellett.
– A nehézséget az jelentette, hogy
az 1-2. blokktól különböző, egyszintes
helyiség nem tette lehetővé az előszerelést, bonyolította a helyszíni munkát.
Több szervezet, sok kolléga munkáját
kellett összehangolni, de mindenki tette
a dolgát. Vezetőink, sőt a napokban Süli János vezérigazgató is megtekintette,
hogyan állunk. A szerelést és a hét végi
próbákat követően várhatóan október
4-én, vasárnap át tudjuk adni az üzemvitelnek a gépeket. A munkát jövőre itt
egy, a 4. blokkon két gépen, 2011-ben
még egy-egy gépen folytatjuk.
Hackl Béla: – Az átalakítás célja
elsősorban az üzemvitel és az üzemidő-hosszabbítás támogatása megbízhatóbb működéssel. A relés technikai
helyett digitális, számítógépes rendszerrel és az új fordulatszám-szabályzóval javítható a hibastatisztika, a sikertelen indítások mennyisége, elkerülhető lesz a forszírozott üzemmód
a nagy fogyasztók belépésekor. Az új
rendszer rendkívül jó lehetőségeket
biztosít a különböző hibaokok keresésére, feltárására, ami eddig körülményes volt. Sok adat lesz rögzíthető,
archiválható. Gyakran este is forgott
az agyam, hogy a PLC adta lehetősé-

geket hogyan lehetne a legjobban kihasználni. Közös alkotási folyamat volt
ez a gépész villamos és irányítástechnika szakembereivel. Gépész területen
a légtartályok szerkezeti vizsgálata és
nyomáspróbája történt meg, egy régi
biztosítói igény miatt pedig nagyobb,
3 köbméteres, duplafalú napi üzemanyag-tartályt építettek be szórt vizes
tűzvédelemmel.
– A készre szerelt rendszerben
először a vezérlőszekrényt, annak bemeneteit, majd a kimeneti elemeket
ellenőrizzük. A gázolaj, kenőolaj, levegő, belső hűtővíz tartályok jelzéseit
az automatikus feltöltést követően ürí-

téses próbával ellenőrizzük. Fokozatosan történik az egyes alrendszerek
ellenőrzése – részben valós, részben
mesterséges – jelek beadásával. A
motor indításával kezdődik a komplex
– gépész, villamos, irányítástechnikai
– próba. A dinamikai próbák a szabályzók beállításához kellenek, amit
a párhuzamos kapcsolás követ.
Nagy László: – Kb. 10 éve tervezzük
ezt az átalakítást. Az 1-2. blokkon én
voltam a projektvezető. Aztán nyugdíjba mentem, de visszahívtak. Jó érzés,
hogy szükség van a tapasztalatomra.
Ez alkalommal a 3 blokki 1. gépnél
próbaként végezzük el az átalakítást.

A relés vezérlőszekrény helyett számítógépes PLC vezérlést és diagnosztikai
rendszert alakítottak ki. Az 1-2. blokkhoz hasonlóan új, Woodward típusú
fordulatszám-szabályzót építettek be.
Felújításra került az egyenáramú,
valamint a 0,4 és a 6 kV-os elosztó,
kicserélték a 25 éves akkumulátortöltőt, az akkutelepet és a kapcsolódó
kábeleket.
– Péntek délután az üzembehelyezési program felénél tartunk. A szerelés megtörtént, a funkciópróbák és a
rendszerek feltöltése folyik. A nyomáspróbák után a gép megforgatása jöhet.
A hétvégi program után várhatóan
átadjuk az üzemvitelnek a gépet. Az
eredmény egy nagy ugrás a korábbi
állapothoz képest: új, korszerű szabályzó, modern vezérlőrendszer érintőképernyős panellel, automatikus
szinkronizálás, felhasználóbarát diagnosztika és monitorozó. Várhatóan a
forszírozott fordulaton való működésre sem lesz szükség. Világszínvonalú
lett a dízelvezérlésünk.
Hadnagy Lajos
Az interjúk után, október 4-ére sikeresen elvégezték az átalakítások utáni
próbákat. A 24 órás járatás után végrehajtásra került a biztonsági rendszer
LIP-II próbája.

Műszeres stressz-szint-mérés
Részvénytársaságunknál - tesztelés jelleggel - a kijelölt munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók részére az emberi szervezet
stressz alapú terheltségéről, annak
védekező, ellenálló képességéről,
további tartalékairól műszeres felmérés készült. A vizsgálat célja
- az egészségügyi szűrések körének
bővítésével - az emberi szervezet és
a szív stresszterhelésének objektív
felmérése volt.
Miért szükséges, hogy ismerjük
szervezetünk sztressz-szintjének
mértékét? – kérdeztem Kontha
Rita tanácsadót:

- „A stressz az élet sava-borsa”
mondta dr. Selye János a stressz elmélet megalkotója. Ahhoz, hogy ezt
a megállapítást a mai felgyorsult
stresszel terhelt világunkban helyesen értelmezzük, tudnunk kell, hogy
egyéni szervezetünk miként reagál a
napi kihívásokra, feladatokra. A napi
feladatok elvégzéséhez és a váratlan
helyzetek megoldásához szükség van
a szervezetünk fokozott működésére.
Fontos dolog tudni, hogy a stresszhelyzetek megélése - egy adott mértékig
- nem ártalmas. A műszeres vizsgálattal szeretnénk az erőmű munkavállalóinak segítségére lenni abban,

hogy reálisan értékeljék saját szervezetük ellenálló képességét a stresszel
szemben. A fokozott stresszterhelés
egyik egészségromboló hatása lehet a
szív- és érrendszeri megbetegedések
kialakulása. Ezen kockázatok mérését a világon egyedüli módszerrel, a
Vicardio készülékkel tehetjük meg. A
Vicardio a szív funkcionális állapotának és a stressz (kémiai, fizikai, táplálkozási, pszichés, környezeti) általi

terhelésének kiértékelésére szolgáló
mérő- és értékelő műszer, amely egy
EKG-mérés adataiból két perc alatt színes, 3 dimenziós képet készít a szív
állapotáról.

Arról, hogy mit olvashatunk le
a 3D-s felvételről, Hajsz Ferenc
tanácsadó a következőket mondta:
- A szív képe egy „pillanatfelvétel”,
amelyet speciális algoritmus segítsé-

gével az elektrokardiogram jele által
tartalmazott információkból nyerünk.
A Vicardio leméri és kiszámítja a
stressz terhelését és grafikusan ábrázolja a szívműködést, valamint a szív
funkcionális paramétereit. A készülék
nemcsak kiértékeli a kapott információt, hanem a szükséges figyelmeztetést
is megadja, amennyiben a mért érték
az átlagos értéktől lényegesen eltér.
A Vicardio nem állít fel diagnózist,
viszont olyan finom eltérések felismerését teszi lehetővé, amelyek a szív
komolyabb megbetegedését előzhetik
meg, továbbá utalhatnak bizonyos
egyéb eltérésekre is. A készülék méri
a szívfrekvencia rejtett ingadozásait, ennek alapján képes kimutatni a
szervezet vegetatív stresszértékét. A
vegetatív stressz azt mutatja, hogy a
huzamosabb időn keresztül fennálló
stresszhelyzet milyen károsodást okozott már a szív- és érrendszerben.
A műszeres vizsgálat mellett a
felmérésben részt vevő munkavállalók egy rövid kérdőívet is kitöltöttek,
amelynek célja az esetleges stresszforrások feltárása volt. A vizsgálat
eredményéről a résztvevők grafikus és
szóbeli értékelést, valamint a stresszszint kezelésére vonatkozóan tanácsadást kaptak.
László A. Zoltánné
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HyCentA, lézeres üvegmotor

Különös dolgok történnek a Grazi
Műszaki Egyetem egyik fakultásán.
Szeptember 16-án meg is tudhattunk
néhány érdekfeszítő részletet az itt
folyó munkákról. A Magyar Energia
Hivatal szervezésében kb. 25 fős delegáció látogatott a helyszínre. Tagjai
részben a fenti intézményből (Pataki
István vezetésével), részben az ERBE
Zrt. szakembereiből kerültek ki.
Paksot Racskó Imre, Hanti Zoltán,
Krausz Konrád és e sorok írója képviselte. A társaságot a helyszínen
Dr. Manfred Klell úr, a HyCentA
Research GmbH vezetője fogadta és
köszöntötte.
A lényeg a helyszínen van: Ausztria egyetlen hidrogénkútjánál jártunk. Létesítése
kb. 1 millió euróba került, technológiai
színvonala kimagasló. Itt folynak azok a
kutatások, amelyek – egyesek
szerint - a jövő energiaforrásának
tekintett hidrogén gyakorlati alkalmazására irányulnak. Szikramentes körülmények, tartálypark
a sűrített és folyékony hidrogén
fogadására, töltőállomások, ausztenites acélból készült berendezések, hőcserélők, elektronikus
detektorok, egy konténerbe telepített vezénylőterem és két egész jó
kocsi kék rendszámmal. A méretezési jellemzők a kúton mínusz
252 oC és 350 bar. Nitrogén, víz,
hélium és oxigén szükséges még
a kút működtetéséhez. A robbanásveszélyes gázkoncentráció 10
százalékának elérésekor vészjelzés keletkezik, 20 százaléknál az
összes szelep lezár. A távjelzések
eljutnak az egyetem megfelelő szakembereinek számítógépére, illetve sms-üzenetet
is kapnak az érintett személyek. A mini vezénylőterem egyébként teljes mértékben
távirányítható. A pult jobb és bal oldalán
egy-egy piros „ÜV-1” gomb szolgál a kezelői leállításra. A kút számos pontján újabb
piros nyomógombok szolgálják a gyors leállítást. A hidrogént Németországból kapják
tartálykocsikban, a Linde cég a szállító. Az
igényeknek megfelelően általában hetente
két tartálykocsi érkezik, egyenként 1000
kg hidrogénnel. A legközelebbi ilyen kút
egyébként Münchenben van, most még
meg kell gondolni a hidrogénes autózást.
A töltőállomás legfontosabb berendezései:
vákuumszigetelt tartály 1000 kg cseppfo-

lyós hidrogén befogadására, léghűtéses
elpárologtató, kompresszortelep, két töltőkút. Ezek közül a gázt szolgáltató kút
töltőfeje megegyezik a földgázt forgalmazó
kutak fejegységével. A folyékony üzemanyagot adó kút csatlakozófeje hasonló a
rakétatechnikában használt egységekhez:
a hidrogén töltésén túl a robosztus eszköz
biztosítja a héliumos öblítést, az elszívást és
a visszavezetést is.
A kompresszoros Mercedes különleges
példány, vendéglátónk szerint nincs párja
a világon. Túl azon, hogy a benzinüzem
mellett földgázzal is üzemel (ilyen autók
már futnak egy ideje), tetszőleges földgáztartalom mellett hidrogént is lehet tankolni
a hátul elhelyezett két tartályba – vagy éppen fordítva. A csomagteret szinte teljesen
elfoglalják a berendezések, sőt az utastérbe is átnyúlnak. A fentiek miatt kiegészítő
nyomásálló burkolatban van a két tartály.
Csövek, érzékelők, biztonsági szelepek

töltik ki a teret (csupán néhány CANDUtípusú üzemanyagcella férne el még hátul,
és akkor szinte teljes lenne a meghajtás ).
Érdekes módon a motoron nem nagyon
kellett változtatni, a legnagyobb gondot
a megfelelő elektronika megálmodása és
megépítése jelentette. A kocsit rendszeresen használják és tesztelik, nem volt vele
komolyabb probléma. Egy feltöltéssel a
hatótávolsága 100-150 km. A teljesítmény
nagyjából 30 százalékkal kevesebb a benzines üzemhez viszonyítva. Most várják
a hatóság döntését, hogy végleges közúti
forgalmi engedélyt kapjon, és igazi feketefehér rendszám kerüljön rá. Két év lázas
munka van benne – jegyezte meg vendéglátónk.

A Mitsubishi is gázt kap, de kialakítása miatt más kategória. Ebben egy tartály
lakozik hátul, amelynek térfogata duplája
a másik kocsiban lévőnek. Itt csak a csomagtér van használat alatt, ezért csupán
egy műanyag zsák a védőburkolat. Szintén
kedvezőek a tapasztalatok, de az eredeti
teljesítményből (200 lóerő) száznegyvenet
tudtak elérni a gáz használata során. Központi probléma a tartályok szilárdságának
biztosítása. Dolgoznak rajta, a speciális
acélt lassan felváltják a kompozit anyagokból készült tartályok. Közbenső megoldásként acélbelsőt és szénszálas burkolatot
használnak.
A telephelyhez tartozik még egy BMW
gépkocsi is, ez látogatásunkkor nem volt
a helyszínen. Ez üzemel cseppfolyós hajtóanyaggal. Itt az a probléma, hogy a folyékony hidrogén 1 százalék/nap fogyással
eltűnik a tartályokból, így ez a kút most
üres is volt.

Rövid konzultáció következett, és lassan
bekerülünk mi is a történetbe. A paksi
atomerőmű hidrogénfejlesztő állomása felújításra szorul. Elképzelhető egy nagyobb,
2x300 kilowatt teljesítményt igénylő új
létesítmény felépítése. Ennek üzembe állításával el lehetne látni a generátorüzemet
megfelelő mennyiségű gázzal, és ki lehetne
alakítani Magyarország első hidrogénkútját. A felhasználók között szóba jöhet egy
átalakított vagy tipikusan így gyártott autóbusz, illetve más érdeklődő fogyasztók.
Mint megtudtuk, az M.A.N. cég már nincs
benne a buszprogramban, a Mercedes
azonban stratégiai partnernek tekinthető a kérdésben. A menetrendbe történő
beállítás biztosan nem lenne egyszerű a

közlekedési hatóságnál, de a busz használatával Paks még inkább hangsúlyozhatná
a környezetbarát energiatermelést és energia-felhasználást. Elmondhatnánk, hogy a
buszból égéstermékként távozó víz abszolút csak tiszta forrásból származik.
A hidrogén égésének tanulmányozására egy próbatermi rendszert hoztak létre,
amelynek átfogása a néhány kilowattos
motortól a százas nagyságrendig (buszok,
vontatók, hajók) terjed. Ennek a sornak az
egyik tagja az az üvegből készült motor,
amelyet sikerült megtekinteni. A kicsi,
mindössze 500 köbcentiméteres motor
szinte elvész a kisegítő berendezések
között. Nagy felbontású és -sebességű
kamerák, lézerek és tükrök, érzékelők
hada veszi körül az aprócska jószágot. A
speciális gép az Egyesült Királyságban készült, teljesítménye 6-7 lóerő, sajnos többet
nem enged meg az anyagminőség. A cél
nem is a teljesítmény hajszolása, hanem
az égési folyamatok hathatós tanulmányozása. Mivel
a hidrogén és az oxigén is
színtelen, továbbá az égés
robbanásszerűen játszódik
le, lézerrel festik meg a jelenséget és több irányból
az egészet filmre rögzítik.
A lassított visszajátszásból
és rögzített hőtechnikai paraméterekből lehet következtetni az adott beállítás
hatékonyságára.
Volt alkalmunk megnézni egy rossz és egy jó beállítás videóját is, illetve azok
összevetését a szimulált
körülményekkel. Sajnos a
motort éles üzemben nem
volt szerencsénk megnézni.
A látogatást záró rövid összefoglalón vendéglátónkkal együtt megállapítottuk, hogy
számos megoldandó probléma terheli még
ezt a lehetőséget. Szóba került a hidrogénnel táplált üzemanyagcella ügye is, aminek
korlátai szintén elég jelentősek még a tömeges elterjedéshez. Mindamellett meg kell
említeni, hogy német és japán autógyártó
és energiaszolgáltató cégek 2015-re százezernél több hidrogénhajtású járművet és
száznál több hidrogénkutat szeretnének
látni Európában. Sajnos fényképeznünk
sehol nem lehetett, de információk nyerhetők itt: www.hycenta.tugraz.at
Köszönettel tartozunk Pataki úrnak a
szervezésért. Talán egyszer vezethetem a
Mercit is…
Varga József

A nukleáris hatóságok az új tervezésű atomreaktorok biztonságáért
Az OECD NEA (Nukleáris Energiaügynökség) szervezésében 2009. szeptember 1011-én Párizsban találkoztak a nukleáris
hatóságok vezetői a szállítók, üzemeltetők és intézetek képviselőivel annak érdekében, hogy fontos lépéseket tegyenek
a globális nukleáris biztonság növeléséért.
23 ország és 10 nemzetközi szervezet részéről több mint 170 résztvevő volt jelen
a konferencián.
Mivel sok ország tervezte, hogy új atomerőművet épít, 2007-ben létrehozták a
Nemzetközi Tervezésfejlesztési Programot
(MDEP) annak érdekében, hogy a nukleáris hatóságok közösen fejlesszék innovatív
eszközeiket, egyesítsék lehetőségeiket és
tudásukat az új reaktorok tervének vizsgálatánál. Az MDEP égisze alatt a nemzeti

hatóságok erősítik a társadalom és a környezet védelmét. Ezen előremutató együttműködés alapján a hatóságok növelni tudják a tervek értékelésének hatékonyságát,
közelíteni tudják a hatósági gyakorlatot
egymáshoz.
Az MDEP-tagok úgy érezték, hogy a célok fokozatos fejlesztése után eljött az idő
a más országok hatóságaival, iparának
és kutatóintézeteinek képviselőivel való
gyakorlati tapasztalatcserére. A MDEPprogramban tíz ország – Dél-Afrika, az
Egyesült Államok, az Egyesült Királyság,
Finnország, Franciaország, Japán, Kanada,
Kína, Korea és Oroszország – vesz részt. A
programban a Nemzetközi Atomenergiaügynökség (NAÜ) is részt vesz, a műszaki
koordinációt a NEA végzi.

Luis Echávarri, a NEA vezérigazgatója
elégedettségét fejezte ki, hogy a MDEP formálisan is egy hosszú távú projektté alakult, amely lehetővé teszi az együttműködést új reaktorok tervének értékelése terén
és közelíti a hatósági követelményeket és
gyakorlatot.
André-Claude Lacoste, a Francia Nukleáris Biztonsági Hatóság és a MDEP
politikai csoportjának elnöke szerint a
MDEP kulcsfontosságú program az új
atomerőművek építése terén. A hosszú
távú folyamatba minden érintettet be kell
vonni. Néhány fontosabb feladatra kell
koncentrálni, melyek közbenső eredményeket hoznak.
Gregory Jaczko, az USA Nukleáris Biztonsági Bizottságának (NRC) májusban

kinevezett elnöke aláhúzta, az MDEP
sikeres lesz, mert minden hatóság jobban informálttá válik, jobban fókuszál a
biztonságra, és függetlenebb lesz a döntéshozatalban.
Nyikolaj Kutyin, az orosz Rosztyehnadzor elnöke várakozását fejezte ki a reaktorok terveinek vizsgálatára vonatkozó előírások és kritériumok kidolgozása iránt.
Kiemelte, a nukleáris piac globalizálódik,
tehát szükség van a konvergenciára.
A kisebb nukleáris programmal rendelkező országok kifejezték abbéli reményüket, hogy tapasztalatot szerezhetnek azon
hatóságoktól, ahol már folyik az új reaktortípusok vizsgálata.
Az OECD NEA sajtóközleménye alapján:
Hadnagy Lajos

Hírek az atomenergia
világából
Együttmûködés erõmûvi
daruk gyártásában
A Westinghouse egyik alvállalkozója,
a PaR Nuclear cég közös vállalkozást
hozott létre a Hutchinson Manufacturing
vállalattal atomerőművi daruk gyártására, összeszerelésre és tesztelésére. Az
új cég a NuCrane Manufacturing nevet
kapta, és olyan darukat és emelőgépeket
fog gyártani, amelyek kiszolgálják a jelenleg Kínában, majd később az Egyesült
Államokban épülő AP-1000 típusú blokkokat. A gyártáshoz új üzemet hoznak
létre a Hutchinson Minnesota államban
lévő telephelyén. A tervekben üzemanyagátrakó gépek, karbantartást kiszolgáló
daruk és berendezések gyártása, valamint ezek szervizelése szerepel az ország
egész piacán. Az új eszközök használatával csökkenteni kívánják az erőművek
nagyjavítási idejét. Természetesen az új
cég képes lesz a jelenlegi amerikai erőműparkban használt daruk és emelőgépek tartalék alkatrészeinek szállítására,
illetve az azokon szükséges átalakítások
elvégzésére is.
Az együttműködés pénzügyi részleteit nem
hozták nyilvánosságra. Az viszont ismert,
hogy 2004 májusában a Westinghouse
megvásárolta a PaR Nuclear üzemanyagátrakó és karbantartó darus részlegének
81 százalékát, majd 2006 júliusában a
maradék üzletrészt is. A cég egyébként
széles típusválasztékban és méretben
gyárt atomerőművi darukat, de kifejezett
jártassággal rendelkezik az átrakási és
karbantartási időt befolyásoló eszközök
gyártása terén. Ezek közé tartoznak a
polárdaruk, az általános reaktorcsarnoki
és turbinacsarnoki daruk, valamint a konténeremelő daruk.

San Antonio lakosságának
többsége támogatja
a nukleáris expanziót
A Secure Energy and Economy for San
Antonio (SEE SA) szervezet által elvégzett közvélemény-kutatás eredményei azt
mutatják, hogy a helyi lakosok többsége
támogatja azt az előterjesztést, amely szerint megkettőznék a South Texas atomerőmű teljesítményét. A kutatás során úgy
találták, hogy a lakók 59 százaléka „erősen vagy valamelyest erősen” támogatja
azt a tervet, hogy két új nukleáris blokkot
építsenek a mostaniak mellé. Harminckét
százalék ellenezte a tervet, kilenc százalék nem tudott dönteni. A most üzemelő
két blokk (1413 és 1418 megawattos,
nyomottvizes egységek) biztosítják a város
adófizetőinek egyharmada számára a
villamos energiát. A beruházásban érdekelt CPS Energy úgy döntött, hogy részt
vesz a 3. és 4. blokk megépítésében. A
telephely Texas államban, Bay City mellett
található.
A felmérésben 600 választópolgárt
kerestek meg, őket a hivatalos jegyzékből választották ki. Az elemzési hibahatárt ± 3 százalékban határozták meg. A
megkeresés telefonon keresztül történt,
élő operátori együttműködés mellett. A
támogatók nagy része azt közölte, hogy
szerinte az atomenergia biztonságos,
megbízható és alkalmazása csökkenti
a külföldről származó olajtól való függőséget. A SEE SA szervezetet vezető helyi
üzletemberek hozták létre, hogy támogassák a CPS Energy nukleáris energiával kapcsolatos javaslatait. Az energetikai cég természetesen nem tagja és nem
támogatója az üzletemberek szervezetének. A SEE SA ügyvezető igazgatója, Joe
Krier azt nyilatkozta, hogy a két üzemelő
blokk miatt a helyi lakosok folyamatosan
a legalacsonyabb közüzemi számlákkal
rendelkeznek az országban. A város több
ezer munkahelyet tudott megtartani, sőt
az elmúlt huszonöt évben máshonnan is
a térségbe tudta csábítani a munkaerőt
– tette még hozzá a vezető. A fajlagos
költségben az atomenergia messze a
hagyományos vagy megújuló energiatermelési mód alatt van. A CPS Energy
várhatóan ez év végéig dönt a bővítés
megindításáról.
Forrás: NEISmartBrief,
2009. szeptember
Varga József
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A Paksi Atomerőmű Zrt. főbb hatékonysági
mutatóinak alakulása 2002-2008 között
A Paksi Atomerőmű Zrt. Felügyelő Bizottságának 2009. évi munkatervében foglaltak
szerint elkészült a részvénytársaság számára jelentős hatékonysági mutatók aktuális
állapotára vonatkozó időszaki jelentés. A
tájékoztató a 2002. és 2008. évek közötti
időszakra vonatkozóan ad áttekintést a hatékonysági mutatók alakulásáról. A rendelkezésre álló benchmark adatok elemzésével
megállapíthattuk, hogy a PA Zrt. nemzetközi
összehasonlításban is jól teljesít. A jelentősebb mutatók alakulásáról készítettük el az
alábbi összefoglaló tájékoztatót. Fontos azonban megjegyezni, hogy a mutatók részletes
elemzésénél figyelembe kell venni az egyes
összetevők alakulását befolyásoló tényezőket is (pl. árbevétel növekedés összetevői,
bér- és személyi költségek változásának
összetevői stb.).

Mûködés eredményessége
A működés hatékonyságának vizsgálatánál az üzemi (üzleti) tevékenység
eredményét viszonyítjuk az értékesítési
árbevételhez. Minél magasabb a mutató
értéke, annál eredményesebb a vállalat
működése.
Az üzemzavart követő termeléskiesés
következtében jelentősen lecsökkent érté-

kesítési árbevétel 2008. évi
emelkedését eredményezte a
megvalósult teljesítménynövelés és az új villamosenergia
értékesítési megállapodásban
rögzített, inflációt meghaladó
mértékű, egyszeri értékesítési ár növekmény is. Az
üzemzavart követően hozott
költségcsökkentési intézkedések, és azok megfelelő
végrehajtása mérsékelte az
üzemi eredmény csökkenését
a 2003-2006. években. E tényezők kedvező
alakulása a vizsgált mutató folyamatos javulását eredményezte.

Tõkehatékonyság
A sajáttőke-arányos megtérülés (Return
on Equity, ROE) megmutatja, hogy a részvényesek egységnyi saját tőkéjére mekkora eredmény jut. A részvénytulajdonosok
részvényvásárlás esetén a vállalat eredményessége alapján értékelik a vállalatot,
melynek egyik legelterjedtebb mérőszáma
a ROE mutató. A paksi atomerőmű jelentősen hozzájárul az MVM Csoport piaci értékének növeléséhez, így az MVM Csoport
tőzsdére lépése esetén ez a mutató kiemelt
szerepet kap.
A saját tőke arányos jövedelmezőség (ROE = Adózott
eredmény / Saját tőke) a vizsgált időszakban – az üzemzavart követő éveket leszámítva
– kedvezően alakult. A javulás a 2. blokki helyreállítási
munkák befejezését és a
teljesítménynövelést követő
termelésnövekedés, valamint
a megnövekedett értékesítési

Munkatársi vélemény
és elkötelezettség-felmérés
– 2009-ben újra!
A paksi atomerőmű cégvezetése úgy döntött,
hogy idén ősszel ismételten elvégzi a munkatársi
vélemény- és elkötelezettség-felmérést, annak érdekében, hogy pontos képet kapjon a munkavállalók
munkahelyi közérzetéről, munkahelyükkel kapcsolatos véleményükről. A felmérés a korábbi (2004. és
2005. évi) viszgálatokat végző Hewitt humán tanácsadó cég közreműködésével történik.

Miért készítjük el a felmérést?

Munkatársaink elégedettsége és elkötelezettsége kiemelten fontos az erőmű jövőbeli sikeressége
szempontjából, ezért a vállalat vezetése minden
munkatársunk véleményére kíváncsi: szeretné
látni, hogyan ítélik meg 2009 őszén a társaságot,
működésének jellemzőit, milyen a munkatársak elkötelezettségének, elégedettségének mértéke. Emelett továbbra is kiemelt kérdés a biztonsági kultúra
jelenlegi helyzetének vizsgálata.
A felmérés eredményeképpen kapott átfogó kép
megmutatja, hogy mik az erősségeink, amelyekre
építeni lehet, illetve segítséget nyújt annak eldöntéséhet, hogy mely területek fejlesztésére kell a következő egy-két évben figyelmet fodítani – legyen szó a
már eddig is kiemelt témákról, vagy új területekről,
kérdésekről.

Mikor és hogyan?

A november közepén sorra kerülő felmérés keretében, egy kérdőív kitöltésével mindenki megfogalmazhatja véleményét és visszajelzést adhat a
cégvezetés részére. A kitöltés a korábbiakkal összhangban névtelenül és önkéntes alapon történik, a
válaszok bizalmas kezelését külső szakértő részvétele garantálja.
A felmérés eredményeiről és az ezekre épülő, tervezett intézkedésekről minden munkatársunk tájékoztatást kap 2010 februárjában a helyben szokásos
módon!
A további részletekről október közepétől az intraneten, Heti Hírlevélben, e-mailben adunk tájékoztatást.
A felmérés sikertényezője, hogy minél többen
töltsék ki a kérdőívet, mivel több ember véleménye
megbízhatóbb képet nyújt a jelenlegi helyzetről, és
megbízhatóbb alapja a fejlesztésnek. Ezért kérjük
minden munkatársunkat, hogy véleményével járuljon hozzá a felmérés sikerességéhez, közös jövőnk
alakításához!!

Számítunk mindenki véleményére!

Ráfordítás
hatékonyság

árbevétel és a költségcsökkentő intézkedések együttes eredménye.

Termelési hatékonyság

Az atomerőmű esetében a termelési
hatékonyság számszerűsítésének módja
az éves átlagos teljesítmény kihasználási
mutató valamint az egységnyi termelésre
jutó üzemi eredmény számítása. A mutatók alakulását az alábbi ábra szemlélteti.

Humán hatékonyság
A személyi jellegű költségek magas
aránya miatt a humán hatékonyságnak

kiemelkedő szerepe van a működés hatékonyságában. Az egy munkaórára jutó
termelés (MWh/munkaóra) a humán
erőforrás felhasználás hatékonyságának
növekedését mutatja a 2004. évtől kezdve a megvalósult teljesítménynövelés és a nem pótolt
nyugdíjazások együttes eredményeként.
Az egy (PA
Zrt.-s) dolgozóra jutó árbevétel (M Ft/fő)
alakulása
kedvező képet
mutat. A mutató értékében
a 2006. évtől
megfigyelhető javulás a
létszámcsökkenés, illetve
a munkaóra csökkenés
eredménye. Azonban fontos
megemlíteni, hogy a szakágazati, valamint külső foglalkoztatási
szerződések keretében jelenleg alkalmazott munkavállalók költsége – bár
nem a személyi jellegű költségek között
– továbbra is megjelenik a szolgáltatási
szerződésekben.

A paksi atomerőmű a hatékonyságát főként a működési
költségeken keresztül tudja befolyásolni, ezért e terület mutatóinak alakulása kiemelten kezelendő. Azonban az atomerőmű
működési sajátossága, hogy az
üzemeltetés során számos nem
befolyásolható költséggel kell
számolni (pl. KNPA befizetés,
hatósági díj stb.), így a vezetés által csak a költségek egy bizonyos köre befolyásolható.
Az 1 M Ft költségre jutó termelés az üzemzavart követően még a 2008. évben sem érte
el a 2002. évi 0,20 GWh/M Ft értéket. A költségeket 2008. évi árszinten vizsgálva megállapítható, hogy az elmúlt időszakban 0,16 és 0,18
GWh/M Ft közötti értéken alakultak.
Az 1 M Ft személyi jellegű ráfordításra jutó

termelés a 2008. évben már közelít az üzemzavar előtti értékhez, de nem éri el azt. A személyi jellegű költségek a vizsgált időszakban a
csökkenő foglalkoztatott létszám ellenére reálértékben növekedtek, melynek oka az inflációt
kismértékben meghaladó éves béremelések.

A munkára képes állapot jelentősége
Mint ahogy sok más cég esetében, a paksi
atomerőműben is szabályok határozzák
meg a területre történő belépés rendjét.
Köllő Imre rendészeti osztályvezetővel arról beszélgettünk, hogy az
atomerőműbe történő belépést tekintve
elsődleges a belépőkártya, de mellette
rendkívül nagy jelentőséggel bír a munkára képes állapot is.

- Mi módon történik a beléptetési
pontokon az ellenőrzés?

- A belépési engedélyek érvényességét
vizuálisan és technikai úton ellenőrzi a
biztonsági szolgálat. Az érvényesség mellett azt is figyelik, hogy valóban a tulajdonosa használja-e a kártyát. A belépőkártyán túl a belépni kívánó személy egyéni
vagy véletlen kiválasztás útján történő
ellenőrzésére is sor kerülhet. Egyéni kiválasztás alapján történik az ellenőrzés
például, amikor szemmel látható, hogy
az illető mozgása koordinálatlan, beszéde lelassult, nyilván való, hogy nincs
munkára képes állapotban. A véletlen
kiválasztás során a technikai rendszer a
kapun áthaladva szólítja megállásra, ellenőrzésre a véletlenszerűen kiválasztott
egyént. A személyek kártya-, táska- és

alkoholszondás
ellenőrzése a
vizsgáló helyiségben történik,
és jegyzőkönyvben rögzítik.
Az ellenőrzés
minden esetben
azonos szintű,
akár vezetőről,
munkavállalóról, PA Zrt.-s vagy külsős személyről
legyen is szó. Amennyiben az ellenőrzés
negatív eredménnyel zárul, akkor nincs
szükség intézkedésre, és a személy
folytathatja útját. Amikor azonban a
szonda alkoholt jelez és további eljárás
szükséges, akkor nem léphet a területre.
Ekkor beszélünk munkára képes állapot
hiányáról. Ez viszont munka nélküli állapotot eredményezhet, hisz veszélybe
kerül a személy további foglalkoztatottsága. Sajnos az elmúlt hónapokban két
munkatárs ezt nem vette komolyan, és
ma már nem dolgoznak az atomerőmű
területén, mivel három éven belül két
esetben bizonyította az ellenőrzés, hogy
alkoholtól befolyásolt állapotban kívánták felvenni a munkát. Úgy gondolom,

Szeptember 25-én a Tolna Megyei Mérnöki Kamara
elnöksége tájékozódott Simontornyán. A város polgármestere ismertette a jövőről szóló elképzeléseiket,
majd a Nitrokémia Zrt. felelőse tartott tájékoztatót a
bőrgyári kármentesítésről. A Magyar Mérnöki Kamara
elnöke is részt vett a tanácskozáson, aki felhívta a hallgatóság figyelmét az következő időszak feladataira.
A Tolna Megyei Mérnöki Kamara Elnökség szeptember 25én kihelyezett elnökségi ülést szervezett Simontornyára. A
köztestületi feladatok elvégzése után szakmai előadások és helyszíni bejárások keretén belül ismerkedtünk
megyénk közel ötezer lelket számláló városával.
Csőszné Kacz Edit polgármester ismertette városuk helyzetét
és a jövőjükről szóló elképzeléseiket. Kiemelte a mikrotérségi
szerepük erősödését és azt, hogy a kor színvonalának megfelelő orvosi ügyelet kiépítésében komoly segítséget kaptak
a Paksi Atomerőmű Zrt. vezetőitől. Jelentős problémaként
említette a magas munkanélküliséget és a fejlesztések fő
akadályát, a bőrgyár kármentesítését. Reményét fejezte ki:

a véletlen kiválasztás mindenképpen
javítja az önkéntes jogkövetést a munkavállalók részéről.

- A dolgozók miként reagálnak a
rendészeti ellenőrzésekre?

- Semmifajta olyan visszajelzést nem
kaptunk, mely ezt kifogásolná. Itt mindenki tisztában van azzal, hogy ez egy
nukleáris létesítmény, és fokozottabb ellenőrzési szintek, magasabb elvárások
vannak a munkavállalókkal szemben,
mint egy átlagos munkahelyen.

- Milyen gyakoriságúak az ellenőrzés
során feltárt szabálytalanságok?

- Egy évben többszázezer mozgás
történik az erőmű különböző beléptetési pontjain, kapuin. Ehhez képest nem
lehet százalékosan kifejezni az eseteket.
Mivel azonban előfordul ilyen eset, ezért
erre nyomatékosan szeretnénk ráirányítani a figyelmet.

- Mi az, amit különösen fontos
kiemelni e tekintetben?
- Az atomerőmű területére történő belépés rendje és a munkára képes állapot
követelménye mindenkire vonatkozik, és

A Mérnöki Kamara tájékozódása
Simontornyán
a megtisztított környezetben ismét érdemes lesz befektetni
Simontornyán, és továbbra is vonzó, élhető város lesz településük. A tájékoztató után Köves Gergely, a Nitrokémia Zrt.
igazgatója ismertette a feltárási munkálatok eredményét és
a tervezett lépéseket. A munkák már megkezdődtek a veszélyes anyagok elkülönítésével és a több mint 300 tonna hulladék égetőműbe történő elszállításával. Kockázatot jelent
a jelenlegi komposztáló, és külön gond a 100 000 tonna
krómtartalmú szennyvíziszap ártalmatlanítása is. A tízmilliárd
forintra becsült projekt idén újabb lendületet kapott a Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. által biztosítandó 2,4 milliárd forint révén.
Ezt követően Barsiné Pataky Etelka, az MMK elnöke felajánlotta Csőszné Katz Editnek a mérnökök szakmai segítségét
a szerteágazó kármentesítési munka mielőbbi és sikeres
elvégzése érdekében. Barsiné beszámolt a májusban választott elnökség tevékenységéről, amely a Mérnök Újság www.

mindenki tudja, hogy kire milyen szankció vár, ha nem tartja be a követelményeket. A Paksi Atomerőmű Zrt. által meghatározott szabályok betartása biztonsági
garancia az egyénre, a környezetre és az
atomerőmű működésére. Ennek hiánya
viszont komoly kockázati tényező, hiszen
az a munkatárs, aki ezeknek a minimális
követelményeknek nem felel meg, megváltozott döntési képességgel, megváltozott értékrenddel, növekvő reakcióidővel
veszélyt jelent saját magára, közvetlen
környezetére, továbbá a városnak, a megyének és az országnak fontos energiatermelő üzemére, paksi atomerőműre.
Komolyan kell venni, hogy egy elnyújtott esti szórakozás olyan veszélyeket rejt
magába, ami komolyan veszélyeztetheti
az egyén addig elért szakmai eredményeit, a megálmodott és célul kitűzött jövőt, a család biztonságát és stabilitását,
és nem utolsó sorban az erőmű biztonságos üzemeltetését.
Mindenki, aki felnőttként közösségben él és dolgozik, felelős a másikért.
Felelős a családja biztonságáért, megálmodott jövőjéért, a munkahelyéért, a
paksi atomerőműben az erőmű biztonságos működéséért!
Lovásziné Anna

mernokujsag.hu októberi számában
olvasható. Felhívta a hallgatóság
figyelmét a következő időszak legfőbb feladataira, különösen az uniós
tagsággal járó változások követésére
és az „életfogytig” tartó tanulás szükségességére. A szakmai tanácskozás
után megtekintettük a volt bőrgyári
helyszínt, a Vármúzeumot, a Fried Kastélyszállót és az ozorai
Pipo várkastélyt. Az ozorai program közben Barsiné Pataki
Etelka, Bohli Antal TMMK-elnök és Kovács András, a TMMK
Felügyelő Bizottság tagja Szekszárdra utazott, ahol tárgyalást folytattak Horváth Istvánnal, a város polgármesterével,
melyről a másnapi Tolnai Népújság internetes (www.teol.
hu) honlapján „Felértékelődik a mérnöki szaktudás, veszélyt
jelenthetnek a külföldi versenytársak” című rövid beszámoló
jelent meg. A jól sikerült pénteki programunk elérte célját: sok
új információval és élménnyel lettünk gazdagabbak, valamint
bővíteni tudtuk a szakmai együttműködést.
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Nyakunkon az éghajlatváltozás?
Mindannyian érezzük a globális éghajlatváltozás hatásait.
Szeptemberben 30 oC-os melegek voltak, eltűnt a tavasz. Valóban létezik
éghajlatváltozás, vagy csak jobban
odafigyelünk a szélsőséges időjárási
jelenségekre? Az Európai Bizottság
közvélemény-kutató intézete, az
Eurobarometer átérezve a téma fontosságát, immár évente kérdezi a
lakosságot az éghajlatváltozásról.
Idén júliusban nyilvánosságra hozott tanulmányuk (Europeans’ attitudes towards
climate change) szerint a „szegénység, az
élelmiszer- és vízhiány” és a „jelentős világgazdasági visszaesés” után harmadik
legfontosabb probléma volt az éghajlatváltozás, jóval megelőzve a „nemzetközi
terrorizmust”, ami a jelek szerint a politikusoknál sokkal kevésbé foglalkoztatja
a közvéleményt (1. ábra). Ez mutatja az
uniós állampolgárok komoly aggodalmát
az éghajlatváltozás miatt, ugyanakkor látható, hogy az európai lakosság érezhetően
a pénzügyi-gazdasági válság nyomása alá
került, mert tavaly még a globális éghajlatváltozás volt a második helyen.
A magyar lakosság 61%-a említette fontos
problémaként az éghajlatváltozást. A magyar lakosság környezettudatosságát mutatja, hogy ennek a kérdésnek a megítélésében
a legfejlettebb európai államok után a 8. helyet foglaljuk el. Ez fontos üzenet, melyre az
atomenergia hazai elfogadottságának megtartása/növelése céljából a kommunikációban támaszkodni lehet (2. ábra).
A Grantham Institute for Climate Change at Imperial College London professzora,
Martin Parry kutatócsoportja által nemrég közzétett adatok szerint az Egyesült
Nemzetek Éghajlatváltozási Keretgyűlése
(UNFCCC) jelentősen (2-3x) alulbecsülte
az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás
költségeit. A tanulmány rámutat, hogy a klímaváltozásnak az emberi tevékenységekre
gyakorolt teljes spektrumát figyelembe kell
venni. Például a tengerparti sávoknak a
tengerszint-emelkedés miatti elöntéséhez
való alkalmazkodás háromszor is többe
kerülhet, mint azt becsülték. Korábban
alulbecsülték az ivóvízbázisok elöntése, a
megbetegedések számának növekedése,
az infrastruktúrában és ökoszisztémákban
esett, valamint a viharok megnövekedett
intenzitása által okozott károk nagyságát.
Az UNFCCC az éghajlatváltozáshoz való

1. ábra. Ön szerint melyik a
legnagyobb világméretű probléma, amivel szembe kell néznünk? (% EU, sötétkék - tavalyi,
világoskék – idei válaszok.)

alkalmazkodás éves költségeit 40-170 milliárd USD közé tette, ami kb. három olimpia
költségének felel meg. Parry professzor, aki
társelnöke volt a klímaváltozással foglalkozó IPCC munkacsoportnak is (lásd: „Az éghajlatváltozást emberi tevékenység okozza!”
Atomerőmű 2007. február), a közelgő kormányszintű klímapolitikai tárgyalásokra
utalva kijelentette: „kulcsfontosságú, mennyi pénz van a koppenhágai asztalon”, mert
a helytelen becslés „félreértékelhetővé teszi
a szükséges pénzalapok nagyságrendjét”.
Ha a kormányok a tárgyalásokon rossz számokkal dolgoznak, rossz megállapodásokat
köthetnek, amelyek veszélyeztetik a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás sikerét.
A Tony Blair ex-miniszterelnök hivatalának dolgozó The Climate Group „Technology for a Low Carbon Future” címmel
hozta nyilvánosságra tanulmányát, melyben a Stern-jelentésre utalva kijelenti, hogy
a globális klímaváltozás megzabolázása
érdekében 2 oC-on belül kell tartani a földi
átlaghőmérséklet növekedését. Ehhez 2020ig túl kell jutnunk az üvegházgáz (ühg) kibocsátásának csúcsán, utána pedig 50-80%kal kell csökkentenünk azt, a cél eléréséhez
pedig a világ GDP-jének évente 1%-át kell
erre fordítani. A jelentés leszögezi:
1. A szükséges technológiák a rendelkezésünkre állnak, tudjuk hova kell őket
bevezetni és ehhez mennyi befektetés
szükséges.
2. A 2020-as vállalások teljesítéséhez
a technológiák kiforrottak, a telepítésükhöz szükséges irányvonalak ismertek. (A
2020-ra szükséges csökkentések 70%-a
elérhető 3 fő terület támogatásával, ezek:
az energiahatékonyság növelése, az erdőterületek csökkenésének megállítása
és kis szénkibocsátású energiaforrások

használata, beleértve az atomenergiát és
a megújulókat).
3. További befektetések szükségesek
a jövő technológiáinak kifejlesztéséhez a
hosszú távú célok elérése érdekében.
4. Pénzügyi segítséget kell nyújtani
(főleg a fejlődő országoknak) a kis kibocsátású technológiák világméretű terjesztéséhez, de jelentős a más területeken
jelentkező haszon is (új munkahelyek, a
gazdasági növekedés stimulálása).
5. A koppenhágai klímatárgyalásokon
meg kell teremteni a nemzetközi együttműködés keretét, amely a kibocsátáscsökkentés mellett hozzájárul a ráfordítások

csökkentéséhez, a kutatások felgyorsításához és az új technológiák elterjedéséhez.
A fenti optimizmussal szemben egyes
szakértők véleménye szerint a mostani válsághelyzet közepette valószínűtlen, hogy
teljesülnek az Európai Unió energiastratégiai és kibocsátáscsökkentési célkitűzései.
Emellett az sem várható, hogy az elkövetkező években a megújuló források akkora szerephez jutnak az energiatermelésben, mint
amit uniós célkitűzések előírnak. Az unió
elvárásainak teljesítése ugyanis hatalmas
pénzügyi terhet róna a közösség országaira, ami tovább növelné Európa lemaradását
a versenyképességben. Molnár László, az
Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület főtitkára szerint a környezetvédelem
fontos ügy, de úgy véli, ez az úgynevezett
háromszor húszas célkitűzés (20-20-20%
ühg-kibocsátás-csökkentés, megújuló-részarány és energiahatékonyság-javulás 2020ra) az EU részéről nem más, mint egy kiváló
politikai szlogen. A főtitkár megjegyezte: az
elmúlt időszakban napvilágot látott felmérések szerint jelentős mértékben visszaesett
a környezetvédelmi beruházások száma.
Ezek a projektek szinte teljesen leálltak, mivel bizonytalanok a bankok, bizonytalanok
a befektetők és bizonytalanok a beruházók.
Ennek fényében még távolabbinak tűnik az
említett EU-vállalások teljesülése és a klímaváltozás megállítása.
Sz. P.

2. ábra. Ön szerint
melyek azok a világméretű problémák,
amikkel szembe kell
néznünk? (válasz: klímaváltozás, % EU)

Vándorgyűlés 2009
Idén 56. alkalommal tartotta szokásos
éves nagyrendezvényét szeptember 8-11.
között a Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) Balatonalmádiban. Az éves
vándorgyűlés az egyesület legfontosabb
eseménye, mely az elektrotechnika, villamosenergia-termelés és elosztás területén érdekelt szakemberek, vállalkozások,
tudományos intézmények és beszállítók
találkozója. Néhányunk Paksról az idén is
aktív részesei lehetett a konferenciának.
A háromnapos rendezvény mottója „60
év tapasztalatával az energiaellátás biztonságáért” önmagáért szól, a Mavir Zrt.
idén ünnepli a rendszerirányítás fennállásának 60. évfordulóját, melyhez ezúttal
is gratulálunk s további munkasikereket
kívánunk.
A három nap alatt közel hétszáz fő regisztrált, így az idei az eddig megrendezett vándorgyűlések közül a legnagyobb
létszámú volt. A szálloda halljában 35
kiállító cég mutatta be újdonságait, s a
konferencia résztvevőinek a standokon
is lehetőségük nyílt egymás eredményeinek megismerésére, tapasztalatcserékre
és nem utolsó sorban a szakmai kapcsolatok, barátságok ápolására.
Az első nap plenáris ülésén Kovács András (paksi elnök, országos főtitkár) elnökletével kezdődött az előadások sorozata.
Elsőként Konstantin Staschus, az európai
uniós tagállamok rendszerirányítói szervezete, az ENTSO főtitkára előadásában
hallhattuk, hogy az egységes európai piac
megteremtése érdekében hatékonyabbá
kívánják tenni az egyes államok villamosenergia-rendszerének irányítását. A Ma-

vir és MVM képviselőinek előadását követően az első blokkban Hamvas István, a
PA Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettese
tartott nagy sikerű előadást, amely az új
paksi blokkok megalapozásáról szólt. Az
előadásokat az előadók részvételével egy
kerekasztal-beszélgetés követte, mely
szakmai szemmel is nagyon érdekes, tartalmas volt. A délutáni előadások a rendszerirányítás, a hálózati és elosztói en-

gedélyesek, valamint az E.ON-vállalatok
üzemirányításának kihívásairól szóltak.
Ezt követte a hagyománnyá vált szakmai
diplomaterv pályázatok bemutatása és
szerzőik díjazása.
A második napon nagy érdeklődés
övezte a rendkívüli időjárási viszonyok
miatti magyarországi hálózati üzemzavarok bemutatását. Az előadók elemezték a hatásokat, az elhárítás körülmé-

nyeit, valamint a tapasztalatokat. Sorolhatnám még a többi szakmai csemegét,
de helyszűke miatt az érdeklődőknek
ajánlom a MEE honlapját (www.mee.
hu), ahol a teljes program megtalálható, sőt: a legtöbb előadás anyaga le is
tölthető. Itt jegyzem meg, hogy a paksi
aktualitások is nyomon követhetők a
www.mee-paks.uw.hu weboldalunkon,
többek között a vándorgyűlésen készült képek is. Késő délután fakultatív
program keretében megtekintettük a
litéri 400 kV-os állomást, s a nemrég
mellette épült 120 MW-os MVM GTER
Kft. gázturbinát. Akik számára ezek
már ismerősek voltak, kellemes balatoni vitorlázásban részesülhettek a paksi
vitorlásklub segítségével.
A harmadik nap záró-, plenáris ülésen
összefoglaló előadásokat hallhattunk.
Nagyon érdekes és humoros volt a GA
Magyarország Kft. által prezentált technikatörténeti kisfilm. A Mavir által kibocsátott szakmai totó eredményhirdetésén a
nyolc legjobb (hibátlan híján az egy hibapontosak) közül a 90 éves örökifjú Dönci
bácsi (Kerényi A. Ödön) hármat húzott, s
az öt urnában lévő paksi név közül Lapis
Józsefét.
Dervarics Attila MEE-elnök zárszava
után megtörtént a vándorkupa átadása.
A MEE Pécsi Szervezete vette át a vándorkupát, ami azt jelenti, hogy 2010-ben
ők rendezhetik az 57. vándorgyűlést. A
legközelebbi országos rendezvényünk az
elnök-titkári értekezlet lesz nov. 20-21-én,
melyet Pakson rendezünk.
Boa András, paksi titkár MEE

A pánikbetegség
A pánik szó minden bizonnyal a görög pásztoristen, Pán nevéből származik. Az ő iszonyatos,
isteneket is megfélemlítő hangja váltotta ki a halandókban a „páni félelmet”, a mindent elsöprő,
az egész személyiséget, elárasztó rettegést.
Jean Jaques Rousseau így írta le tüneteit:
„Egy reggel, amikor nem is voltam rosszabbul,
mint máskor… egész testemben hirtelen megfoghatatlan változást éreztem. Leginkább valami viharhoz hasonlított, ami a véremben kerekedett,
és egy pillanat alatt átjárta tagjaimat. Ütőereim
oly erőteljesen lüktettek, hogy ütésüket nemcsak éreztem, hanem hallottam is. Hatalmas
fülzúgás társult ehhez, … a zaj olyan erős volt,
hogy hallásomat is eltompította.… Megítélhetik
megdöbbenésemet és rémületemet: azt hittem,
belehalok.”
A pánikbetegség Rousseau-n kívül még számos híres embert sújtott, Julius Caesar, Goethe,
Shelley.
Freud - aki maga is pánikbeteg volt - szorongásos neurózisnak nevezte a hirtelen félelmi rohamokkal, szívtünetekkel, izzadással, remegéssel, szédüléssel, hasmenéssel és alvászavarral
járó betegséget. Arra is utalt, hogy a betegek a
rohamok között is szoronganak, előre félnek a
további rohamok bekövetkezésétől.
A kórképet 1960-as évek óta nevezünk pánikbetegségnek, s amely a pánikrohamokból, az előrevetített szorongásból és az ehhez kapcsolódó
elkerülő viselkedésből áll.
A pánikroham nem jelent okvetlenül pánikbetegséget. Szervi betegséghez is társulhatnak
pánikrohamok; ilyenek lehetnek a hirtelen igen
nagy vérnyomáskiugrás, a pajzsmirigy túlműködés, vagy a vércukor hirtelen lezuhanása.
Másrész társulhat pánikroham valóságos vagy
annak megélt veszélyhelyzetekhez is. A pánik
egyáltalán nem ritka: pánikrohamok a lakosság
mintegy 10%-nál, valóságos pánikbetegség mintegy 2-3%-nál fordul elő. Nőknél csaknem kétszer
gyakoribb, mint férfiaknál, és leggyakrabban a
25-40 éves korosztályt érinti.
A szorongásos
roham időtartama változó, néhány perctől órákig
tarthat. A roham megszűnéséhez néha az orvos
vagy akár a nővér megpillantása is elegendő, sőt
előfordul, hogy már a rendelő kapujában hirtelen
elmúlik.
A pánikroham egyik legijesztőbb tulajdonsága, hogy hirtelen, minden előzmény nélkül
jelentkezik. A beteg a rohamot megelőzően általában hétköznapi életét él, nincs túlfűtött idegállapotban, és többé-kevésbé jól érzi magát. Akkor
mi lehet a roham közvetlen kiváltó oka? A kiváltó
ok rendszerint valami egészen jelentéktelen. A
pánikbeteg azonban hajlamos arra, hogy ezeket
a panaszokat valamilyen fenyegető katasztrófaként értelmezze.
A pánikbeteg életét nemcsak a rohamok
keserítik meg, hanem a félelem a következő
rohamtól. Ezért a beteg előbb-utóbb igyekszik
elkerülni azokat a helyeket, helyzeteket, ahol
a roham be szokott következni. Az elkerülő
viselkedés egyre több helyre, helyzetre terjed
ki, s végül erősen korlátozza a beteg - és családja - életét. A pánikbetegség gyakran társul
agorafóbiával. Az agorafóbia olyan helyzetekben jelentkező félelmet jelent, ahonnan nehéz
- vagy kínos - elmenekülni, illetve ahol a pánikroham esetén nincs kéznél azonnali segítség.
A betegek más és más helyzeteket éreznek a
legnehezebbnek. A legjellemzőbb helyzetek:
tömegben tartózkodni, sorban állni, járművön
közlekedni, utcán sétálni, vagy egyáltalán egyedül elmenni otthonról. A betegek nagy része
ezért évek óta nem jár színházba, moziba, vagy
ha mégis rászánja magát, akkor a sor legszélére ül, lehetőleg hátra, a kijárat közelébe. Ezt
azonban csak külön rákérdezés esetén szokták
említeni. Súlyosabb gondot okoz - különösen
nőknél - ha a beteg nem tud zsúfolt üzletben
vásárolni; ilyenkor rendszerint társat keres a
bevásárláshoz. Sok nő nagy lelkiismeret-furdalással éli meg, ha nem mer elmenni gyermeke
szülői értekezletére.
A betegek a tömegközlekedési eszközök közül
a legfélelmetesebbnek általában a metrót tartják. Már a mozgólépcső félelmet kelt, a kocsiban
pedig attól félnek, hogy két megálló között az
alagútban megáll a szerelvény. A vonat rendszerint kisebb problémát okoz, különösen akkor, ha
gyakran megáll, nem túlságosan tömött, és van
rajta WC. A repülőgép vagy hajóút rendszerint
még a metrónál is nagyobb szorongást okoz, a betegek rendszerint egyáltalán nem vállalkoznak
rá. Ez azonban nem korlátozza a mindennapi
életet, bár a családi utazások, nyaralások, esetleges üzleti utak tervezésénél ez is konfliktus,
feszültség forrása lehet. A legkönnyebbnek a
saját autóval történő utazás tűnik, bár a közlekedési dugók, hidak, sorompók ebben az esetben
is okozhatnak problémát.
Dr.Vöröss Endréné
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Új elnök az ESZI
kuratóriumának
élén
Az ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány Kuratóriuma, a szakközépiskola vezetősége és az alapító képviselői
– leköszönése alkalmából – rövid ünnepség
keretében köszönték meg Horváth Miklós
kuratóriumi elnök munkáját.
Horváth Miklós két évig töltötte be az elnöki tisztséget, mely idő alatt fontos szerepet játszott az iskola kiváló eredményeinek
és hagyományainak megőrzésében, valamint az energetikához fűződő jövőképének
alakításában.
A kuratórium új elnökét, Mittler István
urat – a Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs igazgatóját – az ünnepségen az
alapító képviseletében Süli János, az atomerőmű vezérigazgatója mutatta be. Mittler
István októbertől tölti be a kuratórium elnöki tisztségét.

Szépkorúak Hete
A Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. és
Paks Város Önkormányzata az idősek világnapjához kapcsolódva ismét megszervezte a Szépkorúak Hete programsorozatot szeptember 28 - október 10 között. A
kéthetes rendezvény során egészségügyi
mérések, tanácsadások, könyvbemutató,
kiállítások, ételbemutató és kóstoló, kedvcsináló számítógépes óra, batyus bál várta
az érdeklődőket. Külön említést érdemel a
lakótelepi Idősek Otthona kiállítása, melyet
Erdélyi Gabriella nyitott meg. Régi idők mozija keretében a Casablanca című amerikai
film került vetítésre. A Delelő Nyugdíjas
Egyesület kézimunka kiállítását Sáfrány
Mária nyitotta meg. Október 1-én az Idősek
Világnapján Hajdú János polgármester köszöntője után Balázs Péter Hogyan mondjam el… című zenés műsora következett.
A műsor után Paks város önkormányzata
vendégül látta a megjelenteket. Szombaton
este Én táncolnék veled... - a Delelő Nyugdíjas Egyesület batyus bálján a Stand Up
Comedy Klub is fellépett. Sikeres volt a
Nagyi legjobb süteménye – süteménysütő
verseny. Különlegesnek számított a vizitorna a paksi uszodában.
Az Országos NAGYI Könyvtári Napok keretén belül a Paksi Közművelődési Nonprofit
Kft. könyvtárában Márai Sándor lengyel fogadtatásáról Dr. Tereza Worowska műfordító
előadása hangzott el. Lehetőség volt hangosképes könyv készítésére a VMK könyvtár
olvasótermében és a Kishegyi úti idősek
otthonában. Hangos könyvek a könyvtárban
címmel egész
nap folyamatos bemutatók
voltak. Kacsó
Tibor újabb
könyvbemutatóján a Kalinkó együttes közreműködött. Fantázia-világ
címmel Oláh Dénes „fát faragó” kiállítását
Török Levente képzőművész nyitotta meg.
Szombaton délelőtt sétán vehettek részt az
Ürgemező tanösvényén az érdeklődők.
A kéthetes rendezvény záróeseménye a
Kistérségi Nyugdíjas találkozó volt. Tizenegy
környező településről jöttek október 9-én a
Paksi Városi Művelődési Központba a kistérség nyugdíjas klubjai, egyesületei több, mint
360 fővel. Ismerjük meg egymást program
keretében felléptek a kistérségi nyugdíjas
közösségek. A rendezvényt az Oktatási és
Kultúrális Minisztérium támogatta. Az igazán gazdag kéthetes program keretében
minden paksi „szépkorú” válogathatott érdeklődésének megfelelően.
Wollner Pál

60 éves a hazai villamosenergia-rendszer irányítása
A Magyar Villamosenergia-ipari
Átviteli Rendszerirányító Zrt. (Mavir
Zrt.) elődjét, az Országos Villamos
Teherelosztót (OVT) 1949 szeptemberében hozták létre.
Az OVT az első menetrendet október 24-én
adta ki a nagyfeszültségű hálózathoz csatlakozó erőművek számára. Ezt követően,
november 23-án írták az első bejegyzést az
Országos Diszpécserszolgálat (ODSZ) üzemi naplójába. Az addig egymástól függetlenül működő területi villamosenergia-szolgáltatók összekapcsolásával megszületett
a hazai rendszer. A kezdetektől számítva
a negyedik vezénylőt vette birtokba idén
április 28-án az ODSZ, azzal, hogy új székházba költözött a Mavir Zrt.
A rendszerirányítás egyidős a villamosenergia-rendszerrel, hiszen a zavartalan
működéséhez szükség van egy irányító
szervezetre, amely a rendszer egészét átlátja. A villamosenergia-szolgáltatás kezdetén
egy-egy termelő csak a hozzá közel található fogyasztókat látta el energiával. Ez drága
módszer volt, minden erőműnek különkülön kellett gondoskodnia tartalékokról
karbantartás vagy üzemzavar esetére. A
hálózati frekvencia és a feszültségek szabványosítása nagy előrelépés lehetőségét teremtette meg: az eddig külön-külön működő
ellátási területeket egy közös rendszerré kapcsolhatták össze. Történelminek nevezhető
1949 és azon belül is november 23. E napon
Budapest kábelhálózatán keresztül párhuzamosan kapcsolták Magyarország keleti és
nyugati áramszolgáltatói körzeteit. Az akkori
erőműveink szinkron üzembe kapcsolása új
fejezetet nyitott a hazai villamos energetika
történetében, központi üzemirányítás alatt
megkezdte működését a magyar villamos-

energia-rendszer (VER), melynek irányítását
az Országos Villamos Teherelosztó személyzete végezte. Miután már néhány hónappal
korábban elkezdték az ország akkor még egymástól függetlenül üzemelő ellátási területein
a fogyasztói igények óránkénti felmérését, az
összekapcsolás után lehetővé vált, hogy órás
felbontású menetrendet állítsanak össze az
erőművek számára.
Azt, hogy hogyan fejlődött a rendszerirányítás, helyhiány miatt nem taglalnánk,
de jeleznénk, hogy a Mavir Zrt. honlapján
(www.mavir.hu) tanulmányozható.
Hogyan is lett az OVT-ből Mavir? – kérdezhetné az eddig eljutott olvasónk. A villamosenergia-kereskedelem liberalizációjára

történő felkészülés részeként az Magyar
Villamos Művek Rt. 2000. október 19-én
hozta létre a Magyar Villamosenergia-ipari
Rendszerirányító Részvénytársaságot (Mavir Rt.). Az Országos Villamos Teherelosztó
feladatait és eszközeit átvéve a szállítói engedélyes Magyar Villamos Művek Rt. megbízásából a rendszerirányítási tevékenységet
a Mavir Rt. látta el. 2003. január 1-jétől a

Mavir Rt. önálló rendszerirányítói engedélyes és korábbi tevékenységét (hálózati
és erőművi üzemirányítás) a jogszabályok
jelentősen kibővítették. A Mavir Rt. felelős
a villamosenergia-rendszer üzembiztonságáért, rendelkeznie kell a szükséges rendszerszabályozási tartalékokkal és diszponál
a határkeresztező távvezetékek, hálózati
kapacitások felett. Feladatait díjazás ellenében végzi a Kereskedelmi Szabályzatban,
az Üzletszabályzatban, a Villamos Energia
Törvényben és a kapcsolódó végrehajtási
rendeletekben foglaltaknak megfelelően. A
villamosenergia-rendszer többi résztvevőjétől független szervezetként felel a biztonságos energiaellátásáért.
Sipos László

ESZI-s diákok Lengyelországban
Az elmúlt napokban az Energetikai
Szakközépiskola és Kollégium, a
Tempus Közalapítvány által kiírt az
„Egész életen át tartó tanulás” program Leonardo da Vinci Mobilitás
pályázatának keretén belül biztosított
13-14. évfolyamos elektronika-elektrotechnika szakos tanulói számára külföldi szakmai gyakorlaton való részvételi lehetőséget egy lengyelországi
partneriskolánkban. Erről kérdeztem
meg Zakara Andrea tanárnőt.

pontokat. Az ételre nem lehet panaszunk,
bár teljesen más fűszerezés miatt más ízek
jellemzőek, pl. a levesek általában savanyúak, és minden volt benne (tehát nem
krumplileves, hanem krumpli, karfiol, bab,
egy kis kolbász…), és persze nem használnak piros paprikát, ami néhány diákunk
hiányolt is.

– Milyen nehézségekbe ütköztél a program szervezése, és lebonyolítása során?

– „Lengyel-magyar két jó barát…” Ez
a mondóka úgy tudom, meghatározta
a fogadtatásotokat Lengyelországban.
Hogyan kerültek az ESZI-s diákok idegen honba?
– A Rafael Kalinowski Kommunikációs
Szakközépiskolával már évek óta kapcsolatban van az ESZI. 2006-2007 során lengyel diákok látogattak hozzánk, szintén
Leonardo projekt keretében, s töltöttek itt
kétszer három hét szakmai gyakorlatot. Ezután hangzott el a felajánlás: ha szeretnénk
hasonló pályázatot indítani, szívesen viszonozzák az itt kapottakat. Ittlétük alatt sok
jó kapcsolat, barátság alakult, s a programmal is elégedettek voltak. Tartják magukat
a kérdésben említett mondókához, valóban barátnak tekintenek minket. Néhány
diák megtanulta ezt a pár sort lengyelül,
s ahányszor elmondták, minden probléma, ami netalán felmerült volna, elsimult,
nagyon értékelték. Az iskola vezetése úgy
döntött, hogy valóban érdemes, s diákok
számára hasznos lenne egy ilyen szakmai
tanulmányút, ezért 2008-2009-es tanév
során benyújtottuk a pályázatot a Tempus
Közalapítványnak, melyet elfogadtak. A mi
projektünk is két éves, és szintén 2x3 hét
kiutazásra kaptunk lehetőséget.

– Milyen céllal jött létre a projekt?

– A projekt általános célja az, hogy a tanulók már az iskolai idejük alatt egy olyan
szakmai gyakorlatot szerezzenek, amely
növeli esélyeiket a munkaerő piacon, ezen
túlmenően az EUROPASS bizonyítvány
lehetővé teszi, hogy a megszerzett végzettség az európai munkaerőpiacon is elismert
legyen. A versenyképesség alapfeltétele a
nyelvtudás, szaknyelv ismerete, melynek
fejlesztésére a program keretében lehetőség

van. Az összegyűjtött tapasztalatok, nyelvi
készségük fejlődésével olyan ismereteket
szereznek, amelyre itthoni körülmények
között nem lenne lehetőségük. A külföldön
végzett munka lehetővé teszi, hogy olyan
tudást sajátítsanak el, ami képessé teszi
őket a hatékony kommunikációra és a kulturális különbségeket tisztelő viselkedés
kialakítására. A tanulók a megszerzett képesség birtokában sikeresebbé válhatnak
a további tanulmányaik során, illetve elismertebbek lehetnek a munkaerőpiacon.

Először is volt egy meghatározott célcsoport. Az igazgató úr és Weisz János (kollegám, aki szintén kint volt és a projekt
szakmai részéért felelős) megállapodtak,
hogy 13. és 14. évfolyamról lehet válogatni.
Őket először tájékoztattuk a lehetőségekről, majd a jelentkezők kérdőívet töltöttek
ki. A szempontok: szakmai órákon nyújtott
teljesítmény, nyelvtudás, és általános magatartás, szorgalom, osztályfőnök, tanárok
véleménye alapján. 13 diákot vittünk ki
végül közülük.

– Milyen programok vártak kint titeket?

– Hallottam Szabó Béla, az ESZI igazgatója is meglátogatott titeket kint. Milyen
közös programokon vett részt veletek?

– A program igen változatos volt. Heti
3-4 alkalommal szakmai gyakorlatokon
illetve üzemlátogatáson vettünk részt
(elektronika-elektrotechnika szakterülethez kapcsolódva). Pl.: mikrovezérlők
programozása, multivibrátorok mérése.
Kulturális programok: pl. Krakkóban városnézés, Wawel, Wieliczka sóbánya. Volt
még: Krakkó TV, Csillagvizsgáló, Fizikai kísérletek kertje. Lengyel-magyar (szigorúan
barátságos) röplabda és focimeccs, aquapark. Az első hétvégén, szombat: Pieskowa
Skala(kastély) cseppkőbarlang, erdei túra,
vasárnap Auschwitz. Második hétvége: Zakopane (kedvelt üdülőhely télen-nyáron) itt
volt lehetőség kikapcsolódásra, kötetlenebb
programok voltak.

– Hogyan választottátok ki a gyerekeket az utazásra?

– Odaérkezésének napján a diákok éppen
szakmai órán vettek részt, amit az igazgató
úr megtekintett. Teljesen véletlenül pont az ő
szakterületéhez közel álló gyakorlatot végeztek, s úgy tudom elégedett volt mind az órával
mind a diákjaink teljesítményével. Másnap
pedig üzemlátogatáson vettünk részt, ahova
Szabó Béla is elkísért minket, a PKP Elektronika nevű (vasúti közlekedést árammal
ellátó) cég működésébe, mindennapjaiba pillanthattunk be ottani szakértő vezetésével.

– Milyen ételeket kóstoltatok meg? Hogy
voltak megszervezve az étkezésetek?
– Hétköznap az iskola kollégiumában
biztosítottak napi háromszori étkezést,
mindig a programokhoz igazították az idő-

– Nehézség abból adódott, hogy május
közepén derült ki, hogy megnyertük a pályázatot, ami ugye az iskolai tanév vége felé
volt, vagyis nagyon kevés időnk maradt. A
diákok kiválasztásával kezdtük, ez volt a legfontosabb. A programszervezés úgy zajlott,
hogy készítettünk egy előzetes tervet, amit
felvázoltunk a lengyel kapcsolattartónak, aki
aztán továbbította a kérést. Először is tisztázni
kellett a diákok már meglévő tudását, s mivel
az iskolarendszerek különbözőek, részletesen
kellett tájékoztatni őket, hogy az iskolában
tartandó szakmai órákat is meg tudják szervezni. Mindezt e-mailen intéztem. A lebonyolítás során csak kisebb nehézségek adódtak,
pl. időpontváltozások, vagy személycsere miatt. A nyelvi akadályokat leküzdöttük, mindig
volt velünk angolul jól beszélő lengyel kísérő
(sőt három esetben magyar idegenvezetést
kaptunk). Ami komoly fejtörést okozott nekik, azaz áfás számla kérése, ami a pénzügyi
elszámoláshoz elengedhetetlen számunkra.
Úgy vettem észre, hogy ott szerencsére nem
olyan szigorúak az ezzel kapcsolatos szabályok. Minden nehézséget összevetve a következő kiutazásra sok hasznos információt
begyűjtöttünk, s nagyjából azt is tudjuk, hogy
mit fogunk másként csinálni.

– Milyen konklúziót szűrtél le az utazásról?

– Rengeteg felejthetetlen élményben volt
részünk, a diákok sok hasznosat tanultak. Nekem, mint angol tanárnak külön öröm, hogy
használhattam a nyelvet, s néhány diák is ráérzett ennek az ízyüttműködés során, ami arra
tekintve, két külöére. Ezen kívül új kapcsolatok, mondhatjuk barátságok köttettek, s régiek
erősödtek meg az egnböző országról van szó,
még nagyobb jelentőséggel bír. Mint pedagógus, nagyon nagy felelősséget vállaltál, hiszen
a felügyelet és „anyáskodás”nem kis energiát
és empátiát igényel. Köszönöm a színes élménybeszámolót. Kívánom, hogy még sokáig
tartsanak a kialakult barátságok.
Prokob
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A munkám egy csoda volt!
Varga János első reaktorszerelő
művezetővel és feleségével, Ilikével
beszélgettünk.
Kedves János és Ilike, hogyan került a
család Paksra?

J: – 31 éve a Péti Nitrogénművekben a
savgyár karbantartási vezetője voltam, feleségem pedig a tervosztályon statisztikus.
Aztán volt egy műsor a tévében az atomerőműről. Akkor úgy éreztem, 40 évesen
váltanom kell. Kivettünk egy nap szabadságot, hogy megnézzük Paksot. Akkor még
csak épült a mű és formálódott a vállalat.
Tétényi László fogadott, és már akkor szimpatikus volt az itteni társaság. Döntöttünk.
1978. május 5-én kezdődött a paksi munkaviszonyom.
I: – Az atomerőműben a TMK-ba kerültem. Négy évig dolgoztam ott, aztán a
Verteszhez mentem. Hamar megszoktunk
Pakson. A lakótelepen mindenki mindenkit ismert, mindenki segített a másiknak.
A buszokon folyamatos volt a zsongás, a
beszélgetés. Kevesen voltak, akik nem tudtak beilleszkedni.

– Milyenek voltak a kezdetek az atomerőműben?

J: – Az első perctől jól éreztem magam itt.
Rendkívüli kollégák között lehettem, akik
elhivatottak voltak, munkájukat végtelenül
szerették, és segítették az újonnan jötteket.
Igaz, aki nem az iparágból jött, annak be
kellett bizonyítania, hogy érti a dolgát.
Különleges, elszánt, okos emberekkel dolgoztam együtt, és nagy kihívás volt, hogy
olyan munkát végezhetek, ami egyedülálló,
kész csoda! Bár még nem állt a blokk, kiala-

kult egy reaktorszerelő
stáb – benne például
Tétényi László, Bodó
Gusztáv, Varga Zoltán,
Lukács Zoltán, Hlavati
József és mások –, amelyik elkezdte és végigvitte a reaktorszerelést,
karbantartást. Nemzetközi szinten is komoly
szakmai tekintélyünk
volt. Engem éles szakmai döntési helyzetben
perdöntő konzulensnek
tekintettek.
Az elsők között mentem Novovoronyezsbe betanulásra, ahol megismertem
az erőművünk elődjét, sőt a későbbre ide
tervezett 1000 MW-os blokkot is. Később
Greifswaldban jártam, mindent megtanultunk. Az ottani tapasztalatok alapján
már kezdett kialakulni a paksi karbantartás szakmai, emberi iránya. Akkorra
már itthon összeállt egy kb. 40 fős stábom, amelynek tagjai a műszakos reaktorszerelők voltak. Mire hazajöttem, meg
kellett oldani, hogy ők, akik sohasem
láttak reaktort, az én mércém szerinti
minőségben el tudják végezni a munkájukat. Ehhez az én tervem, rajzaim alapján készíttettük el a reaktor makett-jét,
amelynek a csodájára jártak, és később a
Karbantartó Gyakorló Központba került.
A stáb tagjai már akkor is bebizonyították, hogy tudnak precízen, felelősséggel
maradandót, szépet alkotni.
I: – János tényleg hosszú ideig volt távol
a továbbképzéskor, szinte már meg is szoktam, hogy egyedül vagyok.

I: – Jánost az elején a legkisebb problémánál is hívták, szinte 10 percenként szólt
a telefon. Ezért volt, hogy ő aludt a másik
szobában vagy a telefont kellett átvinni.
Átrakások idején nem volt szabadidő.
Mégsem panaszkodtunk, elviseltük ezt a
helyzetet. A munkáját pedig elismerték:
megkapta a Kiváló Munkáért kitüntetést
és – a Magyar Villamos Művek kezdeményezésére – a Munka Érdemérem Arany
Fokozatát is, amelyet éppen születésnapján
adtak át.

– Élmény volt-e a munka? Voltak-e
nehéz pillanatok?

J: – Nem mindig egyszerű megélni a sorsot, és az atomerőműben különösen nem
minden megy magától. A péti eredményeim után sem volt egyszerű Pakson kivívni
az elismerést, fenntartani az egzisztenciát.
Azonban életem második felében olyan
dologgal foglalkoztam, amelyre nagyon kevés embernek volt lehetősége. Szakmailag
ajándék volt a munkám a kezdetektől fogva. Itt reaktor nem épült úgy, hogy én „az
első kapavágástól” ne lettem volna benne.
– Aztán megjelentek az első ügyeletes mérnökök – Gergely József, Vámos Gábor, Németh Pista és a többiek –, akikkel meg lehetett
beszélni minden problémát. Sokszor otthon
is megkerestek. Egyszer egy kollégával reggelig próbálkoztunk, mire sikerült megoldani
egy problémát. Az elismerő szavak ellenére
nem éreztem magam hősnek, tettem a dolgom. 26 évi munkám egy része látható a videokazettáimon is, ahol a reaktorrevíziók és
az átrakógép telepítése látható.

– Mit tudtok az erőműről? Milyen a
nyugdíjasélet?
J: – Bárkivel találkoztam az atomerőműben dolgozók közül az utóbbi időben, nagy
szakmai elhivatottságot éreztem bennük,
ami bíztató a jövőre nézve. Azonban egy
jó szakember betanítása 4-5 évig tart. Törekedni kell rá, hogy egy-egy rendkívüli,
különleges helyzettel, problémával, munkafogással mindenki találkozzon ez idő
alatt, hogy éles helyzetben tudja, mit kell
tennie.
1994-ben mentem nyugdíjba, de utána még másfél évet a KGYK építésén, a
gépészeti rész kialakításán, majd három
évet a szekunder körben a kondenzátorok cseréjén dolgoztam. Aztán bekövetkezett a baj: szívinfarktusom volt, ami a
fáradtság jele, és komolyan megváltoztatta az életünket. Azóta nem jártam az
erőműben, bár néha még vele álmodok.
Mostanában kertes házunkban teszekveszek, vagy a Duna-partra sétálgatok.
Pakson lakik két lányom és három unokám: egy szépségdíjas lány és két ügyes
fiú.
Hadnagy

Hogyan töltik napjaikat az atomerőmű nyugdíjasai?
Mayer Józsefet paksi otthonában látogattam
meg. Családi házukat 1987-ben vásárolták,
amelyet azóta már jelentősen átépítettek
úgy, hogy az összkomfortos családi ház jelenleg – a szülő és gyermek számára külön
rezidencia kialakításával – három generáció részére biztosít kényelmes lakhatást. A
telek jó adottságú, a 20x20 méteres udvar
füvesített, egy részében azonban virágok,
szőlő és gyümölcsfák is találhatók. A három nagy terasz jó kiegészítése a lakóháznak. És amire az ott élők a legbüszkébbek,
hogy mindezt családi összefogással, saját
ötleteik alapján, kétkezi munkával valósították meg.

Mikor és milyen módon kerültél a társasághoz?
1978. január 16-án nyertem felvételt a
Paksi Atomerőmű Vállalathoz. Ezt megelőzően Taszáron, a repülőtéren dolgoztam és
ott is laktunk a feleségemmel és a fiammal.
Váltani szerettünk volna, ezért úgy döntöttünk, hogy Paksot választjuk letelepedésünk helyéül. Ebben közrejátszott az is,
hogy én magam paksi születésű vagyok,
és amikor munkahely felől érdeklődtünk,
családunk megélhetése szempontjából az
erőmű hosszú távon, biztos munkahelynek
ígérkezett.

Melyik szervezetnél dolgoztál, mi volt a
munkaköri feladatod?
A turbina osztályon turbinagépészként kezdtem. Ezzel egyidejűleg elvégeztem a szükséges tanfolyamokat,

és izgalom előzte meg. Ezek azért maradandó emlékek számomra, mert az előkészítő munkákban, a berendezések, csövek,
szivattyúk átvételében, az üzembe helyezésben, majd pedig az üzemeltetésben
személy szerint is tevékenyen kivettem a
részemet.

Hogyan telnek napjaid, mivel foglalkozol?
majd operátori, később pedig szekunder köri művezetői munkakört láttam
el. 1978-tól 1984-ig műszakos munkarendben dolgoztam. 1990-ben az üzemviteli igazgatóság üzemviteli osztályán
meghirdették az energetikusi állást,
amelyet megpályáztam és elnyertem.
Ebben a munkakörben 14 évig dolgoztam. Feladataim közé tartozott többek
között az erőmű műszaki elszámolása
a cégen belül, illetve az iparág és az
energiafelügyelet felé, valamint az éves
vízfelhasználás tervezése, követése, elszámolási statisztikák készítése.

Mikor mentél nyugdíjba?

A társaságnál 29 évet töltöttem el munkaviszonyban. 2004. év végén, 53 éves
koromban vonultam nyugállományba korengedményesen.

Van-e olyan munkahelyi élményed,
amire szívesen emlékszel vissza?
Az 1-2. blokk indítását nagy várakozás

Nagyon jól telnek a mindennapjaim, elfoglalom magam, szívesen ellátom a ház
körüli teendőket. Nyugdíjba vonulásom
óta a családi házunkon belül és kívül is
jelentős felújításokat végeztünk, mindent
családi összefogással, szakemberre szinte
nem is volt szükségünk. Nagyon szeretek
kertészkedni, barkácsolni és horgászni.
Feleségemmel szívesen kirándulunk belföldön és külföldön egyaránt. Az idén a
Balaton-felvidéki üdülőhelyek látványosságaival gazdagítottuk élményeinket. Két
gyermekünk van, lányunk Hollandiában
él, fiunk az atomerőműben dolgozik.

Milyen módon jut el hozzád információ
az erőműről, hogyan szerzel tudomást
a PA Zrt. által a nyugdíjasok számára
kínált kedvezményekről és juttatási
lehetőségekről?

Az információkat az Atomerőmű újságból és a nyugdíjasokhoz eljuttatott tájékoztatókból, valamint az atomerőműben
dolgozó feleségemtől és fiamtól szerzem.
Gyakran találkozok kollégákkal is, ilyenkor
szóba kerülnek munkahelyi vonatkozású,

Id. Wollner Pál 1916-2009
Idősebb Wollner Pál 1916. december
1-én született Szilágysomlyón. A kilenc
testvér közül a legkisebb volt. Hódmezővásárhelyen élt.
Egyetlen egy munkahelye volt az
ipari tanulós évektől kezdve egészen
nyugdíjba vonulásáig, a Dél-Magyarországi Áramszolgáltató Vállalat (DÉMÁSZ). Hű volt a céghez és hű volt az
iparághoz. Nyugdíjazása után munkát
vállalt a Paksi Atomerőmű Rt.-nél, és
nyolcvanéves koráig, amíg az egészségügyi szabályok megengedték, ott
dolgozott. 63 évet töltött munkával a
villamosenergia-iparban.
1933-ban villanyszerelő tanulóként
vették fel Hódmezővásárhelyen a DÉ-

MÁSZ-hoz, és 45 évig, a nyugdíjazásomig ott dolgozott. Közben besorozták
katonának, majd munkaszolgálatos
lett. Megjárta a koncentrációs tábort
is, ahol két órán múlt az élete. 1945ben került vissza Hódmezővásárhelyre, 1950-től volt művezető a villamos

üzemvitelen, egészen nyugdíjba vonulásáig. Munkáját mindig elismerték, 45
éves szolgálatért arany pecsétgyűrűt
kapott, és a 100 éves villamossági emlékérem mellett sok más kitüntetésben
is részesült.
A DÉMÁSZ agitálására 1983-tól 15
évet töltött Pakson az atomerőműben.
Előbb a villamos üzemvitelen, majd a
folyamatirányításnál dolgozott felügyelő elektrikus munkakörben, zömmel
400-as alállomáson. 80 év felett már
nem alkalmazhatnak.
Sokat mozgott, sportolt, élete végéig
autót vezetett. Felesége 51 évi házasság
után nyolc éve hunyt el. Két fia Pali és
Józsi és öt unokája gyászolja. Ifj. WP

nyugdíjasokat érintő témák, amelyeket
megbeszélünk.

Melyek azok a juttatások, amelyeket
igénybe tudsz venni, hogyan értékeled
ezeket erkölcsi és anyagi szempontból?
Mi nyugdíjasok minden olyan kedvezményt, amit ki tudunk használni és minden
olyan juttatást, ami számunkra elérhető,
köszönettel fogadunk. Úgy gondolom, hogy
ezek a juttatások minden nyugdíjasra elégedettséget fokozó tényezőként hatnak. Ez jól
esik nekünk, érezzük a gondoskodást, hogy
nem felejtettek el bennünket. Anyagilag is
érzékelhetőek, például az áramvételezésért
kedvezményes díjat fizetünk. Szintén költségmegtakarítást jelent számunkra, hogy
családon belül ingyenesen beszélgethetünk
telefonon. Megemlíteném még, hogy egészségügyi szolgáltatás keretében az erőműben
meg tudom oldani az ultrahangos vizsgálatokat, nem kell Szekszárdra utaznom. Természetesen az is jelentős anyagi támogatással bír, hogy a társaság saját üdülőibe a
nyugdíjasok is térítésmentesen kérhetnek
beutalót. A közelmúltban éltünk is ezzel a
lehetőséggel, nagyon jól éreztük magunkat a
balatonfüredi rekreációs központban.

Van-e még valami mondanivalód vagy
üzeneted?

Aktuális információk, évfordulók október közepétõl,
november közepéig
Október 22. - Céggyűrű átadási ünnepség

Az elmúlt évek hagyományának megfelelően október 22-én 18:00 órakor Pakson, a
Városi Művelődési Központban tartja a Paksi
Atomerőmű Zrt. vezetősége az idei Céggyűrű
átadási ünnepséget. Az idei kitüntetettek névsorát az október 1-i, 40. Heti Hírlevélben olvashatjuk.
Október 23. - Nemzeti ünnep, a Magyar
Köztársaság napja
1989-ben az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepén kiáltották ki a Magyar
Köztársaságot, azóta október 23-a kettős
ünnep, az 1956-os forradalom és szabadságharc, valamint a Magyar Köztársaság kikiáltásának neves napja.
Október 28-29. között a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Központi épületében rendezik az őszi Műegyetemi állásbörzét. Van két nap, amikor több mint száz cég,
hatezer diák, közel kétezer állásajánlat egy helyre koncentrálódik. www.allasborze.bme.hu
November 1. - Mindenszentek napja.
November első napja a csendes emlékezés
napja. „Századokon át az volt az emberek fő
gondja, milyen lesz az élet a halál után. Úgy látszik, ma először arra kell válaszokat keresnünk,
milyen lesz az élet a halál előtt.” (Szent-Györgyi
Albert)
November 2. - Halottak napja
A családok e napon emlékeznek halottaikra.
Ilyenkor rendbe teszik a temetőket, a sírokat,
a halottak lelki üdvéért gyertyát gyújtanak, a
sírokat koszorúval és virágokkal díszítik fel.
November 2. - Magyar Minőség Hét konferencia
és kiállítás
A Magyar Minőség Társaság november 2-5.
között a Mercure Buda Hotelben rendezi az
immár XVIII. Magyar Minőség Hét konferenciát
és kiállítást.
Bővebb információ: www.quality-mmt.huwww.
quality-mmt.hu
November 3. - Magyar tudomány napja, az idei
Wigner Jenő-díj átadása
Idén is e napon adják át a Magyar Tudományos
Akadémia és a Paksi Atomerőmű Zrt. által
1999-ben közösen alapított Wigner Jenődíjat. Az alapító okirat szerint „a díjat azon
szakemberek, kutatók jutalmazására kell fordítani, akik a magyar nukleáris energetika és
fizika terén végzett tevékenységükkel maradandót alkotnak”. A díj mind életmű, mind
pedig egyetlen jelentős felfedezésért, műszaki
alkotásért ítélhető oda.
November 4. - HTE Jubileumi Kongresszus
Az immáron hatvan éves Hírközlési és
Informatikai Tudományos Egyesület (HTE)
november 4-én Budapesten a Bourbon
Rendezvényházban rendezi idei szakmai kongresszusát.
Bővebb információ: www.hte.hu
November 14. - 150 éves Jedlik Ányos dinamója
A Jedlik István néven született világhírű fizikaprofesszor dinamója 1859. november
14-én készült el. Az Ányos nevet a bencés rendben kapta, miután 1817-ben
Pannonhalmára ment teológiát tanulni. Ezzel
párhuzamosan Pesten fizikát, matematikát,
filozófiát és történelmet tanult. 1822-ben
Pesten bölcsészdoktorrá, Győrött tanárrá
avatták. A dinamón kívül még számos találmányt dolgozott ki.
Sipos László

Számomra kellemesen és jól teltek az
erőműben eltöltött évek. Azt kívánom a
még aktív kollégáknak, hogy mindennapi
munkájukat jó egészségben és jó munkaköri légkörben végezzék.

Kurucz István 1947-2009
Nyugdíjas kollégánk 2009. szeptember 3-án rövid szenvedés után, életének
61. évében a szekszárdi kórházban
hunyt el.
Nagyszékelyen született, 1947.
december 21-én. Szekszárdon, majd
Székesfehérváron végezte iskoláit.
Mezőgazdasági gépész és forgácsoló
technikusi képzettséggel rendelkezett.
1986-ban került az atomerőműbe, a
reaktor osztályon átrakógép-operátorként nagy szorgalommal és szakmai
hozzáértéssel végezte munkáját. Munkatársai felé nyitott és segítőkész volt,
olyan ember, akire mindenkor lehetett
számítani. A közvetlen munkahelyi

kollektíva javaslatára 1999-ben munkájának elismeréseként Céggyűrű-kitüntetésben részesült. 2000. december

30-án korengedménnyel vonult nyugállományba.
Nyugdíjas éveiben szeretett horgászni, de a legtöbb idejét szerettei: felesége,
gyermekei és négy unokája körében
töltötte.
Fájó és megtört szívvel búcsúzik a
férjtől szerető felesége: Emi, gyermekei:
István, Attila, András és Ági, valamint
unokái: Bence, Szabi, Bogi és Dani.
2009. szeptember 8-án a család, a
rokonok, a barátok, a volt kollégák és
ismerősök kísérték utolsó útjára nyugdíjas kollégánkat a faddi temetőben.
A Paksi Atomerőmű Zrt. kollektívája
nyugdíjas kollégánk emlékét megőrzi,
nyugodjék békében!
KZné

2009. október
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Az Orosz Klub
sűrű nyári
programja
A Paksi Orosz Klub Egyesület (POK) 2009.
június-júliusban oroszországi gyerektábort szervezett, augusztusban voronyezsi
vendégeket fogadott, szeptemberben az
olaszországi társszervezeteknél járt a Paksi
Atomerőmű Zrt. és Paks Város Önkormányzata támogatásával.
A magyar gyerekek kísérőikkel 2009.
július 26. és augusztus 9. között – Moszkván keresztül – az oroszországi Voronyezsbe utaztak. Az Agrártudományi Egyetem
(VGAU) közreműködésével a gyermektábor
immár 5. alkalommal nyújtott lehetőséget
magyar fiataloknak ismerkedni az orosz
kultúrával, történelemmel és egy kicsit az
orosz nyelvvel, emberekkel.
Kijev után Moszkvában a paksiak a világ
egyik legnagyobb, legszebb – és legdrágább
városának nevezetességeivel (pl. Kreml, Vörös-tér, Lenin Mauzóleum, Fegyvertár, Boldog
Vaszilij Székesegyház) találkozott. A programban volt sétahajózás a Moszkva folyón és
letekintés Osztankinói tévétoronyból.
Voronyezsben a neves történelmi múltjából
már keveset mutató várossal ismerkedtek a
paksiak. A csoport koszorút helyezett el a rudkinói és a boldirevkai magyar temetőnél, virágot pedig Gremjacsjében az orosz emlékműnél. Jártak a gyerekek az őskori emlékeket őrző
Kosztyonkiban, a bobrovi Hrenovoje lótelepen,
Gyivnogorje mészkősziklába vájt templomában is. A voronyezsi természetvédelmi parkban a szorgos kis hódok voltak emlékezetesek.
A hétvégén az egyetem fiataljai adtak zenés,
táncos műsort. A magyar csoport a közös élmények miatt jó hangulatban ért Paksra.
Augusztus 18-25. között az idén is látogatott Paksra orosz csoport a VGAU részéről
a rektorhelyettes vezetésével. A kirándulás
végére mind a 26 vendégünk Magyarország szerelmese lett. A hagyományokhoz
híven a voronyezsiek első nap meglátogat-

ták az atomerőművet: megtekintették a felújított látogatóközpont tárlatát, és az üzemi
területen is jártak. Augusztus 20-án Budapestre utaztak; a számos látnivaló után az
esti tűzijáték elkápráztatta a vendégeket.
Az orosz csoport ez után megcsodálta Pécs
szépségét, majd Egerbe látogatott, ahol a
híres egri borok kóstolására is sor került.
A feszített tempójú kulturális program
teljesítése után a vendégek a PA Zrt. balatonfüredi rekreációs központjába utaztak,
ahol volt módjuk kipihenni az előző napok
fáradalmait, élvezni a színvonalas szolgáltatásokat és felfedezni a Balaton északi
partja gyöngyszemének, Balatonfürednek
a páratlan szépségét. Rövid pihenés után
hazafelé indult az Orosz Klub csapata,
örökre szívükbe zárva a Magyarországon
szerzett kellemes emlékeket.
A POK ebben az évben kapcsolatait kibővítve olaszországi körutat szervezett szeptember 12-20. között. Milánóban, ahol a helyi
orosz közösség segített a szervezésben, a
Giardini Pubblici park után a Teatro alla Scala-ban gyönyörködtek az utazók. Rómában
minden fontos nevezetességhez sikerült eljutni. A Capitolium, a Colosseum, a Pantheon, az
Angyalvár mind-mind a távoli a múltat idézte. A Piazza Navona Róma egyik legszebb és
legnépszerűbb tere, melynek lelke a barokk
Spanyol-lépcső. A Trevi-kútba pénzt dobva a
magyar utazók is vissza szeretnének térni. A
Szent Péter-bazilika, a tetejéről nyíló kilátás,
valamint a Vatikán, benne a Sixtus-kápolna,
lenyűgöző volt. A Nápoly melletti Pompei ősi
városában néhány óra jutott a kőbe dermedt
múlt megtekintésére. Útban Firenze felé megállt a csapat Orvietoban és Sienaban, Toscana
egyik leglátványosabb középkorú hangulatú
városában, amely 13 tornyáról nevezetes.
Firenzében a Dóm-tér, az Uffizi Képtár mindenkit lenyűgözött. A tartalmas és egyben
fárasztó egy hét után érkezett Paksra a magyar csoport.
Hadnagy Lajos – Szucsán Marina – Wollner Pál

2. Sárkányhajóverseny – Ismét üvig-győzelem!
2009. szeptember 12-én a nagy sikerrel megrendezett tavaszi verseny folytatásaként, az üzemviteli igazgatóság
szervezésében meghirdetésre került
az igazgatóságonkénti sárkányhajóverseny.
A versenyt Cziczer János üzemviteli igazgató nyitotta meg. Igazgatóságonként 1-1
csapat indult a PA Zrt. munkavállalóiból,
a kormányost a kajak-kenu szakosztály
biztosította.
Az első két futam lebonyolítása időméréssel, három hajóval történt, így futamonként 3-3 csapat szállt vízre.
Az időmérő futam sorrendje végül a következőképp alakult:
1. üvig, 2-3. mig, gvigh,
4. vtig, 5. big, 6. lfig.
A nagyon szoros és izgalmas nagydöntőt
az üvig csapata nyerte meg, melynek csapatkapitánya Viktor Endre (Csucsu) volt.
A végleges sorrend:
1. üvig - 2. mig - 3. gvigh
4. vtig - 5. big - 6. lfig
Az üvig ismét bizonyított! Remek teljesítményt nyújtottak. Igazi csapatmunka volt!
A versenynek nagy tétje volt, a vesztes rendezi a 3. sárkányhajó-bajnokságot.
Külsős, üvig-es szemlélődőként és drukkerként ott lábatlankodtam körülöttük. Magával ragadott az a lelkesedés és izgalom,
ami a csapat hangulatát jellemezte, én is
közéjük tartozónak éreztem magam.
Próbáltam valami titkos információt
vagy taktikát megtudni Csucsutól (Viktor
Endre), a győztes csapat kapitányától.

- Mi a csapat titka? – kérdeztem
Csucsut.

- Titok? Az nincs – közölte velem tényszerűen, de mosolyogva, majd folytatta:
- Az igazgatóság különböző szervezeti
egységeiből válogatottak a csapattagok,
akik eltérő műszakrendben és beosztásban
dolgoznak. Nem volt egyszerű összeegyeztetni az időpontokat az edzésekre. A lényege az a csapatversenynek, hogy kövessék
az utasításokat, a ritmust és az ütemet.
Mindenkinek nagyon fontos szerepe van
az együttműködésben, a csapatjátékban
kivétel nélkül.
Szeretném megragadni az alkalmat,
hogy megköszönhessem kollégáimnak a
hozzáállásukat, segítőkészségüket, ahhoz
hogy részt vehessek az edzéseken és a versenyeken.

dogságban”, megmártózva Fadd-Dombori
vizében.
A díjakat Tóth Ferenc országgyűlési képviselő, Fülöp János, Fadd polgármestere és
Cziczer János üzemviteli igazgató adta át.

Tóth Ferenc országgyűlési képviselő
urat a sárkányhajózásról és élményeiről
kérdeztem:

- Hogy fejezné ki egy mondatban, hogy
mi is az a „sárkányhajózás”?
- Közösségteremtő és fejlesztő tevékenység, egy célért, egymásért való küzdés.

- Hogy került kapcsolatba a sárkányhajózással?
- Itt Faddon két éve rendszeresen rendezünk a fiataloknak sárkányhajó versenyt. A
sárkányhajózás kicsik és nagyok számára
egyaránt felejthetetlen élményt, kikapcsolódást nyújt. A nagy csapatlétszám lehetővé teszi, hogy akár generációk evezzenek
egy hajóban.
A sárkányhajózás során közös erővel kell
legyőzni az ellenfél csapatát, a természeti
tényezőket – ez ebben az esetben nagyon
kedvező volt -, ami a csoport összekovácsolódását elősegíti.
A csapat tagjai olyan képességeket
fedezhetnek fel egymásban és önmagukban, melyek a hétköznapi élet során rejtve
maradnak. A megszerezhető élmények
együttes átélése mind a csapat, mind a
tagok számára értékes tapasztalatként
szolgálhatnak.
Tovább nézelődtem és kérdezősködtem
az igazgatóságok csapattagjai között. A
műszaki igazgatóság „sárkányai” látványos fejlődésen mentek keresztül. A tavaszi
megmérettetésen az utolsó helyen végeztek, most pedig a második helyet sikerült

megszerezniük. A „nehézlovasságot” lecserélték „könnyűre”, jóval edzettebbek és felkészültebbek voltak. Végig fantasztikusan
hajráztak, kemény ellenfélnek bizonyultak
az üzemvitel csapatával szemben.
A gvigh lapátosai jogosan léphettek a
dobogó harmadik fokára, hiszen nagyon
jól teljesítettek, nem sokkal maradva le a
második helyezettől.
A biztonsági igazgatóság csapata a kisdöntőben kezdetben remekül hajrázott.
Döbbenten néztük a vízpartról, hogy hogyan utasítanak mindenkit maguk mögé.
Sajnálatosan technikai probléma miatt
nem tudták végiglapátolni a távot, így meg
kellett ismételniük azt, de az elért eredmény nem volt elég ahhoz, hogy bejussanak a nagydöntőbe.
A vtig és lfig teljesítménye ugyan most
nem tükrözte az edzéseiken elért eredményeket, de nagyon jó teljesítményt nyújtottak így is az időeredmény alapján.
A döntő végén Cziczer János gratulált az
győzteseknek, és szó szerint „úszott a bol-

A versenyt lebonyolító üzemviteli igazgatóság vezetője elmondta:
- A győztes csapat meghívást kapott a
szeptember 19-én Fadd-Domboriban megrendezendő amatőr sárkányhajóversenyre.
Bízom benne, hogy méltóan helyt fognak
állni ezen a kihíváson is. A következő, tavaszi 3. sárkányhajóverseny - előzetes megbeszélések szerint - kibővített lesz, iparági és
MVM-cégcsoportok bevonásával, amelyet
az utolsó helyezett, az lfig fog rendezni.
Remélem, hogy ezen túlmenően a jövőben
folyamatosan tudjuk bővíteni a résztvevők
körét.
Köszönöm a versenyen való részvételt és
a közreműködést!
A verseny szervezőinek dicséretére
szolgál az is, hogy ez alkalommal a gyermekek részére külön programokat szerveztek (aszfaltrajzolást és légvárat), majd
a versenyt követően lehetőség volt a sárkányhajók kipróbálására is. Jómagam is
beültem, eveztem, néhány lapáthúzás után
az alkalmi lapátosok egységes csapattá váltak. A szinte ismeretlen kisgyermek, barát,
barátnő, anyuka, apuka és a többiek egy
„sárkánycsaláddá” formálódtunk. Nevetgéltünk, viccelődtünk, mintha mindig összetartoztunk volna. Érdemes kipróbálni!
A résztvevőket és vendégeiket finom
étellel és itallal látták vendégül.
Végül úgy gondolom, hogy meg kell említeni e kiváló csapat tagjait, akik a következők voltak:
Akkermann Zoltán (ro), Árki Attila (vefo), Árkiné Bágyi Noémi (üvig), Benkő Éva
(üvfo), Bérces Béla (üio), Besenczi István
(to), Dankó Ildikó (kio), Demeter Károly
(üvo), Gombor Melinda (vüo), Kőszegi
József (vüo), Lovas Tibor (kto), Magyarics
László (ro), Nyesev Adrienn (iüo), Pálfalvi
Gábor (to), Pálosiné Ormai Rita (veo), Pécsi Zsolt (kto), Prantner János (vüo), Riga
Tamás (ro), Steiner Judit (üvfo), Zsók Gergely (to), Viktor Endre (ro), Pach Zoltán (ro),
Csanádi Gábor (ro), Somogyi Bence (ro), Juhász Gábor (üm), Hirt János (to), Boldizsár
Mihály (vüo), Posch Gábor (ro).

Gratulálunk a nyerteseknek és az igazgatóságok csapatainak!
Orbán Ottilia, üvig

Közösségépítés a főzés jegyében
Kollégisták a bogrács körül
A helyszín egy Paks környéki kiskertes, hobbitelkes övezet. Az egyik kert
díszfái közt, zöld pázsitján előtűnnek
a kerti székek, asztalok. Aztán jönnek a fiatalok, kik vidám csevegéssel pucolják a krumplit, a hagymát,
majd tüzet gyújtanak a bogrács és
szalonnasütő alatt. Kis idő múlva
kibontakozik a hangulatos diákest, a
főzés jegyében.
Az Energetikai Szakközépiskola kollégiumának tanára, Prokob Józsefné már a
kezdetektől fogva szervezett érdekes programokat a kollégiumban lakó lányok számára. Volt, amikor a tánc vagy a színjátszó
kör kapott hangsúlyt. Most a főzés került
előtérbe! Az idei tanév első közös főzőcskéjére a szabadban, Prokobék telkén került
sor szeptember közepén.
Ez a program azonban több volt, mint
egy étel elkészítési módjának megismerése. Itt a másik tanuló, a diáktárs megismerése is a cél volt. Egy-egy ilyen alkalom
nagyon kedvező lehetőséget teremt arra,
hogy az egy csoportba tartozó elsőéves és
harmadéves diákok közelebbi barátságba
kerüljenek egymással és kollégiumi tanáraikkal. Prokobné Marika már évek óta
hagyományosan szervezi főzés jegyében
ezeket a közösségkovácsoló, ismerkedő
programokat, egyet a tanév elején, és egyet
a tanév végén, búcsúzóul.
Tekintettel arra, hogy a kollégium konyhája igen kicsi, ahol egyszerre csak két-há-

rom diák szorgoskodhat, ezért a nagyobb
csoportos főzéseket bográcsos ételek készítésével a szabadban rendezik. Nagyon
örülnének, ha egy szép új kollégiumba
költözhetnének, ahol nagyobb konyhában
fejleszthetnék szakácstudományukat.
A főzés keretében a lányok nemcsak a
bográcsos és régi, hagyományos ételekkel,
de különleges tájak szokásaival, ízvilágával is megismerkedhettek. A kínai ételek
kapcsán például filmet néztek Kínáról,
amit Prokobné Marika saját élményeivel
színesített. A kínai szokások alapján terítették meg az asztalt és ültek köré. Miközben

pálcikákkal fogyasztották az ételt, lampionokkal és kínai zenével teremtették meg a
hangulatos környezetet.
Nagy figyelmet fordítanak a főzés megtervezésére, az alapanyagok beszerzésére,
a kiadási költségekre. Mindig úgy terveznek, hogy az étel elkészítése a lehető legkevesebb kiadásba kerüljön. Elsősorban
otthonról hozott alapanyagokból főznek.
Mindenki azzal járul hozzá a főzéshez,
amivel éppen tud. Felmérik a rendelkezésre álló készletet, és annak megfelelően
állnak hozzá a főzéshez.
A lányok nagyon kedvelik a kollégiumi

főzőcskézést. Tóth Tímea és Nagy Klaudia elsőéves diákok – mindketten Soltról
érkeztek – örömmel számoltak élményeikről. - Én általános iskolásként is jártam
főzőtanfolyamra – meséli Tímea - és ott is
inkább nagymamáink étkeit készítettük.
Nekem édesanyám szívesen süt-főz, és én
örömmel segítek neki. Mivel szeretem a
közösségi rendezvényeket, és most, hogy
kint a szabadban egy nagyobb közösséget
alkotva főztünk, ez a program igazán vonzó
volt számomra.
Nagy Klaudia mosolyogva mondja: - Én
a húsos ételeket, a jó fűszeres, szaftos magyaros ételeket részesítem előnyben. Ha
pedig mindez a szabadban készül, akkor
annak különleges zamata van. Marika néni
jól megszervezte ezt a főzést, és a gyakorlott harmadévesek sokat segítettek. Mivel
szeretek gitározni, elhoztam, és játszottam
kicsit rajta, de inkább Bodroghalmi tanár
úr gitárjátékéra énekeltem a többiekkel
együtt.
Prokobné Marika már továbbgondolja
a kerti nagycsoportos főzést. – Nagyon jó
kis csapat jött össze. Tervezzük, hogy a
következő főzéseket, mint a karácsonyit,
programokkal színesítjük, és szívesen
felvennénk a kapcsolatot különböző főzőklubokkal, hogy gyakorlati tapasztalatokat
szerezzünk tőlük.
A közös főzés hangulata, a kerti bográcsozások és a tábortűz melletti éneklés élménye mellett valószínű továbböröklődik a
diákokban a vendéglátás hagyományának
és örömének érzése is.
Lovásziné Anna
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Két keréken az Alföldi kéken!
A természetjáró szakosztály programjában sok éve szerepel „kéktúra”, most az Alföldi Kéktúra (AK)
teljesítését kezdtük el kerékpárral.
Szekszárdtól Sátoraljaújhelyig tart a
850 km-es kék jelzés, áthalad az
Alföld különböző tájegységein.
Hétfőn reggel 17 „kéktúrázó” indult el,
hogy a szekszárdi vasútállomástól induló
kék sáv jelzésén nekivágjon a túra 1. szakaszának. Szekszárdig csak bemelegítés volt,
a Rockenbauer Pál kopjafánál rövid pihenő,
majd az első pecsétet begyűjtve és közös
fotót követően elindultunk. Első akadály az
épülő M6-osnál: egy korláton kerékpárjainkat átemelve tudtunk csak továbbhaladni.
A csapat autópálya-építő szakértője érces
hangon kifogásolta is ezt az akadályt az
építőknél. Bárányfoknál a szabadidőközpont német tulajdonosa pecsételt, majd a
gemenci erdő lombjai között haladtunk. A
Keselyüsi csárdától frissítő után aszfaltborítású gát, majd a Rezéti-Holt–Duna-ág vadregényes tája következett. Az erdő csendjét
a bajai híd felújításának zaja nyomta el. 87
km után értünk bajai szálláshelyünkre.
Kedden a Duna alföldi oldalán kezdtünk, a
Tanya csárdánál egy kuvasz egyértelműen
tudtunkra adta, hogy nyitás csak 11-kor.
Dunadülőnél elhagytuk a gátat és földúton
folytattuk, Sükösd felé poros, de jól tekerhető földút mellett megnéztük a Szent Anna
kápolnát, mely szomorú családi tragédiának állít emléket. Sükösd után elkezdődött
a híres-hírhedt bács-kiskuni homoktenger.
A sebességünk csökkent, a kerékpározás
hosszú szakaszokon lehetetlen volt, már
a pálinkatartalékokat is be kellett vetni a
helyzet kezelésére. Több defektet is kaptunk, de ez nem rontott a menetidőn, köszönhetően szerelőnknek. A hajósi Jutka
panzióba kissé enerváltan érkeztünk meg,
tankolásra nagy szükségünk volt. Korrigált
útvonalon mentünk Kéleshalomig, ahol a
helyiektől biztató hírt kaptunk a Kunfehértóig hátralévő útról, elhittük, ez hiba volt.
Kb. 1 km-t tekertünk, mikor ismét homoktengerben találtuk magunkat, a jelzések hiánya fokozta az út iránti neheztelésünket.
Lement a nap, elemlámpákat vettünk elő,
és a közeli szálláshelyünkről elénk érkező
autót követve érkeztünk be Kunfehértóra.
A vacsora átlagos volt, az italfogyasztás és a

fáradtság átlag feletti. Kevesen maradtunk
késő esti beszélgetésre.
Reggel még érezhető volt a lábakban a
homokkal vívott harc, de azért nekivágtunk
a Kis keceli útnak nevezett homoksztrádának, az 53-as útra kiérve ismét korrigált
útvonal következett az előző nap tapasztalata alapján. A Petróczi iskolánál már a
10. pecsétünket kaptuk, melynek örömére
rövid, zenés ünneplést tartottunk. A kunsági homoktól eltelve ebédszünetet Ruzsa
központjában egy rendezett, szép parkban
tartottunk. Itt személyesen a polgármester
jött hozzánk érdeklődni. Kellemes beszélgetés alakult ki, majd a csapatot meghívta
kávéra, a közös fotókészítés után jó hangulatban és a „vannak még jó emberek” friss
élményével tekertünk tovább. Bordányban
megelégedtünk a „Gyuri kocsmája” bélyegzővel, de Szatymazon kitérőt tettünk a vasútállomáson lévő MTSZ-es pecsétért. A nap
végén a Postakocsi csárda és kempingben
pihentünk meg.
Kicsit felhős, de jó időben indultunk
reggel Ópusztaszerre, aszfalton mentünk,
a párhuzamosan futó földutak nem voltak
elég csábítóak. Az Emlékparkban MTSZes pecsétet kaptunk, a látnivalókra sajnos
nem volt időnk, e helyre egy egész napot
kell rászánni. Rövidesen elértük a Tiszát,
a kompra várva láthattuk, hogy kevés víz
van a folyóban. Túlparton a mindszenti
Halászcsárdában bélyegeztünk, és rá-

csodálkoztunk egy kis táblára a tűzfalon,
mely emlékeztetett és figyelmeztetett, hogy
2006. 04. 22-én a megáradt folyó milyen
magasan volt, megdöbbentő látvány. Hosszú, egyenes szakasz után újra földút, de
ez már nem a kunsági homok, hanem jól
tekerhető, kemény út volt. A Kéktói erdő
sarkánál, a mellettünk futó árok túloldalán,
a szántó közepén magányos ló nyugalmát
zavartuk meg, úgy tűnt, nem érti, miért
tekerünk olyan intenzíven tova erről a
nyugalmas csongrádi tájról. Ebédszünet
Nagymágocson, majd Árpádhalmon egy
autentikus kocsmában kaptunk pecsétet,
csak annyit, hogy Lenin út 2. a címe. Gádoros után kietlen, szikes talajú pusztai rész
következett, a kákafoki főcsatorna gátja
mellett. Rövidesen feltűnt Szarvas víztornya, de odáig még pár km-t tekertünk, Bikazug felől értünk be, az Erzsébet liget kanyargós tanösvényén keresztül. Szállásunk
a Holt-Körös partján volt, olyan finom és
bőséges vacsorát kaptunk, mely az aznapi
117 km okozta energiaveszteséget gyorsan
pótolta.
Pénteken is szép időben indultunk, a
történelmi Magyarország mértani középpontját jelző emlékműtől a gáton tekertünk
tovább, ezt a szakaszt a Hármas-Körösön
egy vasúti hídon történő átkelés és a Hortobágy-Berettyó folyó árvízkapuja tette színessé. A Peresi bemutatóháznál az érdekes
kiállítás mellett szép egyedi kéktúrás bé-

Győztes dunai sárkányok, három érem az Eb-n
A sárkányhajóklubok egyik
legrangosabb európai versenyén arattak győzelmet,
mutatták meg tehetségüket a Tolna megyei fiatalok,
akik a Dunaföldvári S.T.E.
Sárkányhajóklub színeiben
versenyeztek.
A nyár közepén Budapesten rendezett XIII. Klub Legénység Sárkányhajó Európa-bajnokság a
Lágymányosi öbölben zajlott, ahol
12 ország 86 legénysége, 1800 versenyzője mérte össze ügyességét,
gyorsaságát. Itt lettek bajnokok az
ifjú Duna-menti sárkányhajósok!
A Paksi Sárkányhajóklub alelnöke, Hubert István tájékoztatása
szerint három Duna-parti sárkány-

hajóklub - a Dunaföldvári Sportot
Támogatók Egyesülete Sárkányhajóklubja, a Tolnai Sárkányhajóklub és a Paksi Sárkányhajóklub
- összefogásának eredményeként
állt össze az ifjúsági csapat, mely
a hazai sikerekhez két arany- és
egy ezüstéremmel járult hozzá.
Ez a győzelem a fiatal magyar
sportolók tehetségét bizonyítja! És
nemcsak a Tolna megyei sárkányhajósok, de a magyar sárkányhajósport történetében is kiemelkedő
jelentőségű.
A csapat a 18 év alattiak számára
kiírt Junior Open kategóriában Európa-bajnok lett úgy a 200 méteres,
mint az 500 méteres távon, míg a
2000 méteres maratoni távon Ebezüstérmet szerzett.

A legénységet alkotta a dunaföldvári klubtól Gyarmati
Sándor, Szabó Lóránt, Nahlich
Csaba, Pere János, Molnár Levente, Dohárszki Robin, Györkő
Bence, Nagy Péter, Nagy Tamás,
Németh László, a tolnaiaktól
Benedeczki Dóra, Berka János,
Farkas András, Merényi Dániel,
Mozbacher Fanni, Sipter Géza,
Varga Dániel, Varga Máté, Kaszás Boglárka, Kovács Alexandra és Szekeres István. A csapat
edzője és kormányosa a tolnai
Varga Tibor volt.
Gratulálunk a csapatnak és
edzőjének a kiemelkedő eredményekhez és további szép sikereket
kívánunk!
Lovásziné Anna

lyegzőt is kaptunk. Mezőtúron, a Fazekas
múzeumban pecsételtünk, majd ebédszünet után következett egy végtelenek tűnő
gátszakasz, 36 km-en csak a Nagykunsági
főcsatornánál és egy emlékműnél volt érdemes megállni, no meg azért, mert Jani
a 6. defektet szerelte. Több mint két órán
keresztül rázkódtunk a bicajon, Ecsegfalván jólesett már egy stabil pont. Dévaványa
előtt még bementünk a Réhelyi túzokrezervátumba pecsétért. A vadászházban jó
helyünk volt, vacsora után néhányan meglátogattuk a „Harmadik félidő” nevű intézményt, hiába, ez egy könnyű nap volt.
Másnap reggel gyorsan elértünk Körösladányig, majd a Sebes-Körös árnyékmentes
gátján a Vidratanyánál pihentünk meg. Itt
van az AK felezőpontja. A Vésztői Emlékhely után Okány érintésével Zsadányig
tekertünk, ahol egy hangulatos presszónál
álltunk meg. A bejáratnál remek példáit láttuk a kerékpár „sokoldalú” használhatóságának. Geszten helyi idegenvezető vezetett
ki a falu határában lévő Tisza-kriptához,
ahol országunk történelmének három meghatározó személyisége nyugszik. Innen a
bégécsi halastórendszer közötti rázós földúton mentünk tovább, sűrű nádas rejti el
a védett tórendszert. A bicajok és néhány
testrészünk napi rázásvizsgálata után Körösharsány érintésével értünk be szálláshelyünkre. Vacsora után a közeli Milan ivóban
csodáltuk meg a tulajdonos kedvenc focicsapatát ábrázoló számtalan képet és különböző ereklyéit, és láthattuk a fiatalok szombat
esti szórakozásának helyi szokásait is.
Reggel az utolsó napnak vágtunk neki,
Furtán a 40. pecsét, majd Bakonszegen
Bessenyei György emlékházát néztük meg.
A Berettyó gátján tekertünk tovább, feltűnt
a célpontunk, Berettyóújfalu. Végigtekertünk a főutcán, és fáradtan, de büszkén,
önbecsülésünkben egy újabb „jó pontot”
szerezve ültünk le a szépen megterített
asztalhoz.
Ebéd közben percről percre változott a
letekert 597 (!) km megítélése, a desszertnél már kiderült, hogy „sima ügy” volt. Rövidesen megjött az autóbusz, mellyel 5 óra
alatt hazaértünk. Az AK 1. részét teljesítők
némelyike a 2. részről érdeklődött, nekik és
mindenkinek azt mondom: figyelni kell, és
elolvasni a természetjáró szakosztály 2010.
évi túratervét!
(Bővebben a honlapon)
Gergely László, túravezető

Pályautak
találkozásában
Két művész, Oláh Erika (Sárszentlőrinc)
tűzzománcos és Eisenmayer Jenő (Budapest) ötvös Utak és állomások c. kiállítását láthatta az érdeklődő közönség
szeptember 11-től 30-ig a paksi Városi
Művelődési Központ könyvtárgalériájában. A kiállítást Major Róbert színész
nyitotta meg, a vendégeket Gutai Istvánné könyvtárvezető köszöntötte.
Oláh Erika művészi munkásságát
kezdetektől népszerűség övezi. Alkotásait különböző szakmai zsűri minősíti.
1991 óta képei rendszeresen láthatók
hazai és külföldi kiállításokon, és megtalálhatók magángyűjteményekben,
közintézményekben.
Eisenmayer Jenő évtizedeken át ékszerészként dolgozott. A közelmúltban
megtalálva az ötvösség ritkán alkalmazott technikáját a domborítást, teljesen
átadta magát a művészi alkotás örömének, a kézművesség e nemes ágában
való elmélyülésnek.
A kiállítás címe, Utak és állomások
a két alkotó különböző pályaútjára, találkozásukra és a közösen meglelt állomásra utal. A bemutatott tárgyakon,
képeken a vallásos ábrázolás, a múlt, a
népi hagyományok iránti elkötelezettség mutatkozik meg.
Az érdeklődő közönség elismerése,
visszajelzése alapján a kiállítás finom,
tiszta érzelmekről, a múlt tiszteletéről
tanúskodik, ahol a tűzzománcos munka
és az ötvösség harmonikus, szép összhangra talált.
Lovásziné Anna

ARTESZ Kupa vitorlásverseny a Balatonon

A több éve tartó hagyományoknak megfelelően idén is
augusztus közepén, a Balatonon rendezte az Atomerőmű
Sportegyesület (ASE) az idei
ARTESZ Kupát. Kiváló paksi
eredmények születtek, mind a
Kalóz, mind a Sikló hajóosztályban az eredményhirdetéskor az ASE ifjú versenyzői léphettek a dobogó mindhárom
fokára.
Az ASE jó értelemben vett „megszállott” vitorlás versenyzői és
szakvezetői augusztus 20-22. között Balatonfüred-Csopak térségében rendezték a nem profi és az
utánpótlás korú versenyzőknek a
Kalóz és Sikló hajóosztályok idei

ARTESZ Kupa négyfordulós küzdelmeit.
Mit is jelent az ARTESZ? - Az
ARTESZ®, mint már hosszú
ideje az ipar területén működő
cég, a megbízható és problémamegoldó tömítés-, illetve szivatytyútechnikai megoldásairól lett
nevezetes. Annak érdekében,
hogy partnerei (köztük a paksi atomerőmű) érdekeit minél
jobban szolgálhassa, folyamatosan bővíti termékpalettáját és
szolgáltatását. ISO 9001:2000
szabvány minőségirányítási
rendszert működtet, melyet a
TÜV Rheinland InterCert is tanúsít. A vitorlás sport terén több
mint tíz éve segíti az utánpótlás
korú versenyzők fejlődését, így
névadó szponzora az ARTESZ

Kupa amatőr versenynek. – tájékoztatatta szerkesztőségünket
Ferenczhalmy Zoltán ügyvezető.
Visszatérve az idei versenyre
és az idei eredményekre, a Kalóz
hajóosztály mezőnyében rendezett négy futam alapján a Lipták
Dániel – Varjú Gábor párosunk bizonyult a legjobbnak. Nagy Róbert
– Mészáros Miklós páros második
helyen zárt, míg Boromisza László
– Tibay László ASE páros lett idén
a harmadik helyezett.
Az egyéniben, a Sikló hajóosztályban indulók közül az alábbi
sorrend alakult ki: Első helyezett
lett Szemes Bence, Frányó István
ezüstérmet szerzett, míg Cziráki
Dávid harmadikként léphetett fel a
dobogóra az eredményhirdetéskor.
Sipos László
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Paksi FC hírei

Iparági foci: veretlenül lett második
az atomerőmű csapata
A Vértesi Erőmű Zrt. szervezésében
szeptember 11-13. között Siófokon
került sor a 27. Villamosenergia-iparági kispályás labdarúgó-találkozó
döntőjére.

Nehéz sorozaton van túl a Paksi FC Soproni Ligában szereplő labdarúgócsapata.
Szeptemberben csupa-csupa olyan együttes ellen lépett pályára Gellei Imre együttese,
melyek az első osztály éremesélyesei közé
tartoznak. A négymeccses széria a Debrecen
ellen kezdődött. A legutóbbi bajnok, Bajnokok
Ligája főtáblás gárda teljes kerettel érkezett a
Fehérvári úti stadionba, hiszen Pakson három fellépéséből mindössze egyetlen egyszer
tudott győzni. Ezúttal is remek mérkőzést játszottak a felek, a kilátogató több ezer szurkoló
kiválóan szórakozott. A végeredmény ugyan
1 : 0 lett a cívisváros csapatának javára, de az
egygólos vereség miatt aligha kell bánkódnia
a paksiakért szorítóknak.
A következő összecsapását idegenben a
Videoton ellen játszotta a PFC. A székesfehérvári alakulat könnyedén lépett át a zöldfehéreken, a vége 3 : 0 lett. Az összecsapás
krónikájához tartozik, hogy Lisztes Krisztián
a hajrában büntetőt hibázott. Két vereséggel a
háta mögött ismét bombaerős játékosállományú egyletet fogadott a 9. fordulóban a Paksi
FC. Az Újpest FC ez idáig egyetlen egyszer
sem szerzett három pontot az Atomvárosban,
döntetlent is mindössze egyszer. A sorozat
tovább folytatódott, mivel erre a találkozóra
nagyon összekapták magukat a Gellei-legények. Az egymásért is küzdő, hajtó paksi
futballisták védelmét nem tudták feltörni a
lilák, Kovács Attila kapus szenzációs formában hárította a lövéseket. A második félidő
közepén a 30. születésnapját ünneplő Kiss
Tamás érkezett a legjobb ütemben Heffler
szögletére, és fejjel bevette az UTE kapuját. A
hajrában több gól már nem esett, így teljesen
megérdemelten gyűjtötte be a három bajnoki
pontot ezen a mérkőzésen a Paksi FC.
- Jól kezdett az Újpest, több helyzetük
volt. Ahogy telt az idő érezni lehetett, hogy
ez egy egygólos mérkőzés lesz. Nagyon nagy
öröm egy futballistának, ha a születésnapján
győztes gólt tud szerezni. Főleg akkor, ha egy
olyan élcsapat ellen teszi ezt, mint az Újpest
- mondta el a győzelmet követően a gólszerző
Kiss Tamás.
A sort az október első hétvégéjén megrendezett Győri ETO- PFC meccs zárta, melyen
3 : 1-re kikapott a paksi együttes. Idén sem
jutott a legjobb 16 közé a Magyar Kupában a
Paksi FC. A szeptember 30-án Nagyberkiben
lejátszott mérkőzésen a Kaposvölgye 1 : 0-ra
legyőzte a zöld-fehéreket, így a somogyi gárda
lépett tovább. Jó hír azonban a paksi együttes
háza tájáról, hogy Szabó János a magyar U20as válogatottal világbajnokságon szerepel,
melynek házigazdája idén Egyiptom. A PFC
saját nevelésű játékosa az első mérkőzésen
Honduras ellen 3 : 0-ra elveszített találkozón
még nem lépett pályára, de a második meccsen a Dél-Afrikát 4 : 0-ra legyőző együttes
legjobbja volt. A csoport utolsó összecsapásán
az Egyesült Arab Emírségek ellen is végig pályán volt Szabó, aki kiválóan látta el feladatát,
így a magyar válogatott 2 : 0-ra diadalmaskodott, és csoportelsőként jutott a legjobb 16 közé. A Paksi FC a Soproni Ligában 10 fordulót
követően 11 ponttal a 10. helyen áll.
Faller Gábor

A területi selejtezők után a legjobb nyolc
iparági csapat kapott meghívást, köztük az
elmúlt évi győztes, a Paksi Atomerőmű Zrt.
labdarúgócsapata is. A paksi fiúk idén is
kiválóan szerepeltek, a döntő összecsapáson a hétméteres párbajt követően lettek
ezüstérmesek.
Az iparági sportversenyek közül az egyik
legrégebbi és talán a legnagyobb küzdelmeket a focipályán élhetjük meg. Lengyel
József vezető elektrikus kollégánk, a Paksi
Atomerőmű Zrt. iparági kispályás labdarúgócsapat kapitányának érzelmektől fűtött
beszámolóját hallgatva Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas magyar tudós még 1930ban rögzített gondolatai jutottak eszembe:
„A sport nemcsak testnevelés, hanem a
léleknek is az egyik legerőteljesebb nevelőeszköze. A sport a test útján nyitja meg
a lelket. A sport, a játék alatt tanítja meg
az embert rövid idő alatt a legfontosabb
polgári erényekre: az összetartásra, az önfeláldozásra, az egyéni érdek teljes alárendelésére, a kitartásra, a tettrekészségre, a
gyors elhatározásra, az önálló megítélésre,
az abszolút tisztességre és mindenekelőtt

Állnak balról jobbra: Sipos Tamás, Prantner Attila, Grósz Csaba, Lengyel József, Pokorni Tamás és Fenyvesi
Csaba, guggolnak: Balogh Tibor, Makk Imre, Horváth László, Gyöngyösi Zoltán és Reményi János

a << fair play >>, a nemes küzdelem szabályaira.” Visszatérve az iparági focira,
paksi kollégáink a szeptemberi, Siófokon
lebonyolított idei nyolcas döntőn minden
tudásukat és lelkesedésüket mozgósították
a számukra idegen és sérülésveszélyes műfüves pályákon. Az előzetes selejtezők után,
az idei villamosenergia-ipari kispályás labdarúgó-bajnokság döntőjére az erőnyerő
Paksi Atomerőmű Zrt. és a házigazda Vértesi Erőmű Zrt. mellett az alábbi csapatok

IPA lövészverseny: másodszor is
győzőtt az FBŐ csapata
A XII. IPA Dr. Oláh László Nemzetközi
Lőverseny és Bográcsétel főzőversenyt Juhász István az IPA Paksi
Egyesületének elnöke nyitotta meg.
Köszöntőjében üdvözölte a Tolna
Megyei Rendőr-főkapitányság és a
Paksi Rendőrkapitányság megjelent
vezetőit, valamint dr. Oláh László
özvegyét és lányát.
Az IPA egy nemzetközi rendőrszervezet,
melynek több mint ötven tagországa van,
s több száz rendőr kolléga a tagja a helyi
szerveződésű egyesületeknek - mondta
a főszervező. Az 1998 óta minden évben
megszervezett versenyre idén is sokan jelentkeztek, főleg a rendőrségtől, a honvédségtől, a légierőtől és a büntetés végrehajtási
szervektől, valamint a fegyveres biztonsági
őrségektől, de rajtuk kívül jó néhány civil
szervezet csapata is megmérettette magát.
A versenyen a romániai Kézdivásárhelyi
Rendőrkapitányság egy csapattal szintén
képviseltette magát.
A biritó lőtéren 21 fegyveres és 13 IPAbarát csapat nevezett be a lövészversenyre.
Előbbiek szituációs lőgyakorlatot hajtottak
végre PA-63-as és R78-as maroklőfegyverrel, valamint távcsöves puskával és légpuskával, utóbbiak 0,22-es kispuskával lőttek,
mindkét kategóriában 3-3 fős csapatok versenyeztek. A végeredmény kihirdetésekor
összesített eredményeik alapján díjazták a
csapatokat, s e mellett női és férfi kategóriában egyéni jutalmakat is kiosztottak.
A főzőversenyre 19 csapat nevezett, a
szervezők által biztosított kakashúsból
készítettek bográcsételeket, az FBŐ csapatánál Kródi József vezényletével. Az ő műveiket a Kovács János Venesz-díjas mesterszakács vezette zsűri értékelte.

Az október 3.-án megrendezett program
ideje alatt kellemes őszi időjárás volt jellemző, mely minden szempontból kedvezett a szabadtéri rendezvénynek.
A nap folyamán a szolnoki Nova Róma
Legio tartott bemutatót az érdeklődők számára korhű öltözékben és harci felszerelésben.
A PA Zrt. Fegyveres Biztonsági Őrségtől Végh Csabát kérdeztük a verseny és
az elért eredmény kapcsán. A szituációs
lőgyakorlat végrehajtása során a célok felkutatása és megsemmisítése volt a feladat,
oly módon, hogy vétlen személyek ne sérüljenek. Ehhez rendkívül nagy odafigyelésre, összhangra, és persze gyorsaságra volt
szükségük - mondta el az FBŐ csapatának
vezetője. Majd hozzátette, hogy a feladat teljesítése közben az egyik PA-63-as pisztoly
szétesett, emiatt a fegyvercsere után meg
kellett ismételniük a teljes lőgyakorlatot.
Szerencsére a fiúkat a kezdeti nehézségek kicsit sem befolyásolták, a tőlük várt
kiváló teljesítményt nyújtották. Szükségük
is volt rá, hiszen az idei versenyen az PA
Zrt. FBŐ csapata volt a kihívó, mivel tavaly
ők nyerték el a bajnoki címet.
Az összesített eredmények alapján idén
újra első helyezettek lettek. A csapat tagjai
Végh Csaba, Házi Géza és Pata Csaba voltak, s az alábbi díjakat nyerték: oklevelet
és kupát a fegyveres csapat kategóriában
elért I. helyezésért, illetve a győztesnek járó vándorkupát, valamint a 12. Arrabona
Légvédelmi Rakétaezred Parancsoka által
az I. helyezett csapatnak felajánlott különdíjat. Ezen kívül Házi Géza kapott díjat a
fegyveres egyéni kategóriában elért III.
helyezéséért.
A győzelemhez ezúton is gratulálunk!
Gyöngyösiné Nyul Petra

kaptak meghívást: a Bakonyi Erőmű Zrt., a
Dunamenti Erőmű Zrt., az Elmű - ÉMÁSZ
társaságcsoport, az E-ON – Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt., a Mátrai Erőmű
Zrt. és Pannon Hőerőmű Zrt. - tájékoztatott
Lengyel József.
Cégünket rajta kívül még Orosz József,
Sipos Tamás, Prantner Attila, Grósz Csaba,
Pokorni Tamás, Fenyvesi Csaba, Balogh Tibor, Makk Imre, Horváth László, Gyöngyösi Zoltán és Reményi János képviselte Siófo-

kon. Szeptember 12-én délelőtt kezdődtek
a csoportmérkőzések. A paksi focisták a
csoportmérkőzések első találkozóján az
Elmű - ÉMÁSZ társaságcsoport csapatával
0 : 0-s döntetlennel mutatkoztak be. A játéksorozatot a pécsi Pannon Hőerőművel
szemben 5 : 1-es győzelemmel folytatták,
majd a csoportselejtezőt a Dunamenti
Erőmű Zrt. csapatával egy újabb értékes
győzelemmel (1 : 0) zárták. A paksi csapat
idén csoportelsőként jutott tovább a négyes
döntőbe. Egy rövid pihenést követően, vasárnap hatalmas csatában Makk Imre két
szép góljával 2 : 1-es győzelemmel tudott
tovább „menetelni” a Vértesi Erőmű Zrt.
csapatával szemben. Sajnos négy sérült
játékossal (Orosz József, Reményi János,
Prantner Attila és Fenyvesi Csaba) alaposan megfogyatkozva kezdték a döntőt,
ahol fizikailag is kemény küzdelemben,
jó játékkal, Balogh Tibor góljával 1 : 1-es
döntetlen értek el. A rendes játékidő után
következett büntetőrúgások alapján az EON – Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt.
csapatával szemben most 2 : 1 arányban
alulmaradt csapatunk, de nagyon értékes
ezüstérmet szerezve bizonyítani tudták az
igazi csapatszellemet. Az eredményhirdetésnél kiderült, hogy Pokorni Tamást választották a torna legjobb kapusának. Szép
volt fiúk! Gratulálunk és további sikereket
kívánunk a jövőben is!
Sipos László

XXXI. Villamosenergia-ipari kajakkenu találkozó

Idén is megrendezték az immár hosszú
múltra visszatekintő iparági versenyt – némi névbeli változást eszközölve, amennyiben nem vízi, hanem kajak-kenu találkozóról van szó. A lényeg természetesen nem
változott: az energetikai iparban dolgozók
mérték össze erejüket, ügyességüket a különböző hajónemekben.
Az atomerőmű csapatának vezetője ezúttal is Hajósi Edit volt, akit a résztvevő csapatok vezetői ismét beválasztottak a sportági
bizottságba, mely felelős a sportág gördülékeny működéséért.
Az idén nevező 10 csapat közel 150 fővel
vett részt a versenyen, ezzel rekordszámú
nevezéssel kellett a szervezőknek megbirkózniuk.
Mindez jelzi, hogy a rendezvény évről
évre népszerűbbé válik.
Az atomerőmű tizennégy fős – tehát
nagynak éppen nem mondható – csapattal
képviseltette magát.
A verseny idén is a szokásosan jó hangulatban telt. A mieink kedélyét az elért
eredmények is méltán javították. Két bajnoki cím is született, amelyből az egyik, az
ezen a versenyen először megrendezésre
kerülő kenu nyílt kategóriában szerzett
győzelem. (Kajakban a nyílt kategóriát régóta megrendezik.) A számot egyébként,
az elvárásoknak megfelelően, magabiztos
evezéssel Viktor Endre nyerte.
A díjakat Vajda Attila, a pekingi olimpia
bajnoka adta át (lásd a képen, középütt).
Az atomerőmű versenyzőinek az összesített csapatversenyben a – csapat létszámához képest – igen előkelő harmadik
helyezést sikerült elérniük. Hajósi Edit, a

Az atomerõmû csapatának
eredményei összesítve
a következõk:
I. helyezés:
Kenu férfi nyílt:
Kenu férfi négyes:

Viktor Endre
Paczolai Dániel – Blatt József
– Borbély Sándor – Hirt János

II. helyezés:
Kajak nõi egyes:
Kajak férfi egyes:
Kajak nõi páros:
Kajak vegyes páros:
Kenu vegyes páros:
Kenu férfi négyes:

Bércesné Kiss Andrea
Viktor Endre
Hipszki Edit – Bércesné
Kiss Andrea
Járfás Tímea – Viktor Endre
Járfás Tímea – Takács
Tibor
Bérces Bálint – Takács Tibor
– Makai János – Bérces Béla

III. helyezés:
Kajak férfi páros:
Kenu férfi páros:
Kenu vegyes négyes:

Viktor Endre – Takács Tibor
Hirt József – Blatt József
Riszter Margit – Hipszki Edit –
Makai János – Borbély Sándor

csapat vezetője elmondta, hogy ez az eredmény talán most sikerült utoljára, mivel az
értékelési pontszámítás jövőre számunkra
kedvezőtlenül változik. Az elért eredményeket az adott cég csapatának létszámával
és dolgozóinak összlétszámával is súlyozni fogják, oly módon, hogy a tömegsport
szellemében a minél nagyobb számban
való indulásra ösztönözzenek. Tekintve az
atomerőmű viszonylag nagy létszámú dolgozói gárdáját és a kis kajak-kenus csapatot, ez tehát hátrányosan érint bennünket
– hacsak jövőre nem bővül versenyzőink
köre.
Prancz Zoltán

