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Új vezetés a Paksi Atomerőmű Zrt. élén
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A főtulajdonos Magyar Villamos Művek
Zrt. (MVM Zrt.) kezdeményezésére rendkívüli közgyűlést tartott 2010. szeptember
13-án a Paksi Atomerőmű Zrt. (PA Zrt.).
A közgyűlés napirendjén személyi
kérdések szerepeltek. A társaság új
vezérigazgatója Hamvas István, eddigi
műszaki vezérigazgató-helyettes lett,
aki több mint 3 évtizede dolgozik az
atomerőműben. Az 58 éves, fizikus végzettségű szakember az idén megkapta a
Köztársasági Arany Érdemkeresztet, és
Wahrmann Mór éremmel is kitüntették,
mely az MTA Vezetői Kollégiuma által
a dományozott díj. Szakmai munkáját
korábban Szilárd Leó díjjal is jutalmaz-

ták. Karrierjét fizikusként kezdte a
paksi atomerőműben.
A közgyűlés napirendi pontjai
között szerepelt az igazgatósági és
felügyelőbizottsági tagok visszahívása és megválasztása. A Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatóságának tagja lett
2010. szeptember 14-től Baji Csaba
Sándor, Hamvas István László, dr.
Vámos Gábor, Nagy Sándor, Kollár
Károly Attila és dr. Murányi Ernő.
A közgyűlés a PA Zrt. Felügyelőbizottságába választotta dr. Bánfi Lászlót, dr. Kevés Tibort, Hajdú Jánost és
Kovács Pált.
A főtulajdonosok a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Magyar
Villamos Művek Zrt. vezetése az új
vezérigazgatótól és az új Igazgatóságtól elsősorban az atomerőművi
blokkok biztonságos üzemeltetését és az átlátható gazdálkodást
várja el.

Hamvas István vezérigazgató és Mittler István komunikációs igazgató
az erőmű látogatóközpontjában tartott sajtótájékoztatót

Munkavállalói fórum
A Paks Atomerőmű Zrt.-ben 2010.
szeptember 13-án munkavállalói fórumot tartottak, ahol a társaság rendkívüli közgyűlésének döntéséről, az új vezérigazgató, Hamvas István kinevezéséről
tájékoztatták a munkatársakat.
A fórum résztvevőit Süli János, tisztségéből távozó vezérigazgató üdvözölte, majd
Baji Csaba, az MVM Zrt. vezérigazgatója szólt a megjelentekhez, megemlítve
azon gondolatait, melyek egykori atomerőműves vezérigazgatói beosztásából
adódóan a paksi atomerőműhöz fűzik.
Tájékoztatást adott az új vezérigazgató,
Hamvas István megválasztása mellett
az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság
újonnan választott tagjairól. Baji Csaba a
továbbiakban említést tett társaság előtt
álló új kihívásokról, köztük a bővítés feladatairól. Hamvas István köszönetét és
egyben bizakodását fejezte ki Süli János
felé, mely szerint a kettőjük közti, hosszú
évekre visszatekintő jó együttműködés a
jövőben is megmarad. Az atomerőmű
működésével, eredményeivel kapcsolat-

hogy továbbra is a biztonságos és gazdaságos üzemeltetésre kell törekedni.
Az új blokkok építése, a bővítés meg-

ban javuló tendenciákról számolt be,
valamint a cég és a munkatársak előtt
álló feladatokat illetően hangsúlyozta,

valósulása kapcsán kiemelte a fiatalok
jövőjének és a térség helyzetének fontosságát.

Az MVM Zrt.
új vezetése
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Hamvas István lett a Paksi Atomerőmű
Zrt. új vezérigazgatója. A társaság
rendkívüli közgyűlésén az új vezérigazgató mellett új Igazgatóságot és
Felügyelő Bizottságot is választottak.

A Magyar Villamos Művek Zrt.
2010. július 30-i rendkívüli
közgyűlésén döntött Baji Csaba
vezérigazgatói kinevezéséről, és
a korábbi vezérigazgató, Mártha
Imre visszahívásáról.
Baji Csaba 46 éves közgazdász, az
elmúlt évtizedben az energetikai
szektorban különböző pozíciókban
dolgozott. Korábban a paksi atomerőmű vezérigazgatója volt, és az
MVM igazgatósági tagjaként is tevékenykedett. A Ph.D tudományos
fokozottal rendelkező energetikai
szakember a mostani pozíciójába
egy áram- és gázkereskedő gazdasági társaság elnök-vezérigazgatói
posztjáról érkezik.
A rendkívüli közgyűlés döntése
értelmében az MVM Zrt. Igazgatóságának Faragó Csaba, Baji Csaba,
Hamvas István, Németh Lászlóné,
dr. Molnár Zoltán, dr. Murányi Ernő, Rozgonyi Árpád, míg az MVM
Felügyelő Bizottságának dr. Kovács
Árpád, dr. Virág Miklós, Kovács
Márta Judit, dr. Szalai Krisztina lett
a tagja.

arra, hogy személyes látogatást tegyenek a
paksi atomerőműben. Ezt a felismerést követően döntött úgy az MVM Zrt. és a Paksi
Atomerőmű Zrt. vezetése, hogy folytatja a
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A paksi atomerőmű 2009 októberében indította útjára azt a kiállító kamiont, amely
az atomerőmű 30 km-es körzetében, a hazai nukleáris létesítmények és nukleárishulladék-tároló helyek szomszédságában
lévő települések lakóit tájékoztatta a világ,
valamint a hazai nukleáris ipar helyzetéről.
A mozgó kiállítás aktualitását az országgyűlés 2009. március 30-i döntése adta,
amely zöld utat biztosított az atomerőmű
bővítésének előkészítését szolgáló tevékenység megkezdéséhez.
A sikeres fogadtatás tapasztalatai alapján
elmondhatjuk: azokat az embereket is sikerült tájékoztatnunk, akiknek esélyük sincs

tájékoztató kampányt egy megújított, interaktív elemekkel gazdagított, filmvetítéssel
kiegészített kiállítással.
A folytatás első állomása Pécs, Európa Kulturális Fővárosa volt, ahol augusztus 16-tól
szeptember 3-ig az ifjúsági ház előtti parkolóban várta az érdeklődőket a kamion.
A nyári szabadságolások ideje lévén, nem
voltak szervezhetők az iskolások és társadalmi szervezetek, viszont a Pécsre látogatók
itt kezdhették - kezdték is - programjukat,
mert nyolc órakor nyitott a kamion. Sok volt
a nagyszülőkkel érkező gyermek és fiatal,
akiknek a véleményét jól tükrözi a vendégkönyvi bejegyzés.
Igen közkedvelt volt a szobakerékpár,
amely jelezte, mennyi villamos energiát
termelt a pedálozó és az milyen háztartási
gép meghajtására lenne elegendő.
Volt olyan vendég, aki presztízskérdést
csinált a tesztgép kérdéseinek megfejtéséből, és addig nem távozott, míg helyes választ nem tudott adni minden kérdésre.
Az első napi több száz vendég között
nem volt, aki támadta volna az atomenergiát, viszont sokan helytelenítették az erdők
fáinak eltüzelését hőerőművekben.
A terv szerint az ország minden 5000
fős vagy annál nagyobb településére ellátogatunk a kamionnal, amelynek a második
útja 2010. augusztus 16-tól 2011. május 6-ig
tart.
-beri-
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Interaktív kamion

Nyílt és családi nap
A Paksi Atomerőmű Zrt. szeptember 4-én
rendezte hagyományos nyílt napját, melyre
a 30 km sugarú körben lévő települések közül ez alkalommal Paks városából érkeztek
vendégek. A szeptember 5-i családi napon az
atomerőmű munkatársainak családtagjai ismerkedtek hozzátartozóik munkahelyével.
Az üzemi területen végighaladó kisvonaton
1950 vendég utazott, kerékpárral pedig 27en tettek csoportos körutat. A blokkokhoz
gyalogosan indult 13 csapatban összesen
315 fő nyert betekintést a látogató folyosókon
keresztül az erőmű életébe.
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VIII. Marx György-emlékverseny

4 napot töltött Felsőzsolcán Adorján
János, Csordás Jenő, Fojdl Antal,
Jantner Csaba és Majkut Milán a
munka- és tűzvédelmi osztályról.
Felújítási munkáikkal az Ovit Zrt.
árvízkárosult munkavállalóinak
nyújtottak támogatást.
Az árvíz által sújtott területeken a mintegy
3200 érintett lakóházból több száz dőlt
össze, a többi lakhatatlanná vált, illetve javításra szorul, több helyen 20 centit sülylyedt az aljzat, megsemmisült a burkolat,
megrepedtek a válaszfalak, a pincékben
tönkrementek a kazánok. A kárfelmérések
befejeztével elkezdődhetett a helyreállítás,
a megrongálódott házak lakhatóvá tétele,
felújítása. A kormány célja az, hogy október
31-ig valamennyi összedőlt ház újjáépüljön. A másik fontos feladat, hogy azokat a
házakat, amelyek bár nem dőltek össze, de
jelentősen megsérültek, helyrehozhassák
a tulajdonosaik. Közülük azonban sokan
nem tudják önerőből megoldani házaik
lakhatóvá tételét.
- Az önszerveződő civil mozgalmakra
nagyon nagy szerep hárul az ilyen helyzetekben – fogalmazott Csordás Jenő, a munka- és tűzvédelmi osztály vezetője. – Segítségnyújtási szándékunkkal megkerestük
Mittler István kommunikációs igazgatót,
akitől megtudtuk, hogy Felsőzsolcán több
Ovit-os kolléga házában is jelentős kárt
okozott az árvíz. Ezért cégcsoporton belüli
támogatás keretében felvettük a kapcsolatot Horváth Miklóssal, az Ovit Zrt. vezér-
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Vendégek az atomerőműben

Tomáš Žák (a kép bal oldalán), a dukovany-i atomerőmű vezérigazgatója 2010. augusztus 24-én a paksi
atomerőműben tárgyalt vendéglátóival a két atomerőmű lehetséges együttműködési területeiről.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója, Horváth Gergely július 14-én látogatást tett a
paksi atomerőműben. Programja tájékoztatóval
kezdődött, amit a 4. blokki reaktorcsarnoki látogatófolyosó és a blokkvezénylő, a turbinacsarnok, a
hideg-meleg vizes csatorna, valamint az új blokkok
tervezett helyének megtekintése követett.

2010. július 15-én a paksi atomerőműben járt
Varga Mihály, a KÉSZ Holding Zrt. elnök-vezérigazgatója, valamint Malomsoky József vállalkozási
vezérigazgató-helyettes, Vőneki Róbert, a KÉSZ
Ipari és Gyártó Kft. ügyvezetője és Árvai István a
K-ARTS ügyvezetője.

Árvízi segítségnyújtás

igazgatójával, majd augusztus 11-én útnak
indultunk az atomerőmű által biztosított
kisbusszal.
- Megdöbbentő kép fogadott minket,
a médiában látottak nem mindig adták
vissza a helyzet súlyosságát - hangoztatta
Jantner Csaba.
A vízben a legtöbb vályogház 1-2 nap
alatt összedőlt, a többszintes házakban az
emberek az emeleten laktak, víz, villany,
gáz nem volt. Minden, ami a pincékben,
garázsokban volt, tönkrement.
- A helybéliek elmondása alapján a felsőzsolcai családok sok adományt kaptak,
de a kézi erő nagyon kevés, és sajnos általános szervezetlenség volt tapasztalható
az adományok elosztása során is – mond-
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A megnyitón a verseny főtámogatója, a
Paksi Atomerőmű Zrt. nevében Pekárik Géza
műszaki igazgató kiemelte, hogy a cég által
támogatott idei sakkverseny azért is különösen jelentős, mert felkészíti a hazai versenyzőket, Almási Zoltánt és Berkes Ferencet, illetve
Mádl Ildikót és Vajda Szidóniát a közelgő
sakkolimpiára (a másik paksi, Ács Péter a
hazai bajnokira készül). A 2010-es versenyt
az oroszországi Hanti-Manszijszkban rendezik
szeptember 19. és október 4. között.
Kállai Gábor sakknagymester elismeréssel
szólt a paksi atomerőmű támogatásáról.
Hangsúlyozta, hogy a verseny emléket állít
Marx György nagy tudású fizikusnak, aki sokat
tett az atomerőmű megépítése érdekében.
Viktor Laznicka lenyűgöző teljesítménnyel rukkolt ki. Timman és Berkes legyőzése világossal
már sejttette, hogy ez a fiú remek formában
van. A 3. fordulóban sötéttel kivédekezte a nála
nyolcvan ponttal előrébb álló, világranglista-23.
Almásit, akit ekkor fél ponttal előzött meg. A
4. körben rossz napja lehetett, hiszen remizett
a sereghajtó Robsonnal, ám a torna feléhez

érve világossal megverte Ácsot. Előnye egy
pontra hízott Almásival és másfélre Berkessel
szemben. A visszavágókörben sem adta alább:
ugyanúgy négy pontot kasszírozott, mint korábban, sajnos a két paksit újra legyőzte.
Ami a mieinket illeti, végeredményben nem
szerepeltek rosszul. Berkes 5,5 pontot gyűjtve túllendült az ötven százalékos határon,
szereplése a második helyhez volt elég a vele
holtversenyben végző, de kevesebb győzelemmel záró Almási előtt. Ács első félidei sakkja
halvány, bár az Almási ellen a nyitókörben
sötéttel elért remije biztató volt. Ács végül 4,5
ponttal negyedik lett.
A hölgyeknél annak ellenére győzött a 17 éven át
világbajnok, 11-szeres olimpiai bajnok 69 éves
Gaprindashvili, hogy félidőben még egypontos
hátrányban volt a mezőny legmagasabban jegyzett résztvevőjével, Mádl Ildikóval szemben. A
szintén az olimpiára készülő magyar megverte a
verseny előtt Élő-pontjai alapján negyedik helyre
taksált grúzt világossal, sőt az 5. körben az ukrán
Kononenko ellen is sikerrel szerepelt. A „második félidőben” azonban mintha behúzta volna a
kéziféket. Négy remivel és egy vereséggel leküzdötte magát a harmadik helyre. A paksi színeket
képviselő, szintén válogatott Vajda Szidónia jól
kezdett, de végül az ötödik helyen fejezte be a
viadalt. Tóth Lili a papírformának megfelelően
2,5 ponttal utolsó lett.
Vöröss Endre

FOTÓ: BODAJKI ÁKOS

A neves tudósról elnevezett sakktornát
immár a nyolcadik alkalommal rendezték
meg Pakson. A 2010. augusztus 5-16. közötti verseny történetében először fordult elő,
hogy a férfiak győztese elérte a nyolc pontot.

ta Fojdl Antal. A négy nap alatt két
Ovit-os családnál, szakmunkával
járultak hozzá a felújítási munkálatokhoz - többek közt betonoztak,
szigeteltek, kerítést, járdát építettek. Az építési anyagokat a házigazdák biztosították, a munkához
szükséges szerszámokat, eszközöket a helyszínen, az Ovit támogatásával vásárolták meg. A szállásukról és a mindennapi ebédről
is a felsőzsolcai Ovit-kirendeltség
gondoskodott.
- Az egyik háznál a szobában
megsüllyedt padlózatot állítottuk
helyre. Jó érzés, hogy amit tettünk,
arra nagy szükség volt. Mindenütt érezhető volt, hogy az ottani emberek mennyire
várják a segítséget, és mennyire hálásak
érte - mondta Adorján János.
- A munkát látva, a helyiek közül többen
szóvá tették, hogy eddig ilyen segítséget
mástól még nem kaptak - tette hozzá Csordás Jenő.
Majkut Milán elmondta, hogy az összedőlt házaknál érdemi munkát még nem
láttak, egyelőre csak a kevésbé sérült házakat javítgatják tulajdonosaik, és rengeteg tennivaló van a településen a hideg idő
megérkeztéig, ezért sokkal több segítségre
lenne szükség.
Jantner Csaba is hasonlóan látja a helyzetet: - A felújítási munkákkal a helyiek

önerejükből nem fognak bírni. Ha meg
is kapják az anyagi támogatást, rengeteg
szakmunkára és segédmunkára lesz szükség, ezért bízom benne, sokan lesznek,
akik szükségét érzik, hogy segítsenek a
rászorulókon.
Megemlítették, hogy a természeti katasztrófa mellett lopások és egyéb visszaélések is súlyosbítják az ott élők életét.
- Célunk az, hogy a cégen belül felkeltsük a figyelmet, hogy szeptemberben és
októberben is lesz még bőven munka, és
az ott élők nagyon hálásak a fizikai segítségért is. A jelenlegi helyzet legfontosabb
tanulsága az, hogy a civil kezdeményezéseket társadalmi szinten erősíteni kell,
mert nagyon sok a tennivaló. Utólag jutott
tudomásunkra, hogy többen szívesen csatlakoztak volna hozzánk, ha hallottak volna
a lehetőségről. Ezért a továbbiakban szívesen közvetítünk a rászorulók és a segíteni
szándékozók közt - hangsúlyozta Csordás
Jenő.
Kárpáti Viktor

Az atomenergia helyzete Európában
Az európaiak atomenergiához fűződő
viszonyának alakulásáról ír Herczog
Edit a Confrontations Europe, egy
civilszervezet honlapján megjelentetett cikkében.
2004-ben az atomenergiával kapcsolatban
az volt a kérdés: hogyan zárjuk be az atomerőműveket?
2010-ben a kérdés teljesen másként
vetődik fel: hogyan hosszabbítsuk meg az
atomerőművek élettartamát, hogyan tartsuk meg vagy növeljük az atomenergia
lehetőségeit? Melyek azok a legmagasabb
szintű nukleáris biztonsági követelmények,
melyeknek eleget kell tennünk? Milyen
intézkedések szükségesek ahhoz, hogy
biztosítsuk ezen növekvő szektor szakember-utánpótlását?
Az Európai Unió bővítése ellentmondásokkal terhelte meg az európai energetikát.
A közép- és kelet-európai országoknak feltétlenül szüksége van az atomenergiára az
energiaellátás biztonságának biztosításához, hiszen nagymértékben függenek keleti szomszédjaik fosszilis üzemanyagaitól.
Így az EU bővítése radikális változásokat
hozott az erőviszonyok terén az Európai
Parlamentben és az Európai Bizottságban.

2009-ben a 20-20-20 vállalások (20-2020% megújuló részarány, üvegházgáz-kibocsátás csökkentése, energiahatékonyság
növekedése 2020-ig) jelezték Európa felismerését, hogy az atomenergia a megoldás
része lehet. Ennek alapján sikerült egyetértenünk a Fenntartható Energia Technológia
Terv elindításában (SET-Plan) – ezen belül
kiterjedt atomkutatás támogatásában – és
egy általánosan kötelező nukleáris biztonsági szabályozási keret felállításában.
2010-ben a Nukleáris Biztonsági Direktíva elfogadása után vagyunk, és tárgyalunk
a Radioaktív Hulladék Direktíváról. Nem
alaptalan a remény, hogy az unió energiapolitikai törekvései erősebb nemzetközi
dimenziót kapnak erősebb globális szabályozási alaplevekkel, kiegészítve nonproliferációs törekvésekkel, szénmentes
gazdaság kialakításával és természetesen
az atomenergia hasznosításával.
Ma az atomenergiához fűződő viszony új
dimenziót érzékelhetjük, ez egyfajta PPP-t
jelent, de más értelemben: szakmai, politikai és közösségi megközelítést (professional,
political and public), megtoldva a felelősséggel. Az atomenergia nehézségeinek szakmai
aspektusait tekintve a megfelelő képzés,
az alkalmasság és a hozzáértés alapján a

szabályozó szervezeteknek és a hatóságoknak 100%-ig biztosítaniuk kell az atomerőművek nukleáris és sugárbiztonságát. A
kormányok és akadémiai intézetek sürgős
feladata, hogy felkutassák, alkalmazzák és
megtartsák a legtehetségesebb fiatal tudósokat és kutatókat, akik letéteményesei az
atomenergia újjászületésének.
Politikai szinten jelenleg négy fő kapcsolódó téma van napirenden: a globális felmelegedés, az atomenergia szerepe a 20-20-20
perspektívában, az energiaellátás egyre növekvő problémája és az energiabiztonság
kérdése. Az európai döntéshozók tisztában
vannak a spirálisan növekvő energiaigény
kihívásaival és felhívják a figyelmet az új
technológiák kifejlesztésének és az életstílus megváltoztatásának szükségességére,
melyeknek el kell vezetniük a szén-dioxidkibocsátás csökkenéséhez. Ebben nagy
szerepe lehet az atomenergiának, amely
egy reális megoldási opció lehet.
Közösségi szinten az atomenergia azon
ipari tevékenységek közé tartozik, amelynek nagy elvárásokkal kell szembenéznie
az átláthatóság biztosítása és a döntéshozatal elszámoltathatósága terén. Nagyfokú
bizalmat kell kialakítani a lakossággal és
átláthatóságot biztosítani, és azt fenn is

kell tartani. A közösségnek fel kell kínálni
a részvételt a döntéshozatali folyamatban.
Az atomenergia felelősségteljes alkalmazásának elve szerint meg kell határoznunk
azokat a teendőket, amelyek biztosítják az
atomenergia mint megbízható, fenntartható és környezetbarát energiaforrás potenciális képességeinek kibontakozását.
Bizonyosnak kell lennünk abban, hogy az
atomenergia alkalmazása hasznos, felelősségteljes és fenntartható módon történik.
Összefoglalva: a döntéshozóknak nem
szabad kizárni egyetlen energiaforrás
alkalmazását sem politikai és ideológiai
okokból, sem európai, sem tagállami szinten. A kulcstényezők, melyeket figyelembe
kell venni az európai energiamix összeállításánál a következők: a környezetvédelem,
az éghajlatváltozás hatásainak enyhítése
és fenntartható, versenyképes szénmentes gazdaság kialakítása. Az atomenergia
meghatározó módon hozzájárulhat ezen
európai célok eléréséhez.
Herczog Edit: Nuclear energy: its role and
perception in the European legislation and
in the Member States in 2010 publikáció
alapján összeállította Szerbin Pável. (Forrás: http://www.confrontations.org/spip.
php?rubrique46.)

HEBC: reneszánszát
éli a nukleáris energia
A fenntartható versenyképesség tükrében tették közzé július közepén a Magyar
Európai Üzleti Tanács (HEBC) 2010. évi
jelentését, melynek az energetikával foglalkozó fejezete szerint a nukleáris energia
a reneszánszát éli több európai országban,
ez pedig új lendületet ad a fejlődésnek.
Magyarországon az atomenergia azon területek egyike, amelyet a politikai erőtér
szerencsére érintetlenül hagyott.
Az immár 12. alkalommal közzétett éves
jelentés szerint Magyarország nem bővelkedik primer energiahordozókban, a nukleáris energia kínálja az egyetlen kivitelezhető megoldást az importfüggőség és
a szénkibocsátások csökkentésére, ami a
megfizethetőség, a biztonság és fenntarthatóság szempontjai alapján is az előtérbe
kerül. A kereslettől és a meglévő erőművek
leállításától függően nyitva kell tartani az
új nukleáris létesítmények megépítésének
lehetőségét, és nagyobb figyelmet kell
fordítani a szakember-utánpótlásra is. A
jelentés szerint a technikai fejlettség jelenlegi szintjén biztosan kijelenthető, hogy a
következő 30-40 év energiafelhasználásának zömét a hagyományos energiaforrások
fogják biztosítani. Az is tény azonban, hogy
a hagyományos energiafelhasználás végét
nem a készletek kiapadása fogja jelenteni,
hanem a kitermelésük lesz egyre drágább,
ezért az alternatív energiaforrások használata egyre versenyképesebb lesz.
Az energiagazdálkodás fenntarthatósága
a hosszú távú célkitűzéseken múlik, ezért
az Európai Unió az elérendő célokat 2020ig tűzte ki, ami Magyarország számára is
kijelöli az utat, éppen ezért fontos, hogy
már a mostani lépések is a 2020-as célok
szem előtt tartásával történjenek meg.
A HEBC tagjai szerint mind energetikai,
mind környezeti és fenntarthatósági szempontból komoly lehetőséget jelentenek az
újrahasznosítható energiaforrások, ezért
érdemes az energetikai rendszeren belül
nagyobb hangsúlyt helyezni a zöldenergia-fajtákra. Véleményük szerint a hulladékok energetikai célú hasznosítása szintén nagy jövő előtt áll. Magyarországnak
lehetősége lenne mind a szél, mind a
nap és geotermikus energia nagyobb arányú kiaknázására, ahhoz azonban, hogy
az ipari méreteken túl a háztartásokban
is elterjedtebbek legyenek a megújuló
energiaforrásokra épülő energiatakarékos megoldások, jelentős infrastrukturális
fejlesztésekre van szükség. A jelentés
szerint mindezek mellett a víz a következő évtizedek stratégiai kérdése, elérhetősége jelentős mértékben felértékelődik
mind térben, mind időben, mind pedig
minőségben. A jelentés megállapítja azt
is: az emberiségnek életmódváltásra van
szüksége, hogy megtanuljunk energiatakarékosan és tudatosan élni.
Mayer György
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A látogatóközpont üzemtörténeti gyűjteménye több mint 15 éve raktárba zárva várja
azt a pillanatot, amikor a látogatók szeme
elé kerülhet. Ez a pillanat 2011 tavaszán fog
elérkezni, akkorra alakul át a volt 306-os
raktár a látogatókat és kutatókat is fogadó
múzeumi intézménnyé.
Országos gyűjtőkörű szakmúzeum
létrehozása van folyamatban, amelynek
gyűjtőkörébe fognak tartozni a hazai atomenergetikával kapcsolatban lévő oktató- és
kutatóintézmények, valamint azon ipari
üzemek, amelyek termékeit az atomerőmű
is hasznosítja.
Ilyen nagy és neves üzem az 1920-ban alapított Gamma Műszaki Zrt. amelynek műszereit a világ számos országában használják.
A szakmúzeum
létrehozásának
jelentőségét felismerve, elsőként támogatta
törekvésünket
Zsitnyányi Attila
vezérigazgató és Bäumler Ede tudományos
igazgató. A cég 1955-ben hozta létre nukleáris
profilját, 1960 óta fejlesztenek és gyártanak
nagy sorozatban eszközöket a nukleáris méréstechnika különböző felhasználási területei
számára. Az atomerőmű létesítésekor Paksra
detektorokat, mérési összeállításokat szállítottak kibocsátási és környezet-ellenőrzési célokra, mint például a vízkibocsátást felügyelő
technológiai mérőrendszer.
Paks bővítésére készülve új izotóplaboratóriumot létesítettek, korszerűsítették a szcintillációs gyártósorukat, így jobb minőségű, tartósabb kristályokat tudnak előállítani.
Gyártmányaikból saját múzeumot hoztak létre, amely igen fontos és ritka technikatörténeti emlék. Az Atomenergetikai
Múzeumba történő bemutatkozáshoz, tartós letétként rendelkezésünkre bocsátottak
egy sugárszintmérő műszert, egy sugárveszély fokozatjelzőt és egy spektrométert,
mérőfejjel és ólomtoronnyal.
Beregnyei

A minősítés megszerzésével kapcsolatban
az érintett vezetőktől, szakemberektől kértem tájékoztatást:
Wolf Zoltán, az Atomix Kft. vendéglátó és
idegenforgalmi szakágazatának és az erőmű éttermének operatív vezetője:
- Ez év januárban kezdtük az előtanúsítás lefolytatását. A felmerült hiányosságokat április végéig igyekeztünk pótolni,
kijavítani, s közben az egész rendszert
újragondoltuk, átvizsgáltuk. Mindent a vevőközpontúság, a minőség és az élelmiszerbiztonság figyelembevételével építettünk
ki. Ez a rendszerépítés valamennyi dolgozót érintette, és mindannyian tudatában
vannak annak a célnak, amit a szervezet
önmaga elé kitűzött, és amit a minőség és
az élelmiszer-biztonság jelent.
Kővágó László, a Kővágó és Sz. Bt. szakértő cég tulajdonosa:
- Szakértő csapatunkkal – köztük a jelentős feladatot vállaló Sinka Magdolnával
- széles körben foglalkozunk vállalatirányítási rendszerek bevezetésével és működtetésével. Munkánk kiterjed többek között
az MSZ EN ISO 9001:2009-es rendszer
működtetésével kapcsolatos szaktanácsadásra, és felügyeljük az ISO 22000-es
rendszer folyamatos működtetését is. Az
egészségbiztonság és az élelmiszer-biztonság legmagasabb szintre történő emelésére törekszünk, és minden olyan tényezőre,
ami erre hatással van, ezt befolyásolja, esetleg veszélyezteti különösen nagy figyelmet
fordítunk.

Az Európai Nukleáris Energia Fórum (ENEF)
Lehetőségek Munkabizottsága közzétette az
atomenergia versenyképességét vizsgáló
analízisének első eredményeit. Az anyag
egy kísérlet az atomenergia versenyképességének tisztességes és részrehajlásmentes
vizsgálatára a nukleáris energia általános
erősségeinek, gyengeségeinek, lehetőségeinek és veszélyeinek – vagyis a klasszikus
SWOT-módszer alkalmazásával történő –
más energiaforrásokkal való összehasonlító
értékelésén keresztül. A vizsgálat keretében
különböző forrásokból származó gazdasági,
környezeti és társadalmi hatásindikátorokat
alkalmaztak. A SWOT-analízis első része az
erősségek és gyengeségek átfogó vizsgálatának eredményeit tartalmazza.

Fõbb következtetések:
• Ma az atomenergia bázis üzemmódú,
gyakorlatilag üvegházgáz-kibocsátásmentes áramtermelési mód, így megfelelő eszköz lehet az éghajlatváltozás ellen.
Az EU teljes áramtermelésének 1/3-át
és szénmentes áramtermelésének 2/3át szolgáltatja.
• Minden áramtermelő technológia
esetében a fenntarthatóság különböző
dimenzióit – gazdasági, környezeti és
társadalmi hatásokat – figyelembe kell
venni, mégpedig a kis kibocsátást, az ellátásbiztonságot, alacsony költségeket és
a lakossági érdekek megnyilvánulását.
• Nincs „jó” vagy „rossz” energiatechnológia, csak különböző fenntarthatósági
szintű technológiák léteznek.
• Az atomerőmű alaperőműként üzemeltetve a leggazdaságosabb energiaforrás.
Versenyképessége függ a főként importból származó gáz árától, a többnyire hazai forrásból termelt szén valamint a CO2

Szinger Csaba, az Atomix Kft. ügyvezető
igazgatója:
- Ezzel a tanúsítvánnyal az Atomix Kft.
elérte, hogy minden területe minőségbiztosítással lefedett, az ISO megfelelő előírása
szerint működik. Az Atomix Kft. célja, hogy
maximális szolgáltatási minőséget biztosítson a megrendelőjének, azaz a paksi
atomerőműnek. Komoly minőségirányítási rendszer biztosításával kívánjuk elérni

a magas fokú élelmiszer-biztonságot. Nagy
eredménynek tekintjük, hogy megszereztük a minősítést, és egyben készülünk a
jövő kihívásaira is.
Bujtás Gyula, az EMT Zrt. vezérigazgatója:
- A világ egyik legnagyobb tanúsító szervezetét, az NQA angol céget képviseljük
Magyarországon. Végeztünk auditálásokat
Svédország északi sarkköri részétől kezdve
Anglián át Jemenig. A PA Zrt. beszállítói
közül 2008. november 1. óta több mint száz
céget minősítettünk. Sokféle, különböző
irányultságú szakterületi auditort kellett
biztosítanunk, és nagyszámú közvetlen
beszállítói körrel foglalkoztunk. Az Atomix
Kft.-nél először a tűzoltási és kárelhárítási,
majd a biztonsági szakágazatnál, később
pedig az egyéb szervezeteknél végeztünk
auditálást.
Nagy Lászlóné, az ÁNTSZ Szekszárdi,
Bonyhádi, Paksi Kistérségi Intézete közegészségügyi felügyelője:
- Az ISO élelmiszerbiztonsági irányítási
rendszert most kezdik bevezetni az élelmezéssel foglalkozók körében. Az Atomix Kft.
e tekintetben illetékességi területünkön
úttörő munkát végzett. Minden olyan létesítményben, ahol élelmiszert előállítanak,
forgalmaznak csak a Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási Pontok (HACCP) rendszer alkalmazása kötelező, amit az ellenőrző hatóságok szigorúan
vizsgálnak. Az ÁNTSZ
számára is fontos, hogy
illetékességi területünkön az Atomix Kft. által
üzemeltetett vendéglátó
létesítményekben szabályozott keretek között
végzik az ételek készítését és forgalmazását.
Lovásziné Anna

Akkreditáció a villamosiparban
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Az Atomix Kft. Vendéglátó és
Idegenforgalmi Szakágazata megkapta azt az ISO-tanúsítványt, melyet
Szinger Csaba, az ATOMIX Kft. ügyvezető igazgatója 2009. június 25-én
vett át Bujtás Gyulától, az EMT Zrt.
vezérigazgatójától.

Az MVM Erbe Zrt. Méréstechnikai Labort
a Nemzeti Akkreditáló Testület sikeresen
akkreditálta egyes energetikai mérések
végrehajtására, valamint erőművi létesítmények és főberendezések teljesítményés hatásfokmérésére, meghatározására.
Az akkreditáció kiterjed a villamos teljesítmény, hőmérséklet, nyomás és nyomáskülönbség, relatív páratartalom, rezgés,
zaj, füstgáz O2- és CO-tartalom mérésére,
hőteljesítmény mérésére/számítására, va-

lamint mindezekből teljesítmény és hatásfok meghatározására a szén, szénhidrogén,
megújuló és a nukleáris tüzelőbázisú energetikai létesítményekben.
Az akkreditált vizsgálólaboratórium az
általa végzett energetikai méréseket követően közokirat besorolású mérési jelentést
ad ki, amely az akkreditáció eredményeképpen az Európai Unió egész területén
nemzetközileg elfogadott. A Méréstechnikai Labor tevékenységének és az akkre-

ENEF SWOT-ANALÍZIS
árától, a jövőben pedig a szénleválasztásos (CCS) technológia költségeitől.
• Hosszú távon meg kell vizsgálni a decentralizált áramtermelés és az intelligens
hálózatok hatását az atomenergia és más
zsinórenergiák versenyképességére.
Erősségek:
Az anyagban bemutatott referenciák
alapján az atomenergia fő erősségei a következők:
A vizsgált forgatókönyvek széles spektrumában az atomerőmű jelenleg a legolcsóbb opció a centralizált alaperőművek
között. A leszerelés és a hulladékkezelés
költségei benne foglaltatnak a megtermelt
energia árában. Az atomerőmű nem bocsát
ki szén-dioxidot, az egész nukleáris ciklus
üvegházgáz-kibocsátása nagyon kicsi (lásd
ábra). A nukleáris energiatermelés sokkal
érzéketlenebb az üzemanyagár-változásokra, mint a fosszilis erőművekből szárma-

zó. Az uránellátás biztonsága a kitermelő
országok politikai stabilitásán alapul,
emellett a nagy energiasűrűség miatt a
nukleáris üzemanyag kis helyen tárolható.
Az üzemanyag-ellátó ciklus főbb elemei
megtalálhatók az EU-n belül. Az atomreaktorok rendelkezésre állása magas. A kumulált negatív környezeti hatások kisebbek az atomenergia használata során, mint
a fosszilis üzemanyagok elégetése esetén.
Az atomerőmű kevés hulladékot termel, de
hosszú távú elhelyezése nagy kihívás. Az
atomenergia társadalmi haszna magában
foglalja a közvetlen foglalkoztatást és a stabil és előre jelezhető energiaárak pozitív
hatását a gazdaságra.
Gyengeségek:
Az anyagban bemutatott referenciák
alapján az atomenergia fő gyengeségei a
következők:
Az atomenergia tőkeigényes, ezért érzékeny az építési
költségek változására. A lakossági elfogadottság és elvárások
bizonytalansági
tényezőt jelentenek. A kis gyakoriságú balesetek
hatása kiterjedt
lehet. Az a körülmény, hogy
még nem épült
tároló a nagy aktivitású hulladék
Különböző energia technológiák üvegházgáz kibocsátása 2005-ben és
végleges elheelőrejelzés 2030-ra. (Forrás: Paul Scherrer Institute, [Bauer et al., 2008])
lyezésére, azt a

ditáció területi érvényességének bővítése
is megtörténik a közeljövőben a helyhez
kötött légszennyező pontforrások által kibocsátott gázok mintavételének és helyszíni vizsgálatának megkezdésével. Ezáltal
célunk egy olyan komplex, energetikai és
környezetvédelmi méréstechnikai szolgáltatás biztosítása az ügyfelek részére, amely
teljes körűen kiszolgálja az energetikai létesítmények üzemeltetését és karbantartását
végző vállalatok mérési igényeit.
benyomást kelti, hogy nincs is megoldás.
Az uránkészletek végesek a korlátlan hozzáférésű megújuló forrásokhoz képest. Az
uránbányászat és -feldolgozás hulladékai
hosszú távú felügyeletet igényelnek. A proliferációs aggodalmak a nukleáris ciklus
különleges problémáját jelentik. A humán
erőforrás rendelkezésre állása kritikus az
atomenergia használatához.

A civilszervezetek
bírálták a jelentést.
A Greenpeace kifogásolta az anyag általános témamegközelítését, szerinte az
alkalmazott mérőszámok nem megfelelők,
és egy szisztematikusabb megközelítést javasolt. Ez energia-forgatókönyvek alkalmazását jelentené, melynek során az elejétől
a végéig vizsgálnák az energiatermelés-továbbítás-elosztás rendszerét, helyet adva
az „intelligens hálózat” koncepciónak.
A Sortir du Nucléare a következőket kifogásolta:
• Az energiatémákat nem a különböző
energiatermelő módszerek kapacitásainak oldaláról kell vizsgálni, hanem az
energiaszolgáltatást kell középpontba
helyezni a termeléstől elkülönítve.
• Megkérdőjelezték a centralizált energiatermelés létjogosultságát, mivel a kicsi
decentralizált hálózatok jobban kiegyensúlyozhatók egyes egységeik kiesése
esetén.
• A fenntarthatóságot nemcsak egyes aspektusai mentén kell értékelni, hanem
integrált módon.
(Forrás: European Commission, ENEF
Working Group Opportunities, Stregthgs-Weaknesses-Opportunities-Threats
(SWOT) Analysis. Part 1: Strenths and Weaknesses, 2010.)
Dr. Szerbin Pável

Szoborparkunk nagyjai
5. rész: Kármán Tódor
Az
atomerőmű
Tájékoztató és Látogatóközpontja előtti
parkban található a
Paksi disputa nevet
viselő szoborcsoport, mely az atomenergia-kutatásban
és gyakorlati megvalósításában meghatározó szerepet játszó magyar tudósoknak állít emléket. A parkban Teller
Ede, Szilárd Leó, Wigner Jenő, Neumann
János, Hevesy György, Kármán Tódor,
Marx György, Habsburg Ottó és Lévai
András bronzból készült mellszobra látható. Sorozatunkban szoborparkunk nagyjait
kívánjuk bemutatni olvasóinknak.
„Theodore von Kármán – Aerospace
Scientist”, azaz Kármán Tódor, űrkutató
tudós. Mindössze 29 centbe került a bélyeg,
melyet az ő tiszteletére bocsátottak ki az
Egyesült Államokban, és amelyen a fenti
felirat olvasható. Ha pénzben szeretnénk
kifejezni Kármán munkásságának értékét,
akkor azonban jó ideig írogathatnánk a
nullákat a fenti összeg mögé. A magyar
származású amerikai tudós a szoborparkos
sorozatunk ötödik részének főszereplője.
Kármán (Budapest, 1881 - Aachen, 1963)
már fiatalon is tehetségesnek bizonyult:
megnyerte az Eötvös Loránd alapította
matematikai versenyt, majd később kitűnő
minősítéssel szerzett gépészmérnöki oklevelet a budapesti József Műegyetemen.
1906-ban ösztöndíjjal Göttingenbe ment.
Itt Ludwig Prandtl tanszékére került, ahol
a hidrodinamika és az aerodinamika
modern kérdéseit kutatták. Az ösztöndíj
alatt az áramlástan, illetve a repülés elkötelezett úttörője lett. Ekkor fedezte fel az
akadály körül kialakuló áramlásban keletkező, leszakadó örvénysorokat: ez a híres
Kármán-féle örvénysor elmélete.
1920-ban Aachenbe ment, ahol 1930-ig
dolgozott. Az aacheni Kármán Intézet a repüléstudomány világhírű centrumává fejlődött.
Kármán foglalkozott a turbulencia-elmélettel, a rugalmasságtan közelítő módszereivel,
pontrácsok saját rezgéseivel – aminek a
szilárd testek fajhőjének elméletében van
fontos szerepe – az áramlások hasonlósági
törvényeivel (a modellezés alapjaival), a légcsavarmeghajtás elméletével és az anyagok
szilárdságtani viselkedésével.
Később megszervezte a pasadenai aerodinamikai kísérleti laboratóriumot (1944 után
ez lett a híres Jet Propulsion Laboratory). Ide
tette át székhelyét azután, hogy megtörtént
a hitleri hatalomátvétel Németországban.
Fokozatosan hozzálátott a reaktív meghajtás
(lökhajtás, torlósugárhajtás) elvének és a szuperszonikus repülésnek a megvalósításához.
Kármán érdeklődési köre kiterjedt az űrkutatás megvalósításának különböző kérdéseire is. 1960-ra létrehozta az űrkutatás céljaiban érdekelt kutatók nemzetközi fórumát,
a Nemzetközi Asztronautikai Akadémiát az
Asztronautikai Világszövetség (International
Astronautical Federation) keretei között.
Eddigi szoborparkos szereplőinkhez hasonlóan róla is krátert neveztek el a Holdon.
Amiben túltesz a többieken, az nemcsak
az, hogy róla a Marson is neveztek el ilyen
képződményt, hanem hogy ő segített is
eljutni a csillagok közé.
(Forrás: Muszakiak.hu, Wikipedia)
Simon Zoltán
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Négy nap, három tartomány

AlternArt
alkotótábor

A Paksi Reform Főzőklub Egyesülettel négynapos kirándulást tettünk Ausztriában,
hogy Karintia, Salzburg tartomány, valamint
Stájerország nevezetességeivel ismerkedjünk.
Salzburgi sétánk során megnéztük többek között a Mirabell kastélykertet, Mozart
szülőházát, az óváros pompáját, a püspöki palotát. Megízleltük a Salzburger Nockerl
helyi specialitását, melynek íze a mi madártejünkre emlékeztet, csak szilárd, sült formában. Aztán átruccantunk Németországba,
Berstengadenbe, a hírhedt „Sasfészekbe”.
A Nemzeti park legszebb látványosságára a
Königsee-re való kilátással, 1837 m magasságból, csodálatos panoráma tárult elénk.
Célba vettük a Groszglochnert is. Rengeteg
hajtűkanyarral jutottunk fel a Magas-Tauern
Nemzeti Parkba, a Ferenc József kilátóhoz. A
hegy lábánál nyúlik el a legnagyobb osztrák
gleccser. Megnéztük a Dachsteinwelterben
található Jégbarlangot, annak legnagyobb

Az AlternArt művészeti csoport a Prelátusban alkotótábort rendezett augusztus 20-tól 23-ig, melyre szeretettel
várták azokat az érdeklődőket is, akik
tevőlegesen is be kívántak kapcsolódni
a munkájukba.
A program költségeit Paks Város Önkormányzatának pályázatán és az atomerőmű jóvoltából sikerült előteremtenie
az egyesületnek.
Kiss Mariann zománcművesként,
Vadai Zsuzsa népi hímzéssel, Ignitsné
Éva és Kőrösi Klára kerámiákkal, Tálos
Zoltán tiffany üveg technikákkal, Bach
Ferenc rézmunkákkal, Streicher György
selyemfestéssel, Tóth András különböző
festészeti módokkal, Venczel László az
intarziakészítés, Bachné Anna pedig a
lopótök festés rejtelmeivel várta azokat
a jelentkezőket, akik aztán együtt alkothattak a tagokkal.
Wollner Pál

képződményét, Wagner operája alapján elnevezett Parsifal dómot és a 25 méter vastag
Trisztán dómot is, majd Hall-Stadt utcáiban
gyönyörködhettünk, és megcsodáltuk az
Alpok legszebb és leghatalmasabb vízesését,
a 800 méter hosszú Raggaschluch-ot.
Ellátogattunk a Wörthi-tó partjára és
Klagenfurtba is, ahol a Minimundusban a
Fehérháztól a budapesti Halászbástyán és
Mátyás templomon át a Sydney Operaházig,

148 db makett látható. Graz nevezetességei
közt ismeretet szereztünk a várról, Stájerország
szimbólumáról (egy párduc szobor, hercegi
kalappal a fején), a Doppelwendeltreppe csigalépcsőről és a templom értékeiről.
Csodálatos helyeken jártunk! Köszönjük az
atomerőműnek a támogatást, és a Tyukos
házaspárnak a szervezést!
Az ismertetőt Biró Lajosné
klubtitkár készítette.

Egy megálmodott világ

Daróczyvirtusúszás
A tömegsportesemény időpontjának
kiválasztásában 2010. július 17. ismét
ritka szerencsés volt az időjárás szempontjából. Az egész heti kánikula még
sohasem tapasztalt 25,3 oC-ra emelte
a Duna vizének hőmérsékletét, így
sem neoprén úszóruha sem zsírzás
nem volt szükséges. Annál inkább
kellett a leégés ellen a sokfatorú napvédőkrém. Bár a meteorológia zivatarokat jósolt a hétvégére – az „öbölátúszást” el is halasztották emiatt,
ahogy az közeledett az esemény, úgy
távolodott a rossz idő.
Talán ennek köszönhetően a korábbiakhoz
képest igen nagy volt az érdeklődés mind
e-mailben, mind telefonon.
Időben megjöttek az engedélyek, a
szponzori támogatások, elkészültek az
úszósapkák, az emlékpólók – semmi akadálya, hogy régvolt elődeinket túlszárnyalva leússzunk Kalocsáig.

Gáti Mariann Mítosz- és mesegalériája

A faddi Mítosz-Mesegaléria, amely már
múzeummá nőtte ki magát egyben Gáti
Mariann otthona is. A dédszülőktől megmaradt parasztházban él férjével, Ragó Károllyal, és innen röppent ki két fia, Roland
és Viktor. A házat körülöleli a szeretet, a
nyugalom, a múlt értékeinek átörökítése,
és mindez megmutatkozik a természeti és
tárgyi szépségekben, az udvar végén külön
álló, csodákat rejtő Meseházban.
Gáti Mariann alkotásait egyaránt ismerik hazánkban és külföldön. 2006-ban
megkapta a Tolna Megyei Művészetért
ezüst plakettet. Mítosz-Mesegalériájában
egymásnak adják a kilincset az érdeklődők, kiket a népi ihletésű kerámiaszobrok,
fafaragások, festmények, táblaképek, grafikák, tűzzománc és üvegképek között kísér odaillő mesével vagy verssel az alkotó.
Munkái eljutottak határon túli gyűjtőkhöz
is, így például Norvégiába, Kanadába,
Amerikába, Japánba, Hollandiába, Svéd-,
Finn-, Francia- és Németországba. A közel

Dunaszentgyörgyi
néptáncosok Erdélyben
A Vadrózsa Népi Együttes 2010. július 15-20. között Erdélyben kirándult.
Régi álmuk vált valóra ezzel a tanulmányúttal. A 46 fős társaság tagjainak elbeszéléseiből kiderült, hogy ez
a pár nap örökké emlékezetes lesz
számukra. A tartalmas program során sok híres erdélyi látványosságot
felkerestek, ezenkívül kalotaszegi
táncot és helyi népdalokat is tanultak Tötszegi András hagyományőrző
táncostól és feleségétől Mérán, majd
Kalotaszeg hagyományaival és gasztronómiájával is megismerkedtek.
Igazi kuriózumokat láttak, gyönyörű
tájakon vetették meg a lábukat. A
tánccsoport tagjai és vezetősége ezúton is köszönik a Paksi Atomerőmű
Zrt.-nek a program létrejöttéhez nyújtott támogatást.
Gyöngyösiné Nyul Petra

Felújítás az ESZI-ben

Bormustra a
Sárgödör téren

hatvan önálló hazai kiállítását novemberben egy amerikai bemutatkozás, a Los
Angelesben és San Diegóban rendezett
kiállítása követi.
– Olyan magam teremtette világban
élek, melynek kapuját kitárom, ahol a saját
és a magyar irodalomból merített gondolatokat tárgyiasított formában közvetítem,
miközben az emberi lelket simogatom, gyógyítom – meséli Gáti iMariann. – Én ezt a
világot 35 éves koromban megálmodtam,
és immár 24 éve működik Mítosz-Mesegaléria formájában. Bár az évek során gyakran küzdöttem anyagi nehézségekkel, de
soha nem voltam piackiszolgáló művész.
Olyan szerencsésnek tartom magam, akivel mindig történik valami csoda, ami átszámára indukciós hurkot építettek be. A lift
helyét már kiépítették, de maga a szerkezet
az őszi szünetben kerül a helyére. Ugyanakkor
kifestették a lépcsőházat és termeket, mázolták
a nyílászárókat az épületben. A pályázati támogatással megvalósított akadálymentesítési
program csak a folyósok burkolatának részbeni cseréjét tartalmazta, de a paksi atomerőmű
vezetése hozzájárult a teljes burkolatcseréhez
mind a négy emeleten, így sokkal egységesebb,
esztétikusabb lett az épület. Távolabbi terv
egy kollégium megépítése a sportcsarnok és
a Kápolna utca között. Ez nemcsak az ESZI-t
és a többi középiskolát szolgálná ki, hanem a
két paksi sportegyesületnek is segítene abban,
hogy fiatalokat csábítsanak Paksra sportolni,
tanulni.
Wollner Pál

segít a nehézségeken.
Tavasszal például itt
járt a paksi atomerőmű vezérigazgatója és
kommunikációs igazgatója, és támogatásukról
biztosítottak, amivel
lehetővé válik a Meseház további fennmaradása. Nagyon szépen
köszönöm! Különböző
programok keretében
korosztályoknak és
érdeklődési köröknek
megfelelően foglalkozom óvodás, kisiskolás,
értelmi fogyatékos, gimnazista és nyugdíjas csoportokkal, vagy véletlenül betért
turistákkal. Emlékezetes kézműves bemutatókkal, léleképítő mesékkel színesítem az
itt töltött egy-két órát.
Gáti Mariann hamarosan Amerikába utazik, ahol egyrészt ismét láthatja ott élő fiát,
másrészt bemutatja alkotásait. Először november 12-én Los Angelesben, a Magyar Házban nyílik egy tárlata, ami később átköltözik
San Diegóba. Mindez Bokor Balázs kaliforniai
főkonzul úr segítségével valósul meg. A repülőn való szállítás miatt olyan alkotásokat visz,
melyek kevésbé törékenyek és nem nehezek.
Dossziéba rendezett grafikákkal, pár kisebb
fafaragással és kerámia szoborral készül erre
a kiállításra.
Lovásziné Anna

Életfa
Az Önzetlenül
Környezetünkért, Otthonunkért (ÖKO)
Munkacsoport
A l a p í t vá ny
idén is meghirdeti az „ÜLTESS
FÁT, ÉLETFÁT,
ŐRIZD AZ OXIGÉN FORRÁSÁT!” akcióját. Azon szülők jelentkezését várják, kiknek gyermeke 2009.
október 1. és 2010. szeptember 30. között
született. Felvilágosítás: Paks, Tolnai út 10.,
tel: 20/3543-448, eletfa2010@gmail.com.

XV. Magyar Borok Útja Rally
Száz páros indult a XV. Magyar Borok
Útja Rallyn, amelynek idén a balatoni, a
szekszárdi és a villányi borvidéken át vezetett az útja. Pakson, a Városi Művelődési
Központ előtti parkolóban autós ügyességi
pályán kellett végighaladniuk a verseny-

FOTÓK: BEREGNYEI

Az elmúlt évek hagyományaihoz
híven ismét bormustrát tartott a
paksi Sárgödör Téri Présháztulajdonosok Egyesülete. A Péter- és Pálnap jegyében zajló találkozón újabb
szakmai ismerettel is gazdagodtak
a szép számmal összegyűlt borosgazdák. Miután Kovács Mihály, az
egyesület főpohárnoka köszöntötte
a megjelenteket, átadta a szót Tóth
Péter szekszárdi borásznak, aki tapasztalatait megosztva adott tájékoztatást a szőlőskertekben végzendő
aktuális feladatokról.
- Arra készültem, hogy egy paksi
borkedvelő baráti társaság összejövetelén találom magam ma este – mondta Tóth Péter. – Ez teljes mértékben
így is volt, hisz kiváló Tolna megyei
fajborokat kóstolhattunk, amiket a
termelők hoztak el, elsősorban önmaguk szórakoztatására, másrészt
okulásul. Az én feladatom annyiból
állt, hogy külső szemlélőként megerősítsem őket mind a borok erényeinek,
mind hibáinak felismerésében, meghatározásában. Nagyon jó érzéssel
töltött el, hogy a borok szinte mind
hibátlanok, stílusok voltak, és köztük
számos olyan bor is akadt, amely a
világon bárhol megállná a helyét.
- Lovásziné Anna -

A nyári szünidőt kihasználva komoly felújításokat végeztek a paksi Energetikai
Szakközépiskolában. Elsőként a tetőt javították, majd hozzáfogtak az épület akadálymentesítéséhez.
- A tetőjavítás igencsak esedékes volt, hiszen
eső esetén beázott, elszomorító képet
mutatott - mondta Mittler István, az ESZI
Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány
kuratóriumának elnöke. A munka tízmillió
forintba került. Ennek többszöröse az akadálymentesítés költsége, ám ehhez nyertek
támogatást a Duna-Mecsek Területfejlesztési
Alapítványtól. Rámpát, liftet, látássérültek közlekedését segítő burkolatokat, hallássérültek

FOTÓK: LOVÁSZINÉ

Már a kapu, a ház kívülről, az utca
felől is hívogató, de az udvarba térve
egyszerűen elvarázsolódik az ember
az üde zöld kert, tarka virágok, mesés
szobrok láttán. A galériává változott
lakószobákban pedig misztikus hangulat, csodás világ ejti rabul az oda
belépőt.

zőknek. A PA Zrt. által is támogatott magyar borok autós túrája elérte fő célját:
hozzájárult ahhoz az óriási fejlődéséhez,
melyet az elmúlt kilenc esztendő alatt a
hazai borkultúra átélt. A rendezvény, hagyományához híven karitatív célt is szolgált.
A borárverés, a borverseny és a tombola
bevételéből, valamint
a szervező bizottság
elnökének, Regőci
Attilának személyes
adományából egyrészt
a borsodi árvízkárosultakat, másrészt az
Egészség Hídja Öszszefogás Egyesületet
támogatják.
Wollner Pál

A Nagycsaládosok Paksi Egyesülete köszönettel ad
hírt júliusi fürdőlátogatásáról, melyre az atomerőmű támogatásával 11 családnak nyílt lehetősége.

A kilencedik alkalomra már kialakult a
koreográfia – szárazon és vízen a segítők
összeszokott csapata gördülékenyen végezte dolgát. Jó volt hallani, hogy a távot már
többször teljesítők magyarázták az először
úszóknak, hogyan kell úszni, mire kell figyelni, hisz ez nem verseny, csak egy úszva kirándulás – így nemcsak az elsőként
célba érők, hanem az összes résztvevő, ezt
az extrém távot leúszó, büszke lehet teljesítményére.
Az idén 152-en neveztek be, és gond
nélkül úszták le a távot, közülük 67-en
először.
A sporteseményt kezdetektől fotózzák.
A honlapon www.virtus-uszas.extra.hu
több évi kép fönt van, bárki megnézheti a néha fáradt, de mosolygós arcokat a
célba érkezés után. Idén még a levegőből
is készültek felvétek, amin sajnos nemigen látszik semmi a nagy erőpróba induló szakaszáról, mikor az erőmű mellett
úszunk el. Az erőműtől, úszóktól való biztonsági távolság, a néhol erős termik, a
rétegszelek nem tették lehetővé a témák
tervezett összefotózását.
A vízállás magasabb volt az ilyenkor
megszokottnál, így gyorsabban is folyt, hamarabb leértünk. Ez a vízszint, amikor még
mindenütt könnyen partra lehet úszni, ha
netán egy zivatar, vihar miatt meg kellene

szakítani a leúszást. Egy-két uszállyal találkoztunk, amik előzékenyen kikerültek
bennünket.
Mindenki szerencsésen partot ért a Duna
meszesi partszakaszán, ahol a rajtszámok
alapján regisztrálták a beérkezőket, majd
megkapták az emlékpólót, elkészültek a
„célfotók”. Meleg tea és szőlőcukor öntött
lelket a résztvevőkbe, hogy türelmesen várják be az utolsónak megérkezőt is.
A komp menetrendjén kívül átjött értünk.
A gerjeni iskola éttermében már várt ránk a
helyi specialitás, a babgulyás. Máté Dénes
polgármester szerint – ha nem kóstoljuk
meg, nem tudjuk meg, mit hagyunk ki.
Megkóstoltuk, volt, aki négyszer „fordult”,
de jövőre újra marhapörkölt várható.
Mikor mindenki csillapította éhségét,
külön buszokkal szállítottak vissza bennünket Paksra.
Több helyi és országos lap közölt cikket,
sokan láthatták a TV-ben is a riportot erről
a kuriózumszámba menő tömegsporteseményről.
gyulai
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Osztálytabló
Bárdos Zoltán
osztályvezetõ

itt Pakson. Ugyanebben az évben helyezkedtem
el pályakezdőként az atomerőműben.

- Tanulmányaidat
mikor és hol végezted? Mióta vagy a
Paksi Atomerőmű
Zrt. alkalmazottja?

- Az üzemvitelen, a turbina osztályon kezdtem el turbinagépészként dolgozni. Akkori
vezetőim segítőkész, pozitív hozzáállásának
köszönhetően évek alatt nyílott meg számomra
az út: turbinaoperátori, turbina-főgépészi, majd
blokkügyeletesi beosztások következtek. A legnagyobb változást a 2008-as év hozta számomra,
amikor is kineveztek a karbantartás-irányítási
osztály élére. Bár ez az osztály a legtöbb szervezet által elismert, központi szerepet tölt be, mégis szerencsés voltam, mert a sok hányattatáson

- Feladataidat tekintve mi tölti ki a munkaidődet?

30 évvel ezelőtt, 1980-ban nyertem felvételt az Erőmű Beruházási Vállalathoz. A
blokkok építése kapcsán az üzembe helyezéshez, ezen belül is az irányítástechnikára
kerültem. 1985-ben a PAV teljes egészében
átvette az Erbe-től a beruházással kapcsolatos munkákat, mi akkor a férjemmel úgy döntöttünk, hogy Pakson maradunk, így azóta a
PA Zrt. „színeiben” dolgozunk. 1986 körül,
a tervezett bővítés kapcsán alakult meg az
a határidő-tervezési osztály, ahova én is átkerültem. A beruházások előkészítésének,
tervezésének, kivitelezésének ütemezésével
foglalkoztunk, a BECHTEL-től átvett tervezési
módszer segítségével.
A többszöri átszervezés ellenére - voltunk

már a beruházási főosztályon, műszaki igazgatóságon, üzemviteli igazgatóságon - osztályunk
nagy része együtt maradt, jelenleg a karbantartás-irányítási osztályon dolgozunk.

- 1990-ben végeztem a Budapesti
Műszaki Egyetem
Gépészmérnöki Karának energetikai mérnöki főiskolai szakán,

Süliné Goda Edit Elvira
önálló mérnök
- Tanulmányaidról
mondanál néhány
szót? Mióta dolgozol az erőmű berkeiben?

- A Budapesti
Műszaki Egyetem
villamosmér nöki
karán végeztem.
Ez az első munkahelyem.

Kurucsó Sándor
karbantartás-vezetõ
– Hogyan kerültél
az atomerőműbe?
Milyen utat jártál
be a jelenlegi beosztásodig?

– 1981 őszén valamelyik napilapban
karbantartói munkakör hirdetésére találtam, amely kíváncsivá
tett és jelentkeztem.
Az akkori munkaügyön, máig sem tudom miért, a fogadó hölgy nem az állást hirdető karbantartórészre irányított, hanem az akkor kalorikus
üzem néven ismert szervezethez, Sztrida Ferenc
üzemvezetőhöz. Mivel a kíváncsiság rövid idő
alatt elhatározássá vált bennem, hamar megállapodtunk Ferivel. Nagyon kedvezőnek találtam
azokat az ígéreteket, lehetőségeket, melyet az
elbeszélgetésen kaptam. Ezek későbbiekben valóra is váltak. Így 1981. november 10-én PAV-os
turbinagépész tanoncként kezdtem meg erőműves pályafutásomat. Sok szakirányú tanfolyam
elvégzésével és gyakorlat megszerzésével 1986ban blokkügyeletesi vizsgát tettem, és ebben a

Nagy Miklós
csoportvezetõ
1983-ban jött az
erőműbe dolgozni,
miután befejezte tanulmányait a Repülő
Műszaki Főiskolán.

Frast Gábor
fõtechnológus
– Mi a „tanult” foglalkozásod? Hogyan
kerültél az atomerőműbe?

FOTÓK: LOVÁSZINÉ

Osztálytabló rovatunkban ez alkalommal az
üzemviteli igazgatóság karbantartás-irányítási
osztályának munkatársait mutatjuk be.

– 1987-ben Pécsett, a Pollack
Mihály Építőipari
Szakközépiskolában
érettségiztem, majd
magasépítési technikusi képesítést szereztem. Munka mellett a karbantartás-irányítási osztály dolgozójaként informatikus mérnök
lettem. 1988 februárjában a Paksi Építőipari
Szövetkezettől sikerült felvételt nyernem a
Paksi Atomerőmű Vállalathoz.

– Milyen szakmai utat jártál be a cégen belül

- Milyen állomásokon keresztül vezetett az
út a karbantartás-irányítási osztály élére?

munkakörben dolgoztam 1993-ig. Ebben az évben keresett meg Eck József és Zsoldos Ferenc
karbantartás-vezető munkakör felajánlásával.
Mivel az ezzel járó feladat üzemvitelt érintő része már ismert volt számomra, hisz több éven át
a főjavításokon karbantartó blokkügyeletes beosztásban dolgoztam, és még fogékony voltam a
kihívásokra, elvállaltam. Nagyban befolyásolt a
döntésben a nappalos munkarend, mert egyre
nehezebben viseltem az éjszakai műszakokat.

– Mi a feladatod, miért tartozol felelősséggel
a karbantartás-irányítási osztályon?

– Leállások rendszerszintű tervezésének a
stratégiai célok betartása melletti irányítása. Leállások alatt a karbantartási, üzemviteli műveletek
irányítása, összehangolása. Ezekkel összefüggő
folyamatok fejlesztése, hatékonyságnöveléséhez
szükséges megoldások keresése, kivitelezése.

– Hogyan mutatnád be nagy vonalakban a
karbantartás-irányítási osztály történetét
mint az osztály egyik legrégebbi munkatársa, aki egyben hosszú ideje vezető beosztású
is? Melyek azok a legfontosabb változások,
amelyeken a szervezet keresztülment a kezdetek óta?

– Létrejöttének szükségességét csak azoktól, köztük Faragó Pétertől tudom, akik az első
főjavítások tervezését, irányítását kezdték. Ha-

– Mely területen dolgozott korábban?

– A reaktor osztályra vettek fel primer köri
gépész munkakörbe, majd később főgépészként
dolgoztam ugyanitt.

– Milyen utat kellett megtenni jelenlegi beosztása eléréséig? Milyen képzéseken vett
részt?
– A képzések hosszú sorát el kellett végezni:

a jelenlegi beosztásodig?

– 1988-ban a beruházási igazgatóság építészeti főmérnökségre kerültem műszaki ellenőrként. 1990 végén átkerültem a beruházástervezési és elemzési iroda, határidő-tervezési osztályra mint határidő-tervező. A soron következő
szervezeti átalakítás során a munkatársaimmal
együtt átkerültünk a beruházási főosztályra,
majd onnan a karbantartás-irányítási osztályra.
Többszöri szervezeti átalakításokat követően az
üzemviteli igazgatóságon határidő-tervezőként
dolgoztam. 2009. január 1-jétől főtechnológusként látom el a munkahelyi feladataimat.

– Mi a munkád főtechnológusként? Hogyan
illeszkedik a feladatköröd a karbantartásirányítási osztály tevékenységi körébe?

– Feladatom az üzem alatti és a főjavítás
alatti munkák koordinálása. Az üzem alatti
munkák rendszerszintű ütemezését a „hop”
munkák tervezésének keretein belül végezzük.
Talán a főjavítás alatti munkák ütemezhetősége
egy kicsit bonyolultabb, hosszabb előkészítést

keresztül ment osztályt az előttem dolgozó vezetők a helyes irányba terelték, alakították. Ennek
köszönhetően én már egy jól működő gépezetbe
„csöppentem”.

- Az atomerőmű valamennyi karbantartási feladatát irányítjuk egyrészt a tervezés szintjén: főjavítási tervek, az ahhoz szükséges csomaglogikák
összeállítása, ütemtervek készítése, szükség esetén egyeztetések lefolytatása, a betervezett munkák átnézése-jóváhagyása, heti operatív feladatok
ütemezése. Másrészt pedig a végrehajtás operatív
irányítási szintjén: a műszakosaink segítségével
a munkautasítások forgalmazása és a konkrét,

- Mostani beosztásodat tekintve önálló
mérnök vagy. Hogyan képzeljük el a munkádat?

- A karbantartás-irányítási osztály az üzem
alatti és főjavítási munkák koordinálásával
foglalkozik. Az én főbb feladataim közé tartozik: a főjavítások értékelésének elkészítése,
a különböző szervezetektől a főjavítás értékeléséhez szükséges anyagok begyűjtése, megszűrése, összeszerkesztése, valamint az OAH
felé való továbbítása. A darukoordinálások

mar világossá vált előttük, hogy ezen bonyolult
technológiai-szervezeti összefüggések csak egy
speciálisan kiképzett csapattal kezelhetők. Ez a
felismerés annyira jó volt, hogy ezen alapgondolatokat szem előtt tartva a jelen időszakig
megállta a helyét. Visszatekintve a szervezeti
átalakulások, irányítási módszerek sora változott, de az osztály létjogosultságát, szerepét
a folyamatban nem lehetett megkérdőjelezni.
Ahogy a folyamatok változtak az osztály funkciója is folyamatosan alakult, finomodott, és az
ehhez szükséges létszám, valamint szervezeti
egységünk struktúrája is. Az idők folyamán ezek
a változások sokszor okoztak vezető váltást az
osztály élén és a cégen belüli más-más fő szervezeti egységhez sorolást is. Nem volt egyszerű
feladat ezeket úgy megélni, hogy közben a karbantartás-irányítási osztállyal kapcsolatos elvárások teljesítve legyenek, hogy ne sérüljenek a
termelési biztonsági célok, és megmaradjon az
elfogadottságunk a velünk kapcsolatban álló embereknél, valamint szervezeteknél.

– Melyek az osztály átfogó szakmai célkitűzései? Milyen paraméterek teljesülése vagy
nem teljesülése jellemzi az osztály eredményességét?

aktuális feladatokhoz szükséges személyzet bemozgatása. Összetett és kétségkívül kiemelkedő
feladat a négy blokk főjavításainak megszervezése és irányítása. Minden feladathoz az erőmű
műszaki szervezeteinek üzemviteli, műszaki, létesítmény-fenntartási és a biztonsági igazgatóságnak összehangolt műveletei szükségesek. Ezek az
egyenrangú partnerek, a saját feladataikat magas
szinten végzik ugyan, de egymás munkájáról keveset tudnak. Ezért szükséges az egyensúly, az
összhang megteremtése, mivel csak így teljesíthetők sikerrel a karbantartási feladatok.

- Családodról mesélnél?

- Szabadidődben mivel foglalkozol szívesen?

- Hobbim, szeretett foglalatosságom a néprajz.
Bátran elmondható, hogy olyan nemzet szülöttei vagyunk, amelynek népi kultúrája talán a
világon a legsokszínűbb és legszebb. Ezért elvégeztem Budapesten a Népi Mesterségek és
Művészetek Iskolájának faműves szakát, és legkedvesebb időtöltésem a fafaragás. Bármennyi is
legyen a feladat, erre mindig szakítok időt.

- Büszkeségeim: a feleségem, 12 éves kisfiam
és édesanyám. Ők teremtik meg számomra az

- Köszönöm az interjút!

- a reaktorcsarnoki és gépházi daruk – foglaltságainak, karbantartásainak figyelemmel
kísérése, továbbá egész éves ütemtervük elkészítése. Ezeken kívül pedig az éppen aktuális
műszaki feladatok koordinálása, ügyintézése,
folyamatábrák készítése, eljárásrendek aktualizálása is a munkám részét képezik.

- Hobbid? Szabadidődben mivel foglalkozol
szívesen?

- Családodról mesélnél pár szóval?

- A férjemmel együtt végeztünk az egyetemen, és a nagyobb lehetőségek reményében
érkeztünk Paksra 1980-ban. Két gyermekünk
van: lányunk az MVM Informatika Zrt.-nél
dolgozik modulgazdaként, fiunk pedig az
IBS-en (Nemzetközi Üzleti Főiskola) végzős
hallgató.

szerepet játszóknak világos érthető feladatok célok bemutatása. Az ehhez szükséges fórumok
eszközök hatékony használata. Minimalizálni
a hangulatot rontó konfliktusokat, úgy hogy a
hibák megoldásra kerüljenek. A legfontosabb
mérőszám, amely az eredményességet jellemzi,
a leállások megvalósult átfutási ideje. Fontosnak
tartom megemlíteni, hogy rendszerszintű tervezési hiba még nem késleltette a tervezett időre
történő végrehajtást. Ha nem tervezett munkát
kell beilleszteni, mindig a legoptimálisabb beavatkozással próbáljuk a tervet a végrehajtás
alatt is módosítani és kommunikálni. Ennek
eredményessége a leállást követő értékelésekben kerül megfogalmazásra, melyet nyugodtabb
időszakban megfelelő higgadtsággal állítunk össze, mindenki véleményét figyelembe véve.

– Aki csak kívülről látja a karbantartás-irányítási osztály munkáját, azt gondolhatná,
hogy igazán csak a karbantartási időszak
jelent leterhelést a számotokra. Mennyire
van ez így? Milyen feladataitok vannak a
karbantartási időszakon kívül?

– Cél az olyan leállási tervek összeállítása,
melyek végrehajthatóak, mindenki számára
érthetőek. A tervezéstől a végrehajtásig benne

– Valóban lehet ilyen gondolata bárkinek, aki
távolabb van az üzemtől, de ez nem így van. A
főjavításokra szánt 150-170 napon túl rengeteg
munkát ad az üzemközben végezhető karbantartások, próbák előkészítése összehangolása.
Néhány számmal mutatnám be, hogy „a leálláso-

alaptanfolyam, reaktortechnika tanfolyam, primer köri gépész tanfolyam, házi, azt követően
önálló munkára jogosító (társasági jogosító)
vizsga, primer köri gépész, majd primer köri
főgépészképzés, végül reaktoroperátori és turbinagépész-tanfolyam.

függetlenül a szervezeti átalakításoktól Faragó
Péter építette fel (honosította) a Finnországban
működő rendszert alapul véve. A heti operatív
munkák tervezésére, koordinálására ő készített
fel, amit 1988-tól egy 3 fős csapat segítségével
megszakítás nélkül végzek.

– Bemutatná röviden a napi tevékenységét?

– Mutassa be, kérem röviden a családját!

– A „főjavítások” és „hop” (heti operatív munkák) tervezésének ma is működő rendszerét,

– Feleségemmel, Nagy Zsuzsannával, aki a
képzési központ vezetője 1983 óta élünk együtt.

igényel. Össze kell hangolni a főjavítás alatti
karbantartási feladatokat, az elvégzendő felújítási, átalakítási és beruházási munkákat. Ez
széles körű egyeztetést kíván meg, ami bonyolult és elég időigényes, ezért különösen ott nehéz megoldani ezt a problémát, ahol a két blokk
főjavítása között kevés idő áll erre rendelkezésre. Jelentési, értesítési kötelezettségünk is van
az OAH NBI felé – az NBSZ szerint – mint pl.
főjavítási terv, visszaindítási engedélykérelem,
értékelések összeállítása, időbeni megküldése,
illetve a főjavítások, valamint a normál üzem
során bekövetkező változások (tfk), módosulások kezelése és jelentése. Foglalkozom még a
munkautasítások forgalmazásával kapcsolatos
feladatok összehangolásával. Feladatom még
az Integrált Vállalatirányítási Rendszer (AS6)
osztályunk által használt moduljainak problémamentes üzemeltetése, fejlesztése és ezen
feladatok koordinálása.

a munkád eredményességét? Mennyiben
játszik szerepet a jó szakmai és emberi
kapcsolat a közvetlen kollegákkal és a más
szervezetek munkatársaival?

– Melyek azok a tényezők, illetve körülmények, amelyek a leginkább befolyásolják

erős háttérországot, a gyökereket, amely nélkül
az ember nem találja a helyes utat.

– A szakmai felkészültség, a jól szervezett
kollektív munka és az idő a legfontosabb tényezők, amik döntően befolyásolják a jó és
eredményes munkát. Úgy gondolom, hogy
lényegesen meghatározza a közösség munkájának hatékonyságát és eredményességét, ha
mind a szakmai mind az emberi kapcsolatok
megfelelőek.

– Mik a közelebbi és a távlatibb szakmai
célkitűzéseid?

– Szeretem azt, amit csinálok, szeretnék
itt fejlődni és dolgozni továbbra is. Viszont
van még egy vágyam is. Pályafutásom kezdetén a berig-es időkben, beleízlelhettem az
akkori tervezett bővítési, valamint a befokorszakból a kisebb beruházási munkákba.
A jövőben az erőmű bővítése hasonló, ha
nem nagyobb kihívások elé állíthatja az

T.-P.A.M.

- Mivel családi házban lakunk, és egy kutyánk is van, mindig adódik hasznos időtöltésre alkalmas feladat a ház körül. Ezenkívül
szívesen utazok és olvasok. Van továbbá egy
hétvégi házunk Madocsán, a Duna-parton,
ahol nagyon szeretünk a barátainkkal öszszejönni, bográcsozni, grillezni, kártyázni. A
gyermekeink is gyakran meglátogatnak bennünket, így a készülődés is leköti a felesleges
energiáimat.

- Köszönöm az interjút!

T.-P.A.M.

kon túl is van élet”. Mindenki által ismert, hogy
minden feladat végzése munkautasításra (mut)
történik. Ezzel a dokumentummal ugyanannyi
feladata van a folyamatban résztvevőknek főjavítási, illetve üzem közbeni munkák esetén is.
Éves szinten kb. 40 000 „mut” készül főjavításra és 30 000 „mut” üzem közbeni feladatokra.
Ezekből a számokból tisztán látszik, hogy nem
sok üresjárat van. Mindezen túlmenően szinte az egész évben munkát ad a leállási tervek
előkészítése, tervezése, engedélyeztetése, amire
külön csapatunk van.

– Van-e valamilyen üzenet, amit a jelen bemutatkozás apropóján, az Atomerőmű újság
által is közvetíteni kívánsz az atomerőmű
munkaközössége felé?
– Közel harminc év alatt, végigélve a változásokat tudatosult bennem, hogy ezt a művet
csak úgy lehet a legbiztonságosabban és leghatékonyabban működtetni, ha az ebben szerepet
vállalók magukénak érzik azt.

– Marad-e elég idő a családra? Mivel foglalkozol a szabadidődben?

– Egyértelműen igen, hiszen ezt szerintem az
egyénnek kell akarnia. Mivel családi házban lakunk, itt akad feladat, de szeretem a társaságot,
a vidám együttléteket, és erre is megtalálom a
szükséges időt.
Prancz Zoltán

Kettő gyermekünk van: Miklós 2009 augusztusa
óta a PA Zrt. dolgozója mint primer köri gépész,
Veronika az általános iskola 5. osztályát kezdi
most szeptemberben.

– Szabadidejét mivel tölti legszívesebben?

– Elsősorban a családdal töltöm az időm nagy
részét, e mellett a ház körüli teendők ellátásával
foglalkozom. Szeretek vitorlázni is.
Gyöngyösiné Nyul Petra

erőmű munkaközösségét, amiben szívesen
vállalnék feladatokat.

– Mi a hobbid, mivel foglalkozol a szabadidődben?

– Pakson születtem és a Dunán nőttem
fel, így érthető a Duna és a horgászat iránti
szeretetem. Sokat járunk a családommal csónakázni, kirándulni, strandolni. A fiammal
– mióta nagyobb lett – eljárunk horgászni,
csak a szabadidőnket nehéz egyeztetni, mivel
ő nyáron ér rá jobban, én pedig akkor – sajnos
– kevésbé, ezért kevesebb időt tudunk áldozni a
horgászatra, mint amennyit szeretnénk. A víz,
vízpart szeretete annyira bennünk él, hogy ha
elmegyünk máshova kirándulni, nyaralni, ott
is a vízpartot keressük. Szeretjük a társaságot,
így találkozókat szoktunk szervezni a családdal
és a barátokkal (sajnos ezek a találkozók egyre
ritkábban jönnek össze), ilyenkor általában egy
közösen elkészített ebéd vagy vacsora mellett
hosszabb beszélgetésekre is jut időnk.
Prancz Zoltán
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A mûködési fedezet növelését célzó érdekeltségi rendszerrõl

Dr. Katona Tamás
egyetemi címet kapott

„Bízom munkatársaim kreatív, újító, ugyanakkor a nukleáris biztonság elsődlegességét szem előtt tartó gondolkodásában”
az atomerõmûben olyan feltáratlan lehetõségek, amelyekkel tovább növelhetõ a rendelkezésünkre álló mûködési fedezet, természetesen a nukleáris biztonság magas
szinten tartása mellett.
– Milyen lehetõségekre gondoljunk?
– A részvénytársaság kiváló szakemberekbõl áll, akik nagyon jól ismerik az atomerõmû mûködési folyamatait, látják, hol
vannak olyan tartalékok, lehetõségek, amelyek kiaknázásával és realizálásával jelentõs megtakarítás, eredmény érthetõ el. E
munkatársainktól várunk javaslatokat, kezdeményezéseket; egyrészt egyedi fedezetnövelõ intézkedésekre, amelyek költségcsökkentésre, megtakarításra irányulnak,
másrészt, amelyek az üzleti terven felüli
többlettermelésre ösztönöznek. A munkavállalói kezdeményezések, javaslatok ösztönzésére kidolgoztunk egy érdekeltségi
rendszert, vagyis a javaslatok alapján megvalósult intézkedések tényleges eredmé-

– Vezérigazgató úr, mit jelent ez az új érdekeltségi rendszer?
– Úgy gondolom mindenki elõtt ismert,
hogy az MVM-cégcsoport jövedelmezõsége
az elmúlt években milyen kedvezõen alakult. Ehhez a mi részvénytársaságunk is
jelentõs mértékben hozzájárult, elsõsorban a Gazdasági Hatékonyságnövelési
Program keretében végrehajtott intézkedésekkel. Olyan további hatékonyságnövelésre, ami az önköltség növekedését ellensúlyozza, és tulajdonosi vagy vezetõi eszközökkel megvalósítható lenne, jelenleg
nem látunk módot. Ugyanakkor a cég vezetésének megítélése szerint vannak még

nyébõl nemcsak a részvénytársaság vagy a
cégcsoport részesülhet, hanem az abban
résztvevõ munkavállalók anyagi ösztönzését is biztosítja. Ez azt jelenti, hogy a mûködési fedezet növelését célzó érdekeltségi
rendszer mûködtetésére, - a közgyûlés döntése szerint - a rendszerben résztvevõ munkavállalók jutalmazására 2010. évben 300
millió Ft ösztönzõ keret áll rendelkezésre.
Ez maximált összeg, amely 3 milliárd Ft fedezet növelõ megtakarítás, illetve ennek
megfelelõ mértékû többlettermelés biztosításával érhetõ el.
– Milyen munkavállalói kört érint az új
ösztönzési rendszer, és milyen szempontok szerint lehet javaslatokat tenni
a mûködési fedezet növelését célzó intézkedésekre?
– A részvénytársaság minden, nem premizált munkavállalójára kiterjed az új érdekeltségi rendszer. Kidolgoztunk egy végre-

hajtási utasítást, amely részletesen tartalmazza a fedezetnövelõ intézkedéssel kapcsolatos eljárás rendjét, az intézkedési terv
kidolgozásával, tartalmával, jóváhagyásával,
az intézkedési tervek megvalósulásának ellenõrzésével és a jutalom kifizetésének folyamatával kapcsolatos szabályokat. A részletes
szabályozást nem ismertetném, de mindenki számára elérhetõ a társasági portálon, illetve további információ és segítség kérhetõ
a szakterületi vezetõktõl.
Én bízom munkatársaim kreatív, újító,
ugyanakkor a nukleáris biztonság elsõdlegességét szem elõtt tartó gondolkodásában,
és kérek mindenkit, hogy éljen az új érdekeltségi rendszerben rejlõ lehetõségek kihasználásával. Mindannyiunk közös érdeke
a lehetõ legmagasabb termelési eredmény
elérése, amelyhez jelentõs mértékben hozzájárulhat a mûködési fedezet növelését célzó érdekeltségi rendszer hatékony mûködtetése.
László A. Zoltánné

Szakmák az atomerõmûben
Az építészeti területen mûvelt szakmák
május és július közötti bemutatása után
most a turbina- és forgógép-karbantartó
osztályon tettünk látogatást. Odor Ervin
osztályvezetõtõl megtudtuk, hogy az itt
dolgozók feladata a gõzturbinák, primer
és szekunder köri forgógépek, a dízelgép,
vízkivételi mû, technológiai szellõzés, installációs szellõzés, technológiai szivattyúház és vízelõkészítõ üzem, ill. a hidrogénfejlesztõ, nitrogénállomás és tárolóüzemek, kompresszorállomások és hûtõgépház gépészeti berendezéseinek karbantartása, javítása és egyéb lakatos-szerelõ
tevékenységek elvégzése.

rendezésmérnökökkel, valamint a többi
karbantartó szervezet
és a külsõs cégek,
gyártók szakembereivel a közös céljaink elérése, a minõségi munkavégzés érdekében.
Nagyon is kedvemre
valók a változatos, a
megújuló és szakmailag összetett feladatok.
Biztos jövõképünk
van, ami megnyugtat.

FOTÓ: BODAJKI ÁKOS

Az elismerés mögött hosszú évek odaadó munkája áll. A BME részéről az egyetemi cím adományozásával értékelték azt a készséges hozzáállást,
szakmai tudást, tapasztalatot, mely dr. Katona
Tamás egyetemi oktatásában megnyilvánult.
Katona Tamás 1973-ban a Moszkvai Energetikai
Egyetemen szerzett diplomát. 1983-ig a Központi Fizikai Kutatóintézetben tudományos munkatársként dolgozott. 1983-ban került a paksi
atomerőműbe. Előbb a műszaki fejlesztési osztály vezetője, majd a beruházási igazgatóság általános műszaki főmérnöke, később pedig műszaki fejlesztési főmérnök lett. 1992-ben a műszaki igazgatóság általános műszaki főmérnökévé nevezték ki. Ezen beosztásában, 1995. január 1-jén befejeződött erőműves pályájának az a
szakasza, amikor a mindennapi operatív feladatok sokaságában, az "élet sűrűjében" élt, azóta
tudományos tanácsadó. 2002-ben megkapta
az atomerőmű Céggyűrű kitüntetését.
Tanácsadóként számos új dolgot kezdeményezett, s indított el az együttműködő munkatársak
részvételével. A teljesítménynövelés, az üzemidő-hosszabbítás és az új blokkok építése kapcsán neve számos területen ismertté vált.
1986 óta meghatározott szerepet játszott erőműves pályáján a külső hatásokkal szembeni
biztonság, a földrengésbiztonság vizsgálata.
Leginkább ez a téma, kiegészítve a tervezés
alapvető kérdéseivel, jelenti a kapcsolódást a
felsőoktatáshoz, aminek eredményeként a BME
címzetes egyetemi docenssé nyilvánította.
Az elmúlt 15-20 évben rendszeresen tartott
előadásokat különféle tantárgyak keretébe illesztve a Pécsi Tudományegyetemen és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen a földrengésbiztonság, a tervezési, külső
hatásokkal szembeni biztonság témájában. A
Műegyetem tantárgyfelelős oktatói úgy látták,
hogy Katona Tamás készséggel vállalja az előadásokat, az új felkéréséket, s a diplomatémák
vezetését is, s elismeréssel értékelték ezt a hozzáállást. Több mint tíz éve államvizsga-elnöki
tisztet lát el a Gépészmérnöki Karon. Katona Tamás úgy értékeli, mindez nem egyedi, hanem
része egy sokoldalú tevékenységnek, amivel a
szakirányú felsőoktatást társaságunk támogatja, hiszen a cég több mérnöke, szakembere segíti az oktatást, tart előadást az egyetemeken.
Katona Tamás elmondta, életét alapvetően
három kedvelt elfoglaltság tölti ki. Az egyik az
atomerőműves munkája, a másik a tudományos és oktatói tevékenység, a harmadik pedig, a hobbi, a vadászat. Számára a munkahelyi feladat nem teher, s nem formális munkaidős kötelezettség, aminek végeztével jöhet a
ház körüli barkácsolás vagy a kertészkedés,
más kikapcsolódás. A változatosságot a további műszaki, oktatási feladatok jelentik.
Amellett, hogy cikkeinek, előadásainak száma
meghaladja a 150-et, több könyvfejezetet írt
hazai és külföldi kiadású könyvekhez. Publikációival aktív szereplője a nemzetközi tudományos közéletnek. Oktatói tevékenységet főképp itthon folytat, de számos alkalommal tartott előadást a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség által rendezett külföldi szemináriumokon, műhelyekben. Nagyon fontos számára a
nemzetközi műszaki tudományos közéletben
való részvétel, de ezt is mindenekelőtt a paksi
atomerőmű adta lehetőségnek, következésképp a saját szerepét az atomerőmű képviseletének tekinti.
Munkájához, sikereihez hozzásegíti a családi
háttere is. Felnőtt gyermekei közül, építőmérnök fia egy nagy váltás után, jelenleg az
aucklandi egyetemen tengerbiológiát tanul. Lánya egy svájci áramszolgáltató barcelonai kereskedelmi kirendeltségénél dolgozik. Felesége
nagy türelemmel biztosítja számára a
munkájához szükséges nyugodt körülményeket.
Katona Tamás számára az oktatás nagyban
érzelmi vonatkozású. Úgy véli, az éveken át
önként és rendszeresen vállalt oktatási
tevékenységét ismerte el az egyetem, amit
nagy örömmel fogadott. Bár előadásait
tartalmilag továbbra is ugyanúgy tervezi, azok
ezután érzelmileg más hátteret kapnak.
Lovásziné Anna

A PA Zrt. 2010. évi üzlet- és fejlesztéspolitikáját jóváhagyó közgyûlés a mûködési fedezet növelését célzó új érdekeltségi rendszer
anyagi fedezetének biztosításáról döntött. Errõl kérdeztem július végén a Paksi Atomerõmû Zrt. vezérigazgatóját, Süli János urat.

pek és hûtõgépházi berendezések, kis- és
nagynyomású kompresszorok, hidrogénfejlesztõ, nitrogénlefejtõ állomás, berendezések mûködésével kapcsolatos egyes
nyomástartó edények mellett megkaptuk
a dozimetriai és hidrogén-utánégetõ rendszerek gázfúvóit, valamint a KKÁT-ben az
fko karbantartási szakterületét teljes terjedelemben. 2010. évben a vízvegyészeti
mûvezetõi egységgel való összevonásunk
eredményeként a karbantartási szakterületünk a vízkiviteli mû és a vegyészeti berendezésekkel is kiegészült.

Külsõ üzemi karbantartások
- Györki László mûvezetõ
A PA Zrt. turbina- és forgógép-karbantartó osztály külsõ üzemi karbantartó mûvezetõi egység vezetõje segítségével társaságunk egyik fontos, az üzemmenetre és
a biztonságra is jelentõsen kiható tevékenységét, a külsõ üzemi karbantartó
szakembereink munkáját mutatjuk be.

- Mióta vagy erõmûves dolgozó?

- 1984. június 5-én nyertem felvételt a
céghez, az armatúra-karbantartó osztályra. 2000-ben átszervezés révén a mûvezetõi egységünk így került a forgógép-karbantartó osztályra. 2009-ben, illetve 2010ben egy profiltisztítás és összevonások
után alakult ki a jelenlegi feladatkörünk
és mûködési rendünk. A mûvezetõi egységünk szakterülete kiterjedt és összetett,
így 1-4. blokki dízelgenerátorok, hûtõgé-

- Miért szereted ezt a felelõsségteljes
munkát?
- Megoldáscentrikus gondolkodásmódot igényel a széles körû tevékenységi körünk. Folyamatos tanulást, odafigyelést
kíván a berendezések mûködésének ismerete, a meghibásodások okainak megismerése, hibaelhárítása. Igyekszünk jó
kapcsolatot tartani az üzemeltetõvel, a be-

– Az elsõ évi értékelés eredményei
alapján milyen tapasztalatok, következtetések vonhatók le?
– Véleményem szerint a teljesítményértékelésnek akkor van értelme, ha az érté-

- Nap mint nap vannak eseményeink,
melyek változatossá teszik életünket. Idetartozik például ez évi 4. blokk fõjavítási
idõszakában szükségessé vált 40QD01-es
dízelgenerátor komplett cseréje, melyet a
blokk karbantartási idejének a tartása végett hétvégén kellett végrehajtani. A nagynyomású kompresszorok ki lettek cserélve, ahol említésre méltó, hogy a gyártói eltérések felszámolásában, pld. az olajelhordásból adódó meghibásodások kijavításában sikerült eredményesen közremûködnünk.

- Karbantartó lakatosként kezdtél, majd
csoportvezetõ, késõbb technológus, három éve pedig mûvezetõként dolgozol,
ugyanis kollégáid elismerik munkádat.
Milyen a kapcsolatod velük?
- 1984 óta végigjártam a ranglétrát,
rengeteg tapasztalatot szereztem, így

Teljesítmény- és kompetenciaértékelés - 2010

– Milyen megfontolás alapján döntött
a cégvezetés a minden munkavállalót
érintõ TKR bevezetésérõl?
– A részvénytársaságnál végzett munkatársi vélemény- és elkötelezettségvizsgálatok és a nyugdíjba vonuló munkavállalókkal készített kilépési interjúk eredményeiben is hangsúlyosan megjelent,
hogy a munkavállalók igényelnék a rendszeres, érdemi visszajelzést felettesüktõl, és az egyéni teljesítményen alapuló,
differenciált ösztönzést. A minden munkavállalóra kiterjesztett rendszeres vezetõi értékelés bevezetésével egyrészt eleget kívánunk tenni ezeknek a munkavállalói elvárásoknak, másrészt pedig bõvíteni szeretnénk a vezetõk motivációs eszközeit.

- Milyen emlékezetes feladatokat sikerült végrehajtani?

Ismét értékelünk…

A Paksi Atomerõmû Zrt. az elmúlt év végén minden munkavállalóra kiterjesztett
Teljesítmény- És Kompetenciaértékelési
Rendszert (TKR) vezetett be.
Közeledünk a 2010. évi értékelõ megbeszélések idõszakához, ennek kapcsán
beszélgettem Demeter Károlyné humánpolitikai fõosztályvezetõ asszonnyal.

FOTÓ: LOVÁSZINÉ

A SZERZÕ FELVÉTELE

A Budapesti Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)
Természettudományi
Karának dékánja ez év
júniusában "címzetes
egyetemi docenssé"
nyilvánította dr. Katona Tamást, a Paksi
Atomerőmű Zrt. tudományos tanácsadóját.

kelés eredményéhez közvetlenül kapcsolódik valamilyen ösztönzõ elem. Ezért a
rendszer bevezetésekor célul tûztük ki,
hogy az értékelés eredménye jelenjen
meg a következõ évi alapbérfejlesztés és
az eseti jutalom mértékének megállapításánál. A 2010. évi bérmegállapodás ezt a
célkitûzésünket támogatta, hiszen 1%-os

differenciálási keretet biztosított a 2009.
évi TKR-eredmények figyelembevételéhez. Elemzésünk szerint a differenciálási keret felhasználása és a TKR-eredmények között nagyon szoros összefüggés nem látható, aminek oka részben az
alacsony differenciálási lehetõség, másrészt pedig ez volt az elsõ alkalom, amikor a bérfejlesztés során a TKR-eredményeket figyelembe lehetett venni, és
ennek vezetõi gyakorlata még nem alakult ki. Annak érdekében, hogy a vezetõk
valóban élni tudjanak a differenciált ösztönzés lehetõségével, és nagyobb arányú
összefüggés legyen az alapbérfejlesztés
és a TKR-eredmények között, fontosnak
tartom ennél jelentõsebb, 4-5%-os differenciálási keret biztosítását. A következõ
évek bérmegállapodásai során erre kell
törekednünk. Ugyanakkor mindenképpen eredménynek tekintem, hogy sikerült a teljesítményértékeléshez kapcsolódó differenciálási és további 1,2%-os év
végi jutalmazási keretet biztosítani a vezetõk számára, amit a 2010. évi értékelés
eredményeinek figyelembevétele során
használhatnak fel.

úgy érzem, könnyen szót tudok érteni
a munkatársaimmal. Tapasztalatból tudom, akkor tudok naprakész lenni, ha
fizikailag is részt veszek a karbantartási, fõjavítási munkálatokban, valamint a kollégák elõtt álló problémák
megoldásában is eredményesen csak
így tudok segíteni. Idén öt fiatal, tehetséges új munkatársat kaptunk, melyek
felkészítését, betanulását a nagy szakmai tudással, tapasztalattal rendelkezõ
munkatársaimmal közösen végezzük.
Véleményem szerint a jó színvonalú betanításuk nagyon is meghatározza a jövõnket.

- Hobbid?

- Pakson kertes családi házban lakom.
Szeretek kisebb-nagyobb ház körüli felújítási és szerelési munkákat is végezni. Jól
érzem magam otthon a szûk családi körben.

- Család?

- Nejem Pakson, a Bóbita Bölcsõdében
csecsemõgondozóként hosszú évek óta
dolgozik. A 26 éves fiam a BME-en logisztikusként végzett, majd harmadik éve
gazdálkodási menedzser ismereteket tanul. Sikerült elhelyezkednie az Elmû-nél.
Lányom 24 éves, az Óbudai Egyetemen
gazdálkodási menedzser ismereteket tanul, várhatóan a PA Zrt. Tájékoztató és
Látogatóközpontban lesz gyakorlaton, és
jövõre fog végezni.

- További eredményes munkát kívánok szerkesztõségünk nevében!
Sipos László

– Mikor lesz a 2010. évi teljesítmény- és kompetenciaértékelés idõszaka és várható-e változás az értékelési szempontokban az elõzõ évihez képest?
– A TKR-eredményekhez kapcsolódó
év végi jutalmat a november havi bérrel
december 10-én szeretnénk kifizetni,
ezért az értékelési idõszak az idén 2010.
október 1-jétõl október 20-ig tart.
Az elmúlt évben bevezetett TKR alkalmazását véleményem szerint kedvezõen fogadták mind a vezetõk, mind a
munkatársak. A mûködési tapasztalatok és a szakmai szervezetek véleménye alapján jelenleg nincs szükség a
tartalmi elemek módosítására. Ugyanakkor egy teljesítményértékelõ rendszer mûködésének megítéléséhez többéves alkalmazás, a rendszernek a felmerülõ gyakorlati igényekhez történõ
folyamatos igazítása, finomítása szükséges. Ezért fontosnak tartom a TKR folyamatos értékelését és a mûködtetésben nagyon fontos szerepet betöltõ vezetõk és érintett munkavállalók véleményének megismerését, az észrevételek érdemben történõ figyelembevételét. Ezért arra buzdítok minden munkatársat, hogy a teljesítményértékeléssel
kapcsolatos észrevételeivel, esetleges
javaslataival keressen meg bennünket.
László A. Zoltánné
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A 11. alkalommal, szeptember elsõ szombatján megrendezésre került nyílt napon
szikrázó napsütésben Paks város lakóinak
egy csoportját fogadta az atomerõmû. Aranyos színfoltja volt a napnak az óvó nénik
vezette óvodás csoport, valamint az osztályával érkezõ tanárnõ és diákjai. A vendégeket Süli János vezérigazgató és Hajdú János polgármester köszöntötte. A délelõtt
üzemlátogatással telt el a hagyományos
kisvonatok igénybevételével, illetve soksok gyermekprogram nyújtott jó szórakozási lehetõséget. Ebédre a halastavakhoz
vonult ki a vendégsereg, ahol finom fõtt
csülök várta az éhes szájakat, majd a Kaláka együttes mûsorát hallgathatták meg
a nyílt nap vendégei és vendéglátói.

Nyílt nap 2010

FOTÓK: BEREGNYEI

Családok találkozója az atomerõmûben
Nem remélt, de mégis szép idõ fogadta
azt az 1800 fõs tömeget, amely az atomerõmûben dolgozókból és családtagjaiból tevõdött össze. A szeptember 5-én 9.
alkalommal megrendezett nyílt családi
nap nagyon jó hangulatban telt el. A
program hagyományos volt: erõmû-látogatás kisvonattal, gyalog és kerékpáron.
A gyerekek számára az elõzõ éveknél jóval változatosabb program biztosította a
kellemes idõtöltést. Az októberben máso-

dik, országos körútjára indult kiállító kamiont is megtekinthették a vendégek,
emlékérmét ott préselhettek, mert a látogatóközpont présgépében a nagy
igénybevétel miatt egy fogaskerék eltörött és üzemképtelenné vált.
Mire megéhezett a vendégsereg, elkészült a finom babgulyás és mellé a fánk.
Az ízletes falatokhoz kellemes zenei
aláfestést nyújtott Rúzsa Magdi és
együttese.

FOTÓK: BEREGNYEI

Humor/Gyerekszáj
Atomerőműves apukától
érkezett az írás:
Idén elmentünk a családi napra,
mert a négy éves fiam meg volt győződve róla, hogy az étteremben dolgozom, tekintve, hogy eddig csak itt
találkoztunk.
Most már tudja, hogy egész nap vonatozunk, ugrálóvárazunk és biciklivel
csináljuk az áramot.
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Atomjégtörõ
tisztítja az
utat a gázszállítmánynak
Két darab, atommeghajtású jégtörő kíséri majd azt a tankert, amely cseppfolyósított gázt szállít Oroszországból Kínába a sarkvidéki vizeken keresztül, kihagyva így a hagyományosan használt
Szuezi-csatornát. Ez a próbaút azt szándékozik bizonyítani, hogy lerövidíthető
az olajnak és a földgáznak az ázsiai országokba történő szállítási ideje. A
Szozkomflot „Baltika” nevű, 100 ezer
tonna kategóriájú tartályhajója augusztus 14-én hagyta el Murmanszk kikötőjét. Útja során csatlakoznak hozzá az
Atomflot „Oroszország” és „A Győzelem
50 éve” nevű atomjégtörői. A Kínába vezető út ezen az útvonalon kb. 7 ezer
mérföld lesz a szokásos 12 ezer mérfölddel szemben. A jégtörők az Északitenger területére eső, mintegy 3 ezer
mérföldes szakaszon tisztítják el a jégakadályokat a teherhajó elől.
Az északi útvonalon történt már szállítás, de sok éve nem volt példa rá. A
mostani szállítás egyediségét a nagy kapacitású tanker használata jelenti. A
Szozkomflot nyilatkozata szerint jelen út
célja annak bizonyítása, hogy igazolják
annak lehetőségét, miszerint biztonságosan és gazdaságosan látható el olajjal
és gázzal az ázsiai régió. Az út alatt statisztikai adatokat gyűjtenek, hogy megalapozzák hasonló szállítmányok 2011ben történő indításának lehetőségét, és
megtervezhessék további mélyvízi szállításaikat az északi hajózóútvonalon.
Úgy számolnak, hogy augusztus utolsó
napjaiban lesz szükség a két jégtörőre,
aztán a „Baltika” egyedül folytathatja
útját - egyelőre meg nem határozott kínai célállomása felé. Az érkezés várható időpontja szeptember közepe. A
Novatek cég birtokolja a hajón lévő 70
ezer tonnányi szállítmányt. Szerintük
ennek az útnak stratégiai fontossága
van, mert sikere előnyös hatással lesz
az Orosz Föderáció északi térségére,
mivel így hozzájárulhat a Jamalfélszigeten és a sarkvidéki kontinentális padon feltárt új szénhidrogén-lelőhelyek kiaknázásához. Jevgenyij
Ambroszov, a Szozkomflot második
embere azt nyilatkozta, hogy azért próbálják ki az új útvonalat, mivel Délkelet-Ázsia kimagaslóan jó piac az olaj és
a gáz szempontjából. A jégtörők használatával ez átjáró mindig nyitva lesz.
Azt is tudni kell azonban, hogy pénzügyi szempontból nem fog kimagaslóan jelentős megtérülést biztosítani tette hozzá a vezető a Bloombergnek
adott nyilatkozatában.

Forrás: World Nuclear News,
2010. augusztus
Varga József

Több százmilliót takarítottak meg az újítók
A projekt a jódszűrő házakat dekontaminálta
A paksi atomerõmûben a jódszûrõk a
hermetikus tér recirkulációs levegõtisztító rendszerének részei. Funkciójuk: a
jód kiszûrése a levegõbõl. Ezek a jódszûrõk az évek során radioaktívan elszenynyezõdnek. A szennyezõdés mértéke
ugyan nem nagy egy-egy ilyen berendezés esetében, de a kiszerelt szûrõket szilárd radioaktív hulladékként kell kezelni. Darabolás után 200 literes hordóba
rakva 1 millió forint a kezelésük, illetve
elhelyezésük költsége - hordónként. Itt
jött be a képbe Oldal Ottó és Furucz János újító, megspórolva az atomerõmûnek (független becslések szerint) 300400 millió forintot.
2007 közepén jártunk, a bátaapáti hulladéktároló még nem üzemelt. Ekkor fordultak a primer köri fõberendezések
dekontaminálásával foglalkozó Oldal Ottóhoz a radioaktívhulladék-kezelési osztály munkatársai.
„Megkeresés érkezett hozzánk, az elsõ
körben 30 db jódszûrõ házzal kapcsolat-

ban. Ezek kis és közepes aktivitású hulladéknak számítottak” – kezdi a történetet az újító. „A 2. blokki üzemzavar után
kellett 30-at, majd újabb 30 db-ot kicserélni. Ígéretet nem tehettünk a sikerre, de
megpróbáltuk. Nem volt kidolgozott eljárásunk, sötétben tapogatóztunk.”
A vegyészeten tevékenykedõ Oldal Ottóban volt egyfajta bizonyítási vágy is.
Így emlékszik vissza: „Ez egy újabb kihívás volt. Abban az évben lettem mûvezetõ, voltak elgondolásaim változtatásokra. Megéreztük, hogy szervezetünk elismertségét is javíthatjuk, ha nem hátrálunk meg a feladat elõl. Igazából nem is
újításnak indult az egész, hanem megoldandó problémának.”
A két újító közül az egyik (Furucz János) már nyugdíjba vonult. Az õ szerepérõl így beszél társa: „János az elméleti
részben támogatott, gyakran konzultáltunk. Mindent dokumentáltunk, egyeztettünk, és együtt állítottuk össze az
anyagot.”

Az eredmények összegyûjtése után beadták a dolgozatot a Mûszaki Alkotói Pályázatra, ahol a zsûri díjazta azt. A két újító az ott kapott tanácsok alapján aztán tovább dolgozott a feladaton, míg végül újítás lett belõle. A jódszûrõ házak dekontaminálásánál a mentesítési folyamatot a
szûrõházak felépítése meglehetõsen nehezítette. Az eredeti szovjet ház, ahogy a
szakember rámutat, „nem javítható, roncsolás nélkül nem bontható, az aktívszéntöltet nem cserélhetõ”.
Többféle módszerrel (kémiai, illetve
elektrokémiai) is próbálkoztak a házak
tisztítására, de az aktivitás sehogy sem
érte el a kellõen alacsony szintet. Végül
beigazolódott: a tisztítás így nem vezet
eredményre, mindenképp ketté kell vágni a szûrõházakat. Ezt követõen lehetett
csak olyan szintû dekontaminálást végezni, melynek eredményeképpen az objektumok megkaphatták a „felszabadítható” minõsítést. Ez annyit tesz, hogy
nem radioaktív hulladékról, hanem felté-

Projektmenedzsment modul bevezetése az AS6-ban
2009. november végén került végrehajtásra
a PassPort verzióváltása, melynek eredményeként elindult az új, AssetSuite 6 rendszer. Az indulást követően a projekt továbbdolgozott, a hibajavítások és funkció kiegészítések mellett 2010. augusztusában több
workflow (munkafolyamat) elindítása történt
meg. A projekt következő tervezett nagy lépése az AS6 Projektmenedzsment (PM) modul bevezetése lesz 2010. novemberében.
A munkák előrehaladásáról kérdeztük Csontos Erzsébetet.
1. Mi a célja az AS6 Projektmenedzsment
(PM) modul bevezetésének?
A cél a PA Zrt. projektjeinek, projektmenedzsment-folyamatainak kiszolgálása oly
módon, hogy ez a műszaki folyamatokkal integrált módon történjen. A kialakításra kerülő rendszer amellett, hogy egységesíti az
egyes projektek folyamatait, azok megvalósítási menetét, gondoskodik a keletkező
adatok, dokumentációk rögzítéséről, archiválásáról. Továbbá fontos cél a projektekkel
kapcsolatos információk megfelelő elosztása mind a projektekben részt vevők számára, mind a vezetői szintek felé.
2. Milyen ütemezés szerint történik a PMmodul bevezetése, hol tart jelenleg a folyamat?
Jelenleg az építés fázisában tartunk, a jóváhagyott Részletes tervek és fejlesztések
alapján elkészült a PM AS6 oldali és a SAP
interfész fejlesztés IT oldala, folyamatban
van a kapcsolódó funkcionális és integrációs tesztelés, és ezzel párhuzamosan folyik a
rögzített hibák javítása.
Elkezdődött a felhasználói kézikönyvek írása, és felkészültünk az elektronikus oktatási
anyagok készítésére.

Az RWE kritizálja a nukleáris
adóra vonatkozó tervet
A német cégóriás augusztus közepén csatlakozott piaci riválisa, az E.ON kritikus megnyilvánulásaihoz, amelyekben elítélik a német kormánynak a nukleáris üzemanyagra kivetendõ
adóit. A cégek szerint ez veszélyezteti a fizetéseket és csökkentheti a zöld technológiákba
szánt befektetéseiket. Az RWE arra is felhívta
a figyelmet, hogy tisztázni kellene a nukleáris
energia jövõbeni helyzetét, valamint a kormánynak elõre kellene mozdulnia és vissza kellene
utasítania a 17 atomerõmûvi blokk 2021-es leállításának ügyét. A kormány az új adóval költségvetési deficitet szeretné csökkenteni, és a
2011-es bevezetéssel 2,3 milliárd eurós extra
bevétellel számol. Az effajta adó csökkenti a fizetéseket, kevesebb befektetést tesz lehetõvé a
megújulókba és az alacsonyszenes erõmûvi
technológiákba, továbbá nehezíti a kis hálózatok
kiépítését - nyilatkozta Jürgen Grossmann, a cég
vezérigazgatója. Az RWE vezetõje nem határozta meg a várható pénzügyi hatásokat. Johannes
Tyssen, az E.ON vezére szerint cége eredményeiben 1,-1,5 milliárd eurós kiesés jelentkezne
évente, és jogi akciókat helyezett kilátásba, ha
ez az adókivetés megvalósul.

Az éles üzemi használat feltétele a sikeres
üzleti elfogadási teszt, a felhasználók oktatása, a rendszer szerver és kliens oldali elemeinek rendelkezésre állása a felhasználók
számítógépein.
3. Milyen szerepkörök kerültek kialakításra
a PM-folyamathoz és ezek használatbavételéhez milyen oktatásokat terveztek, milyen
ütemezésben?
A PM-folyamathoz a szerepköröket a projektirányítási folyamat, az SZMSZ 7.0 szerinti projekt szervezethez, valamint az AS6 modulok üzemeltetési követelményeihez igazítottan alakítottuk ki, e szerint: projektvezető,
vezető projektfelelős (projektvezető-helyettes), projekttag, jóváhagyó, állapotmódosító,
beruházáskontroller és modulfelelős szerepkörök lettek létrehozva.
A leendő felhasználók oktatása kiemelt feladat lesz. A jelenlegi működésben a felhasználók zöme az integrációban érintett informatikai eszközöket (SAP, MsProject) nem vagy
csak korlátozott számban és mértékben
használta munkája során, így nagy hangsúlyt
kell fektetnünk az oktatás előkészítésére és
végrehajtására. Külön ki kell emelni az interfészek működésének oktatását is, hiszen
ezek működése meghatározza a PM-modul
működését, ezen belül a projektek teljes életciklusának kezelését, követését, az adatok
megfelelő értelmezését a PM-modulban.
Fontos az oktatásnál megemlíteni, hogy a
szokásosnál komplexebb oktatási programra van szükség - mivel a PM-modul bevezetését jelentős eljárásrendi változás, illetve az
MsProject/EPM verzióváltás is kíséri - melynek elemei az:
a. új és módosuló folyamatok,
b. az MS Project / EPM 2010 verzió,

Az atomenergia hosszabb ideje nem örvend
népszerûségnek Németországban, a leállítási tervet kb. egy évtizede vázolta fel a balközép kormány. Angela Merkel kancellárasszony és a jobbközép koalíció addig szeretné meghosszabbítani
az atomerõmûvek üzemidejét, amíg a megújuló
forrásokból termelt energia megfelelõ mennyiségben elérhetõ nem lesz. Az persze még hosszas vita tárgya lesz, hogy mennyi idõt kapjanak a nukleáris blokkok. Az sem tisztázott, hogy ehhez
szükséges-e a parlament felsõházának hozzájárulása vagy sem. A kormánynak itt nincs többsége, és számos párt erõsen ellenzi a további üzemeltetést. Új blokkok építésére egyáltalán nincs
„politikai étvágy”. Még a fizikus végzettségû
Merkel asszony is csupán olyan technológiai hídnak tekinti az atomenergiát, ami elvezet a megújuló energiák felé.
Friss hír! Az élet átírja a cikket: szeptember 6án jelent meg a hivatalos közlemény a döntésrõl.
A német atomerõmûvek üzemidejét koruktól függõen különbözõ mértékben, de átlagosan 12 évvel
hosszabbítják meg – jelentette be hétfõ hajnalban Norbert Röttgen német környezetvédelmi miniszter a kormány maratoni, fél napon át tartó
ülése után. A legidõsebb reaktor üzemidejét nyolc,
a legfiatalabbét 14 évvel hosszabbítják meg. A miniszter bejelentette azt is, hogy az energetikai cé-

c. a PM-modul AS6 oldali felület,
d. a PM-modulhoz csatlakozó interfészek
oktatása.
Tervezetten az eljárásrendek oktatásával kezdődik a Projektirányítás képzési szakasz. Az
MS Project / EPM 2010 verzió tantermi oktatásai október 14-én kezdődhetnek. A PMmodul és a kapcsolódó interfészek oktatására október végétől (a rendszer sikeres komplex integrációs tesztjét követően) kerülhet sor.
4. Mekkora feladatot jelent a tesztelés elvégzése és milyen lépésekből áll?
A PM-modul nem önmagában, hanem meglévő (már használatban lévő) AS6 modulokkal és külső rendszerekkel integráltan kerül
bevezetésre, ezek az:
• SAP, mely egyrészt a projekttörzsadatokat, másrészt a projektek tényköltségadatait
(beszerzések, teljesítések stb.) szolgáltatja
PM számára,
• MS Projekt / MPM/EPM a projektek ütemés erőforrás-tervezését és a multiprojektmenedzsment-feladatokat támogatja.
A rendszerekhez kapcsolódóan a fejlesztések
és a kialakított interfészek esetében is a tesztelés több szakaszban – 1. fejlesztői / egységteszt, 2. funkcionális, 3. integrációs, 4.
üzleti elfogadási teszt szakaszban – történik.
A tesztelés a modulhoz kialakított szerepkörökkel rendelkező tesztfelhasználókkal
történik.
A különböző tesztelési szakaszok rendkívül
fontosak, hiszen végeredményben ezek alapozzák meg a többi rendszert és AS6 modult
integráló PM-modul stabil éles üzemi működését, amit a végső üzleti elfogadási teszt
szakaszban mutatunk be az arra kijelölt üzleti elfogadó felhasználóknak, mielőtt a végfelhasználók használatba vennék a rendszert.

geknek extraprofitjuk bizonyos részérõl le kell
mondaniuk a megújuló energiák használatának
elõsegítésére. A kormány évi hárommilliárd euró
extra bevételre számít tõlük erre a célra. Angela
Merkel kancellár és a kormányzó jobbközép koalíció legfontosabb miniszterei több hónapi társadalmi vita után állapodtak meg az atomerõmûvek üzemidejérõl.

Tovább üzemelhetnek
a Magnox-blokkok
Úgy tûnik, hogy az Egyesült Királyság utolsó Magnox típust üzemeltetõ telephelyei (Oldbury és Wylfa) a jelenleg elfogadott leállítási határidõ után is
termelnek majd energiát. A Severn folyó partján található Oldbury blokkjait 2011 júniusában kellene
leállítani. A telephely vezetõje, Joe Lamonby azonban azt nyilatkozta a tulajdonosoknak, hogy egy
blokk üzemeltetésére van még elegendõ üzemanyag. Mindkét egység üzemben tartása már nem
valósítható meg, mivel ilyen típusú üzemanyagot
nem gyártanak a jövõben. Az egyik blokk üzeméhez szükséges fûtõanyagot is a másik tartalékaiból
egészítenék ki. A telephelyet üzemeltetõ Magnox
North képviselõje bejelentette, hogy elkezdték a
megvalósíthatósági elemzéseket a 2012-ig történõ
üzemre. A tulajdonossal is szükséges egyeztetése-

telesen felszabadítható, újrahasznosítható hulladékról beszélhetünk. A módszer
végül bevált: napjainkig már kb. 200 db
dekontaminált szûrõházat ki is szállítottak az ellenõrzött zónából. Az újító büszkén mondja: „100%-os sikerre vittük az
eljárást. Nem maradt olyan jódszûrõ ház,
illetve alkatrész, melyet ne sikerült volna kiszállítható szintre dekontaminálni.”
Nem elhanyagolható költségtõl kímélte meg tehát a fent említett eljárás a paksi atomerõmûvet. Oldal Ottó szerint az
igazi környezettudatos magatartás és
gondolkodásmód az atomerõmûben is
egyre nagyobb teret követel magának. A
vegyészeti technológiai osztály dekontamináló üzemének teljes személyi állománya ezt a gondolkodásmódot képviseli. Ennek egyik élõ példája, hogy a szûrõházakat nem kell radioaktív hulladékként kezelni (nagy körültekintés mellett
évtizedekig tárolni), hanem újra lehet
õket hasznosítani. Így mindenki nyer.
Simon Zoltán

Céggyûrû
kitüntetések
A Paksi Atomerõmû Zrt. idei Céggyûrû kitüntetéseinek odaítélésérõl
augusztusban döntött a kuratórium,
melynek eredményeként 2010-ben az
alábbi kollégák kapnak Céggyûrût:
• Bauer Andrásné,
• Bernát Csaba,
• Bognár Péter József,
• Dénes László,
• Donáczi Ilona,
• Halász János,
• Hanuszka Gyula,
• Kern Józsefné,
• Kesztyûs László,
• Kiss Gábor,
• Kovács György,
• Kõmûves István,
• Lakatos Gábor,
• Lengyel József,
• Nagy Csaba,
• Patek Gábor,
• Szabó Péter,
• Szente László,
• Torma Béla,
• Törjék Ferenc.
A kitüntetés átadása a PA Zrt. október 23-i ünnepségén történik. Gratulálunk a kitüntetetteknek!

ket is kell végezni, mielõtt jelentõs erõfeszítéseket
tennének azon beadvány elkészítésére, amit a hatósághoz kell benyújtaniuk. A helyszínen lévõ két
darab, egyenként 230 megawattos blokkot már
2008 végen le kellett volna állítani. A tulajdonos
azonban megszerezte a nukleáris hatóságtól az engedélyt a további üzemre, hogy biztosítani tudják
a leszerelési költségek egy részét. Lamonby úr szerint a blokkok „fantasztikusan jó” állapotban vannak, csupán a teljesítményük csökkent valamelyest az öregedés miatt.
Észak-Wales ad otthont a Magnox North másik telephelyének. Itt is két blokk üzemel, egyenként 565
megawattosak. Ezeket is le kellene állítani ez év decemberében, de jelenleg folyik az engedélyezési eljárás a 2012-ig vagy tovább történõ üzem ügyében.
A hatósági döntés õsszel várható. Az említett négy
blokk gázhûtésû, grafitmoderátos, elsõ generációs
egység. A hatvanas évek végén, illetve a hetvenes
évek elején kezdték meg kereskedelmi üzemüket.
Természetesen végleges leállításuk után sem maradnak üresen a telephelyek. Itt épülhetnek azon új
blokkok, amelyek építésére közös vállalatot (Horizon) hozott létre az RWE és az E.ON. A földterületet
2009-ben vásárolták meg tulajdonostól. A Horizon
Wylfában építené elsõ új blokkját, a 2020-as indítást jelölték meg célnak.
Forrás: 1NuclearPlace, 2010. augusztus, Varga József
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Erdélyi és felvidéki magyar egyetemisták szakmai
gyakorlata az erõmûben
A paksi atomerõmû 2010. évi kéthetes nyári szakmai gyakorlatára az
idén 23 határon túli magyar diák
érkezett.
Az atomerõmû szakmai gyakorlatra nyújtott ösztöndíját pályázat útján nyerhették el
a jelentkezõk. A résztvevõknek az erdélyi
és a felvidéki diákszövetségek által meghatározott kritériumrendszernek kellett megfelelniük (tanulmányi eredmény, tudományos tevékenység, diákszervezeti munka).
A szakmai gyakorlat koordinációs feladatait az oktatási fõosztály vezetésfejlesztési
csoportjából Ignits Miklósné látta el, õt kérdeztük az idei év tapasztalatairól:
- Az ösztöndíjprogram legfõbb célja, hogy
a jövõ mûszaki nemzedékének tagjai közül,
a határon túlról is minél többen ismerjék
meg a nálunk folyó munkát, hogy megalapozott véleményt tudjanak róla alkotni. A
diákokat a tanult szakirányukhoz legközelebb álló erõmûves szakterületre helyeztük el, ebben a szakmai szervezetek vezetõi nyújtottak segítséget, de hozzájárult a
speciális ismeretek átadásához az MVMI
Zrt., az RHK Közhasznú Nonprofit Kft. is.
A szakmai gyakorlatok mellett igyekeztünk
megismertetni a hallgatókkal városunk értékeit és történelmét, Paks környezetét is.
Ennek sikeréhez az okfo-s szervezõcsapat
nagyban hozzájárult, melynek tagjai Csomós Hedvig, Juhászné Pónya Mónika,
Kaluzsnyiné Galajda Györgyi és Bodnár Róbert voltak. A szakmai gyakorlat megvalósításában minden igazgatóság részt vett, a
közremûködõ kollégák most is lelkiismeretesen, elkötelezetten foglalkoztak a diákokkal. Ezúton is nagyon köszönjük a segítségüket!
Az elsõ hét elején a hallgatók üzemlátogatáson vehettek részt, majd a szimulátorközponttal ismerkedhettek meg. Ellátogattak a KKÁT-hoz, elõadást hallhattak az
erõmû bõvítésérõl, a KGYK-ban gyakorlati

A PA Zrt. környezetellenõrzõ laboratóriuma évek óta rendszeresen segíti a diplomázó fiatalokat, és helyet ad számukra szakdolgozatukat elkészítéséhez.
A Szent István Egyetem végzõs hallgatójaként a laborban állította össze diplomamunkáját Hum Gábor, aki igen érdekes biológiai összefüggéseket talált a
mezõgazdasági növények és egyes radionuklidok kapcsolatát vizsgálva.
Vizsgálatának fõ célja volt, hogy az
emberi fogyasztásra, illetve a takarmányozásra szánt növényekben lévõ mesterséges és természetes eredetû radionuklidok milyen arányban vannak
jelen az egyszikû kukorica és a kétszikû napraforgó - a növényélettanilag különbözõ tulajdonságú, de humánegészségügyi szempontból viszont közel azonos jelentõségû - növények szervezetében és terméseiben.

bemutató foglalkozásokon vehettek részt.
Látogatást tettek az Atomerõmû Tûzoltóságon, megtekintették a TLK-t, terepgyakorlaton voltak a hideg és meleg vizes csatornáknál.
A hallgatók szakirányának megfelelõ
napi szakmai programok után igen változatos kulturális és szabadidõs elfoglaltságokon ismerkedhettek Pakssal és környékével. Megtekintették a Szentlélek templomot, csapatépítõ vacsora és borkóstolás
várta õket a Tekézõben és a Sárgödör téren, egész napos kiránduláson voltak Pécsett. Megismerkedhettek Lussonium és
Paks történelmével. A második héten Balatonfüreden a rekreációs központ vendégei voltak, ahol strandolás mellett sétahajózáson és vitorlázáson is részt vehettek.
Hazautazásuk napján a Parlamentben tettek látogatást. A diákok visszajelzései
alapján a szakmai programok, Paks és
környéke is felejthetetlen élményt hagyott
bennük.
Egy-két véleményt kiragadva, a diákok
így számoltak be erõmûves tapasztalataikról, szabadidejük eltöltésérõl:
- Leginkább az tetszett, hogy a gyakorlatban láttam mûködni azokat a nukleáris
technológiákat, amikrõl az egyetemen tanultam. Óriási élmény volt a valóságban is

körbejárni azokat a berendezéseket, melyeket eddig csak könyvekben láttam - mondta Pál Ferenc Erdélybõl, a Babes-Bólyai Tudományegyetem Fizika Kar tanulója.
Bede Lóránd, a Sapienta Erdélyi Magyar
Tudományegyetem tanulója így foglalta
össze tapasztalatait:
- Nagyon tetszett az itt folyó munka, és az,
hogy régi és új technológiákat láthattam
együttmûködni. A szimulátor, a reaktorvédelmi rendszer tesztelési lehetõségei, ennek a kezelése mind nagy élmény volt. Szeretném megköszönni mindenkinek, hogy
szakmailag és kulturálisan is fejlõdhettünk,
rengeteg barátot szerezhettünk, és remélem, fenn tudjuk tartani e kapcsolatokat.
Kocsor Tibor a Babes-Bólyai Tudományegyetem Kémia és Vegyészmérnöki Karáról így nyilatkozott:
- Találkoztam számomra újdonságot jelentõ berendezésekkel, ilyen volt például az
olajvizsgálatok során használt eszközök
nagy része vagy a vízminták iontartalmának a meghatározására szolgáló ionkromatográf is. A szabadidõs programok közül
a péntek esti vacsorát és tekézést emelném
ki, ami nagyon jól összekovácsolta a csapatot, új barátságok szövõdtek.
- Pozitívan csalódtam, nem gondoltam
volna, hogy ennyi mindent találok itt, ami

A radionuklidok biológiai hatásairól
A 2009 márciusától szeptemberig terjedõ idõszakban az elõre kijelölt mezõgazdasági mûvelésbe vont területek talajairól, az azon termesztett növényekbõl, a területet körülvevõ természetes
vegetációból havi rendszerességgel - a
vetéstõl az aratásig - gyûjtött 108 mintavétel során 530 mérés született. A számításba vett 348 kimutatási határérték
feletti adatból 283 természetes eredetû
és 65 mesterséges eredetû radionuklid
mérési eredménye került végül kiértékelésre.
A dolgozat eredménye szerint, a
vizsgált kukorica és napraforgó szántóföldi növények - elsõsorban élettani
eredetében találva az okokat - a felszívott természetes eredetû 40K esetében,

Kishírek a nagyvilágból
BIZTONSÁGOS ATOMERÕMÛVEK, VESZÉLYES ÉTTERMEK
A Breakthrough Institute nemrég statisztikákat közölt a halálos energiaipari balesetekről. Az atomerőművek meglehetősen jól szerepeltek az amerikai adatok összegzése után. De nézzük magukat a
számokat: a Deepwater Horizon offshore fúrótorony robbanásakor 11-en vesztették életüket, a Texas City BP olajfinomítóban történt robbanásban 15-en, a Connecticut állambeli Middletownban
található gázerőmű építésekor 5-en, az Oregon államban levő Sherman megyebeli szélerőműben
pedig 1 ember halt meg. Ezzel szemben az Egyesült Államokban az atomerőműves halálos balesetek száma történelmi szinten nulla (ebbe a katonai felhasználást - pl. atom-tengeralattjárókat -, illetve a nem nukleáris eredetű erőműves baleseteket nem számolták bele). Jóval veszélyesebb képet fest ugyanakkor az ételmérgezések alakulása: évente 76 millió eset történik az USA-ban, ezek
közül 325 000 végződik a kórházban, és nem kevesebb mint 5000 esetben halál a végeredmény.
Becslések szerint a megbetegedések 70%-a az emberek otthonán kívül történik, azaz éttermekben,
menzákon, élelmiszerboltok salátabárjaiban stb. És ha ez a tragikum még nem lenne elég, az említett élelmiszerbiztonsági problémák éves szinten több mint 150 milliárd dollárnyi becsült veszteséget is jelentenek az országnak.
(Forrás: The Breakthrough Institute / U.S. News & World Report /
U.S. Nuclear Regulatory Commission)
11 OROSZ BLOKK ÁLL ÉPÍTÉS ALATT
Megkezdődött a rosztovi 4. blokk betonalapzatának kiöntése - jelentette be a Rosenergoatom. A
fővállalkozó cég (Nizhniy Novgorod AtomEnergoProekt) igazgatója szerint ez annak a jele, hogy az
orosz nukleáris ipar megint belekezd az atomerőművek sorozatos építésébe. Ezt a vélekedést támaszthatja alá a tény, hogy a rosztovi építkezést is beleszámítva Oroszországban jelenleg 11 blokk
áll építés alatt. A rosztovi erőmű korábban Volgodonszk néven is ismeretes volt, jelentős kavarodást okozva ezzel. A Rosenergoatom májusi határozata azonban előírta: az egyetlen használatos
név a régió után Rosztov legyen. A 4. blokk egyébként - hasonlóan a hármashoz - VVER-1200 típusú lesz majd.
(Forrás: World Nuclear News)
Simon Zoltán

a szemtermések vizsgálata során megállapítható volt, hogy ugyanazon termesztési és ökológiai körülmények között a napraforgó kaszattermésében 46-szoros értékkel nagyobb aktivitáskoncentráció volt kimutatható, mint a
kukorica szemtermésében. Ezzel
szemben a mesterséges eredetû 137Cs kisebb mértékben ugyan - de inkább a
kukorica mintákban halmozódott fel,
bizonyítva ezzel fontosabb szervezettani tápelemek - mint a kálium és a cézium - egymás felszívódását akadályozó folyamatát.
A dolgozatnak nem volt témája, de
vizsgálatai megerõsítik, hogy a kimutatott mesterséges eredetû 137Cs izotóp
- a rövid felezési idejû izotópok, illetve

MOX-üzemanyag kerül
a japán Fukushima-I
erõmû 3. blokkjába

a szakirányomhoz kapcsolódik. Nagyon
sok szakmailag érdekes dolgot hallottam.
Nagyon köszönjük a segítõk fáradozásait mondta Tobák Réka, a Kolozsvári Mûszaki
Egyetem távközlés szak hallgatója.
- Megnyugtató, hogy itt Pakson mennyire ügyelnek a biztonságra! Jó volt tapasztalt
mérnökökkel beszélgetni arról, hogyan kezdõdött erõmûves pályafutásuk, és mivel foglalkoznak jelenleg. Láthattuk azt, hogy érdemes tanulni, mert a késõbbiekben ez megtérül - nyilatkozta Hortai Ferenc, a szlovákiai Brünni Mûszaki Egyetem automatizációs
és mérõtechnika szakának hallgatója.
A szervezõk külön köszönetet mondanak az idei program szakmai részében legnagyobb szerepet vállaló Folyamatirányítási Rekonstrukciót Elõkészítõ Kiemelt Projekt vezetõségének és munkatársainak.
Itt dolgozik Márton Örs is, aki tavaly érkezett Kolozsvárról az erõmû nyári szakmai gyakorlatára, és jelenleg a rendszertervezés csoportnál dolgozik:
- A tavalyi ösztöndíj keretében a reaktorvédelmi rendszerrel és a térfogat-kompenzátorba újonnan beszerelt nyomásszabályzással ismerkedhettem meg. Néhány hónappal késõbb állásajánlatot kaptam az
atomerõmûtõl, és úgy döntöttem, elfogadom. Nem csalódtam. Jelenleg a doktori
disszertációmra készülök, ha kérdésem
van valamivel kapcsolatban, bárkihez fordulhatok, mindig szívesen segítenek. Az
idei nyári gyakorlatra hozzánk érkezett fiatalokkal rögtön megtaláltuk a közös hangot, nagyon jó volt a hangulat.

A diákok egyöntetû véleménye szerint mindenki nagyon segítõkész és
kedves volt, szakmai ismereteik bõvítése mellett maradandó kulturális
élményekkel is gazdagodtak, és bármikor szívesen visszatérnének Paksra, az atomerõmûbe.
Kárpáti Viktor
más hasadvány- és korróziós termékek
hiányában - nem a paksi atomerõmûbõl származó, hanem feltehetõen a környezetben még a mai napig is kimutatható csernobili eredetû cézium.
Az eredményeket összefoglalva megállapítható, hogy a természetes vegetációval összehasonlítva a mellettük növekvõ mezõgazdasági növényeket - a nagyobb terméshozam érdekében az intenzív termesztési technológiákkal serkentve - tápelemfelszívó "gépezetekké"
nemesítették az elmúlt évtizedek alatt,
ezért a természetes 40K tartalom kifejezetten magas - néhol 1200-1400 Bq/kg
- értékkel akkumulálódott a mezõgazdasági növények szöveteiben, mely így
a táplálékláncon keresztül takarmányként az állattenyésztésben, majd ezt követõen az emberi élelmezésben is megjelenik.
Hum Gábor

A Tokiói Elektromos Művek (TEPCO) bejelentette, hogy néhány MOX típusú üzemanyagköteget kíván betöltetni a most éppen karbantartáson lévő blokk reaktorába. Yuhei Sato,
Fukushima Prefektúra kormányzója augusztus 6-án adta meg hozzájárulását az alkalmazáshoz. Habár a nemzeti kormány már 1999ben engedélyezte ennek az üzemanyagnak a
használatát, a helyi kormányzat részéről egészen mostanáig képtelenségnek mutatkozott
az egyetértés. Az egy évtizede a telephelyre
szállított üzemanyagot eddig víz alatt tárolták.
A TEPCO számos vizsgálatot végzett az elemek
épségére vonatkozóan kamerák és száloptikás berendezések segítségével. Úgy találták,
hogy nincs semmi probléma a felhasználhatóság területén. Július végén a nukleáris és
ipari biztonságért felelős szervezet végzett
helyszíni ellenőrzéseket, és elfogadhatónak
találta az üzemeltető eredményeit. A zóna betöltése augusztus 21-én veszi kezdetét, ennek
során 32 darab MOX-kazetta kerül a reaktorba. A blokk indítása szeptemberben várható.

A Mitsubishi bevásárolhatja magát az Arevába
A francia miniszterelnök, Francois Fillon júliusi útján találkozott japán partnerével, Naoto
Kannal. Megbeszélésük során jelezte, hogy a
francia kormány nagy reményeket fűz ahhoz,
hogy a Mitsubishi pénzügyi részesedést is
szerez az Areva francia cégben. A két ország
között már régóta létezik együttműködés az
atomenergetika területén, ennek fejlesztésére vonatkozó reményeit is kifejezte a francia
kormányfő. Japán részről elhangzott, hogy
folytatni kívánják az együttműködést ezen a
téren, továbbá a nukleáris biztonság és a
fegyverkezés elleni harc területén is. A továbbiakban globális gazdasági kérdésekről volt
szó, és a G8 csoport jövő évi csúcstalálkozójának előkészítéséről, amelynek Franciaország ad otthont.

Zónavizsgálatok
a Monju reaktorban
Július 22-éig egy húsz lépésből álló tesztsorozatot hajtottak végre a prototípusnak számító gyorsszaporító reaktorban. Ez a vizsgálati sor az indítási procedúráknak csupán az
első állomása volt. A tizennégy és fél évvel
korábban leállított Monju május 8-án érte el
kritikus állapotát. A teljesítményt több lépcsőben emelték 0,7 százalékra a két és fél
hónap során. Hat speciális elemzést végeztek el, ezeket sikeresnek nyilvánították és az
adatokat nyilvánosságra hozták. A 40 százalékos teljesítményt várhatóan 2011-ben éri
el a reaktor. A biztonságos működést további
próbákkal is igazolni szükséges (az üzemanyagcsere, a víztechnológia és a gőzrendszerek berendezései érintettek leginkább),
hogy előkészíthessék a folyamatos üzemet.
Forrás: Japan Atomic Industrial Forum,
2010. augusztus, Varga József

Konzultációs nap az Országos Onkológiai Intézetben
A Nukleáris Újságíró Akadémia nyári szünet elõtti utolsó konzultációs napjára a
Kékgolyó utcai Országos Onkológiai Intézetben került sor. (Emlékeztetõül: az Akadémiát a Magyar Tudományos, Üzemi és
Szaklapok Újságíróinak Egyesülete szervezi, az atomenergia hazai békés felhasználásának objektív és szakmailag megalapozott újságírói ábrázolása érdekében.) A téma ezúttal a daganatos betegségek gyógyításában alkalmazott legújabb nukleáris eljárások bemutatása volt. Dr. Varjas Géza
bevezetõ elõadásban röviden ismertette az
ionizáló sugárzások hazai egészségügyi alkalmazásának kezdeteit, valamint felvázolta az országban egyedülálló onkológiai
intézmény történetét, azt a folyamatot, ami
az 1936-os alapítástól a jelenlegi arculat és
felszereltség kialakulásáig vezetett. A továbbiakban a program három szakterület,
a sugárterápiai, a nukleáris medicina és a
röntgen osztály bemutatásával folytatódott.
Sugárterápiai osztály: Az intézet legnagyobb méretû és forgalmú osztálya, naponta hozzávetõlegesen négyszáz beteg fordul
meg itt. A sugárterápia a sebészeti eljárás

és a kemoterápia kiegészítõ, esetleg alternatív megoldása. A három említett gyógymód közül ez a legkíméletesebb. A klinikai
kivizsgálás után ideérkezõ betegek számára fizikusok és orvosok tervezik meg a besugárzási terápiát. A sugárnyaláb irányításának geometriai pontossága meghatározó fontosságú az eljárásban, hiszen a sugárzás ott hat, ahova irányítják, a cél pedig
természetesen a kóros sejtek elpusztítása
az egészséges szövetek minél kisebb mértékû károsodása mellett. A besugárzási terveket a megfelelõ számítógépes felvételek,
illetve metszeti ábrák alapján készítik el.
Magát a besugárzást - a személyzetet védõ
megfelelõ sugárvédelmi körülmények mellett - egész Európában élvonalbelinek számító lineáris elektrongyorsító berendezéssel végzik.
Nukleáris medicina osztály: Az osztályon diagnosztikai és terápiás eljárásokat
egyaránt alkalmaznak. A diagnosztikai eljárások során szerv-, illetve szervrendszerspecifikus anyagot juttatnak a beteg szervezetébe. A kilépõ sugárzás detektálásával lehetõség nyílik az adott szerv anatómiai feltérképezésére és funkcionális vizsgá-

latára. A kóros folyamatot az izotópfelvétel
hiánya vagy dúsulása jelzi. A terápiák
nagy aktivitású izotópkapszulaként való
bevételével vagy infúzióval való beadásával történnek. A személyzet sugárvédelme itt különösen nagy körültekintést igényel, hiszen nemcsak a gyógyításban alkalmazott anyagok, de a kezelt betegek is sugároznak.
Röntgen osztály: Az osztályon a hagyományos (mint amilyen például a mindenki által ismert mellkasröntgen) és a modern, speciális eljárásokat is alkalmazzák.
Az utóbbihoz tartozik az ún. éren belüli sebészet, illetve intraarteriális kemoterápia.
Ennek során speciális katétert vezetnek
be a daganatot vérrel ellátó artériába, és
ezen keresztül, célirányosan juttatják a
szervezetbe a gyógyszert. A módszer eredményeként a gyógyszer koncentrációja jelentõsen megnövelhetõ (pl. a máj esetében
ez 400%-os is lehet), vagyis a terápia sokkal hatékonyabbá tehetõ. A terápiák mellett ezen a részlegen is végeznek nagyfontosságú diagnosztikai (pontosan: röntgendiagnosztikai) eljárásokat.
Prancz Zoltán
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Lezárult a jelöltállítási idõszak,
ezúttal csak a szakszervezetek éltek jelöltállítási jogukkal. A
2010. szeptember 22-23-án megtartandó választásokon az alábbi 13 személy indul a három helyi szakszervezet színeiben.

ADÉSZ
Riger Ferenc
raktáros,
raktározási
osztály
- Az Üzemi
Tanácsnak
korábban
nem voltam
még a tagja,
de már több
alkalommal
indultam jelöltként a választáson.
Most az ADÉSZ jelölt a feladatra,
melyet örömmel elfogadtam. Fontosnak tartom, hogy mindhárom
szakszervezet képviseltesse magát
ebben a testületben, a teljes munkavállalói állomány lefedettségének biztosítása érdekében. Nem elhanyagolható az sem, hogy a választás eredményéhez kötõdik a
szakszervezetek reprezentativitása. Jó kollektív szerzõdés pedig
csak úgy köthetõ, ha mindannyian
részt veszünk annak megalkotásában. Megválasztásom esetén az
Üzemi Tanácsban bármilyen, a képességeimnek megfelelõ, feladatot
elvállalok.
Tõke János
vezetõ mérnök, rendszertechnikai
osztály
Az Üzemi
Ta n á c s b a
1996-ba kerültem be
póttagként,
azóta folyamatosan részt veszek a testület
munkájában. Az ÜT-n keresztül
teljes a munkavállalók képviselete
és néhány, a munkavállalók számára fontos területen nélküle a
munkáltató egyedül nem hozhat
döntéseket.
Fontosnak tartom a munkavállalói érdekek minél hatékonyabb érvényesítését.

MÉSZ
Lengyel József
vezetõ elektrikus, villamos üzemviteli osztály
A 2007.
évi választáskor kerültem az Üzemi Tanács-

Üzemi tanácsi választás 2010
ba. ÜT-tagnak lenni úgy gondolom, megtiszteltetés. A munkaválallalók bizalmat szavaztak
nekünk, hogy képviseljük az érdekeiket.
Tevékenységünk lényeges eleme
a munkáltatóval történtõ együttdöntés és a véleményezés gyakorlata.
Fontosnak tartom a jóléti ingatlanok és pénzeszközök felosztásának, felhasználásának ellenõrzését
is. Célkitûzésként azt fogalmaznám meg, hogy mielõbb megvalósuljon az ÜT tevékenységének és
elért eredményeinek jobb kommunikációja a munkavállalók felé.
Molnár Lajos
primer köri
fõgépész, reaktor osztály
2007-ben választottak
meg az Üzemi Tanács
tagjává.Vezérelvem a
jobbító szándék, sokszor elég egy "pici" finomítás, hogy a többségnek megfelelõ
döntés szülessen.
Fontosnak tartom a cégvezetés
és a dolgozók közti egyeztetést,
amelyhez az Üzemi Tanács is hozzájárul.
Megoldandó feladataink sorából
fontosnak tartom kiemelni a primer köri tapasztalatok megjelenítését, például a spec.büfé választékának bõvítését, az árképzés kialakítását, a buszmenetrend változtatását, a vbkj-rendszert érintõ tárgyalásokat.
Az elõzõ ciklusban, úgy gondolom, sikerült csökkenteni a nappalosok és a mûszakosok közti érdekellentétet. Továbbra is célom ezen
munkálkodni a jövõben is.
Vitéz Tibor
EIK-szolgálatvivõ, üzemviteli osztály
2007 szeptemberétõl
vagyok az
Üzemi Tanács tagja.
Elsõdleges
célom, hogy
legjobb tudásom szerint képviseljem kollégáimat.
Fontosnak tartom munkavállalóink érdekeinek védelmét, a munkahely és a jövedelem biztonságát,
a folyamatos keresetnövekedést, a
szociális biztonságot, a munkafeltételek folyamatos javulását.
Mindezek mellett szeretném ki-

hangsúlyozni, hogy a dolgozók véleményének érvényesítését is rendkívül fontosnak tartom a társasági
döntések meghozatalakor.

nikáció területén vannak a legnagyobb hiányosságok. A megfelelõ
színvonalú és kétoldalú információáramlással az ÜT munkája is
hatékonyabb lehet.

Padosz

Fenyvesi Csaba
üzemviteli
technológia
vezetõ, külsõ
technológiai
osztály
2004-ben
kerültem az
Üzemi Tanácsba, és azóta folyamatosan a tagja vagyok.
A többéves tagság eredményeként most már világosan látom az
ÜT feladatait és elérhetõ eredményeit. Úgy érzem, hogy ebben a
munkában hasznosan tudok
részt venni. Az ÜT a jóléti célú
pénzeszközök minél hatékonyabb
felhasználásában és a jóléti célú
intézmények minél hatékonyabb
kihasználásában segíti a munkáltatót a munkavállalók érdekeinek
figyelembevétele mellett. A segítséget azáltal biztosítja, hogy a
munkavállalók igényeit a lehetõ
legalaposabb felmérés után a
munkáltató felé továbbítja, és tevékenyen részt vesz a pénzeszközök és ingatlanok felhasználásának döntési folyamatában. A legfontosabb, hogy a már megszerzett eredmények továbbra is megmaradjanak.
Célom, hogy az eddig megszerzett tapasztalatomat minél hatékonyabban tudjam az ÜT munkájában hasznosítani.

Angyal Zsuzsanna pénzügyi elõadó,
pénzügyi és
számviteli
osztály
1998 óta
vagyok tagja
az Üzemi Tanácsnak, ez a
12 év a szép
emlékeim közé tartozik.
Közösségi embernek tartom magamat, és szükségem is van arra,
hogy lehetõséget kapjak ilyen jellegû feladok elvégzésére.
Az érdekképviselet számomra
mindig fontos volt, és az is marad.
Ennek egyik formája az Üzemi Tanácsban végzett munka, ezért vállaltam most is a jelölést. A munkaügyi kapcsolatok fontos és meghatározó része az Üzemi Tanács.
Munkatársaimat foglalkoztató kérdésekre közösen keressük a választ, ebben fontos szerepe van az
ÜT-ben megszerzett információknak és tudásnak.
Bakó Tibor
csoportvezetõ, dokumentáció-kezelési
osztály
Korábban
nem voltam
tagja az Üzemi Tanácsnak, megtiszteltetésnek
érzem a jelölést, azt hogy az egyéb
területen végzett munkám alapján
itt is gondoltak rám.
Véleményem szerint az ÜT feladata, hogy a szociális-jóléti eszközök és erõforrások elosztásában
olyan alternatívákat dolgozzon ki a
vezetés részére, amely mindkét fél
számára megfelel. Ebben szeretnék munkálkodni, eredményeket
elérni. Sok legfontosabb és leglényegesebb területet ki lehetne
emelni, amely a munkatársaink
szeme elõtt van, melyet ismernek
és fontosnak tartanak. Ilyen pl. a
vbkj is. Minden feladat az adott pillanatban fontos és lényeges, akkor
kell megtalálni rá a lehetõ legjobb
megoldást is.
Célom, hogy munkatársaink
elõtt ismertebbé tegyem az ÜT szerepét, mivel azt hiszem, a kommu-

Harmath Péter
turbinagépész, turbina
osztály
Tavaly
szeptemberben kerültem
a PA Zrt.-hez,
korábban a
Vértesi Erõmû Zrt.-nél
tagja voltam az Üzemi Tanácsnak,
valamint a Koordinációs Bizottságnak.
Nagyon fontosnak tartom az ÜT
és a szakszervezetek együttmûködését, melyek egymást kiegészítve, különbözõ jogosítványaik miatt, nagyban segítik a munkavállalók érdekképviseletét és fokozzák
annak hatékonyságát.
Az ÜT azért is fontos, mert a
munkáltatóval írásbeli üzemi megállapodást köthet, amely a munkavállalóknak szélesebb körû jogo-

Egy mérnök gondolatai a 25 éves paksi
beruházók találkozójáról
Az Erõmû-beruházási Vállalat 1950-ben
történt megalakulása után sorra építette
a hazai erõmûveket, s közben az "Erbe-s
iskola" egymás után nevelte ki az építész,
gépész, villamos és üzembe helyezõ szakembereit.
Az energiaínség az egyre nagyobb egységteljesítményû, majd a nukleáris erõmûvek kifejlesztését tette szükségessé.
Ez utóbbi esetben részben a Mûegyetem
oktatói, részben a gyakorlatban tevékenykedõ Erbe-s mérnökök jártak az élen
mind elméleti, mind gyakorlati tudásban.
Így érkeztünk el az 1969-es évhez, amikor is Paks határában elkezdõdhetett az
építés (felvonulással, tereprendezéssel
stb.) - ami néhány év szünet után - aztán
nagy erõvel beindult.
Az Erbe-nél megalakult a Paksi Fõmérnökség, a kijelölt szakemberek lelkesedéssel, derekasan helytálltak az építkezéseknél, a kihívásokkal szembenézve nem
ismertek lehetetlent. A kivitelezõk hadát
kézben tartva épült a nagy mû. A fiatal

lelkesedés, a más erõmûveknél szerzett
tapasztalat itt jól jött, sikeresen oldottuk
meg a feladatok garmadát, hogy aztán
1985-ben az elsõ blokk/reaktor üzembe
kerülhessen - legnagyobb örömünkre.
Az azóta eltelt 25 év nem tûnt el nyomtalanul: ráncosabbak, õszültek lettünk,
gyermekeink, unokáink születtek, nõttek
fel és sokan közülünk már a nyugdíjas
éveiket töltik.
Az élet zuhatagos "felvizeirõl" a nyugodtabb "alvizekre" zsilipeltünk - de boldogan tekintünk a nagy mûre, szívesen
gondolunk a hõs idõkre!
Ilyenkor egy kicsit büszkén gondolok
arra is, hogy a mi generációnk tanúja és
tettestársa volt a XX. század nagy találmányainak, példaként említem a 750 kV-os
távvezetéket, az 1000 MW-os turbógépcsoportot (blokkot), transzformátort, gázturbinákat stb.
De nemcsak az energetika területén
voltak új, világraszóló találmányok, hanem a szuperszámítógépek, világháló, te-

lekommunikáció, ûrkutatás, legújabban a
nanotechnika területén mutatkoznak újdonságok, csodálatosabbnál csodálatosabb találmányok, eredmények!
Visszakanyarodva a 25 éves jubileumi
találkozásunkra igazán jó érzés volt régi,
ismerõs munkatársak, barátok körében
felidézni a régi szép idõket, egy kicsit
visszafiatalodva a fehér asztal mellett elfeledni napjaink gondjait, bajait.
Jó volt látni, hogy az erõmû 25 év után
is szépen, takarosan néz ki, fejlõdött, és
várhatóan bõvülni is fog a közeljövõben.
Kellemes meglepetés volt a meghívás a
jubileumi találkozóra, hogy nem feledkeztek meg az utódok rólunk, a nagy mû elindítóiról. Köszönjük a tartalmas programot, a meleg vendégszeretetet mind a
szervezõknek, mind a paksi atomerõmûnek! További sikereket, biztonságos üzemvitelt és mielõbbi erõmûbõvítést kívánunk
Nektek!
Hamvai László
Erbe-s nyugdíjas osztályvezetõ
Budapest, 2010. június

radnunk, mert ki tudja, mit hoz a
holnap.

kat biztosít. Továbbá személyi és
gazdasági ügyekben is jut neki bizonyos közremûködõ szerep.
Minden munkavállalót buzdítanék az ÜT-választáson való részvételre, mert a választás eredményéhez kötõdik a szakszervezetek reprezentativitása, ez a KSZ-kötési jogosultság szempontjából érdemleges. Megválasztásom esetén szeretnék hasznos tagja lenni az ÜTnek, felhasználva tudásomat a
munkavállalók érdekében.
Lukácsi Tibor
szakterületinstruktor,
technológiai
oktatási osztály
1995 óta
dolgozom az
erõmûben,
megfordultam a karbantartás (6 év) és az üzemvitel területén (7 év) is. Két éve a technológiai oktatási osztályon dolgozom
mint szakterület-instruktor. Ebben
a ciklusban voltam elõször tagja az
Üzemi Tanácsnak, most indulok
másodszor a választáson a Padosz
jelöltjeként.
Fontosnak tartom az Üzemi Tanács létét, mert a mai életben ki
kell használni minden törvény adta lehetõséget, hogy a munkahelyünkön a jóléti és a szociális helyzetünket stabilizáljuk, sõt javítsuk.
Oláh József
vezetõ berendezés mérnök, irányítástechnikai
mûszaki osztály
A 90-es
években tagja voltam az
elsõ munkavédelmi bizottságnak, ahol az új érdek-képviseleti szerv munkahelyi
mûködésének alapjait raktuk le az
akkori bizottsági tagokkal együtt.
Ezután a Padosz színeiben indultam az üzemi tanácsi választásokon, elõször 1998-ban. Ennek a testületnek jelenleg is tagja vagyok. A
jelöltek kiválasztásakor nagy hangsúlyt fektettek a munkavállalalói
elkötelezettségre.
Én személy szerint fontosnak
tartom ebben a dühöngõ kapitalizmusban, hogy minden érdekképviseleti tag elkötelezett legyen
a kollégái felé. Most ugyan nincsenek nagy konfliktusok a munkaadóval, de ez nem volt mindig
így. Továbbra is ébernek kell ma-

Szántóné Dr.
Mónus Edit,
az Üzemi Tanács elnöke,
humán igazgatóság
Az Üzemi
Tanácsnak
2001 óta vagyok a tagja.
Az elsõ években elnökhelyettes voltam, 2007.
július 1-jétõl a testület elnökeként
dolgozom. Számomra a munkavállalók bizalmát és megbecsülését jelenti az ÜT-tagság, hiszen ez egy
választott tisztség. Munkám során
mindig megpróbálok tenni a munkavállalókért és lehetõségeimhez
mérten segíteni a kollégáknak.
Az ÜT tevékenységei közül a legfontosabbnak a szociális, jóléti ingatlanokkal (üdülõk, büfék, étterem) és pénzeszközökkel (vbkj)
kapcsolatos feladatokat tartom.
Ezek megõrzése és a legkedvezõbb
hasznosítási feltételek elérése elsõdleges célunk.
Megválasztásom esetén a következõ ciklusban a megkezdett munkát szeretném folytatni.
Trábert János
üzemeltetésvezetõ,
radioaktívhulladék-kezelési osztály
6 éve tevékenykedem
az Üzemi Tanácsban. Közösségi emberként belülrõl vagyok motivált
az igazságosság keresésében, képviseletében.
ÜT-tagságom azért fontos, mert
így szervezett formában jeleníthetem meg szûkebb-tágabb környezetem munkavállalóinak érdekeit.
Az ÜT meghatározott kérdésekben, együttdöntési jogosítványa révén hatékonyan tud igényeket, érdekeket képviselni. Ez józan kompromisszumok révén a tulajdonos
és a munkavállalók érdekeit egyaránt szolgálja. A közeljövõben
még inkább fontossá válik a munkabéke megõrzése, hiszen ez a háttérfeltétele az erõmûbõvítés megvalósulásának, amely a térség fejlõdésének, gyermekeink, unokáink munkalehetõségének, boldogulásának záloga.
Megválasztásom esetén az általános munkában való aktív részvétel mellett továbbra is elsõsorban
az ellenõrzött zónában dolgozók érdekeinek képviseletére fogom helyezni a hangsúlyt.
Gyöngyösiné Nyul Petra

A Padosz-tagok szlovéniai útja
A Paksi Atomerőmű Dolgozóinak Szakszervezete szakmai kirándulást szervezett a főbizalmi testület tagjai számára. 2010. augusztus
13-17-ig egy közel harmincfős társaság tartózkodott Szlovéniában.
A szlovén ágazati szakszevezeti vezetők, Franc
Dolar (Szlovén Energiaipari Dolgozók Szakszervezetének elnöke), Kopinja József (SDEelnökhelyettes) és munkatársaik szíves invitálására egy munkaebédre is sor került. Ennek során a vendéglátók és a paksi kollégák is bemu-

tatták szakszervezetüket, azok működési modelljét. A két csoport tagjai az elért eredményekről, a gazdasági-politikai viszonyokról, a
szakszervezetek előtt álló feladatokról, lehetőségekről konzultáltak. Mindkét fél közös célja
egy hosszú távú, egymás munkáját segítő, baráti kapcsolat kialakítása és annak fenntartása.
A paksi utazók idejük fennmaradó részében
Ljubjanában és a környékbeli településeken
jártak, ahol megtekintették a helyi nevezetességeket.
Gyöngyösiné Nyul Petra
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NÉVJEGY:

A parkolási kultúráról
Már több alkalommal küldtek be olvasóink képet az atomerőmű parkolóiban helytelenül várakozó autókról.
Augusztusban is érkezett egy kép, amely azt mutatja, hogy a gépjárművezető figyelmen kívül hagyta a parkolásra vonatkozó jelzést. Amint látszik, két autó három parkolóhelyet foglal el. Ha mindemellett figyelembe
vesszük a nemrég a portálrendszeren megjelent felhívást, ami az utóbbi időkben elszaporodott szabálytalan
parkolások miatti fokozott ellenőrzésekre hívja fel a figyelmet, akkor bizony elgondolkodhatunk azon, hogy miLAnna
lyen is nálunk a parkolási kultúra.

Kirándulás a jövõbe
Ez év júliusában egy a nukleáris fizika iránt
érdeklõdõ csapat különleges, „jövõbeli” kirándulásra indult Paksról. Az út célja, hogy
korunk nagy kérdésére adható válaszokat
keressen - honnan lesz energiája a következõ nemzedékeknek? Az ötlet, a megvalósíthatósági tanulmány január végén született meg,
majd elkezdõdött a szervezés. Hat intézmény
körútba rendezett meglátogatásának összehangolása:
1. Német Ûrkutatási Hivatal (DLR), Oberpfaffenhofen,
2. Állami Egyetem (EPFL), Lausanne,
3. Nukleáris Kutatások Európai Tanácsa
(CERN), Genf,
4-5. Európai Szinkrotronsugárzási Központ
(ESRF) és Laue-Langevin Alapítvány (ILL),
Grenoble,
6. Nemzetközi Kísérleti Termonukleáris Reaktor (ITER), Cadarache.

A fogadókészség megteremtése volt a
legnehezebb feladat.

Az elsõ helyszínre nem sikerült bejutni,
pedig minden lehetséges befolyást bevetet-

ügyeli és biztosítja. Az adatokat késõbb elemzik, akár a világ túlfelén, hogy megtalálják az
energiaátalakulásért „felelõs” Higgs-bozont. Végül felkerestük Vesztergombi György birodalmát, a CMS-detektor csarnokát, ahol csak magyarokkal találkoztunk. Számos érdekes kísérleti berendezést mutattak be, melyeket másutt
nem lehetne „üzemeltetni”, viszont segítségével újabb és újabb oldaláról ismerhetjük meg
az anyag elemi alkotóinak tulajdonságait. Káprázatosak voltak azok a feltárt összefüggések,
amikor egy alaposan átgondolt kísérlet matematikai támogatással több nagyságrendû pontosságot eredményezett.
Másnap reggel az ILL-nél volt jelenésünk.
Falus Péter elõadásában bemutatta társintézményüket, az ESRF-et is, majd 3 csoportra
oszlottunk. Kettõ az ILL-t, egy az ESRF-et látogathatta meg, az elõbbiben neutronsugárzással, az utóbbiban röntgensugárzással vizsgálják az anyagokat akár extrém körülmények között is.
Ebéd után a hajdani határerõdbe, a Bastille-ba drótkötélpályán jutott fel a csapat. A

Németh Károly technológus,
asztaliteniszranglista-vezetõ

Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas tudósunk
1930-ban rögzített gondolatai jutottak
eszembe, mikor olvastam a Szekszárdi Vasárnap c. újságban megjelent „Hatvanévesen is húzóember - Németh Károly, az asztalitenisz országos hírû veteránja” címet
viselõ cikket:
„A sport a játék alatt tanítja meg az embert rövid idõ 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 mindenekelõtt a fair
play, a nemes küzdelem szabályaira.” Alábbiakban szeretnénk bemutatni Németh
Károly atomerõmûves vegyész technikus
kollégánkat, aki a 60-64 évesek korosztályában Magyarországon a négy minõsítõ
verseny alapján a jelenleg legjobb asztaliteniszezõ.
- Mióta és mivel foglalkozol a paksi atomerõmûben?
- A Paksi Atomerõmû Zrt. üzemviteli
igazgatóságának vegyészeti fõosztály radioaktívhulladék-kezelési osztályán technológus munkakörben 2002 óta dolgozom.
Kezdetektõl a folyékonyhulladék-kezelõ
üzem Kobalt-60 Komplex bontó építési, próbaüzemi és üzemeltetési feladataiban veszek részt. Az idõközben kialakított és felszerelt kis kémiai laboratóriumunkban a
hulladékkezelés folyamatos üzemvitelének
elõzetes vizsgálatait végezzük.
- 2009. januári számunkban jeleztük,
Baranyi Attilával közösen készített „A folyékony hulladékvíz feldolgozó technológia (FHRT) technológiai sorrendjének
vizsgálata” c. dolgozatotok második díjban részesült a 20. Mûszaki Alkotói Pályázaton. Mi motivál alkotásaidban?

- A kitûzött és jól megfogalmazott cél elérése érdekében végzett munka sokszínûsége, részfolyamatok megismerése és azok
legegyszerûbb megvalósítása motivál.
Nagy öröm számomra, hogy olyan fiatal
kollégákkal dolgozhatom Pakson, akik kimagasló elméleti tudásuk mellett is igényt
tartanak a hosszú évek alatt szerzett szakmai tapasztalatomra.

tem - sajnos az idõpont alkalmatlan volt a látogatásra, pedig nagyon sok mindent megtudhattunk volna az európai ûrprogramról
(pl. Galileo-program), az alternatív energiatermelés lehetõségeirõl, megvalósításukról.
A Lausanne-i egyetem futurisztikus új közösségi épülete, a Rolex Learning Center japán építészek fantáziáját dicséri - február végén adták át. Az elképesztõ íveket az alatta lévõ mélygarázs födémébe rejtett drótkötelek feszítik ki. Az épületben nincs klíma, a közeli
Genfi-tó vizét keringetik a hõszigetelt födém
csöveiben. Az egyszintû, „hegyes-völgyes” födémek között most csak egy-két ottfelejtett lélek lézeng - szünet van - így nehéz elképzelni
bele a nyüzsgést. Nemcsak a külföldi diák
sok, a tanárok több mint fele is az - 107 nemzetet képviselnek e soknyelvû városban.
Genfben rövid városnézéssel kezdtük a
programot. A CERN-ben magyar kutatók vállalták magukra a tájékoztatásunkat. Ez számunkra nem a nulláról indult, mert egy kis
füzetbe összeszedtem az intézmény történetét, a kísérleti berendezések felépítését, amit
minden résztvevõ elõre megkapott és elolvashatott.
A nagy kísérleti berendezés, az LHC egyik
legfontosabb eleme a szokatlan alakú, méretû
és erejû szupravezetõ mágnes. Megnéztük a
mágneseket gyártó és ellenõrzõ üzemet, majd
az Atlas-detektor vezérlõtermét. A paraméterek
állítását, az adatgyûjtést tucatnyi fizikus fel-

késõ délutáni, Monteynard-tóhoz tervezett
kirándulást elmosta egy váratlan zivatar. Egy
vízerõmû miatt felduzzasztott patakmeder
körül fantasztikus turistaút vezet, két magasan vezetett gyalogos kötélhídon keresztül.
Másnap fantasztikus hegyi ösvényeken keresztül vezetett utunk az épülõ fúziós reaktor
látogatóközpontjához Cadarashe-ba. Még
csak a felvonulási terület és a tervezõ tudósok
irodái, szállásai láthatók - kalauzolt bennünket Véronique Marfaing. Egyes tudósok szerint „folyamatosan égõ” plazma csak nagyobb
méretû Tokamakk típusú reaktorban valósítható meg. Erre alapozva alakult meg nemzetközi összefogással a projekt 2006-ban. Az építést rövidesen megkezdik, de az elsõ plazmabegyújtás majd csak 2018-ra valósulhat meg.
A kísérleti berendezés várhatóan 2040-ig mûködhet majd. A már pozitív energiamérlegû
mûködtetés során felhalmozódó tudás lehetõvé teszi majd energetikai célú berendezések
tervezését, kivitelezését. Délután már Marseille utcáit róttuk. A hazafelé úton egy pillantást vethettünk Cannes és Monaco palotáira, házaira, Milánóba épp csak benéztünk,
majd Padova óvárosában tettünk rövid sétát.
Ezúton is köszönjük az atomerõmû vezetésének, hogy buszt biztosított utunkhoz, melyen az ESZI néhány diákja és tanára mellett
a WIN és a Fine aktivistái és az Atomerõmû
újság szerkesztõi is helyet foglalhattak.
gyulai

FELHÍVÁS!

Értesítjük a Paksi Atomerõmû Zrt. üzemi területén munkát végzõ valamennyi
munkavállalót, hogy a PA Zrt. Vöröskereszt Alapszervezete

véradó napot szervez.

A véradás idõpontja: 2010. október 13., szerda reggel 7 órától délután 14 óráig
A véradás helye: I. számú orvosi rendelõ
A véradás napján az alkalmassági vizsgálat szünetel, ezért kérjük és köszönjük
munkavállalóink megértését.
A véradással segíteni szándékozó munkavállalókat a szervezõk szeretettel várják.

- Mit tartasz az eddigi legnagyobb
sportsikerednek?
- Kimagasló, országos jelentõségû eredményt sohasem sikerült elérnem. Az élsport közelébe is csak halló- és látótávolságra kerültem fiatal koromban. Bár tudni kell,
hogy akkor az élvonalban világ- és Európabajnokok játszottak. 1964 óta vagyok igazolt játékos.

- Mi az asztaliteniszben a legvonzóbb?

- A mérkõzést az nyeri meg, aki eggyel,
a végén kettõvel többször átüti a kaucsuklabdát az ellenfele térfelére, e közben nem
üti fejbe, nem rúgja meg, nem gáncsolja el
és nem löki fel. Ilyen egyszerû!

- Kedvenc idõtöltésed a sport mellett?

- Párommal nagyon szeretünk kirándulni, túrázni. Nagyon szeretünk gombát gyûjteni, igazi kikapcsolódást jelent számunkra.

- Hogyan tovább?
- Az eddig kipróbált versenyágak és
sportegyesületeid?
- A labdával végezhetõ sport szeretete
családi hagyomány. Veszprémi diákéveim
alatt olyan környezetben nevelkedtem, ahol
az iskolában szinte szégyennek számított a
testnevelési óráról való felmentés. Osztályok, iskolák közötti széles körû, szervezett
sportversenyek zajlottak. Túlzás nélkül
mondhatom, focihoz, kézilabdához, kosár-

Boldog szülinapot!
Kedves kis ünnepségre gyûltek össze a
Tájékoztató és Látogatóközpont munkatársai június utolsó
szerdáján. Az erõmûben sokak által ismert Csõglei Pista bácsit, nyugalmazott tû-

labdához, atlétikához, pingponghoz szinte
mindenkinek valamilyen szinten értenie
kellett. Ez idáig a Veszprémi AKÖV, Peremartoni Asztalitenisz SE, Nagymányoki SE
és most a Szekszárd AC játékosaként tevékenykedem.

zoltó ezredest köszöntötték fel 80. születésnapja alkalmából, és ajándékkal, tortával kedveskedtek neki. Bár Pista bácsi már
jó ideje nyugdíjas, szerdai napokon mégis bejár az atomerõmûbe, és ha kell, segít
a csoportok kísérésében. A TLK vezetõje,
Mittler István kommunikációs igazgató elismeréssel szólt Pista bácsi eddigi erõmûves munkájáról, és kifejezte bizakodását,

- Az idõ múlásával tisztában vagyok, de
nem számolom. Munkámat és sportbéli
tevékenységemet mindaddig szeretném
folytatni, ameddig úgy érzem, környezetemnek, társaimnak hasznára lehetek, és
egészségi állapotom is ezt minél tovább lehetõvé teszi.

- Szerkesztõségünk nevében további
jó egészséget és sok sportsikert kívánok!
Sipos László
hogy a szeptemberi nyílt napon is számíthatnak a segítségére. Pista bácsi 1950-ben
kezdte a tûzoltói hivatást, és idén megkapta a 60 éves szolgálat után járó emlékérmet. Jelen volt a paksi atomerõmû telephelyének kijelölésénél, és õt bízták meg az
épülõ atomerõmû tûzbiztonsági, tûzvédelmi feladataival. A mai napig örömmel jár
be az atomerõmûbe, és kíséri a látogatócsoportokat. 80. születésnapja alkalmából
nagyon jó egészséget, hosszú, örömteli
éveket kívánunk Pista bácsinak! LAnna

A zeneterápia szerepe a megelõzésben
és a rehabilitációban
A zene hatását már évezredekkel ezelõtt
is ismerték és célzatosan alkalmazták,
nyugtatás, altatás vagy kedvezõ kedélyállapot elérése céljából. A zeneterapeuta
feladata, hogy a pszichés energiákat a
pozitív változás irányába igyekezzen eljuttatni az önsegítõ, gyógyító folyamat elérése érdekében.
Hogyan is hat a zene? Ismert, hogy az
emberi agy két féltekébõl áll. A bal félteke a ráció, a logikai gondolkozás alapján
segít megérteni a világot, míg a jobb félteke segítségével képek, fantázia, ösztönös megérzés felhasználásával értjük
meg a világot. Itt található a kreativitás,
a képalkotás, az érzelem és a zenei élmény feldolgozásának helye.
A zene a rezgéseivel járja át az egész testet. Hatása már az anyaméhen belül is érvényesül. Vagyis már embrionális korban
hat az emberre a hang, a ritmus. Sok anya
számol be arról, hogy a 25. hét után dobzenére ritmikus mozgással reagál a baba.
A zene mint sajátos rezgések összessége különös lelki, élettani hatást fejt ki.
Akár izomellazulást, érfalkitágulást,
egyenletes lassú szívverést, így vérnyomáscsökkenést képes kiváltani egy muzsika, akár izomfeszülést, szapora légzést
és szívritmust és vérnyomás-emelkedést
egészen az eufória és extázis állapotáig.
„Régi tapasztalat: a zene gazdagítja a
kedélyt, nemesíti az ízlést, fogékonyabbá tesz más szépségek iránt.” (Bárdos
Lajos)

A tudományok fejlõdése lehetõvé tette
a zene hatásának méréseit is. Mûszeres
mérésekkel bizonyították a tudósok,
hogy a zene óriási hatással van nemcsak
az emberi agyra, hanem az egyes szervekre is. Épp a rezgések, azok kölcsönhatása által. A kutatások során jutottak el
ahhoz a felismeréshez, hogy a hangok
segítségével alvászavart, depressziót, sõt
szervi bántalmakat is lehet gyógyítani,
valamint harmonizálhatjuk az egész testünket.

A zeneterápia úgy a gyógyításban,
mint valamely készség fejlesztésében
eredményes eljárás. A zene segít a bajban, társ az elhagyatottságban, elviselhetõvé teszi a bánatot és örömöt nyújt.
Nem egy magnetofon mûködtetése, nem
egy zenedarab meghallgattatása, a zeneterápia tudomány, melynek különféle alkalmazási területei vannak. Egyik lehetõség az aktív zeneterápia - éneklés,

hangszeres improvizáció, táncolás. A zenei átélés és a kreativitás kölcsönhatását
ötvözõ eljárás. A másik lehetõség az ún.
passzív zeneterápia, amit inkább élményfeldolgozó, befogadó terápiának nevezünk. Egy-egy célzottan kiválasztott mû
vagy zenei részlet egyéni vagy csoportos
meghallgatása, majd az asszociációk, az
élmények, érzelmek, és az emlékek megbeszélése.
Nem csupán a gyógyításban eredményes ez az eljárás, hanem iskolai személyiségfejlesztésben is. Napjainkban egyre több olyan gyermek van, akiknek túl
nagy a mozgásigényük, türelmetlenek,
figyelem-összpontosítási nehézségeik
vannak. Így lemaradnak a tanulásban,
szaporodnak a kudarcélményeik, csökken, sõt - a sikertelenség miatt - meg is
szûnhet a tanulási motivációjuk.
Felnõtt betegeknél pl. agyvérzés utáni
afázia - beszédképtelenség - esetében a
zeneterápiás beszédrekonstrukció nagyon ajánlott. A függõség leküzdésében
is jelentett már alternatívát a beteg számára a zenehallgatás. A volt alkoholbeteg
az absztinencia - teljes megtartóztatás ideje alatt a városi könyvtár rendszeres
lemezhallgatójává vált.
Látható, hogy ez a módszer, a zeneterápia segít a megelõzésben, gyógyít,
ugyanakkor az életminõség-javítás gazdag tárházát is magába olvasztja.
(Forrás: Gyógyulás útjai)
Vörössné Erika
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Hogyan töltik napjaikat az atomerõmû nyugdíjasai?
Tibay Lajos nyugdíjas kollégával elõzetes
egyeztetés után találkoztunk a PA Zrt.
Fadd-Dombori Pihenõtelepén, ahol családtagjainkkal egy idõben nyaraltunk. A turnus idején munkavállalók gyermekeikkel,
nyugdíjasok unokáikkal népesítették be a
faházakat. Az ideális környezetben, a szolgáltatások széles palettájából mindenki talált maga számára kellemes elfoglaltságot.

– Az idén miért esett Domborira a választásod?

– Balatonfüreden több alkalommal voltunk a családommal, nagyon kellemesen
éreztük magunkat. Két gyermekünk van,
Rózsa Kecskeméten lakik a férjével és két
kisgyermekükkel, Boglárka még egyedülálló, Budapesten él. Dunaszentgyörgyön
családi házban lakunk, így megfelelõ életteret, feltételeket tudunk biztosítani a gyerekek részére ott-tartózkodásuk idején,
most mégis úgy gondoltuk, hogy megismerkedünk egy új környezettel. Az elmúlt
napok tapasztalatai azt igazolják, hogy jól
döntöttünk. A pihenõtelep minden szempontból alkalmas nyaralásra, kikapcsolódásra. Számunkra ez azért is kedvezõ,
mert az unokáinknak változatos programokat tudunk szervezni. Újdonság számukra a faház, élvezik a vízi biciklizést, a

medencében a fürdést és a kerékpáros kirándulásokat.

– Mesélnél az erõmûves éveidrõl?

– 1975-1979-ig földmérõ térképészként
dolgoztam a pécsi geodézia paksi kirendeltségénél. Az erõmûvel a lakótelepi építkezések térképészeti munkálatai során kerültem kapcsolatba. A külsõ technológiai
osztályra hívtak, 1979. június 11-én meg is
kezdtem a munkát. Feladataink közé tartozott a külsõ létesítmények berendezéseinek - a hûtõvízrendszer, a vízkivételi mû-

vek üzemeltetése - ivóvíz-szolgáltatás. Én a
hûtõvízrendszer berendezéstechnikusa
voltam. A 29 év alatt több felejthetetlen esemény történt. Ilyen volt, amikor 1983 októberében az alacsony vízállás miatt el kellett
zárni a hideg vizes csatornát, és árvízvédelmi szivattyúkkal emeltük át a Duna vizét
az erõmû hûtõvízellátásához. Az ország
nagy árvízvédelmi szerveinek képviselõi
mind a helyszínen voltak, nagy összefogást, komoly szervezést igénylõ feladat volt.
Szerettem a munkámat, igyekeztem vezetõimmel és munkatársaimmal is a jó kapcsolattartásra. Úgy érzem anyagilag és erkölcsileg is elismertek, 1983-ban kiváló dolgozói, 1994-ben Céggyûrû kitüntetésben
részesültem, majd 2006-ban az atomerõmû kiváló üzemeltetõje lettem. Mindegyik
meglepetésszerûen ért, de nagyon jól esett.
Nyugdíjazásomat 2007-ben kértem.

– Hogyan telnek napjaid?

– Amikor nyugdíjas lettem, letettem a
karórámat, mert a napi teendõimet nem
akartam órához igazítani. Szinte egész
napra találok elfoglaltságot. A saját családi házunkon kívül a szomszédos szülõi házat is rendben tartom. Kertünk szõlõvel és
gyümölcsfákkal van telepítve, de zöldségfélét is termelünk. Házastársam vállalko-

Kézjegy 16.
A "Kézjegy" Tolnai Tollforgatók Klubja
1995 óta évente adja közre, nyújtja át olvasóinak a Kézjegy c. kötetét, a Tolna megyei alkotók antológiáját. Az idén megjelent kiadvány immár a 16. a sorban.
A kötet több újdonsággal szolgál úgy
a paksi olvasók, mint az
atomerõmûben dolgozó
munkatársak felé. Meglepetés például, hogy a könyv
lapozgatása közben rábukkanunk Magyarné Krausz
Klára atomerõmûves kolléganõnk bemutatkozó soraira, melyben õszintén vall
magáról, és olvashatjuk
verseit, melyek új színt
hoztak az antológia világába. Szintén újdonság, hogy

zóként dolgozik. Õ végzi a háztartással
kapcsolatos feladatokat, és idõs édesanyjánál is segédkezünk. Gyerekeinkkel rendszeres a kapcsolattartás. Látogatjuk is õket,
de leginkább annak örülünk, amikor az
unokákat egy-két hétre vagy egy-egy hosszú hétvégére nálunk hagyják.

– Tartod-e a kapcsolatot a kollégákkal,
vannak-e információid az erõmûrõl?
– Félévente bejárok az erõmûbe, de a
kollégákkal a társasági rendezvényeken is
találkozok. Az Atomerõmû újságból és a
nyugdíjasportálról szerzek információkat.
Érdeklõdéssel figyelem a szakmai jellegû
írásokat.

– Mit jelent számodra, hogy az erõmûben dolgozhattál?

– Amíg munkaviszonyban álltam, a
munkahelyem anyagi biztonságot nyújtott
a családunk mindennapi megélhetéséhez.
1982-ben telefonhoz jutottunk, ami akkor
nagy érték volt. Kedvezményesen kapjuk
a villamos energiát, térítésmentesen üdülhetünk a társaság saját üdülõiben, ezek
mind-mind jelentõs juttatások. Úgy öszszegezhetném, hogy szerencsés embernek
érzem magam, hogy a paksi atomerõmûben dolgozhattam.
KZné

Könyvajánló: Atom és energia

a prózai írások közt olyan szerzõ mûve
is helyet kapott, aki egykori atomerõmûves életét idézi fel. Czirok Ferenc Atomnapló - Egy toronydarus feljegyzései - c.
írása az 1984-85-ös évek társadalmi és
erõmû-építési hangulatát tárja elénk. Ismét találkozhatunk Gyöngyösi Ferenc verssorokba
rendezett gondolataival.
Sipos László kollégánk pedig írásában a közösség értékét emeli ki. A paksi költõk mûvei közül olvashatjuk Acsádi Rozália, Mukli
Petra és F. Szilvássy Ildikó
verseit, valamint LászlóKovács Gyula és Gutai István prózai alkotásait.
Lovásziné Anna

Komáromi János paksi villamosmérnökinformatikus kollégánk Atom és energia
c. könyve közérthetõ
módon enged bepillantást az atomenergia világába.
Az ajánlott szakkönyvben rögzített ismeretek segítik az érdeklõdõket, hogy eligazodjanak az energiával és az atomenergiával kapcsolatos tudnivalók között. Négy
fõ részre tagolódik a könyv. Az 1. részben
egy történeti áttekintés kapott helyett, melyet egy részletes adatbázis követ. A 2. rész
enciklopédiaszerûen foglalja össze a témával kapcsolatos legfontosabb fogalmakat. A

3. részben kapott helyet a kérdéskörrel
kapcsolatba hozható
személyek lexikona.
A 4. rész idõrendben
tekinti át az energia
történetének legfontosabb eseményeit.
Az ajánlott kiadványt
haszonnal forgathatja mindenki, akit érdekelnek korunk legégetõbb problémái, aki szeretne tisztán látni és eligazodni a hírekben hallható, a nyilatkozók szájából elhangzó állítások, a tudományos eredmények, a jövõ és a jelen lehetõségeinek dzsungelében. Bõvebb információ a www.verselo.gportal.hu honlapon.
Sipos László

Tartó János
1944 – 2010

Kiss József
1947 – 2010

Tartó János, a PA Zrt. nyugdíjasa 2010. július 2-án, a szekszárdi kórházban, rövid szenvedés után, életének 66. évében váratlanul elhunyt. Dunaföldváron született 1944. szeptember 6-án. 1978-tól az
Erbe-nél üzembe helyezőként, majd 1985. november 1-jétől a technológiai létesítési osztályon műszaki ellenőrként dolgozott. Részt vett
a gépésztechnológiai rendszerek ciklikus vizsgálati követelményeit leíró műszaki felülvizsgálati tervek kidolgozásában is. Az üzemeltető,
karbantartó szervezetekkel kiemelkedően jó kapcsolata, szakmai
együttműködése biztosította a létesítési feladatok magas színvonalú megvalósítását. A fiatalokat támogató szolid, önzetlen hozzáállása megbecsülést és elismerést váltott ki munkatársaiban. 2002.
szeptember 5-én vonult nyugállományba. Családjával, volt házastársával jó kapcsolatokat ápolt.
Nyugdíjas éveiben szívesen látogatta távol élő rokonait. 2010. július 9-én a dunaföldvári temetőben
helyezték örök nyugalomra. Gyászolják: fiai, volt házastársa, rokonai, ismerősei. A Paksi Atomerőmű
Zrt. kollektívája nyugdíjas kollégánk emlékét megőrzi, nyugodjék békében.

Életének 63. évében, 2010. július 24-én váratlanul elhunyt Kiss József, a
PA Zrt. nyugdíjasa.
1947. szeptember 23-án Dunaszentgyörgyön született. 1979. december
14-én lépett be a paksi atomerőmű vállalathoz. Az építészeti osztály
szakipari művezetői egységénél betanított munkásként a kőművesek,
hidegburkolók munkáját segítette. Aktívan kivette részét az akkori időszak
kiemelt kivitelezési feladataiban, mint az ASE sportcsarnok, étterem,
tekéző építése. Munkáját mindig becsülettel végezte, a rábízott
feladatokat maradéktalanul teljesítette. Vidám, jókedvű természetével nagymértékben hozzájárult a
munkatársi összejövetelek jó hangulatához. 2002. szeptember 30-án vonult nyugállományba. Legtöbb
idejét gyermekei, fia és lánya, de legfőképpen szeretett unokája társaságában töltötte.
Nyugdíjas kollégánkat hamvasztás után, Dunaszentgyörgyön, 2010. augusztus 6-án helyezték örök
nyugalomra. Gyászolja felesége, gyermekei, unokája, testvérei és családjuk, sógora, sógornője és
családjuk, ismerősök, szomszédok. A Paksi Atomerőmű Zrt. kollektívája - emlékét megőrizve - ezúton
búcsúzik nyugdíjas kollégánktól.
Kzné

Kzné

Csereprogram
keretében
Az elmúlt pár évben a Paksi Orosz Klub bővült
olyan aktív, tevékeny tagokkal, akik még nem
jártak Oroszországban. Az idei csereprogram
keretében az oroszországi útra a hagyománytól eltérően nem gyerekeket vittünk, hanem
Oroszország és az orosz nyelv iránt érdeklődő
fiatalokat és felnőtteket.
A lelkes csapat június 13-án indult a hosszú
útra, melynek első programja Kijev város
megtekintése volt. Csernouszov Szergej vállalta az idegenvezetést, és nagy szeretettel
bemutatta nekünk a város nevezetes pontjait:
főtereit, szobrait, templomait, a Dnepr partját.
Szép fekvésű és nagy kiterjedésű város Ukrajna fővárosa.
Moszkvában szinte minden nevezetességet
láttunk: Vörös tér, Lenin mauzóleum, Vaszilij
Blazsennij temploma, Tretjakov képtár, Kreml
területe, Fegyvertár, Osztankino TV-torony, cári
nyári rezidencia Zaricinóban, újjáépített Megmentő Krisztus temploma, Győzelempark és
sok minden más. Nagy hatással volt ránk
Moszkva nagysága, eleganciája és főleg az,
hogy sikerült megőriznie múltját, éli a metropolis zajos mindennapjait és az új építményekkel
már kitekint a jövőbe.
A következő állomás a fekete termőföldjéről híres Voronyezs volt, ahol változatos programot
állított össze számunkra a voronyezsi Glinka
nevét viselő agráregyetem. Az itt-tartózkodásunk legfontosabb célja az volt, hogy végigjárjuk a II. Magyar Királyi Hadsereg útjának szomorú és egyben tragikus Don-kanyari helyszíneit. Ellátogattunk több háborús múzeumba,
két magyar katonai temetőbe, koszorúztunk és
meghajoltunk az elesettek sírjai előtt. A
Boldirevka faluban lévő katonai temető nagyon szerény, csak egy fakapu, kopjafa és a fatáblára magyar nyelven vésett szöveg: itt 8372
II. világháborúban elesett magyar katona
nyugszik. A Rudkino falu mellett fekvő magyar
katonai temető már sokkal nagyobb, nagy
obeliszkkel, fekete márványtáblákkal és a táblákon 22 000 név. A márványtáblák készítése
még mindig folyamatban van, mivel 50 000
felett volt a magyar áldozatok száma. Az agráregyetem táncegyüttese rövid előadással kedveskedett kis csapatunknak. A vendéglátóink
szeretete és az emberek kedvessége feledtette velünk a szomorú múlt látványait.
Hosszú és fárasztó volt az út (5600 km), de
mindenki sok élménnyel gazdagodott.
Szucsán Marina

Találták! Keresik?
Az utóbbi hónapokban az atomerőmű területén találtak 2 db nyakláncot, 1 db pulóvert (az ügyeletes gépjárműben) és 1 db
ovitos munkáskabátot. A tárgyak átvételével kapcsolatban a rendészeti osztály 8039-es telefonszámán, illetve a 20-9123726 mobilszámon lehet érdeklődni.

Pásztor Tibor Csaba
1975 – 2010

Baranyai József
1949 – 2010

Katona József
1962 – 2010

A Paksi Atomerőmű Zrt. kollektívája mélyen megrendült a hír hallatán: Pásztor Tibor Csaba, munkavállalónk 2010. július 27-én tragikus hirtelenséggel elhunyt. Kolozsváron született 1975. június 20-án. A
Babes-Bolyai Tudományegyetemen szerzett fizikus
diplomát. Magyarországra költözése után egy ideig
tanárként dolgozott. 2002-ben került az erőműbe, a
nukleáris biztonsági osztályra mint biztonsági mérnök. 2005-től ő volt az erőmű biztosítéki felügyelője. Folyamatosan fejlesztette és üzemeltette a nemzeti és nemzetközi előírásoknak megfelelő, nukleáris anyagokkal kapcsolatos
felügyelő és ellenőrző rendszert. Személyét ismerték, szaktudását elismerték a NAÜ-nél
és az EURATOM-nál is. Segítőkész, gyors felfogású, önálló, kreatív és ambiciózus fiatalember volt. Munkatársai csendes, kicsit zárkózott, de mindig kedves és jó kedélyű embernek
ismerték. Két gyermekével és feleségével Pakson élt, szabadidejében szívesen sportolt.
Édesanyja és rokonai Kolozsváron élnek. 2010. augusztus 6-án helyezték örök nyugalomra Kolozsváron, a házsongárdi temetőben. Szerettei és tisztelői 2010. augusztus 10-én a
paksi Szentlélek római katolikus templomban megtartott gyászmisén vehettek tőle végső
búcsút. A Paksi Atomerőmű Zrt. vezetői és munkatársai tisztelettel búcsúznak Pásztor Tibor
Kzné
Csaba kollégánktól. Emlékét megőrizzük, nyugodjék békében.

2010. július 5-én, kajdacsi otthonában elhunyt Baranyai József, a PA Zrt. volt munkavállalója.
1949. május 13-án Nagydorogon született. Budapesten gépészmérnöki, majd Gödöllőn szőlész-borász diplomát szerzett. 1979-től 2000-ig dolgozott
a paksi atomerőműben. A karbantartási területen
előkészítő mérnökként, majd csoportvezetőként
dolgozott. 1993-1998-ig az Üzemi Tanács elnökeként tevékenykedett. Tapasztalt, az erőmű iránt elkötelezett, megbízható, az utánpótlásnevelést mindig kiemelten kezelő kolléga volt. Kollégái az emberi problémákra érzékeny, segítőkész, a közösség érdekében mindig tettre kész emberként ismerték. A természetet és az állatokat egyaránt kedvelte.
Feleségével, Julikával szeretetben nevelték két lányukat, Juditot és Tündét.
Baranyai Józsefet 2010. július 16-án búcsúztatták el a kajdacsi Sarlós Boldogasszony
római katolikus templomban.
Mély fájdalommal gyászolják felesége és lányai. Búcsúznak tőle a közeli és távoli rokonok, barátok, ismerősök és a Paksi Atomerőmű Zrt. kollektívája. Emléke bennünk él,
nyugodjék békében.
Kzné

Egy esztendeig tartó, súlyos betegség után a szekszárdi kórházban, életének 48. évében, 2010. július 22-én elhunyt Katona József kollégánk.
Szekszárdon, 1962. november 15-én született. Budapesten erősáramú villanyszerelő szakképzettséget szerzett. 1981-től dolgozott az erőmű területén,
2004. november 12-én lett a paksi atomerőmű villamos karbantartó osztály kábelhálózat karbantartója, majd a villamos üzemviteli osztály elektrikusa. Vezetői szerint csendesen, pontosan és precízen tette a dolgát. Az általa elvégzett munka, az átgondolt feladat végrehajtása jeles bizonyítéka volt szakmája szeretetének. Pusztahencsén lakott családjával.
Gyakran állt kórházi kezelés alatt, súlyos betegségét fegyelmezetten és türelemmel viselte. Szerettei igyekeztek a legtöbb időt vele tölteni, hogy a nehezebb napokat elviselhetőbbé tegyék számára.
Megtört és fájó szívvel búcsúzik tőle házastársa és lánya. A közeli és távoli rokonok,
barátok és ismerősök 2010. július 29-én a pusztahencsei temetőben kísérték utolsó
útjára. Emlékét a Paksi Atomerőmű Zrt. kollektívája tisztelettel megőrzi, nyugodjék
békében!
Kzné
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Kajak-kenu magyar bajnokság Négyesekben remekelt az ASE
Július 23-25. között rendezték meg Szegeden a Kajak-kenu felnõtt magyar bajnokságot, amely egyben a II. válogató is volt a
poznani világbajnokságra.
Az Atomerõmû Sportegyesület szempontjából leginkább esélyes rövidtávú futamokra vasárnap került sor, szeles, esõs
idõjárási viszonyok között. A barátságtalan
körülmények azonban nem akadályozták
meg a jó szereplést. A kajak négyesek 200
méteres távján Boros Gergely, az UTE-s
Gyertyános Gergellyel, valamint a Paksról
elszármazott, jelenleg szegedi Gyökös Lajossal és a szintén szegedi Sík Mártonnal
magyar bajnoki címet nyert. A kajak egyesek és párosok 200 méteres versenyében
Gergely egyaránt harmadikként ért célba,
az utóbbi számban Sík Mártonnal lapátolva. A kenusok is kitettek magukért. A kenu négyesek 500 méteres küzdelmében a
Viktor Endre, Fehér Imre, Molnár Mihály,
Prancz Zoltán összeállítású egység bronzérmet szerzett. Teljesítményük értékét nö-

veli, hogy amatõr versenyzõkként álltak
helyt a profi mezõnyben, vagyis munka
mellett, szabadidejükben készültek fel a
bajnokságra (Viktor Endre átrakógép-operátorként, Prancz Zoltán belsõ ellenõrként
dolgozik az atomerõmûben, Fehér Imre
építési vállalkozó, Molnár Mihály pedig
egyetemi hallgató). A kenu négyesek 200
méteres távján Molnár Mihály helyére a
BSE-s Végh Attila szállt be a hajóba. A csapat ebben a számban is bronzérmet nyert.
A paksi versenyzõk edzõi: Bedecs Ferenc
és Hûvös Viktor.
Prancz Zoltán

25. Villamosenergia-ipari
Tenisztalálkozó
Az esemény, melyet az E.ON Dél-dunántúli
Áramhálózati Zrt. és a Pécsi Elektromos
Sportegyesület rendezett pályáján, Pécsett,
a Diófa utcában amatõr és minõsített
versenyzõk számára 2010. augusztus 1215. között.
Itt igazán otthon érezhetjük magunkat,
mert távvezetékek húzódnak felettünk és
a pályák tulajdonképpen az alállomás udvarán vannak - mondta megnyitójában
Patay László az E.ON Észak-dunántúli
Áramhálózati Zrt. igazgatóságának elnöke.
Szép számmal, mintegy 230-an neveztek
a társaságcsoportok részérõl. Nemenként
és korcsoportonként egyéni és páros
mérkõzéseken, az elõzõ évek eredményei
alapján a helyezettek kiemelésével,
egyenes kieséses rendszerben bonyolították le, juthattak el a döntõkig. Összesen 14
számban lehetett nevezni. Hogy minél
többen részesülhessenek sikerélményben,
egy versenyzõ maximum 2 számban indulhatott.
Régi jó ismerõsök már messzirõl üdvözölték egymást, számba vették a
mezõnyt, latolgatták az esélyeket, felemlegették a régmúlt nagy csatáit, a legendákat.
A szakági értekezleten egyéb elfoglaltságára hivatkozva lemondott az elnök, új
tag Szilágyi Adél (E.ON ÉDÁSZ) lett. Késõbbi idõpontban választanak majd maguk
közül új elnököt. A nagy mezõnyû sorozatjátszmák jobb tervezhetõsége és idõgazdálkodása érdekében szabályzatba iktatják a sportágban már általánosan elterjedt 10-es time break-et nem kell két nyert
szettig játszani.
Ez a középkori labdajáték a francia
nemesek körében terjedt el, majd Angliában véglegesítették szabályrendszerét
az 1800-as évek végére. Az adogatásnak,
fogadásnak azután külön „táncrendje”
van, amiben már csak az avatottak igazodnak ki.
A mérkõzések 8 nyert játszmáig tartottak. A selejtezõ mérkõzések a Provident
reklámszövege jegyében zajlottak - csak
egy kicsi hiányzott, hogy elérjem a labdát,
hogy az adogatótéren belül kerüljön…. A
versenyzõk önkritikusan, hangosan korholták magukat, ha rontottak, és belül fogadkoztak: többet kellene edzeni, a jobb
összpontosítás érdekében többet kellett volna rápihenni. Az amatõrök között sok az
"õstehetség", és furcsa mód a balkezes is.
Ahogy halad elõre a selejtezõ, egyre
szorosabb mérkõzések, egyre látványosabb
labdameneteket láthattunk - akár a TV is

közvetíthetné. Nemcsak az ellenfelek, de a
hevesen tûzõ nap is próbára tette a
résztvevõket, aki csak tehette az árnyékból figyelte a játékot. Szerencsére a pályák
mellett sok a bokor, és terebélyesre nõttek
már a fák.
MVM Informatika Zrt. csapata: Németh
Judit, Gyöngyösi Ferenc rögtön az elsõ fordulóban erõs ellenfelet kaptak - kikaptak.
Eredmények:
F40 - Gulyás Zoltán és Simon Zoltán a
legjobb nyolcba került.
F50 - Ignits Miklós 2. lett, Tárnok László és
Szilágyi István 3., Pataki János a legjobb
nyolcba került.
F60 - Skach Lóránt a legjobb nyolc közé
került.
FP40 - Szilágyi István és Tárnok László 3. lett,
Horváth László és Klopcsik István a negyeddöntõbe, Ignits Miklós és Klopcsik Ferenc a
nyolcaddöntõbe kerültek.
VPCS - Bakó Gyöngyi és Simon Zoltán,
valamint Skach Lóránt és Skach Lórántné
túljutottak az elsõ fordulón, majd kikaptak.
Vigaszágon, ami ugyan nem számít bele az
összesített pontversenybe, Skach Lórántné
nõi egyesben 3. lett.
Összesített pontszám szerinti eredmény:
I.
61,0 - Elmû ÉMÁSZ
II. 56,5 - E.ON Észak-dunántúli
Áramhálózati Zrt.
III. 51,0 - E.ON Dél-dunántúli
Áramhálózati Zrt.
IV. 41,5 - Mátrai Erõmû Zrt.
V.
36,5 - Paksi Atomerõmû Zrt.
XVIII.02,0 - MVM Informatika Zrt.
Mivel az egyenes ági kieséses versenyben mindig a gyõztesek játszanak tovább,
két 3. díjat adnak ki.
A rendezõk nagyon kitettek magukért.
Korábban sok panasz volt a szállás
minõségére, most egy frissen (áprilisban)
átadott szállodában volt a minden igényt
kielégítõ szállás. Pénteken este a Kaposvári
Déryné Vándorszínház mûvészeinek mûsora pezsdítette fel a napszítta, fáradt
versenyzõket, a szombat esti pikniken még
20 perces tûzijáték is volt. Bár e feszített
programban nem jutott egy csepp idõ sem
legalább egy rövid sétára a megújult
belvárosban, mely most Európa egyik
kultúrfõvárosa.
Köszönjük a kiváló rendezést, a jó hangulatú találkozót!
gyulai

Arany Yagi-vándordíj
Gyõrben a 60. VOTT-on Ferencz József
„Arany Yagi-vándordíjat„ kapott. Ebbõl az alkalomból beszélgetek vele.
– 2006 óta dolgozom Pakson - kezdi Józsi, –
kezdetben az MVMI Informatika Zrt.
helpdesk osztályán, jelenleg az üzemeltetési igazgatóság desktop csoportjának csoportvezetõje vagyok. Szekszárdon élek feleségemmel és fiammal.

lágban. Ha a technikai feltételek adottak, akkor már könnyebb a dolog. Antennarendszer, adó-vevõ és számítógép ma már nélkülözhetetlen, s akkor még mindig figyelni kell
olyan dolgokra, mint pl. hullámterjedés, napszak, évszak, idõjárás, napfolttevékenység
és egyéb más objektív tényezõk.

– Mióta foglalkozol rádiózással?

– 1979-ben kezdtem a rádiózást Szekszárdon a volt Úttörõházban. Késõbb az
MHSZ-nél - a mai Szekszárdi Rádióklub
elõdjénél - tanultam meg a rádiózás alapjait. Weisz János (Silent key HA3NS) és Weisz
László (HA3NU) testvéreket tartom a tanítómestereimnek. Akárki nem rádiózhat, az
alapok elsajátítása után Budapesten kellett
vizsgát tenni, s ennek eredménye után adták meg az engedélyt. Nekem 1983 óta van
adóengedélyem, amivel együtt kaptam a
HA3OU hívójelet.

– Mit jelent rádióamatõrnek lenni?

– A rádióamatõr kifejezés egy gyûjtõfogalom. Van, aki rádióépítéssel, antennaépítéssel foglalkozik, mások rövid- és ultrarövid
hullámú rádiózással, morzézással foglalkoznak. Sokan gyorstávírász-versenyeken vagy
rádiós tájékozódási futóversenyeken indulnak, és kamatoztatják tudásukat. Ilyen sokrétû lehetõségek között tud válogatni a rádiós adottságaihoz, és érdeklõdési köréhez alkalmazkodva. Széles körû ismeretre kell szert tenni ahhoz, hogy eredményesen tudjon
dolgozni. Érteni kell a számítógéphez, de a
fizikai, mechanikai, elektronikai, földrajzi
és a nyelvi ismeretekre is szükség van. Angolul az egész világon beszélnek. Nem profi módon, de általánosságban kell ismerni a
világ dolgait, történéseit. A rádiózás idõigényes és bármikor végezhetõ tevékenység.
Még világversenyekre sem kell elutazni, otthon asztal mellõl kalandozhatunk a nagyvi-

– Mi a cél a rádiózásban?

– A rádiózásban az egyik cél az, hogy
minél több országgal, rádióamatõrrel létesítsünk kapcsolatot, s ezeket megfelelõen QSL-lappal (nyugtalap) igazolni, dokumentálni kell. A nemzetközileg ismert
alapdiplomát (DXCC) én már sok évvel
ezelõtt megszereztem. Ez azt jelenti, hogy
száz különbözõ országgal, DXCC körzettel létesítettem igazoltan összeköttetést.

– Mire vagy a legbüszkébb a rádiózásban?

– A 2004 májusában megszerzett diplomámra vagyok a legbüszkébb (5BDXCC). Ez azt jelenti, hogy 5 különbözõ rádióamatõr sávon, (5Band) 5-ször 100 különbözõ országgal, körzettel kell igazolni
összeköttetést a jelenleg nyilvántartott

338 közül. Eddig sávoktól függetlenül 337
különbözõ körzettel létesítettem visszaigazolt összeköttetést, amit külön is díjaznak. Ezek a trófeák nemzetközileg is regisztráltak. Az 5BDXCC diploma sorszáma: 5472, ami annyit jelent, hogy 2004
májusáig, ennyien teljesítették a diploma
feltételeit a világon. Emellett még számos
országos és nemzetközi diplomával, versenyeredménnyel is büszkélkedhetek. A
2010-es VOTT-on (60. Villamosenergiaipari országos természetbarát-találkozó)
„E” kategóriában (Rádióamatõr éterverseny) neveztem. A versenykiírásnak megfelelõen egy hónap alatt a világ rádióamatõreivel kellett minél több összekötetést létesíteni különbözõ technikai feltételekkel. Ezt követõen jegyzõkönyvet (LOGkivonatot) kellett küldeni a versenybizottságnak értékelésre. Az elsõ három helyezett meghívót kapott Gyõrbe a 60. VOTT
alkalmából szervezett nyilvános eredményhirdetésre. Az elért pontszámom
alapján elsõ helyezett lettem, aminek nagyon örülök. Reménykedtem benne, hogy
az eredményem a csapat eredményéhez
is hozzájárul, s ezzel az MVMI Informatika Zrt. - mint az iparágban még fiatalnak számító cég - hírnevét is öregbíthettem. Külön meglepetést okozott, hogy a
fentiek mellett az idén elõször megalapított "Arany Yagi-vándordíjat" (Yagi = több
elemes antenna, Japán feltalálójáról kapta a nevét) is átvehettem.

– Milyen céljaid vannak?

– Céljaim között szerepel, hogy sikerüljön
még összeköttetést létesíteni az egyetlen
egy hiányzó Amsterdam-sziget DXCC körzettel (Indiai-óceán). Amennyiben jövõre
ismét lesz lehetõségem a VOTT éterversenyén részt venni, igyekszem a vándordíjat
magamnál tartani.
Köszönöm a munkatársaimnak és családomnak, hogy az aktivitás alatt biztattak és
támogattak.
Wollner Pál

II. paksi sportágválasztó
Az Atomerõmû SE kezdeményezésére
szeptember 3-án és 4-én egész nap várták az ürgemezei strandra a környékbeli gyerekeket és szüleiket. A II. paksi
sportágválasztón ismert élsportolók,
olimpikonok és edzõk közremûködésével és irányításával újra testközelbõl is
megismerhetõ volt a közel húsz sportág.
A szervezõk célja a kezdetektõl fogva az

volt, hogy minél több emberhez eljuttassák - a gyakorlatban is - a sport pozitív
üzeneteit. A legkönnyebben úgy lehet
megszerettetni a sportolást a gyerekekkel
és felnõttekkel egyaránt, ha minél közelebb kerülnek hozzá, így saját maguk ébredhetnek rá, hogy mozogni jó! A gyakorlatban - edzõk, élsportolók, olimpikonok
instruálása mellett - kipróbálható sport-

ágak, aktív tapasztalást, igazi sportélményt adnak, és ezáltal pozitív irányba
tudják befolyásolni a sporthoz való hozzáállást, viszonyulást. Pakson az ürgemezei
strandon, olyan kiváló paksi sportolók álltak az ügy mellé, mint Bor Barna, Kovács
Antal, Gulyás Róbert, Braun Ákos, Éger
László, Kozmann György, Szabó János,
Ács Péter, Boros Gergely.
Wollner Pál

28. Villamosenergia-ipari horgásztalálkozó
A „nyugodt emberek sportját” a Budapesti Elektromos Mûvek Zrt. jóvoltából
július 30. és augusztus 1. között nagyon
szép természeti környezetben, a Recsk
község határában elterülõ Búzás-völgyi
tónál rendezték. Mintegy negyven éve a
helyi tsz egy völgyzárógáttal víztározót
létesített, majd felismerve az 54 hektáros
vízfelület lehetõségeit, halakat telepítettek (ponty, kárász, amur, busa, harcsa).
A tó körül kb. 200 zúzott kõvel borított
horgászállás található a prospektus szerint. A valóságban az esõzések miatti magasabb vízállás - sár, gumicsizma.
Sok kapitális hal található a vízben,
rendszeresek a rekordfogások. Fogtak
már 68,5 kg-os harcsát, 11,7 kg-os süllõt,
17 kg-os csukát, 20,5 kg-os pontyot, 27
kg-os amurt, 56 kg-os busát, 9 kg-os kecsegét. Két éve már, hogy az 5 kg-on felüli pontyok és amurok védelmet élveznek. A kifogott példányokat mérlegelés,
fertõtlenítés, fényképezés után óvatosan
vissza kell helyezni a tóba, hogy az ismételt kifogása újra nagy horgászélményt
nyújtson valakinek. Vannak jelölt halak,
amiket elsõ kifogójuk elnevezhet: Sarlo,
Jumurdzsák, Recski-rém, SCA Sanyi utóbbit pálinkás kukoricával fogták.
A szállás a „közeli” Bükkszéken, az ifjúsági tábor faházaiban volt. Sirokon keresztül mintegy 18 km.
A Paksi Atomerõmû Zrt. a korábbiakhoz hasonlóan három háromfõs csapatot
is nevezett. A versenyt megelõzõ hétvé-

gén néhányan a helyszínen próbahorgásztak a fogási lehetõségek feltérképezése érdekében. A próbahorgászat
eredményes volt, mert akadtak horogra
szép dévérek és pontyok is szép számmal. De készültek az ellenfelek is, néhányan szabadságuk terhére egész hetet
töltöttek el itt hasonló célból.
Lényeges, mert a versenyhorgászok
között már vannak apróhalas és nagyhalas specialisták, természetesen horgászterületeik függvényében. A taktika része,
hogy ki mire megy abból, amit fogni lehet - sok kicsi vagy néhány nagy.
A találkozóra mintegy 46 csapat 138
versenyzõje nevezett. Az elõzõ év elsõ
osztályú versenyében az elsõ 12 helyezett
csapata és a másodosztályú elsõ három
helyezettje indulhatott az elsõ osztályban
(15 csapat). A paksiak mindhárom csapata a korábbi eredményei alapján az elsõ
osztályban versenyzett.
A versenyzésre kijelölt, elvileg egyenlõ adottságokkal rendelkezõ partszakaszt
A, B és C szektorra osztják. A csapat tagjait a szektorokon belüli számozott horgászhelyekhez sorsolják. Maga a verseny
3 óra hosszat tart. Az a csapat nyer, amelyiknek szektoronként a fogott halak súlya szerinti helyezési számok összege a
legkisebb. A két fordulót a két versenynap délelõttjén tartották. Egy-egy forduló a mérlegeléssel zárult, majd megállapították a helyezéseket.
A PA Zrt. csapatainak ezen a versenyen nem sikerült a korábbi eredménye-

it megismételni. A próbahorgászat után
a helyiek a verseny megelõzõ héten 20 q
pontyot és 5 q keszeget telepítettek, és ezzel a tóban a halösszetétel megváltozott.
A versenyen tenyeres dévéreket és nagyobb pontyokat csak elvétve lehetett fogni, a 3-4 cm-es apró hal lett a mérvadó és
a csapatok nem erre készültek.

A verseny eredménye:
I. - Mátrai Erõmû Zrt I. 24,520 kg, 21 pont,
II. - Gyõr GYV 21,120 kg, 22 pont,
III. - EDF-Démász I. 17,640 kg, 26 pont,
IV. - Ovit SE I. 18,380 kg, 29 pont,
V. - PA Zrt. I. 15,450 kg, 32 pont,
Komáromi Gergõ, Nagy László, ifj. Rácz
István
VI. - PA Zrt. II. 15,660 kg, 36 pont,
Pettesch Ádám, Rácz István, Tumpek István
IX. - PA Zrt. III. 11,350 kg, 51 pont,
Czimmer Péter, Komáromi Zoltán, Plézer
Zsolt
Jövõre az AES Tisza, NS Szekszárd és
a Carp Zoom csapata indulhat a legjobbak között az E.ON, az Ovit SE II. és a Bakonyi Erõmû Zrt. helyett.
A szervezésbe, lebonyolításba csúsztak hibák, mely a szervezõk rutintalanságának tudható be. A helyszín nagyon
jó választás volt, hiszen ezen a tavon még
nem volt iparági verseny, a versenykörülmények is megfelelõek voltak - lehetett halat fogni.
gyulai

14

2010. augusztus – szeptember

Iparági asztalitenisz-találkozó
Sorában éppen a huszonegyedik, amit a paksi
atomerőmű rendezhetett június 11-13. között.
A szervezőmunka az ASE Szabadidő-szakosztály asztalitenisz szakcsoportjára hárult, Szabó
Sándor vezetésével.
Az iparág 17 társaságcsoportja képviseltette
magát (Bakonyi Erőmű Zrt., az E.ON Észak-dunántúli, Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt., E.ON
Hálózati Szolgáltató Zrt., EDF-Démász Zrt.,
Elmű-ÉMÁSZ, Mavir Zrt., Mátrai Erőmű Zrt.,
MVM, MVM Erbe, MVM Informatika, MVM Partner, MVM Trade Zrt., Országos Villamos Távvezeték Zrt., Tiszai Vízierőmű Zrt. és a Paksi Atomerőmű Zrt.), 14 egységet alkotva. A 154 benevezett versenyző 594 mérkőzést játszott a két
versenynapon.

Eredményeink
Csapatversenyek:
Amatőr férficsapatok: 1. Paks-I. (Németh Zoltán, Angyal János, Gyimesi Norbert), 3-4. OvitII. és Paks II. (G. Szabó Pál, Novák Lajos, Szabó Szilárd).
Női csapatok: 2. Paks-I. (Némethné dr.
Schaffler Zsuzsanna, Link Mariann, Pata Erika), 3-4. Paks-II (Gyarmathy Katalin,
Nemeskéri Rita, Riszter Margit) és EDF I.
Egyéni versenyszámok:
Amatőr férfi (66) 2. Németh Zoltán Paks.
Férfi szenior (28) 3-4. Brunczvik Géza EDF és
Németh Zoltán Paks.
Női (53) 1. Pata Erika Paks, 3-4. Urbán Erika MVM
és Némethné dr. Schaffler Zsuzsanna Paks.

Párosok:
Női (26) 1. Némethné Dr. Schaffler Zsuzsanna
- Pata Erika Paks, 3-4. Barkasziné P. Gabriella
- Adonyiné Kövesdi Edit EDF és Nemeskéri Rita
- András Lajosné Paks/MVM.
Amatőr vegyes páros (45) 1. Németh Zoltán Némethné Dr. Schaffler Zsuzsa Paks, 3-4.

Novák Lajos - Riszter Margit Paks és G. Szabó
Pál - Főfainé Balics Viktória Paks.
Az összesített pontok alapján a Paksi Atomerőmű Zrt. (106,5 pont) csapata 1. helyezést ért el.
A paksiak csak amatőr kategóriában indultak,
de mindenütt az első nyolcba kerültek - vegyes
párosban mind a 6 egységünk.
gyulai

A Paksi FC augusztusi szereplése
Sorsolásunk alapján az eltelt meccsek közül egyedül Szolnokon játszottunk gyengén, a többi találkozón gyõzelmi esélyeink voltak. Az átigazolási idõszak augusztus 31-én lejár, erõsíteni mindenképp
szeretnénk, csatárt és védekezõ játékost
keresünk. A nyáron a gazdasági háttérre való tekintettel pénzt nem költöttünk,
mindenki ingyen igazolt a PFC-hez. Az
látszik, hogy játékban elõrelépett a csapat, de sok gólt kapunk, ezen mindenképp változtatni kell - értékelt Haraszti
Zsolt a Paksi FC ügyvezetõje a Zalaegerszeg elleni mérkõzést követõen. A zöld-fehér klub vezetõi nem tétlenkedtek, az
említett határidõ elõtti napokban leigazolták Magasföldi Józsefet, aki támadó
középpályás, a ZTE-tõl érkezett és négy
évre írt alá.
- Jó csapathoz kerülök, ahol családias a
légkör. Szerintem erõs játékoskerettel rendelkezik, és már évek óta több van benne,

mint amit eddig sikerült elérni. Ez azonban valahogy eddig nem tudott kijönni, és
most már mondhatom úgy, hogy belõlünk.
Bízom benne, hogy már ebben a szezonban meg tudjuk mutatni, hogy mire vagyunk képesek - bizakodott Magasföldi az
elsõ közös gyakorlást követõen. A drukkereknek az elsõ gyõzelemre - a Ferencváros
és a Szolnok ellen idegenben 2 : 1-es és
3 : 1-es vereség, míg hazai környezetben
a DVSC és a ZTE ellen is egyaránt 2 : 2-es
döntetlen - az ötödik játéknapig kellett várni, akkor Szombathelyen, a Haladás otthonában sikerült begyûjteni a három bajnoki pontot. A 2 : 1-re megnyert találkozón
Sifter és Vayer voltak eredményesek.
- Nagyon boldog vagyok, hiszen két sorozat is megszakadt. Egyrészt ebben a
szezonban elõször nyertünk, másrészt
idegenben emberemlékezet óta nem sikerült gyõzni. Az eddigi fordulókban mutatott teljesítményünkben benne volt,

hogy megtörhet a jég. Több begyakorolt
figurát is jól alkalmaztunk. A hazaiaknak és nekünk is voltak lehetõségeink.
Mindkét csapat a három pontért szállt
harcba, örülök, hogy sikerült nyernünk!
- nyilatkozta a siker után Kis Károly, a
Paksi FC vezetõedzõje. A PFC jelenleg
1 gyõzelemmel, 2-2 döntetlennel és vereséggel, 8 rúgott és 10 kapott góllal, 5 szerzett ponttal a 16 csapatos NB-I 10. helyén
áll. Szeptember 11-én 19 órakor a Pápa látogatott a Fehérvári úti stadionba, majd
két idegenbeli mérkõzés következik.
18-án 18 órakor Kaposváron, míg 25-én
szintén 18 órától Kecskeméten vendégszerepel a paksi gárda. Az MLSZ székházában kisorsolták a 2010/2011-es Magyar Kupa kiírás harmadik fordulójának
párosításait. A forduló hivatalos játéknapja szeptember 22., szerda. A Paksi FC
a Balatonlelle SE otthonába látogat majd.
Faller Gábor

EVDSZ-sportnapok Pakson
Pakson rendezték meg az idén július 30. és
augusztus 1. között az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti
Szövetsége (EVDSZ) sportnapját. A rendezvénynek közel évtizedes hagyománya
van, egyik elindítója éppen a Paksi Atomerõmû Dolgozóinak Szakszervezete (Padosz) volt, amely másodízben vállalta a
házigazda szerepet. Hosszú hetek munkájának eredményeként a vendégeket
kiváló körülmények, gazdag program várta azon túl is, hogy nyolc sportágban állhattak rajthoz (foci, streetball, röplabda,
lábtenisz, íjászat, teke, asztalitenisz, sorverseny, város- és környéke ismereti verseny,
póker). A húsz villamosenergia-ipari szakszervezetbõl tizenhárman voltak jelen a
rendezvényen, 360 fõ regisztrált taggal.
A rendezõk számára az koronázta meg a
programot, hogy sikerült elhódítaniuk a
vándorkupát. A serleget a Padosz egy éven

át õrizheti. A versengés, sportolás kiváló
csapatépítés, fogalmazott Lõrincz László,
az egyik házigazda, a Padosz elnöke.
Berkes Sándor a MÉSZ elnöke (a másik
szervezõ) elmondta, hogy a három nap
nem csak a sportról szólt. Látogatást tettek

az erõmûben, volt lehetõség barátkozásra,
ismerkedésre is. A harmadik szervezõ
Néber Tibor, az ADÉSZ elnöke volt.
A rendezvény támogatói: MVM Paksi
Atomrõmû Zrt., Budapest Bank, Opel
Gemenc Autó Centrum.
Wollner Pál

XXI. Villamosenergia-ipari teketalálkozó
A megszokott idõponttól és helyszíntõl eltérõen, június 25. és 27. között Szegeden rendezte meg a VIT-sportalapítvány a teketalálkozót. Külön versenyeztek az amatõrök és
az igazolt versenyzõk. A paksi csapat most
is remekül szerepelt. Kiemelném a nõi I-es
számú csapatunkat és a vegyes párosunkat,
akik megvédték a tavalyi elsõségüket.

Eredményeink:

Nõi amatõr csapatverseny: 1. helyezett:
Paks nõi I-es csapata, 4. helyezett: Paks nõi

II-es csapata. Nõi amatõr egyéni: 3. helyezett:
Gyarmathy Katalin, 5. helyezett: Herman
Zoltánné, 8. helyezett: Sztanóné Körösztös Lívia. Férfi amatõr csapatverseny: 4. helyezett:
Paks férfi II-es csapata, 6. helyezett: Paks férfi I-es csapata,18. helyezett: Paks férfi III-as
csapata. Vegyes párosok amatõrversenyében: 1. helyezett: Gyarmathy Katalin - Kovács
András, 3. helyezett: Herman Zoltánné - Németh Sándor, 8. helyezett: Sztanóné
Körösztös Lívia - Égner Attila. Férfi amatõr
egyéni: 2. helyezett: Kovács András, 5. he-

lyezett: Égner Attila, 9. helyezett: Németh
Sándor. Mivel, az igazolt és az amatõr résztvevõk végre külön versenyeztek, a rendezõk
készítettek egy nyílt eredménylistát. Az eredménylistát csak az elsõ napon elért teljesítmények alapján állították össze. A paksiak
nagyon szép eredményeket értek el az igazolt
versenyzõk között. Nõi nyílt egyéni:
2. Gyarmathy Katalin, 7. Herman Zoltánné.
Férfi nyílt egyéni: 8. Hercegfalvi József,
12. Égner Attila, 13. Kovács András.
Teke szakcsoport

Nosztalgiajáték - és ami
mögötte van
Ez év nyarán ismét találkoztak az ASE
egykori utánpótlás-játékosai, az elmúlt
évek hagyományaihoz híven újra közösen
rúgták a labdát, együtt futballoztak. Az idei
játék egyben hármas örömünnepet is jelentett, hisz azon kívül, hogy találkozott a
„nosztalgiacsapat”, az U19-esek bajnokságot nyertek, és az egykori edzõjük,
Hornyák László éppen idén ünnepli edzõi
pályája húszéves évfordulóját.
Tekintsünk kicsit vissza! Hogyan,
miként is kezdõdött a nosztalgiajáték
hagyománya? A kérdésre Hornyák László
utánpótlás-edzõtõl kaptunk választ:
- 1990 szeptemberében kezdtem az
edzõi pályát, és az azóta eltelt idõszak alatt
rengeteg gyermek fordult meg a kezem
alatt. Olyanok, kikkel annak idején
kezdtem, illetve a közbensõ idõszak alatt az
ASE-hoz igazoltak, alkották a keretet, és
mindenkivel közvetlen kapcsolatot alakítottam ki. 2002-ben pedig, amikor a gyerekek 18 évesek lettek és a továbbtanulás
vagy a különbözõ klubokban történõ eligazolásuk miatt elkerültek Paksról, elhatároztam, hogy, megteremtem egy nosztalgiamérkõzés hagyományát. Öt éven
keresztül minden évben én szerveztem a
találkozókat, ami mindig június harmadik
hétvégéjére esett. Az ötödik év után átadtam a szervezést a fiataloknak. A nosztalgiamérkõzések szervezése kapcsán elmondhatom, hogy minden támogatást
megkaptunk az ASE és a PSE részérõl.
Köszönöm mindkét egyesületnek és rajtuk kívül mindenkinek azt a segítséget,
amivel ezek a találkozók kinõhették
magukat és így rászolgálhattak a nosztalgia elnevezésre, bízunk abban, hogy a
jövõben is számíthatunk a segítségükre. A
mostani találkozónak több apropója volt, a
20 éves edzõi pályám jubileuma, a PSE
ben eltöltött rövid, de annál sikeresebb
idõszak, illetve az immáron nyolcadik éve
folyamatosan tartó nosztalgiatalálkozónk.
Különösen széppé tette ezt a napot a PSE
U19-es csapata, mely sikerrel vette a nem

kis feladatot. E napon játszotta ugyanis osztályozó mérkõzésének visszavágóját a
PSE pályán a Gracza Tiborral, illetve általam felkészített csapat, amit 2 : 1-re megnyert, és így feljutott az NB-I-be. Ez annál
is inkább kiemelkedõ eredmény, mert
kevés olyan város van, amelyik azzal
büszkélkedhet, hogy az U13-tól az U19-ig
az utánpótláscsapatai a legmagasabb osztályban szerepelnek. Ezt több megyeszékhely és nagyváros sem mondhatja el
magáról, nem hogy ilyen rövid NB-I-es
múlttal bíró kisváros, mint Paks. Ezen
sorokon keresztül gratulálok mindenkinek
a törtélnelminek mondható siker
elérésében.
A beszélgetés során Hornyák László
hitvallásáról is számot adott. Meggyõzõdése, hogy ha az edzõ kellõ figyelemmel, szeretettel fordul a gyermekek felé, ha megérinti a lelküket és
céltudatosan következetes, akkor a srácok olyanokká válhatnak, mint egy jó
hangszer, mely szépen szól, és több
hangszer egy kiváló zenekart alkot, ami
jól tud együttmûködni. Hite, hogy sok
múlik az edzõn, hisz õ nagyon gyakran
több idõt tölt a gyerekekkel, mint a saját
szüleik. Õ maga mindig arra törekedett,
hogy erõsítse a gyerekekben az összetartozás, az egymásrautaltság érzését,
mert teamben, csapatban csak így lehet
hosszú távon sikereket elérni. Meggyõzõdése, hogy a mai napig tartó összejöveteleiknek is ez az ereje. Úgy látja,
sajnos a mai magyar futballban az egyik
legnagyobb baj az, hogy ezeket az
értékeket nem tanítják meg a gyerekeknek, pedig minden magyar labdarúgónak tudnia kellene, hogy mit jelent nemzetünk múltja, az összetartozásunk, annak büszke felvállalása, és mit
jelent ezen a gyönyörû magyar nyelven
beszélni, amin az érzéseinket, örömünket, bánatunkat fejezzük ki úgy, ahogy
azt a világon egyetlen nemzet sem.
Lovásziné Anna

Iparági focidöntõ, Miskolc
A 28. Villamosenergia-ipari kispályás labdarúgó-bajnokság döntõjét nyolc csapat
részvételével
Miskolcon,
az
Egyetemvárosban rendezték meg 2010.
augusztus 6-8. között.
A szállás elfoglalása és a vacsora után
a sportági értekezleten a döntõbe jutott
csapatokat eredményeik alapján két csoportba sorsolták, hogy körmérkõzésen
döntsék el, ki az eredményesebb. Keresztbejátszással a csoportgyõztesek és második helyezettek mérkõztek, majd a döntõ következett a két gyõztes között. Az
erõmû csapata tavaly 2. helyezett volt, így
a B csoport élére került. A Dunamenti
Erõmû Zrt. csapatával 1 : 0, az ElmûÉMÁSZ Társaságcsoport csapatával 2 : 0
lett az eredmény, de az E.ON-ETI Zrt.
csapatunk kétéves veretlenségét szakította meg, 0 : 3. Végül a többiek pontosztozkodása a második helyet jelentette
csapatunknak a csoportunkban.
A szabályok szerint egy idõben öt
játékos és egy kapus lehet a pályán. A
stoplis cipõ, a becsúszás tilos, ami érthetõ
is a mûfüves pályák miatt. A nagy iram
miatt sûrûn cseréltek, ezért jobban járt az
a csapat, ahol többen voltak.
Délután a barlangfürdõ medencéiben
lazították a játékosok elgyötört tagjaikat.
Este a vacsora után Beliczai Balázs humorista vidította fel a társaságot.
Vasárnap az E.ON ÉDÁSZ ellen 1 : 0-ra
nyert csapatunk, és ezzel a döntõbe
került. Ott viszont a sors szeszélye folytán
újra összekerült az E.ON ETI-vel és ismét
kikapott (1 : 0), így idén is a második

helyet szerezték meg - kár volt a sok kihasználatlan helyzetért.

Végeredmény:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

E.ON-ETI Zrt.
Paksi Atomerõmû Zrt.
E.ONÉszak-Dunántúli Áramhálózati Zrt.
E.ON-IT Zrt.
Vértesi Erõmû Zrt.
Dunamenti Erõmû Zrt.
Elmû-ÉMÁSZ Társaságcsoport
Ovit Zrt.

A legjobb kapus díját Pokorni Tamás
kapusunk kapta.
A díjakat Donka Sándor szakági elnök
és Debnár Péter, a rendezõ cégcsoport
nevében adták át.
Csapatunk az elmúlt négy évben kétszer elsõ és utóbb kétszer második helyen
végzett. Sokkal több van a csapatban,
mert edzettek, hetente játszanak, technikásak, a meccsek elõtt egy-egy félidõnyit melegítettek, míg a többiek maximum kapura lõdöztek vagy szökdécseltek
egy kicsit. Így a meccseket még a fiatalabb csapat ellenében is jobban bírták.
A mérkõzések végig sportszerû légkörben zajlottak, az esetleges bírói tévedéseket (ha fordítva ítéltek), a büntetõt
vagy az oldalbedobást szándékosan az ellenfélhez továbbították. A találkozó elérte
célját, mert a résztvevõk jól érezték
magukat egymás társaságában, a
küzdelem barátságos, kollegiális légkörben zajlott.
gyulai

