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Véradóbarát
az atomerőmű
Újságunkban többször hírt adtunk az erőműben szervezett véradásokról. Beszámoltunk arról is, hogy a munkahelyi véradó
napok tekintetében az atomerőmű az élen
jár, és a dolgozók részvétele is jelentős.
Most örömmel tesszük közzé, hogy a Magyar Vöröskereszt a Magyar Véradók Napja
alkalmából a Paksi Atomerőmű Zrt.-t Véradóbarát Munkahely díjban részesítette.
A díjat a Parlamentben november 26-án
tartott ünnepségen Habsburg György, a
Magyar Vöröskereszt elnöke adta át Bognár
Péter humán igazgatónak. A rendezvényen
jelen volt Ferencziné Vesztergombi Klára,
a Vöröskereszt paksi városi titkára, az erőműben zajló véradások főszervezője.
A Véradóbarát Munkahely díjat idén először adták át, mégpedig annak a 20 munkahelynek, amelyek kiemelkedő támogatásukkal segítették a munkahelyi véradások
szervezését, a véradó mozgalmat. Tolna
megyéből egyedül a Paksi Atomerőmű Zrt.
részesült ebben a díjban.
LAnna

A várost és a szépet szerető ember már
hónapok óta gyönyörködhetett a felújított Erzsébet Nagy Szálloda impozáns
épületének látványában, és december
első napján elérkezett a nagyon várt
pillanat, megnyílt a szálloda kapuja.
A megnyitóra összegyűlt vendégeket – tervezők, kivitelezők, önkormányzati képviselők és a média – Hajdú János polgármester, Süli János vezérigazgató-helyettes és
Szinger Csaba, az Atomix Kft. ügyvezetője
köszöntötte.
A beszédekben szó esett a szálloda történetének és felújításának néhány jellemző
vonásáról, és elhangzott: a szálloda nem
csak az atomerőműé, hanem a városé is. A
köszöntők után a vendégek megtekinthették a teljes épületkomplexumot.
Az Erzsébet Nagy Szálloda emeletének
nyugati szárnyában elnöki lakosztály és
négy, igen elegáns szoba lett kialakítva,
amelyeket híres paksi családokról neveztek el. Az emelet többi részén egy nagy és
két kisebb konferenciaterem található. A
földszinten ismét két konferenciaterem,
több helyiségből álló étterem, valamint a
konyha nyert elhelyezést. A bor kultusza
is megjelent a kialakított pincében, illetve
ezen a szinten van a vizesblokk és a hatalmas mélygarázs.
Az eredeti szállodai épülethez – amely
1844-ben nyerte el eredeti formáját – új
szárnyat építettek, amelyben 18 szoba
és a wellnessrész található. Van úszómedence, szauna, törökfürdő, masszázs és
konditerem. A volt nyugdíjas ház helyén
pedig kimondottan a paksiak számára egy
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Szálloda négy csillaggal

különleges kínálattal rendelkező kávézó
nyílt meg.
Az atomerőműnek a nemzetközi kapcsolataiból fakadóan sok a külföldi vendége,
akiket már nem kell Pakstól távol lévő ní-

vósabb szállodákba vinni, hanem Pakson
maradhatnak, a várossal ismerkedhetnek,
mondta Süli János.
Másnap már vendégektől nyüzsgött az
épület, ugyanis a Magyar Nukleáris Tár-

saság tartotta kétnapos konferenciáját és
közgyűlését.
A tervezőknek és kivitelezőknek gratulálunk, az üzemeltetőknek teltházas éveket
kívánunk!
-beri-

Villamos üzemviteli szakemberek találkoztak Pakson
Immár második alkalommal tanácskoztak a villamos iparágiak a Paksi
Atomerőmű Zrt. szervezésében. A
tavalyi találkozó után ezúttal is az
atomerőmű adott otthont az információcserének. A 2010. december 13. között megrendezett konferencián
számos előadás és téma mellett villamos biztonságtechnikai kiállítás is
várta a résztvevőket.

zötti kommunikáció megszűnt. A nagy erőművek különböző érdekcsoportokhoz kerültek, egy-egy szigetként tevékenykedtek
majd’ másfél évtizeden át. Ezt a helyzetet
látva merült fel az ötlet, hogy az iparágiakat
ismét leültessék egymás mellé. A 2009-es
siker után újra a mi vállalatunk szervezte meg az összejövetelt. Cégünk részéről
Cziczer János üzemviteli igazgató nyitotta
meg a rendezvényt, majd Hevesi Antal, a
villamos műszaki osztály vezetője beszélt
a főtranszformátor, a generátorvédelem,
valamint a gerjesztőrendszer cseréjénél
szerzett tapasztalatokról. Mindez a három
fő témakör egyikéhez tartozott: villamos
főberendezések rekonstrukciója üzemelő
erőművekben.
Fő hangsúlyt kapott az üzemviteli sze-

Lakatos Gábor, a villamos üzemviteli osztály vezetője, a tanácskozás szervezője
lapunknak elmondta: az esemény hiányt
pótló, hiszen a ’90-es évek közepén végrehajtott magánosítás egyik következménye
az volt, hogy a villamos ipari szereplők kö-

mélyzet villamos biztonsági felkészültségének fokozása, a személyi sérülések
megelőzése is. Erről Prókai Attila, a villamos üzemviteli osztály önálló mérnöke
és Lakatos Gábor adott elő „Üzemviteli fe-

Évfordulót ünnepelt a látogatóközpont

A rendezvényen Hamvas István vezérigazgató mondott köszöntőt, majd Mittler
István kommunikációs igazgató vetített
képsorok kíséretében idézte fel az elmúlt
15 év történéseit, és beszámolt az utóbbi
évek fejlesztéseiről, változásairól. Ezt követően a résztvevők megtekintették a tájékoztató kamion látogatói számára készített
videofilmet. Az ünnepség nem múlhatott
el születésnapi torta nélkül, amelyet Süli
János vezérigazgató-helyettes vágott fel, és
invitálta asztalhoz a vendégeket.
Az évforduló kapcsán Mittler István igazgató a következőképp nyilatkozott:
- A kommunikációs szervezet története
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A Paksi Atomerőmű Zrt. látogatóközpontja fennállásának 15. évfordulójához
érkezett az idén, és ebből az alkalomból
november 24-én ünnepséget tartottak.

1989. szeptember 1-jéig nyúlik vissza, amikor is megalakult a Tájékoztatási Iroda. A
szakembereket már akkor is foglalkoztatta
egy látogatóközpont megépítése, hiszen
erre rövid időn belül három terv is készült.

Tekintettel azonban
a költségcsökkentési
szempontokra, és arra,
hogy időközben a 3500
adagos konyha-étterem
kihasználtsága lecsökkent (át kellett alakítani 1000 adagosra),
így a szabaddá vált területen ki lehetett úgy
alakítani a látogatóközpontot, hogy az üzemi
területen kívülre esett.
Az átalakítási munkák
1993-ban kezdődtek,
majd 1995. szeptember 18-án megnyílt
a központ, de az ünnepélyes felavatásra
a „Paksi disputa” szoborparkkal együtt
szeptember 28-án került sor.
Folytatás a 2. oldalon.

szültség alatti munkavégzés biztonságtechnikai
oktatása” címmel. Ehhez
a témakörhöz csatlakozott a biztonságtechnikai
eszközöket bemutató kiállítás is. Mindennek célja
egy új biztonsági kultúra
kialakítása. A harmadik
téma az átviteli hálózatban történő összeomlás
megelőzésére szolgáló
módszerek bemutatása,
egyúttal az újraindítási stratégia felvázolása. Ez utóbbi esetében mind a magyar,
mind az európai direktívákat érintették a
Mavirtól és az E.ON-tól érkezett előadók.
A szervezők igyekeztek az iparágiakat

érdeklő egyéb témákat is napirendre tűzni.
Ilyenek voltak a mátrai és a Duna menti
erőművek üzemeltetőinek tapasztalatairól,
illetve az erőmű-beruházások kockázatairól
szóló előadások. Utóbbi kapcsán szó esett a
kockázatmenedzselésről is, melynek lényege röviden az, hogy egy előre nem várt, a
beruházásra ható esemény bekövetkezési
valószínűségét hogyan lehet minimálisra
szorítani.
A résztvevők az elméleti rész mellett
gyakorlati tapasztalatokra is szert tehettek,
hiszen az első napon üzemlátogatáson jártak az atomerőműben. Itt egyebek mellett
megtekintették a nyáron átadott villamos
tanpályát is, ahol biztonságos körülmények
között lehet gyakorolni a műveleteket.
Vöröss Endre

BÉKÉS ÉS MEGHITT
KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!
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Mint ismeretes, múlt év júliusában megalakult a Lévai-projekt, melynek feladata
a paksi atomerőmű bővítése érdekében
feladatok elvégzése a szállítói tender elbírálásáig, köztük a műszaki, jogi és finanszírozási feltételek biztosítása, engedélyezési feladatok ellátása, szállítói tender előkészítése.
Ez év elején a bővítés gyakorlati előkészítését célzó munka koncepciójának tervezetét az MVM Zrt. Igazgatósága elfogadta.
A Lévai-projekt munkája az MVM Zrt. vezetőváltását követően felgyorsult. A korábbi,
várakozó állapotban lévő ügyek napirendre kerültek. November végén befejeződtek a logisztikai zsűrik, hatékonyabbá váltak a pályázatokkal kapcsolatos intézkedések. Beindult a szerződéskötésekhez
szükséges logisztikai folyamat, melynek
eredményeként már egyes alvállalkozások tevékenysége is aktívabbá vált.
Bár látványos eredmény egyelőre nem
mutatható fel, azonban a háttérben aktívan folynak a bővítéssel kapcsolatos
munkálatok. A paksi atomerőmű kapacitásbővítési igazgatósága tervezi, hogy az
erőmű kommunikációs szervezetével, a
Tájékoztató és Látogatóközponttal
együttműködve jövő év elején, várhatóan
februárban egy bővítési napot szervez.
Ezen a bővítési nyílt napon a látogatóközpont nagytermében előadások keretében tájékoztatnák az érdeklődőket a bővítés helyzetéről, az eredményekről és a
további tervekről.
LAnna

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Tolna megyei szervezete 2010. november 18-án Príma díjat adományozott
Pónya Józsefnek, a paksi atomerőmű nyugalmazott vezérigazgatójának, elismerve az erőmű üzemeltetése által a tudomány és technika
területén kifejtett munkásságát.
A díj kapcsán Pónya Józseffel az életművét kiteljesítő atomerőműves éveiről beszélgettünk.
– Hogyan vezetett az útja az atomerőműbe?
– 1974 tavaszán Szabó Benjamin, az erőmű akkori
kormánybiztosa megkeresett a tatabányai erőműnél, ahol igazgató voltam, hogy szeretné, ha Paksra
jönnék. A felkérés váratlanul ért, nehezen döntöttem, mert ott már bedolgoztam magam, családom
is jól érezte magát, és szüleimnek is sokat tudtam
segíteni. Végül is 1974 szeptemberében jöttem
Paksra. Előbb a miniszteri biztos helyetteseként dolgoztam, 1976-ban műszaki igazgató lettem, és
1978-tól 1991-ig, nyugdíjba vonulásomig a vezérigazgató posztot töltöttem be. Úgy gondolom, azzal,
hogy hosszú ideig voltam az erőmű vezetője, egyfajta stabilitást is közvetítettem a munkatársak felé.
– Mi jelentette Önnek a legnagyobb kihívást,
legnagyobb felelősséget?
– Aprólékosan, részleteiben tanultuk meg az atomerőmű működtetését, és vállaltuk az üzembe helyezését. Tekintve, hogy szakembereink különböző országok atomerőműveiben tanultak, gyakorolták be
munkájukat, nem tudtam felmérni, hogy mennyire
mély, alapos a tudásuk. Mikor már túl voltunk az első leálláson, üzemzavaron, és sikerült újraindítani a
blokkot, akkor már nem tartottam semmitől, és láttam, hogy ezek a fiatalok képesek kézben tartani az
atomerőművet. A legkritikusabb időszakot számomra a blokkok üzemanyagtöltettel való élessé
válása jelentette. Az első párhuzamos kapcsolás
után szépen haladtunk előre, és egyértelműen
megmutatkozott a szakemberek hozzáértése.

Baleset-elhárítási gyakorlat
az atomerõmûben
Az atomerõmûben december 1-jén teljes körû baleset-elhárítási gyakorlatot
tartottak. Az elõzetes terveknek megfelelõen a kialakult veszélyhelyzet-kezelési feladatokat az erre a célra kiépített
Védett Vezetési Pontról irányították. Az
Erõmû Irányító Központja, a Szimulátor
Központ, a Létesítményi Tûzoltóság, a
riasztással aktivált Balesetelhárítási
Szervezet (BESZ) kijelölt beosztottai, készenlétesei, illetve külsõ együttmûködõk és megfigyelõk is részesei voltak
az eseményeknek.
A szakemberek egy feltételezett földrengés kapcsán – a technológiai események miatt – nagy mennyiségû radioaktív anyag kijutását modellezték. Az üzemi területen és környezetében védõintézkedéseket határoztak meg. Az ehhez
kapcsolódó feladatok ellenõrzésére egy
órára az atomerõmûben teljes elzárkózást és mozgáskorlátozást vezettek be.
A sérültek ellátását az 1300-as épületben, a kimenekítést és az épületben tartózkodók elõzetes regisztrációját a központi Irodaépületben gyakorolták. A Védett Vezetési Ponton a normál villamoshálózat kimaradását szimulálva aggregátoros üzemmódot is bevezettek, ezzel
ellenõrizve a létesítmény veszélyhelyzeti mûködõképességét.

– Milyennek
látta a dolgozók munkához való hozzáállását?
– Az összes
ember, aki itt
dolgozott,
mindenki lelkes volt és
mindenki magáénak érezte az erőművet. Ha
kellett, önként bennmaradtak. Tudtuk, hogy mi
a dolgunk, és számomra nagy öröm, hogy a közös munkánk jól sikerült. Hazánkban mi építettünk először atomerőművet, ami mindenkinek
új volt, éppen ezért rajtunk volt az ország szeme.
– A blokkok üzembe lépését követő munkásévek alatt is voltak kihívások?
– Amikor 1987-ben mind a négy blokk működni
kezdett, akkor arra törekedtünk, hogy minél nagyobb teljesítményt érjünk el. Csúcsokat döntöttünk, és tekintélyünk lett az iparágban. Aztán nekikezdtünk az 1000 megawattos blokkok beruházási munkáinak, ami a rendszerváltás és az
igények visszaesése miatt abbamaradt.
– Nyugdíjba vonulásával nem fejeződött be az
erőművel való kapcsolata. Ez miben teljesedett ki?
– Szinte egész mostanáig betöltöttem valamilyen funkciót az iparágban. Előbb az MVM Zrt.nél voltam igazgatósági tag, majd az Ovitnál és
a Mavirnál, és így mindig volt rálátásom az
iparágra, az atomerőműre. Sokan felkerestek
otthonomban is, például a kívülről érkező vezetők még mielőtt elfoglalták volna helyüket, már
bejelentkeztek hozzám beszélgetésre.
– Sokan úgy emlékeznek, hogy Ön, mint Mátyás király járta az üzemet.

– Gyakran állítanak meg még ma is, és felidézik, hogy ott ültem közöttük, és beszélgettünk.
Én azért mentem mindig a dolgozók közé,
mert meg akartam tudni, hogy mi a dolguk,
mi a véleményük, hogyan érzik magukat és
családjukban minden rendben van-e. A munkától nem lehet elválasztani a családot, hiszen a családi probléma hat az emberre és kihat a munkájára. Én legtöbbször éjjel mentem bejárásra, mégpedig azért, hogy ne találkozzam vezetőkkel, és a munkások elmondhassák a gondjaikat. Ennek jó hozama lett,
mert a vezetők is szembesültek a problémákkal, és kénytelenek voltak beszélgetni a munkásokkal.
– Hogy érzi magát nyugdíjasként?
– Nagyon élvezem a nyugdíjasságomat. Nem
vagyok időhöz kötve, gondokkal terhelve. Élve-

FOTÓ: BODAJKI ÁKOS

Kommunikációs találkozó

Az egyik leginkább várt, a szimpóziumon szokatlan programpont
dr. Gadó János, a KFKI AEKI igazgatója, Hamvas István, a Paksi
Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója és dr. Rónaky József, az OAH főigazgatója kerekasztal-beszélgetése volt a paksi atomerőmű bővítéséről a második napon. Gadó János három főbb kihívást lát:
a nukleáris hatóság esetében a megfelelő szabályzórendszer kialakítása és a lakosság kétségeinek eloszlatása a biztonság

iránt, a beruházónál magas szintű munkakultúra fenntartása, a
háttérintézmények esetében pedig az oktatás, kutatás fejlesztése az új létesítmény részleteiben való megismeréséhez. Hamvas
István az atomerőmű bővítését komplex, hazai energia-, gazdaság- és környezetstratégia részeként képzeli el. Ez a vízió a klíma,
a mezőgazdaság és a vízháztartás védelmét is tartalmazza mezőgazdasági, klímavédelmi, energiabiztonsági célokból. Az
elemzések szerint a bővítés mindenképpen megtérül. Rónaky
József kiemelte, hogy a nukleáris és más hatóságok feladata a
biztonság szavatolása megfelelő szabályozással, ellenőrzéssel,
felügyelettel, folyamatos értékeléssel. Meg kell kezdeni a felkészülést a szükséges döntésekkel, az engedélyezési feltételek
meghatározásával és biztosításával.
Bajsz József, a Paksi Atomerőmű Zrt. főosztályvezetője a
2020-ig és 2050-ig szóló európai energiapolitikai kitekintéseket vizsgálta. A villamosenergia-fogyasztás 1,5-1,8%/év
mértékű növekedésével, legfeljebb +2 fokos felmelegedéssel
és a CO2-kibocsátás 80%-os csökkenésével számolnak
2050-ig. A 2010-es energiapolitikai célok nem teljesültek, és
ez várható 2020-ban is. A nukleáris célok érdekében 2050-ig
évente hat nagy atomerőművi blokkot kellene építeni.
Dr. Aszódi Attila, a BME NTI igazgatója a villanyautók elterjedésének energetikai hatását vizsgálta. Ha 2020-ra 240 ezer
villanyautó fut Magyarországon, a feltöltésükhöz szükséges
+880 MW teljesítmény a mélyvölgyi igényeket csökkenthetné
jó időzítéssel. Éjszakai árammal 420 Ft-ba kerülhetne 100
km, és csak 0,33 g szén-dioxid-kibocsátással kellene számolni, ha az áram új atomerőműből származna.
Dr. Buday Gábor, az RHK Kft. tudományos és műszaki igazgatója a kiégett fűtőelemek (kfe) kezelésének referencia-forgatókönyvét (rfk) mutatta be. Fontos, hogy a referencia-forgatókönyv megvalósítható, költségelhető, elfogadtatható és reverzibilis legyen. Az üzemanyagciklus zárásában a Nemzeti Program a proaktív „do and see” megközelítést alkalmazza.
A szekciókban téma volt többek között a paksi bővítéssel
foglalkozó Lévai-projekt helyzete, a projektkockázatok kezelése, az atomerőmű-beruházás árindexe, az európai tapasztalatok. Érdekes előadásokban mutatták be a teljesítménynövelési projekt eredményeit és tapasztalatait, a kapcsolódó elemzéseket és az üzemanyag-fejlesztést. Szó volt a nukleáris képzésről és szakember-utánpótlásról. Több előadó
foglalkozott reaktorfizikai és termohidraulikai elemzésekkel,
fúziós kutatásokkal.
Az igen sikeres szimpózium nagyrészt a Paksi Atomerőmű Zrt.
támogatásával, Cserháti András főosztályvezető és munkatársai szervezésében jött létre. A magas színvonalú ellátás
mellett Alekszej Kovinyev ukrán szakember nukleáris karikatúrái színesítették a szabadidős programot. Hadnagy-Gyulai

Évfordulót ünnepelt
a látogatóközpont
Folytatás az 1. oldalról.

– Az eltelt idõ alatt miként változott a szervezet
mûködése? – kérdeztem Mittler István kommunikációs
igazgatót.

- A központ fõ célja volt a látogatók fogadása mellett, hogy a
kommunikációs szervezet különbözõ egységeit összevonja, egy
helyen mûködtesse. A Tájékoztató és Látogatóközpont (TLK)
feladatköre folyamatosan bõvült, technikai ellátottsága, mûszaki színvonala korszerûsödött. Az elmúlt években a társaság
életében nagymértékben megnõtt a kommunikációs terület
szerepe és súlya. Jelentõs feladat hárul mind a kommunikációs,
mint pedig a látogatókat fogadó csoportra. Évente 25-30 ezer
látogatót fogadunk. Egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk a külsõ és belsõ kommunikációra annak érdekében, hogy a dolgozók
gyorsan értesüljenek az eseményekrõl, és a lakosság is hiteles
információhoz jusson.
A társasági portálrendszer
naponta, a Heti Hírlevél hetente
ad tájékoztatást munkatársaink
számára, míg az Atomerõmû
újság havonta jelenik meg. Az
újság a kezdeti negyedéves és
négyoldalas kiadványból színes,
14 oldalas regionális lappá vált,
amely eljut az atomerõmû
körzetében lévõ 22 településre, több mint 30 ezer példányban.
Egy rendkívüli esemény bekövetkezésekor, mint például
a vörösiszap-katasztrófa, a portákon tájékoztató, figyelemfelhívó anyagokat helyezünk el, ezzel is bõvítve az információs rendszerünk lehetõségeit. Nagyon fontosnak tartom
az igazgatóságokkal és a különbözõ szervezetekkel közösen
végzett akcióinkat, hiszen a hiteles tájékoztatás nagyon
fontos pillére az atomerõmûben dolgozók közel ötezer fõs
serege, akik hiteles közvetítõi az erõmûben történteknek,
amennyiben a feléjük irányuló tájékoztatás is hiteles.
Szólnom kell a lakosság körében rendkívül jó hatékonysággal mûködõ tájékoztató kamionról, amelyet a bõvítés kapcsán
indítottunk múlt év októberében. Célunk, hogy az interaktívvá alakított kamiont 2013 nyaráig minden 5000 fõnél
nagyobb lélekszámú magyarországi településre eljuttassuk.
Közben megújult a látogatóközpont kiállítótere, interaktívabbá vált, a kor kihívásaihoz igazodott.
Ez év júliusában megtörtént az új múzeumi épület mûszaki
átadása, amelyben az Atomenergetikai Múzeum mint országos
szakmúzeum kap helyet. Megragadva az alkalmat, köszönetemet
fejezem ki mindazon szervezeteknek, az aktív és nyugalmazott
kollégáknak, akik segítették és segítik a múzeumi gyûjtemény
gyarapodását, a régi berendezések összegyûjtését, az információk átadását, a különbözõ régi tárgyak és eszközök leírását.
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A Magyar Nukleáris Társaság (MNT) kétnapos szakmai ren dezvényének 2010. december 2-3-án a teljesen felújított
paksi Erzsébet Nagy Szálloda adott otthont. Mintegy 150
szakember hallgatta a plenáris ülés és két párhuzamos
szekció 51 előadását.
A plenáris előadások között az első nap dr. Gerse Károly, az
MVM Zrt. vezérigazgató-helyettese az erőmű-létesítési lehetőségeket vázolta fel. 2020-ra +7000 MW új villamos kapacitásra, valamint +1600 MW megújuló alapú teljesítményre lesz
szükség. Szerinte az importfüggőségen, a CO2-kibocsátáson, a
versenyképességen csak az atomerőmű bővítése javíthat.
Török Szabina, a KFKI AEKI tudományos tanácsadója különböző villamosenergia-termelési alternatívák és szcenáriók
környezetgazdasági értékelését mutatta be a teljes életciklusra vonatkozóan. A vizsgálat gazdasági, környezeti, társadalmi
hatás szempontjából történt meg. Az atomenergia mindig
igen jól szerepelt.
Barnabás András, a Wildhorse Energy Hungary Kft. ügyvezető
igazgatója elmondta, a hazai uránbányászat 180 dollár/kg
feletti uránár mellett nyereséges, és az árak további növekedése várható. A nyilvántartás szerint a Mecsek környékén legalább 30-30 ezer tonna a megkutatott és a reménybeli uránvagyon, ami 25-50 éves gazdaságos kitermelést jelenthet.
Dr. Horváth Ákos, a KFKI AEKI igazgatóhelyettese a francia felügyelet mellett cseh-magyar-szlovák együttműködésben
megvalósítandó ALLEGRO reaktor terveiről számolt be. A 75
MWt hőteljesítményű, héliumhűtésű, kéthurkos kísérleti reaktor célja a IV. generációs, 2400 MWt-os, gázhűtésű európai
gyorsreaktor életképességének igazolása.

zem a pihenést, olvasgatást, a kerti munkát.
Amíg dolgoztam, minden tőlem telhetőt megtettem. Ha itthon megszólalt a telefon, bizony
erősebben dobogott a szívem. Elég volt a munkából, a felelősségből. Az erőműben jó érzéssel köszöntünk el egymástól, most pedig örömmel mondhatom, hogy nagyon jó egyensúlyban van az életem.
– Mit üzen az erőmű jelenlegi dolgozóinak?
– Becsüljék meg ezt a munkahelyet. Néha csak
akkor veszik észre, hogy milyen jó helyen dolgoznak, amikor valami miatt meginog a helyük.
Becsüljék meg ezt a munkát, hisz a bővítés által, az új blokkok építésével az atomerőmű
még 60 évig stabil munkahelyet biztosít. Figyeljenek oda, hogy ne hibázzanak, mert ha
egyszer vétenek, akkor minden addigi bizalom
elveszik.
Lovásziné Anna

Az MVM Zrt. kommunikációs igazgatója, Felkai György találkozóra hívta az MVM tagvállalatainak kommunikációs területein dolgozó munkatársait. Az összejövetelt játékos-sportos program is színesítette. A spontán módon kialakított, vegyes összetételû
csapatok bowlingban mérték össze ügyességüket, melynek eredményeként kupát
nyert a legjobb eredményt elért csapat, valamint a legjobb nõi és férfiversenyzõ.

IX. Nukleáris Technikai Szimpózium

- A TLK elfogadottságáról számos visszajelzés tanúskodik, amelyben a szervezet vezetõi munkájának
értékelése is megjelenik.
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A december elején beköszöntött szélsõséges idõjárás ellenére a gyakorlás
minden tervezett célja sikeresen teljesült. Vendégként a mohi atomerõmûbõl,
a Magyar Honvédségtõl és a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságról
is érkeztek szakemberek, akik saját területükrõl vett megoldásaikkal és tapasztalataikkal segítették a munkát. Az
Országos Atomenergia-hivatal budapesti központjában mûködött a nukleáris
veszélyhelyzet-kezelésre létrehozott
CERTA Központ, illetve helyszíni megfigyelõ is ellenõrizte a gyakorlatot.
Az események lezárása után tartott
azonnali értékelés alapján a próba megfelelõ minõsítést kapott. Részleteket tartalmazó értékelésüket az együttmûködõ szervek és a megfigyelõk is elkészítik, mely
alapján a hiányosságok felszámolására intézkedési tervet határoztak meg. edett
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Pónya József Príma díjat kapott

Jelzés a Lévai-projektrõl

- Elismerte munkámat egy-egy díjjal a szakújságírók és a
Szóvivõk Egyesülete is, amirõl azt gondolom, ez a dicséret
nem csak engem illet, hanem munkatársaimat is. L.Anna
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Egészségnap az atomerõmûben
Hagyományteremtõ céllal rendezték
meg november 25-én az elsõ Egészségnapot a PA Zrt. területén.

Az Energetikai Szakközépiskola
és Kollégium (ESZI) mindig a jövõ
iskolája volt, úgy oktatási programja, színvonala, mint technikai ellátottsága tekintetében is.

ninget mutatott be, melyre több ízületet
egyszerre aktiváló mozdulatok jellemzõk.
Szatmári Szilvia a pszichés eredetû mozgásszervi betegségekrõl és a stresszkezelésrõl tartott elõadást, mely rövid tornával
zárult. Szendrey Anna, a Santál Wellness
Club szakmai vezetõje, táplálkozási tanácsadó elõadása arról szólt, hogyan lehet
egy mozgásprogramot állapotfelmérés
után úgy kialakítani, hogy a fogyás sikeres legyen. Az érdeklõdõk az egész test átmozgatására alkalmas gyakorlatsort próbálhattak ki egy speciális eszköz segítségével (TRX). A Santál Wellness Club szakemberei egyéni mozgásos, táplálkozási és
kozmetikai tanácsadással álltak az érdeklõdõk rendelkezésére.
Dr. Brázay László fõorvos korunk népbetegségérõl, a mozgásszervi elváltozásokról beszélt. Elmondta, e problémák
legnagyobb részét a gerincbetegségek teszik ki. Kiemelte a D-vitamin szerepét,
mely fontos csontrendszerünknek, és
hozzátette, hogy napi 20 perc napozás jótékony hatással van szervezetünkre.
Monspart Sarolta elõadásában felhívta
a hallgatóság figyelmét arra, hogy a házasságban élõk tovább élnek, valamint az

egészséges életmód és a család kapcsolata nagyon fontos. Hangsúlyozta, hogy a nõ
a család egészséges életmódjának karmestere.
A biotermékek táplálkozásbeli szerepérõl Ollé Sándor és dr. Berta Zoltán tartott
elõadást, ahol tájékozódhattunk a homoktövis elõnyös hatásairól a daganatos betegségek megelõzésében és gyógyításában.
Sebestyén Szilvia, Az Elsõ Magyar
Makrobiotika Intézet vezetõje, a makrobiotikus táplálkozást, az ételek egészségesebb elkészítési módját ismertette. Megtudhattuk, hogy ez a növények energetikai egyensúlyán alapuló módszer.
Az érdeklõdõk ebédidõben Fõzõshow-n
kóstolhatták meg Kovács János Venesz-díjas mesterszakács irányításával, az Atomix
Kft. munkatársai közremûködésével készített egészséges és ízletes ételeket.
Az egész napos szolgáltatások között
az érdeklõdõk kipróbálhatták az irodai
frissítõ masszázst, és megismerkedhettek a jadeköves masszázsággyal is.
- Én gerincpanaszaim miatt próbáltam
ki, és kedvezõ hatást tapasztaltam. Ez a
nap lehetõség volt arra, hogy jó irányban
induljon el a munkahelyi egészségfejlesz-

tés - mondta el tapasztalatait Ferenczi
Józsefné pénzügyi és számviteli osztályvezetõ.
- Jó ötletnek tartanám, ha az itt bemutatott speciális ergonomikus irodai szék
felkerülne a vbkj-palettára, és megvásárolhatnánk munkahelyi használatra - nyilatkozta Benkéné Ambach Erzsébet gazdasági elemzõ.
- Hasznos kezdeményezésnek tartom
az Egészségnapokat, hiszen az egészség
a legfontosabb értékünk. Amit megeszünk, azzá leszünk, tehát az étkezéssel
lehet legjobban befolyásolni az egészségi
állapotunkat. Ha mindezt többen tudnák
hasznosítani, az éves orvosi vizsgálatokon jobbak lehetnének az eredmények nyilatkozott Zsoldos Ferenc létesítményfenntartási igazgató.
A rendezvényrõl megkérdezettek a pozitív tapasztalatok mellett mindannyian
kiemelték az Egészségnap szerepét, mint
a munkavégzés hatékony támogatóját,
amely hozzájárul a testi és lelki betegségek megelõzéséhez, a helyes életmód kialakításához és fenntartásához, ezáltal a
táppénzen töltött napok csökkentéséhez.
Kárpáti Viktor

Digitális táblákat pályázott és nyert az ESZI
Az ESZI Intézményfenntartó és Mûködtetõ Alapítvány 2010. november
23-án sajtótájékoztatón mutatta be
az általa fenntartott Energetikai
Szakközépiskolának EU-pályázaton
elnyert információs, kommunikációs technológiai eszközöket.
A sajtó képviselõit Mittler István, az alapítvány kuratóriumának elnöke üdvözölte. A
továbbiakban Horváthné Szûcs Marianna,
az alapítvány ügyvezetõje adott ismertetést
a pályázat útján létrejött fejlesztésrõl, majd
Ronczyk Tibor, az iskola korábbi igazgatója, a pályázat elindítója, gyakorlati oldaláról mutatta be a programot.
Az alapítvány 10 807 613 Ft támogatást nyert az Új Magyarország Fejlesztési

Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív
Program támogatási rendszeréhez benyújtott „IKT-eszközfejlesztés a paksi
Energetikai Szakközépiskolában” címû
pályázaton. Ez az összeg tartalmazta a
technikai berendezéseik mellett a pedagógusok oktatását e korszerû eszközök
használatára is. Az iskola kilenc tantermében került elhelyezésre a pályázaton
elnyert informatikai csomag – interaktív
tábla, notebook és tartozékok –, mely vezeték nélküli internet-, illetve hálózati
hozzáféréssel is mûködik.
Horváthné Szûcs Marianna elmondta,
hogy a 2007-ben elõdje által kezdeményezett és megnyert európai uniós pályázatot 2010 elején újra be kellett nyújtani.
Az ESZI-ben a különbözõ szakmacsopor-

tok már eddig is használtak interaktív
táblát, így a pedagógusok egy része már
elsajátította a módszereket. A gyerekek
szívesen használják a modern technikát.
Sok esetben könnyebb így a tanulókat
motiválni, lehetõség van egyéni munkatempóban haladni, jobban le lehet kötni

Átadták a Pécs-Ernestinovo távvezetéket
Tovább erősödött a hazai villamosenergia-ellátás biztonsága azzal, hogy a Mavir november 17-én átadta a
Pécs-országhatár (-Ernestinovo) közötti 400 kilovoltos
távvezetéket.
Az 1999-ben üzembe helyezett Hévíz-Zerjavinec 400 kilovoltos távvezeték átadását követően újabb összeköttetéssel erősödött a magyar villamosenergia-rendszer déli
irányú kapcsolata a Pécs-országhatár (-Ernestinovo)
400 kilovoltos távvezeték üzembe helyezésével. A távvezeték létesítésével egyidejűleg az új összeköttetés
csatlakoztatása érdekében bővítették a Pécs és térségének villamosenergia-ellátásáért felelős 400/120 kilovoltos alállomást is. A második 400 kilovoltos horvátmagyar hálózat a kor követelményeinek megfelelő készülékek, berendezések és építési technológiák alkalmazásával, valamint a környezetvédelmi alapkövetelmények szem előtt tartásával, a kitűzött határidőn és a
jóváhagyott költségkereten belül valósult meg.
Az átadási ünnepségen Baji Csaba, a Magyar Villamos
Művek (MVM) Zrt. vezérigazgatója többek között elmondta, hogy a magyar oldalon 42,1 km hosszú távvezeték
117 darab úgynevezett „Fenyő” típusú oszloppal épült
meg, a beruházás teljes költsége 5,5 milliárd forint volt.
A projekt megvalósítását az Európai Unió is támogatta a
TEN-E (Trans European Networks-Energy) program keretében, 10 százalék fejlesztési forrás biztosításával.
Tari Gábor, a Mavir Zrt. vezérigazgatója jelezte, hogy az
átviteli rendszerirányító feladata a magyar villamosenergia-rendszer részét képező átviteli hálózatán – a hazai és
nemzetközi elvárásoknak megfelelő stratégián alapuló

fejlesztési, felújítási, karbantartási és üzemeltetési tevékenységével – biztosítsa a hálózat hosszú távú, biztonságos rendelkezésre állását, valamint a hazai villamosenergia-ellátás biztonsága európai szintjének folyamatos
fenntartását. Az 1993-ban meghatározott alaphálózati
stratégia eredményeként 2004-ben lépett üzembe a
Paks-Pécs 400 kilovoltos távvezeték és az új pécsi
400/120 kilovoltos alállomás. Mivel az összeköttetés
megvalósításával a térség ellátása csak egy távvezetéki
kapcsolattal volt biztosítva, az átviteli hálózatfejlesztési
tervek rögzítették, hogy a Dél-Dunántúl energiaellátásában fontos szerepet játszó pécsi alállomás ellátásbiztonságát az (n-1) elvnek megfelelően egy Ernestinovo irányú
400 kilovoltos távvezetéki csatlakozással kell növelni. A
most átadott új összeköttetés már mindenben megfelel
az ellátás biztonsági követelményeknek. Mayer György

a diákság figyelmét a ma jellemzõ információdömping közepette. Az információs,
kommunikációs technológiai eszközök alkalmazásával színvonalasabbá válhat a
közismereti oktatás is.
Ronczyk Tibor véleménye szerint az interaktív táblák jól használhatók minden
olyan esetben, amikor digitális tananyag
áll rendelkezésre. A tanár és a tábla viszonyát tekintve elmondta, a tábla nagy elõnye, hogy be lehet hozni általa a világot
az osztályba, atomreaktort lehet építeni
és meg lehet mutatni azt mûködés közben. Mindemellett viszont meghatározó a
tanár jelenléte is, aki nyomatékosít, ismétel, vagyis a maga személyiségével járul
hozzá a tananyag elsajátításának sikeréhez.
Lovászi Anna

A Magyar Nukleáris Társaság ünnepi
közgyûlése - 20 éves az MNT
Az MNT hagyományosan az éves Nukleáris Technika Szimpózium utáni délután
tartotta évzáró ünnepi közgyűlését, ahol
a társaság díjait is átadták. Az eseménynek ez alkalommal tényleg ünnepi apropót adott, hogy idén ünnepelhette 20.
születésnapját a nukleáris társaság. A
díjakat dr. Elter József, az MNT alelnöke
adta át, méltatva a díjazottak szakmai
tevékenységét, akik bemutatkozó előadással hálálták meg az elismerést.
Az MNT fődíját, a Szilárd Leó-díjat Csajági Sándor, az Energetikai Szakképzési
Intézet (ESZI) igazgatóhelyettese, fizikatanára kapta a fizika tantárgy népszerűsítésében végzett munkájáért.
Csajági Sándor 1986 óta dolgozik az
ESZI-ben. Nevéhez fűződik 1995-től a
Tolna megyei, 1998-től az Országos
Szilárd Leó fizikaverseny szervezése. A
gyakorlati tehetséggondozásról szóló
előadásában Csajági Sándor szerint
mind az egy-két rendkívüli tehetségre,
mind a többi diákra figyelmet kell fordítani. A sikerhez ambiciózus tanárokra
és a gyerekek motiválására van szükség. Bemutatta a társszerzőjével a 9.
osztálynak írt igen szemléletes, korszerű, feladatokra épített fizikatankönyvét,
amelyet a Nemzeti Tankönyvkiadó ta-

valy az év tankönyvének ismert el. Az
Öveges József-díjat Zsigó Zsolt, a nyíregyházi Bánki Donát Gimnázium fizikainformatika szakos tanára kapta a személyre szabott diákprojektjeiért, a diákokkal közös, saját fejlesztésű kísérleti
eszközeiért, fizikai közösségszervező
munkájáért, az ifjúsági innovációs versenyeken, különösen a robotika terén
elért eredményekért. Előadásában a
projekt alapú tehetséggondozást helyezte előtérbe, melyben fontos a hazai
és nemzetközi projektekben, versenyeken való részvétel. Magáénak vallja
Öveges József mondását: „A semmiből
is szertárt!” Kísérleteit, eszközeit mindig diákjaival együtt végzi, készíti olcsó
alapanyagok, ingyenes szoftver, saját
munka felhasználásával, jelentős számítógépes támogatással.
A Simonyi Károly-emlékplakettet dr.
Szepesi Tamás, a KFKI RMKI fiatal plazmafizikusa kapta fúziós plazmakutatásaiért. A deutériumjég-pelletek és a forró
plazma közötti kölcsönhatást vizsgálta,
melyről előadásában is beszámolt. A
plazma üzemanyag-utánpótlását belőtt
deutériumjég-pelletekkel lehet biztosítani, amelyek által okozott mágneses perturbációt vizsgálta. Hadnagy - Gyulai

Idén újabb elõrelépéseket tettek a fejlesztések terén, ami ismét kiemelte az
iskolát a hagyományos intézmények
sorából. Befejezõdött ugyanis a komplex akadálymentesítési projekt, amivel
kapcsolatban november 17-én Mittler
István, az ESZI Intézményfenntartó és
Mûködtetõ Alapítvány kuratóriumának elnöke és Szabó Béla, az iskola
igazgatója tartott sajtótájékoztatót.
Szabó Béla beszámolt az alapítvány
kuratóriumának 2009. június 29-i határozatáról, melyben az ESZI-ben
megvalósítandó akadálymentesítésrõl, és ahhoz pályázati források bevonásáról döntöttek. A pályázat elsõ részét a tervekhez, második részét a kivitelezéshez kapcsolódó feladatok adták. A beruházás az EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmusok támogatásával és a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány társfinanszírozásával valósult meg. A projekt kere-
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Az ESZI-ben tartott három napot követõen, az irodaépület földszintje adott otthont a rendezvénynek, melynek megnyitóján Bognár Péter humán igazgató köszöntötte a megjelenteket. Elmondta,
hogy a munkáltatók Magyarországon is
egyre nagyobb figyelmet fordítanak az
egészségfejlesztésre, hiszen életünk egyharmadát munkahelyünkön töltjük. A
paksi atomerõmû élen jár ezekben a kezdeményezésekben, és a cég humánpolitikájában is kiemelt szerepet képvisel a
munkavállalók testi-lelki egészségmegõrzésének biztosítása, és ennek elõsegítése.
- A rendezvény fõ célja az volt, hogy a
dolgozók közül minél többen részt vehessenek a megelõzést szolgáló legnépszerûbb szûrések egyikén – a tumormarkerek vizsgálatán. Vállalkozókat kértünk
fel az egészséges életmóddal kapcsolatos
termékbemutatók, elõadások, mozgásos
programok megtartására.
Tapasztalatunk, hogy az ESZI-ben lévõ
programokat elsõsorban a nyugdíjasok
és a munkavállalók családtagjai veszik
igénybe, mert az erõmûves dolgozóktól
több idõt, szervezést kíván az odajutás.
Azonban itt, az irodaépület földszintjén
kevesebb idõ is elég a lehetõségek megismeréséhez. Az Egészségnappal fel kívántuk hívni a munkavállalók figyelmét az
egészségtudatos magatartásra, a megelõzés fontosságára és a mozgásban gazdag,
egészséges életforma kialakítására - tájékoztatott László A. Zoltánné személyzetfejlesztési csoportvezetõ.
A program részeként Császárné
Balogh Anasztázia gyógytornász egy
munka közben is végezhetõ gyakorlatsort,
valamint a Dinamikus Ko-kontrakciós Tré-

Komplex akadálymentesítés megvalósítása
az ESZI-ben

tében elkészült a mozgássérültek közlekedését megkönnyítõ beltéri lift, két
mosdóhelyiség és az épületbe való bejutást segítõ rámpa. A látás- és hallássérültek számára a folyosók padlóburkolataiba tájékozódást segítõ vezetõsávot építettek be, és szoftverrel együtt
szereztek be két speciális számítógépkonfigurációt, valamint hallást segítõ
indukciós hurkokat alakítottak ki két
számítógépteremben. Az iskolában a
jobb tájékoztatás és a munkakörülmények javítása miatt áthelyezték a portahelyiséget is. A beruházás értéke
csaknem 65 millió Ft volt, amelynek
85%-a, vagyis 54 791 000 Ft a pályázati támogatás. A kivitelezõ Partner
Kft. a munkákat kiváló minõségben és
határidõre készítette el.
Mittler István tájékoztatójában elmondta, hogy az iskola a jövõ évben
ünnepli fennállásának 25. évfordulóját. Az eddig eltelt idõszak alatt természetesen elvégezték a szükséges javításokat, kisebb karbantartásokat, de számottevõ beruházás nem történt. A tulajdonos – a Paksi Atomerõmû Zrt. – és
az iskolát mûködtetõ alapítvány úgy
határozott, hogy a támogatott munkákkal párhuzamosan további felújítási és
karbantartási munkákra is most kerüljön sor. Így újult meg a tetõ szerkezete,
szigetelése, és elvégezték a külsõ téren
a padok felújítását, a kerítés és kültéri
fémszerkezetek korrózióvédelmét, festését. Kijavították a sérült útburkolatokat az épület körül, és megoldották a
csapadékvíz elvezetésébõl adódó gondokat is. A belsõ térben a festés-mázolás mellett a részleges villamos hálózat
felújítása is megtörtént. Az õszi szünet
után a diákok és tanáraik, valamint az
iskola személyzete nagy örömmel vették birtokba a jelentõsen megszépült
munkakörnyezetüket. Mittler István kiemelte, hogy a most megvalósított felújításokkal nem fejezõdik be az iskolában folyó korszerûsítés. Terveik között
további fontos épület-karbantartási feladatok szerepelnek. A nyári szünetben
kívánják végrehajtani a külsõ nyílászárók festését és a vízelvezetõ csatornák
cseréjét. A legnagyobb munkát a sportcsarnok teljes körû felújítása jelenti.
Ezzel kapcsolatban már az idei évtõl
foglalkoznak az anyagbeszerzésbõl
adódó teendõkkel, de a konkrét felújítási munkák jövõ év márciusában kezdõdnek.
L. Anna
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Az atomerõmû gyakornoki
szemmel

Palágyi Menyhért
könyvének bemutatója

Libanap a fõzõklubban
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November 13-án
libanapot tartott a Reform
Főzőklub a Prelátus épületében. A Mártonnapi libamenüre a klub tagjain
kívül hivatalosak voltak a főzőklub szponzorai is. A meghívott vendégeket
Kovács János mesterszakács, a klub vezetője
fogadta, és röviden bemutatta a főzőklub
2010. évi tevékenységét, majd a klub tagjai
megköszönték a szponzorok támogatását. Ezután került feltálalásra a libamenü, melyet a
klub tagjai egész napi szorgos munkájukkal
készítettek el.
A menü az alábbi négy fogásból állt:
Libamájpástétom marinírozott paprikával,
spárgával és vinegrettel; Szárnyas krémleves
gyömbéres gombóccal, libatepertővel; Fűszeres, ropogós libacomb koriánderes párolt káposztával, hagymás tört burgonyával; Diópuding vörösboros, aszalt szilvás raguval.
A jó étvággyal elfogyasztott vacsora után beszélgetéssel zárult a libanap.
Wollner Pál

és Látogatóközpont 15 éves kitartó és öszszehangolt munkájának köszönhetõ, melyet az atomerõmû magas elfogadottsági
rátája is hûen igazol.
Családom évtizedek óta Pakson él.
Testvérem a BME Ipari és Szállítási Logisztika szakirányának elvégzése után
az Elmû Nyrt.-nél helyezkedett el. Édesapám több mint 25 éve a PA Zrt. dolgozója. Édesanyám a Bóbita Bölcsõdében gondozónõként dolgozik. Így én is itthon,
Pakson képzelem el a jövõmet. Gyakorlatom során betekintést nyertem a magyar
villamosenergia-ipar meghatározó szereplõjének sokrétû kommunikációs tevékenységébe, és a tapasztaltakat, reményeim szerint a jövõben kamatoztatni tudom.
Györki Nóra

Vegetáriánus fõzõtanfolyam
Pakson

Paksi
világbajnok

A korrekt tájékoztatást
jutalmazták

Örvendetes jelenség
napjainkban, hogy mind
többek ismerik fel az
egészséges életmód,
ezen belül az egészséges táplálkozás fontosságát életminőségük javításában. Ezen a téren
kíván szakszerű és gyakorlati tanácsokat adni
a novemberben indult vegetáriánus főzőtanfolyam, egyben meg akarja mutatni, hogy lehet finom, ami egészséges. A foglalkozásokat minden esetben az alkalom témájával összefüggő
elméleti alapvetés vezeti fel, melynek keretében
szó esik az emésztőrendszer és a tápanyagok
kapcsolódó kérdéseiről, illetve a legfontosabb
táplálkozástudományi szempontokról. Ezt követi
azután az ételkészítés gyakorlati bemutatása és
az elkészült ételek kóstolása. Az elmúlt alkalmak
témáját a csontritkulás legjobb ellenszerét jelentő
reggeli édes gabonaételek és a szívbarát, kenyérre kenhető pástétomok adták. A következőkben
fog sorra kerülni egyebek mellett az adalékanyagmentes saláták és növényi öntetek, a fehérkenyér
egészséges alternatíváját jelentő, teljes kiőrlésű
gabonából készült barna kenyerek és péksütemények, a koleszterinmentes töltött és rakott zöldséges ételek, a húspótlók és növényi fasírtok, valamint a hagyományos édességek káros hatásaival nem fenyegető bukták és desszertek készítése. A foglalkozások az Oltalom Alapítvány szervezésében, kéthetente csütörtökönként, a Kossuth Lajos utca 7. szám alatt (a Hamüled Kft. éttermében) zajlanak.
Prancz Zoltán

Valóra vált a paksi nyugalmazott kommandós,
Farsang János álma, ugyanis első helyezést ért
el a 28. SWAT Round Up Kommandós Világbajnokság egyéni versenyszámában.
Pakson él feleségével és két fiával. A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Neutron Beavatkozó
Osztályától, közismertebb nevén Neutron Kommandótól vonult nyugdíjba 40 évesen. A kommandó képviseletében már több alkalommal járt
az amerikai Orlandóban megrendezésre kerülő
világbajnokságon, azonban mindenképpen ki
akarta próbálni magát egyéniben is. A 2008-as
évben indult a versenyen először önállóan, ahol
kimagasló teljesítménnyel második helyen végzett. Ez az eredmény arra ösztönözte, hogy még
több munkával kihozza magából a maximumot,
vagyis a versenyzők közül győztesként kerüljön ki.
A 2010. november 11-én tartott versenyen a
többéves gyakorlat és a kitartó edzés meghozta
eredményét, világbajnoki cím tulajdonosa lett,
maga mögé utasítva a többi 23 versenyzőt. A
szervezők évről évre nehezítik és változtatják a versenypálya hosszát, valamint a leküzdendő akadályokat. Az idei feladat a 6 kilométer hosszú mocsaras terepen való átjutás volt, amelyet azzal
kombináltak, hogy terhelés alatt kellett különböző
fegyverekkel célba lőni.
A jövőbeli tervei között
szerepel világbajnoki címének megvédése, ami
azonban elmondása
szerint nagyon nehéz
feladatnak ígérkezik.
Kern Dóra

A katasztrófavédelem, a tűzoltóság, a polgári
védelem munkájáról szóló tájékoztatásért kapott elismerést Schuckert József. A Fortuna Rádió főszerkesztőjének az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója adományozott emléktárgyat a természeti katasztrófák
csökkentésének világnapja alkalmából. Az elismerést Mácsai Antal megyei igazgató adta át
megköszönve a közvélemény folyamatos, pontos és hiteles tájékoztatását. Miként hangsúlyozta, Schukert József hosszú idő óta készít

kapcsolatos kérdésekkel. Kiemelten fontos feladatuknak tekintik az öngyilkossági gondolatokkal küzdõk felkarolását,
megmentését, amihez azonban az szükséges, hogy akinek ilyen problémája van,
minél elõbb kérje a segítséget. A szenvedélybetegekkel, illetve hozzátartozóikkal
diplomás addiktológiai konzultáns foglalkozik. A konzultációk alkalmával ASIteszttel (Addikciósúlyossági Index) vizsgálják a függõség mértékét, megnézik az
életviteli problémákat, majd kellõ motiváció esetén a kliens eldöntheti, hogy szeretne-e továbbra is járni, illetve milyen további segítségnyújtást szeretne igénybe
venni, pl. anonim alkoholisták segítõ csoportja vagy rehabilitációs intézmény. A
kliensek fogadása délután történik, így
nem kell a munkahelyrõl hiányozni.
A szolgálat ingyenes, igénybevételekor
biztosított az anonimitás, és semmiféle
kötelezettség nem hárul a személyre. Az
iroda hétfõn és szerdán 16-18 óráig az Újtemplom utca 26-28. sz. alatt várja az érdeklõdõket, telefonon a 06/20 240 13 80as számon lehet érdeklõdni.
L. A.

Csillagfény Parádé
2010. november 6-án rendezte meg a Csillag
Show Táncegyesület Pakson a VI. Országos
Csillagfény Parádét - Csillagfény Táncversenyt
és a Nemzetközi Alpok-Adria Szépségverseny
Tolna megyei döntőjét. Az egyesület az esélyegyenlőség jegyében országosan egyedülálló
rendezvényt szervezett. Fontos feladatának tekinti a fogyatékossággal élő és az önálló élethez segítséget nem igénylő emberek közötti
kapcsolatteremtés lehetőségét, a közvélemény
nyílt formálását és az ezzel kapcsolatos kampányt. A megmérettetés eredményeként Paks
szépe Bugya Dóra, Megye szépe Paskuly Bianka, Magyarország csillaga Weisz Fanni lett.
Gyöngyszemek győztesei: és 1. Samu Adrienn,
2. Asztalos Laura, 3. Farkas Frida Kamilla.
Jövő Csillagai: 1. Bodor Elvira, 2. Papp Veronika, 3. Karsai Gréta.
A rendezvény főtámogatója a Paksi Atomerőmű Zrt. volt.

korrekt, gyors híradást az aktualitásnak megfelelő tudnivalókról, a katasztrófavédelmet érintő
főbb eseményekről, idén hangsúlyozottan a
május-júniusi ár- és belvízvédekezés megyei
helyzetéről. Ezzel nagymértékben segítette a
megyei igazgatóság lakosságtájékoztatási tevékenységét. Schuckert József indulása, azaz tizenöt éve munkatársa, jelenleg főszerkesztője a
Fortuna Rádiónak. Nemcsak hírműsorok szerkesztésével foglalkozik, hanem zenei és magazinműsorokban is szerepet vállal. Vida Tünde

Kalocsai híradás

FOTÓ: LOVÁSZINÉ

Impresszum

Atomerőmű
Kiadja: a Paksi Atomerőmű Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
Felelős kiadó: Hamvas István vezérigazgató
Nyomdai előállítás: AS-Nyomda Kft. Szilády
üzem, Kecskemét, Mindszenti krt. 63.
Felelős vezető: Boros Gábor
Szerződésszám: 4600002419
Főszerkesztő: Lovászi Zoltánné
e-mail: lovaszine@npp.hu
Főszerkesztő-helyettes: Beregnyei Miklós
A szerkesztőség tagjai: Enyedi Bernadett,
Gyöngyösiné Nyul Petra, Gyulai János,
Hadnagy Lajos, Medgyesy Ferenc, Prancz
Zoltán, Sipos László, Tóth-Pataky Adrienn
Magdolna, Wollner Pál
Tördelés: Fazekas András
Szerkesztőség címe: Paksi Atomerőmű Zrt.
Tájékoztató és Látogatóközpont, 7031 Paks,
Pf. 71, telefon: 75/ 507-882,
telefax: 1/355-7280
Internet: www.npp.hu; www.atomeromu.hu

A látogatóközpontban eltöltött hetek
megerõsítésül szolgáltak az egyetemen
elsajátított elméleti tudásomnak. Ezelõtt
elképzelésem sem volt arról, milyen szerteágazó tevékenységet folytat mûködése
során az atomerõmû. A köztudattal ellentétben nem csak áramot termel, a társadalmi szerepvállalás területére is nagy
hangsúlyt fektet. Szakdolgozatomban a
Paksi Atomerõmû Zrt. PR (Public Relations) tevékenységének bemutatásához
nagyban hozzájárult az itt dolgozó kollegák sokéves szakmai tudása és tapasztalata, segítõkészsége. Kutatásom részét
képezte egy kérdõív látogatókkal történõ
kitöltetése, mely az atomerõmû látogatottságáról és megítélésérõl szolgáltat
kedvezõ adatokat. Mindez a Tájékoztató
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November 15-én a Pákolitz István Városi
Könyvtárban került sor Palágyi Menyhért: A tér
és az idő új elmélete (egy metageometria
alapfogalmai) című könyvének bemutatójára.
A bemutatón részt vevők három előadást
hallgathattak meg:
1. A fizika igézetében (Toró Tibortól Palágyi
Menyhértig) – előadó Serdültné Benke Éva
2. Köbmérföld és fénymásodperc, hármashalom, négyesvektor (Palágyi Menyhért
téridőelmélete) – ea. dr. Nemes Imre reaktorfizikus
3. Palágyi Menyhért a középiskolai fizikaoktatásban – ea. Csajági Sándor fizikatanár
Palágyi Menyhért 1859. december 26-án
Pakson született és 1924-ben hunyt el.
A filozófián kívül matematikai és természettudományi, továbbá irodalmi és társadalomelméleti kérdésekkel egyaránt behatóan foglalkozott. Különleges jelentőségűek Palágyinak
a tér és az idő kérdéséről vallott - először már
1896-ban kialakított, majd 1901-ben teljesen kidolgozott - tanai, amelyek szempontjaival évekkel megelőzte a relativitáselméletet
(1904). Kanttal szemben megfogalmazta a
tér és idő egységének elvét, amely szerint a két
fogalom egymás számára nélkülözhetetlen.
A tér és az idő új elmélete tanulmánya 1901ben jelent meg Lipcsében német nyelven.
Palágyi „e rövid, de fontos művének magyar
változata most jelenik meg - írja e kötet előszavában Toró Tibor atomfizikus - ezzel viszszajuttatjuk a magyar kultúrának, a magyar
nyelven olvasóknak Palágyi Menyhért szinte
teljesen elfelejtett alapvető művét…. A két filozófiai és fizikai alapfogalom, a tér és az idő
egyesítése szükségességének gondolatát,
melyet ő a XX. század elején a világon is az elsők között fogalmazott meg.” A kötetet dr.
Wieser Györgyi fordította le, kiadta a paksi
Pákolitz István Városi Könyvtár. Wollner Pál

Paksi Városi Mentálhigiénés Egyesület
A ma emberét ebben a gyorsan változó világban számos
hatás éri. Nem kerülheti el a
társadalmi nehézségekbõl
adódó terheket, és sokszor magánéleti válsággal is meg kell
küzdenie. Hogyan tud az ember megfelelni a kihívásoknak? Mindenkinek jó tudni akár ha sajátmagáról, akár ha
ismerõsérõl lenne szó -, hogy
városunkban mûködik a Paksi Városi Mentálhigiénés
Egyesület egy Mentálhigiénés
Irodával és egy lelki segély szolgálattal,
mely fõ célja, hogy lelki támaszt nyújtson a nehéz életszakaszba került egyéneknek, és jó irányban tudjanak változtatni az életükön.
Az egyesület 2005-ben alakult. Kezdetben helyi rendezvényeken vettek részt,
múlt év októbere óta a lakótelepen Mentálhigiénés Irodát mûködtetnek.
Az iroda tevékenységérõl, céljairól Erdélyi Gabriella szociálpedagógus, addiktológiai konzultáns, az iroda vezetõje
adott tájékoztatást. Mint mondta a lelki
segély szolgálatot NCA-pályázaton elnyert
támogatásból, illetve Barnabás István alpolgármesteri keretébõl nyújtott támogatásból tartják fenn. Szolgáltatásaikat
olyan személyek veszik igénybe, akik átmeneti krízisben vannak, problémájukat
nem tudják, vagy nem akarják családtagjaikkal megbeszélni. Sokak számára éppen a családtagjaik közt kialakult konfliktus okozza a problémát. Az irodában foglalkoznak válással, szülõ-gyermek közötti kapcsolattal, súlyos betegséggel, munkanélküliséggel, szenvedélybetegséggel
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Nevem Györki Nóra,
az Óbudai Egyetem
hallgatójaként idén
diplomázom a Keleti
Károly
Gazdasági
Kar marketing szakirányán.
Szakmai
gyakorlatomat a paksi atomerõmû Tájékoztató és Látogatóközpontjában töltöttem. Itt tájékoztatási
és adminisztrációs
feladatokat kaptam,
és segédkeztem az
Atomenergetikai Múzeum nyitását megelõzõ elõkészítõ tevékenységekben is.

Minél elõbb kérje a segítséget

Fergeteges élmény volt. Nem is olyan rég, november elején egy elég érdekes fiatal társaság látogatott el Paks városába. Miért érdekes? Mert ők nem egyszerű magyar fiatalok, hanem oroszok, ha csak részben is, de azok. Én is köztük voltam, és egyáltalán
nem bántam meg ezt a kirándulást. Magát a kirándulást dr. Haszanova Rita, az Alfavit Oktatási és Kulturális Közhasznú Alapítvány
elnöke szervezte, és Pakson Kern Tatjána fogadott minket. Rendkívül sok és gazdag programban volt részünk. Már a fogadtatás
is remek volt, ugyanis a Prelátusban laktunk. Emellett hatalmas benyomást tett rám és társaimra az atomerőmű meglátogatása.
Sosem tudtuk volna elképzelni, hogy valaha ilyet fogunk látni az életben. Maga az atomreaktor látványa, amikor az ember látja,
ahogy ez a gépezet az ország jelentős részét táplálja energiával. Emellett még megnéztük az ökoparkot, és az erőmű múzeumában magáról az atomerőműről és az atomenergiáról sok mindent megtudtunk. Fergeteges élmény volt.
Csörgő Dániel (17)

Hetedik alkalommal tartották meg a Magyar Tudomány Ünnepét a kalocsai Tomori Pál Főiskolában. Az előadás-sorozatban hazai és határon
túli egyetemek előadói is részt vettek. Az előadásokban szó esett pénzügyi bűnökről, fogyasztói trendekről, a gazdasági fejlettség és az egészségi állapot összefüggéseiről, ill. a nők munkaerő-piaci helyzetéről is.
Befejeződött a kalocsai bölcsőde felújítása. Ennek nyomán megduplázódott a hivatalosan felvehető gyermekek száma, hiszen immár 33 főt
tudnak majd fogadni az intézményben. Ez az elhelyezési létszám korántsem elég, hiszen Katus Györgyné intézményvezető szerint jelenleg mintegy 40 gyermek elhelyezésére van szülői igény. A megnövekedett gyermeklétszámmal a használatbavételi és a műszaki engedélyek beszerzése után folytathatja tevékenységét az intézmény.
Új tárlat nyílt a kalocsai Városi Galériában. Ezúttal a Magyar Művelődési
Intézet és Képzőművészeti Lektorátus „Utazó Esszencia” című kiállítását tekinthetik meg az érdeklődők. Az amatőr alkotók műveit felvonultató, de zsűrizett alkotásokat bemutató tárlatban mintegy hetvenen
mutatkozhatnak be az ország nagyvárosaiban.
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Osztálytabló
Sorozatunkban ez alkalommal
a létesítmény-fenntartási igazgatóság karbantartási főosztálya
armatúra és csővezeték karbantartó osztályának munkatársait mutatjuk be.
Kindl Ferenc
osztályvezetõ
- Amikor jöttem
hozzád, azon gondolkoztam, vajon
van-e olyan ember
az atomerőműben,
aki tudja, hány kilométer csővezeték
és azon mennyi armatúra, szelep van
beépítve?

- Utána lehet nézni,
de nem hinném, hogy bárki is fejből megmondaná. Sok kilométer csővezeték, azon pedig tízezres nagyságrendű armatúra lehet.

- Sok bajotok van velük?

- Ahogy öregszik az erőmű, úgy a berendezések is egyre több gondoskodást igényelnek. A
csöveknél – a bennük áramló közegtől függően
– főként korróziós és eróziós problémák jelentkeznek, az armatúráknál a korrózió mellett a
kopás, az öregedés és az ezek hatásaként elő-

Szabadi Adrián
technológus mérnök
- Látva fiatal korodat, önként adódik a kérdés: ez az első munkahelyed?

- Munkahelyemnek valóban az első, viszont
már az ötödik cég dolgozójaként végzem ugyanazt a munkát. Külsősként, a Neutron Kft. munkavállalójaként kerültem ide még 2003-ban,
aztán végigjártam a sort, Atomix, Villkesz, Ovit,
majd PA Zrt.

- Hogy tetszik a munkád? Annak idején,
amikor kiléptél az iskolából, valami hasonlót képzeltél el?

Szabadi Vilmos
technológus
- Az osztályon belül
melyik szakterületet képviseled?

- A Rockwell szabályozós csoportnál
dolgozom, ott is kezdtem még 1984-ben,
akkor még a Bajnai
TSZ dolgozójaként.
Különböző szinteken
tevékenykedtem, vol-

Vranyák Péter
mûvezetõ
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– Milyen szakmai út vezetett az armatúraés csővezeték-karbantartó osztály hajtóműkarbantartó művezetői egységének művezetői beosztásáig?

– Az ESZI-ben végeztem 1991-ben, és még az
év szeptemberében felvételt nyertem az erőműbe. A jelenlegi művezetői egységemnél kezdtem
mint karbantartó lakatos. A munka mellett
folyamatosan iskolába, tanfolyamokra jártam.
Leérettségiztem, majd Pécsen megszereztem a
gépésztechnikus szakképesítést. Ezt követően
az erőműben minőség-ellenőri, nehézgépkezelői
és minőségirányítási megbízott tanfolyamokat
végeztem el. Az osztályunkon a vállalkozói munkavégzés megjelenése után 2002-ben műszaki
ellenőri beosztásba kerültem, majd 2005-ben
megbíztak a hajtómű-karbantartás művezetői
feladatainak ellátásával. 2008-ban szervezeti átalakulások történtek. 2010 elejétől ismét műve-

forduló tartalékalkatrész-hiány okozhat gondot.
Ez utóbbi megoldására két út lehetséges; az
utángyártás vagy új típus beszerzése. Azért azt
hozzá kell tennem, hogy a szerelvényeink döntő
többségének állapota nem változott az eltelt 30
év során, biztonságosan ellátják feladatukat.

- E kis bevezető után nézzük, hogyan is épül
fel az osztályotok?

- Jelenleg 74-en vagyunk állományban, szervezetünk két fő egységből áll. Az egyik az armatúra-karbantartó üzem, ahol az armatúrák és
hajtóművek javítását, karbantartását végezzük.
Az üzem három művezetői egységből áll, ezek a
primer köri, illetve a szekunder köri armatúrások, valamint a hajtóművesek.
Másik fő egységünk a csővezeték-karbantartó
üzem, ahol három kiemelt terület van, a csővezetéki MFT-k végrehajtása, a csőszakaszcserék
koordinálása és csőtartós munkák, valamint a
tömörtelenségelhárítás. Osztályunk főként végrehajtással foglalkozik, a műszaki tevékenység
majd’ teljes egészében a gépész műszaki osztály
keretében zajlik, bár mi is besegítünk.

- Mióta vezeted az osztályt?

- Két éve lesz hamarosan, 2009. január 1-jé-

- Igazából nem voltak
konkrét elképzeléseim,
de jól érzem itt magam,
semmiképpen sem
csalódtam. Egyetlen nehézség van számomra,
ez pedig a kora reggeli
felkelés. Úgy érzem, ezt
– sokak állításával szemben - soha nem lehet megszokni. A konkrét, napi
feladatok mellett hozzám tartoznak a különböző
műszaki ügyek előkészítése, a kapcsolattartás a
társszervezetekkel, szerződéses partnerekkel és
az alkatrészrendelések jelentős része is. Akkori
(most már nyugdíjas) kollegámtól, Nász Elemértől sokat tanultam a műszaki területről, bár

tam karbantartó, vezető szerelő, művezető, műszakvezető, több mint egy éve pedig technológus
a beosztásom. Nem szakadtam el azonban korábbi területemtől, hiszen továbbra is kötődöm
a csoporthoz, még akkor is, ha szervezetileg
elkerültem és a munkám egy jelentős része az
irodához kapcsolódik.

- Nem hiányzik a „vas szaga”?

- Szerettem karbantartóként dolgozni, jól megvoltam. Én inkább gyakorlati ember vagyok, ott
lenni helyszínen, megfogni a vasat, dönteni, ha
kell, aztán megcsinálni, amit kell. Ebben a tekintetben hiányzik a régi munka, az a közeg. Viszont
amikor vezető szerelő voltam, az kemény időszak
volt, szakmailag, emberileg egyaránt. A munka

zetői megbízást kaptam,
de szervezetünk kiegészült a működtetős és a
műszerész csoportokkal
és feladatkörökkel.

– Közelebbről milyen
berendezések tartoznak a művezetőség
feladatkörébe?

– Az erőmű egész
területén (szekunder és primer kör, vegyészet,
vízmű) több ezer villamos hajtómű, valamint
levegőrendszeri berendezések karbantartását,
javítását látjuk el. A műszerész csoport ezenkívül ellátja a levegőrendszeri berendezések
vezérlőszekrényeinek és vezérlőegységeiknek
javítását-karbantartását is.

– Milyen feladatokat takar közelebbről a
művezetői munkakör?
– Elsősorban a három különböző csoport
és szakterület koordinálását és összehangolt
munkavégzését jelenti a főjavítási és az üzem-

től. Paksi lévén mindig is vágytam arra, hogy
az atomerőműben dolgozzak. A középiskolát az
ESZI-ben végeztem gépésztechnikusként, majd
a főiskola után 1998-tól dolgozom az erőműben.
Az Atomix kötelékében, a Berkó János vezette
előkészítési osztályon kezdtem, de 2001 novembere óta szervezetileg is a PA Zrt.-nél dolgozom.
Ebben az időszakban kicsit eltávolodtam a szakmától, 2008-ig a különféle induló informatikai
projektekben – SAP, PassPort – tevékenykedtem, majd visszakerültem a karbantartási területre, és mint mondtam, 2009 januárjától vagyok
osztályvezető.

mindenki jól teszi a dolgát – és szerencsére ez
így van -, addig úgy gondolom, hogy nekem nem
kell feltétlenül beleszólnom a dolgokba.
Kinevezésem után a kollektíva előtt természetesen elmondtam nézeteimet, elvárásaimat, végrehajtottam kisebb változtatásokat is, de ezek
nem voltak olyan mértékűek, amelyek alapjaiban rengették volna meg a korábban kialakult
viszonyokat. Úgy érzem, hogy mindenki elfogadta az új helyzetet, és bátran kijelenthetem,
kitűnő a viszonyom az idősebb kollégákkal is.

– Azért az idősebbek mellett sok fiatal is
dolgozik nálatok.

- A karbantartás területén jó néhány „öreg
róka”, sokat tapasztalt szaki dolgozik. Fiatal főnökként nem volt nehéz elfogadtatnod
magad velük?

– Elmondhatom, hogy szerencsés vagyok,
mert kimondottan jó csapat van itt az osztályon.
Nagyrészt lezajlott egy generációváltás, ugyanakkor a sokat látott, nagy tudású, idősebb kollégák mellett igen, jelen vannak a fiatalok is, a
jó szellemű fiatalok, akik szeretnek és tudnak
is dolgozni, érdekli őket a munkájuk. Nézetem
szerint kellenek az olyan idősebb szakemberek,
akik tapasztalataikat, speciális tudásukat átadhatják a következő generációnak. Persze szükség van egyfajta fiatalos lendületre is, főként,
amikor sok, sürgős munka van. Köszönhetően a
korábbi vezetőknek is, nálunk ebből a szempont-

ezen feladatok egy része már a gépész műszaki
osztályhoz tartozik, de közösen, együttműködve
végezzük. Nagyon jó munkakapcsolatban vagyok
az ottani kollégákkal is, szóval élvezem a munkámat, sokrétű, változatos.

de mint az előbb is mondtam, nem csalódtam, jó
munkahelyre kerültem.

- Én azt az elvet vallom, hogy nem szabad
mindenkit „direktben” irányítani, nem törekszem erre. Azt gondolom, hogy az idősebbek kialakult munkatempóján, munkakultúráján már
nem biztos, hogy érdemes változtatni csak azért,
mert a fiatalabb koromból adódóan esetleg én
másként, más tempóban csinálnám. Főként úgy,
hogy az jól, eredményesen működik. Szóval az
elvem, hogy hagyjuk egymást „élni”. Tehát amíg

- Azonos munkahelyen dolgozol édesapáddal. Neki mekkora szerepe van abban, hogy
idekerültél?

- Volt benne szerepe ez kétségtelen, de a sportmúltam is sokat segített. Az Atomerőmű SE NB
II-es csapatában futballoztam, ahol akkor Blatt
Vince volt a szakosztály elnöke, egyben az itteni
osztály vezetője is. Ő tudta, hogy energetikus
mérnökként végzek a BME Paksi Főiskolai Karán, és hívott dolgozni az erőműbe. Mikor munkába álltam, már nem ő volt az osztály vezetője,

mellett nyolc vagy még több órán keresztül az
emberekkel is kellett foglalkozni, az nehéz volt.
Szerencsére jelenlegi beosztásomban lehetőség
van arra, hogy ne csak az irodában, a számítógép
előtt ülve töltsem el a munkaidőmet, hanem sokat
menjek, ott legyek a munkaterületen, a döntéseknél, közvetlen kapcsolatban legyek a szerelőkkel,
tehát bár hiányzik a kétkezi munka, azért jól
érzem magam mint technológus. Nagy hasznát
látom itt annak a sokéves tapasztalatnak, amit
kint a munkaterületen szereztem.

- Adrián fiad szintén az osztályon dolgozik
mint technológus mérnök. Nem kerülhető
meg a kérdés, hogyan viszonyulsz ehhez a
helyzethez?

zavari munkavégzések alkalmával, valamint
a több fővállalkozói és alvállalkozói csoport
munkáinak ellenőrzését, szervezését. Ebben
nagy segítséget nyújtanak a karbantartási és
műszaki ellenőrök is. Az utóbbi években pedig
egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a különböző
elöregedett, korszerűtlen hajtóművek és berendezések kiváltása, illetve ennek műszaki
előkészítése, ügyintézése.

– Mennyiben kötődnek a művezetőség feladatai álló blokkokhoz?

– Nem csak a főjavítás alatt álló blokkokra
érvényesek a művezetői feladatok, noha akkor
van igazán nagy pezsgés. Az üzemzavari meghibásodások elhárítása minden szakterületünkön
ugyanúgy feladatunk. Hasonlóképp a főjavítások során le- és kiszerelt berendezések javítása,
felújítása, tartalékok felmérése, rendelések indítása, valamint az előzőekben említett hajtóműkiváltások kezelése.

– Mi jelenti számodra a nagyobb kihívást:
a munkádnak a szakmai vagy az emberi

- Cégen belül Te vagy a Szabadi Vili fia vagy
Szabadi Adrián technológus mérnök?

- Úgy gondolom, hogy az utóbbi. Szerencsére
édesapám az osztályon belül egészen más területen dolgozik. Nyilván segített annak idején a beilleszkedésben, de még abban az időben sem volt
az, hogy neki „pátyolgatnia” kellene engem, vagy
megvédenie. Persze az idősebbek között vannak
olyanok, akik úgy szólítanak, hogy „kis Vili”, de ez
egyáltalán nem zavar, sőt tőlük így szoktam meg.

- Sok fiatal a jobb boldogulás reményében
amint csak teheti, a fővárosba költözik. Nálad ez nem is jött számításba?

- Munkánk nem köt minket össze közvetlenül, és ez jól is van így, tehát nincs
közöttünk főnök-beosztott viszony. Ez alól
egyetlen kivétel van, amikor egyszerre
adunk ügyeletet. Ő műszaki, én pedig fizikai
ügyeletet adok, ekkor „papíron” én vagyok
a beosztott, de ez viselhető, hiszen otthon
úgyis én vagyok a főnök. Komolyra fordítva,
nagyon örültem, amikor az iskola után nem
ment el Paksról és sikerült neki elhelyezkedni az erőműben. Itt biztos egzisztenciát,
értelmes munkát talált.

- Tudom, sportos család a tiétek, ahol a labda központi szerepet játszott. Hogyan van
ez manapság?

oldala? Másképpen fogalmazva: mi a nehezebb, műszaki problémákat megoldani vagy
emberi konfliktusokat feloldani?
– Mindegyik nagy kihívás és mindkettőből
akad rendesen. A műszaki probléma megoldása
talán azért, mert a munkában és az egy területen
eltöltött 20 évnek megvannak a tapasztalatai és
van honnan meríteni. Jó látni, hogy egy ötlet,
elképzelés vagy terv miként valósul meg és
működik a továbbiakban jól és előnyösen. Ezek
aztán ismét inspirálnak, és új ötleteket adnak.
Az emberi konfliktusok megoldása teljesen más
jellegű kihívás. A művezetői egységen belüli három szakterületen, illetve osztályunkon belül
és a sok kapcsolatban álló társszervezeteken
keresztül is előfordul. Szükség van a jó kommunikációs készségre, próbálok nem elmenni
egyetlen probléma mellett sem, és vallom, hogy
mindennek az alapja a kölcsönös párbeszéd.
Úgy gondolom, mind a műszaki problémákat és
az emberi konfliktusokat is megfelelően kezelem, mert véleményeimet, ötleteimet elfogadva
és megvalósulva látom viszont. Nagyon jó kollektívánk van, amire büszke vagyok.

ból nagyon jó az összetétel, a „csapatszellem”,
ebből pedig csak profitálni lehet. Természetesen
időnként nálunk is előfordulnak konfliktusok,
problémák, de ezek könnyen kezelhetők. Szóval én csak jókat tudok mondani a társaságról,
őszintén mondom, jó itt vezetőnek lenni és sok
esetben könnyű is egy ilyen kollektívát vezetni.

- Ennyi munka után beszéljünk rólad is.

- Nős vagyok, feleségem az MVM Kontó Zrt.nél könyvelőként dolgozik. 2008. december 4-én
született büszkeségünk, a kislányunk. Születése
majdnem egybeesett az osztályvezetői kinevezésemmel, s amikor gratuláltak, én mindig
hozzátettem, köszönöm, ám leginkább büszke a
kislányomra vagyok, a munkahelyi siker csak a
második a „dicsőséglistán”. Igazándiból a család
tölti ki szinte minden szabadidőmet, ami időm
még marad, azt a családi házunk viszi el.
Én az a típusú ember vagyok, aki hétvégén is
megnézi az e-mailjeit, hogy mennek a blokkok,
de ha olyan esemény van, akkor a készenlétesek
is felhívnak. Ezzel együtt igyekszem a munkát
és a családi életet különválasztani, ebből nincs
is konfliktus, kis családom ezt már megszokta,
elfogadja.
Medgyesy

– Én lokálpatrióta gyerek vagyok. Édesapám
bölcskei, édesanyám tolnai, egészen kis korom
óta Pakson élünk, itt nőttem fel, tanulmányaim is
az általánostól a főiskoláig ide kötöttek. Ha jól számolom, 12 évet futballoztam az ASE különböző
korosztályos csapataiban, itt vannak a barátaim,
szóval valóban ezer szállal kötődöm Pakshoz, soha nem is terveztem, hogy elmenjek innen.

- Munka után mivel töltöd a szabadidődet?

- Áprilisban nősültem, feleségem aerobicedző, igyekszünk sok időt együtt tölteni. Ezenkívül nagyon szívesen sportolok, leginkább
focizom, de nyáron vitorlázom is, a víz közelségét mindig is igényeltem. Nagyon szeretek
horgászni is, bár sokak szerint ez nem tartozik
a sport kategóriába.
Medgyesy

- Igen, lányom sokáig kosárlabdázott az ASEban, fiam pedig ugyanott futballozott, majd más
csapatokban is. Régebben a szabadidőm igen
nagy részét én is a futballpályákon töltöttem.
Így aztán mozgalmas családi életet éltünk, ám
ehhez a feleségem biztos, nyugodt hátteret biztosított számunkra, sokat köszönhetünk neki.
Aztán a gyerekek felnőttek – lányomnak három
gyermeke van –, a sport helyett már a családi
élet, a munka került előtérbe. Én is lényegesen
több időt töltök már otthon, kevesebb a foci. Az
utóbbi időkben rákaptam a lábteniszre. A labda
ott is adott, és még futni sem kell annyit utána.
Így 55 évesen már ez is szempont, viszont a mozgásra szükségem van.
Medgyesy

– Melyek a közelebbi és távolabbi szakmai
célkitűzéseid?

– Szeretném továbbfejleszteni ezt a művezetői egységet, nagyon sok lehetőség rejlik még
benne. Sok új ötlettel szeretném jobbá tenni a
munkavégzésünket, hozzájárulva az erőmű
hatékonyabb, biztonságosabb működéséhez.
Szívesen foglalkozom az erőmű élettartam-hoszszabbításához is hozzájáruló új hajtóművek kiváltásával, tervezésével és előkészítésével.

– Mi a hobbid, mivel foglalkozol szívesen a
szabadidődben?

– A szabadidő a családomé. A feleségem paksi, én dunaföldvári vagyok, a nősülés előtt költöztem Paksra. Három fiúgyermekünk van: 3,
6, 9 évesek. Rengeteget kirándulunk, utazunk,
velük töltöm minden szabadidőmet. Szerencsére
a gyerekek is „megfertőződtek” az utazási szenvedélyünkkel. Magyarországon barangolunk
széltében, hosszában, de nagyon sok időt töltünk
külföldön is. Két éve vásároltunk egy nagy családi házat, és jelenleg is újítjuk, alakítgatjuk.
Prancz Zoltán
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– Milyen szakmai
utat jártál be, amíg
az armatúra- és csővezeték-karbantartó
osztály csővezetékkarbantartó üzemének üzemvezetője
lettél?
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Körösztös József
üzemvezetõ

– Pakson születtem. A szakmunkásképző iskolát
Szekszárdon végeztem. Ennek befejezése
után, 1987-ben kerültem az atomerőműbe, az
akkori Paksi Atomerőmű Vállalathoz. A hegesztőüzemben csőszerelőként, majd csoport-

Pumerschein János
nukleáris vezetõ szerelõ
– Mikor és hogyan
kerültél az atomerőműbe, a jelenlegi
beosztásodba?
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– 1978-ban végeztem az 505. Számú
Szakmunkásképző
Intézetben, vas- és
fémszerkezet-lakatos
szakmát szereztem.
Mivel itt az iskolában
kézilabdáztam, és az atomerőműben akkor szervezték a kézilabdacsapatot, így 1980-ban immár
30 éve, felvételt nyertem a Paksi Atomerőmű Vállalathoz, az armatúra-karbantartó osztály dolgozója lettem, az akkori főberendezés csoportba
kerültem a főelzáró tolózár karbantartójaként.
Azóta is itt dolgozom. Az 20 éves törzsgárdatagság átvételekor, az akkori osztályvezetőm,
Blatt Vince meg is jegyezte: „Pumi, maga az

vezetőként dolgoztam 1996-ig. Munka mellet
elvégeztem a gépésztechnikumot a pécsi Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskolában.
2001-ig az előkészítési osztály (elko) majd a
gépész műszaki osztály (gmo) hegesztés- és
gyártás-előkészítő csoportjában dolgoztam.
A jelenlegi munkahelyemen, az armatúra- és
csővezeték-karbantartó osztályon 2006-ig művezetőként, azóta üzemvezetőként irányítom
a csővezetékek karbantartását és a műszaki
felülvizsgálatokat.

– Hogyan illeszkedik az általad vezetett
üzem az osztály profiljába?

– Az osztályunk, ahogy a neve is mutatja, két
üzemből tevődik össze: az elzáró, szabályozó- és
a biztonsági szerelvények karbantartásából és
az általam vezetett csővezeték-karbantartásból.
A két terület egy nagy, összefüggő rendszert
alkot.

osztály egyetlen dolgozója, aki azóta is abba
a beosztásban dolgozik, mint amikor idejött.”
Meg is kérdeztem tőle, hogy ezt minek vegyem.
Ő elismerésnek szánta. Elvégeztem a különböző
tanfolyamokat, végigcsináltuk a melegjáratást,
blokkindulás előtti revíziókat, orosz szakértők
segítségével tanultuk a munkafolyamatokat.
Azóta persze nagyon sok minden megváltozott,
átalakult. Az évek során nagyon sok feladat várt
ránk, nagyon sokat kellett tanulnunk, hiszen
a munkafolyamatok csak itt tanulhatók be. A
minőség-ellenőrzési tanfolyam elvégzése után
független szakmai minőség-ellenőri megbízást
kaptam, majd kineveztek a főtolózár csoport vezető szerelőjének.

– Mi a feladatod vezető szerelőként? Valóban
minden munkátok a főelzáró tolózárhoz, illetve annak karbantartásához kapcsolódik?
– A főtolózár karbantartása igen fontos feladat,
ABOS 1-es berendezés, hiszen tömör zárást kell
biztosítania a blokkok karbantartási időszakában. Ciklikus karbantartást végzünk, itt ebben a
munkában kell irányítanom a csoport munkáját
a területen. Nagyon fontos feladatnak tartom a

– Közelebbről milyen berendezések, szerelvények tartoznak a hatáskörödbe?

– Az összes technológiai csővezeték karbantartása a csővezeték-karbantartó üzemhez tartozik, primer és szekunder oldalon egyaránt.

– Milyen főbb munkafolyamatokat takar
ezeknek a berendezéseknek a karbantartása?

– Feladataink átfogóan a következők: a
csővezetékek műszaki felülvizsgálata, ideiglenes és végleges javítása, valamint a csőtartók javítása és karbantartása. A műszaki
felülvizsgálatok a csövek szerkezeti vizsgálatából – falvastagság mérésekből, hegesztési
varratok vizsgálatából, a csővezetékek nyomvonalának ellenőrzéséből és a vezetékeken
lévő szerelvények azonosításából, illetve
ezek és a csőtartók műszaki állapotának felméréséből –, valamint a kapcsolódó nyomás-

munkakezdés előtti megbeszélést, a munkaszervezést, felhívni a munkatársak figyelmét a
kiemelt, veszélyes munkafolyamatokra. A dokumentálás fontos feladat, amit el kell végezni,
sok odafigyelést igényel. A munkák során több
társszerszvezettel kell összehangolni a munkát.
Részt veszek a karbantartási technológia, emelési technológiák felülvizsgálatában. A primer köri
armatúra-karbantartás sokrétű feladat, amit egy
másik csoport végez, a munkájukba besegítünk,
ez készenléti behozatal esetén fordul elő legtöbbször, illetve blokkvisszaindulásokkor.

– Bizonyára azért a karbantartási időszakon
kívül sem unatkoztok…

– A karbantartási időn kívüli időszakban
is akad tennivaló: célszerszámok gyártása,
kiszerelt alkatrészek felújítása, speciális eszközök beszerzése, és még sok minden, ami
a munkánkat könnyíti. Fontosnak tartom a
főtolózár nikkelgyűrű-osztósík tömítésének
előregyártását előírt technológia alapján, mert
a berendezés zárásakor ez meggyorsítja a
munkafolyamatot. Természetesen ez időben is
besegítünk az armatúrák hibaelhárításában.

Vezetői fórum
Hamvas István vezetői fórumra hívta össze
2010. november 30-án a szervezeti egységek
vezetőit, helyetteseiket. Az öszszejövetel napirendjén a cég előtt álló stratégiai feladatok
teljesítése és egyéb más aktuális kérdés állt.
A vezérigazgató hangsúlyozta: továbbra is kiemelt
szerepe van a paksi atomerőműben a biztonságnak és az ezzel összefüggő biztonságtudatos
magatartásnak. Nem szabad elhitetni magunkkal, milyen jók vagyunk, mert ez veszélyes tendenciához vezethet - mutatott rá. Nagyon fontos
az önkritika, és erre előadásában több példát is
említett. Felhívta a jelenlévő vezetők figyelmét a javító célzatú intézkedések végig vitelére, és arra is,
hogy a jó gazda módjára tekintsenek a vállalatra.
Mondanivalójának ugyancsak hangsúlyos része
volt a munkatársak motiválásának elérése. Ehhez
természetesen motiváló erő is kell – mondta –, de
a vezetői példamutatás, hozzáállás, a megfelelő
kommunikáció szintén nagyon fontos.
Kiemelt célkitűzés a társaság hatékonyságának növelése is, mely egyrészt műszaki, másrészt humán, harmadrészt pedig gazdasági vetülettel bír. Előbbihez tartozik a pontos tervezés
és annak végrehajtása, a főjavítási idők csökkentése (mely azonban nem mehet a biztonság
rovására), a többletkapacitások kihasználása, a
hatásfok növelése, a blokkleállások és visszaindítások vizsgálata. A humán terület esetében
fontos a munkaidőalap jobb kihasználása. Itt a
hivatalos távollétek magas voltára hívta fel a figyelmet. Fontos feladat az igazságos bérelosztás
megteremtése éppúgy, mint a munkaköri rang-

sor felállítása, mely a megüresedő státuszok betöltésénél játszik fontos szerepet. Hamvas István
kiemelte: úgy és oda kell embert felvenni vagy
áthelyezni, ahová a cég érdeke kívánja.
A gazdasági terület kapcsán a vezérigazgató
rávilágított bizonyos terveltérési adatokra, ezen
belül úgy az éves eltérések százalékos voltára,
mint a rendelkezésre álló források átcsoportosításának nagy számára a költség és a beruházási
oldalon egyaránt. Elvárható a vezetőkkel szemben – mondta –, hogy műszakilag-gazdaságilag
indokoltan és védhetően tervezzenek.
A fórum végén Hamvas István válaszolt a résztvevők kérdéseire, melyek a létszámgazdálkodás,
cégünk, mint engedélyes vállalat szuverenitása,
illetve a külsős vállalkozások munkafolyamatokba való bevonásának megítélésére vonatkoztak.
Vöröss Endre

próbák végrehajtásából állnak. Az ideiglenes
javításokat, az üzemelő rendszerek tömörtelenségelhárítását egy speciális Furmanitetechnológia alapján végezzük.

– Vezetőként mi a személyes feladatod az
üzem munkájában?

– Milyen munkáitok vannak a karbantartási
időszakon kívül, az üzemelő blokkokon?
– Üzemelő blokkon is végzünk műszaki felülvizsgálatokat a kiadható rendszereken, ezek
a heti operatív munkák (hop) keretében történnek. A technológiai rendszereken folyamatos
elfoglaltságot jelentenek csővezeték-lyukadások
és -dugulások, valamint a peremtömörtelenségek elhárítása.

– A hozzám tartozó művezető és műszaki ellenőrök munkáját segítem. Ezenkívül
ugyancsak feladatom a más szervezetekkel
és külső vállalkozókkal való kapcsolattartás. A határidők betartatásának biztosítása szintén rendkívül fontos feladatom,
mivel a csővezetékek minden technológiai
rendszerrel kapcsolatban állnak, és ha mi
késünk, a főberendezések visszaindulása
is csúszik. Ebből fakad az is, hogy szinte
az összes szakmai szervezettel kapcsolatot kell tartanunk és jól együtt kell működnünk.

– Az aktív sport már nem hiányzik, de a Duna
szeretete továbbra is megmaradt. Szabadidőmben szívesen motorozom a barátaimmal és két
fiammal, sok időt töltünk a Dunán hajózással
és fürdőzéssel.
Prancz Zoltán

A KKÁT-ban, a munkaidőn túli hibaelhárítás
is a mi feladatunk.

katársak felé? Ők mennyiben látják fontosnak a tanulást a tapasztaltabbaktól?

– Mekkora rálátással kell rendelkezned az
osztályon folyó egyéb karbantartási munkákra?

– Széles körű rálátással kell rendelkezni az
osztályon folyó karbantartási munkákra, szinte
minden szakterülettel kell együtt dolgozni, pl.:
hajtómű csoport, működtető csoportok, akikkel
koordinálni kell a munkafolyamatokat. Helyettesíteni is kell időnként a kollégákat, pl.: egyeztetés,
megbeszélés, munkaelosztás, technológiák vonatkozásában, blokkvisszaindulás időszakában.

– Mi a munkád legérdekesebb része?

– A munka legérdekesebb része és a legnagyobb kihívás a reaktor teljes zónakirakásakor
végzett teljes szétszereléssel járó revízió, ami
nagyon összetett feladat. Ilyenkor kell elvégezni
a belső vizsgálatokat, ami igen precíz szerelést
igényel – s még lehetne sorolni.

– Mennyire tartod fontosnak a szakmai tapasztalataid továbbadását a fiatalabb mun-

– Végül egy személyesebb kérdés: régebben aktívan sportoltál. Nem hiányzik-e a
kenuzás, illetve mivel töltöd mostanában a
szabadidődet?

– A szakmai tapasztalatokat át kell adni,
hiszen ezeket a feladatokat nem tanítják az iskolákban, csak a munkavégzéskor lehet igazán
megtanulni. Sajnos kevés fiatal szakemberrel
rendelkezünk, ők viszont fontosnak tartják a
munkafolyamatok elsajátítását. Úgy érzem,
hogy a nyugdíjba vonult vagy más szakterületen
dolgozó régi kollégákat nem pótolták megfelelően, így nagyon fontos a fiatal kollégák betanulása. Szerencsés helyzetben vagyunk, hogy
a KGYK-ban van egy főtolózár, amin a kiemelt,
fontos szerelési munkálatokat gyakorolni tudjuk. Nagyon fontosnak tartom a szakmai elméleti oktatásokat is.

– Család? Szabadidő?

– Paksi születésű vagyok, Pakson élek feleségemmel, aki vállalkozást vezet. Négy éve vettünk
egy családi házat, ami nagyon sok szabadidőmet lefoglalja. A hobbim a zene, 32 éve zenélek
zenekarban, szintetizátoron. Lakodalmakban,
bálokon, rendezvényeken lépünk fel.
Prancz Zoltán

Stabil alapokon a dokumentációkezelés
Az SZMSZ 7.0 életbe lépésekor, 2009.
január elsejével azzal a céllal alakult
meg a dokumentációkezelési osztály
(dko), hogy a műszaki élettörténeti
dokumentációkezelés színvonalát a
megfelelő szintre emelje, biztosítva a
műszaki dokumentáció készítése és
használata során az egységes követelményrendszert, valamint annak
betartását, szorosan kapcsolódva az
Integrált Műszaki Rendszerhez (IMR).
Tuza Jánost, a dko vezetőjét az elmúlt
két év tevékenységéről, a kitűzött célok
teljesüléséről kérdeztük.

– Hadd kezdjem egy álnaiv kérdéssel, miért fontos nekünk, hogy az
erőműben használt dokumentumokat egységes, meghatározott rend
alapján kezeljük?

– A dokumentumok alatt azokat
az ún. „élettörténeti” dokumentumokat értjük, melyek egyrészt az erőmű
műszaki okmányai (pl.: áramúttervek,
üzemviteli sémák stb.), másrészt a műszaki változásokat kísérő dokumentumok összessége (pl. üzembe helyezési
munkaprogramok, gyártási dokumentumok). Ezek jelentik az alapot az
erőmű biztonságos üzemeltetéséhez
és a szükséges műszaki változások
végrehajtásához. Az aktuális feladatok
végrehajtásához biztosítani kell a folyamatos dokumentációellátást, ez pedig
csak egy szabályozott, egységes dokumentációkezelés alapján történhet.

– Rendben, ezek meggyőző érvek.
Nézzük, milyen feladatok tartoznak
a dko-hoz?

– Feladataink négy fő csoportra
bonthatók, ennek megfelelően szervezetünk is négy pilléren nyugszik. Az
adatgazdálkodási csoport (agcs) végzi
az új alfanumerikák kiosztását a tervezők részére - ez évi több ezer azonosítót
jelent -, illetve a meglévő berendezések
esetén tapasztalt alfanumerika-hiányok
pótlását. E tevékenység része az azonosító képzést szabályozó eljárásrend,

az Egységes Jelölési
Rendszer (EJR) karbantartása is. Folytatva a sort, az egységes
műszaki adatkezelés
és tevékenység informatikai támogatás
hátterét biztosító
AS6 szoftvercsomag
bevezetése során
részt vettünk a műszaki adatok modul
tesztelésében, majd
indulása után az
MDM-adatbázisban
maradt alfanumerika-halmaz feldolgozásában (kb. 530 000 db) és a szükséges azonosítók (kb. 80 000 db) AS6-ba
történő betöltésében.
A dokumentációkezelési csoport
alapfeladata az adat- és dokumentációszolgáltatás, illetve az új dokumentumok bevételezése, nyilvántartásba
vétele. A csoport a szakterületi dokumentációtárak mellett működteti az
archív Központi Dokumentációtárat is,
valamint szakmai támogatást/felügyeletet biztosít a társszervezetek által végzett dokumentációkezeléshez.
A gépész és építész csoport (gécs) a
gépész-szakterületi dokumentációtár
szakmai támogatásaként a műszaki
változások során keletkező javítási,
átalakítási dokumentáció bevezetése
jelenti a fő tevékenységet. E mellett a
számítógéppel támogatott tervezési és
dokumentáció szolgáltatási rendszer
működtetése keretében, az erőmű
gépészeti technológiai rendszereinek
3D-s modelljének megalkotása, rajzi
mellékletek, izometriák, technológiai
sémák készítése is jelentős feladat számunkra.
A villamos és irányítástechnikai csoport (vics) feladata a szakterületi dokumentációtár szakmai segítésén túl, az
adatszolgáltatás, valamint a számítógépes tervezés támogatása. Feldolgoztuk
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Osztálytabló

Sorozatunkban ez alkalommal a létesítmény-fenntartási
igazgatóság karbantartási főosztálya armatúra és csővezeték
karbantartó osztályának munkatársait mutatjuk be.

a villamos szakterület áramútterveit,
jelenleg folyik az 1. blokki alelosztók
primer egyvonalas sémáinak készítése. Irányítástechnikai szakterületen
jelenleg fő feladatunk az üzemidő-hoszszabbítás terjedelmébe tartozó ABOS2
biztonsági osztályba sorolt áramúttervek elkészítésének koordinálása, illetve szakmai felügyelete.

– Lassan két év telt el az osztály
megalakulása óta. Milyen mérleget
lehet vonni az eltelt időszakról, teljesültek az elvárások?
– Látványos eredményekről még
nem beszélhetünk, de azért jelentős
lépéseket tettünk a megfogalmazott
célok irányába. Csak néhány példa, a
teljesség igénye nélkül: kidolgoztuk a
társaság minden szervezetére kötelező
érvényű TKO201 „Élettörténeti dokumentációkezelés” eljárásrendet, ennek alapján pedig részben elkészültek
a dokumentációkezelés végrehajtási
utasításai a törzspéldány kezelő szervezeteknél. Gépészterületen folyamatban van az izometriák adatbázis alapú
készítése, irányítástechnikai területen
szintén elkezdődött az adatbázis alapú
tervezés bevezetése. Az elmúlt két év
összegzéseként kijelenthetem, elkezdtünk egy „építkezést”, melynek a biztos
alapjait leraktuk.
Medgyesy
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Mi történjen a kiégett üzemanyaggal?
Az a tervezet, hogy államon kívüli
reaktorokból származó elhasznált
fûtõelemeket szállítsanak Dél-Karolinába, máris aggodalmakat keltett
az ellenzõkben.
A javaslattevõk pedig épp azt bizonygatják, hogy ez jól fizetõ munkahelyeket teremtene, a feldolgozás után ezekbõl újra
üzemanyagot lehetne gyártani és még a
globális felmelegedés mérséklése is megvalósulna. A cellákat az Energiaügyi Minisztériumhoz (DOE) tartozó Savannah
River telephely fogadná. A környezetért
aggódók szerint a terv megvalósulása esetén Dél-Karolina állam egyre inkább a
nukleáris hulladék szemétdombjává változna. Mindkét oldal szorosan figyeli az illetékes szövetségi bizottság tevékenységét, amely éppen azon gondolkodik, hogy
mit tegyen most a nagy aktivitású radioaktív hulladékkal, miután az Obama-adminisztráció elfektette a Yucca-hegységbe
tervezett végleges tároló terveit. Az atomerõmûvi telephelyet üzemeltetõ magántársaság, a Savannah River Nuclear Solutions (SRNS) egy energiapark létreho-

zását javasolja, amelyben helyet kaphatna négy kísérleti reaktor, amelyek a kiégett üzemanyagot újra felhasználható
formájúra alakítanák. A cég ráadásul több
ilyen telephelyet javasol a Yuccahegységgel kapcsolatos fiaskó megoldására. Az energiapark más technológiák feltárására is vállalkozna, mint például biomasszából vagy algából gyártana normál
tüzelõanyagot. A megvalósulás esetén kb.
25 ezer jól fizetõ munkahely is létesülne
– áll a cég prezentációjában.
Az energiapark alapítása és engedélyezése a minisztérium vagy hatóságok jóváhagyása nélkül történne, és ez nyugtalanítja Susan Corbett asszonyt, a helyi – nukleáris aktivistákat is tagjai között tudó –
Sierra Club elnökét. Úgy gondolja, hogy a
hivatalnokok úgy tekintenek a helyszínre,
mint egy lehetséges átmeneti tárolóra, ahol
az ország kereskedelmi célú atomerõmûvei felhalmozhatják a kiégett üzemanyagot. Például az Oconee atomerõmûben lévõ 67 ezer tonnányi besugárzott üzemanyaggal nem tudnak mit kezdeni, és most
Savannah River felé tekingetnek - mondta
az elnök asszony. Valószínûleg az elsõ vagy

második helyen vagyunk azok között, ahová a hulladékot be fogják tölteni - vélekedett még. Szerinte a szakemberek csodás
tervekkel rendelkeznek a tárolás ügyében,
mialatt õk még egyszer jelzik, hogy könynyen a nemzet szeméttelepévé válhatnak.
A környezetvédõ szervezetek szerte az országban újra készen állnak az összefogásra a szállítmányok befogadása ellen, mint
ahogy tették azt 2008-ban, amikor a kis aktivitású hulladék Barnwell telephelyen történõ elhelyezése ellen harcoltak.
Ezalatt Eric Loewen, a GE Hitachi vezetõ tanácsadó mérnöke szerint már elegendõ hulladék van Dél-Karolinában ahhoz,
hogy el tudják végezni a megépítendõ kisméretû, moduláris reaktorok tesztüzemét.
Az államban 3700 tonnánál több betárolt
urán van a hivatalos közlemények szerint.
A cég terveiben húsz reciklálóközpont szerepel, amelyek 60 év alatt dolgoznák fel az
Egyesült Államok egész területén keletkezõ kiégett üzemanyagot. A tervezett technológia százszor több energiát (!) tudna kinyerni az uránból, mint amennyire a mostani reaktorok képesek. A keletkezõ hulladékot is elegendõ lenne ötszáz éven át biz-

tonságosan õrizni a most elfogadottnak tekinthetõ, millió évekre tehetõ idõtartam
helyett. A GE Hitachi szerint az eljárás nem
produkál tiszta plutóniumot, és így nem
kellene szigorodniuk a biztonsági megfontolásoknak sem. A beruházási költség kettõ és öt milliárd amerikai dollár közé tehetõ a kiépítéstõl függõen. A reaktor fel tudná dolgozni a hidegháborús idõszakból
származó, jelentõs mennyiségben a telephelyen tárolt nagy aktivitású hulladékokat
is, amelyek a korábbi bombagyártásból
származnak. Ez a program új útra helyezné a nemzetet, a korábban hulladéknak tekintett anyagokból üzemanyagot gyárthatnánk. Dél-Karolina állam nemcsak a nemzet, hanem az egész világ vezetõ szereplõje lehetne. A feldolgozó reaktor teljesítménye 300 megawatt körül lenne, a technológia megvalósításban a Hyperion Power, a
TerraPower és a General Atomics vehetne
részt. Természetesen az új technológia
nem csodaszer, a saját maga által termelt
hulladék elhelyezésérõl itt is gondoskodni
kell - zárta mondandóját Loewen úr.
Forrás: NEI SmartBrief,
2010. november, Varga József

Tesztüzemet épít a Babcock & Wilcox
Az mPower kategóriájú reaktorok tesztelésére szolgáló létesítményt épít a B&W Bedford megyében (Virginia állam). A beruházás fõ célja, hogy megfelelõ alapokat nyújtson a kis teljesítményû moduláris reaktorok engedélyezési eljárásában. Az üzembe
helyezés várhatóan 2011-ben valósul meg.
A létesítményben egy olyan léptékû berendezés kap helyet, ami rendelkezik a majdani reaktortípus minden mûszaki jellemzõjével, de a zóna hõtermelését villamos úton
valósítják majd meg. A három évig tartó
program során összegyûjtik azokat az adatokat, amelyek igazolják a tervezési és a
biztonsági célkitûzéseket, illetve segítik az
engedélyezési procedúrát a nukleáris ható-

ságnál. A próbák lefolytatása után pedig az
mPower reaktorokat üzemeltetõ személyzet folyamatos képzésére használják majd
a berendezéseket.
Korábban a Babcock & Wilcox és a
Bechtel formális szövetségre lépett a 125
megawatt teljesítményû reaktor tervezési, engedélyezési és telepítési kérdéseinek kezelésére. Ennek alapján a B&W a
nukleáris gõztermelõ rendszer tervezésére és próbáira, illetve magára a nukleáris szigetre fókuszál. Ebben benne van a
tervezési engedély beszerzése és a hatósági beadvány elkészítése is. A Bechtel
ezeket egészíti ki integrált mérnöki és
projektmenedzsment tevékenységével.

Érdekes fejlemények a bolgár
atomerõmû-éépítés körül
A bolgár kormány lépéseket tett annak érdekében, hogy október hónap végéig kijelölje a Belene atomerõmû pénzügyi tanácsadó cégét. Teszi mindezt úgy,
hogy a korábbi döntése nem írja elõ a
többségi befektetõ ekkorra történõ kiválasztását. Az energiaügyi miniszter,
Trajcso Trajkov közlése alapján a kormány a HSBC, a Société Générale, az
Ernst & Young és a KPMG-McGuireRothschold-Arjil konzorcium közül fog
választani. A megnevezettek mind rendelkeznek a beruházásra vonatkozó
ajánlattal. A miniszter hozzátette, hogy

ha az ország még nem rendelkezik fõbefektetõvel erre az idõre, akkor a kormány Belene helyett a most is telephelyként üzemelõ Kozlodujra fog koncentrálni. Itt négy, VVER-440/V230 típusú
blokkot kellett leállítani azért, hogy Bulgária EU-csatlakozása megvalósítható
legyen. (A nemzetközi irodalom szerint
az 1. és 2. blokk bezárásra került 2002.
december 31-én, a 3. és 4. blokkot csupán leállították 2006. december 31-én
annak fenntartásával, hogy megfontolják újraindíthatóságát - a fordító megjegyzése.)
Forrás: World Nuclear News,
2010. október , Varga József

EdF-tender
turbinarendszerekre

Point-C projekthez kerülne. Ráadásul a
szerzõdés bõvíthetõ további brit telephelyeken épülõ blokkok megrendeléseivel is.
Az EdF rögzítette azt is, hogy a szekunder
oldalnak fogadnia kell a reaktorból érkezõ
4500 megawattnyi hõteljesítményt, és a kimeneten 1750 megawatt villamos teljesítményt kell produkálnia. Azt is jelezték,
hogy a szerzõdés két részre osztva valósul
meg (Penly és Hinkley Point), ezek külön
is elnyerhetõk. A szerzõdés az elnyerés
után tíz évig áll fenn, az ajánlatok benyújtási határideje 2010. október vége.

orosz fél bizakodik az ügy elõremozdulásában. Október ötödikén Dimitrij Medvegyev orosz, és Hugo Chavez venezuelai elnök közel egy órán keresztül tárgyalt energiaügyekrõl, mielõtt aláírták volna a következõ négy évre szóló kereskedelmi csomagot. Ez sok tételbõl áll, többek között
együttes fejlesztéséket tartalmaz olaj- és
gázügyekben, valamint a már említett
atomenergia terén is. A Roszatom nyilatkozata szerint az egyezmény keretében
kulcsrakészen megépítenek két, egyenként 1200 megawattos, nyomottvizes reaktort, valamint egy ipari és orvosi izotópok gyártására alkalmas kutatóreaktort
is. A felek együtt fognak munkálkodni
azon is, hogy létrehozzák azt az infrastruktúrát, amely az építési fázishoz szükséges átmenetet hivatott biztosítani.

Medvegyev elnök jelezte, hogy Chavez
elnöktõl tudomása van arról, hogy számos ország vegyes érzelmekkel fogadja
majd ezt a hírt. Õ ugyan nem sokat tud errõl, de meg kívánja említeni, hogy ezeknek a törekvéseknek teljesen tisztáknak
és átláthatóknak kell lenniük. - Azt kívánjuk elérni, hogy Venezuela teljes léptékû energialehetõségekkel rendelkezzen, legyen független az ellátásban és legyen hazai mechanizmusa a saját fejlesztésre. Ebben az összefüggésben még egy
olyan országnak is, amelyik sok olajjal és
gázzal rendelkezik, szükséges új energiaforrásokat keresnie. Éppen ezért úgy gondolom, hogy együttmûködésünk egy nagyon jó szimbólum - zárta szavait az orosz
elnök.
Forrás: World Nuclear News,
2010. október, Varga József

A Francia Villamos Mûvek most kiírt tenderében várja szállítók és kivitelezõk jelentkezését a Franciaországban és az Egyesült Királyságban építendõ EPR-rendszerû
blokkjaihoz tartozó turbinacsarnokok
megvalósítására. A bejelentés alapján a
szerzõdés kiterjed majd tanulmányok készítésére, a közbeszerzésre, a gyártásra, a
szállításra, a helyszíni ellenõrzésre és az alkatrészeknek a helyszínen történõ összeszerelésére is. A szerzõdés keretében elsõként valószínûleg a Penly telephelyen építendõ EPR-blokkhoz kellene megépíteni a
turbinacsarnokot. Két másik komplett gépház pedig az Egyesült Királyság területén,
Somerset megyében megvalósuló Hinkley

Orosz reaktorokat kaphat
Venezuela
A két ország között megkötött legutóbbi kereskedelmi egyezmény alapján az

Õsrobbanások elõtt

FOTÓ: BEREGNYEI

Ritka mûszerek a gyûjteményben

A GeoVill Pro Kft. jóvoltából és számos egyén közremûködésével
olyan geodéziai mûszerek kerültek a múzeumba, amelyeket a
beruházás idõszakában használtak.

November első napjaiban újra Európába került az
Univerzum ősanyaga, a kvark-gluon-plazma kutatásának súlypontja. A CERN nagy hadronütköztetőjében
körülbelül százezerszer magasabb hőmérsékletet
hoztak létre, mint ami a Nap magjában jellemző. Ilyen
állapotok utoljára az ősrobbanáskor léteztek.
November elején egy gongütés jelezte az ALICE detektor vezérlőtermében, hogy az LHC először adott
stabil nehézionnyalábokat. Az ALICE mind a tizennyolc aldetektorát készenlétbe helyezték, hogy megkezdődhessen az adatgyűjtés. Az első ólom-ólom ütközés képét hatalmas tapsvihar köszöntötte a vezérlőteremben. Nagyon sok kutató, mérnök, technikus
közel húszesztendőnyi munkáját zárta le az első ilyen
esemény. Az ALICE működik!
Molnár Levente run coordinator az egyik, részben magyar fejlesztésű aldetektor működését felügyeli. Beszámolója szerint november 4-én kerültek először
ólomionok az LHC-be. Azóta megtörtént a nyalábok
gyorsítása és ütköztetése, és mindez immár stabil
nyalábokkal zajlik, ami nélkülözhetetlen a detektorok
biztonságos üzemeltetéséhez és a megfelelő mennyiségű adat begyűjtéséhez.
A nehezen „bejáratott” LHC most már elképesztő precizitással működik. Március óta rengeteg proton-proton ütközést generált, majd gyorsan és zökkenőmentesen állt át az ólomnyalábokra. Rolf Heuer, a CERN
főigazgatója szerint az LHC óraműpontossággal üze-

mel, mindössze néhány hónapos rutinműködés után.
Az ősrobbanás utáni néhány milliomod másodpercben egy egészen speciális anyag tölthette ki az újszülött Univerzumot. Még nem voltak atomok, atommagok, sőt protonok és neutronok sem; ehelyett ezek építőelemei, a kvarkok és az őket összeragasztó gluonok
egy egészen rövid ideig szabad állapotban létezhettek. Az ütközésekben várt hőmérséklet körülbelül
százezerszerese lesz a Nap magjában lévőnek, pedig
ott sincs hideg: körülbelül 15-20 millió fok lehet.
A kísérletek alapján új dolgokat tudhatunk meg a protonokat és neutronokat összetartó erőről, az úgynevezett erős kölcsönhatásról is. Ezzel a területtel az úgynevezett kvantumszín-dinamika (QCD, quantum
chromodynamics) foglalkozik.
Lévai Péter (MTA KFKI RMKI), a magyar ALICE-csoport
vezetője szerint a 2010. november 7-én regisztrált
5000, majd a 8-án regisztrált újabb 85 000 nehézionütközés elegendő lesz arra, hogy megbecsülhessük a
kialakult ősanyag kezdeti energiasűrűségét és az
újonnan keletkezett alacsony impulzusú hadronok
(pionok, kaonok, protonok) eloszlásából megállapíthassuk a kvark-gluon-plazmából visszaalakult normál
anyag hőmérsékletét.
A sikeres adatgyűjtéssel mindenesetre a nehézion-ütközések kutatásának új korszaka kezdődött meg az
európai kutatóközpontban.
Összegyűjtötte: Wollner Pál

Kishírek a nagyvilágból
3D-S, VIRTUÁLIS ELSŐ KAPAVÁGÁS A
KIRÁLYNŐTŐL
Az angol királynő 3-dimenziós szemüvegben, a virtuális valóság technológiai vívmányainak segítségével hajtotta végre az
első kapavágást egy új angliai nukleáris
kutatóintézet telephelyén, mely a NAMRC
névre hallgat. A procedúra úgy zajlott, hogy
II. Erzsébet egy markológépet üzemeltetett
a kibertéren keresztül. A NAMRC egyébiránt a Sheffield-i Egyetem tájékoztatása
szerint abban segít majd az angol iparnak,
hogy globális vezető szerepet vállalhasson
az atomerőművek új generációja komponenseinek, illetve rendszereinek gyártásában. (Forrás: World Nuclear News)
FRANCIA TERVGAZDÁLKODÁS
Egy francia törvényhozók által elfogadott új
törvény arra fogja kötelezni a nukleáris
energiát előállító Electricite de France-t
(EdF), hogy termelésének közel negyedét
más áramszolgáltatóknak adja el, méghozzá a kormány által megszabott áron,
mindezt azért, hogy elősegítsék a versenyhelyzet kialakulását. (Forrás: World
Nuclear News)
KANADAI ATOMTERVEK
Ontario egyre inkább a szénerőművek leállítása felé tendál. A felülvizsgált és módosított hosszú távú energetikai tervek alapján
az atomenergia nagyobb teret kap majd.
Ami a számokat illeti, 2030-ra már 2000
MWe friss atomerőművi kapacitással számolnak az illetékes szakemberek.
(Forrás: World Nuclear News)
AMERIKAI FEJLEMÉNYEK
Missouri kormányzója egy második atomerőmű megépítését támogatja az államban. Jay Nixon bejelentette: tervbe vették
az új erőmű építéséhez szükséges engedélyek megszerzését a hatóságoktól. Közben
egy New York City-hez közel elhelyezkedő
atomerőmű ismét működésbe lépett. Az
üzemet egy transzformátorhibát követően
kellett leállítani a munkálatok elvégzésének idejére. (Forrás: Associated Press)
INDIA: JÖN A KAKRAPAR 3-4
Hivatalosan is megkezdődött az európai
fülnek szokatlan hangzású Kakrapar 3. és
4. blokk építése Indiában. A 700 MWe teljesítményű nehézvizes blokkokat helyileg
tervezték, és a mostani betonmunkálatok
beindításával az illetékesek megtették az
első lépést az új blokkok majdani üzembe
helyezése felé. (Forrás: World Nuclear
News)
Simon Zoltán

32. Szoftvertechnológiai
fórum
Ezt a rendezvényt Szegeden, az Akadémia épületében tartották meg november 30-án, melynek témái "a telemedicina szoftvertechnológiai kérdései" voltak. A helyszínváltást indokolta, hogy elsőként a szegedi informatikusok vették fel a kapcsolatot az orvosokkal, valamint a
Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Csongrád megyei szervezete fennállásának 40. évfordulóját ünnepelte.
Dr. Hanák Péter és kutatótársai az e-VITA programot mutatták be. A rendszert, az életvitelt segítő programok, a mérő- és megfigyelő eszközök, az interfészek, a hálózat elemei és felügyelői alkotják, melyek a legtágabb élethelyzetekben a sportolástól az otthoni gondozásig, távfelügyeletig kísérik figyelemmel a pácienseket.
Beszámoltak a betegkártyaprojektről, a házi
adatgyűjtő megépítéséről, hogy igyekeznek a
piacon kapható elemekből építkezni, hogy a
költség-haszon arány a lehető legjobb legyen.
Daiki Tenno az egészségügyi adatkommunikációról beszélt. Több nehézséget lát a környezet
kialakításában. Nincs közhiteles adatbázis –
keretrendszere kialakítva – még arra sem, hol
van patika, kórház, rendelő, melyik orvos mikor, hol rendel. A patikusoknak jelentős kihasználatlan kapacitásuk van, mert tevékenységük
jelentősen eltolódott a saját készítésű gyógyszerektől a csomagoltak forgalmazása felé.
Szolgáltatásként az interneten már elérhető
programok és adatbázisok alapján gyógyszerhatóanyag-összeférhetetlenségi tanácsadást
tarthatnának.
Hallgatói kérdésre elmondta, hogy előrehaladott
kutatások, eredmények vannak az algoritmizálható orvosi tudás informatikai modellezésében,
a protokollelvű folyamatirányítás, rendszerhatékonysági mutatók generálása terén.
gyulai

8

A siófoki Hotel Vértes adott otthont a tizenharmadik alkalommal megrendezett
sugárvédelmi megbízottak őszi továbbképzésének. A szakmai program november 11-én délelőtt a 2010. évi főjavítások értékelése című előadással kezdődött. Az előadó a főberendezések dózisteljesítmény-adatainak, valamint a
kollektív és egyéni dózisok alakulásának ismertetése mellett felhívta a megbízottak figyelmét azokra a problémákra, hiányosságokra, amelyeket a sugárvédelmi szervezetek dolgozói tapasztaltak és amelyeken javítani kell.

A „retesz”, „reteszpróba” gyakori kifejezések az atomerõmû üzemviteli és
karbantartási munkáinak terminológiájában. Mit takarnak ezek pontosan? - errõl kérdeztem Szõke Attilát,
az üzemirányítási osztály vezetõjét.
- Mit jelent a mûszaki zsargonban a
retesz?
- A teljesség igénye nélkül a retesz elõre meghatározott sorrendiségû automatikusan végrehajtott technológiai mûködést jelent, amelyet rendszerint egy meghatározott paraméter vagy állapot indít,
és a vége egy elõre meghatározott kapcsolási állapot.

- Mi a reteszpróbák célja?

- A reteszpróbák célja magának a reteszmûködésnek, az érintett elemek
együttes mûködésének ciklikus ellenõrzése, ezzel biztosítva azt, hogy valós
feltételek esetén az elvárt hatás megvalósuljon. A reteszpróbák és a rendszerelemek egyéb üzemi próbái (például szivatytyújáratások) együttesen ún.
tesztelési utasításokat alkotnak és a
technológiai rendszerek üzemképességének megítéléséhez szükséges információkat biztosítják az üzemeltetõ részére.

A délelőtti program folytatásaként foglalkoztunk az elmúlt év szakterületi kivizsgálásaival, azok tanulságaival és azokkal az intézkedésekkel, amelyeket annak érdekében hoztunk, hogy a hasonló
események elkerülhetők legyenek.
Egyik ilyen intézkedés volt, hogy az engedélyezett dózisterhelés szintjének túllépésével járó események számának
csökkentése érdekében a sugárvédelmi
megbízottakkal az őszi továbbképzésen
meg kell ismertetni az elektronikus dózismérők viselésének szabályait, a
hangjelzések típusait, az észlelésükkor
teendő intézkedéseket. A második előadás ezzel a témával foglalkozott. A délelőtt záróelőadása a jelenleg jóváhagyás alatt lévő Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat módosításait mutatta be.
A továbbképzés szervezése során mindig fontos szempont volt, hogy olyan témák is szerepeljenek, amelyek a sugárvédelem szakterületéhez való kapcsolódásuk miatt érdeklődésre tarthatnak
számot a sugárvédelmi megbízottak körében. Így a délutáni folytatásban Baleset-elhárítás az erőműben címmel
Bana János tartott előadást, aki többek
között ismertette a veszélyhelyzeti osztályozást, a besorolás alapjait, a BESZ
működési állapotokat, valamint a veszélyhelyzeti tervezési zónákat. Az első
nap zárásaként dr. Somlai János a Pannon Egyetem docense a sugárbalesetekről, a radioaktív anyagok alkalmazása, felhasználása során az embereket
ért sérülésekről tartott ismertetőt.
A továbbképzés második napját az
Atomerőmű Tűzoltóság tevékenységét,
feladatait bemutató előadással kezdtük. Ennek megtartására Schreiner István tűzoltási műszaki és mentési vezetőt kértük fel, aki egyben sugárvédelmi
megbízott is.
A következő előadás a jövő évi sugárvédelmi feladatokról szólt, ezzel is felkészítve a megbízottakat a szakterületüket
érintő, várható problémákra, kiemelkedő sugárvédelmi feladatokra. A záró előadásban összefoglalót hallgathattak
meg a résztvevők az ALARA-elv kialakulásának történetéről, alkalmazásáról és
annak tapasztalatiról, mind a paksi
atomerőműben, mind a nemzetközi gyakorlatban.
A sugárvédelmi megbízottak XIII. őszi továbbképzését a felvetett témák, kérdések megválaszolásával és megbeszélésével zártuk. Ez mindig visszatérő, fontos része a továbbképzésnek, ekkor nyílik mód arra, hogy a problémák közvetlenül eljussanak a sugárvédelmi szervezethez és próbáljunk közösen megoldást találni rájuk.
A továbbképzés során lehetőség nyílt a
sugárvédelmi megbízottak egymás közötti és a sugárvédelmi szervezet szakemberei közti kötetlen beszélgetésekre,
a problémák felvetésére, amelyek segítséget nyújtanak a mindennapos munkák során, lehetővé teszik a hatékony
együttműködést.
Antus Andrea

A reteszpróbákról
- Hogyan oszthatók fel a reteszpróbák? Milyen típusaik léteznek?

viselõi a résztvevõk. A több szakterületet
érintõ, átfogó reteszpróbák a blokkügyeletes vezetésével kerülnek végrehajtásra.

- A reteszpróba kifejezést általában gépészeti rendszereknél használjuk, ezért
ebbõl kifolyólag a reteszpróbák lehetnek
az erõmûben primer rendszeri, szekunder rendszeri, külsõ technológiai, vegyészeti stb. reteszpróbák. Léteznek villamos
rendszeri reteszmûködések is, de ezeket
leginkább egy-egy komplex biztonsági
rendszer próbája során ellenõrizzük, és
ritkán nevezzük reteszpróbának ezt az ellenõrzést, inkább a kapcsolási vagy átkapcsolási próba a elterjedtebb megnevezés.

- Mikor hajtják végre a reteszpróbákat?

- Az üzem közbeni reteszpróbákat a heti
operatív értekezleten (hop) ütemezik be egyéves ütemtervbõl kiindulva. A próbáknak
van ciklusideje (6 hét, 1 hónap, 3 hónap, félév), és ezek alapján áll össze ez az éves ütemterv. Elõfordul, hogy meghibásodás vagy
üzemzavar kapcsán soron kívüli próbát is
végre kell hajtani, ezeket a kezelési utasításokban elõírt esetekben kell elvégezni. Értelemszerûen a blokkleállási, fõjavítás közbeni és blokkindítási próbákat a blokk adott
üzemállapotában kell elvégezni, de ezek is
ütemezetten történnek. A végrehajtást lépésrõl lépésre forgatókönyv szabályozza, és
a végrehajtásról, annak eredményérõl jegyzõkönyvet is fel kell venni, amelyet további
feldolgozás követ. Ezek alapján állnak elõ az
adott rendszer megbízhatóságát és rendelkezésre állását jellemzõ mutatók.

- Kik, illetve milyen szervezetek végzik a reteszpróbákat?

- A reteszpróbák végrehajtását általában azon szervezetek képviselõi irányítják, amely szakterület felelõs a forgatókönyvért. Ezek fõleg üzemviteli szervezetek lehetnek. Általában az adott szakterület operátora vezeti a próbát a vezénylõbõl (blokkvezénylõ, közös üzemi vezénylõ, vízkivételi mû vezénylõje), míg rendszerint az irányítástechnikai terület szakemberei, illetõleg a helyszínen a gépészek, esetleg karbantartó személyzet kép-

- Van-e kockázata a reteszpróbáknak?
- Bizonyos kockázata van a próbáknak,
mert téves mûködés is elõfordulhat, és ez
okozhat berendezés-leállítást, termeléski-

esést is, vagy egy-egy biztonsági rendszerelem üzemképtelenné is válhat a próba közbeni mûködéskor, és ez természetesen biztonsági vonzattal is bírhat. Ám más oldalról
megnézve ez egyben a próba célja is, azaz
hogy egy-egy rejtett hiba inkább próba során
derüljön ki, ne pedig akkor, amikor szükség
van az adott funkció ellátására. A sokéves tapasztalat alapján bátran kijelenthetõ, hogy
ez a kockázat elenyészõ mértékû.

- Van-e egyéb tudnivaló, érdekesség a
reteszpróbák kapcsán?

- Talán az, hogy az üzemidõ-hosszabbítás keretében a tesztelési utasítások - próbaforgatókönyvek - elektronikus tesztelési utasításra történõ átállásának folyamata az idén megkezdõdött. A munka volumenét jellemzi, hogy jelenleg a négy
blokk vonatkozásában 1354 tesztelési
utasítás létezik. Az átállásnak azon túl,
hogy egyik fõ feltételét képezi a blokkok
üzemidõ-hosszabbításának, az lesz még a
várható elõnye, hogy a blokkszámítógépbõl rögzített paramétereknek, többletinformációknak (armatúra-futásidõ, mûködési szám stb.) köszönhetõen jóval átfogóbb adatokkal fogunk rendelkezni, mint
ami most a papíros alapú verziókból kinyerhetõ, ezáltal a rendszerelemek állapotáról a jövõben pontosabb képet kaphatunk.
Prancz Zoltán

Szellõzõ- és klímagép-rekonstrukció
A paksi atomerőmű egyik legnagyobb szabású
projektje a szellőző- és klímagép-rekonstrukció. A bonyolult, több szakmás átalakításról
Simon Zoltán beruházási programvezető adott
átfogó tájékoztatást.

- Mi a feladata közelebbről a szellőző- és klímagépeknek?
- Az emberek és a technológia által az építményeken belül igényelt klimatikus viszonyok (hőmérséklet, páratartalom) biztosítása mesterséges levegőellátással. A dolgozók, illetve a
felhasználók tekintetében úgy is fogalmazhatnék, hogy ez az egészséges munkakörülmények biztosításának fontos alapfeltétele. A
szellőztetőrendszerek nagy része az atomerőműben emellett biztonsági funkciót is ellát, így
a mindenkori rendelkezésre állásuk kiemelt
feltétel.
- Miért van szükség rekonstrukcióra?
- Az erőmű építésének időszakában létesített
szellőztetőrendszerek berendezései mára teljes egészében elavultak. A 25-30 éves üzemidő alatt több mint 120 000 üzemórát futottak,
így mechanikailag megkoptak, elhasználódtak, egyre gyakoribbak az anyagfáradásra viszszavezethető hibák. Üzemük sok helyen kézi
szabályozású, karbantartásuk egyre több
problémát és költséget vet fel. Számos rendszernél tapasztalható elégtelen légszállítás,
nem megfelelő hűtő- vagy fűtőteljesítmény, a
levegő nem megfelelő minőségű tisztasága, a
nedvesítés hiánya, illetve jellemző a légátöblítés és hőterhelés elvitelének rossz kialakítása.
Emellett az is elmondható, hogy a szellőztetőrendszerek által kiszolgált újabb technológiai
berendezések a korábbiaknál általában sokkal
szigorúbb követelményeket támasztanak a telepítési, környezeti körülményeikkel szemben.
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- Mi tehát a beruházás szabatos célja?
- A beruházás célja az erőmű építése óta eltelt időszak környezeti és műszaki
(hőtechnikai és technológiai) változásaihoz
igazodó, korszerű és az adott technológiai helyiségekben megkívánt légállapot (hőmérséklet és páratartalom) biztosítása, a blokkok
üzembiztonságának (rendelkezésre állásának) növelése és a karbantartási költségek
optimalizálása mellett. Cél továbbá az automatikus, minél kevesebb kezelői
beavatkozást igénylő integrált
rendszerkialakítás, a kezelői feladatok távfelügyeleti rendszerrel
történő támogatása, így teremtve
meg egy korszerű üzemvitel lehetőségét.

miatt fővállalkozási konstrukcióban. Ennek keretében kerül sor a kiviteli tervek elkészítésére,
a klímaberendezések gyártására, valamint a
kivitelezés és üzembe helyezés végrehajtására.
A projekt a különböző eljárások (logisztikai, engedélyezési, végrehajtási) betartása mellett
egyedi projektmenedzsmenttel és minőségbiztosítással valósul meg. Az elvi engedéllyel rendelkező műszaki terv alapján készülő kiviteli
terveknek (gépész, építész, villamos-irányítástechnikai, számítástechnikai) időben, zsűrizetten rendelkezésre kell állniuk, hogy az engedélyezés, a gyártás, a helyszíni kivitelezés és az
üzembe helyezés az ütemezés szerint valósuljon meg. A projektben részvevő tervező, gyártó,
kivitelező és bonyolító szervezetek magas fokú
rendelkezésre állása, szakmai tudása nélkül
nem lehet egy ilyen bonyolult, komplex, több
szakmás multiprojektet végrehajtani. A szellőző- és klímagép-rekonstrukció gyakorlatilag
több egymással szorosan összefüggő és egymástól részben jól elkülöníthető projektek hal-

- Mikor és milyen konstrukcióban
indult a megvalósítás? Milyen fő
elemei vannak, és milyen szakterületek együttműködését igényli?
- A beruházási feladat megvalósítása 2006-ban egyedi projektszerű „teamként” indult. A műszaki
terv és elvi engedély alapján
2009-ben indult a projekt végrehajtása, a feladatok komplexitása

maza, ahol a siker záloga a közreműködő erőforrások együttműködése.

- Mi a beruházás műszaki terjedelme?
-A beruházás érinti a +24,0 méteres szinten, a szellőzőgépházban lévő teljes szellőző- és klímarendszert,
beleértve az ellenőrzött zóna befúvó légkezelőit (UH
jelű szellőzőgépek), a klímagépeket és hozzájuk tartozó recirkulációs elszívó ventilátorokat (UP jelű klímagépek), a villamos helyiségek (UG jelű) elszívó
ventilátorait, a segédépületi befúvó légkezelőket (NS
jelű szellőző gépek) és elszívó (NR jelű) ventilátorokat
is. A beruházás átfogóan több műszaki rendszerszintű változás végrehajtását foglalja magába: kalorikus
(előfűtő, hűtő, utófűtő) oldalon változó tömegáramú
rendszerek kialakítása, a mintegy 25 éve üzemen kívüli utófűtő rendszer újjáépítése a szárítási funkció
biztosításához, PLC alapú vezérlés, felügyeleti rendszer, rezgésfelügyelet és rezgésdiagnosztika.
- Hol tart most a megvalósítás?
- A tervezett megvalósítás 3 ütemben készül. Az 1. ütem
(2009-2012) az utófűtő rendszert, a tartalékvezénylők, az szbvr-helyiségek, a blokkvezénylők, a számítógéptermek, a közös
üzemi vezénylők, a számítógép inverter helyiségek és a keresztirányú villamos helyiségek klímarendszereit érinti, valamint
magába foglalja a felügyeleti rendszer kiépítését is. Ebből számos feladat (a teljes
terjedelem 35%-a) már elkészült. A 2.
ütem (2011-2015) az ellenőrzött zóna
befúvó légkezelőire, a villamos helyiségek
elszívó ventilátoraira, a segédépületi
befúvólégkezelőkreéselszívóventilátorokra terjed ki. A 3. ütem (2014-2017) a
+24,0 méteres szinten levő klímagépek és
a hozzájuk tartozó recirkulációs elszívó
ventilátorok tartalék gépegységeinek cseréit tartalmazza.
Prancz Zoltán

Bevezetésre került az Asset Suite 6 (AS6) Projektmenedzsment (PM) modulja
2010. november 15-én elindult az AS6 PMmodul. Az azóta eltelt időszak tapasztalatai ról, az új folyamat bevezetéséhez kapcsolódó
oktatás feladatairól, az eljárásrendi változá sokról kérdeztük Csontos Erzsébetet, aki a
PM-modul elindításán dolgozó munkacsoport
vezetője.

– A PM-modul elindítása elképzeléseiteknek
megfelelően zajlott?
– A PM-modul bevezetési koncepcióját át kellett gondolnunk és módosítanunk, így:
• a PM-modul elindításra került 2010. november 15-én,
• ez az MVM Informatika szempontjából az ITrendszer éles indulásának, a PA Zrt. részéről
a PM próbaüzemének minősül,
• a kulcsfelhasználók oktatása befejeződött
2010. november 15-ig, a kulcsfelhasználók
megkezdték a rendszer használatát,
• a felhasználók oktatása befejeződik 2011.
február 15-ig,
• az eljárásrendek véglegesítése, oktatása,
hatálybalépése megtörténik 2011. február
15-ig, és végül a

• PM-modul éles indulása a PA Zrt. működésében 2011. február 15.

kumentumok), ezzel képet kapva az átalakítás teljes műszaki terjedelméről.

– Az indulás óta milyen tapasztalataitok vannak a modul használatával kapcsolatban?
Kaptatok-e visszajelzést a felhasználóktól?
– Jellemzően azok a felhasználók, akik korábban is hasonló környezetben dolgoztak, illetve
mélyebben ismerik a szakmai hátteret azok
érezhetően könnyebben elsajátították a PMmodulhoz kapcsolódó új felület használatát.
Nem csak a projekteket kezelő felhasználóknak nyújt többletinformációt a PM-modul.
Minden felhasználó számára hasznos információk érhetőek el a modulban, amelyről
már érkezett pozitív visszajelzés, hiszen a
projektek leíró adatai, tömör műszaki terjedelemmel és a megvalósítás ütemezésével
bármely AS6 felhasználó számára elérhetővé, áttekinthetővé válik. Például egy adott
blokkon, adott főjavításon végrehajtandó átalakításhoz betervezett mut-feladatról az
AS6 belső integrációján keresztül az érdeklődő eljuthat a projekt teljes megvalósítását
tartalmazó adatokig (ütemezés, projektdo-

– A kapcsolódó oktatások milyen ütemben zajlanak?
– Az oktatások három területet érintenek. Az
MS Project, MPM/EPM oktatások idei évre tervezett oktatásai megtörténtek, a meghirdetett
csoportok majdnem teljes létszámmal feltöltésre kerültek. A PM felületének ismertetése a
kulcsfelhasználók képzésével indult, mely oktatások alatt a teljes folyamat végső tesztelése
is megtörtént, néhány apróbb rendellenesség
kiderült az oktatások alatt, és az ezután induló
felhasználói oktatások már stabilabb rendszeren történhettek. Ezek az oktatások még folyamatban vannak, és az év végi szabadságok kiadása is befolyásolja indításukat. Természetesen pótoktatásokra is sor fog kerülni januárban
azok számára, akik munkahelyi elfoglaltság
vagy szabadság miatt nem tudtak egy kurzusra
sem bejelentkezni. Ezek meghirdetésére az
idei oktatási kurzusok lezárása után kerül sor.
Az oktatások harmadik területe a projektirányítási folyamathoz kapcsolódó eljárásrendek

változásainak oktatása még nem kezdődhetett
el, mert az eljárásrendek társasági egyeztetése
folyamatban van, erre csak jövőre kerülhet sor.

– Az eljárásrendi változások mikor érik utol az
új folyamat elindítását?
– Az újonnan bevezetendő és kapcsolódó eljárásrendek társasági egyeztetését előreláthatóan decemberben le tudjuk zárni. Ezek
után kezdődhet meg az eljárásrendek véglegesítése, illesztése a Paksi Atomerőmű Zrt.
folyamat- és szabályozásinformációs rendszeréhez (modellezés System Architectben),
majd az oktatási anyagok elkészítése. Az oktatásokat január második felére tervezzük
központilag, minden végrehajtásban érintett
munkavállaló számára. Az eljárásrendi oktatások után mondhatjuk el, hogy az eljárásrendek bevezetésre kerülhetnek, de ehhez a
hatósági engedélyezéseknek is meg kell történnie, amire előreláthatólag 2011. február
15-éig sor kerülhet. Ettől az időponttól
mondhatjuk, hogy lezárul az AS6 PM-modul
próbaüzeme, és kezdetét veheti a rendszer
éles üzeme.
Susán Janka
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Szakmák az atomerõmûben
Sorozatunkban jelen alkalommal a szivattyúkarbantartó művezetői egységhez látogattunk.
Szalai Tibor nukleáris karbantartó lakatos
– Mióta vagy atomerőműves dolgozó?
– 2002 januárjában egy városi karbantartó cégtől – Atomix Kft.-s dolgozóként – kerültem az erőműbe. Eredményes betanulást követően, mintegy húsz hónap elteltével lettem immár a cégünk
dolgozója. Elejétől kezdve – ezen a helyen, ahol
most is vagyok – karbantartó lakatos munkakörben dolgozom. Visszaemlékezve a gépházban tapasztalt első percekre, csak néztem, mint kisgyerek a karácsonyfát, lenyűgözött a hatalmas és
rendszerezett gép- és csőhalmaz. Mivel a járműiparból jöttem, az itteni méretekkel, a szerteágazó feladatkörrel, a nukleáris technológiával és a
villamosenergia-ipari szakkifejezésekkel is meg
kellett barátkoznom. Jellemző példa, hogy a járműiparban mást jelent a tápszivattyú, mint itt.
– Miért szereted ezt a felelősségteljes munkát?
– Nem egy sablonmunka a miénk. A sokrétűséget, a bonyolultságot jellemzi, hogy az általunk
karbantartott hatszáz szivattyú, több mint nyolcvanféle típusú. Szinte a tejes szivattyúarzenál
megtalálható Pakson, a vizet szállítótól az olajig,
a fogaskerék-szivattyútól, a lökőrudason keresztül a 12 járókerekes saválló acélból készült eszközig, a zsebben is elférő keringtetőszivattyútól,
a több tonnás tápszivattyúkig tart a választék. A
0,2 bar nyomású eszközöktől a 220 bar terhelést is elviselő berendezésekig ismernünk kell
valamennyi eszköz karbantartási technológiáját. A biztonsági követelmények teljesítése során
a precíz munkavégzésre, a nagyfokú odafigyelésre jellemző, hogy a javítások során számunkra a század milliméteres pontosság az elvárás.
Folyamatos képzésben van részünk, különösen
a korábbi berendezések korszerűbbekre történő
kiváltása során meg kell tanulnunk az újak javítási technológiáját is, törekedve a minél hoszszabb idejű hibamentes működésre.
– Milyen nagy volumenű, emlékezetes feladatot sikerült végrehajtani az elmúlt időszakban?
– Legemlékezetesebb történetünk három éve,

egy percenként kilencezres fordulatszámú primer köri pótvízszivattyú hidraulikus tengelykapcsolójának javításával kezdődött. Úgy kellett
megoldani a feladatot, hogy a két tengely közötti távolságot meg kellett növelni. Ez komoly fejtörést okozott még a tervezőknek is. Többször
konzultáltunk a mérnök kollégákkal, míg a lehető legjobb megoldást sikerült megvalósítani.
Nagy örömünkre szolgál, hogy azóta ez a berendezés teljesen hibamentesen működik.
– Immár nyolc éve nukleáris karbantartó lakatosként dolgozol, főnökeid és kollégáid elismerik szakmai tudásodat és tapasztalatodat. Milyen a kapcsolatod velük?
– Szókimondó és becsületes munkaviszonyra
törekszem, próbálom mindenkivel megtalálni
a hangot. Fontosnak tartom az emberi értékeket, a kapcsolatokat, különös tekintettel a hatékony kommunikációt, hiszen mi nap mint
nap találkozunk és szorosan együttműködünk
a műszaki háttértámogatást adó mérnökökkel
és az üzemviteli kollégákkal is.
– Hobbid?
– Idekerülve Paksra „feltettem mindent egy
lapra”. Maximalista emberként nekem a munkám egyben a hobbim is. Minden esetben átgondolom tapasztalataimat és igyekszem
megtervezni az előttem álló feladatokat is.
Németkéren, családi házban élve a maradék
időmet a ház körüli feladatok kötik le.
– Család?
– Feleségem szintén az atomerőműben dolgozik,
MVM Erbe Zrt. ügyviteli munkatársaként. Nagyobbik, immár 26 éves fiunk magánvállalkozóként autógumi-szereléssel foglalkozik, kisebbik 23 éves fiunk pedig egy kft. alkalmazásában áll. Sipos L.

Ár- és belvízvédelem
A Mérnöki Kamara Vízgazdálkodási és
Vízépítési Tagozat Tolna Megyei Szakcsoportja és a Magyar Hidrológiai Társaság
(MHT) Tolna Megyei Területi Szervezete
november 12-én tartotta a „2010. évi ár- és
belvízvédelmi tapasztalatok Tolna megyében” címû rendezvényét. A Tolna Megyei
Mérnöki Kamara tanácstermében megjelent több mint negyven kollégát a házigazda, Bohli Antal elnök, és Gaál Zoltán,
a MHT Tolna Megyei Területi Szervezet
vezetõje köszöntötte.
Elsõként a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságtól (KDTKövízig) Antal Gábor hidrológus kolléga
„A 2010. évi ár- és belvizeket kiváltó
hidrometeorológiai körülmények Tolna
megyében” címmel tartott prezentációt.

Ezt követõen Beke Zsolt, a KDT-Kövízig
szakaszmérnökség-vezetõ képet adott az
idei Tolna megyei fõmûvi védmûvek ár- és
belvíz-védekezési tapasztalatairól. Palotásné Kõvári Terézia, a Tolna Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal mérnöke közel nyolcvan fotó segítségével ismertette a helyi vízi társulatok védekezési tapasztalatait, terveit. Legvégül Beke
Zsolt a Sárköz, Völgység és Kapos-Koppány térségek ár-, bel- és helyi vízkárvédekezési tapasztalatairól, fejlesztési lehetõségeirõl és a KDT-Kövízig Tolna megyére vonatkozó terveirõl számolt be.
Megállapítható, hogy mint az ország
más területein, úgy Tolna megyében is a
víztározók az árvíz elleni védekezés leghatékonyabb eszközei.
Sipos László

Teljesítménynövelés Jaslovské
Bohunicében
A hivatalos jelentések szerint befejeződött a
szlovák Bohunice erőmű mindkét blokkján a
modernizációs és teljesítménynövelési program. A többségi olasz (Enel) tulajdonban lévő Szlovák Villamos Művek közleménye szerint 500 millió eurót költöttek arra, hogy a 3.
és 4. blokkok teljesítményét ez eredeti 483
megawattról 505-re emeljék. Az 1. és 2. számú blokkot korábban le kellett állítani, mivel
ez a követelmény feltételként szerepelt az ország 2004. évi EU-csatlakozása kapcsán. A
fenti komplex program az üzemeltető legfontosabb beruházásának nevezhető, ha eltekintünk a 2008 óta Mochovcében folyó, a 3.
és 4. blokkok befejezésre vonatkozó tevékenységtől. Ezen blokkok indítása 2012ben, illetve 2013-ban várható. A Szlovák Villamos Művek szerint a teljesítmény növelésével elérték egyik legfontosabb, hosszabb
távra vonatkozó céljukat. - Amennyiben befejeződik a másik telephely blokkjainak indítása is, akkor ez segít megvalósítani Szlovákia energiaellátási biztonságának növelését
- nyilatkozta a cég elnöke, Paolo Ruzzini. Ennek a beruházásnak köszönhetően
Bohunice tiszta energiát fog előállítani,
egyúttal értékes bázist teremt a kutatás és a
fejlesztés számára - tette hozzá az elnök úr. A
NucNet fenti hírével kapcsolatban Róbert

Holý úrtól, (a két atomerőmű kommunikációs vezetőjétől) kértem kiegészítést. A számomra megküldött sajtóközlemény szerint
nőtt a nukleáris és a technológiai biztonság,
a rendelkezésre állás, javult a veszélyhelyzetek kezelési szintje és az üzemeltetés hatékonysága. A próbák sikeres elvégzése után a
nukleáris hatóság engedélyezte a
hőteljesítmény növelését 1375 megawattról
1471-re (+ 7%), és az egyéb fejlesztések segítségével sikerült az eredeti 440 MW-os villamos teljesítményt 505 MW-ra növelni. Ez
nagyjából 15%-os növekedést jelent (ez így
stimmel, de láthatóan csak az elért végteljesítményben van összhang a két hír között).
A közlemény megemlíti a 2006 áprilisában
történt privatizációt, amikor az Enel tulajdonába került a villamos művek 66%-a, a maradék
34% a vagyonkezelő tulajdonában van. A beépített teljesítmény 5693 megawatt. A termelőkapacitás 68,2%-a atomerőmű, 22%-a vízerőmű és 9,8%-a hőerőmű. A foglalkoztatottak száma 2009 végén 5335 fő volt. Az idei év
első felében a cég 11 526 GWh villamos energiát termelt, és 10 534 GWh-t táplált a szlovák
villamos hálózatba.
Forrás: NucNet, Slovenské
elektrárne a.s., 2010. november
Varga József

Ercsey Tamás nyerte az erõmû játékát
A Paksi Atomerõmû Zrt. (PA Zrt.) honlapján Nukleáris ötpróbát indított 2009
nyarán. A játék lényege, hogy animációs eszközökkel kell felépíteni egy-egy
egyszerûsített atomerõmû-modellt,
majd azokból egy komplett üzemet. A
negyedévenkénti eredmények alapján a
legjobb résztvevõ kilenced magával erõmû-látogatáson vehet részt. A 2010. következõ és egyben utolsó negyedévi
eredmények alapján ilyen látogatásra
2010. november 30-án került sor. A
gyõztes, Ercsey Tamás 11. évfolyamos
gimnáziumi tanuló.

- Honnan jöttél és hogyan találtál rá erre a játékra?
- Hódmezõvásárhelyrõl érkeztünk tízen,
a Bethlen Gábor Református Gimnáziumból. Emelt szinten tanuljuk a matematikát,
fizikát, és lehetõségünk van atomfizikaszakkörre járni hetente egy alkalommal. A
Szilárd Leó fizikaversenyre is benevezünk
rendszeresen, amit a paksi Energetikai
Szakközépiskola szervez. Legutóbb az országos legjobb kilencben benne volt a csapatunk. Nagy Tibor tanár úr készít fel minket a versenyre, egyébként õ tartja az atomfizika-szakkört is. Internetes böngészés

A képen Ercsey Tamás középen, a két lány között áll

Az idei már a 4. Digitális Esélyegyenlőségi Konferencia (DE!), melyet a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság rendezett Budapesten, a Gellért Szállóban november 18-án.
Az eddigiek mind arról szóltak, hogy milyen módon akarják minél szélesebb körben elterjeszteni az elektronikus írástudást, hogy senki se kerüljön hátrányba, ha nem fér hozzá, nem tudja
kezelni a számítógépet, az internetet, a különböző közösségi portálok nyújtotta lehetőségeket.
Nemcsak az Európai Unió, de hazánk is szorgalmazza az elektronikus ügyintézést, de nem elég
az infrastruktúra megteremtése (már a legkisebb
faluban is elérhetők az e-pontok), széles körű
képzés is szükséges.
Az idei konferencia alapvető mondanivalója
azoknak a változásoknak a bemutatása volt,
melyek a felhasználók és az informatikai eszközök közötti kapcsolat módjában bekövetkeznek,
és befolyásolják a digitális esélyegyenlőség alakulását.
Magyar Gábor „A digitális bennszülött túlélőkészlete” c. gazdagon illusztrált előadásában
felhívta a figyelmet, hogy a jövő nemzedéknek
rövidül és megoszlik a figyelemkoncentrációja,
ezért a lineáris olvasás helyett a hipertexben való ugrálással próbálnak gyorsabban információhoz jutni. Nagy ugrás történt az eszközök fejlesztésében. Berlinben vezető nélküli taxit lehet hívni a fuvarhoz, és a forgalomban teljesíti a feladatot. Idén júliustól egy 4 furgonból álló konvoj
mindenféle „kütyüvel” felszerelve 13 000 km-t
tett meg spanyol tengerparttól a Sárga-tengerig
emberi beavatkozás nélkül, önállóan.

Csermely Péter vegyész, a Semmelweis Orvosi
Egyetemen kutató professzora „A biológiai hálózatok sokmilliárd éves evolúciója és a közösségi
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hálózatok optimalizálása” előadása azt mutatta
be, hogy sok különböző rendszer mennyi mindenben hasonlít egymásra. Az ökoszisztéma, a
piac és az éghajlat: egy-egy zavar után egyre lassabban tér vissza egyensúlyi állapotba, miközben jellegzetességeik egyre inkább felismerhetők, viselkedésének változatossága egyre nő mintha tanulna. Az élesztő sejtcsoportnál specializált végrehajtó, feladatelosztó, megoldó szerepű elemekkel találkozhatunk. Stressz után
megszakadnak a másodlagos kapcsolatok,
majd újrarendeződve ismét kialakulnak. A vándorló megoldó elemek „érdeklődésorientáltak”
Díjkiosztó:
A Neumann-díjat (Neumann János, a tárolt programú számítógépek felépítésének és működésének
kifejlesztője) azok kapták, akik nagy érdemeket szereztek a számítástechnikai kultúra elterjesztésének
területén:
z Havas Iván, BME Fotogrammetriai Tanszéken
egyetemi oktató, már az URAL-on is programozott,
z Dr. Bíró Miklós egyetemi professzor, a szoftverminőségbiztosítási szakosztály elnöke.
A Kalmár-díjat (Kalmár László szegedi matematika
professzor, a kibernetika tudományok atyja) a számítástudomány gyakorlati alkalmazásában élenjáró szakértők kapták:
z Ifj. Benczur András, az MTA SZTAKI kutatója, bűnügyi adatbányász,
z Somlai-Fischer Ádám és Halácsi Péter, a PREZI
program fejlesztői.

közben a PA Zrt. honlapján vettem észre ezt
a játékot, tudományos kategóriában. Játszottam, és egy kis idõ elteltével kaptam
egy levelet, hogy az én idõm lett a legjobb.

- Mi vonz a matematika-fizika felé,
mik a jövõbeli terveid?

- Reál beállítottságú vagyok, ezért is választottam ezt a szakirányt a gimnáziumban. 11. évfolyamra járok, matek-fizika
emelt szintû érettségire jelentkezem. Budapestre készülök, a mûszaki egyetemre, fizikus szeretnék lenni. Az atomenergiával
való foglalkozást egy jó lehetõségnek tartom, szívesen jönnék ide dolgozni.
- Milyenek a benyomásaid a mostani
erõmû-látogatás után?
- Tavaly a teljes csoporttal voltunk már
erõmû-látogatáson, nagyon tetszett most
is. Megnéztük a látogatóközpontot, majd az
erõmûvet, izgalmas és érdekes hely volt
számomra. Nagyon jó tapasztalatokat szereztem Varga József kísérõnk segítségével.
- A magánéletben még mi érdekel, mivel foglalkozol?
- A horgászás és a pihenés mellett a reálszakkal kapcsolatosan rengeteget olvasok,
böngészek az interneten, regisztrálva vagyok e témával kapcsolatban sok honlapon.
Ez tölti ki többnyire a szabadidõmet.
Orbán Ottilia

(takarékosság, védelem, válaszbővítés a feladatuk) eltárolják a megoldást.
Egy felmérés szerint a magyarok rejtett képességeik alapján jó helyezést érnek el, benne vannak
a legjobb 4-ben, de versengünk, nem működünk
együtt, önbizalmunk, kockázatvállalásunk rendkívül alacsony – mi ezt szokjuk meg az iskolai feladatok megoldása során.
Zárszóként megismerhettük a Leonar3Do programot és a hozzá fejlesztett eszközöket. Akik a
Windowson „digitalizálódtak”, azoknak elképzelhetetlenül interaktívan működik a program,
hajtja végre az alakzatok felépítését (gyurmázás)
és jeleníti meg a monitoron a megalkotott 3D-s
felületeket, melyeket ezután bármely irányból
körbejárhatunk. A megjelenítés még a szemüveg
gyulai
helyzetét is figyelembe veszi.

A Tarján-emlékéremmel (Tarján Rezső az elektronika egyik vezető személyisége, a társaság első elnöke) az informatikai képzés és továbbképzés kiemelkedő szakértőit díjazták:
z Abonyi-Tóth Andor, az ELTE oktatója,
z Dr. Endrődi Tamás, a szegedi egyetem oktatója,
z Krajnc László, volt légvédelmi parancsnok, ma
oktató.
A Kemény János-díjat (a BASIC nyelv, az időosztásos rendszerek kifejlesztője, úttörője volt) adományozták a 35 éven aluli fiataloknak, szakmai alkotó
és publikációs tevékenységük alapján:
z Dr. Laborczi Péter, ambiens rendszerek intelligencia fejlesztéséért,
z Rátai Dániel, az első teljes körűen virtuális valóságtermék kifejlesztéséért (Leonar3Do).

Villamosenergia-rendszerünk „szíve”
A Nukleáris Újságíró Akadémia szervezésében látogatást tettünk a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt.
(Mavir) székházában, ahol egy kiváló elõadást követõen megtekintettük a hazai rendszer „szívét”, a világszínvonalú irányítóközpontot. Bõséges tájékoztatást kaptunk a villamosenergia-rendszerünk megbízható vezérlésérõl, az erõmûvek hálózatáról, a nélkülözhetetlen tartalékok képzésérõl, az öszszehangolásukról és a hálózatfejlesztési tervekrõl.
November 30-án elsõként a „Mavir az átviteli rendszerirányító” c. prezentációt ismertük meg. „A Magyar Villamosenergiaipari Átviteli Rendszerirányító (Mavir) Zrt.
elõdjét, az Országos Villamos Teherelosztót
(OVT) 1949 szeptemberében hozták létre,
majd az elsõ menetrendet október 24-én adták ki az a nagyfeszültségû hálózathoz csatlakozó erõmûvek számára. November 23án írták az elsõ bejegyzést az Országos
Diszpécserszolgálat (ODSZ) üzemi naplójába, így az addig egymástól függetlenül
mûködõ területi villamosenergia-szolgáltatók összekapcsolásával megszületett a hazai rendszer. A kezdetektõl számítva im-

máron a 4. vezénylõt vettük birtokba elmúlt évben azzal, hogy az Anikó utcai székházba költöztünk. A jelenlegi vezénylõben,
a korábbi mozaikséma helyett hatalmas kivetítõn jelennek meg a nélkülözhetetlen információk” - tájékoztatott Kapás Mihály, az
ODSZ vezetõje.
Arra a kérdésre, hogy hogyan lett az
OVT-bõl Mavir, a következõ a válasz: a villamosenergia-kereskedelem liberalizációjára történõ felkészülés során az MVM Rt.
vezetõi 2000-ben hozták létre a Mavir Rt.-t.
Az OVT feladatait és eszközeit átvéve az
MVM-bõl, a szállítói engedélyes MVM Rt.
megbízásából a rendszerirányítási tevékenységet a továbbiakban már a Mavir Rt.
látta el. Ezt követõen 2003. január 1-jétõl a
Mavir önálló rendszerirányítói engedélyes

és korábbi hálózati és erõmûvi üzemirányítási tevékenységét a jogszabályok jelentõsen kibõvítették. Immár a Mavir dolgozói
felelnek a hazai villamosenergia-rendszer
üzembiztonságáért, így rendelkezniük kell
a szükséges rendszerszabályozási tartalékokkal és diszponálnak a határkeresztezõ
távvezetékek és hálózati kapacitások felett
is. Feladataikat díjazás ellenében végzik a
kereskedelmi szabályzatban, az üzletszabályzatban, a villamosenergia-törvényben
és kapcsolódó rendeletekben foglaltaknak
megfelelõen. E rendszer többi résztvevõjétõl független szervezetként felelnek a biztonságos energiaellátásáért, így szem elõtt
tartják az áramszolgáltatás célját: Legyen
ott, akkor, annyi, elõírt minõségû villamos
energia, amennyire a fogyasztónak szüksége van! Az itt dolgozók felkészültek a tervezett, az elõre látható és a váratlan, elõre
nem látható események és következményeik kezelésére, hogy ezeket észre se vegyük,
az ellátás folyamatos legyen, a villamos
energia paraméterei az elõírt határértékek
között maradjanak.
Legvégül jelezném, a Mavir honlapján
(www.mavir.hu) sok hasznos információ elérhetõ.
Sipos László
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A felsõoktatási törvény felhatalmazása
alapján a kormány pályázatot írt ki 2010
januárjában a „kutatóegyetem” minõsítés elnyerésére. Ünnepélyes keretek között április 16-án a Parlamentben hirdették ki, hogy az ELTE, a Debreceni Tudományegyetem, a Semmelweis Egyetem
és a Szegedi Tudományegyetem mellett
a BME is kutatóegyetem lehet. A Mûegyetem majd’ 3 milliárd Ft pályázati támogatásban részesül az évek során.
Hosszú távú tervek szerint öt kiemelt
kutatási területet jelöltek ki, és elismert
szakemberek bevonásával kidolgozták
ezek stratégiáit is. A célok és stratégiák
ismertetésére konferenciát hívtak össze
november 17-re.
Péceli Gábor rektor jelentõs megújulási programokról beszélt. Megemlítette,
hogy a közelmúltban adták át a Lágymányosi Egyetemi Campus Q1 épületét, ahol
a Villamosmérnöki és Informatikai Kar,
valamint a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar tanszékei kapnak helyet.
Mellette épül meg a Q2, melyet az Magyar Tudományos Akadémia (MTA) bérel
kutatólaborjai számára. Pálinkás József,
az MTA elnöke gratulált a kutatóegyetemi címhez. Mindig szívesen jön, mert
szoros a kapcsolat, ide szinte már hazajár. Denk András a Magyar Mérnöki Kamara képviseletében javasolta, hogy iktassanak a képzésbe egy 0. évfolyamot,
mely a matematikai, fizikai és nyelvi alapokat mélyítené el a továbbképzéshez
szükséges mértékben, mert jelenleg nagyon nagy a lemorzsolódás.

Hogyan tovább Mûegyetem?

melynek az egészséges élelmiszer termelése, elõkészítése, technológiák kifejlesztése a célja. Hatékony minõségvizsgálati
módszerek kidolgozása, bevezetése.
Gyógyszermolekulák, hatóanyagok hatásmódjainak felderítése. Idõsek, betegek
életminõségét javító berendezések kifejlesztése. A természetben lebomló mûanyagok fejlesztésén is dolgoznak (cukrot
tejsavvá bontják, majd polimerizálják).
Nanofizika, nanotechnológia és anyagtudomány - projektvezetõ: Mihály György
egyetemi tanár, a fizika tanszék vezetõje.
Az idei fizikai Nobel-díj a grafén, a szén
egy speciális formájának elõállítási módszeréért járt. Többek között ezen módszereket kutatják itt is. A felületi nanostruktúrák különleges tulajdonságai következtében méltán kerültek az érdeklõdés központjába. A molekuláris elektronika eredményei még messze vezetnek.

Az új egyetemi épület, a Q1-es

Következett a kutatási projektek bemutatkozása:
Fenntartható energetika - projektvezetõ: Gróf Gyula docens, az energetikai gépek tanszék vezetõje. A globális energiakereslet növekedése és az ellátásbiztonság, a fosszilis energiahordozók hektikus
áralakulása és a készletek véges volta, valamint az éghajlatváltozás és az azt okozó "üvegházgázok" kibocsátásának csökkentése mind-mind olyan feltétel, melyeknek a fenntartható energetikának meg
kell felelnie. Dr. Katona Tamás, a Paksi
Atomerõmû Zrt. tudományos igazgatója,

mint felkért hozzászóló a kutatás, fejlesztés és innovációs stratégiai tervet körültekintõen jónak ítélte.
Jármûtechnika, közlekedés, logisztika
- projektvezetõ: Varga István docens, közlekedésautomatika tanszék. A nemzeti jövedelem tekintélyes részét adó ágazat, a
hazai jármûipar kiszolgálása mellett a
közlekedés biztonsága és hatékonyságának növelése a feladatuk.
Biotechnológia, egészség- és környezetvédelem - projektvezetõ: Szarka András
docens, alkalmazott biotechnológia. Ez az
egyik legdinamikusabban fejlõdõ ágazat,

AZ EU áttörést kezdeményez a radioaktív hulladék végleges elhelyezésében
Az Európai Bizottság november 3-án nyilvánosságra hozta direktíva-tervezetét, melyben felkéri a tagállamokat nemzeti programok
készítésére, hogy mikor, hol és hogyan fogják létrehozni és működtetni a radioaktív hulladék végleges elhelyezésére szolgáló, a legszigorúbb biztonsági előírásoknak megfelelő tárolóikat. Ebből az alkalomból Günther Oettinger, az EU energiaügyi biztosa így nyilatkozott:
„Gondoskodnunk kell arról, hogy biztonsági előírásaink a lehető
legmagasabb szintűek legyenek, hogy polgárainkat, vizeinket és a
földjeinket megvédjük a radioaktív szennyezés kockázataitól.”
Az anyag leszögezi, hogy a radioaktív hulladék hosszú távú biztonságos kezelésére szolgáló technológia rendelkezésre áll, a javasolt EU direktíva megkönnyíti a megvalósítást. Bár a többi
toxikus hulladékhoz képest az eddig felhalmozódott radioaktív
hulladék mennyisége csekély, a jogilag kötelező érvényű szabályozás fontos a követelmény ahhoz, hogy a tagállamok végre
meghatározzák és hosszú távon meg is valósítsák nemzeti hulladékkezelési programjukat.
Az irányelv konkrétan a következőkről rendelkezik:
A tagállamoknak az irányelv elfogadásától számított négy
éven belül ki kell dolgozniuk nemzeti programjukat. Ennek a
következőket kell tartalmaznia: a hulladékkezelő létesítmények megépítésére és működtetésére vonatkozó terveket az
építkezés konkrét ütemtervének meghatározásával, mely
magában foglalja a mérföldköveket, a végleges elhelyezési
megoldás részletes technológiai leírását, a becsült költségvetést és a finanszírozási modellt.
A nemzeti programokat be kell mutatni a Bizottságnak, amely
szükség esetén a tagállamokat terveik módosítására kérheti.
Két vagy több tagállam megállapodhat egy közös végleges tároló létesítéséről. A radioaktív hulladék EU-n kívüli országokba
történő kivitele végleges elhelyezés céljából nem megengedett.

A tagállamoknak megfelelő módon tájékoztatniuk kell a közvéleményt, és lehetővé kell tenniük, hogy részt vehessen a radioaktív hulladék kezelésére vonatkozó döntéshozatalban.
A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség által meghatározott biztonsági szabványok és rendszabályok jogilag kötelező erejűvé válnak.
A javasolt direktívát kommentálva Santiago San Antonio a
Foratom vezérigazgazgatója kijelentette: „az Európai Unióban a
kisaktivitású hulladék, amely a képződő radioaktív hulladék 85%a, már biztonságosan elhelyeztetett. Örömünkre szolgál, hogy a direktíva elismeri azt a világméretű tudományos-technikai konszenzust, hogy a nagy aktivitású hulladék (vagy a kiégett fűtőelemek,
amennyiben azokat hulladéknak tekintjük) mélységi geológiai elhelyezése a legbiztonságosabb és legfenntarthatóbb opció - mint
azt az elmúlt 30 év kutatómunkája is bizonyítja.”
A Greenpeace, bár elismeri, hogy a direktíva-javaslat hozzájárul az átláthatóság növeléséhez a radioaktív hulladék kezelésének témakörében, kijelentette: „Ez a javaslat nem
sokkal több, mint egy PR-fogás azzal a céllal, hogy meggyőzze az európai közvéleményt a radioaktív hulladékkezelés megvalósíthatóságáról. Ami nekünk valójában kellene,
az egy határozott szándék amely annak a veszélynek a
csökentésére irányul, hogy a radioaktív hulladékot a jövő
generációkra és a környezetre terheljük. Mérnöki zsenialitásra lenne szükség a fehérizzásig forró és rendkívül veszélyes radioaktív hulladék biztonságos mélységi geológiai elhelyezésére legalább olyan hosszú időre, amíg az emberiség létezik a földön. Elégtelen a tudományos ismeret és jelenleg nem létezik egyetlen lerakóhely sem, bár a Bizottság
arra hivatkozik, hogy ez egy bizonyított módszer. Attól félünk, hogy a nagy aktivitású radioaktív hulladék néhány
százezer év alatt áttör a vízbázisokba.”
Dr. Szerbin Pável

Intelligens környezetek és e-technológiák - projektvezetõ: Charaf Hassan docens,
automatizálási és alkalmazott informatikai tanszék. Eddig is már nagy hagyományokkal rendelkeznek a naprakész tudású fejlesztõmérnökök képzésében, kiket
rögtön alkalmaznak a hazánkba települt
multinacionális cégek laborjai.
Több mérnök, informatikus kell a gazdaság fellendítéséhez. A szükséges létszámot biztosítják majd az idõszerû elméleti és gyakorlati tudással rendelkezõ,
az élenjáró iparral szimbiózisban élõ
egyetemi kutatómûhelybõl kikerülõk.
gyulai

A dokumentum atomenergiát
érintõ fõbb megállapításai
a következõk:
Jelenleg az EU áramtermelésének 45%-a
származik kis kibocsátású forrásokból,
fõként atom- és vízenergiából. Az EU

egyes régióiban ennek a termelõ kapacitásnak az egy negyede kiesik 2020-ra a
korlátozott üzemidõ miatt.
A kibocsátás kereskedelmi rendszer
(ETS) keretében a stratégiának biztosítani kell a nagyobb energiamegtakarítást
és a kibocsátásmentes beruházások számának növekedését.
Az ellátási oldalon a prioritás továbbra
is a megbízható és versenyképes energiaforrások fejlesztésén van. Az áramtermelés területén a befektetéseknek biztosítaniuk kell, hogy az áram kb. 66%-át alacsony kibocsátású forrásokból állítsák elõ
a jelenlegi 44% helyett.
Biztosítani kell, hogy az atomenergia
szerepe az áramtermelésben - jelenleg
egyharmad származik atomenergiából nyílt és objektív értékelés tárgya lehessen. Az Euratom összes elõírásait szigorúan teljesíteni kell, különösen a nukleáris biztonság területén. Figyelembe véve
az utóbbi években az atomenergia iránt
megnyilvánuló fokozott érdeklõdést, elõ

Az Energiapolitika 2000 Társulat „A
Nemzeti Energiapolitikáért 20002010” címmel rendezett konferenciát
Budapesten, a Ráday utcában 2010.
november 30-án. Az egyesület szakmai és közéleti tevékenysége nemzeti elkötelezettségû, a környezetbarát
energiapolitika kidolgozásának segítésére, népszerûsítésére és védelmére törekszik, a közjó érdekében.
Dr. Szergényi István: „Energia és civilizáció” c. elõadásában rámutatott,
hogy egy adott civilizáció életképességét az határozza meg, hogy miként él
tudása hatalmával, és hogyan képes a
természet erõforrásaival összhangban
cselekedni. Az emberiség elõtt álló kihívások (a túlnépesedés, az élelmiszer-,
a víz- és az energiahiány stb.) sokasodnak, ami új helyzetet teremtett. A problémák nem oldhatók meg azzal a felületes hozzáállással, hogyha eddig úrrá
lettünk a nehézségeken, az ezután is
úgy lesz. A fejlõdõ társadalmak is jobban szeretnének élni, több energiát
használni. Takarékoskodnunk kell az
energiahordozókkal, mert egy részük
véges - használjuk a megújulókat. A
szezonális, helyi termesztésû élelmiszereket fogyasszunk - megtakarítjuk
a szállítási költségeket.

Mozgalmas éve lesz jövõre
a radioaktívhulladék-kezelõnek
Elbúcsúzott a sajtó munkatársaitól december 7-i évértékelő sajtótájékoztatóján Dr. Hegyháti József, a Radioaktív Hulladékokat Kezelő (RHK) Kft. ügyvezető igazgatója, mert az év végén nyugdíjba megy. Utódja Dr. Kereki Ferenc
lesz. A társaság jövő évi terveiről szólva többek között elhangzott, hogy mind
a Bátaapátiban található Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló, mind pedig a
paksi Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának továbbépítése fontos állomáshoz érkezik. Mint a cég feladatairól Hegyháti József elmondta: a Tolna megyei
Bátaapátiban található Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóba eddig összesen 2400 hordó, a paksi atomerőműből származó kis aktivitású hulladékot
szállítottak. A felszíni tároló jövőre még mintegy 600 hordót tud fogadni, mert
a létesítménynek 3000 darab tárolására van engedélye. A jövő év legfontosabb feladata a felszín alatti létesítmény építésének folytatása lesz.
A paksi Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (KKÁT) idén 480 darab, az
atomerőműben elhasznált fűtőelemet vett át 50 évnyi tárolásra. A létesítményben 16 tárolókamra van kész, melyekbe eddig már több mint
6547 kiégett kazettát helyeztek el. Jelenleg 4 újabb kamrával bővítik a
létesítményt, melyeknek jövő év végére kell elkészülniük.
A Pest megyei Püspökszilágyon található Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tárolóban elhelyezett kis- és közepes aktivitású hulladékokat nem
az atomerőmű termeli, hanem olyan intézmények, amelyek működésük
során szintén felhasználnak radioaktív anyagokat. Itt jelenleg a biztonságnövelő és térfogat-felszabadító feladatokra összpontosítanak a
szakemberek.
A cég negyedik projektje a nagy aktivitású hulladékok végleges elhelyezését célozza meg. A Nyugat-Mecsekben, Boda térségében már megtalálták a kutatók azt a kőzetet, amely alkalmas lehet a további vizsgálatokra, sőt akár egy majdani tároló befogadására is.
Hegyháti József mind a négy program kapcsán elmondta, hogy a társaság kimondottan jó kapcsolatot ápol az ott élő lakossággal, melyben nagy
szerepe van a térségi önkormányzati társulásoknak is.
Mayer György

Új európai stratégia a versenyképes, fenntartható
és biztonságos energiáért
Fenti címmel az Európai Bizottság november 10-én hozta nyilvánosságra a 2020-ig
szóló energetikai akciótervét (Communication on Energy 2020: A strategy for
competitive, sustainable and secure energy). A közlemény felvázolja a fõbb megtárgyalandó témákat a magyar EU-parlamenti elnökség ideje alatt megrendezendõ elsõ EU Energetikai Csúcstalálkozóra.
Bár a fõ hangsúly az energiatakarékosságon és a pán-európai integrált energiapiac megteremtésén van, az anyag elismeri az atomenergia hozzájárulását a kis
kibocsátású gazdaság létrehozásához és
az EU hosszú távú versenyképességének
biztosításához.

Jubileumi Energetikai
Fórum

kell segíteni a kutatást a hulladékkezelési technológiák és megvalósításuk területén, valamint a hosszú távú jövõ elõkészítésének vonatkozásában az új generációs
hasadási rendszerek területén a fenntarthatóság és a kogeneráció biztosításához,
továbbá a fúzió megvalósításában (ITER).
Az EU-nak továbbra is a világ élvonalában kell lennie a biztonságos atomenergetikai rendszerek kifejlesztése, a sugárzó anyagok szállítása és a radioaktívhulladék-kezelés terén. Biztosítani kell a sugárbiztonságot és az atomfegyverek elterjedésének megakadályozását célzó rendszer szabályainak érvényesülését.
A Stratégiai Energiatechnológia Terv
által megfogalmazott középtávú stratégia
minden szektorra érvényes. A fõbb technológiai - második generációs bioüzemanyagok, intelligens hálózatok, szénbefogás és tárolás, elektromos közlekedési
eszközök, új generációs atomtechnológia,
megújuló fûtés és hûtés - demonstrációs
projektek fejlesztését fel kell gyorsítani.

A nukleáris technológiák területén a
nemzetközi együttmûködés jó eredményeket hozott. Az EU-nak ösztönöznie kell
a tagállamokat az összes nemzetközi nukleáris és sugárbiztonsági rendszabály és
elõírás törvényi kötelezõvé tételére és érvényesítésére világszerte.
Az EU energiatechnológiájának és innovációjának vezetõ szerepét négy meghatározó projekt fogja biztosítani: intelligens
hálózatok, innovatív energiatárolás, második generációs bioüzemanyag-kutatás, intelligens városok - partnerség az energiamegtakarításért.
Dr. Szerbin Pável
Forrás:
http://ec.europa.eu/energy/strategies/2010/2020_en.htm
http://www.foratom.org/e-bulletintout-1378/other-articles-tout-1385/776-eu2020-energy-strategy-endorses-contribution-of-nuclear-to-energy-and-climategoals.html

Dr. Büki Gergely: Megújuló energiák hasznosítása - stratégiai kérdés az
Európai Unió felé tett vállalásunk
(13%) 2020-ra, majdnem duplája a
mostani megújuló kapacitásnak - kb.
egy paksi blokk teljesítménye, de mibõl jöhet ez össze. A lakások, épületek
fûtésigényét (teljes energiaigény 40%a) hõszigeteléssel csökkenthetjük és
geotermikus energiával pótolhatjuk.
Nap- és szélenergia, biomassza, vízerõmûvek energiatermelése, ezen törekvések támogatása vezethet célhoz.
Süli János: Az atomenergetika helyzete és a Lévai-projekt – A teljesítménynövelés (mintha egy új reaktorblokkot építettünk volna) és remélhetõleg az üzemidõ-hosszabbítás egy idõre biztosítja a gazdasági világválság
okozta kisebb mértékû energiaigénynövekedés fedezetét. A Lévai-projekt
az életciklusuk végére ért, korszerûtlen erõmûvek pótlására építendõ
atomerõmûvi blokkok elõkészítésével
foglalkozik. A finanszírozás biztosítása, a majdani létesítés kereteinek meghatározása, valamint a szállítói tender
elõkészítése. Szakmai elemzéseket
kell végezni a környezeti hatásokról, a
2020 utáni évekre vonatkozó fogyasztói igények alakulásáról, a regionális
energiapiacról, illetve a szükséges
rendszer szintû szabályozási és hálózatfejlesztési igényekrõl. A projektmunka fontos elemét képezi még a telephelyi, környezetvédelmi, vízjogi és
létesítési engedélyek megszerzése.
Dr. Lakatos István: Szénhidrogének
szerepe a 21. században – Az energetika felhasználás egyre inkább háttérbe szorul az iparral és a közlekedéssel folytatott versenyben, hogy a meglévõ készleteket legoptimálisabban
használjuk fel. A kinyerhetõ készletek
egyre nehezebben, drágábban termelhetõk (olajpala, olajhomok). Magyarországi kitermelés az igény 10%-a.
Dr. Járosi Márton: Az Energiapolitika 2000 Társulat 10 éve – Visszatekintett e politikailag független szakmai társaság nevéhez fûzõdõ eseményekre, melyek jelentõsen befolyásolták a hazai energiapolitikát. Konferenciáik, a havonta jelentkezõ Energiapolitikai Hétfõ Esték, a bármikor
elérhetõ honlap (www.enpol2000.hu),
hírlevél széles körben látogatott.
gyulai
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Kapcsolat a nyugdíjasokkal
„Kzné” monogrammal havonta találkozhatunk az Atomerõmû újság hasábjain. Sokan talán nem is tudják, hogy valójában kit
takarnak ezek a kezdõbetûk. Kovács Zoltánné Rózsa, a jóléti osztály humánpolitikai
elõadója készíti többek között a nyugdíjba
vonult kollégákkal az interjúkat mindennapjaikról, a nekrológokat, de számos egyéb
írásával is találkozhatunk.
– Legutóbb a november 26-án
megrendezésre került Központi Nyugdíjas-búcsúztató
szervezésével voltál elfoglalva. Milyen visszajelzéseket
kaptál?
– Úgy érzem, jól sikerült az
ünnepség. A szervezés minõsítése szempontjából az ünnepségen résztvevõk véleménye a mérvadó, akiknek viszszajelzése kedvezõ volt.
– Hogyan zajlik egy ilyen rendezvény elõkészítése, lebonyolítása?
– Át kell gondolni az ajándékválasztást,
az ünnepség helyszínét, továbbá, hogy milyen mûsor legyen. Az ötletekbõl javaslatok
születnek, majd a döntést vezetõink hozzák meg. Az egyeztetéseket követõen aztán
felgyorsulnak az események, és az utolsó
idõszakban szinte naponta van szervezési
feladat. Az idei esztendõben a korábbi
évekhez képest csökkent a nyugdíjba vonulók száma. Most 36 munkatársunk, 21
férfi és 15 nõ kezdi meg nyugdíjas éveit.
Nõi munkavállalóinkat hollóházi „Katiszettel” – amely egy kétszemélyes kávéskészlet cukortartóval és gyertyatartóval –,
a férfiakat pedig szintén hollóházi „Kulacsszettel” – egy kulaccsal és hat likõrös pohárkával – búcsúztattuk. Az ajándékok attól váltak személyessé, hogy rá van festve
munkatársunk neve, a nyugdíjba vonulás
éve és a cég neve. Emellett szintén újításként egy névre szóló emléklap is átadásra
került.
– A nekrológokat is te írod az újságban.
Minden elhunyt családjával felveszed a
kapcsolatot és így jutsz hiteles forráshoz?
– A nekrológok megírása nem felemelõ
érzés, de szükséges, hogy megemlékezzünk és a hozzátartozókat együttérzésünk-

rõl biztosítsuk. A nekrológok újságban történõ megjelentetése cégünk részérõl egy
olyan gesztus, amelyet az elhunytak hozzátartozói a volt munkahelytõl egy utolsó végtisztesség megadásaként, hálásan fogadnak. Bár a nekrológok rövid terjedelmûek,
mégis rengeteg adatot és információt tartalmaznak, amelyet
több helyrõl kell összegyûjtenem. Ebben a hozzátartozókon
kívül a munkaügyi szervezet,
az elhunyt gazdasági vezetõi
és munkatársai segítenek.
– A „Hogyan töltik a napjaikat
az atomerõmû nyugdíjasai”
cím alatt futó interjúid állandó rovattá nõtték ki magukat
az Atomerõmû újságban. Te
vagy úgymond a kapcsolattartó a nyugdíjba vonult munkavállalók és a még aktív
dolgozók között.
– Rovatom olvasottságát beszélgetésekbõl és telefonhívásokból tudom lemérni,
ezek a vélemények részemre pozitívak. A
nyugdíjasokkal való kapcsolattartás szervezetem, a jóléti osztály feladata. Mi juttatjuk
el részükre havonta az Atomerõmû újságot
és minden tájékoztatót, értesítést, ami érinti õket. Ehhez kapcsolódik az én nem hivatalos munkám, amikor meglátogatom õket,
beszélgetek velük, fotót készítek róluk és átadok részükre cégünk nevében egy csekély
ajándékot.
Az interjúkészítés alkalmával általában
otthonukban keresem fel nyugdíjasainkat.
Mindennapjaikat mutatom be, ez pedig az
a magánszféra, amelybe az õ engedélyükkel lépek be. Hogy ezt részemre biztosítják,
külön köszönet érte. Hosszasan beszélhetnék arról is, hogy milyen kedves fogadtatásban részesülök, és kellemes élményekkel
térek haza egy-egy látogatás alkalmával.
Gyakran megesik, hogy a beszélgetésbe,
a lakókörnyezet bemutatásába vagy éppen
a fotóalbumok nézegetésébe annyira belefeledkezünk, hogy két-három óra is rövidnek bizonyul. Egyet biztosan megerõsíthetek: akinél eddig jártam, mindenkinél nagyon jól éreztem magam, többükkel továbbra is tartom a kapcsolatot.
T.-P.A.M.

Szakszervezeti kitüntetések
A Paksi Atomerõmû Dolgozóinak Szakszervezete (Padosz) hagyományaihoz híven idén is
a Padosz Kiváló Aktivistája emlékplakettel jutalmazta kimagasló szakszervezeti tevékenységet végzõ tagjait. Ez évben emlékplakettet
kapott: Angyal Zsuzsanna, Bálint István, Balogh Tibor, Kállai Mihály, Kerepesi Viktor, Rák
Sándor, Szemerédi József, Tumpek Zsolt, Uitz
János és Vida György.
Bár a november 6-án rendezett Padosz-bál
fénypontját az elismerések átadása jelentette,
nagy sikert aratott a Daniel Speer Brass Pécsi
fúvószenekar és a Fõnix zenekar. A rendezvényen közel 300 fõ vett részt. Vendégként jelen volt a Démász szakszervezetének vezetõsége és viszontlátogatás keretében a Jármûipari Dolgozók Móri Független Szakszervezetének 8 fõs delegációja. Örömmel adjuk hírül továbbá azt is, hogy az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezi Szövet-

– Fõorvos úr, Ön 2010 májusától ügyvezetõ fõorvosa az atomerõmû egészségügyi szolgálatát ellátó Nukleo-Med Kft.nek. Beszélne arról, hogy ezt megelõzõen az orvoslás mely területein dolgozott?
– Pécsett születtem, ott végeztem az iskoláimat is. Az orvostudományi egyetem elvégzése után Bonyhádon, a városi kórházban sebészként kezdtem, majd Sárszentlõrincen körzeti orvosként dolgoztam. Itt szereztem meg az
általános orvostan szakvizsgámat. 1989-ben
Pakson telepedtünk le, ahol a városi rendelõintézet igazgató fõorvosa lettem. Az ÁNTSZ
létrehozásaután, 1991-ben pályázaton elnyertem a városi tiszti fõorvosi állást. Ezt követõen 1996-tól megyei, 2007-tõl pedig regionális
tiszti fõorvosként tevékenykedtem. Amikor
Pécsre költöztünk, ott az Egészségügyi Fõiskolán tanítottam. 2010. május 1. óta újra itthon vagyunk Pakson. Úgy összegezhetném,
hogy az életem felét a gyógyító orvoslásban
folytattam, másik felét pedig hivatali munkával töltöttem. A mai munkám az eddigiek ötvözése: megelõzõ tevékenységet folytatok,

sége (EVDSZ) fennállásának 20. évfordulója
alkalmából rendezett országos értekezletén
tárgyjutalomban részesítette Lõrincz Lászlót,
a Padosz elnökét, valamint Weisz Mátyás és
Bocsor István elnökhelyetteseket. Bocsor
István a tárgyjutalom mellett megkapta az
EVDSZ-aranygyûrût is.
Gratulálunk a kitüntetetteknek!

Ünnepelt nyugdíjasaink 2010-ben
„Az ember a múltba ezerszer visszanéz,
Könnyűnek látszik a búcsúzás, de búcsúzni mindig nehéz.”
2010. november 26-án 16 órai kezdettel
ünnepélyes keretek között került sor a
részvénytársaság Központi Nyugdíjasbúcsúztatójára.
A paksi Városi Mûvelõdési Központban
nyugdíjasaink kísérõikkel, munkahelyi vezetõikkel és közvetlen kollégáikkal hallgatták Hamvas István vezérigazgató úr köszöntõjét, aki azt hangsúlyozta, hogy a nyugdíjba vonuló munkatársak egy olyan generáció tagjai, akik több évtizedet töltöttek el az
erõmûben. Aktívan kivették részüket az erõmû építésében, a blokkok üzembe helyezésében és mûködtetésében, ki-ki a maga területén hozzájárult az erõmû eredményességéhez. Tapasztalataikkal, tanácsaikkal segítették az utánuk következõ generációt a
munkában, a helytállásban. Mielõtt jó
egészséget és tartalmas nyugdíjas éveket
kívánt volna, arra kérte a munkatársakat,
hogy nyugdíjasként se feledkezzenek meg
az erõmûrõl, figyeljék és támogassák az aktív munkavállalókat, látogassanak vissza
munkahelyükre.
Ezt követõen Illényi Katica hegedûmûvésznõ közel egyórás zenés mûsora nyújtott
kellemes szórakozást az ünnepségen megjelenteknek.
Nyugdíjasaink részére az emléklapokat
és az ajándékokat Zsoldos Ferenc létesítmény-fenntartási igazgató úr és Demeter
Károlyné humánpolitikai fõosztályvezetõ
asszony adta át. Az igazgató úr pohárköszöntõjében a nyugdíjba vonuló munkatársaknak a részvénytársaság eredményeiben
való közremûködésükért fejezte ki köszönetét, majd valamennyiüknek kellemes, aktív nyugdíjas éveket és jó egészséget kívánt.
Az ünnepség hivatalos részének befejezése után valamennyi résztvevõt állófogadásra invitáltak, ahol kötetlen, kellemes hangulatú beszélgetés folyt a nyugdíjasok, vezetõik és munkatársaik között.
2010-ben 36 fõ (15 nõ és 21 férfi) munkatársunk kérte nyugdíjazását. Több évtizedes munkavégzést követõen hozták meg elhatározásukat, amely a munkahelyi és a
családi összhang megteremtésének felelõsségével, alkalmazkodással, örömöket és
gondokat megélve telt el. Hogy õk mindezt
hogyan látják: mit jelent számukra, hogy a
paksi atomerõmûben dolgozhattak; nyugdíjas napjaikat hogyan szeretnék eltölteni;
milyen terveik, elképzeléseik vannak; esetleg miben van lemaradásuk, melyet pótolni
szeretnének – az alábbiakban megszólalta-

tott munkatársaink a következõk szerint
nyilatkoztak:
Hunyadi László technológus: Számomra
az atomerõmûben eltöltött harminc év az
egzisztencia megteremtését és a családom
eltartását, valamint rengeteg barátot, ismerõst és feladatot jelentett. Szeretném a nyugdíjas éveimet boldogságban és betegségek
nélkül minél hosszabb ideig megélni. Végre elég idõm lesz a barkácsolásra, kertészkedésre. Szeretnék a cimboráimmal minél
többet motorozni a határon túli magyarok
lakta vidékeken, ahol újabb és újabb barátokat szerezhetek. Egy biztos, a nyugdíjas
sosem ér rá. Ezt addig nem hittem el, amíg
meg nem tapasztaltam. Mindenkinek jó
egészséget kívánok, és örüljenek annak,
hogy az atomerõmûben dolgozhatnak.
Kapinya István szerzõdéskötõ: Egy vágyam teljesült azzal, amikor 1986-ban a paksi atomerõmûbe felvételt nyertem. Mindig
úgy képzeltem, hogy az ember egy nagyvállalat dolgozójaként tud igazán kibontakozni, fejlõdni és egzisztenciát teremteni.
Számomra mindezt a paksi atomerõmû biztosította. Természetesen mindezekért köszönettel tartozom vezetõimnek és munkatársaimnak is. Nyugdíjasként az elkövetkezendõ idõt a családomnak és hobbijaimnak
szeretném szentelni. Kedvenc idõtöltésem a
kertészkedés, a szõlõ- és a gyümölcstermesztés, valamint a postagalamb-tenyésztés. Szeretnék sokat utazni, kirándulni,
üdülni a feleségemmel és a gyermekeimmel. Remélem, hogy a lehetõségeink és az
egészségünk ezt megengedi, illetve lehetõvé teszi.
Krepsz Józsefné humánpolitikai elõadó:
Munkámat igyekeztem mindig lelkiismeretesen, pontosan ellátni, a problémák megoldásában aktívan részt venni. A részvénytársaságnál eltöltött 33 év alatt számos új
dologgal találkoztam, munkám során széles
körû ismeretre, nagy szakmai tapasztalatra
tettem szert, mellyel úgy érzem, hogy a magam területén eredményesen hozzá tudtam
járulni az erõmû sikeres mûködéséhez.
Nyugdíjas napjaimat a családom körében
szeretném eltölteni. Két gyermekünk és egy
10 hónapos unokánk van. Férjemmel szeretünk kirándulni, utazgatni, meleg vizes fürdõhelyekre járni. Ez utóbbira, amíg dolgoztam, nem volt idõ, az elkövetkezendõ években ezeket szeretnénk pótolni.
Marosi Edit rendszerfelelõs: Az újságban megjelent álláshirdetésre adtam be
jelentkezésemet a paksi atomerõmûbe.

Az egészség a legfõbb érték
Dr. Brázay László
betegeket vizsgálok, munkáltatói
jogokat gyakorolok
és menedzselem a Nukleo-Med Kft.-t.

– Döntésénél mi volt a motiváció?

– A tulajdonosok kértek fel az állás
betöltésére. Döntésemnél fontos szerepe
volt annak, hogy visszatérjünk Paksra.
Az atomerõmû egészségügyi tevékenységét elõzõleg is jól ismertem, több évtizedes kapcsolatom van az erõmû korábbi,
illetve jelenlegi vezetõivel. Már rendelõintézeti igazgatóként elismerõen tekintettem az atomerõmû egészségügyi szolgálatának felszereltségére, eszközparkjára. Az eltelt idõ óta mindez csak javult.
Azt is meg kell említenem, hogy egy kiválóan képzett személyi állományt vettem át.

– Az erõmû egészségügyi ellátásának
mely területeit emelné ki?

– Úgy gondolom, hogy fontosak azok a
megelõzõ laboratóriumi vizsgálatok, melyek eredményeként idõben ki tudjuk
szûrni a késõbbiek során gyógyszerekkel jól kezelhetõ betegségeket. Említést
érdemel az 50 év felettieknél végzett tumormarker vizsgálat, melyet a megyei
kórházon kívül csak mi végzünk a megyében. Ezeket a vizsgálatokat azoknál a
munkavállalóknál is elvégezzük, akiknél
a vizsgáló orvos bizonyos eltérések miatt
azt indokoltnak tartja.

– Az ellátás színvonalának emelése
érdekében tervez-e intézkedéseket?
– Errõl az a véleményem, hogy ami eddig jó volt, azt meg kell õriznünk, és ahol
javítani lehet, ott azt kell tenni. Idekerü-

lésemkor az átadás-átvétel zökkenõmentesen történt. Munkatársaimtól azt kértem, hogy a szakmai színvonal megõrzése mellett tudatosodjon mindenkiben,
hogy szolgáltatunk, tehát elvárható tõlünk, hogy kedvesek, segítõkészek legyünk. Fontosnak tartom, hogy tudjunk
mosolyogni, hiszen ez az, ami nem kerül
semmibe.

– Tájékoztatná az olvasókat a tervezett fejlesztésekrõl?

– Céljaink között szerepel az atomerõmû
mentõszolgálata mûködési színvonalának
maximális biztosítása; az erõmû anyagi támogatásával egy új laborautomata, továbbá saját beruházásban egy kisebb laboratóriumi eszköz beszerzése. A közelmúltban vásárolt szívstressz-szûrõ géppel a
vizsgálatokat elõzetes bejelentés alapján

Korábban nem jártam Pakson, és senkit
nem ismertem. Döntésemnél a lakáshoz
jutás lehetõsége is motivált. Munkaköri
feladataimon belül szerettem programozni és a munkatársak részére számítástechnikai segítséget nyújtani. Jelenleg párommal házunkat csinosítjuk anyagi és fizikai
lehetõségeinkhez mérten. Fiunk 10 éves,
így az õ nevelése, gondozása sok idõt igényel. Járok vele korcsolyázni, és szívesen
veszek részt a korosztályának megfelelõ
programokban is. Saját igényeim egyelõre háttérbe szorulnak, de egészségem
megõrzése érdekében tornázni rendszeresen járok.
Vaderna István vezetõ kontroller: 1977ben léptem be a Paksi Atomerõmû Vállalathoz. A 33 év alatt nagyon sok szép élményben volt részem a munkában és az emberi
kapcsolatok területén egyaránt. Különösen
örülök, hogy részt vehettem az erõmû létesítési, üzembe helyezési munkáiban, majd
a villamos karbantartási munkák megszervezésében, elõkészítésében. Kihívást jelentett számomra, hogy az SAP bevezetésében
és azt követõ fejlesztésében dolgozhattam.
Feladataim végzése során sok jó szakemberrel, kedves kollegával dolgozhattam
együtt, akikkel szabadidõs programokban
is szívesen vettünk részt. Nyugdíjas napjaim elsõ idõszakában az elmaradt munkákat végzem a házban és a ház körül. A késõbbiekben olyan dolgokkal is szeretnék
foglalkozni, amelyek a testi, lelki, szellemi
kondíciómat fenntartják. Az erõmûvel, a
kollegákkal való kapcsolataimat is szeretném megõrizni.
Wágner Ferencné csoportvezetõ: 27 évig
voltam a Paksi Atomerõmû Zrt. munkavállalója. Ez idõ alatt megéltem sok jó dolgot,
és akadtak nehézségek is, de elmondhatom,
hogy az erõmû mindig biztos hátteret nyújtott az életemben, melyért nagyon hálás vagyok. A szülõi házból hozott értékrend szerint próbáltam megfelelni az elvárásoknak
a munkámban és a magánéletben is. Nyugdíjas éveimben szeretnék több idõt eltölteni a szeretteimmel, egészségesen élni, s
olyan, számomra kedves elfoglaltságokkal
foglalkozni, mint a kézmûvesség, fotózás,
kirándulás. Boldog és büszke vagyok, hogy
részese lehettem a PA Zrt. kollektívájának,
lehetõségem volt sok embert megismerni
és reményeim szerint munkámmal segíteni, ha hozzám fordultak. Mindenkinek jó
egészséget, boldogságot és sok sikert kívánok!
Kzné

végezzük. Tervezzük a laborvizsgálatok kibõvítését mind kor szerint, mind pedig a
vizsgálati módszerek tekintetében. Bõvíteni szeretnénk a hemoglobin A1C vizsgálatot is, amely betekintést biztosítana az orvos részére a beteg elmúlt három hónap
aktualizált cukorértékérõl. A tárgyi feltételeken túl az asszisztencia bérével is feltétlenül foglakoznunk kell. Idei évben felvettünk egy munkahigiénikust, akinek jelentõs szerepe van az üzemi bejárások során
kockázatbecslés, kockázatértékelés, megelõzés témakörökben. Tervezzük egy munkapszichológus felvételét is. Ezek megléte
biztosítaná azt, hogy foglalkozás-egészségügyi központtá válhassunk.

– Mondana néhány szót a családjáról,
illetve a szabadidõs tevékenységérõl?

– Feleségemmel négy gyermeket neveltünk fel, nagyon büszke vagyok a pszichológus, jogász és biológus lányaimra és
orvos fiamra. Gyermekkorom óta a Balaton szerelmese vagyok, gyakran tartózkodunk a nyaralónkban.
KZné
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Hogyan töltik napjaikat az atomerõmû nyugdíjasai?
„Kikapcsolódás, ha kint vagyunk a telken”
akarok dolgozni. Vezetõim méltányolták
kérésemet.
P.: – Én sem gondolkodtam sokat,
János után fél évvel én is beadtam nyugdíjazási kérelmemet. Mindketten a külsõ technológiai osztályról jöttünk el.

A Lajkó házaspárt, Piroskát és
Jánost dunakömlõdi otthonában
látogattam meg. Az 1999-ben vásárolt családi házukat igényesen felújították. Sok munkájuk fekszik
benne, de láthatóan kényelmüket
szolgálja a jól megtervezett és kialakított lakókörnyezet.
– Mikor kerültetek a társasághoz,
melyik szervezetnél dolgoztatok?

J.: – 1977 szeptemberében egyik barátunkat, aki állásügyben jött megbeszélésre, elkísértem a paksi atomerõmûbe.
Ez alkalommal én is állásajánlatot kaptam, melyet a feleségemmel történõ
egyeztetés után el is fogadtam. 1978.
január 13-án kezdtem dolgozni a kalorikus osztályon üzemlakatosként. Az alaptanfolyamok elvégzése után 2 hónapig
Voronyezsben tanultuk meg a turbinagépész szakmát. Feladataink közé tartozott a kis- és nagynyomású levegõrendszer, a dízelgenerátorok, a gépházi szellõzõrendszerek, a vízkiviteli mû és a nitrogénüzem gépi berendezéseinek üzemeltetése.
P.: – Pécsett egy munkahelyen dolgoztunk a férjemmel. Amikor õ elfogadta a
paksi állást, természetesen én is vele
költöztem. Egy évig mûszaki szállón laktunk, majd kaptunk egy kétszobás

A hideg évszak beköszöntével sok embernél
az izületi bántalmak előtérbe kerülnek. A reuma hazánkban népbetegségnek számít. Immunológiai alapon létrejövő gyulladásos folyamat, mely mozgásszervekben fellépő
megbetegedésekhez vezet. Kezelése elsősorban vérbőséget okozó tüneti külsődleges,
továbbá gyulladáscsökkentő és anyagcsere
fokozó immunrendszert erősítő belső szerekkel oldható meg. A reuma, illetve arthrosis
vagy krónikus polyarthritis (sok izületi gyulladás) majdnem mindig radikálisan megváltoztatja életünket. Az erős fájdalmak és a
mozgáskorlátozottság drasztikusan csökkentik az életminőséget.
Megfelelő táplálkozással a tünetek enyhíthetők, vagy akár meg is előzhető a baj. Mindenekelőtt az állati eredetű táplálékból származó
arachidonsav mellőzése csökkenti a gyulla-

– Hogyan telnek napjaitok, mivel
foglalkoztok?

lakást. Az erõmûben elõször mûszaki elszámolóként, majd diszpécserként dolgoztam. Késõbb külsõ üzemi operátori
munkakörbe kerültem, a vízkivételi mûbõl szolgáltattuk a vizet az erõmû területére.

– Mióta vagytok nyugdíjasok?

J.: – 2006 decemberében, a cégnél
eltöltött közel 29 évi munkaviszony után,
55 éves koromban lettem nyugdíjas.
P.: – Én szintén 29 évig dolgoztam az
erõmûben, amikor 2007 júniusában kértem a nyugdíjazásomat, akkor 53 éves
voltam.

– Nyugdíjazási kérelmetek beadásán
sokat gondolkodtatok?
J.: – Nagyon szerettem a munkámat, a
mûszakozás ellenére. Hirtelen jött az elhatározás, hogy amikor a mûszakbeosztásom éjszakára esik, már nem

P. és J.: – Erre a kérdésre hosszasan
tudnánk válaszolni, hiszen mindig van
elfoglaltságunk. Még munkaviszonyban
álltunk, amikor Dunakömlõdön vettünk
egy családi házat, melyet majdnem teljesen átépítettünk. Mindig is vágytunk
családi házra. Nikolett lányunk 1989ben született. Akkor még társasházban
laktunk, de vettünk egy szõlõ-gyümölcsös telket kis házzal, amely alkalmas
volt arra, hogy nyaranta ott lakjunk.
Nikolett is jól érezte ott magát, nagyon
szerette a természetet, a friss levegõt, a
madarakat és az ott nevelt kisállatokat.
Most is gyakran kijárunk a telekre, a
szõlõ és a gyümölcs mellett konyhakerti növényeket is termelünk. A családi ház
körül is mindig adódik munka.
P.: – Általában minden munkát együtt
végzünk. A téli idõszakban János még a
házimunkába is besegít, idõnként fõz,
de leginkább süteményt szeret sütni. Tavasztól õszig pedig megszervezi és el is
végzi a ház körüli teendõket, beleértve a

Egészségrõl
A reumáról és a gyógymódokról
dást. A reuma-diéta ezért vegetáriánus jellegű,
de nem kötelezően húsmentes.
Korlátozni kell a húsevést (ideális: 2-szer hetente sovány hús, pl. marhafilé, bárányfilé,
csirkemell bőr nélkül), és a húskészítményeket is csökkenteni szükséges - például mondjunk le a kolbászfélékről -, így kevesebb gyulladáskeltő arachidonsavat viszünk be szervezetbe. Csökkenteni kell a magas linolsavtartalmú állati zsírokat (sertészsír, libazsír, kacsazsír), a nagy zsírtartalmú tejtermékeket, a
margarint és a magas zsír tartalmú táplálékokat is, mint a diófélék, tejcsokoládé, tojássárgája, vagy avokadó. Helyette használjunk hi-

degen sajtolt olívaolajat, a vaj kis mennyiségben megengedett, mert linolszegény. Fogyasszunk zsírszegény tejet, tejtermékeket és
sajtféléket, savanyú tejtermékeket, mint az
író, kefir, joghurt és savanyú tej. Halat fogyaszthatunk korlátlanul. A jó minőségű táplálék-kiegészítők szedése javasolt pl. halolaj,
E-vitamin, és szelén. Fogyasszunk naponta
ötször gyümölcsöt és zöldséget. Részesítsük
előnyben a teljes kiőrlésű gabonából készült
lisztet és teljes kiőrlésű termékeket, a tojás
nélküli, durumbúzából készült tésztaféléket.
A koffein negatívan befolyásolja a gyulladásos folyamatokat, ezért korlátozzuk a kávéfo-

víz-, gázszerelési, de még az asztalosmunkát is. Házunk telkének végében
most épül egy présház pincével, amelyet
néhány munkafázis kivételével õ épít a
barátainkkal, kollégákkal.

– Eddig csak munkáról beszéltetek,
azért kikapcsolódásra, pihenésre is
van idõtök, ugye?

P. és J.: – Természetesen van, bár
nekünk az is kikapcsolódás, ha kint
vagyunk a telken. Eddig majdnem minden évben voltunk Balatonfüreden, a
rekreációs központban, ahol az elhelyezés, az ellátás és a szolgáltatások
maximálisan kielégítik igényeinket. Magyarország tájait is szeretjük bejárni, s
többször megfordultunk Olaszországban
is. Lányunk korábban Pécsett tanult,
ahol hétvégeken gyakran meglátogattuk.
Most Siófokon jár fõiskolára, idegenforgalmi turizmust, vendéglátást tanul.

– Az elmúlt 32 év mérlegében milyen
szerepe volt az erõmûnek?
P. és J.: – Meghatározó, életünk
legjobb döntését hoztuk, amikor mertünk mindent újrakezdeni. Lakást kaptunk, megtanultuk és megszerettük a
munkánkat, s ezzel együtt fogadtuk el a
mûszakozást. A paksi atomerõmû biztos
megélhetést nyújtott számunkra, és
most nyugdíjasokként is elégedettek
vagyunk.
KZné

gyasztást. Ne együnk iparilag gyártott készételeket. A táplálékot frissen és természetes
nyersanyagokból készítsük.
A reuma és ízületi betegségeknél alkalmazható gyógynövények: levendula illóolaj, orvosi
zsálya illóolaj, rozmaring, rozmaring illóolaj,
kámfor, fekete mustármag, fehér mustármag,
fűzfakéreg, csalánlevél, gyermekláncfű gyökér,
fahéj illóolaj.
A bodzavirág és hársfavirág – a népgyógyászat
szerint – fontos szerepet tölt be a reumás (és
köszvényes) fájdalmak csillapításában. A reumás megbetegedések komplex terápiát igényelnek. A betegség gyógyításában szerepe
van a hidroterápiának, a gyógyfürdőknek –
amelyek otthon is elkészíthetők –, a különböző
pakolásoknak, borogatásoknak, a gyógytornának és a homeopátiás kezelésnek.
Dr. Vöröss Endréné Erika

Tetlák Sándor 1951–2010

Örvényesi Ferencné 1935–2010

Tetlák Sándor nyugdíjas kollégánk több mint fél évig küzdött betegségével. Amikor úgy érezték, hogy végre fellélegezhetnek, 2010. november
16-án bekövetkezett halála váratlanul érte hozzátartozóit. 1951. március 14-én született Budapesten. Gépésztechnikusi végzettséggel, valamint anyag- és tartályvizsgálói képesítésekkel rendelkezett. 1978.
november 1-jén nyert felvételt a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. A minőség-ellenőrzési osztályon feladata volt a primer köri gépészeti berendezések műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálata, valamint a meo-s tevékenységek koordinálása. Jókedvű, segítőkész kolléga volt, munkája
során sok értékes ismeretet adott át fiatal kollégáinak. 2006-ban vonult nyugállományba.
Felesége 2007-ben bekövetkezett váratlan és megrázó haláláig Madocsán éltek. 2008-ban, hogy
minél több időt tölthessen fiaival, Örssel és Leventével, a Pest megyei Mendére költözött. Szabadidejében szívesen járt Erdélybe, és baráti összejövetelekre. Fiatalkori sikerei büszkeséggel töltötték el, jó
atléta, kiváló sprinter, továbbá a Törekvés és Vasas néptáncegyüttesek elismert táncosa volt. Imádott
főzni, szerette az állatokat, kutyájával elválaszthatatlanok voltak. Fájó szívvel gyászolják fiai és barátnőik, rokonai, a paksi, madocsai, budapesti és mendei barátok, táncos kollégák. 2010. december
3-án a mendei temetőben polgári szertartás szerint helyezték örök nyugalomra. Emlékét őrizve búcsúzik tőle a Paksi Atomerőmű Zrt. kollektívája, nyugodjék békében!
Kzné

Örvényesi Ferencné született Heizer Rozália nyugdíjas kolléganőnk 2010. július 22-én, életének 76. évében rövid
szenvedés után a veszprémi kórházban elhunyt.
Tótvázsonyban, 1935. január 24-én született. 1984. július
26-án nyert felvételt a Paksi Atomerőmű Vállalat állományába. A balatonfüredi rehabilitációs központban konyhai
kisegítőként nagy szorgalommal végezte munkáját. Vezetői
és kollégái kedves, segítőkész kolléganőként, tisztességes,
lelkiismeretes emberként ismerték. 1990. február 28-án
vonult öregségi nyugállományba. Balatonfüreden lakott lányával és unokája családjával. Nem szerette a tétlenséget, nyugállományba vonulása előtt és azt követően is vállalt
munkát. Besegített a háztartásba és kivette részét a szőlőművelésben is. Szeretett a
többgenerációs családban élni, jókedvű, vidám természetű volt. Szórakozását az otthoni tévézés jelentette.
Fájó szívvel gyászolják édesanyjukat lányai, Marika és Franciska, unokái és azok családja. A rokonok, ismerősök és a munkatársak nyugdíjas kolléganőnktől 2010. július 27-én
a balatonfüredi temetőben megtartott szertartáson vehettek végső búcsút. Emlékét őrizve búcsúzik tőle a Paksi Atomerőmű Zrt. kollektívája.
Kzné

A test is tõke
A Paksi Atomerőmű Zrt.
nem csupán a hazai energiatermelésben jár élen, az egészség- és környezettudatos munkakörnyezet megteremtésében is kimagasló céltudatosság jellemzi. A testmozgás fontosságáról az Egészségnap vendégével, Monspart
Sarolta tájfutó világbajnokkal beszélgettem.
– Mi terelte a tájfutás sportága felé, mi a titka annak a kiemelkedő sikernek, amit pályafutása során elért?
– Ennek két oka lehet. Az egyik, ami belülről jött,
amit a szüleimtől örököltem, hogy akartam eredményeket. A másik, hogy nagyon szegények voltunk, és soha nem utazhattam. Az oka, hogy a tájfutásba ennyire beleszerettem többek között a kitörési vágy volt, a szabadság ára pedig a napi 1020 kilométerben rejlett. A versenyek során először
Magyarországot járhattam be, majd később a fél
világot. Ez akkor nagyon nagy dolog volt.
– Az élsport után munkáját az Országos Egészségfejlesztési Intézetnél folytatta. Itt milyen új kihívások, feladatok várták?
– A kullancscsípés után fel kellett hagynom a versenyszerű sporttal, és majdnem tíz évembe került,
hogy megtanuljak alázatos lenni és örüljek, hogy
életben vagyok. Új feladatom az életmód-tanácsadás, melyben azt hiszem, hiteles példát tudok mutatni. Az intézetnél kezdetben sokat foglalkoztunk
gyerekekkel. A lakossági kommunikáció is a feladatom volt, de az utóbbi öt évben a nyugdíjasokkal és
a munkahelyi testmozgás fontosságával foglalkozom. Ebben nagyon jó példával szolgál az atomerőmű, mely egészségnapokat szervez és megmozgatja dolgozóit. A nagyvállalatok kezdenek rájönni,
hogy fontos a dolgozók egészsége, közérzete, hiszen az egészségesebb és vidámabb közösség a
munkahely számára is kedvezőbb. Úgy gondolom,
a napi 24 órában benne kell lennie a mozgásnak is.
– Előadásában kihangsúlyozta, hogy az egészséges életmód felelőse mindig a nő a családban…
– Az egészséges életmód karmestere otthon mindig a nő. A családfő a férfi, ő keres többet, de
hogy mit és hogyan eszünk, ki és mit csinál a családban, azt a női karmester vezényli. Ugyanakkor,
ha egy nő fejében, filozófiájában nincs benne,
hogy mozogni kell, akkor sem a gyermeket, sem
pedig apukát nem fogja erre ösztönözni. A gyermek az első hat évben felveszi életmódszokásainak nagy részét, így ekkor kell belenevelni a rendszeres testmozgás igényét. A másik, hogy a férfiaknak nem olyan fontos az egészség, mint nekünk nőknek. Egyéb káros szenvedélyük mellett,
a kedvükre főzve gyakran halálra etetjük őket.
Nekünk kell odafigyelnünk az egészséges életmód alapvető feltételeinek betartására.
– Mit ajánlana azoknak, akik az Egészségnap sikerén felbuzdulva, most kaptak kedvet a sportoláshoz?
– Mindenki olyan sportot válasszon, amit szívesen
csinál, van benne egy kis sikerélménye, valamint
amihez pénztárcája és ideje elegendő. Amikor ezeket
figyelembe vesszük, rájövünk, hogy alig marad más,
mint a gyaloglás, futás, kerékpározás vagy a tánc.
Fontos, hogy ne csak fogyni akarjunk, hanem edzetté is válni. Békéljünk meg azzal, hogy az edzett radírok
sokkal többet érnek, mint az edzetlen cerkák.
Matus Dóra
Az interjút Matus Dóra, a Kaposvári Egyetem Humán Erőforrás Menedzsment szakirányos hallgatója készítette. Dóra három
hónapos főiskolai gyakorlatát az atomerőműnél töltötte,
szabadidejében újságírással
is foglalkozik, így testhezálló
feladat volt számára az interjú (dialógus) levezetése.

Németh Lajos 1930–2010

Kapitány József 1960–2010

Németh Lajos, a PA Zrt. nyugdíjasa rövid szenvedés után a
sümegi kórházban 2010. október 29-én, életének 81. évében
elhunyt.
Zsadányban született 1930. január 17-én. 1984. július 30-án
létesített munkaviszonyt a Paksi Atomerőmű Vállalatnál. A
balatonfüredi rehabilitációs központban fűtőként dolgozott.
Vezetői és kollégái csendes, halk szavú, munkájában
lelkiismeretes kollégaként ismerték. 1990. február 28-án vonult
nyugállományba, volt munkatársait ezt követően is gyakran
meglátogatta. A balatonfüredi nyugdíjas-egyesületbe alapító tagnak jelentkezett, felvételére
azonban betegsége miatt nem kerülhetett sor.
Balatonfüreden élt, házastársával 54 évet töltöttek el boldog házasságban. Két fiúgyermeke
és három unokája van, akiknek társaságában mindig kellemesen érezte magát. A
kertészkedés volt az egyik legkedveltebb elfoglaltsága.
Nyugdíjas kollégánkat 2010. november 8-án, Balatonarácson református szertartás szerint
helyezték örök nyugalomra.
Gyászolják: házastársa, gyermekei, menye, unokái, közeli és távoli rokonai, szomszédjai és
volt kollégái.
Németh Lajos nyugdíjas kollégánk emlékét megőrizzük, nyugodjék békében.
Kzné

Kapitány József kollégánk életének 51. évében, 2010. október 31-én a szekszárdi kórházban hunyt el. 2010 áprilisában diagnosztizálták súlyos betegségét, egyre reménytelenebbé vált a gyógyulása.
Pakson, 1960. június 12-én született. Lengyelben mezőgazdasági gépszerelő szakképzettséget szerzett. 1993-tól
dolgozott az atomerőműben, mindvégig a szilárd radioaktívhulladék-kezelési szakterületen. Főként a radioaktív
hulladékok üzemen belüli szállításával, a segédanyagok beszállításával és az üzem operatív ügyeinek intézésével
foglalkozott. 2010. március 1-jén került PA Zrt.-s állományba. Rendkívül sokoldalú, szorgalmas, szolgálatkész kollégaként ismerték munkatársai.
Feleségével 16 évig kiegyensúlyozottan éltek együtt, felesége négy gyermekének szerető nevelőapja volt. Szeretett
horgászni, futballmérkőzésekre járni. A madocsai sportegyesület támogatójaként is számon tartották. Családja és
barátai tisztelték a traktorok iránti rajongását. Megtört szívvel búcsúzik házastársa, nevelt gyermekei és azok családja, három unokája. A közeli
és távoli rokonok, barátok és ismerősök Madocsán, 2010. november 12-én kísérték utolsó útjára.
A Paksi Atomerőmű Zrt. kollektívája a közvetlen munkatársak szavaival búcsúzik, emlékét megőrizzük, nyugodjék békében!
Kzné

Kedves Józsi!
Néhány év eltéréssel egy napon születtünk. Tavasszal még azt tervezted, hogy ezt a születésnapot az idén közösen, munkatársainkkal körülvéve
Nálad ünnepeljük meg, egy finom halászlé mellett. 17 évet dolgoztunk együtt, ez az első teljesítetlen ígéreted…! De pótolhatod még, hisz csak
idő kérdése és mind ott ülünk melletted a mennybéli asztalnál. Most búcsúzik Tőled a CSAPAT, de addig is, mert hiányozni fogsz, megőrzünk emlékezetünkben olyannak, mint köztünk voltál: dolgos, mindent megoldó, mindenkinek segítő, kedélyes, melegszívű mackó.
Téged már másik part vár, jó szelet hajódnak az égi vizeken KAPITÁNY!
tj
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NÉVJEGY
Bedecs Ferenc, az ASE kajak-kenu szakosztály vezetõedzõje
Bedecs Ferenc – a Paksi Atomerõmû Zrt.-s
kollégáink fiaként – kisgyermek kora óta
evez a Dunán, a csónakház a második otthona. Szegedi tanulmányai után visszaérkezve edzõként, majd Hajba Antal mesteredzõ utódjaként öt éve irányítja a szakmai
munkát. Az elsõ nemzetközileg jegyzett
eredményét Boros Gergely ifjúsági Európabajnoki ezüstérme jelentette. Alábbiakban
bemutatjuk az ASE kajak-kenu
szakosztály vezetõedzõjét.
– Sokan ismernek Pakson, hiszen a Vak Bottyán Gimnáziumban dolgozol. Mivel foglalkozol az iskolában, és mire készültök az egyesületben?
– Az iskolában testnevelõ tanárként dolgozom, a szakosztálynál a vezetõedzõi feladatok
mellett a serdülõ és ifjúsági
korosztály kenus csoportjának
edzéseit irányítom. Az élsport mellett kollégáimmal nagy hangsúlyt fektetünk arra
is, hogy minél többen tanuljanak meg kajakozni, kenuzni és mindemellett a sporton keresztül az egészséges életmódra neveljük a gyerekeket.
– Eddigi sportegyesületeid, jelentõs eredményeid?
– 1984-ben kezdtem kenuzni Hajba Antal (Tónió) kezei alatt, majd 1990-tõl 1995ig a Központi Sportiskolában, 1995-1996ban a Budapesti Honvédban sportoltam,
1997-ben tértem vissza az Atomerõmû SEbe. Ifjúsági és junior korosztályban két magyar bajnoki címet nyertem.
- Mi a legvonzóbb számodra a kajak-kenuban?
- A természet, a víz, a napfény, a jó levegõ, illetve az a kettõsség, ami a sportágat jellemzi. Egy versenyidõszak alatt nyolc hónapot tudunk a Dunán eltölteni, a másik négy
hónap felkészülése teljesen eltér ettõl, ami
azt jelenti, hogy novembertõl februárig
úszás, futás, tanmedence, konditerem és
tornatermi edzések szerepelnek az „étlapon”.
- Mi a legnehezebb a versenyeken és a felkészülésben?
- A kajak-kenu ciklikus sportág lévén elég
monoton, melyet némileg kompenzál, hogy
szabadban ûzhetõ. Heti 8-10 edzéssel
készülnek a versenyzõk az iskolai elfoglaltságok mellett „második mûszakban”.

- Mit tartasz az eddigi legnagyobb edzõi,
vezetõi sikerednek?
- Nehéz lenne egyet kiemelni, ezért úgy érzem több versenyzõt meg kell említenem:
Boros Gergõ K-4 500 m-en elért ifjúsági Ebezüstérmével kezdõdött. Bár Gergõvel a munkát közvetlenül az Európa-bajnokságot megelõzõ évben kezdtem, tehát az õ eredményében benne volt még Makrai Csaba és Pruzsina István munkája is. A következõ néhány évben a nemzetközi utánpótlásversenyekrõl éppen lemaradt néhány versenyzõ.
Majd az 1988-as és 1990-es korosztályban három versenyzõm
szerepelt a válogatottban: Dejczõ
Bálint, Haag Zoltán és Dejczõ
Balázs. Balázs 2006-ban Athénban az ifjúsági Európa-bajnokságon C-1 500 m-en hatodik helyezett, C-4 500 m-en pedig Európabajnok lett.
- Kedvenc idõtöltésed a tanítás és az edzõi
munkád mellett?
- Szabadidõmet szeretem családi, illetve
baráti körben tölteni. Ilyenkor közös kinti
programokat, fõzéseket, összejöveteleket
szervezünk. A barátokkal is rendszeresen
edzünk, s közben jókat beszélgetünk, hiszen a sport a hobbim is egyben.
- Segítõid?
- Feil Imrével ketten dolgozunk a kenus
utánpótlásban, Gutai Dániel és Meczker
András a kajakosok edzéseit irányítja. A
hétköznapi munka során azonban sokszor
nem választható el ennyire élesen a munka. Az eredményekben mindannyiunk
munkája benne van. A segítséget tekintve
meg kell említenem a PA Zrt.-t és
munkakö-zösségét, akiknek a szakosztály
mûködésének feltételeit köszönhetjük. A
versenyeken is az atomerõmûvet képviseljük a sportszeretõ közönség elõtt az ASE
színeiben.
- Hogyan tovább?
- Jelenleg hat válogatott versenyzõnk van
különbözõ korosztályokban, bízom benne,
méltó utódai lesznek Kozmann Gyurinak és
Boros Gergõnek. Szeretnék még több vidám
gyermekarcot látni a csónakházban. Az
egyre nagyobb népszerûségnek örvendõ
sárkányhajózás miatt a PA Zrt. egyre több
munkavállalója tölti aktívan szabadidejét a
csónakházban.
Sipos László

Perémi Ferenc-emléktúra
Az Atomerõmû SE Természetjáró Szakosztálya emléktúrát szervezett november 27én a Szekszárdi-dombságban, a Fekete-kútnál található természetjáró kopjafához. Itt
van az az emlékhely, melyet a Tolna Megyei
Természetbarát Szövetség helyezett el a
megye elhunyt turistáinak. A szeptemberben elhunyt Perémi Feri bácsi volt az Atomerõmû SE Természetjáró Szakosztály mega-

lapítója. A kopjafánál családtagjaival (lányával, unokájával, testvérével) rövid megemlékezést tartottunk. A kopjafára új emléktáblát helyeztünk el, így a szakosztályunk
eddig elhunyt tagjaira is kegyelettel emlékeztünk: Baksa Tamás (1967-2004); Újhelyi Zoltán (1976-2004); Szabó Sándor (19302006); Perémi Ferenc (1930-2010).
Wollner Pál

Sporttársi megemlékezés
Sajnálattal hallottuk a hírt, hogy 2010. szep tember 1-jén elhunyt Szabó Tamás, a paksi
atomerőmű sportéletének megalapozója. Bár
jó ideje elköltözött Paksról, egykori sporttár sai nem felejtették el. Többek nevében Kiss
Gábor és Nagy Jenő visszaemlékezéssel feje zik ki tiszteletüket emléke előtt.
– Tamás a százhalombattai erőműből jött Paksra –
meséli Nagy Jenő. – Battán ő volt a kajak-kenu
szakosztály alapítója, vezetője és edzője. Bejártam
vele az országot, minden jelentős versenyre elvittük a gyerekeket. Ő 1978-ban költözött Paksra feleségével és két fiával, és amikor én 1980-ban
Paksra kerültem, már javában foglalkozott a kajakkenu szakosztály dolgaival.
- Tőle származik az Atomerőmű Sportegyesület
(ASE) megalakításának ötlete, amit a vállalatvezetés támogatásával 1979 augusztusában megvalósított – meséli Kiss Gábor. – Kezdetben a Paksi
Sportegyesület elnökeként segítettem neki, később
pedig mint az ASE ügyvezetője. Az egyesületben társadalmi elnökhelyettesként az ügyviteli és pénzügyi
feladatokkal foglalkozott, és edzősködött a kajakkenu és a férfi kosárlabda-szakosztálynál. Feladatát
agilisan, munka mellett végezte, hisz főállásban művezető volt a karbantartásnál. Közreműködésével
alakult meg a férfi kosárlabda-, a női és férfi kézilabda-, a cselgáncs-, a vívó-, a természetjáró és a vitorlásszakosztály, melyekhez ő vonta be a vezetőket és

az edzőket is. Sokat tett
a tömegsportért és az
úszásoktatásért is.
Nagy érdeme van abban, hogy a mai csónakház elődjeként megépült a csónaktároló,
hozzá a stég és az öltözőkomplexum. Amikor
Pakson még nem volt
uszoda, autóbuszjáratot
indíttatott Dunaújvárosba a sportolók uszodába járásához. Nevéhez fűződik az atomerőműveket építő
és üzemeltető vállalatok nemzetközi tömegsport-találkozója, ami 1983-ban indult, és minden évben
más ország rendezte. Fődíjként egy reaktormakettet
készíttetünk az atomerőműben. Kezdeményezésére
jöttek hozzánk azok nemzetközileg elismert versenysportolók, akik már abbahagyták aktív pályafutásukat, és edzőként és példaképként is erősíteni tudták
a paksi fiatalokban a sport iránti elkötelezettséget.
Idővel túl soknak bizonyult számára a munka melletti sporttevékenység, és később ki is vált az egyesületből. Szabó Tamás tudta, érdemes ezt az egyesületet létrehozni. Lehetőséget teremtett az ifjúságnak
a sportolásra, a gyermekeknek a hasznos szabadidő-eltöltésre és a dolgozóknak egy újabb hétvégi kikapcsolódásra. Köszönjük, hogy maradandót alkotott! Emlékét őrizzük!
Lovásziné Anna

Nincs semmi baj, csak egészség legyen!
Frits Adrienn
Az ember egészségi állapotát különféle tényezõk határozzák meg. Többek közt genetikai tényezõk, környezeti hatások, életmód
stb. A sorból nem maradhat ki a munkahely. Az egészséget nem veszélyeztetõ és
biztonságos munkahely megteremtése és
fenntartása a munkáltató kötelessége. A jogszabályokban meghatározott feltételek irányítását csak komoly szakmai felkészültséggel rendelkezõ szakemberek közremûködésével lehetséges. 2010. július 15-tõl a
NUKLEO-MED Kft. a PA Zrt. munkavédelméhez is kapcsolódó munkaegészségügyi
feladatokat ellátó szakembert foglalkoztat.
Frits Adrienn az ÁNTSZ Paksi Kirendeltségétõl került az új munkakörébe.

- A munkavédelem szerepét tekintve
fontosnak tartom, hogy megismerkedjenek veled az üzem területén dolgozó munkavállalók. A hatóság területérõl kerültél az erõmûbe, milyen
gondolatok ösztönöztek a váltásra?

– A paksi kirendeltségen öt évig közegészségügyi-járványügyi felügyelõként
dolgoztam. Általában az a tapasztalat, hogy
az egészség akkor válik fontossá, amikor
már nincs. Pedig az értéke mindenki fejében
jelen van. Egy vállalat életében is így kell
lennie, ahol folyamatosan döntések születnek. Tudjuk, hogy minden döntésnek gazdaságossági szempontból meg kell felelni. A
kérdés ebbõl adódik: a döntéseknek csak
ebbõl a szempontból kell megfelelniük? Kelle ezeknek a döntéseknek az egészség és biztonság elemeihez is igazodniuk? A kérdésekre a válasz, igen. A munkáltatónak gazdasági érdeke fûzõdik ahhoz, hogy a munkahelyeken egészséges emberek dolgozzanak. A munkaegészségügy a munkahigiéne
és a foglalkozás-egészségügy szakterületeit
foglalja magába. A gyakorlatban ez azt jelen-

ti, hogy a munkavégzésbõl származó megterhelések, a munkakörnyezetbõl származó kóroki tényezõk ne károsítsák a munkavállalók egészségét, ne rontsák a munkavégzõ képességüket. A foglalkozási ártalmakat és a foglalkozással összefüggõ megbetegedéseket kívánja megelõzni. Ezt szeretném
életszerûen megtapasztalni és munkámmal
támogatni.
- Milyen különbséget érzel a sokak által nem kedvelt hatósági
ellenõrzõ és a munka világában végzett tevékenység között?
– Alapvetõ különbség nincs.
Az ÁNTSZ-nél a körzetemhez
tartozó lakosság egészségét védtem, védõoltásokkal, járványügyi
intézkedésekkel, közegészségügyi ellenõrzésekkel. Az új munkakörömben pedig a paksi atomerõmû területén dolgozókat védem. A feladatom végzése során próbálom a munkaegészségügyi elõírásokat megismertetni és
betartatni a munkáltatókkal és a munkavállalókkal. A jó eredmények elérése érdekében nem elég a jogszabályi elõírások teljesítése, de folyamatosan tenni kell azért, hogy
mindnél többet fektessünk be az emberi
erõforrásokba, a környezetbe és az érdekeltekkel való együttmûködésbe, hogy tovább
javuljanak a munkakörülmények.
- Ezek után kérdezem, hogy érzed magad
a „villanygyárban”?
– Köszönöm jól, de még sok tapasztalatot
kell szereznem ahhoz, hogy felnõjek az erõmû nagyságához. Szeretném minnél elõbb
megismerni a munkahelyeket, a munkaköröket, a védõeszközöket és a szociális blokkok higiéniáját. Az elmúlt idõszakban több
bejáráson, üzemlátogatáson és üzembe he-

lyezésen vettem részt. Az ismeretszerzéshez nagyon sok segítséget kapok azoktól az
emberektõl, akiknek a munkája kapcsolódik a munkavédelemhez a foglalkozásegészségügyhöz. Remélem hasonló támogatást kapok majd a felelõs vezetõktõl is, amikor javaslataimat elmondom a javítás érdekében. Úgy érzem, a jó együttmûködésnek
nem lesz akadálya.
- Említetted az együttmûködést. Én is fontos dolognak tartom. Hogyan érhet el az, aki tanácsot, javaslatot szeretne kérni tõled, ha problémája van?
– Munkahelyem az I. sz. orvosi rendelõben van. Mindenkit
szívesen meghallgatok és tanácsot adok szakmai kérdésekben.
Elérhetõségeim: telefon 75-84, email cím: nukleomed@npp.hu.
- A munkára vonatkozó kérdések után a karácsony. Mivel telik és hogyan készülsz az ünnepekre?
– A karácsony családi körben telik majd.
A húgomnak hat hónapos a kislánya, szeretnék minél több idõt vele tölteni. Nem rég szereztem a második diplomámat, ami nagyon
sok szabadidõmet elvonta. Végre pihenésként zenét hallgathatok és dvd-t is nézhetek.
Nagyon szeretek sütni, és szívesen kipróbálok új sütirecepteket is. Az ünnepi asztalra
többek között gesztenyetortát tervezek.

– Úgy ismertelek meg, mint akinek
fontos a jókedv és a mosoly. Mindkettõ a legszebb ajándékok közé tartozik. Kívánom, hogy maradjon sokáig
veled! Ez is és a sikeres munkád mindenki javát szolgálja majd.

– Köszönöm a bemutatkozás lehetõségét.
Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok a
kedves olvasóknak!
Sz. Béla

Összetett bronzérmet hoztak Orlandóból
a kommandósok

Ismét a paksiak sikerétõl volt hangos
a különlegesen képzett rendõrök nemzetközi bajnoksága, a SWAT Round
UP, amelyet az Egyesült Államokban,
Orlandóban rendeznek meg.

A világversenynek lassan három évtizedes
múltja van, a paksi kommandósok 2000-ben
álltak elõször rajthoz jutalomként. Azóta nem
telt el úgy év, hogy az egykori Neutron, ma
Terrorelhárító Központ IX. Mûveleti Osztály
válogatottja ne vívta volna ki a szakma elismerését azzal, hogy elsõk között szerepel.
Idén Kiss Attila osztályvezetõ, illetve Járai
Antal, Felhõsi László, Kemény László,
Keresztély György, Benkõ Péter, Major István, Dömötör István és Oláh György alkotta a versenycsapatot. A SWAT Round UP-on
ezúttal 52 különlegesen képzett rendõri
egység vett részt. Kiss Attila õrnagy, a csa-

pat és az osztály vezetõje kinti élményeikrõl elmondta, hogy évrõl évre nehezebb feladatokkal kell megbirkózni. Egyébként öt
versenyszám van, hol toronyban kell mászni, hol mocsárban kúszni, drótkötélpályán
függeni. Az elsõ feladatot vakpályának nevezik, errõl semmit nem tudhatnak a versenyzõk indulás elõtt, így nemcsak állóképességûket, lõkészségüket teszi próbára, hanem helyzetfelismerõ és problémamegoldó
képességüket is. A paksiak igazi versenyszáma azonban az akadálypálya, ahol már
többször bajnokok voltak. Itt is voltak új elemek, amelyekkel élesben szembesültek elõször, hiszen egyetlen egyszer sem gyakorolhattak a pályán. Ennek ellenére remekül sikerült idén is a paksiak szereplése, ezüstérem került a nyakukba, és ami még szebb:
összetettben bronzérmet szereztek. Kiss Attila szerint a szép siker az öt nap alatt nyúj-

tott kiegyensúlyozott teljesítménynek köszönhetõ. Egyetlen olyan feladat sem volt,
amit elrontottak volna, mondta.
Dobogóra a verseny közel három évtizedes története során csupán négyszer állt fel
nem amerikai csapat, ebbõl egyszer egy
svéd gárda, háromszor a paksi kommandósok. Az már szinte természetes, hogy Paksra került a legjobb nemzetközi csapatnak
járó trófea is. Az ezzel járó díjat azonban
nem hozták haza, hanem felajánlották a
texasi San Antonio csapatának, amely a negyedik napon feladni kényszerült a versenyt. Az õrnagy kiemelte, hogy a tíz év során hírnévre és gyümölcsözõ szakmai kapcsolatokra tettek szert, de a nemzetközi
megméretés legnagyobb hozadéka az, hogy
mind a tréning, mind a verseny elõsegíti,
hogy jobban felkészüljenek valós feladataikra.
Vida Tünde

Egészségkuckó a gyerekekért
November 2. és 4. között Egészségkuckó
néven programot rendezett a PA Zrt.
személyzetfejlesztési csoportja. A szép
sikerrel zajló rendezvényrõl annak szervezõjétõl, Somogyi Lászlótól, és a közremûködõ Ignits Miklósnétól kaptunk
tájékoztatást
- Mióta, milyen programmal mûködik az
Egészségkuckó?- kérdeztem Somogyi
Lászlót.
- 2010 nyarán indítottuk azzal a céllal,
hogy az erõmûves szülõk gyerekei
hasznosan töltsék a szünidõt, játékos formában ismerjék meg az egészségnevelést. Egyben segíteni is akartunk
azoknak a szülõknek, akiknek a gyermekfelügyelet megoldása „problémát” jelent a szünidõre. Ezért rendeztünk
Egészségkuckót az õszi szünetben is. A
következõt pedig a tavaszi szünetre tervezzük. 6-12 éves korú gyerekek jelentkezését vártuk. A program összeállításánál, tudva azt, hogy Ignits Miklósné
agyagozással, kerámiakészítéssel is
foglalkozik, és ismertem munkáit is, úgy
gondoltam, hogy érdekes lehet a gyerekeknek újszerû módon megismerkedni
az agyaggal.
- Hogyan zajlott a foglalkozás? - érdeklõdtem Ignits Évitõl.

- Kiválasztottunk egy olyan mesét,
amely alkalmas a csapatépítésre. Az
agyagból könnyen kialakíthatók voltak
azok az állatka, zöldség, gyümölcs figurák,
melyek az állatok õszi csereberéjérõl
szóló mesénk elemeit adták. Mindenki
kiválasztotta, hogy milyen állat lesz, és
milyen terményeket gyûjt. A terményeket
cserélgették egymás között, a róka koma
lopkodásai közepette. A gyerekek szabadon is alkothattak, és ekkor Karácsonyfadíszeket, ajtóra akasztható kis táblákat
készítettek. A program végén meghatóan
búcsúztak el, mondtak egy nagyon szép

beszédet. Az õ jutalmuk az agyagtárgyak
kiégetése mellett emléklap volt, amin azt
fogalmaztuk meg, hogy a program során
ki hány jutalompillangót gyûjtött, amit
egy-egy kis segítségért, vagy pozitív
megnyilvánulásért kapott.
A tapasztalataik alapján mindketten elmondták, hogy a gyerekek nagyon aktívak voltak, a program elérte célját!
Somogyi László ezúton fejezi ki köszönetét Ignitsné Évának, Kõrösi Klárinak,
Biróné Évának, Fokiné Tildának és
Baranya Lillának a három nap alatt nyújtott segítségükért.
Orbán Ottilia
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Visszavonultatták Gulyás
Róbert mezét
November utolsó hétvégéjén nem játszott
ugyan az ASE bajnokit, esemény, ráadásul fontos esemény viszont történt a Gesztenyés úti csarnokban. Ekkor rendezték
Gulyás Róbert búcsúmeccsét, s a gálára
eljöttek a régi játszótársak is.
„Maci” - ahogyan a kosarasberkekben
mindenki hívja a paksi centert -, elérzékenyülve fogadta a gratulációkat és azt a
szeretetet, ami ezen a napon is áradt felé.
A klub úgy döntött, hogy a 18-as mezt
visszavonultatja, abban többet már nem
játszhat paksi játékos.

Gulyás Róbert szülõvárosában, Dombóváron kezdett el kosarazni, majd miután az ESZI-ben folytatta tanulmányait,
Paksra, az Atomerõmû SE-hez igazolt. A
centerjáték mesterfogásaira Morgen Frigyes, az ASE akkori, a legendás Csepel korábbi középjátékosa tanította meg, az õ
szárnyai alatt pedig egyre inkább meghatározó tagja lett elõbb az ASE-nak, majd a
'90-es évek második felében a válogatottnak is. Többnyire a kezdõ ötösben kapott
helyet a nemzeti csapat mérkõzésein, az
õ remek, ponterõs játékának is köszönhetõen 1999-ben a magyar válogatott - azóta
sem sikerült ez újra - kijutott az Európabajnokságra. Az ottani három csoportmeccsen a magyarok minimális vereségeket szenvedtek, a csapat legjobbja pedig
egy paksi kosaras, Gulyás Róbert volt. Teljesítménye elõbb a kontinenstorna All
Star-csapatába, majd híres európai klubok kereteibe juttatta. Éveken át légióskodott, játszott az európai kosárlabdázás
krémjének számító Euroligában is. Közel
egy évtized elteltével tért haza Paksra,
ahol 2009-ben - utolsó, még meg nem valósított álmát beteljesítve - bajnok lett.
Robi ma már tanítottból tanító lett: a
mostani paksi centerek az õ tanácsait
hallgatva sajátíthatják el mind jobban a
centerjátékot.
Köszönjük, Robi, és sok sikert kívánunk a továbbiakra is!
-vöröss-

Szerkesszünk együtt!
Felhívás munkatársainkhoz
Kedves Munkatársaink, Olvasóink!
Szeretnénk, ha az Atomerőmű újságban
megjelenő cikkek, tudósítások minél jobban kielégítenék olvasóink igényeit. Éppen
ezért örömmel várjuk ötleteiket és közreműködésüket. Szeretnénk, ha olvasóink
még jobban magukénak éreznék az üzemi
lapot az által is, hogy valamilyen módon
hozzájárulnak annak szerkesztéséhez.
•Szívesen veszünk témajavaslatokat úgy
az üzemi eseményekről, munkafázisokról,
műszaki hírekről, mint egy-egy munkatárs
vagy egy kollektíva bemutatásáról.
•Kérjük, osszák meg velünk azokat az emlékezetes és kedves atomerőműves élményeiket, melyeket rövid, csattanos történetként, anekdotikus formában közzétehetnénk az újságban.
•Várjuk jelzéseiket, rövid beszámolóikat
hazánk tájain tett utazásaikról a hamarosan induló „Ajánlom munkatársaimnak”
című sorozathoz, hogy ahol jól érezték magukat, munkatársaiknak is telhessen benne kedve.
•Lehetőséget kínálunk mindazoknak,
akik készséget éreznek magukban cikkek
írására, hogy csatlakozzanak tudósítóink
köréhez.
A szerkesztőség nevében:
Lovásziné Anna főszerkesztő
78-82, lovaszine@npp.hu

Paksi FC történelmi siker
Élvonalbeli történelme során a legelõkelõbb, 6. pozícióból várhatja a hátralévõ tavaszi fordulókat a Paksi FC Monicomp Ligában szereplõ labdarúgó csapata. A zöld
fehér együttes 8 gyõzelemmel, valamint 44 döntetlennel és vereséggel zárta az õszt,
illetve a tavaszról elõrehozott elsõ játéknapot. Az egylet 28 gólt lõtt és 22-t kapott, jelenleg a Debrecennel és a Ferencvárossal
ugyanannyi pontot gyûjtve, a második, Zalaegerszegtõl 1 pontra lemaradva áll a felsõházban. „Maximálisan elégedett vagyok
az eredménnyel. Játékban olyan teljesítményt nyújtottunk, melyre büszkék lehetünk, és ez eredménnyel is párosult” – értékelt a Paksi FC évzáróján Kis Károly vezetõedzõ. „A nyári igazolások remekül sikerültek, a fiatalok is sokat fejlõdtek. A
csapat a határon teljesített, de szerintem
még mindig van fejlõdési lehetõség” – folytatta Haraszti Zsolt a klub ügyvezetõje.
Éger László az egységességben, a közösség
erejében látja a fejlõdés mikéntjét. „Csapat
vagyunk és ez mindent elárul. A játékosok
közt, bár nagy a rivalizálás, senki sem sértõdött. Legutóbb a Ferencváros ellen is két
csere, Szabó János és Montvai Tibor összjátékának köszönhetõen gyõztünk 3:2-re
és értünk el történelmi sikert” – tette hozzá a csapatkapitány. A remek szerepléshez biztos anyagi háttér is szükséges, mely

Mikulás-est,
fizikus módra
Pakson megvan. Az MVM cégcsoporton
belül a Paksi Atomerõmû Zrt., valamint
Paks Város Önkormányzata a vállaltakat
teljesítve járul hozzá az eredményhez. „Ebben a kisvárosban is a legnépszerûbb sport
a futball, a gyerekek magyar példaképeket látnak hétrõl hétre a pályán, valamint
az egészséges életmódra nevelés is rendkívül fontos. Mint látható mindenképp
van jövõje a paksi labdarúgásnak.” –
mondta el dr. Blazsek Balázs a PSE elnöke. A közeljövõ legfontosabb és elengedhetetlen feladata a pálya felújítása, építése. Süli János a banketten a csapattal kapcsolatos pozitív gondolatokat követõen

erre is kitért. „Ha hozzákezdünk a pályafelújításhoz, azt úgy kell megépítenünk,
hogy az a következõ 50 évben garantáltan jó minõségû legyen. Ez sokba kerül,
de egy esetleges állami szerepvállalás és
az új adótörvények sokat segíthetnek. A
tervek szerint a jövõ nyáron egy új 7000
fõs kis stadion épül, és a játéktér is közelebb kerül a régi lelátóhoz.” – fûzte hozzá a PA Zrt. vezérigazgató-helyettese. A
Paksi FC játékosai rövid pihenõjük után
január elején már megkezdik a felkészülést a tavaszi szezonra, mely február 26-án
kezdõdik, akkor a PFC Debrecenben vendégszerepel.
Faller Gábor

Iparági sportértekezlet
A Villamosenergia-ipar a Sportért Alapítvány kuratóriuma, a sportági bizottságok
elnökei és a tagvállalatok sportkoordinátorai összevont évértékelõ értekezletet tartottak Budapesten november 26-án.
Várhelyi Géza elnök megállapította,
hogy a találkozók elérték céljukat, a küzdelmek az elvárt színvonalon, baráti légkörben zajlottak. Annak érdekében, hogy
a felmérés hatékonyabbá váljon, a szabályzatba is beépítik, és egy kuratóriumi
tag felügyeli, hogy az észrevételeket, javaslatokat a következõ sportrendezvényeken lehetõség szerint figyelembe vegyék.
A résztvevõk száma szinte minden hagyományos sportágban nõtt. Mindkét új
sportág (sárkányhajó, egykosaras) debütálása sikeres, azokat a jövõben is megrendezik. Jövõre kísérleti jelleggel "Futó
Fesztivál" is mûsorra kerül a Tatai-tónál
(megalodusz), várhatóan május 15-én.
Nagy vita kerekedett abból a javaslatból, hogy azok a sportágak, amelyeken a
részvétel 120 versenyzõ vagy 12 társaságcsoport alá csökken két éven keresztül,
kikerüljenek a rendezvények sorából. A
beterjesztõ visszavonta javaslatát.
Elfogadták az Általános Versenyszabályzat, a sportértekezletek sportági sza-
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bályzatainak módosításait, a jövõ évi versenynaptárt és a rendezõk jelentkezését
2011-2013 idõszakra.
Szigorítják a gazdasági feltételeket: ha
egy társaság nem jelzi vissza az állományi létszámát, nem fizeti be határidõre a
létszámarányos hozzájárulást, kizárják
az értékelésbõl. Fontosnak tartják, hogy
a sportági találkozók lebonyolítását támogató szoftverek a sportági bizottságok bevonásával kerüljenek kialakításra, és
azok felett a sportági bizottságok rendelkezzenek.

Albert Zoltán még a nyár folyamán lemondott a sportbizottsági posztjáról, kuratóriumi tagságáról, és most megköszönték többéves munkáját, amit az asztalitenisz, a tenisz sportágak körében kifejtett.
A sportértekezlet megköszönte a találkozók rendezésében részt vállalt kollégáknak és a munkáltatóknak a segítséget.
A legsportosabb és legeredményesebb
nagyvállalat a Dédász lett. Kis- és középvállalatok közül az MVM Informatika Zrt.
A vándorkupákat egy késõbbi ünnepélyes alkalomból adják át.
gyulai

XIV. Karbantartói Családi Sportnap
November 27-én az ASE Sportcsarnokban és a
tekézőben 14. alkalommal került sor a karbantartó és ahhoz kötődő szervezetek dolgozóinak
és családtagjainak egész napos sportnapjára.
Egykor Szabó János (Joke) ötlete által indult a
dolog - tudtam meg a lelátón helyet foglaló Horváth Miklós, volt karbantartási igazgatótól. A
kezdeményezés egyre nagyobb népszerűségnek örvend, az eseményen idén 323-as sportolói (rekord)létszám, s a családtagokkal együtt
közel hatszáz személy képviseltette magát.
A résztvevők által kapott pólókat és a díjazottak okleveleit Érdi Zoltán által tervezett grafikák
színesítették. A tekézőben egész délelőtt gurultak a golyók, dőltek a bábuk profi és amatőr
kategóriában, miközben az előcsarnokban három asztalon folyt a csocsóbajnokság. A zajok
elültével a sakkozók vették át a terepet, s színvonalas csatákban - meglepetésektől sem
mentes - eredmények születtek.
Labdarúgásban már kora reggel sejteni lehetett a
végeredményt, hiszen a 14 csapat közül a két legkulturáltabban játszó csapat csatájából a vimo
együttese alulmaradt az ako1 csapatától, mely
magabiztosan nyert a D ellen. A legjobb kapus a
több mérkőzésen bravúrokat bemutató Licker
András, a legjobb mezőnyjátékos Szabadi Adrián
lett - a csapatok szavazatai alapján. A gólkirály a
bajnokcsapat tagja, Herger Attila lett 4 góllal. Különdíjat kapott még Baksai Éva, aki fiatal kora ellenére megállta helyét a férfi mezőnyben.
A legnagyobb elismerést és tapsot az asztalite-

niszben induló örökifjú Novák Lajos kapta, hiszen a fiatalokat meghazudtolóan (és jó néhányat megelőzve) érmet nyert! A kiszolgáló személyzet vezéregyénisége „Csöpike” (bocs'
Szoó Istvánné) sérülten is kitartott!
A sportnap főszervezője Aranyiné Czetli Judit
volt, aki a következőket mondta el:
- A blokkok főjavítási időszakának végeztével
szükség van egy felüdülést jelentő és az együvé
tartozást erősítő programra. Az idei évben is egy
jól előkészített, felhőtlen szórakozást nyújtó ese-

A karbantartói sportnap
elsõ helyezettei:
ASZTALITENISZ (egyéni): Németh Zoltán
CSOCSÓ (csapat): vimo (Boa Attila, Boa Róbert)
DARTS (táblás): Égner Attila
DARTS (csapat): gszo2 (Égner Attila, Tumpek
Ferenc, Jantner Csaba)
LABDARÚGÁS: I. ako1
legsportszerûbb csapat: gszo
SAKK: Fekete Béla
TEKE (amatõr egyéni): Tumpek László
TEKE (profi egyéni): Égner Attila
TEKE (amatõr csapat): ako (Tumpek László,
Somodi Gábor, Fritz Ferenc)
TEKE (profi csapat): észo (Kardos Ádám, Forgách
Mihály, Gyarmathy Katalin)
VEZETÕI ÜGYESSÉGI: I. mfo
legsportszerûbb csapat: üffo
LEGEREDMÉNYESEBB FÕOSZTÁLY:kafo

ményt sikerült megszervezni, ahol mindenki jól
érezhette magát - sportoló és szurkoló, dolgozó
és családtag. Az egész nap tartó versenyeket az
egyes sportágak saját felelőse vezette le, ők személy szerint a következők: teke - Gyarmathy Katalin, asztalitenisz - Fodor Zoltán, csocsó - Lipták
László, sakk - Berta Tibor, darts - Lojek Csaba és
Körösztös József, labdarúgás - Erdélyi Péter, vezetői ügyességi verseny - Aranyiné Judit.
A nap újdonságát a gyerekeket lefoglaló programok jelentették, az arcfestés, a rajzverseny és az
ügyességi verseny. A nap csúcspontjaként a csarnok kupolájából több mint száz lufi hullott a nyakukba. Ugyanakkor a vezetőink ismét kitettek magukért, és a számukra megrendezett ügyességi
versenyükön bizonyították, hogy tudnak szórakozni és szórakoztatni is. Ezt (többek között) színesítette a távirányítós modellautóval való navigáció
is, melyet az mfo nyert meg. Délután a paksi Duna Party Táncstúdió adott rövid táncos és vidám
programot a nézőknek, és igen jó hangulatot teremtettek. Jó volt látni a sok mosolygós arcot, az
egymással beszélgető kollégákat; azt, ahogy a
nap elérte az összetartozás erősítésének célját.
Egy mozgalmas nap után térhetett haza az, aki
megfordult a Karbantartói Családi Sportnapon;
kellemes pihenést kívánva egymásnak szabadságaik, ünnepeik idejére, hogy aztán újult erővel
végezzék ismét a blokkok műszaki, karbantartási, javítási munkáit. A nagy létszámú megjelenés
kifejezte a dolgozók igényét az ilyen nap(ok)
megrendezésére.
Boa András

Az atomerõmûves fizikusoknál, vagyis
a reaktorfizikai osztály munkatársainál
immár többéves hagyomány, hogy az év
utolsó hónapjában, közeledvén a Mikulás és a karácsony, közösen töltenek egy
vidám estét. Elõször 2003-ban tartottak
Mikulás-estet, ami az idén december 4-re
esett.
Ez alkalommal is több mint harmincan jöttek össze, családtagjaikkal
együtt. Az elmúlt évi rendezvények sikerei alapján a házastársak és a gyermekek most is nagyon várták a közös szórakozást, vidám ünneplést. Mindenki
számára felejthetetlen élményt jelentett
a két évvel ezelõtti Fizikusok betleheme
címmel összeállított mûsor. A programokban mindig is nagy szerepe volt a
munkatársak és gyermekeik játékos
kedvének. Ez alkalommal két kisfiú vállalta magára, hogy az est fénypontját jelentõ mûsorban szerepet játszanak. A
13 éves Farkas Dávid alakította a Mikulást, a 9 éves Bagócsi Bátor pedig a
krampuszt. Miközben apró ajándékokat
osztottak szét, osztályra, ill. személyre
szólóan mondtak versikét, amibõl a következõkben idézünk: „Fizikusok nagy
családja, / Erõmûnek bokrétája / Mivel
már régen vártátok, / Eljött a Mikulás
hozzátok. // Jók voltatok-e vagy roszszak? / Hát az indulási bórsav? / Moderátor-együttható? / Megkérdi most a Télapó.”
A kedves mûsor, a finom vacsora, a
tánc és a jó zene mind hozzájárult ahhoz, hogy az est jó hangulatban telt.
LAnna

„Hazai” siker
a vetélkedõn
Immár ötödik éve rendezi meg az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium
(ESZI), valamint a Jövõ Drogok Nélkül
Alapítvány novemberi középiskolás vetélkedõjét, az „Egészséges felnõtt évekért” versenyt. Idén november 29-én
várták a szervezõk a csapatokat.
Dr. Vöröss Endréné, az alapítvány
kuratóriumának elnöke lapunknak elmondta: nem véletlen az idõpontválasztás, november ugyanis az egészség hónapja. Az ESZI csarnokában
megtartott megméretésre városunk
középiskolái nevezhettek, s a
lehetõséggel mind a négy tanintézmény – a Vak Bottyán, illetve a Balogh
Antal Gimnázium, az I. István Szakképzõ Iskola és természetesen a rendezõ ESZI – élt. A szervezésbõl kivette a
részét Markó Tímea, városunk kábítószerügyi egyeztetõ bizottságának koordinátora is.
Összesen 12 négyfõs csapat mérte
össze tudását a több fordulóból álló vetélkedésben. A résztvevõknek egyrészt az ESZI-s kortárssegítõk által öszszeállított feladatlapokat kellett kitölteniük, melyeken káros szenvedélyekkel, táplálkozással és sporttal kapcsolatos kérdésekre kellett válaszolni. Egy
mozgásra ösztönzõ eseményen persze
helyet kaptak „fizikai” számok is. Ilyenek a kötélhúzás, a kapura dobás vagy
éppen az akadálypálya. A versenyszámok zökkenõmentes lebonyolítását
szintén az ESZI diákjai végezték.
A jó hangulatú, sok szurkolót is
megmozgató délután végül teljes „hazai” sikerrel zárult, hiszen a képzeletbeli dobogóra a többieket jelentõsen
leszakítva három ESZI-s kvartett állhatott fel.
V. E.

