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2009 hozta a legnagyobb termelési eredményt

A Magyar Tudományos Akadémia székházában 2010. január 26-án tartott évértékelő–évindító rendezvényen Mittler István
kommunikációs igazgató köszöntötte a média nagy számban megjelent képviselőit,
majd Süli János vezérigazgató megtartotta
beszámolóját.

A 2009-es év értékelésével kapcsolatban a
vezérigazgató úr hangsúlyozta, hogy a múlt
év a legsikeresebb gazdasági évnek bizonyult, hisz az atomerőmű villamosenergiatermelése 15 427,2 GWh volt, és mivel a teljesítménynövelés eredményeként a 3. blokk
is elérte a 108%-os reaktorteljesítményt, így
a négy blokk összteljesítménye már 2000
MW-ra emelkedett. Kiemelte, hogy kezdetektől fogva javuló tendencia jellemzi az
erőmű villamosenergia-termelését, amit az
1. blokk 1982-es párhuzamos kapcsolása óta
megtermelt 335 300 GWh villamos energia
bizonyít a leghatározottabban.
A továbbiakban a vezérigazgató úr szólt
az üzleti terv, a villamosenergia-árbevétel,
a munkajogi zárólétszám, valamint a villamos energia értékesítési árának 1992-2009
közötti alakulásáról, valamint arról, hogy
hazánkban továbbra is a paksi atomerőmű
termeli a legolcsóbban áramot,
hisz az 1 kWh-ra
jutó villamosenergia-árbevétel
2009-ben 10,67
forint volt. A PA
Zrt. árbevétele
154,1 milliárd
forint volt a múlt
évben, a hazai
villamosenergia-termelésből
való részesedése
pedig 43%, ami

közel 6%-kal meghaladja a 2008. évit. Itt
kell megemlíteni azt az adatot, ami szerint
a Magyarországon felhasznált villamos
energiából a nukleáris részarány 37,3%-ra
tehető. A termelési költségek tekintetében
az erőmű árainak alakulását jelentősen befolyásolja a vízkészlet-használati díj mellett
más üzemeltetési költség (például a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap).
Mint ahogy a vezérigazgató úr elmondta, a paksi atomerőmű biztonsági mutatói
kedvezően alakultak. A Nemzetközi Nukleáris Esemény Skála alapján (INES = International Nuclear Event Scale; a biztonsági
jelentőséggel bíró események súlyát 1-től
7-ig jelöli), az atomerőműben 2001 és 2009
között bekövetkezett 17 eseményből 15 db
„INES 1”, vagyis a legenyhébb, a rendellenesség besorolásba esett.
A 2010-es év kapcsán elhangzott, hogy
nagy szerep hárul a jövőt és az ellátásbiztonságot megalapozó projektekre. Fő cél az
üzemidő-hosszabbítási program végrehajtásának és az atomerőmű-bővítés előkészítésének folytatása, valamint a villamosenergiapiac hazai és nemzetközi kihívásainak való
megfelelés. A paksi atomerőmű továbbra is
stabil, eredményes gazdálkodásra és a finanszírozási források optimális felhasználására
törekszik. Süli János elmondta, hogy kismértékű létszámnövekedés is várható a cégnél,
ami elsősorban a bővítés miatt szükséges,
és amit cégcsoporton belüli létszámátmozgatással igyekeznek megoldani.
Folytatás a 2. oldalon.
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A paksi atomerőmű eddigi történetében a múlt év bővelkedett a legjobban a kimagasló és előrelépést
jelentő eseményekben. A több szempontból is sikeresnek mondható
2009-es év legfontosabb jellemzője,
hogy az eddigi legnagyobb termelési
eredményt hozta. Többek között erről
számolt be Süli János vezérigazgató
a Paksi Atomerőmű Zrt. évértékelő
sajtótájékoztatóján.

Növekvő érdeklődés a paksi
atomerőmű iránt
A 2009-es év meghatározó jelentőségű volt
a paksi atomerőmű Tájékoztató és Látogatóközpontjának életében. A több mint 10 éve
berendezett kiállítóteret 2009 nyarán megújítottuk. Decemberben pedig megkezdtük
a vendégek számára fenntartott vizesblokkok rekonstrukcióját. Az átalakítás során
új, mozgáskorlátozott személyek részére
kialakított mellékhelyiség került átadásra.
A felújítási munkálatok miatt a látogatóközpont két hónapig zárva volt,
mindezek ellenére az előző évekkel öszszehasonlítva 2009-ben fogadta a legtöbb
érdeklődőt, szám szerint 27 143 főt.
A korábbi évekhez hasonlóan idén is a
szervezett csoportok
látogatása volt a legjellemzőbb. A csoportok közül továbbra is a középiskolások jelentik a döntő
többséget. Egyre
növekszik azoknak
a középiskoláknak
a száma, amelyek
minden évben elhozzák üzemlátogatásra
végzős diákjaikat.

A felsőfokú oktatási intézmények hallgatóinak látogatása is egyre gyakoribbá
vált. Az intézmények fontosnak tartják,
hogy hallgatóik tapasztalatot szerezzenek, illetve saját szemmel győződjenek
meg az atomenergia békés célú felhasználásáról. Ezek a csoportok az alap
látogatói útvonal mellett legtöbbször
pluszprogramokat is igénybe vesznek,
például a hálózati vezénylő, a vízkivételi
mű, a szimulátor, a védett vezetési pont,
a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft., illetve a Karbantartó Gyakorló Központ megtekintését.
Folytatás a 2. oldalon.

A Magyar Ökölvívó-szövetség országos
programot indított, hogy a vidéki hátrányos helyzetű gyerekeket megismertessék
a sportággal. Januártól három városban,
Kecskeméten, Salgótarjánban és Pécsett
több száz általános iskolás korú fiatal jut
sportolási lehetőséghez a kezdeményezés
révén. A „Vedd fel a kesztyűt” program a
Magyar Villamos Művek (MVM) 20 millió
forintos támogatásával valósul meg.
A program népszerűsítéséért január
28-án Kecskeméten Kovács „Koko” István
olimpiai és világbajnok ökölvívó és Mártha
Imre, az MVM vezérigazgatója kétmenetes
összecsapásban megmérkőzött egymással.
A hatalmas érdeklődéssel kísért összecsapást követően a bírói feladatot felvállaló
Csötönyi Sándor, a Magyar Ökölvívó-szakszövetség elnöke döntetlen eredményt hirdetett ki. A ringben is remekül helytálló

Mártha Imre
felkészítését
Miló Viktória
és Erdei Zsolt
(Madár) segítette.
Az ökölvívószövetség kezdeményezését
felvállaló és
ehhez 20 millió
forintos támogatást nyújtó
MVM legfőbb
törekvése,
hogy segítse az
esélyteremtést a jövő nemzedékei számára, támogassa a nemzeti hagyományokon
alapuló értékteremtést, a fiatal tehetségek
felkarolását. Az MVM ennek jegyében se-

gíti a Magyar Olimpiai Bizottság „Életút”
programját és ugyanezért döntött úgy, hogy
az ökölvívó-szövetség nemes kezdeményezése mögé áll.
Mayer György

Az ENSZ mongol nagykövetségének látogatása
Az ENSZ bécsi mongol
nagykövetsége látogatott
2009. január 25-én a paksi
atomerőműbe. Enkhsaikhan Jargalsaikhan nagykövetet és delegációját Németh Gábor vezérigazgatói
tanácsadó és Kiss István
oktatási főosztályvezető
kísérte az üzemlátogatás
alkalmával, mely során a
vendégek a Karbantartó
és Gyakorló Központot, a
Szimulátor Központot és a
4. blokki látogatófolyosót
tekintették meg.
A program befejeztével a
magas rangú vendégeket Süli János vezérigazgató dr. Varga-Sabján László törzskari és
humánigazgató és Mittler
István kommunikációs igazgató kíséretében fogadta.
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Mártha Imre nemes mérkőzése Kokóval
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2009 hozta
a legnagyobb
termelési
eredményt

A WANO kormányzótanácsának elnöke Magyarországra látogatott

Folytatás a 1. oldalról.
A hatékonyság, a rendelkezésre állás
további javítása mellett nagy figyelmet
fordítanak a tudásmenedzsmentre, a beilleszkedési programra, és folytatni kívánják
az eddig sikeresen működő mentori programot, szakmai tudásátadást.
Az üzemidő-hosszabbítási program tekintetében jelentős előrelépést hozott az
Országos Atomenergia-hivatal Nukleáris
Biztonsági Igazgatóságának az Üzemidőhosszabbítási Programra megküldött határozata, miszerint lehetőséget lát az általa
előírt feltételek teljesítésére és ezzel együtt
az üzemidő-hosszabbítás megvalósítására.
Az atomerőmű jelenleg a végrehajtási program feladatainak teljesítésén dolgozik. Az
üzemidő-hosszabbítással a blokkok működése 2032-37-ig meghosszabbítható.

A vezérigazgató a paksi atomerőmű budapesti kirendeltségén fogadta a nemzetközi
nukleáris szervezet vezetőjét és asszisztensét. A találkozón a paksi atomerőmű részéről részt vett még Radnóti István biztonsági
igazgató, a PA Zrt. hivatalos WANO-kapcsolattartója és a WANO Moszkvai Központ
kormányzótanácsának tagja, valamint
Hadnagy Jelena biztonsági mérnök, a PA
Zrt. WANO-koordinátora.
Rövid üdvözlés után a vezérigazgató úr
részletes tájékoztatást adott a magyarországi nukleáris energetika helyzetéről, az elért
eredményekről és a jövőbeni tervekről, széleskörűen bemutatta a paksi atomerőmű
tevékenységét.
Az előadás első része az atomerőmű
építésének történetétől, a tulajdonosi viszonyokról, a nukleáris tevékenységek
törvényi szabályozásáról és az engedélyezési folyamatokról szólt. Ezután a vezérigazgató áttért a termelési eredményekre,
a sikeresen végrehajtott biztonságnövelési
és modernizációs intézkedésekre, az erőmű jövőjét megalapozó teljesítménynövelési és élettartam-hosszabbítási projektre.
A WANO elnöke nagyra értékelte a paksi
atomerőmű ez irányú törekvéseit, mivel ez
összhangban van a világban zajló nukleáris fejlődési tendenciákkal. Szerencsés-

A bővítés ügyében is sikeres volt a múlt év,
ugyanis az országgyűlés 95,4%-os többséggel
hozzájárult a paksi atomerőmű telephelyén
az új atomerőművi blokkok létesítésének
előkészítését szolgáló tevékenység megkezdéséhez. A bővítés előkészítésében a Tellerprojekt végzett igen eredményes munkát,
melyet 2009 nyarától a Lévai-projekt folytat.
A Lévai-projekt célja, hogy rendszerbe foglalja, megindítsa és végigvigye mindazon teendőket, melyek révén biztosítható az országgyűlési határozatban foglaltak végrehajtása,
miközben a bővítés következő legfontosabb
mérföldkövéhez, a tender kiértékelésig jut el.
A projekt támogatására létrehozták a kapacitásbővítési igazgatóságot.
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2010. január 8-án Magyarországon járt
Laurent Stricker, a WANO kormányzótanácsának elnöke. Az egynapos látogatás célja a paksi atomerőmű vezérigazgatójával való személyes találkozás
és helyszíni tájékozódás volt.

nek ítélte az erőmű helyzetét, mivel 70%
feletti országos támogatással rendelkezik.
Nagy érdeklődéssel kísérte a paksi atomerőmű bővítésével kapcsolatos információt, melyben szó esett az előkészítési és
engedélyezési folyamat mérföldköveiről, a
reaktortípus kiválasztásáról, a tenderkiírási és építési ütemezésről. Bölcs döntésnek
nevezte, hogy már működő reaktortechnológiát (nem prototípust) kívánunk választani, mivel Magyarországon kevés a működő
atomerőművi blokk.
A WANO elnöke megelégedettségét
fejezte ki a Magyarországon zajló nukleáris tevékenységekkel és fejlesztésekkel
kapcsolatosan. Elmondta, hogy a WANO is

komolyan foglalkozik a meglévő blokkok
biztonságos üzemelésével, az új blokkok
biztonságos építésével és üzembe helyezésével. Egyre több „nem nukleáris” ország kinyilvánította atomerőmű-építési
szándékát, amelyeket a komoly nukleáris
tapasztalattal rendelkező országoknak
segíteniük kell.
Radnóti István biztonsági igazgató bemutatta a paksi atomerőmű részvételét a
különböző WANO-programokban, és tett
néhány javaslatot a WANO-val való közreműködés javítására. Ezeket a WANO elnöke
pozitívan fogadta. Fontosnak tartotta, hogy
első kézből kap információt, és tudomást
szerez az erőmű igényeiről.

Szakmai találkozó az együttműködés jegyében

a műszaki háttértevékenységet és az üzemvitelt irányító szakemberek voltak.
A konzultációt Pekárik Géza műszaki igazgató
úr nyitotta meg, aki az előttünk álló feladatokra,
különös tekintettel az élettartam-gazdálkodásra
utalva emelte ki a találkozó fontosságát és egyben aktualitását is. Az előadások sorát az elnöki
teendőket is ellátó Faragó Péter úr kezdte meg,
aki összefoglalta az elmúlt 25 év során alkalmazott karbantartási stratégiák alakulását, ismertette az elkövetkező évekre kitűzött célokat, ezzel
megadva a tanácskozás alaphangnemét.
A találkozón a fentieken túl az alábbi témák
kerültek terítékre: a főjavítási tapasztalatok, a
lehűtés-felfűtés jellegzetességei, a diagnosztikai rendszerek alkalmazása, a karbantartáshatékonyság monitorozása, az üzemidő-hoszszabbítás és az engedélyeztetés főbb kérdései. Az előadásokat felváltva tartották meg

a cseh, illetve magyar szakemberek egy-egy
téma kapcsán. Ez a lebonyolítási forma elősegítette az érdemi diszkusszió kialakulását és a
mindkét felet érdeklő kérdések átbeszélését.
A cseh kollégáktól sok hasznos információt
sikerült beszerezni. Különösen érdekes volt
az internetkapcsolaton keresztül bemutatott
adatbázis alapú műszaki információs támogató rendszer, amelyet mintegy 20 év alatt
dolgozott ki folyamatos munkával a cseh fél.
A bemutatott rendszer több funkciót integrál
magában, és többek között élő PassPort kapcsolattal is bír.
Annak ellenére, hogy a konzultáció angol
nyelven zajlott, ez nem jelentett áthághatatlan
akadályt abban, hogy a paksi atomerőmű
szakemberei részéről igen nagy érdeklődés
kísérje a rendezvényt.
A találkozót követő napon a cseh vendégek
erőmű-látogatáson vettek részt, amely során
megtekintették a 3. blokkvezénylőt, a turbinagépházat, a reaktorcsarnokot és az EIK-t. A
fentieken kívül látogatást tettek a szimulátoron és a KGYK-ban is, mely utóbbi nagy benyomást gyakorolt rájuk, és el voltak ragadtatva
az itt megvalósult képzési lehetőségektől.
A találkozón szerzett információk alapján megállapítható, hogy a két erőmű közel hasonló műszaki
színvonalon üzemel és az elért eredmények is
közel azonosak. Ez jó lehetőséget nyújt arra, hogy
a jövőben a finn loviisai erőművel hasonló színvonalra emelkedjen a cseh erőművel történő közös
együttműködés is. Ezen cél eléréséhez vezető
úton egy fontos lépést jelentett a jelenlegi találkozó, melynek sikeréért minden közreműködőt
köszönet illet.
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Rendkívüli közgyűlésről
2010. január 28-án rendkívüli közgyűlést tartott a Paksi Atomerőmű
Zrt. a főtulajdonos Magyar Villamos
Művek Zrt. kezdeményezésére.
Az országgyűlés november 9-i ülésén elfogadta a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló
2009. évi CXXII. törvényt (továbbiakban:
törvény). A törvény rendelkezése és az azok-

ban rögzített határidők miatt rendkívüli közgyűlés összehívása vált szükségessé.
A törvény csökkentette az igazgatóság
és a felügyelőbizottság tagjainak számát,
ezért a közgyűlés napirendi pontján szerepelt az igazgatósági és felügyelőbizottsági
tagok visszahívása és megválasztása.
A főtulajdonos előterjesztése alapján a közgyűlés Kamarás Zoltánt,
Löffler Gábort és Szakács Tibort 2010.

január 28-i nappal visszahívta az igazgatóságból.
A főtulajdonos előterjesztése alapján a
közgyűlés Slosár Gábort 2010. január 28-i
nappal visszahívta a felügyelőbizottságból.
Oláh József, a felügyelőbizottság munkavállalói képviselője 2010. január 28. napjával
lemondott tisztségéről. Lemondását az Üzemi Tanács január 20-án, a PA Zrt. közgyűlése pedig január 28-án elfogadta.

Növekvő érdeklődés a paksi
atomerőmű iránt
Folytatás az 1. oldalról.
Az általános iskolákból érkező csoportok létszáma ez évben is meghatározó volt.
Mivel ők még nem töltötték be a 16. életévüket, így az üzemi látogatás kimarad a
programjukból. Azonban a kiállítótérben
elhelyezett tévékészülék, illetve üzemi
területen lévő kamerák segítségével ők is
betekintést nyerhetnek az üzemi területen
történő pillanatnyi munkálatokba. Ezenkívül a látogatóközpont épületének tetején
lévő kilátóból megtekinthetik a blokképületeket.
Említésre méltó az üzemekből, gyárakból,
egyéb intézményekből érkező csoportok száma is. Valamint megnövekedett a baráti társaságok létszáma, amely azt mutatja, hogy
a felnőtt, hétköznapi emberek érdeklődése
egyre nagyobb az atomenergia iránt.
Ebben az évben is támogatta a paksi
atomerőmű Paks város és az atomerőmű
körüli települések végzős általános és középiskolás diákjainak üzemlátogatását.
Ezenkívül ebben az évben Borsod-AbaújZemplén megye, valamint Heves megye
két-két középiskoláját hívtuk meg. Továbbra is érkeznek hozzánk csoportok a
kalocsai tájékoztatási iroda szervezésében.
Ezeknek a csoportoknak a támogatása a
busz, illetve ebéd biztosításában valósult
meg. A látogatóközpont főszezonja a tavaszi, illetve őszi hónapokra koncentrálódik.
Ezekben az időszakokban nem volt ritka,
hogy egy nap akár három-négy csoportot
is fogadtunk. A Tájékoztató és Látogatóközpont által minden évben megrendezésre
kerülő nyílt nap és családi nap iránti érdeklődés továbbra is töretlen, szeptember első
hétvégéjén több mint kétezren látogatnak
el az atomerőműbe. Immár második éve
vesz részt látogatóközpontunk a Kulturális
Örökség Napja nevű országos programon.
2009-ben is nagy érdeklődés volt a hétvégi
tárlatvezetés iránt.
Kern Dóra
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A szerződés megkötését követő években igen
aktív együttműködés jellemezte a két erőmű
kapcsolatát, amelyben a felső vezetői szintű
látogatásokon túl az érdekvédelmi szervezetek együttműködésén keresztül számos szakmai konzultációra, cserelátogatásra került
sor. Ezek a kapcsolatok mindkét fél számára
hasznosnak, gyümölcsözőnek bizonyultak.
Ennek ellenére sajnos az utóbbi években
az együttműködésben némi megtorpanás
következett be. Ennek a hátterében leginkább
a ČEZ-nél bekövetkezett intenzív változások
voltak, amelyek egyik hatása az lett, hogy a
kétoldalú nemzetközi kapcsolatok ápolására
egyre kevesebb idő jutott. Persze ezekben az
években is voltak kisebb konzultációk, megkeresések, amelyek a kapcsolatot életben
tartották.
A 2009-es év nyarán a paksi atomerőmű megkereste a dukovany-i erőművet azzal a szándékkal,
hogy a rendelkezésre állás növelése tárgyában
egy konzultációt kezdeményezzen. November
hónapban sikerült egy időpontban megegyezni,
és így 2010. január 21-én sor kerülhetett a konzultációra Pakson, a KGYK-ban.
A dukovany-i erőmű delegációját Zbynek
Grunda úr vezette, aki a nemzetközi kapcsolatokért felelős vezető, míg az 5 fős delegáció
tagjai a karbantartás-irányítási tevékenységet,
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A paksi atomerőmű sokéves kapcsolatot
ápol a miénkhez hasonlóan 4 db VVER 440–
es reaktorblokkot üzemeltető cseh Dukovany
atomerőművel, amelynek az utóbbi években
a 2004-ben megkötött együttműködési szerződés biztosítja a megfelelő kereteket.

A bővítés széles körű megismertetése,
a lakossággal való közvetlen párbeszéd kialakítása érdekében az erőmű a múlt ősszel
útjára indított egy olyan tájékoztató kamiont,
ami mobil bemutatóteremként az erőmű 30
km-es körzetében az összes településre eljut.
Ez év májusáig 94 település lakói ismerkedhetnek majd meg vele. Tekintettel arra, hogy
a paksi atomerőmű rendkívül fontosnak
tartja a lakosság hiteles tájékoztatását, ezért
különösen örvendetes az a közvélemény-kutatási eredmény, miszerint a lakosság 77%-a
ért egyet az atomerőmű működésével.
A beszámolót követően Süli János vezérigazgató és Mittler István kommunikációs
igazgató válaszoltak a média részéről megnyilvánuló kérdésekre, melyek elsősorban
a szakember-utánpótlásra, a költségekre,
üzemanyag-ellátásra és bővítéshez kapcsolódó kampányra irányultak. Lovásziné Anna
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A WANO elnöke beszédében azt mondta,
hogy a WANO az idén 20 éves. Sok sikert
tud maga mögött a nemzetközi nukleáris
szervezet, de gondolni kell a következő 20
évre is. Jó munkát szeretne végezni a WANO, és ehhez meg kell felelnie a megváltozott világ igényeinek.
A világon jelenleg több mint 50 új blokk
épül – nem nukleáris országokban is. Több
mint 60 ország érdeklődik az atomenergia
iránt, sokan közülük nukleáris blokkok
építésébe kezdenek. Néhány országban a
bővítést állami nukleáris programok alapján folytatják. Ilyen például Kína (18 blokkot fognak üzembe helyezni 5 éven belül),
India, Oroszország és Egyesült Királyság.
Természetesen sok szakemberre lesz szükség a világon, addigra sokan nyugdíjba vonulnak. Öregszenek a meglévő blokkok,
több blokk élettartamát meghosszabbították. Változnak a tulajdoni szerkezetek,
multinacionális cégek alakulnak (pl. EdF).
A WANO-nak stratégiai, szervezési és
működési változásokat kell hozni, jobban
be kell vonni a tagerőművek vezetőit a
WANO tevékenységeibe. A WANO vezetése által kidolgozott javaslatokról a 2010. évi
közgyűlésen Delhiben (a látogatás után)
döntöttek a tagok. A WANO-elnök több erőmű - többek közt a paksi atomerőmű – vezérigazgatójával való találkozójának a célja
az volt, hogy közvetlen támogatást szerezzen ezekhez a változásokhoz. Befejezésül
vezérigazgató úr kijelentette, hogy minden
szempontból támogatja a WANO-elnök kezdeményezéseit és WANO munkáját.
Hadnagy Jelena
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Az uszályok és a jégtörő megtették feladatukat, elterelték az uszadékfogó elől a zajló
jégtömböket, kisebb-nagyobb jégdarabokat. E nem mindennapi látványosságot vehették szemügyre az érdeklődő tévériporterek, tudósítók, amikor is Mittler István

Újabb két atomerõmûvi
blokk épülhet Pakson

Az elmúlt év végén a kalocsai városi színház adott otthont a paksi atomerőmű bővítésének lehetőségeit bemutató előadássorozatnak. A rendezvényen több neves
szaktekintély tájékoztatta az egybegyűlteket, melyből egyértelműen kiderült, hogy
ha a gazdaságossági és a környezetvédelmi szempontokat is figyelembe vesszük,
akkor a Paksra tervezett új atomerőművi
blokkoknak nincs érdemi alternatívája.
Az eseményen közel kétszáz érdeklődő
jelent meg, akik képet kaphattak arról,
hogy a projekt előkészítésében tevékenykedők előtérbe helyezik a biztonság kérdéskörét, hiszen ennek tudatában csak olyan
atomerőművi blokkok építésére tesznek
javaslatot, melyek valahol a világban már
biztonsággal működnek és megfelelő üzemeltetési referenciákkal bírnak. A parlament elvi hozzájárulásával bíró előkészítési munka két új blokk felépítését fogja
eredményezni előreláthatóan 2020-ban
történő üzembe helyezéssel. Információink szerint - az előkészítő munka részeként
- már a beruházásban részt vevő lehetséges cégek összeírása is megkezdődött. Az
eddigi számítások szerint 1000 megawatt
kapacitásberuházás mintegy 2,5-3 milliárd
euróba kerül.
A szakemberek szerint célszerű lenne
egy tározós erőművet is építeni, mely kiegyenlítené a fogyasztási igények és a folyamatos termelés közötti eltéréseket.
Dr. Végh János, az MTA Atomenergetikai
Kutatóintézetének igazgatóhelyettese azt is
elmondta, hogy a világ országaiban egyre
több kérelmet adnak be az illetékes hatóságokhoz új blokkok építésének engedélyezésére. A világban működő blokkok kétharmada olyan, mint a paksi atomerőmű
blokkjai. Az új blokkok esetében bevezetett szabványosítás pedig azt eredményezi,
hogy felgyorsulhat az engedélyezési eljárás.
Dr. Hózer Zoltán, az MTA Központi Fizikai
Kutatóintézet laboratóriumának vezetője
az atomerőművek üzemanyag-ellátása és a
kiégett üzemanyag kezelése vonatkozásában kijelentette, hogy a kiégett kazetták újrahasznosítása fontos feladat, mert ezáltal
a raditoxicitás is csökken. Azt is szem előtt
kell tartani, hogy az üzemanyagigény több
beszerzési forrásból is kielégíthető legyen,
hiszen ez csökkenti az üzemeltetők kiszolgáltatottságát. Dr. Gerse Károly, az MVM
vezérigazgató-helyettese előadásában elmondta, hogy nehéz a finanszírozás ügyét,
csak állami pénzből megoldani. Véleménye
szerint szükséges befektetői csoportok bevonása a projektbe, pl. olyan, akinek van
gyártási vagy üzemeltetési tapasztalata is.
P.Z.

Védekezés a jég ellen
kommunikációs
igazgató és Racskó
Imre külső technológiai osztályvezető
kíséretében február
1-jén a helyszínre
látogattak.
A tájékoztatás
szerint az uszályoknak feladata abban
állt, hogy a jeget az
uszadékfogó elől a
Duna sodorvonalába
irányítsák. Tekintve,
hogy az uszadékfogó
nem lett jégnyomás ellen méretezve, ezért
ilyen esetben a védelme különös figyelmet
igényel. Uszályok nélkül a nagy hidegben
vastagabbá váló jég összenyomhatná az
uszadékfogót, és akkor az nem lenne képes
az uszadékok megfogására, másrészt a feltorlódott jég megakadályozná a megfelelő
mennyiségű víz beáramlását a hideg vizes
csatornán keresztül az atomerőműbe.
Az uszályok mellett a jégtörő hajóra is
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A paksi atomerőmű blokkjai a megszokott rendben, üzembiztonságban
termelték az energiát a január végi,
február eleji dunai jégzajlás idején.
Ami azonban mégis ritkaságnak,
különleges eseménynek számított az
atomerőmű életében az az, hogy egy
jégtörő hajót és két uszályt rendeltek
a Dunára az erőmű hideg vizes csatornájának bejáratához az uszadékfogó védelmére.

jelentős szerep hárult. Bár nem kellett jeget törnie, mégsem maradt tétlen, hiszen
a biztonságról gondoskodott. A hajózási
szabályok ugyanis előírják, hogy jeges
folyón motor nélküli járművek, uszályok
nem állomásozhatnak, és az esetleges átkötésük vagy véletlen elszabadulásuk esetén
csakis jégtörő hajó alkalmas a biztonságos
körülmények megteremtésére. A jégtörő
Budapestről indult, és Ercsinél vette fel

vontatmányába a két uszályt, melyek addig tartózkodtak a hideg vizes csatornánál,
amíg a zajlás mértéke indokolta az uszadékfogó védelmét.
Az atomerőmű történetében volt már példa
hasonló esetre. Az üzemelés kezdeti éveiben,
1985 januárjában olyan hideg tél volt, hogy a
Duna jege teljesen befagyott, és akkor nemcsak a bejáratnál, hanem végig a hideg vizes
csatornán törték a jeget. Ezen tapasztalatok
eredményeként – a vízkivételi mű feletti belső visszakeverést követően – került sor arra,
hogy egészen a torkolatig történjen meg a
visszakeverés, mégpedig a 10-14 m3/sec vízmennyiséggel. Ezt 2 db 1400 milliméteres
csővezetékek építésével oldották meg. 1987ben ismét kemény tél következett, de ekkor
a visszakeverés éles próbában bizonyította
helytállóságát. Ettől kezdve egyértelművé
vált, hogy a belső csatorna jégmentessé vált,
és ha valamennyi jég kerülne is bele, az elolvadna a belső visszakeveréseknél.
A hideg vizes csatorna Dunával való
érintkezésénél jégzajlás idején viszont folyamatosan biztosítani kell az uszadékfogó,
illetve a pontonok jég elleni védelmét, amire az atomerőmű szakemberei a továbbiakban is kiemelt figyelmet fordítanak.
Lovásziné Anna

Green Capital: az atomenergia szén-lábnyoma a legkisebb!
Beszélgetés Őri Istvánnal, a Green Capital vezérigazgatójával

– Őri úr, ön higiénikusként végzett,
környezetvédelmi szakmérnök, 1996tól az egyik vezetője volt az Európai
Unióval való tárgyalások környezetvédelmi szakterületi előkészítésének.
Később a magyar tárgyalódelegáció
vezetője lett a környezetvédelmi átvilágítási tárgyalásokon. Mennyire
feleltünk meg az EU környezetvédelmi követelményeinek? Javult ez a
helyzet azóta?
– Sokan akkor, 1997-ben tartottak attól,
hogy a környezetvédelem, mint az egyik
legnehezebb fejezet, akadályozni fogja hazánk uniós csatlakozását. Ehhez képest a
vártnál sokkal jobban szerepeltünk, hiszen a tárgyalócsapat nagyon magas
szinten felkészült. Ez igazi sikertörténet
volt, számomra személyesen is, mert a
tárgyalások után közigazgatási államtitkárként négy évig vezethettem a tárcát,
így rajtam lehetett számon kérni, hogy
amit ígértünk, teljesítjük-e. Eredményeink magukért beszélnek: soha nem látott
mértékben költ az ország a környezetvédelmi infrastruktúrára, természetesen
elsősorban EU-s forrásokból.

– Az uniós tagságból eredően a fenntarthatóság egyre fontosabb szempont.
Hogy ítéli meg a jelenlegi magyar energetikát?

– A magyar energetika hosszabb távon, véleményem szerint ebben a szerkezetben nem fenntartható, sem környezeti szempontból, sem ellátásbiztonsági,
sem gazdasági szempontból. A fosszilis
energiahordozókkal szemben emelni
kell a megújulók részarányát decentralizált hálózatban. Ma már számos európai országban a legtöbb helyi közösség
rendelkezik valamilyen megújulóra
alapuló energiatermelő rendszerrel és
„összedolgoznak” az országos rendszerrel. Tehát a fenntarthatóság egy újfajta
szemléletet kíván, és azt jelenti, hogy
a centralizált rendszerek, benne a nukleáris energiával is természetesen, és a
helyi közösségi rendszerek, elsősorban
a helyben rendelkezésre álló megújuló
energiaforrásokkal egymás mellett fejlődnek és léteznek.

– Cége a PA Zrt.
megrendelésére elvégezte a
magyar energiaszektor villamosenergiatermelésének
életciklus- és
„carbon footprint” elemzését. Beszélne
erről röviden?

– Ilyen vizsgálatot Magyarországon nem
végzett még senki, és Európában sem sokan. Az életciklus-elemzésnek az a lényege, hogy a „bölcsőtől a sírig” összegyűjti
az adott „termék”, esetünkben a villamos
energia előállításának környezetre gyakorolt hatásait, és ezt egy viszonyszámmal, az
úgynevezett ökoponttal jellemzi. Speciális
hatásokat külön-külön is vizsgáltunk, így
többek között az energetika környezeti hatásai és a globális klímaváltozás szempontjából fontos szén lábnyomot, azaz a „carbon
footprint”-et is.

Összes környezeti hatás,
Ecolndicator’99 alapján

összes vizsgált rendszer között. Ez igaz a
szén lábnyomra is. Sokféle forgatókönyvet
végigvizsgáltunk, figyelembe vettük a fűtőelemek előállításától az erőmű leszereléséig és a radioaktív hulladékok kezeléséig a
technológiai lépéseket, de az eredmények
minden esetben kedvezőek voltak.

– Ön szerint mi az oka a szélenergia
rossz osztályzatainak az analízisben?
Minden olyan energiahordozó relatíve
rosszul szerepel, ahol a fajlagos energiaelőállítás hatása rosszul aránylik az építés
környezeti hatásaihoz. Gondolják el, hogy
hány 2-3 MW-os széltornyot kell emelni
és üzemeltetni ahhoz, hogy 2000 MW-os
teljesítményt kapjunk!

– A bioetanolt mostanában sok kritika éri.

– Pedig részben alaptalanul. Igaz, hogy
élelmiszerből (kukoricából) állítják elsősorban elő, vagy a trópusi esőerdők kivágása
által nyert termőföldeken előállított cukornádból. Az Európai Unió ezért határozta
meg a bioüzemanyagok fenntarthatósági
kritériumait. A bioetanol előállítása meg
kell, hogy feleljen ezen előírásoknak: az
energiamérlegnek pozitívnak kell lenni,
azaz CO2-megtakarítást kell, nem is kis
mértékben elérni. Csak halkan jegyzem
meg, hogy Magyarországon még közepes
termésű évben is elég nagy kukoricafelesleg adódik, amiből lehet, sőt kell is fenntartható módon bioetanolt gyártani.

– Hogyan fogadták eredményeit a zöldmozgalmak?

– Az atomenergia jól szerepelt a vizsgálatban, reméljük nem a megrendelő
cég profilja miatt.

– Természetesen nem. Ezt egy hiteles,
független tanácsadó cég nem is engedhetné meg magának. Szerencsésebb úgy
fogalmazni, hogy a Paksi Atomerőmű
Zrt. inkább kutatási partner volt és nem
elsősorban megrendelő. Akár így, akár
úgy, az atomenergia ökopontban kifejezett
környezeti hatása lett a legkedvezőbb az

– Nem igazán reagáltak rá. Úgy gondolom, hogy az eredményekkel nem lehet vitatkozni, hiszen ehhez egy másik vizsgálat
kellene, amit tételről tételre össze lehetne
hasonlítani a mi vizsgálatunkkal. Ennek is
állunk elébe, hiszen a kutatás során nagy
hangsúlyt helyeztünk arra, hogy csak ellenőrzött adatokat használjunk és az alkalmazott modell is nemzetközileg elfogadott.
És persze a lehető legjobb kutatói csapatot
állítottuk össze, akik személy szerint az
EU szintű LCA-szervezetekben is képviselik hazánkat és sokat tettek a modellek
fejlesztésért is.

– Hogy képzelné el a magyar energetika jövőjét?

– Így: korszerű, olcsón termelő erőműveink vannak, amelyek a tüzelőanyag és
a hatásfok szempontjából megfelelnek a
legjobb elérhető technikának. Energiaellátásunk diverzifikált. Olyan épületekben
élünk, dolgozunk, amelyek energetikailag
sokkal gazdaságosabbak a maiaknál, ezáltal kevesebb energiát fogyasztunk. Sok-sok
megújuló energia áll rendelkezésre minden
háztartásban. Ha a közösség, háztartás felesleges elektromos energiát termel, akkor
azt betáplálhatja a központi rendszerbe,
és csak a betáplálás/vételezés egyenlegét
fizeti ki. És ez nem utópia…!

– Őri úr, köszönjük a beszélgetést!

Szerbin Pável

Kishírek a nagyvilágból
2010. február
Dél-Korea nagyívû atomtervei

Nem kisebb célt tűzött ki a dél-koreai kormány, mint hogy 20 éven belül
80 reaktort exportáljon, ezzel a Top 3
atomerőmű-exportőr közé kerülve a Földön. Az illetékes szaktárca tervei szerint
2012-re már 10 reaktorra nyerhetnek el
megrendelést. Ezzel 50 milliárd dolláros
üzletet szereznének meg, 49 ezer embernek biztosítva munkát. Ennél nagyságrendekkel szebb szcenáriót képzelnek
el az — északi szomszéddal ellentétben
demokratikus vezetés alatt álló — ország
illetékesei 2030-ra: 80 reaktor megrendelése esetén 400 milliárdos üzlet és nem
kevesebb mint 1,56 millió új munkahely.
(Forrás: JoongAng Daily)
(Alacsony) reptéri dózis

Szakértők nyugtatják a közvéleményt,
miután biztonsági okokból 19 amerikai
reptéren összesen 40, röntgensugárzást
alkalmazó, az utasok egész testét átvilágító gépet helyeztek üzembe, NagyBritanniában, Hollandiában és Kanadában pedig több reptéren ugyanezt tervezik. A Columbia Egyetem Radiológiai
Kutatóközpontjának igazgatója szerint
az egyes személyekre leselkedő veszély
csekély: egy átlagos reptéri röntgenátvilágításnál 0,1 mikrosievertes dózissal
kell számolni, míg egy átlag mellkasröntgen esetén 100 mikrosieverttel, egy
mellkasi CT-vizsgálat esetén pedig már
10 ezer mikrosievertes dózissal.
(Forrás: Reuters)
Olasz „igen” az atomra

Több mint két évtizedes atombetiltás
ér véget Olaszországban a Berlusconi-kormány energiapolitikájának köszönhetően. A konzervatív politikus és
csapata az ország energiaellátásának
25 százalékát nukleáris energiából kívánja fedezni 2030-ra. 10 erőmű építését
tervezik, az első reaktorokat pedig 201819-ig szeretnék üzembe állítani. Egy, a
gazdasági fejlesztésekért felelős miniszterhelyettes szerint a villamos energia
ára is kedvezően változna: a jelenlegi
65 euró/MWh-ról mindössze 40 euróra
csökkenne. Az erőművek helye még nem
ismert: 2011-ig kell várni a hivatalos bejelentésig.
(Forrás: AFP)
NAÜ-s távoktatás a rák ellen

Radioterápiára fókuszál a NAÜ: a
nemzetközi szervezet a rákos megbetegedések akár felében is javulást hozó onkológiai sugárkezelést oktató távedukációs program mögé állt. Az új erőfeszítés
főként az ázsiai, illetve a csendes-óceáni
térséget célozza meg, ahol a rákos megbetegedések számának növekedésével nem
feltétlenül áll párhuzamban a betegséget
kezelni tudó specialisták száma.
(Forrás: NAÜ)
NASA + elektronsugár = STAR TREK

A NASA egyik új fejlesztését a Star
Trekhez hasonlítják a beavatottak. A
sci-fi sorozatban az űrhajósoknak az
„ételreplikátor” építi fel az elemi részecskék szintjéről a kívánt ételt/italt.
A NASA itt még nem tart, de az EBF3
projekt vezérelt elektronsugarával hihetetlen finomságú anyagmegmunkálásra
képesek nyersanyagok (fémek) pillanatnyi megolvasztásával oly módon, hogy
3-dimenziós terv alapján, rétegről rétegre
készítik el a kívánt tárgyat. Potenciális
alkalmazási területek: repülőgépgyártás, űrkutatás, egészségügy és persze a
majdani holdbázisok.
(Forrás: NASA)
USA: moduláris reaktorok

Az amerikai szenátusban 2 törvénytervezetet is benyújtottak az óévben a
kis-, illetve moduláris reaktorok fejlesztését elősegítendő. A tekintélyes Heritage
Foundation szakértője szerint azonban
túlontúl nagy kormánybefolyást engednének a honatyák a fejlesztésbe, ami
megölné a gazdasági versenyt és az innovációt, ezért más megközelítést kéne
alkalmazni, ami nagyobb hangsúlyt
fektet a szabadpiaci vetélkedésre.
(Forrás: Heritage Foundation)
Simon Zoltán
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„Mindenkinek használni, senkinek sem ártani!”

Daróczy-virtusúszás
Év végén, év elején sok e-mailt kapok
mindenfelől, hogy mikor lesz, mert készítik az éves versenynaptárukat – van, aki
úgy veszi ki a szabadságát, hogy ezekre felkészülhessen. Mivel egymás rendezvényeit legalább országhatáron belül
figyelembe vesszük, így a rövid nyár alkalmas hétvégeire ütemezzük a távúszásos
tömegsporteseményeket. Van, aki csak
azért kér adatot, mert felveszi a szabadidő-sportesemény ajánlólistájába, mint
például a Zöld Pont.

150 éves a Miasszonyunkról nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulata
Érseki szentmisével vette kezdetét az
az ünnepségsorozat, mely egy éven
keresztül emlékezik meg – különböző
formában – a Miasszonyunkról nevezett kalocsai iskolanővérek magyarországi megtelepedésének másfél évszázados évfordulójáról.
A kalocsai zárdatemplomban megtartott
istentiszteleten dr. Bábel Balázs, a KalocsaKecskeméti Főegyházmegye érseke megköszönte a nővéreknek, hogy a rengeteg megpróbáltatás ellenére, mindig törekedtek az
ifjúság legmagasabb szintű nevelésére és
oktatására. A főpásztor azon véleményének
is hangot adott, miszerint ma a gazdasági
válságnál is nagyobb baj az erkölcsi válság,
amelynek nyomán csak a pénzre lefordítható értékek váltak társadalmilag meghatározó tényezővé. Fontos, hogy ma az oktatási
intézményekben tevékenykedők példát mutassanak a fiataloknak az erkölcsös, empatikus, segítőkész életvitelre, hiszen ekkor
válnak hitelessé diákjaik előtt is.
Az érsek beszédében hangsúlyozta, hogy
a főegyházmegye – lehetőségeihez mérten
- a jövőben is támogatni fogja a rend fejlődését. A szentmisét követően a nővérek ál-

Bajai-lasszó, Fertő-tó-átúszás, Rábaúszás, Balatonfüred—Tihany-öbölátúszás
- mind-mind a Balaton-átúszás köré szerveződnek. A mi rendezvényünk általában
a Balaton-átúszás (2010. július 24.) előtti
hétvégére esedékes (2010. július 17.)
– ha az időjárás, az árvízi helyzet lehetővé
teszi azt. Az e-mailek közt néha-néha külföldi is előfordul – nekik sem válaszolok
mást, mint az előző mondatot. A legutóbbi ilyen levél viszont már elismerésnek
számít, mert az Európai Nyílt Vízi Úszások
nemzetközi ajánlólistájára került fel a
Daróczy-virtusúszás. Http://openwaterswimming.eu/node/3227 - lehet, hogy ez
a tavalyi két angol résztvevő úszóbarátaival folytatott levelezésének köszönhető,
nekik nagyon tetszett.
Tulajdonképpen nem is csoda, hiszen
kuriózumnak számít azzal, hogy
• folyóvízben kell úszni – rendkívüli sebességélmény, percen belüli 100 m-ek;
• extrém hosszú a táv – 15 km;
• gyönyörű a környezet;
• tiszta és viszonylag meleg a víz,
24-25 ºC;
• a kíséret, a biztosítás megfelelő;
• családias a légkör, barátságos a hangulat;
• ízletes az energiapótló ebéd.
Aki még nem próbálta, ki ne hagyja, aki
már megúszta, úgyis ott lesz. Jó egészséget, eredményes felkészülést!
gyulai

Komoly pénzügyi nehézséggel kezdődött az uszódi önkormányzat 2009-es éve,
hiszen közel 8 millió forint volt a település költségvetésében a hiány. Az év végére azonban a megfontolt pénzgazdálkodásnak köszönhetően sikerült „nullára”
zárni a költségvetést. Bedi Gyula, Uszód
község polgármestere, az idei esztendő tekintetében sem túl optimista, hiszen a tervezett hiány az eddigi koncepció szerint
az elmúlt évi terv duplájára növekedhet.
Növekszik a munkanélküliség
a Kalocsa térségben

Az elmúlt esztendőben a környezettudatos hulladékgazdálkodás jegyében számos
átalakításon esett át a kalocsai kommunális intézményhez tartozó hulladékátrakó.
Amellett, hogy lehetőség nyílt a lakossági
hulladék szelektív gyűjtésére és beszállíthatóvá váltak a veszélyes hulladékok, januártól
már a szerves hulladékok komposztálására
is van lehetőség. Vörös Antal, az intézmény
vezetője mérföldkőként értékelte a komposztáló üzembe helyezését, és úgy véli, ezáltal
teljessé vált az európai uniós normáknak
megfelelő hulladéktárolás és -feldolgozás.

uniós pénzek elosztása során és nem a
„betonba”, azaz különböző infrastrukturális beruházásokba kell csak „önteni” a
pénzt. Kovács Árpád, az ország idei évi
költségvetésével kapcsolatban elmondta,
hogy abban mintegy 500 milliárd forint
„rizikós” tétel szerepel, mely pénzforrások megléte kérdéses, így évközben több
területen várhatóak a tervezetthez képest
újabb megszorítások.
Kulturális eseményben sem volt hiány
a rendezvényen, hiszen Polyák Valéria kalocsai származású operaénekes hangjával,
míg Ha Neul-Bit zongorajátékával kápráztatta el a közönséget. A támogatók jóvoltából ingyenes program állófogadással, a
Frittmann Borászat nedűinek kóstolásával
és kötetlen beszélgetésekkel ért véget.

vállalkozók versenyképességének növelése, illetve a munkahelyteremtés kell,
hogy legyen az elsődleges szempont az

Múlt és jövő

és tervezett jövőjét mutatja be az ország
több régiójában. Januárban és februárban
az atomerőmű 30 km-es körzetében lévő
településeket járja körbe.
A múzeumi tevékenységünket felügyelő
Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum
(MMKM) főigazgató-helyettese, Bertáné
dr. Varga Judit és dr. Bencze Géza országos
szakfelügyelő január 27-i látogatása összefügg a fentebb említett változásokkal. A
Mittler István kommunikációs igazgatóval
folytatott tárgyaláson megállapodtak abban, hogy az MMKM szakmai segítséget
nyújt a múzeumi bemutatóraktár megvalósításához, továbbá a múzeumi világnapon
(május 18.) a kiállítókamionnal bővíti a
budapesti programját. Ugyanis a múzeumi
majális többnapos programjai tízezernél
több látogatót vonzanak minden évben a
városligeti rendezvényre, amelynek az idén
a kiállítókamion lesz az egyik fő attrakciója.
- beri -

FOTÓ: BODAJKI ÁKOS

15 milliós tervezett költségvetési hiány

Már komposztálják a hulladékokat
a kalocsai hulladéktelepen

rábbi elnöke is. Gaál József megnyitóbeszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy
a kamara több olyan szolgáltatással is
segíti a vállalkozások működését, melyek jelentősen hozzájárulnak a cégek
eredményességéhez. „Hazai és külföldi
cégek részvételével üzletember-találkozókat szervezünk, de a Széchenyi
Hitelkártya igénybevételével, már a pályázatokhoz szükséges önerő-igazolás
sem lehet gond. Ez a lehetőség 25 millió
forintig áll rendelkezésre.”
Dr. Parragh László kijelentette, hogy
fontos feladat a kamara szerepvállalásának megerősítése. Véleménye szerint a

A megjelenteket Bányai Gábor, a megyei közgyűlés elnöke és Török Gusztáv Andor polgármester köszöntötte. Az
évnyitón előadást tartott Gaál József, a
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke, dr. Parragh László,
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
elnöke, illetve Kovács Árpád, az ÁSZ koMinőségi változások sora indult be az elmúlt évben az atomerőmű látogatóközpontjában. Az 1995-ös megnyitás óta változatlan
és már megkopott kiállítótér 2009 augusztusára megújult, ám a változás folytatódott
ebben az évben is, hiszen az évi közel 30
ezer látogatót kiszolgáló vizesblokkokat is
sikerült korszerűsíteni.
A múzeumi tevékenységben is fordulópontot jelentett az elmúlt év októbere, mert
ekkor vette kezdetét a 306-os raktár átalakítása múzeumi bemutatóraktárrá. Ezzel a
közel 2000 négyzetméteres alapterületű, és
látogatókat is fogadó kiállítótérrel valóban
úgy működhet az 1999-ben múzeumi rangot kapott üzemtörténeti gyűjtemény, mint
bármely más hazai múzeum.
A látogatóközpont tájékoztatási feladatának végrehajtásában is minőségi előrelépés történt a kiállítókamion üzembe helyezésével. Az elmúlt év októberében indult
kamionos program az atomerőmű jelenét

A rendet 1597-ben Franciaországban
alapította Fouier Szent Péter és Boldog
Le Clerc Alis az elhanyagolt leányifjúság
nevelésére, hogy jó családanyákká váljanak, az egészséges és jó szellemű társadalom felépítésére. A rend szabályzata
Szent Ágoston reguláján alapszik. A forradalmak viharai alatt Németországban és
Csehországban fejlődött tovább a tevékenységük, s innen 1860-ban a kalocsai
érsek meghívására települtek Kalocsára.
Óvodás és elemi iskolás gyermekek nevelésén kívül tanító- és óvónőképző intézeteiből adott hivatásszerető pedagógusokat a
magyar falvak és tanyák népének felemelésére. 1948-ban 1058 iskolanővér és
mintegy 15 000 tanuló előtt csukódtak be
a zárdaiskolák kapui. 1989-től ismét bontogatja szárnyait a kongregáció, melynek
egyik legjobb példája a kalocsai katolikus
iskola és gimnázium. Idősebb és fiatalabb
nővérek dolgoznak imával, maradék és
friss erőik odaadásával. Intézményeikben
a céljaikkal egyetértő világi pedagógusok
nevelnek - kevésszámú nővérrel együttműködve - fiatalokat a nagybetűs életre.

Megyei „gazdasági évnyitó” Kalocsán

Gazdasági évnyitóünnepséget szervezett január 20-án a Bács-Kiskun
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara.
Az eseményen mintegy 100 cég- és
intézményvezető vett részt a térség
településeiről, de képviseltették
magukat több nagyváros vállalkozói
is, Kecskeméttől Bajáig.

Hírek a kalocsai térségbõl

AlternArt kiállítás
A paksi atomerőmű jelenlegi aktív dolgozóiból és nyugdíjasaiból álló AlternArt Művészeti Egyesület egyedülálló kiállítással
ajándékozta meg az érdeklődő közönséget.
Paks város jelképei és értékei címmel mutatták be alkotásaikat a Városi Művelődési
Központ nagykiállítójában.
A február 26-ig tartó kiállítást Lovászi Zoltánné nyitotta meg, aki elismerően szólt a város szépségeit, jellegzetes részleteit, jelképeit a
legkülönbözőbb módon felidéző és visszatükröző alkotókról. A megnyitón megjelenteket
Darócziné Szalai Edit üdvözölte, a programban
közreműködött Tell Edit és a Vetővirág Hagyományápoló Népzenei Együttes.

Egyedülálló volt a kiállítás egyrészt, mert
bár mindannyian más-más oldalról, eltérő
kifejezőeszközzel közelítettek a témához,
mégis összhang, harmónia jellemezte.
Az AlternArt Művészeti Egyesület kiállításán bemutatkozó alkotók:
Bach Ferenc (rézművesség), Győrffy József
(festészet és tűzzománc), Hornok László (festészet), Ignits Miklósné (kerámia), Kiss Mariann
(tűzzománc), Kőrösi Klára (festészet), Streicher
György (festészet), dr. Szinger Zsuzsanna (tűzzománc), Tálos Zoltán (díszművesség, üvegművesség), Tóth András (festészet), Vadai Zsuzsanna (hímzés), Venczel László (intarzia).
Gratulálunk az alkotóknak!

A magyar kultúra napján, Kölcsey Ferenc
Himnuszának születésnapján kitüntetéseket adtak át Pakson és Szekszárdon.
A magyar kultúra napjára emlékezve a
város képviselő-testülete ünnepi megemlékezést tartott a Városi Művelődési
Központban. Ekkor adták át a testület
döntésének megfelelően a „Paks Kultúrájáért” kitüntetést dr. Váradyné Péterfi
Zsuzsannának, a Városi Múzeum igazgatójának.
Az ünnepi rendezvényen a szekszárdi
Komjáthy testvérek adtak zenés estet, a
rendezvény állófogadással zárult.
„Tolna megyei művészetért” emlékplakettben részesült a Paksi Városi Könyvtár
igazgatója. Gutai István az elismerést a
megyeszékhelyen vehette át, a Művészetek Házában. A díjat három civilszervezet
– a Bárka Szalon, a Kézjegy Klub és a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Tolna
Megyei Csoportja alapította.
Gratulálunk a kitüntetetteknek! W. P.

FOTÓ: WOLLNER PÁL

Kitüntetések a
magyar kultúra napján
FOTÓ: MOLNÁR GYULA

A munkanélküliségi adatok tekintetében szomorú statisztikával búcsúztatta az óévet a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ kalocsai kirendeltsége.
Decemberben ugyanis magasabb volt
a regisztrált álláskeresők száma, mint
2008 utolsó hónapjában. Kollár Péter kirendeltségvezető azt is elmondta, hogy a
januári hónapban tovább emelkedett az
álláskeresők száma, így már közel ötezer
főt tartanak nyilván.

tal fenntartott katolikus általános iskola és
gimnázium aulájában láttak vendégül több
mint kettőszáz meghívott vendéget és az
intézmény pedagógusait, ahol elsőként Csatlós M. Ilona általános főnöknő ismertette a
rend tevékenységeit, míg dr. Lakatos Andor
levéltár-igazgató történeti előadása képekkel

illusztrálva nyújtott teljes képet az elmúlt 150
év megpróbáltatásairól és eredményeiről. Az
előadásban az is elhangzott, hogy Kunszt József érsek segédletével és felkérésére jöttek
Kalocsára az iskolanővérek, akiktől az akkor
is jelentkező erkölcsi válság javulását, a hitélet társadalmi elmélyítését, az írástudatlanság helyzetének javulását remélte a főpap.
Elsőként öt magyar leány, négy bajai és egy
zombori jelentkezett az érsek felhívására,
akik Horazdiowitzba utaztak, majd 1860ban öltötték magukra a rendi ruhát. A zárdaépület elkészülte után elsőként ők kezdték meg Kalocsán a nevelő tevékenységet.
Az előadásokat egy kiállításmegnyitó követte, ahol az elmúlt évtizedek legfontosabb
tárgyi emlékeit mutatták be a szervezők,
a rendi ruháktól a különböző írásos emlékekig. A szerzetesi rend életében a legnagyobb érvágásokat a trianoni szerződés és a
kommunista uralom jelentették, az utóbbi teljesen ellehetetlenítette működésüket, minek
következtében Kínában, majd Ausztráliában
folytatták áldásos tevékenységüket. 1989-ben
újra megkezdték iskolanővéri szolgálatukat
a „Mindenkinek használni, senkinek sem
ártani” jelmondat alkalmazásával és szellemiségének terjesztésével.
P. Z.

Könyvtár a hallgatókért
A Paksi Pákolitz István Könyvtár és a Pécsi
Tudományegyetem Felnőttképzési és
Emberierőforrás-fejlesztési Kara együttműködési megállapodást kötött a hallgatók
tanulmányainak segítése céljából. A megállapodásban – amit a könyvtár részéről
Gutai István, az egyetemi kar részéről Csirke
Balázs írt alá – rögzítették, hogy a könyvtár
gondoskodik a kar hallgatói számára a szükséges szakirodalomról, a kar pedig az ehhez
szükséges információkkal, kiadványokkal és
tanulmánykötetekkel látja el a könyvtárat.
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RENDKÍVÜLI OSZTÁLYTABLÓ
Kiemelkedõ munkájukért a múlt év
végén vezérigazgatói dicséretben részesítette kollégáinkat Süli János vezérigazgató úr. A sikerek mögött komoly szakértelem és nagyon sok
munka áll. Vezérigazgató úr köszönetet mondott a 2009-ben végzett
munkáért, és kérte, mindenki tegyen
meg minden azért, hogy a 2010. év is
legalább ilyen sikeres legyen.
A dicséretben részesülteket rövid bemutatkozásra kértük:

Betlehemi Szabolcs, felügyelõ
1998-tól egy évig
az atomerõmû földrengés-megerõsítési
projektjén dolgoztam. Felelõs mûszaki
vezetõként részt vettem a folyékony radioaktív hulladékok
tárolója épületének
bõvítésében. 2004
óta dolgozom jelenlegi munkakörömben,
ahol többek között az építészeti létesítések, átalakítások engedélyeztetését és
végrehajtását segítem, ellenõrzöm. A tavalyi évben az AS 6 bevezetésére létrehozott projekt tagjaként a tevékenység-nyomonkövetés modul folyamatoldali támogatása volt a feladatom. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a modul PassPort
alkalmazásban való létrehozásában Mátyási Laci kollégámnak elévülhetetlen érdemei vannak, így ez az elismerés neki is
szól.
Elsõsorban a zene jelenti a kikapcsolódást, de érdekelnek a társadalomtudományok és az ismeretterjesztõ dolgok.

Bõsz Erika, határidõ-tervezõ
1998-ban kerültem
a karbantartás-irányítási osztályra. Informatikus közgazdász szakon szereztem diplomát. 2005tõl a villamos karbantartás-technológiai
osztályon a munkatervezés mellett a
PassPort, illetve az Integrált Mûszaki
Rendszer Megvalósítási Projektben dolgoztam. A villamos mûszaki osztály
rendszer szintû elõkészítés csoportjában
végzem a feladataimat. Az osztály informatikai fejlesztéseinek elõkészítése mellett a PassPort kulcsfelhasználójaként a
többi felhasználó segítése és a problémák
megoldása a feladatom. Az elmúlt évben
a PassPort - Asset Suite verzióváltása kapcsán a munkairányítás csapatát erõsítettem.
Párom is az informatika területén dolgozik, mindkettõnk életét meghatározza
a könnyûzene. Szabadidõmet családommal töltöm szívesen, de mindig szerepet
játszott életemben a sport is.

Fenes László, mûvezetõ
A végzettségem
erõsáramú berendezéstechnikus. Jelenleg a Budapesti
Mûszaki Fõiskolára
járok mûszaki menedzser szakra. 1986ban kerültem a paksi
atomerõmûbe a villamos üzemviteli osztályra, ahol azóta is dolgozom.
Jelenleg nappalos mûvezetõ és az
AS6/PassPort Berendezéskizárás moduljának funkciógazdája vagyok. Munkacsoportunk a BK-modullal kapcsolatos feladatokat végzi. Elvégeztük az AS6 tesztelését, hogy az atomerõmûvi felhasználók
egy megfelelõen tesztelt alkalmazást kapjanak a napi munkavégzésükhöz. Fontos
feladatnak tartom, hogy a most használt
modulok esetén a felhasználóknak olyan
tudást, ismeretet biztosítsunk, amellyel
rendelkezve a verzióváltás nem okoz gondot és segíti õket a mindennapi munkájukban.

Vezérigazgatói dicséretben részesültek

Az ASE szabadidõ-szakosztályában tekézek, versenyzek, mellette a városi bajnokság lebonyolításában veszek részt. A
szabadidõm többi részét a családommal
töltöm.

Kamondi Ferenc, mûszaki
fõszakértõ
A Budapesti Mûszaki Egyetem Villamosmérnöki Kar elvégzése után 1986ban jöttem az erõmûbe. Munkámat a villamos elõkészítési
osztályon kezdtem
elõkészítõ mérnöki
munkakörben. Jelenleg a mûszaki fõosztályon dolgozom. Legfõbb feladatom 2004 októbere óta a PassPort, illetve késõbb az AS6 bevezetésében való közremûködés volt. A közbensõ
idõben és jelenleg is a munkairányítási
modul funkciógazda feladatait látom el.
Feladatom a modullal szemben támasztott funkcionális igények kezelése, amelyek a PA Zrt. folyamatainak változásaiból, szervezeti és felhasználói igényeknek a megjelenésébõl adódnak.
Nagyon szeretem a sportokat, ezen belül a legrégebbi hobbim a foci. Kedvelem
a kertben történõ munkálkodást is.

Straubinger József, mûszaki
fõszakértõ
A Budapesti Mûszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán
végezetem 1987-ben.
Friss diplomásként a
Paksi Atomerõmû
Vállalat volt az elsõ
munkahelyem. Az
akkori villamos fõosztályon kezdtem,
majd a villamos mûszaki osztályra, a villamos karbantartási osztályra kerültem.
Jelenleg a villamos mûszaki osztályon
dolgozom, munkám a PassPort bevezetése üzemeltetése, illetve az AS6-ra történõ
áttérés feladatköreihez kapcsolódik. Az
új technológia használatakor a TN-modulban kezelt beadványozási folyamat könynyebb kezelhetõségét tartjuk szem elõtt.
Szeretem a természetet, szívesen kószálok erdõs területeken.

Balogh János, technológus mérnök
Az Energetikai
Szakképzési Intézet
villamosenergia-ipari
technikus szakán végeztem, majd tanulmányaimat a Kandó
Kálmán Mûszaki Fõiskolán folytattam, és
1999-ben villamosmérnökként végeztem. 2001-tõl az atomerõmû villamos
üzemviteli osztályának technológiai csoportjában dolgozom. Feladatunk a villamos üzemvitel külsõ üzemi szolgálatának üzemeltetési területén rekonstrukció
alá vont vagy újonnan kiépített technológiai rendszerek villamos berendezéseinek tervezésénél az üzemviteli szempontok képviselete, érvényesítése. A kivitelezések, üzembe helyezések alkalmával, a
szolgálattal közösen dolgozva az üzemviteli feltételek biztosítása, valamint a már
üzembe helyezett és a szolgálat kezelésébe átadott berendezések üzemviteli dokumentációinak elkészítése, de villamos
berendezések funkcionális ellenõrzése és
a szolgálat munkájának mûszaki támogatása is a feladatköröm.
Hét hónapja, 2009. június 15-én született kisfiam, Bence, így a szabadidõm
szinte minden percét kitölti a családommal való együttlét.

Bodó Gyula, mûvezetõ
A Rózsa Ferenc Mûszaki Szakközépiskolában végeztem elektromûszerészként,
majd számítástechnikai programozó vég-

zettséget szereztem.
1988-tól dolgozom az
erõmûben, 2007-tõl
mûvezetõként. Elõször a mûszer-karbantartási osztályra,
majd az irányítástechnikai osztályra
kerültem. Késõbb ebbõl az osztályból lett
a mostani biztonsági rendszer osztály. Az
egyedi készülékjavításoktól az automatizált, PLC vezérlésû technológiák üzembe helyezésével, üzemeltetésével, karbantartásával foglalkozunk.
Családommal Pakson élünk. Két gyermekem van, Viktória és Gergely. Szabadidõmben szeretek sportolni és a családommal lenni.

Feil Ferenc, osztályvezetõ
A Budapesti Mûszaki Egyetem Vegyészmérnöki Karán
1996-ban végeztem,
és még az év októberében az erõmûbe kerültem. Jelenleg az
rhko osztályvezetõjeként próbálom összefogni és irányítani a
szakterület feladatait. Ezek között vannak üzemeltetési, mûszaki háttér- és beruházási feladatok is. Az üzemviteli igazgatósághoz tartozunk, itt elvileg tisztán
üzemeltetési feladatok lennének, azonban mi foglalkozunk a folyékonyhulladékkezelési technológia beruházási feladataival, illetve a radioaktív hulladékok kezelése területén mi visszük a mûszaki háttértevékenységet is.
Szabadidõm a munka és a család mellett nincs túl sok. Ha tehetem, akkor olvasok, vagy a sokéves elmaradásomat próbálom pótolni a filmmûvészet területén.

Haaz József, létesítményfelelõs
Felsõfokú tanulmányaimat a dunaújvárosi mûszaki fõiskolán végeztem, ahol
üzemgépész üzemmérnöki és mûszaki
tanári diplomát szereztem.
1988-tól dolgozom
az atomerõmûben,
kezdetben kisebb-nagyobb átalakítási
munkák mûszaki ellenõrzését végeztem.
Késõbb az újonnan alakult Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója Projekthez kerültem, megszûnését követõen kerültem a
jelenlegi munkahelyemre, ahol a folyékonyhulladék-feldolgozó rendszerek helyszíni szerelésével és a technológiák üzembe helyezésével foglalkozom.
Szabadidõmet a Dunán vagy más
egyéb vizeken töltöm, hosszabb-rövidebb
idejû túrázásokkal.

Horváth Ferenc, mûvezetõ
1985-ben a mostani reaktor osztályon
kezdtem, egy kis kitérõvel azóta is itt vagyok.
Több mint tíz éve
dolgozom jelenlegi
beosztásomban,
közösüzemi mûvezetõként. Ebben az idõszakban több nagyobb beruházás volt a
területemen, ahol a jó sors összehozott
azokkal a kollégákkal, akikkel ma is
együtt dolgozom, és kaptuk ezt az elismerést.
A hétköznapjaim nagy részét kitölti a
munkám. Van egy népes családom, így
szabadidõm elég kevés. Ami van, azt a
vízparton szeretem tölteni, vitorlázom és
néha horgászom egy kicsit.

Juhász László, csoportvezetõ
Érettségi után elektronikai mûszerész
szakmát szereztem. Kosárlabdázóként

tevékenykedtem, s
ennek az idõszaknak
a végállomása Pakson jött el 1990-ben,
ekkor kerültem be az
erõmûbe. Távadókarbantartó mûszerészként kezdtem az
akkori mûszerkarbantartó osztályon.
2001-ben elvégeztem az ipari elektronikai
technikus iskolát.
Jelenlegi munkahelyem helyileg
ugyanaz, mint amikor idekerültem, csak
most az lfig üffo biztonsági rendszerek
osztályhoz tartozik. Irányítástechnikai
karbantartással foglalkozunk, a folyékony
radioaktív hulladékokat kezelõ technológiák tartoznak hozzánk, de a régi mûszerkarbantartó tevékenység is megmaradt,
terepi elektronikai készülékek egy csoportjának javítását végezzük.
Szabadidõmben fõként elektronikával
szeretek foglalkozni, de a kosárlabdával
sem álltam le. Az öregfiúk közt heti rendszerességgel megfordulok, csapatommal
a városi bajnokságban is részt veszünk.

Koleszár Zoltán, mûszerész
Tanulmányaimat
az Energetikai Szakképzési Intézetben
végeztem. 1990-ben
elektronikai mûszerész végzettséget,
majd 2008-ban elektrotechnikai technikusi képesítést szereztem.
Az atomerõmû az elsõ munkahelyem,
ahol 1990 óta dolgozom. A szekunder mûszerek és folyékony radioaktív hulladékokat feldolgozó technológiák irányítástechnikai karbantartásával foglalkozom.
Nagyon jól érzem magam ebben a kollektívában.
Szabadidõmben a családommal és barátokkal utazom és a természetben kirándulok szívesen. Lányom, Kitti tizenöt
éves, fiam, Zoli tizenkettõ. Az utóbbi idõben rendszeresen futok, ami felfrissít és
jó közérzetet biztosít.

Otterbein János, üzemvezetõ
Felsõfokú tanulmányaimat energetikai
mérnökként és okleveles gépészmérnökként végeztem. Az
erõmûbe 1999-ben
kerültem, a Radioaktív Hulladékok Kezelése Projekt berkein
belül létesítményfelelõsi feladatokat láttam el. A radioaktívhulladék-kezelési feladatok üzemviteli ellátása, valamint a még folyamatban lévõ
beruházások a vegyészeti fõosztályon belül létrehozott reaktívhulladék-kezelési
osztályhoz kerültek. Jelenleg itt a folyékonyhulladék-kezelõ üzem vezetõje vagyok. Az üzem célja az üzemi ultraszûrõk
üzemeltetése, a különféle helyekrõl származó bórsavas vizek tisztítása, folyadékmanipulációk, rendszerelemek felügyelete, adatbázisok kezelése, valamint a
még létesítés alatt álló folyékonyhulladékkezelõ technológiák kivitelezési, üzembe
helyezési munkálatainak elvégzése, koordinálása.
Ami szabadidõm a munka mellett marad, azt a családdal igyekszem tölteni. Túrázunk, ásványokat gyûjtünk, ismerkedünk a csillagászattal.

Strasszer Zsolt mûvezetõ
1989-ben végeztem mint szerkezetlakatos. Még ebben az évben kerültem a
paksi atomerõmûbe, egy év kihagyásával, azóta is itt dolgozom. Ez idõ alatt gépésztechnikusi, illetve gépészeti szakirányú fõiskolai végzettséget is szereztem.
2003-tól folyékonyhulladék-kezelõ gépészként, majd 2006-tól a radioaktívhulladék-kezelési osztályon mûvezetõként
dolgozom. Feladatom az erõmûben kelet-

kezõ folyékony hulladékok tisztítását, feldolgozását
végzõ
technológiák üzemeltetésének, illetve az
üzemeltetést végzõ
kollégák irányítása,
továbbá a még létesítés alatt álló folyékonyhulladék-kezelõ
technológiák üzembe helyezési munkálataiban történõ részvétel.
Feleségemmel és a tízéves kislányommal együtt Pakson élünk. Szabadidõmet
a családom körében szeretem eltölteni,
de emellett szeretek olvasni, sportolni, zenét hallgatni és kertészkedni.

Tamás Péter, üzemtechnikus
Szekszárdon végeztem gépi forgácsolóként. Pakson a Vak
Bottyán Gimnáziumban érettségiztem,
utána az Energetikai
Szakképzési Intézetben szereztem gépésztechnikusi bizonyítványt.
A paksi atomerõmûben 1997-tõl dolgozom mint külsõs munkavállaló. 2003-tól
folyékonyhulladék-kezelõ gépészként,
majd 2007 szeptemberétõl a radioaktívhulladék-kezelési osztályon üzemtechnikusként dolgozom. Feladataim a nagy aktivitású hulladékok nyilvántartása, az
üzemmel kapcsolatos technológiák készítése és az üzem kiszolgálását végzõ berendezések felügyelete. Az idei évben az
FHF-technológia üzembe helyezése és a
meglévõ berendezéseink további üzemeltetése a feladatunk.
Családommal Pakson élünk, feleségem
az erõmû telefonközpontjában dolgozik,
lányom nyolcadik osztályos. Szabadidõmet a családdal, horgászással, barkácsolással töltöm.

Szabó Péter, üzemeltetésvezetõ
1988-ban végeztem az - akkor még Rózsa Ferenc Szakközépiskolában mint
mûszergyártó és karbantartó. 1988 szeptemberétõl - mint elsõ
munkahely - dolgozom az erõmûnél.
2004-ben államvizsgáztam a dunaújvárosi fõiskolán mûszaki menedzser szakon.
A környezet- és sugárvédelmi fõosztály
dozimetriai osztályán dolgozom mint
üzemeltetésvezetõ. Hozzám tartozik a sugárvédelmi ellenõrzõrendszer munkahelyi és technológiai rendszer üzemeltetése,
aminek az elmúlt két évben volt a rekonstrukciója.
Kislányom ötéves és kisfiam tízéves,
akikkel igyekszem a legtöbb idõt eltölteni. Szeretek kertészkedni, családdal
együtt biciklizni, illetve kisfiammal számítógépezni.

Varju Attila, osztályvezetõ (übo)
Egyetemi tanulmányaimat 1980-1986
között folytattam a
Moszkvai Energetikai Egyetem atomerõmûvek és berendezések szakán, és okleveles hõfizikus mérnöki diplomát szereztem. A diploma megszerzését követõen, 1986. április 1-jén léptem be a Paksi Atomerõmû Vállalathoz
betanuló blokkügyeletesi beosztásba.
Jelenleg, immár tizenegyedik éve vezetem az üzemviteli biztonsági osztályt,
melynek két legfontosabb tevékenységi
köre az üzemvitel biztonságszempontú
felügyelete, illetve cégünk WANO-kapcsolatainak szervezése, koordinálása.
Legtöbb szabadidõmet a családommal
kapcsolatos programok töltik ki, de rendszeresen kerékpározom, kedvelem a természetjárást és a kertészkedést.
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Wolf György, osztályvezetõ
Elsõ munkahelyesként 1981-ben, az 1.
blokk építésének vége táján kezdtem az
akkori Erbénél, majd
1986-tól a Paksi
Atomerõmû Vállalat
dolgozója lettem. Az
erõmûépítés befejezéséig beruházó mûszaki ellenõrként dolgoztam, majd áttértem a beruházások pénzügyi területére.
Idõközben a korábbi informatikus
szakirány mellé közgazdasági végzettséget is szereztem, néhány éve ennek megfelelõ tevékenységet végzek a társasági
kontrollingon belül a közgazdasági osztályon. A területhez tartozik a társaságunk speciális és érdekes gazdasági kérdéseinek egy része, melyek megoldása elsõsorban jó csapatmunkában - egyben
alkalmas jó munkaeredmények elérésére is.

Frast Etelka, titkárnõ
1985. november
12-én kerültem az
atomerõmûbe. Az
üzembe helyezési fõosztályon kezdtem,
majd mûszaki osztályokon dolgoztam.
2004-tõl a törzskari
és humán igazgató
mellett látok el titkár-

nõi feladatokat. Szeretem ezt a színes,
szerteágazó tevékenységet. Számomra
mindig fontos volt, hogy munkám ne legyen egyhangú, ezért is veszem örömmel
a különbözõ kihívásokat és megmérettetéseket. Milán fiam a Pécsi Tudományegyetem hallgatója, akivel szabadidõnkben sok idõt töltünk a szüleimnél. Szívesen nézek filmeket, olvasok, utazok és
kertészkedek.

Dohóczki Csaba, csoportvezetõ
1986-ban, a gimnázium befejezése után
kerültem az erõmûbe. A sugárvédelmi
osztályon a dozimetriai szolgálatnál dolgoztam. Munka mellett továbbtanultam.
Angol szakos tanítói,
majd késõbb nemzetközi kommunikátor diplomát szereztem.
Jelenleg a Budapesti Gazdasági Fõiskola
mester szakán folytatok nemzetközi tanulmányokat.
Szerencsés vagyok, mert a tanultakat
a munkám során a gyakorlatban kamatoztatom. A látogatóközpontban dolgozom csoportvezetõként. Feladatunk az
atomerõmûves üzemlátogatások szervezése, lebonyolítása. Évente közel 30 ezer
ember keres fel bennünket. A csoportunk feladata, hogy hiteles és korrekt képet adjon az erõmûrõl az érdeklõdõknek.
A foci, néha a kerékpározás és a családi
utazások jelentik a kikapcsolódást.

László A. Zoltánné, személyzetfejlesztési csoportvezetõ
A részvénytársaságnál eltöltött több
mint harminc év alatt
különbözõ szervezeteknél többféle munkakörben dolgoztam.
Jelenleg a munka- és
személyügyi osztály
személyzetfejlesztési
csoportjának vagyok
a vezetõje. A 2009. év a csoport számára
igen mozgalmas és eredményes volt. Bevezettük az új teljesítmény és kompetenciaértékelési rendszert, lebonyolítottuk a
munkatársi vélemény- és elkötelezettségvizsgálat kérdõíves felmérését, átalakítottuk a pszichológiai ellátórendszert és elnyertük a Szívbarát Munkahely kitüntetõ címet. Természetesen ezeket az eredményeket a csoport közös munkája révén
értük el, így a vezérigazgatói dicséretet a
csoport munkája elismerésének is tekintem. Végzettségemet illetõen humán szervezõ vagyok, az elmúlt év szeptemberétõl
a Pécsi Tudományegyetem emberi erõforrás tanácsadó mesterképzésére járok.
Szabadidõm egy részét így leköti a vizsgákra való felkészülés, de azért jut idõm
olvasgatásra és egyetemista gyermekeinkkel közös programok szervezésére is.

Körösztös József, üzemvezetõ
A szakmunkás iskola befejezése után
1987-ben kerültem a vállalathoz. A he-

gesztõüzemben csõszerelõként, majd
csoportvezetõként
dolgoztam 1996-ig, a
munka mellett elvégeztem a gépésztechnikumot. 2001-ig gépész mûszaki osztály
hegesztés- és gyártáselõkészítõ csoportjában dolgoztam. A jelenlegi munkahelyemen, az armatúra- és csõvezeték-karbantartó osztályon 2006-ig mûvezetõként, azóta üzemvezetõként irányítom a csõvezetékek karbantartását és a mûszaki felülvizsgálatokat. Igyekszem minél több idõt
eltölteni a két fiammal, és szabadidõmben
szívesen motorozok.

Beke Zsolt, csoportvezetõ
A Budapesti Külkereskedelmi Fõiskolán
végeztem közgazdászként 1997-ben, majd
2005-ben az atomerõmû támogatásával az
Eötvös Loránd Tudományegyetem Jogi Karán jogi szakokleveles
közgazdász diplomát
szereztem. 2001 óta dolgozom az atomerõmû beszerzési osztályán, ahol szerzõdéskötõként kezdtem, majd 2005-tõl a szolgáltatásbeszerzési csoport vezetõi feladatait látom el. Hobbim az utazás és minden, ami
sport. Nõs vagyok, egy gyermekünk van,
Dorián, de már úton van a következõ.

Csanádi András, fõosztályvezetõ
Az Energetikai Szakképzési Intézetben
végeztem középiskolai tanulmányaimat
programozó szakon, majd a Szegedi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi
Karán pénzügy informatika szakon végeztem. A paksi atomerõmûben 2003-tól
dolgozom, 2005-tõl
osztályvezetõ, 2006tól fõosztályvezetõ,
2008-tõl 9 hónapig
igazgató, majd 2009tõl ismét fõosztályvezetõ vagyok. Jelenleg a gazdálkodási és
kontrolling fõosztályt vezetem. Feladatunk elsõsorban az üzleti tervek összeállítása, beszámolók, jelentések készítése a
felsõ vezetés, az igazgatóság, a felügyelõbizottság, a közgyûlés, illetve az
MVM Zrt. stb. részére, valamint az ezen
jelentések elkészítéséhez szükséges adatfeldolgozás, költségelemzés stb. Egyedi
gazdasági számításokat, elemzéseket készítünk az üzemidõ-hosszabbítással, a
KNPA-befizetésekkel, a bõvítéssel, illetve
a különféle egyéb beruházásokkal kapcsolatban. A fõosztály végzi a különbözõ,
MVM Kontóba nem kiszervezett számviteli, adózási, pénzügyi feladatokat, valamint a központi irattározást. Szabadidõm
szeretek utazni, kirándulni, moziba járni,
fallabdázni, illetve: Forma-1, minden
mennyiségben.
Gratulálok az elismerésekhez!
Orbán Ottilia, Fotók: Bodajki Ákos

Trampus Péter volt kollegánk Gábor Dénes-díjat kapott Gépállapot-felügyeleti rendszerek
A kimagasló szellemi alkotásokat létrehozó és az új
ismereteket a gyakorlatba
átültetõ szakemberek megbecsülése érdekében a
NOVOFER Alapítvány által
létesített Gábor Dénes-díjakat 2009. december 17-én adták át.
A Pakson dolgozók számára külön
öröm, hogy a 2009. évi díjazottak között
szerepelt dr. Trampus Péter okl. gépészmérnök, egyetemi tanár, aki 1982-tõl a Paksi Atomerõmû Vállalat osztályvezetõje,
1992-tõl pedig a vezérigazgatói törzs vezetõje volt. Ezt követõen 1996-2003 között a
Nemzetközi
Atomenergia-ügynökség
(NAÜ) munkatársa, 2003-2004-ben ven-

dégkutató volt az Európai Bizottság Egyesített Kutatóintézetének Energiaintézetében.
Dr. Trampus Péter jelenleg tanácsadó és
a Debreceni Tudományegyetem egyetemi
tanára. A Magyar Roncsolásmentes Vizsgálati Szövetség elnöke, az Európai Roncsolásmentes Vizsgálati Föderáció igazgatóságának tagja, a Nemzetközi Hegesztési
Intézet V. bizottságának magyar delegátusa, a NAÜ atomerõmûvek élettartam-gazdálkodásával foglalkozó munkacsoportjának tagja. A Magyar Mérnökakadémia alapító tagja.
Kutatási területe a nyomástartó berendezések integritásának elemzése és a szerkezeti anyagok károsodási folyamatainak
vizsgálata. Nemzetközileg elismert szak-

mai innovatív munkájával hozzájárult a
paksi atomerõmû tervezett teljesítménynövelésének és üzemidõ-hosszabbításának
mûszaki megalapozásához. A paksi reaktortartályok biztonságának igazolása, az
élettartam-gazdálkodás integrált megközelítése, a roncsolásmentes vizsgálórendszerek minõsítése terén kifejtett alkotó, szervezõ, irányító tevékenysége mellett a közép-európai régió legkorszerûbb Karbantartó Gyakorló Központja létrejöttében vállalt meghatározó szerepet. Az erõmûvi személyzet képzése terén nyújtott áldozatos
munkájával, az elméleti eredmények és a
gyakorlati tudás egyesítésével jelentõs mértékben hozzájárult az oktatás színvonalának erõsítéséhez is.
Sipos László

A fenti címmel rendezett konferenciát
Budaörsön a Holiday Inn hotelben az
amerikai National Instruments (NI) cég
Magyarországi képviselete 2010. január
26-án.
A céget 1976-ban alapították a Texas állambeli Austinban azzal a céllal, hogy a
mikroelektronika legújabb eredményeit
a mérés- és automatizálástechnológiában
felhasználja.

A GE Hitachi Indiából szállíthat alkatrészeket Európába
Az amerikai General Electric nukleáris
energetikai részlege atomerõmû építését
tervezi Indiában. A szükséges komponensek 70 százalékát helyben kívánják
gyártani, hogy csökkenthessék a költségeket. Azt is tervezik, hogy innen látják
el európai megrendelõiket is. Ha helyben
készülnek pl. a reaktorokhoz szükséges
öntvények, különbözõ kovácsolt elemek és
a csõvezetékek, akkor a költség a felére is
csökkenhet - nyilatkozta Daniel L. Roderick, a cég nukleáris technológiáért felelõs
alelnöke. A GE Hitachi, a francia Areva és
az orosz Roszatom azok között a társaságok között vannak, amelyek részt vesznek
India atomerõmû-építkezéseiben. Az
országot korábban három évtizedes,
globális kereskedelmi korlátozás alá vonták fegyverkezési ügyletei miatt. A szük-

séges berendezések beszerzésében mutatkozó lemaradás jelentõs kapacitáshiányt okozott az országban, így nehézkessé vált a kormányzati célok teljesítése. Abhineet Anand indiai elemzõ
szerint azonban az ország cégei nem
igazán rendelkeznek elegendõ kapacitással a tervhez, mivel lekötik azokat a helyi
megrendelések. Ha egy világcég alkatrészek nagy tömegben való gyártását kívánja elérni, célszerûbb Kínába mennie, ahol
elegendõ kapacitás van erre - tette hozzá a
szakértõ. A GE Hitachi egyik leányvállalata
(a Wilmington) idén elõzetes megállapodást
kötött az indiai Bharat Heavy Electricals és
Larsen and Toubro cégekkel nukleáris
alkatrészek gyártására. Ez nemcsak minket
segít bejutni Indiába, hanem az országot is
segíti, hogy velünk együtt haladva exporthoz

jusson. Ez egy kétirányú utca - nyilatkozta
Roderick úr. Az amerikai cég minden fontos
berendezése jelenleg Japánban készül, az
alternatív indiai gyártás segítséget nyújtana
még több megrendelés elnyerésére
Amerikából és Európából. A cég huszonöt
megrendelésre számít a következõ tizenöt
évben. India 2020-ig tízszeresére, mintegy
40 ezer megawattra szeretné növelni atomerõmûvi teljesítményét, és már két telephelyet is kijelöltek amerikai társaságok
blokkok létesítésére. A GE Hitachi az indiai
állam tulajdonában lévõ Nuclear Power
céggel közösen építene atomerõmûvet. A
munkálatok 2012-ben indulhatnak, a
blokkindítás 2018-ban esedékes, - elõtte
azonban még meg kell szerezni az amerikai
kormány jóváhagyását.
Forrás: NEISmartBrie, Varga József

A vállalat vezetõ szállítójává vált a számítógép mûszerezésû hardver- és szoftvertermékeknek, amelyeket mérnökök,
kutatók, fejlesztõk alkalmaznak szerte
a világon az ipari mérés és automatizálás, illetve az oktatás és kutatás területén. A társaság mára több mint 40 országban van jelen kereskedelmi képviselettel, és nem csak az USA-ban van kutató-fejlesztõ központja. Két termelõüzeme közül az egyik az Egyesült Államokban, a másik Magyarországon található,
Debrecenben gyártják az NI hardvertermékeinek közel 90%-át.
Még emlékszem arra az erõmûves feladatra, mikor az orosz gyártmányú mûszerek számlapjait kellett egységesíteni,
hogy legyenek univerzálisabban alkal-

mazhatóak, hogy leolvasásuk könnyebbé
váljon. Én csupán a „kinyomtathatóságban” segédkeztem, az ötletgazdák Molnár
Sándor és Zöld Ferenc voltak.
A „virtuális mûszerezés” azon az ötleten alapszik, hogy a mûszereket univerzális elemi egységekre, modulokra bontják. Ezen modulcsaládokból azután a feladatnak leginkább megfelelõket választva építhetõk fel a mérõberendezések akár a legó. Az elemek nagymértékben
kihasználják az informatikai kutatások
eredményeit a tárolás, adatátvitel (USB,
WiFi) és a megjelenítés területén. Az elemekre bontás nagyobb gyártási sorozatokat és emiatt olcsóbb elõállítást is jelentett. A berendezések mûszerezését megtervezhetjük grafikus felületû LabView
programmal. Az így összeállított rendszerek mûködõképesek. A mérések gyakoriságára, a kiértékelésre, elemzésre és a
megjelenítésre a terveknek megfelelõ
mûködtetõ programot generál, ezzel magas szinten megvalósítja a berendezésfelügyeletet, gépállapotjelzést ellátó feladatát. Akár automatikus szabályzójelek
generálhatók, vagy támogatja felhasználói kóddal védve a távoli kiértékelés lehetõségét és a beavatkozást.
Az új fejlesztésû eszközök közül kiemelkedik a „gerjesztõkalapács”, mellyel
elsõsorban a nagy összetettségû berendezések integritását vizsgálják, - valószínûleg a vasútállomáson alkalmazott kerékés fékvizsgáló analógiájára.
A kirendeltségen vállalják a termékskálájuk bõvebb ismertetését, alkalmazási, felhasználási lehetõségeinek oktatását. Nagyobb, bonyolultabb rendszerek,
gépcsoportok esetén partnercégeik specialistái nyújthatnak segítséget (FAG, VESKI, CoDiS, GES stb.).
gyulai
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Japán közvélemény-kutatási eredmények
A japán kormány kabinetirodája most tette
közzé azon speciális lakossági felmérés eredményeit, amelyet november hónapban folytattak. Habár a megkérdezettek fele úgy nyilatkozott, hogy a nukleáris energia használata hasznos a globális felmelegedés elleni
harcban, a válaszadók közel 80 százaléka ellenzi a nagy aktivitású radioaktív hulladéknak az õ lakókörzete közelében való elhelyezését. A kabinetiroda lakossági kapcsolatokért felelõs hivatala háromezer nagykorú állampolgárt keresett meg az országban, az értékelhetõ válaszok száma 1850 volt. Hasonló kutatást már 2005-ben is végeztek, most
azonban új kérdések is bekerültek a hagyományosan atomerõmûvi kérdéssorozatba.
Ilyen volt, hogy ki a felelõs a nagy aktivitású
hulladék elhelyezéséért vagy például hozzájárulnának-e végleges tároló építéséhez.
A válaszadók 46,3 százaléka tudatában
van annak, hogy az ország villamosenergia-termelésének harminc százalékát atomerõmûvek adják. Ötven százalékuk azt is
tudja, hogy az atomerõmûvi technológia
nem bocsát ki szén-dioxidot, és így nem

vesz részt a világméretû felmelegedésben
sem. Ezek az értékek 2005-ben 35 százalék
körüliek voltak. Az is ismert a lakosok elõtt,
hogy ha az elhasznált üzemanyagot újra feldolgozzák, azzal növelhetõ az uránkészletek
felhasználásának hatékonysága (40,6%). Ez
az érték 2005-ben 34,8% volt, jelezve a lakosság ismeretszintjének növekedését.
Ha az igenlõ és körültekintõen igenlõ válaszokat összeadjuk, akkor a válaszadók
59,6%-a támogatja az atomenergiát (ez
55,1% volt 2005-ben). Ugyanakkor az atomerõmûvek leállítása mellett szólók részaránya (a jövõben és az azonnal válaszokat öszszeadva) szinte semmit nem változott a
2005-ös adathoz képest (14,6%).

Japán-kínai nukleáris
együttmûködés
2009. november 26-án a China Nuclear
Energy Association (CNEA) és a Japan
Atomic Industrial Forum (JAIF) képviselõi
egyezményt írtak alá az atomenergia békés

felhasználásában való együttmûködésrõl. A
dokumentumot a CNEA elnöke, Zhang
Huathu és a JAIF elnöke, Takuya Hattori látta el kézjegyével. A ceremóniára a Kína keleti partvidékén található Qinshan atomerõmû közelében került sor (Haiyan megye). Az
egyezmény célja a nukleáris ipar szerepének és annak biztonsága növelésének biztosítása a két országban, amelyet a két szervezet közötti együttmûködés erõsítésével kívánnak elérni. Ehhez az információk és a
személyzet cseréjét, a konferenciákon való
kétoldalú részvételt és a közös szemináriumok tartását tekintik eszköznek.
A térségben (Dél-Koreát is ideszámítva)
közel százötven reaktor fog mûködni az elkövetkezõ harminc évben. A nukleáris energiát tekintve ez a három ország komoly felelõsséggel tartozik az egész világ felé, így
érdekeltek vagyunk az együttmûködés és a
szélesebb alaptevékenységek terén - nyilatkozta Hattori úr. Zhang úr a két ország közötti, kölcsönösen elõnyös egyetértés mélyítésérõl szólt. Ezzel az atomenergia támogatása úgy valósulhat meg, hogy a bizton-

ság marad a legfõbb prioritás, és elérhetõvé
válik a fenntartható fejlõdés biztosítása a
tágabb térségben.
A CNEA 2007 áprilisában jött létre, kb.
kétszázötven cégbõl szervezõdött privát társaságként. Szolgálata abban mutatkozik
meg, hogy hidat alkot a kínai nukleáris ipar
szereplõi és a kormány között. Mûködésével
szorgalmazza az atomenergia minél szélesebb körû használatát, és a lakosság képzésében is szerepet vállal. A szervezet felülvizsgálati programokat is végez az épülõ és
az üzemelõ atomerõmûvekben, továbbá
képzési programokat tart az üzemeltetõ személyzet számára és számos elõírás kibocsátásában is részt vesz.

Közösen a tiszta
technológiákért
Yukio Hatoyama japán miniszterelnök és
Barack Obama amerikai elnök novemberben tartott csúcstalálkozójukon együttmûködésben állapodtak meg a tisztaenergia-

Húszéves a Magyar Mérnökakadémia
Január 29-én ünnepelte megalakulása 20. évfordulóját a Magyar Mérnökakadémia (MMA), melynek elismert tagja lett dr. Katona Tamás János, a PA Zrt. tudományos tanácsadója.
A Gellért Szállóban tartott ünnepségen
Rubik Ernõ professzor, az MMA alapító
tagja, tiszteletbeli elnöke, dr. Németh Tamás akadémikus, a Magyar Tudományos
Akadémia fõtitkára, továbbá dr. Ginsztler
János akadémikus, az MMA alapító tagja
és elnöke köszöntötték a kétszázöt fõs tagságból megjelent 127 fõt.
A titkársági munkát végzõ hölgyek köszöntése után Szokol György, a jelölõbizottság elnöke ismertette az új tagok névsorát. A villamosenergia-ipar és az atomenergia terén ismert mérnökakadémiai tagok (dr. Vajda György, dr. Hegyháti József,
dr. Trampus Péter, dr. Aszódi Attila, dr.
Ginsztler János, dr. Richtert Péter, dr. Penninger Antal, dr. Gadó János, dr. Berta Ist-

IDC – Üzleti
Intelligencia
Az IDC a globális IT, távközlési és technológiai
felhasználói piacok vezetõ információszolgáltató, tanácsadó és rendezvényszervezõ nemzetközi cége, a világ 92 országában, így hazánkban
is jelen van. A megalapozott döntések meghozatalához már nem elegendõek a vezetõi "megérzések", azokat alá kell támasztani részletekbe menõ elemzésekkel. A rendelkezésre álló
adatbázisok, a felépített adattárházak egyre bonyolultabb összefüggésekre adhatnak választ,
ha értõ módon kérdezik le azokat. A döntéshozóktól már nem várható el az adatstruktúra
olyan mélységû ismerete, melyet az elemzések
szükségessé tesznek, ezért elkészíttetik azokat.
Az üzleti élet azonban néha gyorsabb reagálást
követel, nincs idõ az elemzõre várni - kitalálták
hát az elemzési célú adatelérést - On Line Analytical Processing (OLAP), mely több felhasználó részére egy idõben teszi elérhetõvé az adatokat, azok technikai részleteinek ismerete nélkül.
A korszerû rendszerek a megjeleníteni kívánt
adatokhoz rögtön formát is ajánlanak (táblázat, diagram) és a jövõre nézve is tájékoztatást
adnak. Akár a döntési alternatívák várható hatásait is kimutathatóvá teszik.
A BI-eszközök nem csupán a cég jobb pozicionálásában nyújtanak általános támogatást, hanem az erõsségek és gyengeségek feltérképezésében, a költségek csökkentésében
és a hatékonyság növelésében is iránymutatást kínálnak. Szinte minden nagyobb szoftvergyártó cégnek van BI-megoldása (Adobe,
Amazon, SAP, hp, IBM, Microsoft, Oracle,
Sybase, Terradata), és természetesen folyik a
vita melyik, mikor, miben hatékonyabb. A Microsoft 2009-ben díjnyertes programja, a MicroStrategy Reporting Suite hatékony, kényelmes és ingyenesen letölthetõ.
gyulai

ván, dr. Czitán Gábor, dr. Szentgyörgyi
Zsuzsa, dr. Apáthy István, dr. Gerse Károly, dr. Zettner Tamás, dr. Emhõ László,

dr. Stróbl Alajos, Jamrik Péter, Lengyel
Gyula, Vavrik Antal) alapításkor limitált
köre egy kiváló paksi szakemberrel, dr.

Kanada pályázókat keres
atomerõmûvei üzemeltetésére

NuclearSpace

Kanada megvételre ajánlotta fel CANDU típusú atomerõmûveinek üzemeltetési jogát, mivel a kormány szerint ez a tevékenység külsõ befektetõket igényel, így fellendülés várható a további mûködésben és
csökkenthetõk az adófizetõk költségei is.
A konzervatív kormány még májusban
jelentette be, hogy vagy el kell adni az állami tulajdonú Atomic Energy of Canada
Limited (AECL) által üzemeltetett nukleáris részleget, vagy szövetségre kell lépni
nagy nemzetközi szakmai cégekkel. Az
atomerõmûvi részleg stratégiai befektetõket igényel, hogy kiaknázhassa az emissziómentes üzemeltetésben rejtõzõ lehetõségeket, erõsítse a globális jelenlétet és
csökkentse az adófizetõk gazdasági kockázatait - nyilatkozta Lisa Raitt, a természeti erõforrásokért felelõs miniszter. A nehézvizes CANDU-technológia világszerte
ismert, a ma üzemelõ reaktorok kb. 10 százaléka ebbe a típusba tartozik. Kanadában az ország villamosenergia-termelésének közel 15 százalékát biztosítják ezek a
reaktorok. Júniusban Ontario államban
felfüggesztettek egy többmilliárd dolláros
tervet, amelynek keretében új blokkokat
építettek volna. A döntést a költségek várható túllépésével és az AECL bizonytalan
jövõjével indokolták.
Egy hónapja egy szövetségi kormányzati felülvizsgálat úgy találta, hogy a céget új formába kell önteni. A lehetséges
partnerek között szerepel az Areva, a
Toshiba-Westinghouse és a GE-Hitachi.
A jelentés megemlíti még a japán Mitsubishi Heavy Industries céget és az orosz
Roszatomot is mint jelentõs ipari szereplõket. A befektetõknek biztosítaniuk kell
az ország nukleáris politikájának alapve-

tõ céljait: a biztonságos, megbízható és
környezetbarát üzemeltetést, az eddigi
költségeknek a kormány számára történõ megtérülését, valamint lehetõvé tenni Kanada számára, hogy a nukleáris
ipar kihasználhassa hazai és globális lehetõségeit.
Nem tettek közzé összeget a várható eladással kapcsolatban. Az viszont ismert,
hogy az ország költségvetési deficitje rekordértéket fog elérni idén (52,2 milliárd
USD). Az eladás nem érinti az AECL orvosi izotópokat gyártó reaktorát. Az ötvenkét
éve üzemelõ berendezés jelenleg karbantartásra le van állítva.

Franciaország egymilliárd
eurót fektet a jövõ nukleáris iparába
Nicolas Sarkozy francia elnök közel 51
milliárd euró költségvetésû tervet jelentett
be december közepén. Ennek legfõbb célja
a foglalkoztatásban - a nyolcvanas évek óta
- tapasztalható hanyatlás fékezése. Ezt leginkább az új technológiák fejlesztésével kívánja elérni a kormány, együttmûködve a
kis- és közepes vállalkozásokkal. A pénzt
nemzetközi piacokról és a korábban megsegített bankok visszafizetéseibõl kívánják
biztosítani. A legnagyobb összeget, 11 milliárd eurót kimagasló színvonalú kutatóközpontok létrehozására költenék. Egy 2,2
milliárdos összeget a fenntartható fejlõdést
vizsgáló szervezet kapna, amely az új technológiák demonstrálására (mint például a
szén-dioxid föld alatti tárolókba történõ
visszapréselése) szakosodna. Közel 1,4 milliárdot költenének arra, hogy a kutatási és
az üzleti tevékenységeket összehozzák öt-

Katona Tamás János kollégánkkal bõvült,
aki e jeles eseményen vehette át a tagságot igazoló oklevelet és a díszes MMAjelvényt.
Itt került sor a 2009. évi TEKHNÉ érem
kitüntetés átadására dr. Karsai István részére.
Dr. Ginsztler János tájékoztatta a résztvevõket a külföldi mérnökakadémiák üdvözleteirõl, ahol is kiemelte, hogy cseh, lengyel,
horvát és dél-koreai mérnökakadémiák létrejöttét jelentõsen segítette az MMA. Megtudtuk, hogy az amerikai, a svéd és az angol
kollégáknak jelentõs szerepük volt abban,
hogy az MMA-t a CAETS (Mérnökakadémiák Világszövetsége) tagjának választották
megalakulása után öt évvel, már 1995-ben.
Ezt követõen tájékoztatást kaptunk a május
13-14. között immár 4. alkalommal megrendezésre kerülõ „Magyar Mûszaki Értelmiség Napja” rendezvény MMA által koordinált szervezésérõl, melynek mottója: Hogyan
tudnak a mûszaki és természettudományos
szakemberek hozzájárulni a fenntartható
fejlõdéshez?
Sipos László
tíz vegyes (magán- és állami) tulajdonú intézetbe.
Egymilliárd eurót szánnak a negyedik
generációs atomreaktorok fejlesztésére,
amelyeket a hivatalos dokumentumok a
legbiztonságosabbnak tartanak, és üzemanyag-felhasználásuk is kedvezõbb a most
üzemelõ reaktorokénál. Még nincsenek
részletek a menetrendekrõl és a potenciális projektekrõl, de az egyik lehetõség az
Areva által korábban javasolt Antares nagy
hõmérsékletû, gázhûtésû reaktortípus lehet. Korábbi tervekbõl az is kiderül, hogy
a cégnek volt már javaslata egy kereskedelmi forgalomra szánt 600 MW hõteljesítményû reaktorra is, amely folyamathõt
produkálna hidrogén elõállítására.
A világon jelenleg két fejlesztési irányzat van a jövõ reaktorait illetõen, mindkettõ széles körû nemzetközi részvételt és támogatást élvez. Mindamellett a programok
kissé lelassultak, néhány lehetséges terv
évek óta csupán papíron történõ elemzések sorának tekinthetõ. Az egyik irányzat
a Generation IV International Forum, amely számos kormány támogatását élvezi. A
másik az Inpro, amely a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség vezetése alatt folyik. A
gyakorlatban az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériuma tûnik vezetõnek,
amely egy prototípus megépítésén fáradozott Idaho államban, 2010-es indítással.
Azonban a pénzügyi alap feltöltésének
megtorpanása miatt az indítás csak a
2020-as években várható. Jelenleg azért
van némi haladás, a minisztérium üzleti
szerzõdéseket köt tudományos tanulmányok elvégzésére.
Oroszországban is kezdõdött egy program az Antares típushoz hasonlító egység
(GT-MHR) kifejlesztésre, de ez is akadozik,
és csak 2020 környékén várható eredmény.
Forrás: 1NuclearSpace
Varga József

technológiák területén. A megállapodás
alapján ki fogják terjeszteni a meglévõ kapcsolatokat a technológiai kutatás-fejlesztés
terén, megoldásokat keresnek a globális
energiabiztonság és a klímaváltozás kérdéseire. A legfõbb kijelölt területek közé tartozik a hatékonyabb üzemanyagciklus, a
meglévõ nukleáris létesítmények hatékonyabb használata és a továbbfejlesztett földrengésvédelmi technológiák alkalmazása.
Kitér még az egyezmény az atomenergiát
most bevezetni kívánó országokkal való
együttmûködésre, illetve az Egyesült Államokban építendõ atomerõmûvek létesítésében való segítségnyújtásra.
A klímaváltozással kapcsolatban egy közös nyilatkozat kiadására is sor került, amely
szerint mindkét ország nyolcvan százalékkal próbálja csökkenteni az üvegházhatású
gázok kibocsátását 2050-re. A nukleáris
fegyverkezéssel és a leszereléssel kapcsolatban kijelentették, hogy céljuk egy atomfegyverek nélküli világ elérése.
Forrás: Japan Atomic Industrial Forum
Varga József

Megkezdte
munkáját
az MNT új
elnöksége
A Magyar Nukleáris Társaság
(MNT) 2008-ban megválasztott új
tisztségviselõi elnökségi ülést tartottak 2009. január 2-án Budapesten. Az MNT új elnöke, Holló Elõd
meghívására összehívott megbeszélésen részt vettek a szakcsoportok
vezetõi, képviselõi is. Az ilyen öszszetételben elsõ elnökségi ülés célja az elnökségi feladatok és munkamegosztás tisztázása, az aktuális teendõk megbeszélése volt.
Az elnök bevezetõjében megköszönte az elõzõ elnökség munkáját, és jelezte, mely két területeken szeretne a korábbiakhoz képest hangsúlyeltolódást az elnökség munkájában. Kifejezte, hogy
egyrészt az elnökségi tagok között
határozott munkamegosztásra
gondolt, melynél az adott terület
koordinátora teljes körû felhatalmazást kapna a feladatok végrehajtásának irányításában. Másrészt a szakcsoportok és az elnökség között erõsebb kapcsolatot tartana szerencsésnek, melynél a
szakcsoport munkája során nagyobb hangsúlyt kapna az MNThez való kötõdés.
A Társaság 2010. május 13-án Közgyûlést tart, melynek fõ feladata a
2009. évi közhasznúsági jelentés,
valamint a szakcsoportok éves beszámolójának megtárgyalása, elfogadása.
Az MNT jelenleg leginkább aktuális
feladata az Európai Nukleáris Társaság (ENS) égisze alatt február 14-17e között Budapesten megrendezésre kerülõ PIME kommunikációs
konferencia szervezésében való közremûködés. Pázmándi Tamás elmondta, az elõkészítés rendben folyik; a résztvevõk közül kb. 40 fõ
február 17-én a paksi atomerõmûbe
látogat.
A Nukleáris Technikai Szimpózium
(NTSZ) és a középiskolásoknak szóló nukleáris szaktábor szintén ismét komoly elõkészítést igényel. A
sikeres NTSZ szervezését Cserháti
András vette át Aszódi Attilától. A
két éve indított, Nukleon c. internetes nukleáris tudományos-mûszaki folyóiratnak továbbra is fontos szerepet szán a társaság a hazai
szakmai életben. A Nukleon fõszerkesztõi feladatait – Cserháti András leköszönése miatt – Radnóti Katalin vállalta a szerkesztõbizottsági
ülésen.
Hadnagy
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Felkészülés az 1. blokk fõjavítására
Interjú Bárdos Zoltán osztályvezetővel
Bárdos Zoltán az ESZI-fõiskolán
végzett, majd pályakezdõként az
erõmûbe jött dolgozni. Turbinagépész, operátor, fõgépész, majd
blokkügyeletes lett, a karbantartásirányítási osztály vezetõjének pedig
2 éve nevezték ki. Õt kérdeztük az 1.
blokk idén esedékes munkálatairól.

san jelen stratégia szerint
mindhárom biztonsági rendszer karbantartása és ellenõrzése. Ez a két feladatsor együtt
meghatározza a fõjavítás hoszszát, de ezek „árnyékában”
számtalan egyéb karbantartási
és létesítési munkát kell elvégezniük a karbantartóknak.

– Mi a szerepetek a fõjavítás során?

– Milyen gyakran van
szükség fõjavítási munkálatokra a paksi blokkok
esetében?

– Mik a fõjavítás legfõbb momentumai?
–A blokk leállítása, fõjavítása és elindítása. A fõjavítás két alapvetõ munkasora (kritikus útnak hívjuk) egyrészt a reaktor szétszerelése, üzemanyag átrakása és a reaktor
összeszerelése, másrészt ezzel párhuzamo-

– Mik a kihívások, amikkel egy fõjavítás során
szembesültök?

– A rutin mûveletsor ellenére nincs két egyforma fõjavítás. Önmagában kihívás az elsõdleges biztonsági és a gazdasági szempontnak történõ
együttes megfelelés. Nevezetesen a számtalan elõírásnak való megfeleléssel a kritikus út
szabta idõtartam alatt minõségi karbantartást kell elvégezni. Ehhez jönnek a nem tervezett, váratlan események, amit
prompt kell kezelni. Példa erre
a 2009. évi fõjavítás 4. és 3.
blokki nem megfelelõ új szbvüzemanyag-kazetta esete.

– Természetesen évente, hiszen a nukleáris üzemanyagot a
hasadóanyag fogyása miatt cserélni kell. Számos ciklikus
munkát, létesítési feladatot és
az üzem során jelentkezõ meghibásodást is csak leállított
blokkokon lehet javítani az
elõbbiekben már ismertetett
módon.

– Idõtartamban mennyivel
hosszabb a négyéves fõjavítás, mint az éves gyakoriságú?

– Hogyan készültök fel a fõjavítási munkálatokra - ha
fel kell külön készülnötök?

FOTÓ: BODAJKI ÁKOS

– Az üzemviteli, karbantartó és mûszaki
szervezetek munkáját kell összekoordinálnunk. Ezek résztvevõi a saját feladataikat
profi módon végzik, de a másik két szervezet munkájáról csak keveset tudnak - rossz
esetben félismerettel ítélik meg a másikat.
Bármely munka esetén mindhárom terület
összhangja elengedhetetlen. Az üzemvitel a
munkabiztonsági feltételeket biztosítva átadja a berendezést a karbantartónak, aki a
mûszaki szervezet útmutatása szerint javít.
Ez a koordinációs munka természetesen fõjavításokon a legjelentõsebb, de a blokkok
üzeme alatt végezhetõ javításokat is osztályunk irányítja, egy jól mûködõ kis csoport
keretében.

hetõk. A jelentõsen hosszabb
feladatsor idõigénye 57 nap.

– Jelen stratégia szerint a három egymást követõ év rövid fõjavításainak
hossza 26 nap – az üzemanyag átrakása mellett nem szükséges a reaktor belsõ anyagvizsgálata és így a belsõ elemeinek kiemelé-

se. A negyedik évben az üzemanyag teljes kirakása mellett el kell végezni a reaktor belsõ
vizsgálatait is és azon feladatokat, melyek
csak üzemanyag nélküli reaktornál végez-

– Természetesen jóval a fõjavítás elõtt kezdõdik a felkészülés. A tervezõk folyamatosan
tervezik a munkákat. A feladatokat még a papíros munkautasítás megszületése elõtt ellenõriznünk kell, jóval a fõjavítás elõtt. A felkészülés is írott dokumentum alapján elõírt lépcsõkben és határidõk-

kel zajlik. Ez a fõjavítás-tervezési ütemterv.
Talán legfontosabb momentuma a fõjavítási terv elkészítése, mely dokumentum minden lényeges információt hordoz: leállításiindítási-vezetõi ütemtervek, elrendezési tervek, munkavédelmi szabályok, engedélyköteles munkák, beszállítói kör listája és a teljes munkalista. A dokumentumot a blokk leállítása elõtt két héttel kötelezõen beadványoznunk kell az OAH NBI-nek.

– Volt már példa tapasztalatcserére
külföldi erõmûves kollegákkal?
– A finnekkel van ilyen kapcsolat. A különbözõségek ellenére is hasznos a tapasztalatcsere, oda-vissza tanulhatunk egymástól. A közeljövõben is érkeznek hozzánk finn
szakemberek, és természetesen a saját kollégáink is több ízben vendégeskedtek náluk.

– Milyen fejlõdési, javulási lehetõségeket láttok a jövõre nézve, ami legalább ötlet szinten már jelen van?
– Számos területen lehet javítani. Örök
ilyen terület a kommunikáció, de új gondolatoknak, javító szándékoknak is teret kell
nyerniük: mûszaki felülvizsgálatok részletesebb áttekintése, az egy térrészben végzett nagyobb volumenû munkák külön koordinációja stb. De a folyamatok csiszolása
mindig jelen lesz és ez így helyes. A tanulás és képzés, annak gyakorlati realizálása
folyamatos kell legyen, ameddig csak dolgozni tudunk.
Simon Zoltán

Néhány kép azokról a munkákról, melyeket tavaly elkezdtünk és idén folytatunk
Folytatódnak a dízel generátor segédüzemi
átalakítások a 4. blokkon

Idén a 4. blokkon tervezik a nagynyomású előmelegítők
gyorsmegkerülőjének elbontását

A 3. blokk mintájára idén az 1. és 2. blokkon
el kell végezni a PRISE kiépítés teljes villamos
és irányítástechnikai szerelését

A dízelgépházakban folytatódnak
a vezérlés átalakítások

Az épületek felújításának hatása az
energiafelhasználásra és a környezetre
A fenti címmel rendezett konferenciát a Magyar Tudományos Akadémia Energetikai Bizottsága az Akadémián a múlt év végén. Ez
az alkalom is része volt a három éve kezdett
elõadássorozatnak.
A szakma legnevesebb hazai szaktekintélyeit sikerült megnyerniük az ügynek,
hogy rövid 20-20 percben foglalják össze a
szûkebb szakterületük eredményeit, várható hatását a jövõre. A téma azért ilyen fontos, mert az energiafelhasználás egyharmada a lakossági fogyasztás (pl. fûtés). A lakásállomány zöme a kor színvonalának megfelelõ ipari technológiával készült rossz
hõtechnikai tulajdonságú panellakás. Nem
csoda hát, hogy a meghirdetett program jelentõsen támogatja az utólagos szigetelést,
a nyílászárócserét, fûtési rendszer szabályozhatóvá tételét - sorolta Varju László államtitkár. Az energiatakarékosság értékével kevesebbet kell termelni, ami az erõmûszektor összetételétõl függõen CO2-kvótát is
jelent, amivel kereskedni is lehet a világpiacon.
A felújítás (szigetelés és nyílászárócsere)
negyedére csökkentette a lakások éves energiafelhasználását. Ideális a „passzív ház” amikor a komfort fenntartásához nem kell
külsõ energia -, a beruházás tíz év alatt megtérül. További megtakarítások lennének elérhetõek, ha csökkentenénk komfortigényünket - néhány fokkal kevesebb a nappaliban, inkább öltözzünk fel. Nem kell minden helyiséget egyformán fûteni - egészségesebb a hûvösebb szobában való alvás. A

fûtés szabályozása vegye figyelembe a kül- foglalkozott. Bár országunk termálvizekben
sõ hõviszonyokat, széljárást, szélerõsséget. gazdag, nem mindenütt és nem korlátlanul.
Nemcsak a napkollektorok segíthetnek a Egy-két kilométeres mélységben lévõ rétemelegvíz-ellátásban, de a távozó vizek hõje gekben találhatók a hévizek. Hõfokuktól
is visszanyerhetõ lenne megfelelõ hõcseré- függõen több lépcsõben lehet hasznosítani
lõkkel.
energiájukat. Akinek a házát Izlandon nem
Az ország több településén létesítettek lehet földhõbõl fûteni, kárpótlást kap.
mintaházakat, ilyen például a dunaújvároSok mûszaki problémát okoz a víz oldott
si SOLANOVA is. Az épület homlokzatára 16 sótartalma. A lehûtött vizet vissza kell sajcm hõszigetelés, a déli oldalra háromszoros tolni, hogy a kút el ne apadjon. Érdekes pélüvegezésû, argontöltésû ablakok keda: Szeged ivóvizét hûteni kell, mert
rültek. Víztakarékos zuhanyfeje30-40 oC víz jön a kútból.
Dr. Stróbl Alajos is a földket, csapkifolyókat szereltek
hõ kinyerésén fáradozik, de
fel a melegvíz-fogyasztás
nem fúr olyan mélyre. A
csökkentése érdekében. A
hûtõgépszerûen mûködõ
háztartási meleg víz felét
hõszivattyús rendszerek
napkollektorok energiája fehõcserélõ csöveit egy madezi, amit árnyékoló tetõximum 100 méteres kútba
ként szereltek a földszinti
vagy csak a fagyhatár alá
üzletsor fölé. A lakásokhoz a
1 - földfelszín közeli kollektor
telepítik, ezekbõl fedezheszellõztetõrendszerre hõvis2, 4, 5 - kútba helyezett szondák
tõ egy-egy épület padlófûszanyerõ rendszert alakítot3 - levegő-víz hőcserélő
tése. A szivattyúzási enertak ki. A felújításnak kögia háromszorosát vonja
szönhetõen negyedére csökkent a lakók fûtési számlája - számolt be a ki ezen a módon a környezetbõl, és teszi olcsóbbá a fûtést, de a háztartási melegvíz-elprojektrõl dr. Zsebik Albin.
Másik kiváló példa az óbudai „Faluház”. látásba már nem tud besegíteni a kis hõlépcNyolcszáznyolcvanhat lakás egy összefüggõ sõ miatt. Németországban minden ötödik
tömbben - akár egy falunyi ember. A pályá- új lakás hõszivattyús.
A nagyon hasznos és lényegre törõ konzat elnyerése után fél év alatt kivitelezték a
felújítást, most lett kész, a napokban adták ferencia hozzászólói nehezményezték a páát. Hitetlenkedtek is a hollandok, akik meg- lyázatok rendszertelenségét, az elnyerhetõ
összegek csökkenését, elbírálásuk vontafigyelõként vettek részt a programban.
Dr. Lenkey László a földhõhasználat ma- tottságát. Számos külföldi példát hoztak a
gyulai
gyarországi adottságaival és lehetõségeivel hazai gyakorlat ellenkezõjére.

Szoftvertechnológiai fórum
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság által életre hívott előadás-sorozat 30.
eseménye került megrendezésre a Budapesti
Műszaki Egyetem Informatikai Intézetében
2010. február 2-án.
Dr. Gyimóthy Tibor, a Szegedi Tudományegyetem Szoftverfejlesztési Tanszék vezetője elmondta, hogy az Európai Unió létrehozta a
NESSI-t (Networked European Software &
Services Initiative). Jövőképe szerint a szolgáltatások sokaságával, számítógépek, adatgyűjtő
pontok millióival rendelkező, nagy elosztott
rendszerek fogják alkotni a közeljövő tudásalapú
társadalmának és gazdaságának alapvető infrastruktúráját. Figyelembe véve a központi ajánlásokat tagországonként az érvényes törvények,
jogszabályok szerint kell testre szabni leendő eközigazgatásunkat. A kutatás feladataira a
Nemzeti Technológiai Platformot 30-40 pályázat
formájában 90 magyar informatikai vállalat, intézmény alapította 2007 októberében. A program első fázisa, a stratégiai kutatási terv lezárult,
következik a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése. Az eddig elvégzett munkát tárják az érdeklődők elé azzal a szándékkal, hogy megismerjék, bírálják, észrevételekkel javítsák annak
minőségét.
Dr. Sittner Károly, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára a téma törvényi hátterére hívta fel a figyelmet (2008. CXI., 2009. LII. és LX.), mely már
megteremti az e-közigazgatás kereteit. Egyelőre
az e-közigazgatás és az e-egészség felhasználókra optimalizált, könnyen átlátható rendszeréről van szó. Gondolnak a hátrányos helyzetűekre
is nyilvános végpontok kihelyezésével, felzárkóztató oktatással segítve őket.

Dr. Risztics Péter, a BME Irányítástechnikai és Informatikai Tanszék docense kiemelte, hogy valódi szolgáltató közigazgatási rendszer létrehozása
a cél. Az eddig eltelt időben megegyeztek a különböző területek szakértői az interoperabilitás,
folyamatleírás, biztonság, fejlesztési módszerek
és követelmények kérdésében. A programok
nyílt forráskódban készülnek, kihasználják a
SOA nyújtotta előnyöket. A kidolgozásnál figyelembe veszik más országok jó gyakorlati megoldásait.
Dr. Kondorosi Károly, a BME Irányítástechnikai
és Informatikai Tanszék docense a programban résztvevők munkaterületét ismertette (16
munkacsoport), hogy mindez az EU FP7-es keretprogramjához csatlakozik. A korábban megírt programok, programrészek egy-egy nagyobb módosítása helyett praktikusabb volt újraírni, most mégsem avulnak el, mert tartalmuk, logikájuk átmenthető a SOA-n keresztül.
Különböző rendszerek összekapcsolásánál a
szakmáknak, szervezeteknek rengeteg egyeztetési feladata van.
•A hozzászólók felhívták a figyelmet, hogy a törvényeknek, jogszabályoknak megfelelő folyamatok kialakítása ma már automatizálható, de
nem várható el tőlük „emberi intelligencia”.
•Ember-ember kapcsolatban a nehezen értelmezhető jogszabályok is alkalmazhatók, de
automaták között ez már nem működik.
•Van olyan kutatás, hogy az egyeztetési
jegyzőkönyvek szövegéből kimutatható, hogy
megegyezésre törekszenek-e a felek.
gyulai
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MEGERÕSÖDÕ MUNKAVÁLLALÓI ELKÖTELEZETTSÉG ÉS
ELÉGEDETTSÉG MUTATKOZIK RÉSZVÉNYTÁRSASÁGUNKNÁL
A kérdõívet minden harmadik munkatársunk - 736 fõ, kollégáink 31%-a - töltötte
ki, amely alapján statisztikailag megbízható eredményeket kaptunk, amit a következõkben foglaltunk össze.
Kiemelkedõ mértékben nõtt a PA Zrt.
iránt elkötelezett munkatársak aránya: az
itt dolgozók 64%-a jellemzõen pozitívan
nyilatkozik munkahelyérõl, érzelmileg
erõsen kötõdik a társasághoz, és mindent
megtesz munkája során az elvárások kiemelkedõ teljesítése érdekében (e mutató értéke 2005-ben 39% volt). A korábbi
évekhez képest jelentõsen magasabb az
atomerõmûvel mint munkahellyel elégedettek aránya is (67%) és csak 8%-ot tesznek ki azok a munkavállalók, akik inkább
kritikusak e tekintetben.
Erõsségeink - azaz mivel vagyunk leginkább elégedettek:
Munkatársaink szerint kimagasló az
atomerõmû külsõ megítélése. Az itt dolgozók 89%-a kifejezetten úgy gondolja,
hogy az erõmû jó hírnévnek örvend és jó
munkahelynek számít a régióban.
A többség elégedett a közvetlen kollégá-

a 2005-ös 22%-os eredménnyel). A korábbi évekhez képest jelentõsen többen nyilatkoztak úgy, hogy tisztában vannak a
társaság hosszú távú elképzeléseivel, jövõképével, céljaival (77%), és hasonlóan
magas az ezzel azonosulni tudók aránya
is (74%).
Fejlesztendõ területeink - azaz mire kell
továbbra is kiemelt figyelmet fordítanunk:
Fejlesztendõ terület a túlbürokratizált-

Ismét világbajnok
a Neutron kommandó

Egy arany- és egy bronzérmet szerzett a
Neutron kommandó (pontos nevén a Tolna Megyei Rendõr-fõkapitányság Neutron
Bevetési Osztálya) csapata a floridai Orlandóban 2009. november 30. és december 4. között rendezett nemzetközi kommandós versenyen. A csapat összetettben
a hetedik helyen végzett. Ebbõl az alkalomból kérdeztem Kiss Attila õrnagyot, a
TMRFK Neutron Bevetési Osztály vezetõjét, aki egyben a kiváló eredményt elért
csapat vezetõje is volt.

tiszt mentése; toronyház (mesterlövõk és felszámolók
pisztollyal hajtják
végre); akadálypálya.

– Hogyan zajlott a
felkészülés a versenyre? Mennyire
kellett külön edzeni a szokásos
edzéseiteken túlmenõen? Ki vezette a felkészülést?

– Mi is pontosan ez a verseny, amin
részt vettetek?

– A verseny neve "SWAT Round Up".
Kommandós világbajnokságnak is hívják. Ezen a területen ez a legrangosabb
megméretés. Az induló csapatok száma
50 és 80 között szokott lenni, most 52 csapat állt rajthoz. 2009-ben a 27. alkalommal rendezték meg a versenyt.

– A feladatokat úgy állítják össze, hogy
a kommandóktól általában megkívánt felkészültséget lefedjék. Ehhez kombinálják
a fizikai erõnléti feladatokat a lövészettel.
Minden általunk használt fegyverrel kell
lõni, így pisztollyal, géppisztollyal, mesterlövõ puskával, sörétes puskával és gázgránát lövõvel. Az egyes versenyszámok
elnevezése is tükrözi azokat a feladatokat, amelyek a munka során felmerülhetnek: túszmentés; kombinált küzdelem
(különbözõ akadályok leküzdése, nyílászárókon behatolás, lövészet); sebesült

nak, kevéssé átláthatónak ítélt mûködési
folyamatok, szabályozások kérdése. Kritikusan látott a folyamatokért való felelõsség és az eljárási szabályok jó meghatározottsága és kellõ ismertsége is.
Mindenképpen további figyelmet érdemel az egyéni teljesítmények megfelelõ
kezelése. Bár a munkatársak többsége támogatná és igényelné, azonban az elvártnál alacsonyabb szinten valósul meg a teljesítményalapú differenciálás, anyagi és
erkölcsi ösztönzés.

zéseket? Mit emelnél ki a verseny lezajlása kapcsán?
– Az akadálypályán gyõztünk, a túszmentésben értük el a 3. helyezést. Növeli az eredmények értékét, hogy Keresztély
Gyurinak még a verseny kezdete elõtti
napon megsérült a bokája gyakorlás közben. Itthon derült ki, hogy elszakadt az
egyik bokaszalagja, jelenleg is gipszben
van. Így versenyezte végig az egész hetet,
az akadálypályát is. Befásliztuk, beragasztottuk neki, és a verseny orvosától
minden reggel kapott 2-3 szem fájdalomcsillapítót.

– Történt-e elõrelépés a legutóbbi versenyhez képest? Mik a terveitek a jövõre nézve?

– Szeptember 4én tartottunk egy
házi válogatóversenyt, ahol eldõlt,
hogy a 12 indulóból
ki kerül bele a 7 tagú csapatba. Végül a
következõképpen állt fel a csapat: Felhõsi
László r. hadnagy, Kemény László r. hadnagy, Járai Antal r. törzszászlós,
Keresztély György r. zászlós, Benkõ Péter r. törzsõrmester, Major István r. törzsõrmester, Novák József r. törzsõrmester
és én. A felkészülést a napi munka mellett végeztük, mindenki a szabadidejét
áldozta a versenyre. Minden nap 8-14 óra
között készültünk. A fizikai felkészülés
futásból, cross-fitt edzésekbõl (Domonkos Zsolt testépítõ magyar bajnok, Eb 3.
helyezett, személyi edzõ készítette a
programot) és akadálypályából állt. Na-

– Milyen versenyszámok, illetve feladatok szerepeltek a programban?
Mennyire életszerûek ezek, mennyiben tükrözik a napi munkátokat?

ponta gyakoroltuk a lövészetet is. Voltunk két napot Egerben, ahol Batki György r. százados, az ország legjobb steallövõje tartott foglalkozást nekünk, illetve
két napot a dorogi lõtéren töltöttünk, ahol
Csomán János r. fõtörzszászlós lõkiképzõ
tartott nekünk képzést, számunkra ismeretlen, ún. vakpályákon. A verseny
elõtt egy héttel utaztunk ki Orlandóba,
ahol a Kissime rendõrség pályáján gyakorolhatunk 2 napot. A hazai felkészülést
Járai Antal, a mesterlövõkét Felhõsi László vezette.

– Melyik számban értétek el a helye-

– A legfontosabb, hogy három év után
sikerült visszaszerezni az elsõ helyet az
akadálypályán. A csapatnak csak két
olyan tagja volt, aki már több alkalommal
részt vett a versenyen. A rutin megszerzésében tehát még nagy elõrelépési lehetõség van. Legutóbb egy 2. és egy 3. helyezést értünk el, összetettben a 12. helyen végeztünk - ennek fényében magáért beszél a mostani eredmény.

– Volt-e lehetõségetek körülnézni, kirándulni Floridában?
– A verseny után volt két napunk, jártunk az Atlanti-óceán partján, Cocoa
Beachen, megmártóztunk az óceánban,
illetve a csapat egy része elautózott Miamiba.

– Az atomerõmû munkaközössége
nevében gratulálok az eredményekhez.
Prancz Zoltán

A huszadik év kezdetén

Megállapodás a korkedvezményes nyugdíjazásról

Az Atomerõmû Tûzoltóság idén januárban is megtartotta évértékelõ-évnyitó állománygyûlését. A mostani alkalom azonban
más volt, mint a többi. Bár külsõ formájában nem mutatkozott
eltérés az eddig megtartott évértékelõktõl, azonban különös tartalommal bírt. Idén ugyanis mûködésük huszadik évébe léptek,
és ezzel az állománygyûléssel a huszadik év kezdetét indították.
Bõhm Péter tûzoltóparancsnok miután üdvözölte az állománygyû-

FOTÓ: BODAJKI ÁKOS

A Paksi Atomerőmű Zrt. mint munkáltató és
a PA Zrt.-nél működő szakszervezetek, a
MÉSZ, a PADOSZ és az ADÉSZ mint munkavállalók képviselői 2010. január 28-án aláírták a korkedvezményes nyugdíjazásról szóló
megállapodást. A megállapodásban a PA
Zrt. vállalja a törvény 2007. január 1-jei módosításának megfelelő alkalmazását és azt,
hogy az ezáltal abból származó járulékfizetési kötelezettségének eleget tesz. Ezzel lezárult az a kétéves időszak, amelynek során a
felek közös akarattal és erőfeszítéssel keresték a jogszabály-változásokból fakadó és
az atomerőmű dolgozóinak széles körét
érintő problémák megoldását. A munkáltató
részéről jelentős anyagi kötelezettségvállalás megalapozza a felek azon közös akaratnyilvánítását, hogy 2010-ben és 2011-ben a
munkabékét megőrzik.

Vegyes a kép a javadalmazással való
elégedettség terén: míg munkatársaink
többsége elismeri, hogy fizetés tekintetében az erõmû regionálisan jelentõsen
vonzóbb más munkahelyeknél, addig a
kapott kompenzáció arányossága az elvégzett munkával, betöltött felelõsséggel,
illetve a jövedelmek egymáshoz viszonyított igazságosságának érzete már kritikusabban értékeltek. Szintén alacsony elégedettséget mutat a karrierlehetõségek
témaköre is.
Fejlesztendõnek értékelték munkatársaink a vezetõkhöz kapcsolódó olyan jellemzõket, mint a példamutatás, az érdemi, rendszeres vezetõi jelenlét, a munkavállalói problémák valós meghallgatása
vagy a gazdaszemlélet.

lésen megjelent vendégeket és a tûzoltóság állományát, elsõként az
Atomerõmû Tûzoltóság mögött álló évekrõl emlékezett meg, és örömmel közölte, hogy ebben az évben fennállása 20. évfordulójához érkezik a tûzoltóság, ami nagy eseménynek számít az életükben.
A továbbiakban részletes tájékoztatást adott a tûzoltóságnál
az elmúlt évben történt eseményekrõl, az eredményekrõl, teljesítményekrõl, majd az ez évi és jövõbeli tervekrõl, a bõvítés
kapcsán felmerülõ feladatokról szólt.
Az atomerõmû mentõszolgálatának tevékenységérõl
dr. Szvitán Gábor mentõorvos tartott ismertetést.
A beszámolókat követõen Süli János, a PA Zrt. vezérigazgatója elismeréssel beszélt az tûzoltóság munkájáról, a tûzoltók emberi erejérõl, példaértékû hivatástudatáról. Mácsai Antal, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója hasonlóképp dicsérettel szólt az erõmûves lánglovagok múlt évi eredményeirõl, és kiemelte azt az elõrelátó szemléletet, mellyel az
Atomerõmû Tûzoltóság eredményes mûködése jellemezhetõ.
LAnna

Köszönjük munkatársainknak, hogy a
felmérésben való részvétellel ismét tükröt tartottak az erõmû mûködése elé. Vezetõi körben már elkezdõdött a kapott
eredmények továbbgondolása annak érdekében, hogy fejlesztési fókuszok és intézkedési tervek kerüljenek meghatározásra. Mind ezekrõl, mind pedig a felmérés eredményeinek további részleteirõl
minden munkatársunk február-március
hónapban tájékoztatást kap az igazgatósági fórumokon.
László A. Zoltánné

A panelek tûzvédelméért
A paksi atomerőmű dolgozóinak jelentős része lakik az „atom-lakótelepen”, ahol az
épületek többsége panelelemekből készült.
Az utóbbi időben előfordult egy-két eset,
amikor a tűzoltókat kellett riasztani a lakótelepi lakásokhoz.
Éppen ezért volt komoly jelentősége a Paks
Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága által tartott lakossági fórumnak, amit január 27-én a paksi Városi Művelődési Központban rendeztek, és amelyre a társasházi
közös képviselőket várták.
A fórumon szó volt egyebek között a társasházak tűzvédelmi helyzetéről, a társasházak
közelmúltban bekövetkezett tűzeseteinek
tapasztalatairól, a társasházak utólagos
hőszigetelésének tűzvédelmi kérdéseiről és
a használati, tárolási szabályokról. A tájékoztatót Bán Attila tűzoltó alezredes, parancsnok és Pfeffer József tűzoltó őrnagy, a
tűzmegelőzési osztály vezetője tartotta.
Pfeffer Józsefet kérdezem:
– Mit lehet tenni a megelőzés érdekében?
– Az alapkövetelmény az, hogy azokat a legalapvetőbb együttélési szabályokat minden
körülmények között betartsuk és betartassuk a szomszédunkkal is, ami a normál életvitelhez hozzátartozik. Ez annyit jelent számunkra, hogy olyan anyagtárolás történjen
a lakásokban és a hozzá tartozó közös helyiségekben, ami nem haladja meg azokat a
tűzvédelmi követelményeket, paramétereket, melyeket egy normális létesítés, tervezés folyamán a tervezők figyelembe vesznek. Ne tároljanak például robbanásveszélyes anyagokat, gázpalackokat panelépületekben. Festékeket, higítókat egy felújítás
után ne a közös tárolókban tároljuk, hanem
ténylegesen veszélyes hulladékként kezelve
szállítassuk el azokat a megfelelő tárolóhelyekre. Ha már tűz keletkezik, akkor legyünk tisztában azokkal a teljesen alapvető
követelményekkel, hogy hogyan kell a tüzet
jelezni, kinek kell a tüzet bejelenteni. Ha
már telítődik füsttel a lépcsőház, akkor melyik az az ideális magatartásforma, ami
alapján esély lehet arra, hogy az épületet
biztonsággal, megfelelő idő alatt el tudjuk
hagyni. Ez mindannyiunk érdeke!
Wollner Pál

FOTÓ: WOLLNER PÁL

ival fennálló kapcsolatával: sokan mondják, hogy egymás kellõ tisztelete, elismerése és támogatása mellett tudnak velük
dolgozni nap mint nap.
Munkatársaink 77%-a érzi úgy, hogy a
béren kívüli juttatások személyes igényei
szempontjából megfelelõek, és olyan juttatásokban részesülnek, melyeket más
vállalatoknál nem kapnak meg az alkalmazottak.
A munka/magánélet egyensúlyának
megteremtésérõl a többség úgy véli, sikerül megfelelõ összhangot teremtenie a két
tényezõ között.
Sokan elégedettek munkafeladataik elvégzéséhez biztosított feltételekkel, illetve munkakörnyezetükkel (74%).
A biztonsági kultúra területén a személyes felelõsségérzet, a konzervatív döntéshozatal, a hibák megfelelõ kezelésének ismerete vagy a biztonságos munkavégzés feltételeinek megléte szintén határozottan pozitív (70-80% feletti) értékelést
kapott a felmérésben.
Legnagyobb pozitív változások - azaz
miben fejlõdtünk a legtöbbet:
A juttatásokkal való elégedettség mellett a legnagyobb pozitív növekedés a felsõ vezetés megítélésében mutatkozik:
2009 végén közel minden második munkatársunk (47%) gondolta úgy, hogy a cégvezetés jól irányítja a társaságot (szemben

A PA Zrt.-nél 2009 novemberében
harmadik alkalommal valósítottuk
meg az Elmondhatom… Munkatársi
vélemény- és elkötelezettség-felmérést.
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Drogmegelõzési program indult
a paksi atomerõmûben
A kábítószermentes állapot ellenõrzésével kapcsolatos szabályozás
módosításáról, valamint munkahelyi drogmegelõzési program indításáról döntött a Paksi Atomerõmû
Zrt. vezetése. A szabályozás legfontosabb változásairól korábbi számunkban már hírt adtunk, most a
drogmegelõzési program részleteit
foglaljuk össze.
A kábítószerek fogyasztása mindenütt a világon növekszik, és jelentõs problémát okoz
az élet számos területén. Ezzel a ténnyel a
munkáltatóknak is számolni kell, különösen ott, ahol a biztonság elsõdleges
szempont a cég mûködtetése tekintetében. A kábítószer fogyasztás okozta problémáktól - köztudottan - Paks sem mentes,
az atomerõmûben zajló generációváltás
pedig még inkább ráirányította a cégveze-

Kiadványok
Paksról
Érdemes felkeresni Pakson az
Építõk úti üzletsoron található a Paksi Turisztikai Információs
Irodát is mûködtetõ - TENSI
Paks Utazási Irodát, ugyanis új, hiánypótló kiadványokhoz juthatunk.
A paksi önkormányzat szerzõdéses
partnereként mûködõ helyi TENSI utazási iroda és a Foto Európa Könyvkiadó
(www.fotoeuropa.hu) szakemberei révén
immár több színes és egyben hasznos információkat tartalmazó kiadvány is népszerûsíti a fejlõdõ, szépülõ és vendégszeretõ városunkat. A „Szeretettel vár Paks” címet viselõ 32 oldalas, háromnyelvû prospektus, az azonos címû, nyolcnyelvû könyv
egy új térkép és két új paksi képeslap várja a városunkba látogatókat. A gazdag fotóanyagot tartalmazó 100 oldalas könyv segítségével bepillantást nyerünk városunk
történetébe és jelen életébe, hétköznapjaiba. E kiadvány csupán kétezer forintba kerül, a többi térítésmentesen átvehetõ. Bõvebb információ a TENSI www.utazaspaks.hu honlapján található. Sipos László

tés figyelmét a kábítószermentes munkahely iránti igényre.
A részvénytársaság alapvetõ célkitûzése, hogy a paksi atomerõmû, mint ahogyan eddig, a jövõben is mindenkor drogmentes munkahely maradjon. Nukleáris
létesítményként a munkára képes állapot - és ennek keretében a kábítószermentes állapot - ellenõrzése nemcsak lehetõségünk, hanem kötelességünk is mind a
lakossággal, mind pedig saját munkavállalóinkkal szemben. Mindemellett a megelõzést tekintjük elsõdlegesnek, ezért a
kábítószermentes állapotra vonatkozó új
szabályozás hatálybalépése elõtt munkahelyi drogmegelõzési programot indítottunk.
A program célja, hogy széles körû tájékoztatást, felvilágosítást nyújtson a drogfogyasztás, drogfüggés természetérõl,
azoknak a munkahelyi teljesítményre, az
egészségre és a magánéletre gyakorolt

kedvezõtlen hatásairól. Ennek keretében
a drogmegelõzésre, a drogok rövid és
hosszú távú hatásaira, ezek felismerésére vonatkozó képzések lebonyolítására
kerül sor március hónap folyamán, dr.
Zacher Gábor toxikológus fõorvos közremûködésével. A képzési programokat
munkahelyi vezetõk, az ellenõrzésben
résztvevõ munkavállalók, az egészségügyi szakszemélyzet és az atomerõmû területén munkát végzõ munkatársak számára állítjuk össze.
A humán szervezet évek óta kiemelt figyelmet fordít olyan kezdeményezések,
programok megvalósítására, amelyek felhívják a figyelmet a munkavállalók egészségét, biztonságát, munkateljesítményét
közvetlenül vagy közvetve befolyásoló
munkahelyi és/vagy családi problémákra és azok kezelésére. E programok skáláját kívánjuk szélesíteni azzal, hogy a
drogmegelõzési program keretében az

egészséges életvezetéshez, az egészséges
szokások megerõsítéséhez kapcsolódó
elõadásokat, konfliktus- és stesszkezelési
technikák ismertetését, elsajátítását támogató tréningeket indítunk az Egészségközpontban, továbbá pszichológus,
mentálhigiénés szakember tanácsadását
biztosítjuk, akihez a munkahelyi problémákon túl magánéleti, gyermeknevelési,
párkapcsolati problémákkal egyaránt fordulhatnak munkatársaink és családtagjaik.
A társasági portálon jelenleg is zajlik
egy véleményfelmérés, amelynek egyik
célja, hogy megismerjük, milyen jellegû
programok szervezésére tartanának
igényt kollégáink, és a felmerülõ igények,
észrevételek alapján alakítjuk a drogmegelõzési program további elemeit.
Az aktuális programokról folyamatosan tájékoztatni fogjuk munkatársainkat.
László A. Zoltánné

Új ügyvezetõ az alapítványnál
Az ESZI Intézményfenntartó és Mûködtetõ Alapítvány ügyvezetõi posztján változások történtek az elmúlt
hetekben. Horváthné Szûcs Marianna került Ronczyk Tibor helyére.
– Azt szokták mondani, hogy minden
ember élettörténete kész regény. Beszéljünk kicsit az ön saját „regényérõl”. Milyen szakmai múltra tekinthet vissza?
– 22 évig pedagógusként dolgoztam dunaföldváriként - a Dunaföldvár,
Bölcske, Madocsa Kistérségi Intézménynél, ami három évvel korábban még
Dunaföldvár óvoda, általános iskola,
gyógypedagógia, zeneiskola és szakiskola volt. Egy komplex, összetett, önkormányzat által fenntartott oktatási intézmény. Dolgoztam szinte minden területén az évek során. Osztályfõnök voltam,
idegennyelvi munkaközösséget vezettem,
hiszen magyar-orosz-német szakos vagyok. Az intézmény vezetésében 6 évig
dolgoztam: minõségirányítási programot
vezettem, de gyerekekkel mindig szívesen foglalkoztam, s jó kapcsolatot tartottam kollégáimmal és a fenntartóval. Szerettem azt a munkát, de az utóbbi három
évben teljesen paksi lettem. Ezen évek
alatt ismerkedhettem meg jobban a gaz-

dasági és pénzügyek intézésével elméletben és gyakorlatban is. A jelenlegi munkám az eddigiekhez képest tehát új kihívást is biztosít számomra.
– Mi szerepel a jövõre nézve a célkitûzések között?
– Nagyon sok intézménnyel találkoztam mind tanulmányaim során, mind
gyermekeim által. Azt gondolom, hogy az
ESZI nagyon jó hagyományokkal rendelkezõ intézmény, e mellett pénzügyileg,
gazdaságilag és humán erõforrás tekintetében is egyaránt a toppon van. A céljaim
a továbbiakban azok lennének, hogy az

CeBIT 2010, elõzetes
Az információs technológia legnagyobb seregszemléjét, a CeBIT-et idén március 2-6. között
rendezik meg a hannoveri vásárvárosban, melynek jelmondata „üzlet gombnyomásra”.
Itt lesznek a legújabb szervermegoldások, a
biztonsági rendszerek, a bevezetett közigazgatási rendszerek, a legkülönbözõbb navigációs eszközök, vezetékes és vezeték nélküli hálózatok,
3D-s technikák és még sok más egyéb. Természetesen az egyik legnagyobb vonzerõ a „jövõpark”,
ahol az egyetemek, kutatóintézetek mutatják be
legújabb fejlesztéseiket. Mindezt az energiahatékonyság jegyében.
Nemcsak a kiállítás méretei elképesztõk,
300 000 m2 hasznos területen több mint 4000 kiállító, de a kísérõ események, a konferenciák száma is fantasztikus. Ezek közül kiemelkedik az informatika kulcskérdéseivel foglalkozó négynapos
világkonferencia, ahol számos szaktekintélytõl elsõ kézbõl kaphatunk választ, útmutatást a jövõ kilátásaira, a lehetséges fejlõdési irányokra - tavaly
3000 résztvevõje volt, idén sem számítanak kevesebbre.
Akkor még nem számoltam az egyéb konferenciákat, fórumokat, termékbemutatókat, sajtótájékoztatókat, díjkiosztókat. Mindig lehet olyan
felfedezéseket tenni jártunkban-keltünkben,
amire egyáltalán nem számítottunk, de biztosan
jó még más valamire is, és ezt a helyet mi találhatjuk meg.
Újdonság, hogy az SAP új helyre költözik a kiállításon belül, és a 19-es, 20-as pavilonban mutatja be termékét, megoldásait partnercégeivel
együtt. Az Intel is egész csarnokot bérel, a 23-ast.

A kiállítás díszvendége Spanyolország lesz a 6os „hangárban”.
Az informatika „zöldítése” jegyében a zárás
utáni eszeveszett standtivornyák helyett idén
újra lesz CeBIT-maraton 2010. március 4-én. A
kiírás szerint a kiállítási csarnokokon keresztül kialakított 3,5 km pályán. Mindenki annyit fut a vásárzárás után egy órával, amennyi jólesik neki. Rajt/cél a 18-as csarnokban lesz.
Napijegy 38 €, hetijegy 81 €, elõvételben 5-10
€-val olcsóbb. Diákjegy 17 €, de csak az utolsó
napra érvényesíthetõ. A fórumok, konferenciák
egy része ingyenes a vásárlátogatóknak, de számos kedvezményforma él a fizetõsök esetében is.
gyulai

alapító, a paksi atomerõmû, illetve most
már az MVM-cégcsoport bázisiskolájának
a kuratórium általi feladatait megvalósítsuk. Elsõsorban operatív tevékenységeket
kell végeznem ugyanúgy, mint ahogy eddig is mûködött az ügyvezetõ szervezet. Az
alapítványi céloknak megfelelõ mûködést
kell biztosítanunk a kuratórium által. Tapasztalt kollégáimmal gondoskodunk az
alapítvány jóváhagyott költségének megfelelõ, hatályos jogszabályok szerinti takarékos és hatékony gazdálkodásáról. Jelenleg a február 24-i kuratóriumi ülésre
készülünk nagyon, és az év eleji pénzügyi
mérlegkészítésen dolgozunk, készül a féléves tanügy-igazgatási feladatok elvégzése is. A napi munkák mellett fontos az ESZI-nek és a fenntartónak a középtávú mûködési koncepciója is, ami 2007-tõl 2011ig tartogat számunkra feladatokat. Ez sok
egyéb között arról szól, hogyan lehet öszszehangolni az MVM-cégcsoportnak és az
ESZI-nek a szakember-utánpótlást.
– Mintha régi ismerõsök lennénk,
olyan oldott légkört teremtett pillanatokon belül Marianna. Optimizmusát és
életerejét már messzirõl lehet érezni.
Kívánom, hogy jó menedzser legyen,
aki meg tudja valósítani elképzeléseit.
Prokob Ágnes

Mindenki jó barát…
Az ASE öregfiúk-focicsapat tagjai
decemberben egy disznóvágás
keretén belül nosztalgiáztak, készültek a következõ szezonra.
Meghívást kapva a disznótorra,
kérdéssel kezdem beszámolómat: Mi köti össze a mérnököt, a
házmestert és a beatzenészt?
„Hangjait egy kedves dalnak, napközben dúdolom.
Színeit sok régi napnak, elfeledni nem tudom.
Kis koromnak nagy szerelmét, a labdát ma is úgy szeretem.
Féltve õrzöm, de lenn a téren, boldogan kergetem.
Olyankor elszáll a gondom, és újra érzem a régi grundok hangulatát.
Olyankor elszáll a gondom, mert játék közben mindenki jó barát.
Olyankor elszáll a gondom, mert lenn a téren mi egyformák vagyunk.
A mérnök úr, a házmester és a beatzenész, mind együtt játszhatunk.„
Az AtomFitt épületben az
„Elszáll a gondom” címû nóta
és több mint tíz szorgosan dolgozó focista fogadott. „Ihász
Gábor dalai az életrõl szóltak,
így nem véletlenül a kedvencünk” - tudtam meg Patkós Istvántól, aki e napon átadta a
karmesteri pálcát Bukta Ferencnek, aki kiválasztotta a közel százhúsz kilós kocát, a hajnali disznóölés után szakszerûen végezte és irányította a
munkálatokat. „Készülve a
2010. évi rendezvényeinkre, a
kolbász- és hurkatöltés mellett

a húsok porciózása is ma történik. Foglald el magad!” - tanácsolta Bukta Feri.
Feltaláltam magam, így
gyorsan eltelt a nap. Hazafelé
sétálva azon gondolkodtam,
milyen nagy értéket képvisel
ez a közösség. A vidám sztorik
emlegetése mellett mindenki
tudta a dolgát, akárcsak a pályán. Itt baráti az összetartás,
a sportolás a jókedvünk forrása és az alaptörvényünk is tanulságos: Játék közben mindenki jó barát!
Sipos László

Aktuális információk,
évfordulók
2010. február közepétõl
március közepéig
Február 21. – Az anyanyelv
nemzetközi napja
A Föld hatmilliárd lakosa kb. háromezer
nyelvet beszél. Az Egyesült Nemzetek
Szövetségének (ENSZ) Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szakosított
Szervezete, az UNESCO szakemberei
szerint a XXI. században az anyanyelvek
nagyméretű visszaszorulására lehet
számítani. Még 2000-ben a negatív tendencia megállítása érdekében hirdették
meg minden év február 21-re az anyanyelv nemzetközi napját.
Február 25-26. – Pécsi Pollack Expo
A pécsi Expo Centerben rendezik az idei
Pollack Expo szakmai seregszemlét, a
Pécsi Tudományegyetem (PTE) Pollack
Mihály Műszaki Karának gépész-, építő-,
villamos- és informatikai szaknapjait. Információ: www.pollackexpo.hu.
Március 1. - Polgári védelem világnapja
A Nemzetközi Polgári Védelmi Világszervezet 1972. március 1-jén alakult meg.
A polgári védelem világnapja megrendezéséről 1992-ben határoztak. A felhíváshoz hazánk is csatlakozott, 1989-ben
hirdették ki az 1949. évi genfi egyezmény két jegyzőkönyvében foglaltakat,
amely kimondja a polgári védelem humanitárius jellegét. A polgári védelem
feladatai közé sorolja a katasztrófák veszélyeitől való védelmezést, az életben
maradás feltételeinek biztosítását. Világszerte látványos mentési gyakorlatokat
rendeznek e napon.
Március 6. - 75 éves az Országos
Magyar Műszaki Múzeum
Hazánkban 1808-tól működött a Magyar
Nemzeti Múzeum Technológiai Osztálya,
majd 1883-tól a - kortárs ipari kutatást is
felvállaló - Technológiai Iparmúzeum. Ez az
intézmény 1924-ben a Magyar Királyi Technológiai és Anyagvizsgáló Intézet nevet vette fel. 1935-ben e napon alakult meg az Országos Magyar Műszaki Múzeum, amelynek alapítója dr. Lósy-Schmidt Ede (18791948) építőmérnök, a MÁV főtanácsosa
volt. Ő tette működőképessé e gyűjteményt,
amely a Déli vasút Mészáros utcai igazgatóság épületében kapott helyet.
Március 7. - 30 éve adták ki
az első magyar Atomtörvényt
1980. március 7-én az országgyűlés elfogadta az első Atomtörvényt (ATV), ami
a rendkívül szigorú követelmények jogi
alátámasztását jelentette hazánkban. A
jelenleg érvényben lévő 1996. évi CXVI.
törvény az atomenergiáról váltotta fel az
1980. évi I. törvényt.
Március 8. - A nők nemzetközi napja
Az 1857-es textilipari sztrájk emlékére,
Zetkin Klára javaslatára világszerte e
napon ünneplik a nőnapot. Talán nem
is gyökerezett volna meg ilyen széles
körben, ha nem a tavasz szimbólumaként, a bimbódzó virágokkal együtt köszöntenénk a lányokat és nőket.
Március 15. - A Magyar Köztársaság
nemzeti ünnepe, a sajtó napja
1848. március 15. a modern parlamentáris Magyarország megszületésének
napja. A polgári forradalom és szabadságharc célja a Habsburg-uralom megszüntetése, a függetlenség kivívása és
az alkotmányos berendezkedés megteremtése volt. Március 15-én a sajtószabadság törvényi feltételeinek kiharcolására, folyamatos fejlesztésére is emlékeznek az írott és elektronikus sajtó magyarországi képviselői.
Március 15. - A fogyasztók világnapja
Az ENSZ 1985. március 15-i közgyűlésén döntöttek a fogyasztóvédelmi irányelvekről, melyek általános elveket és
konkrét tennivalókat fogalmaztak meg.
Emlékezve a Fogyasztói Érdekvédelmi
Alapokmány elfogadásának napjára, a
hivatásos és társadalmi fogyasztóvédők
szakmai tanácskozásokat, nemzetközi
konferenciákat tartanak, számos helyen kiállításokat szerveznek a fogyasztók világnapján.
Sipos László
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Az éves program:
február 20.
ASE-program: Budai-hegység
február 27.
Demeter-program: Turistafarsang
március 6.
Demeter-program: Operalátogatás
március 13.
ASE-program: Velencei-hegység
március 13-1
19.
Demeter-program: Sítúra

március 15. (hétfõ)
ASE-program:
Petõfi kerékpáros emléktúra
március 16-2
21.
ASE- és Demeter-program:
Bakancsos Atom Kupa elõkészítése
március 27.
ASE- és Demeter-program:
Bakancsos Atom Kupa
április 2-5
5. ASE-program:
Húsvéti túra a Zempléni-hegységben
április 10. ASE-program: Vértes
április 8-1
12.
Demeter-program: Viehhofen
április 17. ASE-program: Tolnai-hegyhát
április 17-2
23. Demeter-program:
Alföldi kék kerékpáron
május 1. Demeter-program: Demeter nap

Anorexia nervosa
Az anorexia nervosa egy pszichés betegség, az
evészavarok egyik alapvető típusa. Az anorexia
szó szerinti jelentése az étvágy elvesztése
(„orexis” = vágy, „an-orexis” = vágy vesztése).
A nervosa kiegészítés a betegség pszichés
(idegi) eredetére utal. A köznyelvben gyakran
anorexiának rövidítik, ami azonban helytelen.
Napjainkban egyre gyakoribbak az evészavarok a fiatalok körében (megközelítőleg 1-4%),
ami korunk szépségideáljával is összefüggésben lehet. Az evészavarok tipikusan a nőkre
jellemzők, a megbetegedések csupán 2-10%át teszik ki a férfiak. Az anorexia nervosa fiatal
lányoknál legjellemzőbben 13-20 éves kor között alakul ki.
Az anorexia nervosa tünetei a serdülőkorban
jelentkeznek, szinte kizárólag leányoknál. Az
anorexia nagymértékű fogyással, a kövérségtől való kifejezett félelemmel, undorodással,
testképzavarral jellemezhető súlyos étkezési
zavar, amely sajnos napjainkban is mintegy
10%-ban halállal (öngyilkossággal vagy éhenhalással!) végződik.
A betegség általában a serdülőkorban kezdődik, s úgy éri a beteg környezetét, mint derült
égből a villámcsapás. A betegség jelentkezése
meglepő és megdöbbentő a család számára,
mert a gyermek fejlődése mindaddig problémamentes volt. Igazi „jó kislány” volt, amolyan
„mintagyerek”, akire méltán lehetett büszke a
szülő. Intellektusa gyakran átlagon felüli, viselkedését az alkalmazkodás, kötelességtudás,
engedelmesség, tisztelettudás jellemezte.
Nem különösebben vonzódott iskolatársaihoz,
a kortárs csoportokhoz - ezért nem kellett félteni, hogy „rossz hatással” lesznek rá -, inkább
az elismerést, biztonságot nyújtó felnőttekhez
kötődött. Fejlődésében nem jelentek meg a
serdülőkorban megszokott önállósági törekvések (szabadidő-, zsebpénzigény, öltözködési
és hajviseleti hóbortok stb.). Az iskolában jó
tanuló, tökéletességre törekszik, nem kedveli
az „értelmetlen”, „értéktelen” időtöltést (barátkozás, szórakozás, játék, tánc stb.).
A betegség látszólag egyszerű fogyókúra formájában kezdődik. A kamaszlány túlsúlyos, vagy annak tartja magát. Megkezdődik tehát a kalóriák
számolása, szigorú korlátozása, gyakran túlzott
mértékű, önkínzó jellegű testmozgással (torna,
futás) kombinálva. Míg a nők normál
kalóriabevitele 1800 és 2500 kcal között mozog,
anorexiásoknál gyakran 500 kcal alatt marad.

július 25. Demeter-program:
a Duna túlpartján - kerékpártúra
augusztus 7. Demeter-program:
Éjszakai kerékpártúra
augusztus 9-1
15.
ASE-program: Szlovénia
szeptember 4. ASE-program:
Tanúhegyek nyomában 2. szakasz
szeptember 11. ASE-program: Naszály
szeptember 18.
ASE- és Demeter-program: Pécs
szeptember 20-2
26.
Demeter program: Országos Kéktúra
október 3. Demeter-program:
Õszi Demeter Gyalogló Nap
október 16. ASE-program: Vértes
november 6. ASE-program: Keleti-Bakony
november 20.
ASE-program: Somogyi-dombság
december 4. ASE- és Demeter-program:
Mikulás-túra

FOTÓ: WOLLNER PÁL

Az ASE Természetjáró Szakosztálya és a
Demeter Egyesület ez évben is egységes
szerkezetbe foglalt éves programtervet
dolgozott ki, így könnyen követhetõ az év
során is az eseménynaptár. Érdemes lapozgatni a kiadott programfüzetet, nyomon követni a programokat, hiszen ez évben is sok-sok különbözõ eseménnyel, túrával készülnek a túravezetõk, programszervezõk. Nekünk túravezetõknek az a
célunk, hogy a túrákon, rendezvényeken
mindenki jól érezze magát, szívesen látjuk az egyesületi tagokat és az egyesületen kívülieket egyaránt. Idén két új túravezetõ is bemutatkozik, akik tavaly szereztek „képesítést”.
Az összesen 46 rendezvény nagy részét természetesen továbbra is a gyalogtúrák jelentik, de a kerékpárosok és a síelõk is több túrából válogathatnak, no és
a hagyományápoló, kulturális programok
iránt érdeklõdõk is találhatnak maguknak programot.
Túráink nem megerõltetõk, többségüket 6 évestõl 70 éves korig, egy átlagos
edzettségi állapotú turista teljesíteni tudja.
Az biztos, hogy a természetben sok csodálatos látnivalót fedezhetnek fel azok,
akik velünk tartanak, és azzal a tudattal
pihenhetik ki fáradalmaikat, hogy „léptek” egyet az egészségükért.

A fogyás persze igen látványos, rövid idő alatt
15-20 kg-ot is elérhet. A leadott kilók azonban nem hoznak megnyugvást. Az ételek, az
étkezés, a kalória és a testsúly a gondolkodás és a fantáziavilág középpontjába kerül. A
mérleg a lakás legfontosabb berendezési tárgyává válik. A táplálkozást a betegek nem tekintik biológiai szükségletnek, testméreteiket
túlbecsülik, testüket torznak, idegennek élik
meg. A kislány 30-35 kiló, csont és bőr, mégis kövérnek tartja magát. Az elfogyasztott
táplálék lelkiismeretfurdalást, bűntudatot,
szégyenérzést okoz, ezzel szemben az étel elutasítása, a fogyás a pozitív önértékelés és
öröm forrása.
A betegség hátterében gyakori a burkolt - ki
nem mondható - lázadás a túlságosan óvó,
korlátozó anya ellen. Másrészt szerepet játszik
a felnövéstől, a felnőtt szereptől, még inkább a
nővé válástól (szexualitástól, terhességtől) való
félelem.
Az evés elutasítása a szülőkből természetesen
pánikreakciót vált ki. Minden étkezés vita, veszekedés forrása, erőpróba és hatalmi harc a
szülők és a serdülő között. A család élete és
kommunikációja szinte teljesen a gyermek étkezése körül forog. A beteg és környezete között
kialakuló meddő harc egyike a betegség ördögi köreinek, mely a beteget még mélyebben
rögzíti a kóros szerepben.
A következmény igen súlyos: a kilók elvesztésével párhuzamosan elmarad a menstruáció,
pajzsmirigy-működési zavar, lassult szívműködés, csontritkulás is kialakulhat. A betegség
gyakran válik krónikussá, s az esetek közel
10%-ában halált okoz.
Az anorexiás beteg és családja hajlamos arra,
hogy tagadja a betegség tényét és annak súlyosságát, ezért sokszor kikerülik a kezelést. Pedig a legfontosabb, hogy a betegséget mielőbb
felismerjék, s a beteg megfelelő kezelést kapjon. A kezelés lehet gyógyszeres, pszichoterápia (egyéni, csoport- vagy családterápia) vagy
a kettő kombinációja.
A testsúly rendezése a gyógyulás elengedhetetlen, de korántsem elégséges feltétele.
Gyógyulásról csak akkor beszélhetünk, ha a
testsúly normalizálása személyiségváltozással
is jár, melynek során a beteg megtanulja a valóságosnak megfelelően érzékelni testét,
kifejezni akaratát, érzéseit.
Vörössné Erika

május 8. Demeter-program: 15/30
gyalogos teljesítménytúrák
május 15. ASE-program:
Kerékpártúra Paks környékén
május 22-2
24. Demeter-program,
országjárás: Szeged-Ópusztaszer
május 29. ASE-program: Alföld,
Bács-Kiskun megye
június eleje-kközepe:
Demeter-program: Tiszavirágzás
június 19. ASE-program:
Tanúhegyek nyomában 1. szakasz
július 2-4
4. ASE-program: VOTT, Gyõr
18.
július 12-1
ASE-program: Kerékpártúra
Jász-Nagykun-Szolnok megyében
július 18-2
24. Demeter-program:
Dömötör Sátras Gyermektábor

A túrákról, turistaeseményekrõl, a jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalókról és
további információkról a honlapjainkon,
az erõmûves intraneten, illetve az interneten a www.ase.hu, www.dmtr.hu és a
tura.ase.hu címeken lehet olvasni.
Gyalogolj, kerékpározz, légy önkéntes
segítõ az ASE és a Demeter Egyesület
programjain!
Wollner Pál

Haj- és fejbõrdiagnosztika
az atomerõmûben
Korábban csak az Egészségközpontban,
immár az atomerőmű területén működő
gyógyszertárban is lehetőségünk van a
fejbőr-rendellenességek diagnosztizálá sára, tanácsadásra és az ápolószerek beszerzésére.
Az atomerőmű területén található gyógyszertárat felkeresők értesülhettek, itt is lehetőség van mikrokamerás fejbőr- és hajvizsgálatra. A szolgáltatást végző szaktanácsadó tájékoztatása szerint az érdeklődők saját maguk is látják a vizsgálat eredményét, és az itt forgalmazott tisztító- és
ápolószerek segítségével 3-6 hónapon belül orvosolni tudják a kiszűrt rendellenességet. A fejbőr- és a hajproblémákba nem szabad beletörődni. Vannak mikronizált gyógynövénykivonatokat és esszenciális növényi
olajokat tartalmazó termékek, melyek kifejlesztésénél figyelembe vették a fejbőrön kialakuló rendellenességeket: a túlzott mértékű faggyúkiválasztást, a száraz, illetve zsíros korpaképződést, a bőrgyulladásra utaló, viszketéssel jelentkező bőrirritációt és a
különböző okokból létrejövő hajhullást, ritkulást.
A fejbőrtisztító lehetővé teszi a fejbőr és a
haj alapos tisztítását, megőrizvén a bőr természetes pH-értékét és a normál baktériumflórát, ideális feltételeket teremt a hajnövekedéshez, különös gondot fordítva a szőrtüsző nyílásának tisztán tartására. Az ápolószerek a különböző rendellenességeket kezelik és szüntetik meg, valamint a hajnövekedéshez szükséges mikrotápanyagokat
juttatják be. Érdemes részt venni a vizsgálaton akkor is, ha úgy érezzük, hogy már túl régi a problémánk és reménytelennek látjuk a
helyzetet. A vizsgálattal nem veszítünk semmit, hasznos tanácsokat mindenki térítésmentesen kap.
Sipos László

Az orvosi szakrendelésekrõl
Kérés érkezett erõmûves nyugdíjasainktól lapunk felé, hogy tegyük közzé
az erõmûben történõ orvosi szakrendelések idejét arra való tekintettel,
hogy nem minden nyugdíjas rendelkezik internetes elérhetõséggel, illetve
néha csak késve jut el hozzájuk az információ.
Figyelemmel arra, hogy ezek a szakrendelések minden hónapban rendszeres idõközökben zajlanak és mert a
vizsgálatokhoz telefonon történõ
egyeztetés szükséges, ezért a jövõre
nézve az alábbi információval kívánjuk segíteni nyugdíjasaink tájékozódását.
Bár most közöljük a februári idõpontokat, de a következõkben a mellékelts
tájékoztatást kérjük figyelembe venni.
A törvényi módosítások miatt a szakrendelések háziorvosi beutalóval (kivéve bõrgyógyászat, urológia, allergológia) vehetõk igénybe.

Dátum

Idõpont

Szakrendelés

Helyszín

Minden hó 1. és utolsó csütörtöke

12.30 - 15.00

I. sz. rendelõ

Minden hó 2. keddje
Minden hó elsõ és utolsó péntekje

13.00 - 15.00
13.00 - 15.00

Minden hó 2. szerdája
Minden hó utolsó szerdája

9.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Áprilistól októberig minden hétfõn

12.30 - 15.00

Reumatológia
Elõjegyzés szükséges!
Bõrgyógyászat
Szívultrahang-vizsgálat
Elõjegyzés szükséges!
Urológia
Diabetológia
Elõjegyzés szükséges!
Allergológia

I. sz. rendelõ
II. sz. rendelõ
II. sz. rendelõ
I. sz. rendelõ
I. sz. rendelõ

Dátum

Idõpont

Szakrendelés

2010. 02. 17.
2010. 02. 24.

9.00 - 12.00
13.00 - 15.00

2010. 02. 25.

12.30 - 15.00

Urológia
II. sz. rendelõ
Diabetológia
I. sz. rendelõ
Elõjegyzés szükséges!
Reumatológia
I. sz. rendelõ
Elõjegyzés szükséges!

A szakrendelésekkel kapcsolatos
elõjegyzéseket a NUKLEO-MED Kft. adminisztrálja a 75-64-es telefonszámon.
A szakrendelésekre vonatkozóan to-

Helyszín

vábbi információ a 68-49-es telefonszámon Ledneczki Imréné Kati humánpolitikai ügyintézõtõl kérhetõ.
Lovásziné Anna

Nyugdíjasportál a paksi atomerõmûben
A társasági nyugdíjasportál létrehozásával kapcsolatban Körmöczi Zoltánnal, a
humán igazgatóság információfelelõsével
és a nyugdíjasportál funkciógazdájával
beszélgettünk.
Ennek kapcsán az alábbiakat tudtuk
meg.
Elõzményként annyit el kell mondanunk, 2009-ben több PA Zrt.-s nyugdíjas
is kéréssel fordult a vezérigazgató úrhoz,
mely szerint az erõmûben mûködõ társasági információs rendszerhez (intranet)
szerettek volna elérhetõséget kapni. Ezzel
lehetõségük nyílna az erõmûvet érintõ aktuális kérdésekrõl, eseményekrõl, hírekrõl értesülni. A kérés megfontolása alapján döntés született, melyet többkörös, a
Tájékoztató és Látogatóközpont munkatársai, az igazgatósági információfelelõsök és hírszerkesztõk és az MVMI Zrt.
kommunikációs modul csoportja közötti
szakmai egyeztetés elõzött meg, hogy létrehozzák a nyugdíjasportált. Természete-

sen egy meghatározott adattartalommal,
melyhez csak a nyugdíjasok részére biztosítanak hozzáférési lehetõséget. Mivel
társaságunk nyugdíjasai az esetek 90%ában a jóléti osztályon keresztül intézik
az ügyeiket (pl.: üdülés, juttatások stb.),
ezért döntés született arról is, hogy e szervezet fogadja a jogosultságkérési igényeket, és az észrevételekkel is hozzájuk lehet majd fordulni.
A portált, mely 2009 végén készült el,
a teszteléseket követõen 2010-tõl elérhetik a felhasználók az alábbi internet címen: http://nyugdijas.npp.hu/.
A jelenlegi tartalom folyamatosan bõvülni fog a közérdeklõdésre számottevõ
témakörökben. A következõ menüpontokat viszont már most is látni lehet a fõlapon: egyszerûsített telefonkönyv a legfontosabb erõmûves telefonszámokkal, ebédrendelés, az erõmûbõl induló és oda érkezõ buszok menetrendje, az Atomerõmû
újság és a Heti Hírlevél elektronikusan letölthetõ formátumú számai, egy közvetlen

link a balatonfüredi rekreációs központ
honlapjára, a Dokumentumtár a különbözõ ügyintézésekhez szükséges nyomtatványokkal és a Galéria, melyben a
nyugdíjasokat érintõ rendezvényekrõl készült fényképek kerülnek feltöltésre.
Jogosultságkéréssel és egyéb észrevételekkel kapcsolatos leveleiket a nyugdijasportal@npp.hu címre küldhetik a felhasználók.
Gyöngyösiné Nyul Petra
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Hogyan töltik napjaikat az atomerõmû nyugdíjasai?
Pach János nyugdíjas kollégát paksi otthonában kerestem fel. János feleségével, Marikával lakik egy 3
szobás társasházi lakásban.
– Hol dolgoztál, mielõtt az erõmûbe
felvételt nyertél?
– A Paks-Faddi, majd a Szekszárd-Paksi Vízi Társulatnál tervezõként, illetve
mûvezetõként, a 22. Számú ÁÉV-nél létesítményfelelõsként, a Tolna Megyei Vízmû Paksi Üzemmérnökségén üzemvezetõként, a paksi városi tanácsnál pedig fõelõadóként dolgoztam, mielõtt 1985. március 11-én felvételt nyertem a Paksi Atomerõmû Vállalathoz.

– Mondanál néhány szót a felvételed
elõzményeirõl?
– A városi tanács mûszaki osztályán
dolgoztam, ahol az erõmûves fejlesztések
során munkakapcsolatba kerültem több,
erõmûben dolgozó mûszaki vezetõvel. A
tárgyalások, munkamegbeszélések szünetében személyes beszélgetésre is lehetõség volt. Egy ilyen beszélgetés alkalmával került szóba, hogy szívesen kipróbálnál magam egy nagyvállalatnál.

– Melyik szervezetnél milyen munkakörben dolgoztál?
– Mûszaki végzettségem van, ezért az
akkori gépészeti fõosztály külsõ technológiai osztályára nyertem felvételt gépész munkakörbe. A szervezet feladatkörébe tartozott az ivóvíz-, a tûzivíz- és
a fûtési rendszerek üzemeltetése. Abban az idõben még a lakótelep távfûté-

Elõfordulhat, hogy figyelmetlenségbõl
hagyunk el dolgokat, mint például esernyõt, kesztyût a buszon, de úgy is, hogy
véletlenül kicsúszik a zsebünkbõl, a táskánkból, vagy úgy, hogy kinyílik a fülbevaló vagy nyaklánc zárja, és észre sem
vesszük, amikor leesik.
Sokszor azonnal le is mondunk az elveszett holmijainkról. Nem is keressük,
mondván, úgy sem lesz meg, már valaki
biztosan eltette magának. Pedig érdemes
utánajárni, érdeklõdni.
Itt az atomerõmûben is sok olyan tárgyat találtak, melyek gazdájukra várnak, és
melyekkel a rendészeti osztály munkatársai foglalkoznak. Berki Sándor vagyonvédelmi elõadótól a területen belül elhagyott
tárgyak, értékek sorsáról érdeklõdtem.

– Jellemzõen milyen értékeket hagynak
el a dolgozók?
– Kulcsokat, pénzt, öltözõkben órát,
karláncot, fülbevalót, pénztárcát, telefont,
esernyõt, szemüveget, tehát bármit, ami
elhagyható.

– Hol és mennyi ideig kerülnek megõrzésre ezek a tárgyak?

szélgetni, másrészt az Atomerõmû újsággal együtt eljuttatott tájékoztatók olvasása során.

sével kapcsolatos feladatokat is osztályunk végezte.

– Milyen munkahelyi élményre emlékszel vissza szívesen?

– Melyek azok a juttatások, amelyeket igénybe tudsz venni?

– Nincs olyan feladat, amit külön kiemelnék. Úgy foglalhatnám össze a munkámat, hogy a 23 év alatt az erõmû gépészeti, külsõ technológiai szakterületeihez
tartozó rendszerek mûszaki elõkészítõ
fejlesztési, átalakítási munkáiban vettem
részt, beleértve a 5-6. blokki mélyépítési
és közmûmunkáinak elõkészítését és
részbeni megvalósítását.

– Az atomerõmû nyugdíjasok részére
nyújtott juttatásoknak, kedvezményeknek olyan széles a palettája, hogy valószínûleg minden nyugdíjas részére biztosít
valamilyen lehetõséget. Néhány elemet
kiemelnék, amely bennünket is érint: a
saját üdülõket ingyenesen vehetjük
igénybe közvetlen családtagjainkkal
együtt, az áramot kedvezményesen vásárolhatjuk és ingyenesen beszélgethetünk
mobiltelefonon. A készülékekhez a társaság igazolása alapján juthattunk szintén
kedvezményes vásárlással.
A társaság nyugdíjasairól a vezetõknek
egy olyan gondoskodása tapasztalható,
amely országosan egyedülálló. Egy nyugdíjas számára ezek a juttatások jelentik volt
munkáltatója részérõl az erkölcsi és anyagi megbecsülést, amiért hálásak vagyunk.

– Mikor lettél nyugdíjas?

– 23 éves részvénytársasági munkaviszony után, a mûszaki igazgatóság rendszertechnikai osztályáról rendszertechnológusként, korengedménnyel 2007. december 31-én vonultam nyugállományba, akkor 55 éves voltam.

– Hogyan telnek napjaid, mivel foglakozol?
– Kellemesen telnek a napjaim, jó beosztással mindenre jut idõm. Feleségem
még dolgozik, ezért besegítek a háztartási feladatokba. Szeretek barkácsolni, és
van egy szõlõm, amelyet magam mûvelek. Esetenként építõmérnöki magántervezéssel is foglalkozom. Alapító tagja vagyok a Tolna Megyei Mérnöki Kamarának. A katolikus egyházközség vezetõségi tagja vagyok. A mûszaki jellegû ügyintézést igénylõ munkákat vállalom, legutóbb a Makovecz Imre által tervezett
Szentlélek templom beázásának meg-

szüntetésén dolgoztunk. Az egyházközség énekkarában is énekelek. Két fiúgyermekünk van, mindketten mûszaki pályán szereztek diplomát. Péter házas, két
fiúunokánk boldog apukája, Budapesthez
közeli településen élnek. Kisebbik fiunk,
János még nõtlen, õ Budapesten él és dolgozik. A gyerekek 2-3 hetente járnak haza Paksra. Az ünnepeket és a családi eseményeket, születésnapokat, névnapokat

Talált tárgyak az erõmûben
– A tárgyak nálunk kerülnek õrzésre.
Ennek ideje minimum egy év, de 2-3 évvel
ezelõtt elvesztett tárgyakat is õrzünk még.

– Hogyan kerül az adott érték hozzátok megõrzésre, mi az eljárás menete?
– A megtaláló a talált tárgyat leadhatja bármelyik beléptetési ponton a biztonsági szolgálatnak, ahol jegyzõkönyvet
vesznek fel. A jegyzõkönyv alapján kerül
hozzánk, amelyet nyilvántartásba veszünk, feltesszük az erõmûves honlapra,
majd õrizzük, és várjuk a tulajdonos jelentkezését.
A dolgozók nagy része nem is tudja,
hogy az erõmû belsõ elektronikus hálózatán lehetõsége van elveszettnek hitt értékeinek keresésére (Társasági Portálrendszer fõoldal -> Témakínálat -> Tájékoztatás, kommunikáció-> Talált tárgyak).

– A tulajdonosa hol, kinél tud érdeklõdni, illetve hol veheti át elhagyott értékét? Gondolom, ugyanitt kell azt is
bejelenteni, ha valamit elvesztettünk?

– A PA Zrt. belsõ hálózatán keresztül
a rendészeti osztály rendszeresen tájékoztatja a dolgozókat a talált tárgyak listájáról. A talált tárgyak után a 80-39-es
erõmûves és a 06-20-9123-726 mobiltelefonszámon Kródi Józsefnél lehet érdeklõdni. Fenti elérhetõségeken jelezhetjük,
ha elvesztettünk valamit, továbbá mód
van arra is, hogy a talált, elveszett tárgyakat az intraneten feltüntessük.

Talált tárgyak:
• 1 db fémbõl készült karlánc, 101-es
épület - (2010. január 26-án)
• 1 db kicsi biztonsági kulcs - HUWIL (2010. január 20-án)
• 1 db ezüstnek látszó vékony karlánc (2010. január 14-én)
• 1 db ezüstnek látszó nyaklánc kék medállal - (2009. december 15-én)
• Kulcscsomó, Winkhaus kulccsal
(2009. november 18-án)
• Pénzösszeg - (2009. november 18-án)
• 1 db telefontok - (2009. október 19-én)

általában együtt ünnepeljük. A gyerekekkel és unokákkal együtt töltött idõ nagyon
kellemes számunkra.

– Hogyan szerzel tudomást a PA Zrt.
által a nyugdíjasok számára kínált
juttatási lehetõségekrõl?
– A juttatási lehetõségekrõl egyrészt a
kollégáktól szerzek tudomást, akikkel
személyesen és telefonon is szoktam be-

• Pénzösszeg - (2009. szeptember 7-én)
• 1 db nõi karóra - (2009. szeptember 4-én)
• 1 db kulcscsomó, 15 db kulccsal (2009. július 9-én)
• 1 db Renault Expressz indítókulcs (2009. június 23-án)
• 1 db ezüstnek látszó köves fülbevaló (2009. június 3-án)
• 1 db kulcscsomó - (2009. május 13-án)
• 1 db kulcscsomó - (2009. május 4-én)
• 1 db SUZUKI indítókulcs - (2009. április 20-án)
• 1 db 512 MB pendrive - (2009. márc. 13.)
• 1 db Winkhaus kulcs - (2009. márc. 2.)
• 1 db szemüveg - (2009. január 29-én)
• 1 db aranynak látszó fülbevaló - (2009.
január 12-én)

– Engem személy szerint nagyon érdekelnek az erõmû bõvítésével kapcsolatos
híradások. Szeretném, ha a bõvítési munka nagyon sok fiatalnak munkát és megélhetést biztosítana. Talán abban is reménykedhetünk, hogy gyermekeink akik az ország más településein találtak
munkát, s ott telepedtek le - visszatérnek
Paksra, ahol felnevelkedtek, s ahol szüleik jelenleg is élnek.
Kzné

Híres paksi elõdeink
- Életrajzi gyûjtemény

Elveszett és keresik:
• Fekete keretes olvasószemüveg, tok
nélkül (2009.július 7-én)
Reméljük, hogy az elhagyott tárgyak mielõbb gazdájukra lelnek. Kérjük munkatársainkat, figyeljék a portálrendszeren megjelent információkat, és bátran
érdeklõdjenek elveszett tárgyaik iránt!
T.-P.A.M.

Liszkai János

Kóti Balázs

Liszkai János nyugdíjas kollégánk 2010. január
25-én szekszárdi otthonában rövid szenvedés után elhunyt.
Bogyiszlón 1945. szeptember 28-án született.
Kõmûves szakképzettsége mellett magasépítõ technikusi és programozói képzettséget szerzett. 1985-ben
lépett be a Paksi Atomerõmû Vállalathoz, ahol
gépészként, majd pedig az építészeti osztályon geodéziai
rendszerfelelõsként dolgozott. Munkáját mindig lelkiismeretesen végezte, jó közösségi ember volt. Vezetõivel és kollégáival kialakított
kapcsolatának ápolását kiemelkedõen kezelte, barátságos, elõzékeny és önzetlen
jellemzõ emberi tulajdonságokkal rendelkezett. 2005. év végén vonult nyugállományba. Nyugdíjasként is aktívan élt, hobbija a számítástechnika, a horgászat és
a barkácsolás volt. Szekszárdon élt, házastársával 40 évig éltek kiegyensúlyozottan,
megértésben. Négy gyermeket neveltek fel, közülük a legkisebb fiú és lány ikerpár.
2008-ban súlyos betegséget diagnosztizáltak nála, a kórházi kezeléseket azonban nem
vállalta, mert szervezetére nagyon megterhelõek voltak. Bekövetkezett haláláig otthonában felesége és gyermekei gondos ápolásában részesült.
2010. február 1-jén a szekszárdi alsóvárosi temetõben vehettek végsõ búcsút tõle
a szertartáson megjelent rokonok, ismerõsök, barátok, kollégák. A hátramaradt
házastárs és gyermekei mély gyászában a Paksi Atomerõmû Zrt. vezetése és kollektívája együttérez, nyugdíjas kollégánk emlékét megõrizzük.
Kzné

Kóti Balázs, a PA Zrt. nyugdíjasa 2009. december
29-én a szekszárdi kórházban életének 74. évében,
rövid szenvedés után elhunyt.
Komádiban 1935. augusztus 20-án született, iskoláit ugyanitt végezte. Komádiból 1965-ben költözött
családjával Dunakömlõdre, ahol a helyi termelõszövetkezetben helyezkedett el. Ezt követõen az Erbe
munkavállalójaként dolgozott az erõmû építésénél,
majd 1981. június 22-én létesített munkaviszonyt a
Paksi Atomerõmû Vállalatnál. A villamos üzemviteli osztályon karbantartó lakatosként, késõbb pedig a szolgáltatási osztályon primer köri öltözõügyeletesként dolgozott. 1993. március 31. napján vonult nyugállományba. Munkáját pontosan végzõ, megbízható ember volt. Vezetõivel és munkatársaival jó kapcsolatot alakított
ki.
Dunakömlõdön élt feleségével, 2009. évben ünnepelték 50. házassági évfordulójukat. Nyugdíjas éveit családja körében töltötte, szívesen kertészkedett. Betegsége alatt nehéz napjaiban felesége gondviselésében részesült. Két fiúgyermeke, három unokája és egy dédunokája van.
Nyugdíjas kollégánkat a dunakömlõdi temetõben helyezték örök nyugalomba.
Gyászolják szerettei: felesége, gyermekei és azok családja, rokonok, ismerõsök,
kollégák. Kóti Balázs nyugdíjas kollégától a Paksi Atomerõmû Zrt. kollektívája
ezúton búcsúzik, emlékezetünkben megõrizzük, nyugodjék békében.
Kzné

1945-2010

– Beszélgetésünk összegzéseként mit
szeretnél még elmondani?

1935-2009

Pakson, a Városháza zsúfolásig megtelt
nagytermében ismerhettük meg Kernné
Magda Irén: Híres paksi elõdeink c. életrajzi gyûjteményét, amely a Pákolitz István Városi Könyvtár Hiador-sorozatának
legújabb tagja. A hiánypótló biográfiát, a
város nevezetes személyeinek egybegyûjtött életrajzait a népszerû sorozat gazdája, Gutai István könyvtárigazgató, valamint Cserna Anna fõlevéltáros és dr. K.
Németh András régész-fõmuzeológus
ajánlotta az érdeklõdõk figyelmébe.
A méltán kedvelt szerzõ is szólhatott
az egybegyûltekhez, így megtudhattuk,
hogy több mint tizenöt éves szorgos gyûjtõmunkájának eredményét foghatjuk a
kezünkbe. A szerzõ külön megköszönte a
Paksi Hírnök fõszerkesztõjének, hogy
2006 februárjától közel három éven át
megjelenõ "Híres paksiak, paksi hírességek" c. sorozatában az olvasók már megismerkedhettek egy-egy városunkhoz köthetõ neves személy életmûvével. Az eddig
ismert lexikonokban található hûvös
hangvételû, semleges, objektív tényeket
felsoroló adat-tárokhoz képest a szerzõ
bevallottan az olvasmányos stílusra törekedett, melyet sikerrel valósított meg az
értékõrzõ kötetben. Városunk elmúlt háromszáz évében meghatározó tevékenységet folytatott, a Pakshoz köthetõ személyek életrajzait tanulmányozva kirajzolódik, hogy komoly, számunkra eddig nem
ismert kulturális értékeket is képvisel ez
a település.
A többek között Paks Város Önkormányzata és a Paksi Atomerõmû Zrt. támogatásával megjelent hasznos kézikönyv Pakson a Péger Galériában és a Dózsa György utcai Pelikán könyvesboltban
szerezhetõ be.
Sipos László
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A Paksi FC hírei

Az elsõ heti közös hazai ráhangolódást
követõen balatonfüredi edzõtábor következett. A zöld-fehérek napi két edzés
mellett felkészülési mérkõzésekkel fûszerezve folytatták a munkát. A decemberben átadott Fehérvári úti mûfüvön a
Barcs ellen január 26-án 6: 0-s gyõzelemmel mutatkozott be Gellei Imre formálódó együttese. „A pálya kiváló, örülünk neki, rengeteget edzünk rajta, viszont vigyázni kell, mert az ízületeket
nagyon megviseli. A felkészülés idõszakában a napi két edzés fárasztó, de nem
kesergünk, tesszük a dolgunkat becsülettel” - mondta el Éger László, a PFC csapatkapitánya. „Az erõnléti gyakorlások
közt jó néha labdát látni, meccset játszani. Bizakodom, hogy elkerülnek a sérülések, és a tavasszal segíteni tudok a magasabb célok elérésben. A füredi edzõtábor a fáradtság ellenére jó hangulatban
telt” - csatlakozott társához Weitner
Ádám, a zöld-fehér klub játékosa.
Január utolsó szombatján a másodosztályú Péccsel meccselt a Gelleiegylet, és 3 : 2-re gyõzött, majd egy hétre a horvátországi Rovinjba utazott a
Paksi FC. „A program elkészült, jó csa-
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Gõzerõvel készül a 2009-2010-es
bajnokság tavaszi szezonjára a Paksi FC Soproni Ligában szereplõ labdarúgócsapata.

patok ellen játszunk majd déli szomszédainknál is. Elsõ-, másod- és harmadosztályú gárdákkal mérkõzünk, remélhetõleg jobb éghajlati körülmények
közt, füves pályákon. Sajnos sok a sérültünk, de bizakodom, hogy a maródiak is hamar felépülnek” - nyilatkozott
Gellei Imre, a PFC vezetõedzõje az in-

dulás elõtt. Horvátországban lapzártánkig két összecsapáson játszott az
atomváros együttese. A HNK
Sibenikkel szemben 3 :1-re alulmaradtak, míg a Rovinj ellen 2:0-ra gyõztek
Tököliék. Rossz hír, hogy a nyáron az
MTK-tól érkezett Urbán Gábor térdsérülést szenvedett, az elsõ diagnózis sze-

rint komoly a baj, az alapos kivizsgálás
azonban még hátra van.
Az átigazolási határidõ lejárta után kijelenthetõ, három új játékossal bõvült a
Paksi FC kerete. Bartha László Kozármislenybõl, a paksi Vayer Gábor Lengyelországból, míg Völgyi Dániel a Gyõri ETO FC-tõl érkezett a Fehérvári útra,
távozó egyelõre nincs. Február második
hetétõl ismét hazai környezetben készül
a Ligakupa és a bajnoki rajtra a PFC. A
zöld-fehérek a kupában, a Ferencváros,
az Újpest és a Haladás társaságában a B
csoportban küzdenek, az elsõ meccset
február 17-én Újpesten játsszák. A honi
elsõ osztályú pontvadászat tavaszi küzdelemsorozata február 20-án kezdõdik.
Akkor a Zalaegerszeg látogat a Fehérvári úti stadionba. Hír még a Soproni Ligás
csapat háza tájáról, hogy február 8-án
megkezdõdnek a sporttelep elõtti parkoló átépítési munkálatai. A beruházás 45
millió forintba kerül, a kivitelezõ a Soltút Kft. A paksi városvezetés a vendégszurkolók parkolási lehetõségét is igyekszik minél hamarabb megoldani - eddig
a mûfüves pálya elõdjén, a „régi salakoson” állhattak meg autóikkal, buszaikkal
az ellenfél szimpatizánsai. A tervek szerint a város határában jelölnek ki új
megállóhelyeket a polgármesteri hivatal
illetékesei.
Faller Gábor

Különleges sportélményben volt része annak, aki kilátogatott január második
szombatján délután az ESZI sportcsarnokába. Huszadik alkalommal rendezték
meg a rangos teremfocitornát.
A rangos jelzõ nemcsak amiatt van,
hogy huszadik… Hacsak azt nézzük, hogy
a résztvevõk közül bõven ki lehetne állítani egy nagypályás csapatot azok közül,
akik magyar NB I-es mérkõzésen pályára léptek (Éger, Böde, Kiss Tamás, Sipeki,
Tamási G., Heffler, Mészáros, Buzás, Szabó J., Salamon, Gévai, Vári, Nagy I., Horváth S., Pokorni, Csoknyai), akkor már
sokatmondó a dolog, de a játék, a teltházas közönség, a küzdelem mindent elárul.
Az idén nem nevezett a nagy hagyományokkal rendelkezõ Borsi és a Kreszpark
gárdája, de meghatározó játékosaikat láthattuk a résztvevõ csapatoknál.
A decemberi alapszakasz után január
2-án rendezett elõdöntõn a jobb helyezésekért, valamint a döntõbe jutásért mérkõztek. Mindkét „döntõs” csata magas
színvonalú játékot, s a rendes játékidõben 4-4-es eredményt hozott. Rávezetéses büntetõkkel (ESZI-kupa specialitás saját kapujától indul a csatár, s 12 másodperc ideje van) dõlt el mindkét mérkõzés!
Az utolsó két hely sorsát a „tapasztalatcserére” érkezõ Kantin a tavalyi döntõs Galaxy Casino ellen vívta, mely párharc az utóbbi fölényes, kettõs gyõzelemét hozta.
A döntõnapon a hetedik helyért „sima”
gyõzelmet láthatott a publikum: a PSE
ifistái szervezett játékkal, szinte szétfutot-
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ESZI-kupa - Jubileumi teremfoci Pakson

ták a megyei bajnokságban szereplõ
Madocsaiakat (9:1).
Az ötödik helyért rendesen „odatették
magukat” a játékosok! Szinte az egész
mérkõzésen az FC Fabrostone csapata vezetett, azonban néhány perccel a vége
elõtt a Sörpatika Spáten kiegyenlített,
majd a vezetést is megszerezte. A Fabrostone nem tudott újítani, így 6:5 lett a vége. A Sörpatikánál Tóth M., Lilinger, Blatt,
Lacza, Makk Á. Kern T., a Fabrostone-nál
Hortobágyi, Szili, Reichert, Klement és a
Rompos fivérek emelhetõk ki.
A kisdöntõben a „Tanya” legjobbja,
Kiss Tamás váratlan megoldásainak köszönhetõen elhúzott két góllal, a félidõ
befejezése elõtt azonban szépített a „Ke-

rék”. A második félidõben (tavaly a legjobb játékosnak választott) Nagy István
kiváló játékának és góljainak köszönhetõen a Kerék Csárda 5:3-ra nyert a sérült
Tamási nélkül kiálló Tanya Csárda BIS
Hungary ellen. Náluk dicsérhetõ Müller
és Bérdi, Kiss T., Salamon, Buzás,
Dömény, Gévai. A Kerék Csárdában Nagy
István játéka az idén is élményszámba
ment, rajta kívül Csoknyai, a Fröhlich és
Szauer testvérek, valamint Szepessy játéka volt kiemelkedõ.
A döntõ elõtt a két kategóriában meghirdetett büntetõrúgó versenyen feliratos
Paksi FC mezt vehettek át a boldog nyertesek, majd az ASE (edzõ: Kolarics Zsolt)
és PSE (edzõ: Wolf Attila) U9-es focista

palántái arattak nagy közönségsikert a
bemutatómérkõzésen.
A döntõ elsõ félidejében a Böde testvéreknek köszönhetõen 2:0-ra elhúzott a
Plakész. A másodikban a PFC NB III-as
csapata beleerõsített, s Heffler és Osztermájer kiváló játékának köszönhetõen ki
is egyenlített. A Plakész egy kétperces kiállítás miatti emberelõnyt kihasznált, sõt
Éger és Böde vezérletével, no meg Tóth
bravúrjainak köszönhetõen már 4:2-re elhúzott. Ekkor kitámadott a PFC II, a teltháznyi közönség tombolása közepette gólt
ért el: 4:3! Az utolsó percre ismét emberelõnybe kerülõ Plakész - rutinos játékosainak köszönhetõen - már megtartotta az
eredményt. Tehát a döntõ: Gastro Blues
Club-Plakész - PFC II 4:3. A bajnokcsapat
legjobbjai: a kapus Tóth, a hétszeres válogatott Éger, a Böde testvérek, a csapatot
szervezõ Nagy L., Aschermann, Rein,
Lacza I., Aradi. A december elején kezdõdött torna során a PFC II-bõl kiemelkedõt
nyújtott a 37 gólos Osztermájer, a döntõnapon beteg Sipeki, az örökmozgó Heffler, a két kapus Bartus és Pokorni, valamint Szabó J., Haraszti, Mészáros, Dienes,
Fritz, Fiola.
Az elsõ három helyezett csapat komoly
tárgyjutalmat vehetett át a Paksi Atomerõmû Zrt. és a Duna-Sport Kft. felajánlásának köszönhetõen.
Egyéni díjak: gólkirály: Böde Dániel
(Plakész) 49 góllal, legjobb kapus: Tóth
Ferenc (Plakész), legjobb játékos: Sipeki
István (PFC II), legjobb paksi játékos: Szabó János (PFC II).
Összeállította: Boa András versenytitkár

Interneten a tízéves paksi lábteniszklub
Immár tízéves az Atomerõmû SE lábteniszklubja. Internetrõl is letölthetõ a versenyszabályzat, követhetõk a kiírások, az
aktuális eredmények, fotók, valamint a
versenybizottság döntései is.
Hazánkban és különösen Pakson, egyre népszerûbb a lábtenisz. A paksi lábteniszklub legfontosabb információi ma az
interneten is elérhetõk. A versenybizottsági (Patkós István, Sipos György Attila,
Izsák Lajos, Haragos Sándor, Szabadi Vilmos) tagok közül Izsák Lajos, a Paksi
Atomerõmû Zrt. építészeti és szakipari
szerviz osztály csoportvezetõje vállalkozott, hogy válaszol kérdéseinkre.

- Mikor és kik alapították az Atomerõmû SE Lábtenisz Baráti Kört?
- Még 1996 nyarán, egy önszervezõdõ tízfõs baráti társaság heti rendszerességgel találkozott az ASE-pálya tövében egy-egy izgalmas lábteniszmérkõzés kedvéért. Késõbb a
létszámgyarapodás miatt gondoskodnunk
kellett a technikai feltételek javításán, és
1999-ben érett meg a helyzet az Atomerõmû

SE Lábteniszklub megalakítására. Ekkor indítottuk el az elsõ szervezett és nyilvántartott bajnokságunkat, az ún. „A” ligát.

- Mi a helyzet manapság, és melyek a
jövõ tervei?
- Jelenleg 36 fõs a tagságunk. Heti két-két
játéknapon mérjük össze tudásunkat immár
három (Premier, PRO és Senior) ligában. Az
Atomerõmû SE és a Paksi SE sporttelep füves területein játszunk 2 x 3 fõs csapatokban,
telepíthetõ mobil eszközeink segítségével.
Egész évben, télen-nyáron a szabad ég alatt
zajlanak a „véresen” komoly bajnoki küzdelmeink, melyeket az év végi eredményhirdetés és a díjkiosztó zár le. Minden évben rendezünk családi napot is, ahol a feleségek, barátnõk, gyerekek is részt vesznek. Bízom abban, hogy a létszámunk továbbra is bõvül, hiszen akit egyszer megfertõzött a világ legszebb játéka, az nemigen tud többé lemondani róla. Várunk minden érdeklõdõt, akik kedvet, tehetséget éreznek e sportág iránt.
Információ : http://www.wix.com/
ASE_labtenisz_klub/96 honlapon.
S.L.

Squash - ahol
a fal adja a
másikat, és
csak magadra
számíthatsz!
Jó néhány évvel ezelõtt történt. Valami amerikai filmet néztem „félszemmel”, amelyben egyszer csak a menõ pénzügyi ifjak kezükben a teniszben használatosnál kisebb ütõkkel
egy üvegkalitkában „eszeveszett”
módon püföltek egy apró labdát. A
kis játékszer szemmel alig követhetõen pattogott össze-vissza a falakon,
a küzdõ felek pedig óriási vehemenciával üldözték, majd utolérve igyekeztek úgy megütni, hogy a másik
már ne tudjon beleütni. Ez volt a
squash, vagyis a fallabda.
Aztán néhány éve, amikor Tolnán
gyönyörû, hárompályás squashklub
nyílt, végre eljött az én idõm, gondoltam, lesz, ami lesz, végre kipróbálom. És ezzel el is „dõlt a sorsom”.
Mert annak idején meglátni és megkedvelni néhány képkocka mûve
volt, ám a fallabdát kipróbálni és „beleszerelmesedni” sem tartott tovább
néhány percnél! Mert észvesztõen jó
ez a játék. Azon kívül, hogy fizikailag szinte teljesen átmozgat, technikai és szellemi felkészültséget igényel, vagyis nemcsak lábbal, de észszel is kell játszani. Szinte nincs holtidõ, folyamatosan figyelni kell ahhoz, hogy a partnerünknek váratlan
helyzeteket teremtsünk, illetve, hogy
reagálni tudjunk az ellenfél „merényleteire”. Többféleképpen, többféle szinten lehet játszani: egyszerûen, ahogy egy kezdõ, de egyre több
tapasztalattal, rutinnal felvértezõdve a játék egyre gyorsabbá, élvezetesebbé tehetõ. A squash további nagy
elõnye, hogy a változó tudásszintû
játékosok különbözõ labdatípust vá-

laszthatnak, így már a kezdõk is sikerélményt érhetnek el. A labdák gumiból készülnek, közel négy centiméter átmérõjûek, belsejükbe pedig
gázt töltenek. Mivel a hideg labda
nem pattog megfelelõen, játék elõtt
nemcsak magunkat, hanem a labdát
is be kell „melegíteni”.
Átlagos gömbérzékkel megáldva kortól és nemtõl függetlenül - az alapok viszonylag könnyen és gyorsan
elsajátíthatók, mint ahogy a szabályok is, és két közel azonos tudású
egyén már a kezdetektõl mindkét fél
számára élvezetes csatákat vívhat.
Eredetét tekintve a „squash” angol
szó, a megütött labda által kiadott
hangra utal. Szó szerinti fordítása:
szétlapít, összeprésel, lottyan-tottyan.
A játék eredete az 1800-as évekre tehetõ, egy londoni börtönben kezdték
játszani, majd késõbb az iskolákban
vált egyre népszerûbbé. 1830-tól a
squashra is szabályokat alkottak, majd
rájöttek, hogy a kemény „racketsgolyó” helyett puhább labdára kell
váltani, mert így még változatosabbak lesznek az ütések, és a játék is jóval nehezebbé válik.
Magyarországon a squasht kb. 20
éve játsszák, igazán népszerûvé
azonban csak az utóbbi tíz évben
vált. Az elsõ pálya az egyik budapesti szálloda konditerme mellett épült,
azután sorra nyíltak a squashpályák
másutt is, de rohamos fejlõdést csak
a 90-es évek közepe hozott.
Amint az a fenti sorokból is valószínûleg kiviláglik, engem igazán „megfogott” ez a játék. Melegen ajánlom mindenkinek, aki szintén szeretné kipróbálni ezt a remek sportot. Medgyesy
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Jött a tél, a hó, a jég, a hideg…
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…és fotós kollégáink szép fotókat készíthettek.
A téli hónapokhoz tartozó népi hiedelem
szerint, ha február 2-án süt a nap, akkor a
barlangjából kibújó medve meglátja saját
árnyékát, amitõl megijed és visszabújik,
vagyis hosszú lesz a tél. Ha viszont borús
az idõ, akkor a mackó kint marad, mert
már hamar jön a tavasz. A népi megfigyelés alapja, hogy a medvék általában téli álmot alszanak, és február elején kezdenek
ébredezni.

XX. Villamosenergia-iparági teketalálkozó 2009

Robert Capa - Harcképek

Elsöprő paksi siker!

Kiállítás a Paksi Képtárban

Férficsapat:
1. hely: Paks 1-es csapata: Németh Sándor, Kovács
András, Égner Attila
6. hely: Paks 2-es csapata: Szalai János, Acsádi Kornél, Suplicz Sándor

11. hely: Paks 3-as csapata: Fenes László, Gerzsei
Zoltán, Tóth András
Csapatok Létszáma: 43
Férfi egyéni:
3. hely: Szalai János
13. hely: Égner Attila
17. hely: Kovács András
Férfi egyéni versenyző:145 fő
Vegyes páros:
2. hely: Gyarmathy Katalin - Kovács András
5. hely: Sztanóné Körösztös Livia - Égner Attila
6. hely: Herman Zoltánné - Németh Sándor
8. hely: Tamás Erzsébet - Acsádi Kornél
10. hely: Bérces Zsuzsanna - Szalai János
Vegyes páros kategóriában 64 páros indult.
Összetett csapatverseny:
1. hely: Paks I. női - Paks I. férfi
2. hely: Paks II. női - Paks II. férfi
Suplicz Sándor
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Pakson bemutatták a „Placc”-ot

Ifjúsági közösségi teret mutatott be január
26-án a Paksi Közmûvelõdési Nonprofit
Kft. Ifjúsági Információs és Tanácsadó
Irodája a Városi Mûvelõdési Központban
„Placc” néven. „Kell egy hely” - ez volt az
elsõ szlogenje annak a pályázatnak,
melyet az Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda nyújtott be azzal a céllal, hogy a
paksi fiatalok számára kialakítson egy
közösségek mûködésére alkalmas teret. A
sikeres pályázat nyomán nyílt meg a VMK

Nagy érdeklõdés mellett nyílt meg január 28-án a Paksi Képtárban a Magyar Nemzeti Múzeum Robert Capa
képeibõl összeállított "Harcok és arcok" címû kiállítása.
A magyar származású fotómûvész haditudósítóként vált világhírûvé. Rövid élete során öt csatatéren fényképezett, halálát is egy akna okozta Indokínában.
Alkotói hagyatékát ma New Yorkban õrzik.
Robert Capa életmûvét - megnyitójában - Kincses Károly fotómuzeológus
ajánlotta a közönség figyelmébe. A tárlat nem csupán vizuális élményt nyújt
és gondolatokat ébreszt, hiszen minden
képhez tartozik néhány sor felirat is,
mely alkalmat nyújt a történelmi ismeretek elmélyítésére is. Mindazonáltal
valamennyi felvételben tetten érhetõ Capa hitvallása: „Ha nem elég jók a képeid, nem voltál elég közel.”
A Pakson látható kiállításról dr. Lengyel Beatrix, a Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárának vezetõje beszélt.
2008-ban a Magyar Nemzeti Múzeum
megvásárolt 985 Robert Capa-fényképet
a New York-i International Center of
Photography gyûjteményébõl, a kulturális kormányzat segítségével.
Pakson ötven kép került ebbõl kiállításra. A most kiállított fotók 4 földrész
23 országában készültek. A képek mellett egy Robert Capáról készült filmet is
megtekinthetnek az érdeklõdõk a képtárban.

Néhány szó Robert Capáról:
Friedmann Endre néven született Budapesten, a 20. század egyik legjelentősebb fotósa, elsősorban dokumentaristaként, haditudósítóként tartják számon. Rövid élete
során öt csatatéren fotózott (a spanyol polgárháborúban, a japánok kínai inváziójakor, a II. világháború európai hadszínterein,
az első arab-izraeli háborúban és Indokínában). A II. világháború folyamán Londonban, Észak-Afrikában, Olaszországban, a
normandiai partraszállásnál, az Omaha
Beachen és Párizs felszabadításakor is ott
volt, és dokumentálta a háború eseményeit. Szülei szabók voltak, Budapesten a Kossuth Lajos utcában volt az üzlethelyiségük.
Egy bátyja (László) és egy öccse (Kornél)
van. Öccse később szintén fényképész lett,
és Cornell Capa néven fut be szép karriert.
A kiállítás 2010. március 21-ig tekinthető
meg.
Wollner Pál
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A jubileumi, 2009. évi teketalálkozón a paksi atomerőmű csapata az elmúlt évek jó eredményeit is felülmúlta. A legeredményesebb társaságok pontversenyét magasan megnyerte (1. Paks 92 pont, 2. Bp.
Erőmű 40 pont). A siker értékét növeli, hogy technikai okokra hivatkozva nem választották külön az
amatőr és az igazolt játékosok versenyét.
A részletes eredményeink:
Nõi csapat:
1. hely: Paks 1-es csapata: Herman Zoltánné,
Sztanóné Körösztös Livia, Gyarmathy Katalin
3. hely: Paks 2-es csapata: Bérces Zsuzsanna, Berkes Zsuzsanna, Tamás Erzsébet
Csapatok létszáma: 20
Nõi egyéni:
3. hely: Herman Zoltánné
7. hely: Gyarmathy Katalin
8. hely: Berkes Zsuzsanna
Női egyéni versenyző: 73 fő

Vért adsz, életet adsz!
alagsorában a „Placc” névre keresztelt
hely. A program védnöke Hajdú János polgármester volt. A megnyitó köszöntõjét
Mezõsi Árpád, az önkormányzat Ifjúsági,
Sport- és Esélyegyenlõségi Bizottságának
elnöke tartotta, aki emlékeztetett arra,
hogy a város a rendszerváltás idején
bezárt ifjúsági ház megszûnése óta adós
a fiataloknak ezzel a lehetõséggel.
Darócziné Szalai Edit, a VMK igazgatója kiemelte, hogy a hely kialakítása

az ifjúsági iroda dolgozóinak nagyszerû
csapatmunkáját dicséri.
A „Placc” tanulásra, olvasásra és internetezésre alkalmas helyiséggel,
valamint csocsóval, asztali focival és
más játékokkal berendezett teremmel
várja a ráérõ fiatalokat, akik hamarosan
érdekes programok résztvevõi is lehetnek: egyebek között önvédelmi sportok,
tánc, filmklub és házi bajnokságok várják majd õket.
Wollner Pál

Városunkban a Paksi Atomerõmû Zrt. az egyetlen olyan
cég, az egyetlen olyan munkahely, mely üzemi területén biztosítja a véradás lebonyolításának feltételeit.
Helyiséget bocsát rendelkezésre és támogatja munkavállalóit a véradáson való
részvételben.
A Magyar Vöröskereszt Paks VárosiKistérségi Szervezete kezdeményezésére a PA Zrt. Vöröskeresztes Alapszerve-

zete, mint eddig minden évben, idén is három alkalommal szervez véradó napot a
paksi atomerõmûben. Az elsõ alkalomra most, év elején
kerül sor.
Az atomerõmû I. sz. orvosi rendelõjében 2009. február 17-én 7 órától 14 óráig
várják véradásra a PA Zrt.
munkavállalóit és az atomerõmû területén munkát végzõ vállalkozók, cégek
dolgozóit.

