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30 éves őrség

A Paksi Atomerőmű Zrt. Fegyveres
Biztonsági Őrsége 2010. június 3-án az
Energetikai Szakközépiskola főiskolai
nagyelőadójában tartotta ünnepi állománygyűlését, mellyel megalakulásának 30. évfordulójára emlékeztek.

hogy a biztonsági elemek egymásra épülésében az „első lépcső” a fegyveres biztonsági őrség, amelynek kellő szakmai tudással, önfegyelemmel és a feladat súlyát
szem előtt tartva kell szolgálatát ellátni. Ez
nemcsak napjainkra, hanem az elmúlt 30
évre is jellemzően állítható – hangsúlyozta
Kovács Zoltán.
Radnóti István, a PA Zrt. biztonsági igazgatója személyes visszaemlékezéssel kezdte
beszédét, majd méltatta az őrség munkáját.
– Mindvégig jól kiképzett, feladatát teljesítő állománnyal rendelkeztünk, akik
értették a dolgukat – mondta. A feladatok
teljesítéséhez az atomerőmű mindenkori
vezetése biztosította a technikai feltételeket és a képzéseket. Kezdetben a fizikai védelem feladatát a polgári fegyveres őrség
egyedül látta el. Később az őrség átalakult,
az 1990-es években megosztottá vált, és
szoros együttműködés alakult ki az Atomix
Kft. Biztonsági Szolgálata és a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Neutron Bevetési Osztálya között. Ez tette lehetővé, hogy
ma a fizikai védelem magas színvonalon
biztosított az atomerőműben.
Szigeti Lajos, a Magyar Fegyveres Biztonsági Őrség Szakmai Egyesületének
elnöke az egyesület létrejöttének szükségességéről szólt. Mint mondta, hosszú
évek teltek el anélkül, hogy a fegyveres
biztonsági őrségeknek szakmai érdekképviselete lett volna. A közel egy éve működő szervezetnek nagyszámú tagsága van
az atomerőműből is. A létszám, a háttér

A rendezvényen jelen voltak az állomány
aktív tagjai mellett az egykori, ma már
nyugdíjas kollégák, a hivatalos szervek vezetői, a partnercégek képviselői, valamint a
Paksi Atomerőmű Zrt. jelenlegi és korábbi
vezetői.
Az ünnepség jelentéstétellel vette kezdetét, amit Végh Csaba őrségparancsnok tett
Süli János vezérigazgatónak.
Köszöntőszavaiban Süli János felidézte
a kezdeti időszakot, amikor is gondoskodni kellett az első friss üzemanyag-szállítmány, valamint az értékes technika
őrzéséről, és biztosítani kellett a tisztaszerelési követelményeket. Beszélt a
fegyveres őrség folyamatos fejlődéséről,
az új kihívásokról, napjaink igényeinek
való megfelelésről, így a beléptetés, az
őrzésvédelem szigorításáról. Az új blokkok építésével kapcsolatban említést tett
a nemzetközi követelményekről, a biztonsági őrségre háruló újabb feladatokról,
elvárásokról.
Dr. Kovács Zoltán r. ezredes, a Tolna Megyei
Rendőr-főkapitányság rendészeti igazgatója,
főkapitány-helyettes elismerő szavakkal üdvözölte az őrség tagjait. Kiemelte, hogy akik
ma ünnepelnek mindannyian részesei voltak
vagy ma is részesei annak a munkának, ami
a legmagasabb fokú biztonságát garantálja a
magyar villamos ipar fellegvárának.
– A rendőri szakirányítás, a felügyeletet
és ellenőrzést ellátó vezetés úgy értékeli,
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Köszöntjük a Paksi Atomerőmű Zrt. Fegyveres Biztonsági Őrségét!

Radnóti István, a PA Zrt. biztonsági igazgatója

rendkívül fontos abból a szempontból,
hogy az érdekeket kellő súllyal lehessen
képviselni.

Szolidaritástól a barátságig

A továbbiakban a rendezvényen műsorvezetői feladatot ellátó Gyöngyösiné Nyul Petra
– aki az őrség múltját bemutató könyvben

főszerkesztőként működött közre – egy, a PA
Zrt. részéről megnyilvánuló rendkívül szép
gesztusról, az őrök által használt fegyverek
emléktárgyként való adományozásáról szólt.
Tájékoztatta az ünnepség résztvevőit arról,
hogy a fegyveres biztonsági őrségnél korábban rendszeresített maroklőfegyvereket az
elmúlt évben lecserélték, és ezeket a régi
pisztolyokat a jelenleg állományban lévő fegyveres őrök, valamint korábbi és jelenlegi parancsnokuk részére az erőmű vezetőségének
jóváhagyásával, hatástalanítva, díszdobozban
az ünnepség keretében átadják.
A használatból kivont és hatástalanított
fegyvereket - mint emléktárgyakat - Köllő
Imre, az erőmű rendészeti osztályvezetője,
a fegyveres biztonsági őrség felettes vezetője nyújtotta át az állomány tagjainak. Az
emléktárgyak átadásakor elsőként szólították Bárdosi Jánost, egykori parancsnokot,
aki pár szóval üdvözölte a volt kollégákat
és kifejezte köszönetét.
Az ünnepségen egyéni jutalmak átadására
is sor került, melynek keretében elismerésben részesült Juhász István, Kemény János,
Bencze János, Házi Géza és Végh Csaba.
A rendezvény a 30. éves jubileum alkalmából készített emlékkönyv bemutatásával
folytatódott. Köllő Imre a múltat felidéző
könyv kapcsán szólt arról, hogy kezdetben
polgári fegyveres őrségként, ma pedig fegyveres biztonsági őrségként működik a szervezet. Akkor az 1. blokk indítása előtt álltak,
most a bővítés előtt.
Az ünnepség zárásaként állófogadásra
került sor, ahol Pónya József az igazgatóság
elnöke mondott beszédet. Köszöntötte a 30
éves őrséget, melynek létrejötténél maga is
jelen volt és hosszú éveken keresztül vezérigazgatóként felügyelte munkájukat, gondoskodott működésükről. Lovásziné Anna

Villamosnap Pakson

alista világblokk része volt, egy olyan ideológia
által áthatva, amely ma számunkra már nem
vállalható. Viszont az ideológia hozzájárult
ahhoz, hogy kialakuljon a vietnami-magyar
barátság, amely ma már nem ideologisztikus,
hanem valóságos emberek közötti együttműködés. Az ilyen barátság sokkal tartósabb
és valóságosabb, mint amikor az államok
mondják meg kivel kell barátkozni, mondta
Puskás Imre.
Süli János vezérigazgatói köszöntőjében
az atomerőműben tett látogatásról is szólt,
amelynek folytatása is lehet, hiszen mi
nagy segítséget nyújthatunk a vietnami
atomerőmű-építési program képzési feladatainak megoldásához, mondta Süli János.
Az ünnepségen egy vietnami és egy magyar
diáklány részleteket adott elő a Dong-son-ról
és a csodaszarvasmondából.
A Fusz György tervezte emlékmű a vietnami
és a magyar nép ősi szimbolikáinak felhasználásával készült. A dobforma a vietnami
dong son bronz dobokra utal, amelyek az i.e.
II. évezredben jelentek meg a Dong-son-kultúrában. A szarvasmotívum pedig a csodaszarvasmondára utal, amely Kézai Simon krónikájában (Gesta Hungarorum, 1282-1285)
lejegyzett, a hun-magyar hagyományhoz tartozó eredetmonda.
-Beregnyei-
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Imre országgyűlési képviselő, a Tolna Megyei
Közgyűlés elnöke, Süli János, a PA Zrt. vezérigazgatója.
A vietnami vendégek még az ünnepség előtt
látogatást tettek az atomerőműben, ahol Süli
János vezérigazgató, dr. Varga-Sabján László
és Mittler István igazgatók tájékoztatták és
kalauzolták az atomenergetika iránt érdeklődő vendégeket. Ez az érdeklődés nem protokolljellegű volt, hiszen Dél-Ázsiában hatalmas
atomerőmű-építési program indult be. Vietnam
ebben a programban számít a 40 éve meglévő paksi-vietnami baráti kapcsolatra.
Az üzemlátogatást követő
emlékmű-avatási ünnepségen felszólaló díszvendégek
hitet tettek a barátság fenntartására, a gazdasági és
turisztikai kapcsolatok kiszélesítésére, amely mindkét
ország érdeke.
Dr. Puskás Imre ünnepi
köszöntőjében elmondta:
a vietnami nép szabadságküzdelme az egész világon
nagyon sok emberben szolidaritást váltott ki. Abban az
időben hazánk akkor a szoci-

Közös ünneplésre és szórakozásra gyűltek
össze 2010. június 18-án Pakson az atomerőmű aktív dolgozói és nyugdíjasai, valamint az
Atomix Kft. munkavállalói. Az 1994 óta megrendezésre kerülő Villamosnap a 17. a sorban,
amelyek közül az elmúlt négy iparági szintű
volt, ám az idei ismét szűk családi, és ebben
a formában a 13. Szerencsét hozott ez a szám,
hiszen az országban és Paks környékén zivatarok voltak, ám a rendezvényt csak a késő esti
órákban zavarta meg rövid időre egy zápor. Az
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Pakson 1970. szeptember 24-én rendezték meg a szolidaritási napot, melynek keretében a volt járási pártbizottság
(Bun–villa, ma Poligon) mögött felavatták a
Magyar–vietnami barátság parkot. Miután
az erőmű megvásárolta és felújította az
Erzsébet Nagy Szállodát, a mögötte lévő
barátsági parkot átalakította parkolóvá.
Egy másik átalakítást a simontornyai Fried-kastélyon végeztetett az új tulajdonosa Thúróczy
László és neje, a vietnami származású dr.
Phan Bich Thien asszony, aki egyben a Magyarvietnami Kapcsolatért Közhasznú Alapítvány
elnöke. Az elnök asszony tudomást szerezve a paksi park átalakításáról, felkereste az
atomerőmű vezetését, és abban állapodtak
meg, hogy a korábbi emléktábla helyett a két
nép barátságát kifejező emlékművet állítanak
a magyar–vietnami diplomáciai kapcsolatok
felvételének 60. évfordulóján. Az emlékmű
elkészítésére a Szekszárdon
élő Fusz György keramikust,
szobrászt kérték fel.
Az emlékmű felavatására
2010. június 18-án 11 órakor került sor az Erzsébet
Nagy Szálloda északi bejárata melletti területen.
Az ünnepség díszvendégei voltak: Nguyen Lam,
a Vietnami Szocialista
Köztársaság (VSZK) Népfront
elnöke, Tran Ngoc Lien, a
VSZK ügyvivője, dr. Phan
Bich Thien, a Magyar-vietnámi Kapcsolatért Közhasznú
Alapítvány elnöke, dr. Puskás
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A Vietnami Demokratikus Köztársaság megalakulásának (1945.
szeptember 2.) negyedszázados
évfordulója alkalmából hazánkban
szolidaritási mozgalom indult a súlyos
háborúkat viselő és sokat szenvedett
nép megsegítésére.

időjárás kegyes volt a 7123 főnyi tömeghez,
amelynek kiszolgálásáról 420 fős személyzet
gondoskodott.
Enni- és innivaló is volt bőven, hiszen 1000
kiló kolbász, 2000 kiló csirkecomb, 14 000
rétes és 17 000 liter folyadék várta a vendégeket. Manapság ritka alkalommal lehet annyi
gyermeket és fiatalt látni, mint amennyi szórakozott a hatalmas sportkombinát területén. A
buli hajnali kettőkor ért véget, bár többen még
maradtak volna, akár reggelig is.
- Beri -
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Paks az atomenergetika nemzetközi színterén

Konzultációs nap az Országos Atomenergia-hivatalban

A WANO elnöke az atomerőműben
Az Atomerőműveket Üzemeltetők Világszövetsége (World Association of Nuclear Operators – WANO) elnöke, Laurent Stricker
hivatalos látogatásra a paksi atomerőműbe
érkezett. A WANO – mely 1989 májusában
alakult azzal a szándékkal, hogy az atomenergia-iparban érdekelt vállalatok nukleáris biztonságot célzó együttműködését
biztosítsa – vezetőjének paksi látogatása a
nemzetközi szervezet és a paksi atomerőmű együttműködésének jó példája.
Laurent Strickert a cégvezetés tagjai fogadták, Süli János vezérigazgató tájékoztatta a magas rangú vendéget a vállalat napi
működéséről, mutatóiról. A megbeszélé-

sen szó esett a nemrégiben lezáruló teljesítménynövelési projekt tapasztalatairól,
a küszöbön álló üzemidő-hosszabbításról
és a kapacitásbővítésről is. Ezt követően a
WANO elnöke üzemlátogatáson vett részt,
amelynek során megtekintette a 3. blokki
kiépítést és a turbinacsarnokot, a vezénylőtermet, az Erőmű-irányító Központot, majd
útja a Karbantartó Gyakorló Központba
vezetett.
A WANO vezetője előremutatónak nevezte a paksi útja során első kézből szerzett információkat, s reményét fejezte ki a
WANO és a PA Zrt. közötti további sikeres
együttműködést illetően.

A program a következő két nagy témát
ölelte fel:
1. Az atomenergia biztonságos alkalmazása és az OAH tevékenysége;
2. Ismerkedés a CERTA (Veszélyhelyzeti
Intézkedési, Gyakorló- és Elemzőközpont) működésével.
Az atomenergia biztonságos alkalmazásával és az OAH tevékenységével
foglalkozó előadást dr. Lux Iván, az OAH
főigazgató-helyettese, a Nukleáris Biztonsági Igazgatóság (NBI) vezetője tartotta.
Az előadás az alábbi fő témakörökből
épült fel: Az atomerőmű működési elve;
Válaszok az üzemeltetési kihívásokra; A
biztonság garanciái; Téves vélekedések;
Jogos aggályok. Az első három pont keretében a hallgatók egy közérthető, vetített ábrákkal illusztrált áttekintést kaptak
a reaktorban zajló magfizikai folyamatokról, a nukleáris energiát hő-, forgási,
majd villamos energiává alakító technológiai rendszerek felépítéséről, műszaki
paramétereiről és üzemeltetéséről, a
sugárzás elleni gátak rendszeréről és a
mélységben tagolt védelmi rendszerről.
Szó esett az atomerőmű üzemelésének
és az új blokkok létesítésének lakossági
elfogadottságát tükröző közvéleménykutatási eredményeiről. Ismertetésre

kenységét. A fiktív szituáció állatorvosi
ló módjára vonultatott fel minden lehetséges nehézséget, ami csak egy üzemzavar
kapcsán felléphet: csőtörés a 4. blokkon,
baleset a transzformátornál (egy teherautó nekiütközött), tűz keletkezett, a tűz kiterjedt, a blokk tartalék villamos ellátása
is veszélybe került, a rendelkezésre álló
három dízelgenerátorból kettő megsérült.
A valóságban persze gyakorlatilag nulla
az esélye egy ilyen összetett üzemzavar
kialakulásának. A prezentáció szemléletesen jelenítette meg, hogy egy valóságos
szituációban milyen főbb tennivalói vannak az OAH-nak. Ezek a következők: Nukleáris prognózis (várható-e kibocsátás?);
A sugárzási helyzet (környezeti mérési
eredmények) figyelemmel kísérése; Az
üzemzavar besorolása az ún. INES skálán, illetve ennek ellenőrzése; Elemzések
elvégzése; Óvintézkedések meghozása; A
szükséges hazai jelentések megtétele (például a rendőrség, a mentők, a tűzoltók és
a különböző védelmi bizottságok felé); A
lakosság tájékoztatása; Nemzetközi jelentések készítése.
A tartalmas konzultációt kötetlen beszélgetés zárta, melynek keretében az
újságírók feltehették kérdéseiket az OAH
szakembereinek.
Prancz Zoltán

Az ország legnagyobb léptékű beruházása lesz a Lévai-projekt
Az Energiapolitika 2000 Társulat jubileumi, századik energiapolitikai hétfő este
című rendezvényén június 14-én Budapesten - amely egybe esett a társulat 10
éves fennállásával - Járosi Márton elnök
bemutatta a Lévai-örökség és a magyar
energetika című könyvet, amellyel az
atomerőmű bővítésével foglalkozó projekt névadójának szerettek volna méltó
emléket állítani.
Mártha Imre előadásában a nemzeti
villamos társaság kihívásokra adott válaszairól, ezen belül a Lévai-projektről
beszélt. Mint mondta: a fenntarthatóság
dilemmája a versenyképesség, az ellátásbiztonság és a klímaváltozás kihívása, melyekre meg kell találni a megfelelő
megoldásokat. Alapkérdés az energiahatékonyság, a megújuló energiaforrások
részarányának növelése (bár ez a kérdés számos egyéb gazdaságossági, hatékonysági problémát is felvet), valamint a
CO2-kibocsátás csökkentése. A jövőben a
villamosenergia-igény növekedésével lehet számolni, ezért előtérbe kerülnek az
energiatermelés kérdései. A hazai helyzetet elemezve azt is látni kell, hogy hosszú távon komoly költséget fog jelenteni
a CO2-kvóta megvásárlása, többek között
ezért is kerül a figyelem központjába a

nukleáris energiatermelés. A vezérigazgató beszélt a paksi teljesítménynövelés sikeres befejezéséről, az üzemidőhosszabbítási programról, valamint az
ezekkel párhuzamosan elindult Lévaiprojektről. Ez utóbbiról szólva kiemelte,
hogy a paksi atomerőmű építése óta az
ország legnagyobb léptékű beruházása
az atomerőmű új blokkjainak projektje,
amely 60 évre fogja meghatározni a hazai villamos energiai kérdéseket. Mint
jelezte, a jelen elképzelések szerint vagy
vállalati finanszírozásban, vagy projektfinanszírozásban valósulhat meg az új
blokk/blokkok építése, de inkább a
vállalati finanszírozás jöhet szóba. Az
MVM tavaly rekordnyereséget ért el,
több mint 60 milliárd forint eredménnyel zárta az évet, ez pedig garanciát
jelent a cégcsoport hitelképességére.
Emellett részesedést szerzett az MVM
az Elműben és az ÉMÁSZ-ban, valamint
jelentős szerepet vállalt a Mátrai erőmű és a Bakonyi erőmű projektjeiben,
vagyis sikeresen növelte piaci súlyát. Az
MVM eladósodottsága 18 százalék, ez
rendkívül kedvező, azt is mondhatjuk
- tette hozzá -, hogy „brutálisan” hitelképes a cégcsoport.
A új paksi blokkok költségeiről be-

szélve Mártha Imre jelezte, hogy 2000
euró/kW beruházásigénnyel számolva
egy-egy blokk mintegy 3 milliárd eurót
jelenthet, vagyis a két blokk esetében 6
milliárd euró körüli beruházási költséggel számolhatunk. Az MVM igazgatóságának döntése szerint a projektnél külső
befektetővel is számolni lehet, ám az
elképzelés szerint 75 százalékos MVMtöbbség mellett, de esetleg 49 százalékos
befektetés is elképzelhető, tehát minden
esetben maradnia kell az MVM többségi
tulajdonnak.
Járosi Márton, mint a Lévai-kötet
szerzője a rendezvényen külön felhívta a figyelmet arra, hogy Lévai András
professzor születésének 100. évfordulója
2008-ban volt. A centenáriumi rendezvényeken számba vették életművét és
szellemi örökségét. Mint hangsúlyozta:
ezzel a könyvvel is őrizzük szellemi örökségét és kövessük az Ő hitét. Majd arra is
emlékeztetett, hogy Lévai Andrásnak, az
atomerőmű bővítésével foglalkozó projekt
névadójának szobrát 2009. december 3án Süli János vezérigazgató és Rádonyi
László, a Lévai Alapítvány kurátora avatta fel az erőmű látogatóközpontja előtti
szoborparkban.
Mayer György

Újabb hálózatfejlesztés
Átadták Gönyűn az E.ON kombinált ciklusú erőművének csatlakozását biztosító
400 kV-os alállomást és a szükséges új,
14 kilométer hosszú távvezetéket, amelyet a Győr-Litér 400 kV-os távvezeték
felhasításával valósított meg a Mavir. A
mintegy 5 és fél milliárdos beruházás
biztosítja az üzembe helyezés előtt álló 425 MW teljesítményű erőmű által
termelt villamos energia biztonságos
kiszállítását.
Az E.ON Erőművek Kft. Gönyűben egy
425 MW teljesítményű, kombinált ciklusú
erőművet (kce) létesített, melynek üzembe
helyezését néhány héten belül várhatjuk.
Az erőműben megtermelt áram szállításáról és az ehhez szükséges berendezések

kiépítéséről az átviteli hálózat tulajdonosa, a Mavir Magyar Villamosenergia-ipari Rendszerirányító Zrt. gondoskodik. A
június 23-án átadott csatlakozás az E.ON
megrendelésére és finanszírozásában, a
Mavir beruházásában, mintegy 5,5 milliárd forintból készült el – jelezte Tari Gábor, a Mavir vezérigazgatója az alállomás
átadásán. A projekt megvalósítása két,
egymással szorosan összefüggő részfeladat összehangolt megvalósítását igényelte: a Győr-Gönyű KCE, Gönyű KCE-Litér
400 kV-os távvezetéki alakzat kialakítását
a korábbi Győr-Litér 400 kV-os távvezeték
ún. felhasításával és egy 400 kV-os alállomás megépítését.
Mayer György
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A 2010. június 7-9. között Moszkvában tartott
„ATOMEXPO 2010” Nemzetközi Fórumon a
paksi atomerőművet Süli János vezérigazgató, Hamvas István műszaki vezérigazgatóhelyettes, dr. Varga-Sabján László törzskari
és humán igazgató, továbbá Lenkei István
kapacitásbővítési igazgató képviselte.
Az ATOMEXPO igen jelentős, komoly rendezvénye úgy a szervező Oroszországnak,
mint az egész atomerőmű iparnak. Különösen az orosz típusú atomerőműveket üzemeltető országok mutatnak nagy érdeklődést, de
jelen vannak a rendezvényen többek között
az amerikai, francia, német, japán erőműgyártók, az atomenergiát felügyelő (pl. NAÜ)
és más gazdasági (pl. OECD) nemzetközi
szervezetek szakemberei is. Az ATOMEXPO
szakmai kiállításán és kongresszusán az
atomenergia jelentős szereplői adnak képet magukról és mutatják be törekvéseiket.
A rendezvényen több mint ötven új blokk
építését jelentették be, és tekintve, hogy az
erőmű-építkezések egyik fő szállítója Oroszország, így az orosz iparral való nemzetközi
együttműködés is egyre jellemzőbb. Ezt jól
mutatja az orosz atomenergia-iparnak a Siemenssel való közös vállalata is.
A PA Zrt. delegációja nemcsak résztvevője,
de aktív közreműködője is volt a nemzetközi
fórum eredményességének, sikerének. Dr.
Varga-Sabján László törzskari és humán igazgató ugyanis felszólalt a konferencia humánerőforrás-kérdésével foglalkozó szekcióján, és
beszámolt a paksi atomerőműben kialakult
és hatékonyan működő humán rendszerről.
Az ott elhangzottakról kértünk összefoglalót
dr. Varga-Sabján László igazgató úrtól, amit az
alábbiakban adunk közre.
– Az atomenergia reneszánszának igazából két olyan pontja van, ahol hiány keletkezhet. Ezek közül az egyik a háttéripar, az
ipari kapacitást magába foglaló technológia,
a másik pedig a humán erőforrás biztosítása. Miután a nagyvilágban általánosan, így
Európában is leépítették a képzőkapacitásokat, ezért gyors ütemben kell a fejlesztéseket
megvalósítani. Az egyetemi, kutatói és más
kapcsolódó feltételek létrehozása azonban
hosszú időt igényel. E tekintetben azonban
Magyarország nagyon jó adottságokkal ren-

delkezik, hisz mi erős és kiváló egyetemi
képzésről tudunk számot adni. A humán
erőforrás biztosítása tekintetében ez jelenti
az egyik fő oldalt.
A másik oldal a kutatóháttér, ami szintén
jó eredményekkel büszkélkedhet. Mindezeken kívül a paksi atomerőműnek van
még egy különlegessége, amihez hasonló
nincs több a világon, ez pedig a Karbantartó Gyakorló Központ (KGYK).
A gyakorlatilag egyedülálló képzési lehetőségnek számító központban egy az egyben van mód bemutatni és gyakoroltatni a
szakmai fogásokat, eljárásokat azokon a berendezéseken, melyekkel a szakemberek
máshol csak a nagy karbantartások alatt
találkoznak. Bár Európában egyre több
helyen válik ismertté a KGYK, és érkeznek
is ide külföldi szakemberek, de a központ
létezését, jelentőségét mindenképpen tudatosítani kell a nemzetközi színtéren. Ezt a
humán erőforrási képzési rendszert, mint
lehetőséget, nemcsak Magyarország, hanem a nagyvilág is tudná használni. Nemrégen egy vietnami küldöttség járt a paksi
atomerőműben, akik az orosz tervezésű
blokkjaik miatt érdeklődtek a Pakson bevált gyakorlat, a magyar képzési struktúra,
oktatás, a KGYK-ban folyó szakemberképzés iránt.
A képzési potenciálunkat annál is inkább fontosnak tartottuk az ATOMEXPO
2010 nemzetközi fórumon megjeleníteni
– hangsúlyozta dr. Varga-Sabján László
–, mert ez az orosz fél számára is fontos
információ annak érdekében, hogy az
orosz típusú erőművek építése kapcsán
Magyarországot is bevonhatja a fejlesztésekbe. Ez azért is jelentős, mert ily módon
lehetőségünk nyílik részt venni a nemzetközi kooperációban, és munkát tudnánk
biztosítani azon szakembereinknek, akik
sok hasznosítható tapasztalatot halmoztak
fel az évek során. Mindez komoly perspektívát jelentene úgy a már nyugdíjas, mint
az aktív szakembereinknek is.
Dr. Varga-Sabján László igazgató előadását igen nagy érdeklődés kísérte, ami az
atomerőmű vonatkozásában azért is jelentős, mert ezen a rendezvényen egyszerre
vannak jelen az atomenergia-ipar együttműködői és a konkurencia képviselő is.
A paksi atomerőmű ma olyan helyzetben
van, hogy a humánerőforrás-rendszer kialakítása, a képzés tekintetében ajánlatot,
lehetőséget tud felkínálni az atomenergiaipar számára.
Lovásziné Anna

került a nukleáris
biztonságot garantáló nemzetközi és hazai szervezeti és jogi
háttér. A jelenlévők
hallhattak például
a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség,
az Európai Unió és
egyéb nemzetközi
szervezetek nukleáris biztonság érdekében végzett tevékenységéről, illetve a
Magyarország által
vállalt ez irányú együttműködésekről.
Részletes betekintést nyerhettek továbbá
az OAH - mint független, felhatalmazott,
kompetens kormányhivatal - küldetésébe
és tevékenységébe (engedélyezés, ellenőrzés, értékelés, elemzés, nukleárisbaleset-elhárítás).
Az előadás 4. és 5. fő pontjának keretében már a társadalmi vonatkozású
kérdések álltak a fókuszban. Egyebek
mellett egy érdekes nemzetközi statisztikai kimutatás szemléltette, hogy miként vélekednek az emberek a különböző veszélyforrásokról. Meglepő, hogy
az úszás vagy a háztartási gépek meglehetősen veszélyesek, ezzel szemben a
közvélemény hátrasorolja őket, ugyanakkor az atomenergia valós veszélye
meglehetősen alacsony, a közvélekedés
viszont olykor hajlamos nagy veszélyt
látni benne. Az előadó a jogos aggályok
– vagyis a kezelést igénylő problémák
– között említette viszont a szakértő
személyzet utánpótlása és a hulladékkezelés kérdéseit.
A konzultáció második felében a CERTA működésével ismerkedhettek meg a
jelenlévők. Az OAH fiatal munkatársai
egy elképzelt üzemzavaron keresztül
mutatták be az OAH kapcsolódó tevéFOTÓ: LOVÁSZINÉ

A Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése az
idén is részt vett azon a magas színvonalú atomenergetikai konferencián, melyet évek óta hagyományosan
rendez az orosz „Rosatom” Állami
Atomenergia Vállalat.

A Nukleáris Újságíró Akadémia előadássorozata keretében újságírók számára tartottak konzultációs napot az
OAH-ban a nyár elején. (Emlékeztetőül:
az Akadémiát a Magyar Tudományos,
Üzemi és Szaklapok Újságíróinak
Egyesülete szervezi, együttműködve
az Országos Atomenergia-hivatallal
(OAH), az atomenergia hazai békés
felhasználásának objektív és szakmailag megalapozott újságírói ábrázolása
érdekében.)
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Az atomerőmű
Tájékoztató és
Láto ga tó központja előtti
parkban található a Paksi
disputa nevet
viselő szoborcsoport, mely
az atomenergia-kutatásban és gyakorlati megvalósításában meghatározó
szerepet játszó magyar tudósoknak állít
emléket. A parkban Teller Ede, Szilárd
Leó, Wigner Jenő, Neumann János,
Hevesy György, Kármán Tódor, Marx
György, Habsburg Ottó és Lévai András
bronzból készült mellszobra látható.
Sorozatunkban szoborparkunk nagyjait kívánjuk bemutatni olvasóinknak.
Tura, 2194. Utóbbi nem évszám, hanem a kis
Pest megyei város irányítószáma. Egy olyan
városé, amelyről a kedves olvasók legtöbbje
talán még sosem hallott. Pedig meglehet,
hogy itt van az egyetlen olyan általános iskola az országban, melynek címerében egy
atommag fénylik a körülötte cikázó elektronokkal. Az iskola névadója Hevesy György,
az erőműves szoborparkunkat bemutató sorozatunk legfrissebb részének főszereplője.
Hevesy jómódú családba született 1885.
augusztus 1-jén Budapesten. A Piarista
Gimnáziumban érettségizett kitűnő eredménnyel 1903-ban. Egyetemi tanulmányait a budapesti tudományegyetemen kezdte,
majd egy év után a berlini Műegyetemen
folytatta. Doktorátusát fizikából szerezte
Freiburgban 1908-ban – érdeklődése ez idő
tájt egyre inkább a fizikális kémia felé fordult, ezért Zürichbe ment, ahol a magas hőmérsékletű kémia egyik legszakavatottabb
képviselője, Richard Lorenz mellett vállalt
tanársegédi állást. 1911-ben Ernest Rutherford laboratóriumába ment Manchesterbe.
Ott az anyagszerkezetre vonatkozó vizsgálatok folytak, és olyan fundamentális felfedezések születtek, mint pl. a radioaktív
sugárzás alfa- és béta-komponenseinek
felismerése, az alfa-sugárzás természetének feltárása, és ami a legjelentősebbnek
tekinthető: az atommag felfedezése.
Itt dolgozta ki azt az elvet, amely a nyomjelző izotópok indikátorként való alkalmazásához nélkülözhetetlennek bizonyult
– erre az elvre épül számos orvosi alkalmazás is mind a mai napig.
Hevesy nevéhez fűződik a periódusos
rendszer akkor még hiányzó, 72-es sorszámú elemének felfedezése is. Ezt a felfedezés helyének (Koppenhága) régi latin neve
után hafnium névre keresztelték.
A tudós később a Freiburg egyetem fizikai-kémiai tanszékvezetői posztját vállalta
el. A kutatás nem állt meg: kifejlesztette a
röntgenfluoreszcenciás analitikai módszert,
felfedezte, hogy a szamárium radioaktív alfasugarakat bocsát ki, valamint megkezdte a radioaktív izotópok alkalmazásával a növények
és állatok anyagcsere-folyamatainak vizsgálatát is. Ez utóbbi módszer lényege, hogy kis
mennyiségben hozzákeverik a radioaktív
izotópot a vele kémiailag azonosan viselkedő
elemhez, amely bármely szervezetbe juttatva
sugárzással jelzi a megtett útvonalat.
Hosszú freiburgi munkásságot követően itt is halt meg Hevesy 1966. július 5-én;
2001 áprilisában újratemették a Fiumei úti
Nemzeti Sírkert akadémiai parcellájában.
Ami az elismeréseket illeti, semmiképpen sem lóg ki eddigi szoborparkos szereplőink sorából: róla is krátert neveztek
el a Holdon, kitüntetései, díjai, díszdoktori
címei pedig nem férnek ki egy teljes A4es oldalra. 1944-ben neki ítélték a kémiai
Nobel-díjat a „radioaktív izotópok indikátorként való alkalmazásáért a kémiai kutatásban”, 1959-ben pedig az Atoms for Peace
kitüntetést vehette át a radioaktív izotópok
békés célú felhasználásáért.
És ha mindez nem lenne elég, a jövő
űrhajósai még a 10444 de Hevesyvel is összetalálkozhatnak majd: ez egy kisbolygó,
melyet szintén a tudósról neveztek el.
(Forrás: Wikipedia, Hevesy György Általános
Iskola)
Simon Zoltán

A Japán Külkereskedelmi
Szervezet, a JETRO Budapest
vezérigazgatóját, Masahide
Honda urat és négyfős kíséretét fogadta látogatásra 2010.
július 5-én Süli János, a PA
Zrt. vezérigazgatója. A vendégek az erőművel kapcsolatban elhangzott tájékozatót
követően üzemlátogatáson
vettek részt.
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4. rész:
Hevesy György

Japán
vendégek

Az együttműködés
folytatódik
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LHC – a 3. évezred részecskefizikája
Mi még csak „gyorsítóként” hallottunk róla, de az átépítés után Nagy
Hadronütköztető lett a föld fizikusainak legnagyobb kísérleti műhelye
Genf mellett. Az angol neve alapján:
Large Hadron Collider (LHC).
- Kevés igazán nagy alkotása van az emberiségnek, mint a piramisok, a kínai nagy
fal, az Apolló űrhajó, de az LHC ezek közé
sorolható, csak a világűrből ez nem látszik,
mert 100 m-rel van a föld alatt egy 27 km
hosszú körgyűrű alagútban - mutatta be
a legendás intézetet (CERN) Vesztergombi György fizikus, a kint dolgozó magyar
kontingens vezetője az ESZI-ben tartott
előadása alkalmával.
A gyorsító nem új keletű, kivételes dolog, a csöves TV révén mindenkinek volt
az otthonában, de orvosi és egyéb ipari
alkalmazású készülékek száma is meghaladja a harmincötezret. Majd sorra elmagyarázta az LHC elemeinek működési
elvét: a statikus gyorsítótól a szupravezetőkön (1,9 Kº) keresztül elérhető hallatlanul
nagy mágneses mező (8,3 Tesla), a pályán
tartás, a célzás pontosságát lehetővé tevő
eszközök paramétereit. A protonnyalábot
30 órán keresztül, közel fénysebességgel
körpályán mozgatják 20 μm pontossággal
– ez megfelel annak, mintha a Plútón lévő
légy szemét lőnénk ki.

Ha az emberi történelem
anyagismeretét egy időléptékű
diagramban ábrázoljuk, a korszakalkotó felfedezések (Mendelejev periódusos tábla, atomi,
majd szubatomi részecskék
stb.), mindig egyszerűsítették
az elemi alkotórészekről alkotott elképzeléseket, magyarázták az eltéréseket.
Az atomok kötési energiájuk miatt stabilak, alkotórészeit nem vizsgálhatjuk
optikai eszközökkel, csupán
ha ütköztetjük őket – egyre nagyobb energiával, hogy minden alkotórész lehetőleg
„kiszabaduljon”, és a „széthulló” darabokat tulajdonságai szerint osztályozzuk,
igyekszünk megfigyelni átalakulási, újraformálódási folyamataikat – erre vannak
a detektorok. A részecskefizika Standard
Modellje az elektromágneses, a gyenge és
erős kölcsönhatás, valamint az alapvető
elemi részecskéket leíró kvantumtérelmélet. Majdnem minden kísérleti teszt igazolja jóslatait, a kivételek legjelentősebbike a
Higgs-bozon. Természetesen ez az elmélet
sem teljes, mert nem ad magyarázatot több
kísérleti eredményre, jelenségre (gravitáció, neutrínó, fermion).
A korábbi berendezéssel (LEP) csak
100 GeV-os ütköztetéseket tudtak előidézni. Más telephelyű gyorsítókban újabb és

újabb felfedezéseket tettek,
ez indította, hogy növeljék
Genfben is a teljesítményt. Az
újjáépített gyorsító (LHC) 7-7
TeV energiával ütközteti az
atommagokat, hogy a detektorok látóterében mutassák meg
alkotóelemeiket.
Kísérletek és elméleti
megfontolások azt mutatják,
hogy a kölcsönhatásokat is
részecskék közvetítik – proton elektron között pl. a foton.
Az atommagot alkotó kvarkok
kölcsönhatását a gluonok közvetítik.
A Higgs-bozon, amit még nem találtak
meg az eddigi kísérletekben. Az elmélet
szerint léteznie kell, mert tömeget teremt,
az energiaátalakulást vezérli, de vajon hogyan csinálja? Hol van a sötét anyag és a
sötét energia? A számításokból az adódott,
hogy 1016 ütközésből várható egy előfordulása. A fantasztikus méretekből adódóan (27 km pályán 2835 csomag kering,
csomagonként ~1000 proton, 11.245x
futnak körbe másodpercenként, akár 25
nsec-ként fordulhat elő ütközés) automaták végzik a kísérleteket, értékelik és a
fontosnak ítélteket tárolják. Évente 10-15
petabájtnyi adat keletkezik, amit ellenőrizni, értékelni kell. Lehet, hogy évekig
kell várni az eredményre, de megéri!
gyulai

ENC 2010 Konferencia
Spanyolországban 2010. május 30. és
június 2. között rendezték meg a rangos
európai szakmai rendezvényt. Cégünket
dr. Katona Tamás, Rátkai Sándor, dr.
Dombóvári Péter, Buglyó Norbert és
Varga József képviselte. A rendelkezésemre álló adatok szerint ezernél több
résztvevő, valamint számos kiállító
jelent meg a szakma kiemelt fontosságú találkozóján.
Neve ellenére a rendezvény nemcsak az
európai résztvevőket, hanem a távol-keleti
és az amerikai térség szakembereit is vonzotta – 45 országból érkeztek a specialisták.
További magyar résztvevők voltak jelen az
RHK Kft., az OSSKI és az MNT képviseletében
(e két tisztségviselő személy hivatalos tárgyalásokat és programegyeztetést is folytatott
az Európai Nukleáris Társaság döntéshozóival). A főbb szakterületek az alábbiak voltak:
Reaktortechnológia, Üzemeltetés, Oktatás/
képzés, tudásmenedzsment és társadalmi
kapcsolatok, Üzemanyagciklus és Tudományos
és orvosi alkalmazások. Jelentős számban
jelentek meg (az üzletkötés reményében) kiállítók, illetve lehetőség nyílt csak poszterek
bemutatására is. Több ezer négyzetméternyi
hely volt erre szánva, néhány cég kifejezetten
otthonosan rendezkedett be a három munkanapra. A terjedelem a Westinghouse-tól a
Skodáig, vagy a Mitsubishitől a Mochovcei
Atomerőműig terjedt. Ott voltak természetesen a Roszatom emberei is, de szokás szerint
mini irodát működtetett a NucNet hírügynökség is – nehéz lenne felsorolni a százas
nagyságrendű kiállítót. A hétfői munkanapon
Katona Tamás úr tartott előadást a Paksi
Atomerőmű Zrt. üzemidő-hosszabbítási programjáról az üzemeltetési szekcióban (társszerző Rátkai S.).
A plenáris üléseken és a megnyitón a szakmai elitnek tekinthető személyek adták meg
az alaphangot (Vladimir Slugen ENS-elnök,
Luis E. Echávarri OECD NEA-vezérigazgató,
az Areva, a GE-Hitachi, a TVO és az EDF, az
Enel és az Iberdrola különböző szintű vezetői).

Előadásaikban elsősorban prognózist adtak
a következő 20-30 évre, illetve a most futó
beruházási programokat mutatták be. Nehéz
volt választani az ezeket követő nagyszámú
előadásból, a számomra legérdekesebbnek
találtak közül mutatok be néhányat.
A nemzetközi együttműködés jó példája volt,
amikor nagy aktivitású, elhasznált üzemanyagot szállítottak el Romániából Oroszországba.
Nem szokásos művelet volt, ugyanis a transzport légi úton zajlott le – először a világon.
Román-amerikai-orosz-NAÜ koordináció, még
így is rengeteg engedélyezési és biztosítéki
papír, útvonalengedély és speciális garanciák
kellettek az ügylethez. Az eddig vasúti és közúti szállításra engedéllyel bíró konténereket
vizsgáztatni kellett légi szállításra is. Végül a
szállítmányt elnyelte a legnagyobb orosz teherszállító gép, és a Fekete-tenger felett megtette
a kijelölt utat – elkerülve így a szárazföldi úttal
járó, több országra elvégzendő engedélyeztetési procedúrát. Az indiai Bhabha Nukleáris
Kutatóintézet szakembere arról a méretezési
eljárásról számolt be, amellyel megalkották
a hosszúkás (nagyjából stadion formájú) üvegesítő berendezést. Céljuk a hatásos olvasztótérfogat növelése volt, ezáltal a hengeres
formájú berendezés teljesítményét sikerült
többszörösére növelni, így ugyanazon idő alatt
több nagy aktivitású radioaktív hulladékot
tudnak üvegbe ágyazni. Az SCK.CEN-től érkezett belga előadó az EU-országok képzési
programjait hasonlította össze, mégpedig a
nukleáris mérnökök képzése és továbbképzése terén. Magyarország jól szerepelt az
elemzésben, adottságaihoz képest megfelelő
számban képzi a szakembereket és a doktoranduszprogramban is jól teljesít. Javasolta
azonban, hogy a kutató- és tanreaktorok mostani éves kihasználtságát (~3000 óra/év)
legalább 4200 fölé kellene emelni.
Számomra meglepetés volt az Iberdrola
szerepvállalása a francia EPR-programban
(Flamanville-3 blokk). A spanyol előadó 4
milliárd eurós előzetes beruházási költségről
számolt be, ennek 60 százaléka a nukleáris
rész, a többi az egyéb költség. A spanyolok

szerepet kaptak primer köri berendezések
gyártásában (hőcserélők, köztük a remanens
hőt elvonó rendszer elemei). A szekunder
oldalon még több dologban érdekeltek: sótalanítók, főkondenzátum-kezelés, különböző
szűrők, kondenzátorok a golyós tisztítórendszerrel együtt stb.
A társadalmi vonatkozások kapcsán előkerült, hogyan tudják a televíziós sorozatok
befolyásolni a közvéleményt (pl. a Simpson
család nuklerájos epizódjai), vagy éppen az,
hogy miként viszonyul a civil szféra a fúziós
energiatermeléshez. Szintén ebben a szekcióban hangzott el néhány hasznos információ
Románia második atomerőművi telephelyének előzetes szűréséről. Ez sajnos inkább
a geológiai elemekre fókuszált, a lakosság
bevonásáról kevés szó esett – talán majd a
végleges kiválasztást követően erről is hallhatunk. Svájc nem tervezi meghosszabbítani
a közel negyven éve üzemelő Beznau 1. és
2. blokkok, illetve a Mühleberg-blokk üzemidejét (összesen 1150 megawattról van szó).
Helyettük két darab, 1000-1400 megawattos
blokk építését fontolgatja. Ebben a programban nyilván jelentős tényező lesz a lakossági
elfogadottság biztosítása is. Az ország speciális államszerkezete miatt ez a folyamat különös gondosságot igényel majd – tudhattuk
meg az előadótól. A jövőbeni eredményekről,
történésekről folyamatosan beszámolnak
majd a szakmai fórumokon. A COVRA cég
előadója újra felszínre hozta azt a régóta lappangó, de még nyíltan nem kellően propagált
törekvést, hogy az Európai Unión belül létre
lehetne hozni regionális hulladéktárolókat.
Ehhez meg kell oldani bizonyos jogharmonizációs problémákat, tiszteletben kell tartani az
országok belső rendelkezéseit, és fel kell oldani a lakossági félelmeket is. A megvalósításig
még valószínűleg hosszú az út, de láthatóan
foglalkoznak vele megfelelő szinteken.
Az előadások közötti szünetekben alkalom
nyílt poszterek megtekintésére, tájékoztató
anyagok begyűjtésére is. Ez utóbbiak a TLKban az érdeklődők számára hozzáférhetők.
Varga József

Megújította együttműködését a Paksi
Atomerőmű Zrt. (PA Zrt.) és a magyar
férfi-vízilabdaválogatott. Az ünnepélyes eseményre a sajtó nyilvánossága
előtt került sor 2010. június 29-én az
atomerőmű balatonfüredi Rekreációs
Központjában.
A sajtó képviselői ez alkalommal meghívást kaptak a háromszoros olimpiai bajnoki
címvédő vízilabda-válogatottnak - a megállapodás aláírása előtt tartott - balatonfűzfői
edzésére is. A válogatott a Balaton uszodában készül az augusztus 29. és szeptember
11. között zajló zágrábi Európa-bajnokságra. „Ha alázattal és nagy lelkesedéssel dolgozik az edző, akkor a játékos sem tehet
mást” – nyilatkozta a felkészüléssel kapcsolatban dr. Kemény Dénes az uszodai edzést
követően, majd bizakodva hozzáfűzte, hogy
amennyiben a csapat augusztusban eléri a
csúcsformáját, akkor azt végig meg tudja
tartani.
A PA Zrt. és a válogatott közötti együttműködés a múlt évben kezdődött, és
példázva a két fél megelégedettségét,
idén a megállapodás megújítására került
sor. A PA Zrt. ismét nyolcmillió forinttal támogatja a felnőtt és az utánpótlás
férfi-vízilabdaválogatott felkészülését. A
2010 nyarától érvényes dokumentumot
az atomerőmű Rekreációs Központjában
tartott sajtótájékoztató alkalmával Süli
János és dr. Kemény Dénes látta el kézjegyével.
A riporterek kérdéseire a PA Zrt. részéről
Süli János vezérigazgató és Mittler István
kommunikációs igazgató, a magyar férfivízilabdaválogatott részéről dr. Kemény Dénes szövetségi kapitány és Biros Péter csapatkapitány válaszolt. A sajtótájékoztatón
Mittler István köszöntötte a megjelenteket,
majd tájékoztatást adott az első támogatási
szerződés 2009. június 16-i megkötéséről.
Süli János elmondta, hogy a vízilabdázók kiemelkedő sporteredménye, világra

szóló sikerei mögött olyan teljesítmény,
felkészülés, olyan munka áll, amit az erőmű méltónak tart a támogatásra, és amihez örömmel adja nevét.
Dr. Kemény Dénes kifejtette, a támogatás hozzájárul ahhoz, hogy a csapat „egyike
lehet az aranyesélyeseknek Londonban”.
Esélyesként indultak az utóbbi három
olimpián is, ahonnan sikerült aranyéremmel hazatérni. Mint mondta, költségvetésükben a felkészülés, így a balatonfűzfői
edzőtáborozás és a világ egyik legjobb játékosainak, a horvátoknak a vendégül látása,
a velük való közös edzőtáborozás jelentős
kiadást jelent, és éppen ezért igen nagy segítség számukra az atomerőműtől érkező
támogatás.
Biros Péter csapatkapitány tájékoztatása
szerint a felkészülés alatt minden játékos
az „életéért”, a fizikai edzések teljesítéséért
küzd. Mindannyiuk számára a legfontosabb,
hogy a fizikai erejüket összeszedve, saját tudásuk legjavát nyújtsák, amit később úgy
egyénileg, mint a csapat érdekében kamatoztatni tudnak.
Lovásziné Anna

4

2010. július

A Tolna Megyei Mérnöki Kamara
tagsága számára törvényben és
alapszabályban előírt, az elmúlt évi
beszámolókat, a köztestületi terveket tárgyaló taggyűlését, az idei
kitüntetések átadását és első szakmai fórumát Szekszárdon rendezte.
Az atomerőműben dolgozó Tibay
Ferenc kollégánk több évtizedes
kiemelkedő mérnöki és közösségi
tevékenységéért a Kőrösi Miklósdíjat vehette át.
A TMMK május 28-i taggyűlését és szakmai
fórumát közel hatvan mérnök kolléga tisztelte meg. Barsiné Pataky Etelka, a Magyar
Mérnöki Kamara (MMK) elnöke megbízásából Sipos László, az MMK elnökségének
tagja tájékoztatást nyújtott a négypilléres
programról és a 12 pontról. Az interneten
(www.tmmk.hu Hírek rovat) is közzétett 12
pontot tartalmazó dokumentumot több társadalmi szervezet is támogatja, így letettük
a megalakult parlament és az új kormány
asztalára. A szakmapolitikai célok elérése
csak egy kellően aktív, tagozati munkában is szerepet vállaló tagsággal lehetséges, ezért minden mérnököt arra bíztat az
MMK elnöksége, hogy a tagozati szakcsoportokon keresztül mielőbb és minél több
kolléga kapcsolódjon be a „feladathegyek”
felszámolásába.
Ezt követően Sáth József, a TMMK tikára
ismertette az idei díjazottak méltatását.
A TMMK elnökségének döntése alapján a
2010. évi Kőrösi Miklós-díj kitüntetésben
részesült Tibay Ferenc építőmérnök, az
MMK Tartószerkezeti Tagozat Tolna Megyei
Szakcsoportjának vezetője. A TMMK-elnökség döntése alapján a 2010. évi TMMK
Alkotói Díj kitüntetésben részesült Szente
Károly földmérő mérnök, a szekszárdi
MERIDIÁN Mérnöki Iroda ügyvezetője.
A díjátadások után a TMMK-elnökség éves
beszámolóját, a 2009. évi költségvetés
teljesítéséről és a 2010. évi költségvetési
terv javaslatokat Bohli Antal elnöke ismertette. A TMMK elnökének beszámolóját
követően Földesi József, a TMMK felügyelő bizottságának elnöke a felülvizsgálataik eredményéről számolt be. Kenderes
László, az etikai-fegyelmi bizottság elnöke
bejelentette, hogy az elmúlt évben bejelentés nem érkezett hozzájuk. A beszámolók,
valamint a 2009. évi költségvetés teljesítésének és a 2010. évi költségvetési javaslat
tagságunk általi elfogadása után következett a szakmai nap programja.

Látványkép a paksi kisvízerőműről
Az elmúlt évek hagyományát követve elsőként a frissen kitüntetett Szente Károly
földmérő mérnök, a szekszárdi MERIDIÁN
Mérnöki Iroda ügyvezetője „Régészet és
geodézia” címet viselő gazdagon illusztrált
vetített képes előadásában számolt be az
M6 autópálya megvalósulását megelőző
régészeti feltárások geodéziai és térinformatikai munkáiról. Ezt követően Palotás
Ferenc okl. építőmérnök kollégánk, a PA
Zrt. projektfelelőse szintén vetített képes,
„Kisvízerőmű megvalósíthatóságának
vizsgálata” c. előadásában ismertette a
paksi meleg vizes csatorna végére tervezett rekuperációs erőmű telepíthetőségének előzetes műszaki terveit, eddig
elkészült elemzéseit és a beruházás jelenlegi állapotát. Zárásként dr. Orbán József
betontechnológus szakmérnök, a Pécsi
Tudományegyetem tanszékvezető tanára
a friss és megszilárdult betonok megfelelőségi vizsgálatát és minősítését szuggesztív
módon, gyakorlati példákkal fűszerezve
elemezte az MSZ 4798-1: 2004 szabvány
alapján.
Az idei köztestületi taggyűlésünk eredményes volt, különös tekintettel a tagságunk
érdeklődésére és az érdekfeszítően hasznos szakmai előadásokkal kibővített kreditpontos szakmai napra.
Sipos László

Jubileumi könyv készült
30 év fegyveres szolgálat az atomerőmű védelmében
– Bemutatnád röviden a művet?

A közelmúltban
jelent meg a paksi
atomerőmű fegyveres biztonsági őrsége
megalakulásának és
működésének 30. évfordulója alkalmából
létrejött jubileumi
kiadvány a fenti címmel. Ebből az alkalomból kérdeztük a
kötet főszerkesztőjét,
Gyöngyösiné Nyul
Petrát az erőműbe kerüléséről, a könyvről és az
azzal kapcsolatban elvégzett munkáról.

– Iskoláidat hol végezted? Mióta dolgozol a paksi atomerőmű területén?
– 2002-ben államvizsgáztam humán szervező
szakon, a Pécsi Tudományegyetemen, az öt év alatt
logisztikai és minőségirányítási szakképesítést is
szereztem. A paksi atomerőmű a második munkahelyem, lassan öt éve vagyok itt. Először a beszerzés-előkészítési osztályra kerültem gazdálkodói
munkakörbe. Jelenleg, a két évvel ezelőtti szervezeti átalakítást követően, a beszerzési osztályon
dolgozom szerződéskötőként.

– Úgy tudom, a fegyveres biztonsági őrséggel
is szakmai kapcsolatban állsz. Hogyan alakult
ki ez a munkakapcsolat?

– A fegyveres biztonsági őrséggel tavaly nyáron
kezdődött a munkakapcsolatunk. Abban az időben
vettem át nyugdíjba vonuló kolléganőmtől azt az
anyagcsoportot, melyhez a rendészeti anyagbeszerzések nagy része tartozik. Amellett, hogy beszerzőként ismertek, hamarosan mint az Atomerőmű
újság szerkesztőségi tagját is megkerestek.

– Hogyan és mikor indult a kiadvánnyal kapcsolatos előkészítő munka?

– Megalakult egy munkacsoport, melynek én is
a tagja lettem. Óriási kihívást jelentett ez a munka,
melyről az első pillanatban fogalmunk sem volt,
hogy mennyire összetett, sokrétű, milyen sok idő
és energia kell hozzá. Tulajdonképpen ezt egy
kisebb projektnek is tekinthetjük. 2009 őszétől

kezdve sorban indultak el az egyes munkafolyamatok.

– A bevezető és a vezérigazgatói gondolatok
után a történeti áttekintésben az erőmű, illetve a
fegyveres biztonsági őrség létrejöttének története,
tevékenysége, feladatai kerülnek bemutatásra. A
szakmai részek után továbbívelnek a gondolatok az
elmúlt három évtized eseményeire. A visszaemlékezésekben a fegyveres biztonsági őrséggel kapcsolatban álló személyekkel készített interjúk olvashatók. Az emlékek és emléktárgyak összegyűjtésének
eredményeképpen született a következő fejezet,
mely képekben tárja fel a múlt történeteit. A 30 év
kiemelkedő eseményei a különböző konferenciákról, versenyekről és egyéb rendezvényekről szóló
cikkekben elevenednek meg. Az 5. és 6. fejezetben
a paksi fegyveres biztonsági őrség tevékenységét
korábban felügyelő-irányító és jelenleg támogató
szervezeteket mutatjuk be. Végül a működéshez
elengedhetetlenül fontos jogszabályi és belső szabályozási háttér jelenik meg. Keretbe foglalva a
mondanivalót, a könyv végén egyfajta kitekintést
adnak a nagyvilágba és a jövőre nézve Köllő Imre,
Radnóti István és Végh Csaba gondolatai.

– Hogyan zajlott a könyv témáinak összeállítása? Bizonyára nem kis feladat volt az anyagok
összegyűjtése és a munka koordinálása…

– Milyen kihívásokkal szembesültél a könyv
elkészítése kapcsán? Milyen segítséget kaptál
az elvégzendő feladatokhoz?

FOTÓK: LOVAS TIBOR

Mérnöki kamarai
szakmai nap és taggyûlés
Szekszárdon

– Januárban ültünk le először részletesen átgondolni a „30 év fegyveres szolgálat az atomerőmű
védelmében” c. könyv tartalmát az előzetesen öszszeállított vázlat alapján. A legfelelősségteljesebb
lépés talán az volt, amikor eldöntöttük, hogy milyen
fejezetekből épüljön fel, pontosan mi kerüljön bele,
ami elengedhetetlenül fontos a 30 éves történet bemutatásához. A gyűjtési szakasz és az interjúk elkészítése igényelte a legtöbb időt. Jó néhány kolléga
segítségünkre volt azzal, hogy az elmúlt évtizedekből megmaradt relikviákat rendelkezésünkre bocsátotta. Ezeknek az emléktárgyaknak a fotózását,
illetve szkennelését és az archív anyagok gyűjtését
(elektronikus és írott cikkek, publikációk) Lovas
Tibor készítette elő és végezte el az utómunkát. A
szakmai anyagokat Végh Csaba és Köllő Imre állította össze. Ők végig nyomon követték a szerkesztést, és lektorálták az elkészült fejezetek anyagát.
Jómagam az interjúkat készítettem el, és a folyamatosan bővülő anyagot könyvvé szerkesztettem.

ESZI-s diák sikere
Több minisztérium, patinás országos szervezet
támogatásával a Magyar
Innovációs Szövetség a
2009/2010. tanévre
is meghirdetett 14-21
éves fiatalok részére
tehetségkutató versenyt.
Kilencvenegy pályázat
érkezett be, tizenhét a
határokon túlról.

Orgován József (1993) Szekszárdon él szüleivel, az ESZI 10. C elektronika-elektrotechnika szakmacsoport tanulója. Osztályfőnöke
Bölcsföldi Tünde, felkészítő Nagyné Lakos
Erzsébet.
- Egyik tanulmányi versenyen hívta fel a figyelmemet egyik versenyzőtársam az innovációs
pályázatra – kezdte beszámolóját a díjazott.
Egy hétvégi ebéd alkalmával az asztalnál
beszélgettünk édesapámmal, hogy milyen
hasznos lenne egy hordozható EKG-készülék.
Utánanéztem az interneten – drága volt,
szakembert követelt a használata főleg a
kiértékelés során.
A téma „megfogott”. Érdeklődtem, célirányosan orvosi szakirodalmat olvastam, ez kb.
egy évig tartott. Kialakítottam a funkciólistát,
mit kell tudnia a készüléknek. Megterveztem
modulárisan. Végül megépíthettem az
iskolában, és bekalibráltam, mert az iskola eszközparkja ezt lehetővé tette, ezúton is
köszönöm.

A pályázat több lépcsőben zajlott, de vettük
az akadályokat. Amikor a mi meghallgatásunkra utaztunk fel, az úton végig rajtam
voltak az érzékelők és gyűjtötték az adatokat,
amit be is mutathattam a bizottságnak.
A bírálat után a Millenáris Parkban egy kétnapos kiállítás keretében június 11-12. között
mutathattuk be a nagyközönségnek pályamunkáinkat. Nagyon jólesett, hogy nagytekintélyű szakemberek komolyan beszélgettek el
velem, faggattak terveimről. Első nap nagyon
sok érdeklődő volt, mozdulni sem tudtunk standunktól, de másnapra már el-elmozdulhattunk,
hogy a kollégákkal beszélgethessünk.
Sajnos én csak III. díjat kaptam, nem jutottam ki a 21. EU Ifjú Feltalálók Versenyére
Lisszabonba Magyarország képviseletében,
de nagyon jó volt ezt végigcsinálni - ez mind a
magam munkája.
Persze közben a Simonyi Károly elektrotechnika versenyen negyedik, a Mikola Sándor
gyulai
fizikaversenyen első lett.

– 172 oldalba sűríteni ennyi mondanivalót, nem
volt egyszerű feladat. Itt szeretném megjegyezni,
hogy ez csak úgy valósulhatott meg, hogy a kollégák
sem idejüket, sem energiájukat nem kímélve dolgoztak azon, hogy a kitűzött határidőre mindennel
elkészüljünk. Egy ilyen csapatban jó volt dolgozni!
Folyamatosan egyeztettünk, sorban jöttek a jobbnál
jobb ötletek a könyv még színesebbé, érdekesebbé
és persze szakmaivá tétele érdekében. A nyomdai
előkészítés során sok segítséget kaptunk Gergely
Judittól, amiért szintén hálásak vagyunk.
Végül, itt szeretném megragadni az alkalmat,
hogy megköszönjem Köllő Imrének és Végh Csabának a bizalmat és azt a lehetőséget, hogy a könyv
főszerkesztője lehettem. Remélem, hogy akihez eljut ez a kiadvány, megelégedésére szolgál, s ha volt
valaha bármilyen kapcsolata a fegyveres biztonsági
őrséggel, azt a könyv sorainak olvasása kapcsán
szívesen idézi majd fel.
– Köszönöm az interjút!
T.-P.A.M.

Különszám az atomerõmûrõl
Az 53. évfolyamába lépett
Technika Műszaki Szemle című
havonta megjelenő folyóirat
1994-ben jelentetett meg egy
összevont (június-július) különszámot a paksi atomerőműről.
Azóta jelentős változások történtek az erőmű életében és
jövőképében. Ezeket a változásokat dolgozza fel és tárja a
nyilvánosság elé a folyóirat ez
évi áprilisi különszáma, amelynek angol nyelvű változata is
hamarosan megjelenik.
A megjelent magyar nyelvű változatban Süli János vezérigazgató köszönti az olvasókat és ad tömör összefoglalót az atomerőmű mindennapjairól, majd visszatekintést olvashatunk
a magyarországi atomenergetika két nagy öregjétől, Szabó
Benjamintól és Pónya Józseftől. Az atomerőmű működéséről
Medgyesy Ferenc, a nukleáris biztonságról Radnóti István
írásait olvashatjuk. A sugárvédelemről dr. Bujtás Tibor, a radioaktívhulladék-kezelésről és környezetvédelemről Elter Enikő
nyújt friss ismereteket. Szőke Larisza és Kovács Ferenc cikkei a
teljesítménynövelésről és az üzemidő-hosszabbításról szólnak.
Az atomerőmű bővítésével kapcsolatos terveket és feladatokat
Cserháti András, dr. Katona Tamás és Lenkei István foglalta
össze. Mittler István az erőmű társadalmi elfogadottságát befolyásoló kommunikációs tevékenységről nyújt átfogó ismeretet.
Az erőmű múltjában, jelenében és jövőjében is kulcsfontosságú szerep jutott és jut a „tudományos hátországnak”, az
egyetemi oktatásnak és az üzemen belüli folyamatos képzéseknek. Ezekről a területekről dr. Gadó János, dr. Aszódi
Attila és Kiss István cikkeiből nyerhetünk újabb információkat.
Végül a leggyakoribb nukleáris fogalmak kis enciklopédiáját
-beriböngészhetjük Vinnay István jóvoltából.

Hajba Antal
mesteredző Arany
Érdemérmes
Újraéledt a Fadd-Dombori kajak-kenu
versenypálya, ismét bekapcsolódott
a hazai vízisportéletbe. Május 21-23.
között közel ezer résztvevővel itt rendezték a Paksi Atomerőmű Maraton Magyar
Bajnokságot. Az alkalomhoz illően, e gyönyörű pálya megálmodója, Hajba Antal
kenus világbajnok, mesteredző, kiváló
versenyzői és több évtizedes példamutató edzői, sportvezetői munkája elismeréséül a Magyar Kajak-kenu Szövetség
által alapított Arany Érdemérem kitüntetését itt Domboriban vehette át.
- A kenuzást egy
kicsit későn kezdtem, volt bőven
bepótolni valóm, de
három éven belül
1961-ben magyar
bajnokságot tudtam nyerni, és öt
év múlva Berlinben
a C-1 hajók 10 000
méteres távján lettem világbajnok
– kezdte visszaemlékezését a kajak-kenu berkekben csak
„Tonió”-ként ismert sportember, aki korábban
már átvehette a Magyar Köztársasági Arany
Érdemkereszt Polgári Tagozata kitüntetést is.
- Kezdetektől készültem az edzői munkára,
Granek István edzőm mindig elmagyarázta, hogy
mit miért kell csinálnunk. A TF-en tanulmányokat
is folytattam, majd edzői pályafutásom 1967ben az Egyetértésben kezdődött, ahol egyik alkalommal a nagy egyesületek előtt megnyertük
az országos pontversenyt. 1972-82 között a
Bp. Honvédnál dolgoztam, 1977-től mesteredzőként. Tanítványaim közül Buday Tamás és Frey
Oszkár világbajnokok lettek. Versenyzői és edzői
eredményeim közül hiányzott az olimpiai bajnoki
cím, dühös voltam magamra, váltani akartam. A
Paksi Atomerőmű Vállalat és az Atomerőmű SE
akkori vezetőinek (Pónya József és Balogi Jenő)
lehetőségei és a szakmai terveim szerencsés
találkozása alapján immár 1982 óta Pakson
dolgozom, ahol szinte a nulláról indulva sikerült
eredményeket elérnem az itteni fiatalokkal. Első
nemzetközi hírnevet szerzett paksi versenyzőm
Hoffmann Ervin ifjúsági világbajnok kenus volt.
Az Országos Egyesületi Rangsorban a 62. helyről
a középmezőnybe lépett az ASE, amihez négy év
szervezett munka kellett, de nagyobb sikernek
tartom, hogy a csónakházba lejáró gyereklétszám több mint háromszorosára nőtt. Közben
1986-ban edzőtanfolyamot vezettem Kínában,
és én készítettem fel a szöuli olimpiára a koreai kenuválogatottat. Tíz év múlva a hongkongi
kajak-kenu válogatott vezető edzői tisztét vállaltam el. Az itteni versenypálya megépítésében
Tímár Géza barátom, az akkori kto vezetője
segített a legtöbbet, 1991-ben már nemzetközi
versenyt is tudtunk rendezni. Sajnos az elmúlt
tíz évben méltatlanul lett mellőzve e pálya, de
remélem, ennek már vége.
Végül megkérdeztem a mestert: - Mit üzen a
fiataloknak, és mi az eredményesség titka?
- Sokat kell dolgozni! Élvezni kell a vizet, mi a vízen
is tudunk járni. A versenyzés mellett fontos a vízitúrázás kicsiknek, nagyoknak egyaránt, jómagam
több mint ötven éve, paksi húszfős baráti körömmel pedig harminc éve minden nyáron együtt
túrázunk. Ki kell használni a lehetőségeinket.
További jó egészséget kívánva, szerkesztőségük nevében gratulálok az életműdíjhoz!
Sipos László

Kiss Éva Magdolna nyerte a PA Zrt. játékát
A Paksi Atomerőmű Zrt. (PA Zrt.) honlapján Nukleáris
ötpróbát indított 2009 nyarán. A játék lényege, hogy
animációs eszközökkel kell felépíteni egy-egy egyszerűsített atomerőmű-modellt, majd azokból egy komplett üzemet. A negyedévenkénti eredmények alapján a
legjobb résztvevő kilencedmagával erőmű-látogatáson
vehet részt. A 2010. II. negyedévi eredmények alapján
ilyen látogatásra 2010. június 18-án került sor, amikor a
győztes, Kiss Éva Magdolna válaszolt kérdéseinkre.

Ez vonzó volt, hiszen erőmű-látogatást
lehetett nyerni. Másrészt felébredt bennünk a versenyszellem, és szerettük
volna a tanár úr eredményét túlszárnyalni. Szinte éjjel-nappal ezt játszotta
mindenki az osztályban. Úgy alakult,
hogy én lettem a leggyorsabb, pedig a
többek is 10 másodperc alatti időt produkáltak.

atomenergiáig, így általában érthetőek voltak a
Varga József kísérőnktől hallottak. Úgy vettem
észre, az itteni munka nagyon precíz, gyakorlatias műszaki tevékenység, ami komoly felkészülést
igényel. Engem lányként mégis inkább általában
a matematika és fizika vonz, ezért nem valószínű,
hogy ide jönnék dolgozni.

– Honnan jöttél és hogy találtál rá a játékra?

– Mi vonz a matematika-fizika felé, és
hogyanviszonyulszazatomerőműhöz?
Mik a jövőbeli terveid?

– Cserszegtomajon lakom, szabadidőmben citerázom. Várhatóan több falusi rendezvényen fellépek, úgyhogy a nyaramat a zene fogja kitölteni.

– A hévízi Bibó István Alternatív Gimnázium és
Szakközépiskolából jöttem. Mivel 3. osztálytól kezdve emelt szinten lehet tantárgyat tanulni, én a matematikát és fizikát választottam. Így került a képbe
a paksi atomerőmű, ahova már régóta terveztünk
kirándulást. Azonban azt hallottuk, hogy elég nehéz
ide a bejutás. Fraller Csaba tanár úr vette észre az
erőmű honlapján levő játékot, és adta tovább a hírt.

– Nagyon logikus gondolkodású vagyok, mindenre ilyen szemmel nézek. FOTÓ: HADNAGY
Ezért is választottam ezt a szakirányt a gimnázium– Milyenek a benyomásaid a látogatás után?
ban, matematika-fizika középiskolai tanár szeretnék
– Az erőmű-látogatás nagyon tetszett. Szerenlenni. Ezért az Eötvös Loránd Tudományegyetemen
csére Fraller tanár úrral a tantervben már eljuszeretnék továbbtanulni ezen a szakon.
tottunk az elméleti alapokkal a radioaktivitásig,

– A magánéletben még mi érdekel, mivel foglalkozol?

– Köszönöm! További sok sikert kívánok!

Hadnagy Lajos

A Paksi Atomerőmű Zrt. Nukleáris ötpróbája a http://
www.npp.hu/tudomany-es-jatek webcímen érhető el.
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Osztálytabló
Végh Csaba, a fegyveres
biztonsági õrség
parancsnoka
– Milyen iskolákat
végeztél, illetve
általában milyen
képzettség szükséges egy olyan
fegyveres testület
vezetői beosztásának betöltéséhez,
mint az atomerőmű
fegyveres biztonsági
őrsége?
– A legmagasabb iskolai végzettségemet a
Rendőrtiszti Főiskolán szereztem, bűnügyi
nyomozói szakon. A fegyveres biztonsági
őrség állományába való bekerüléshez szükséges feltételeket elsősorban az 1997. évi
CLIX. törvény, valamint annak végrehajtási
utasítása, a 27/1998. BM-rendelet határozza
meg. Ezenfelül lehetnek a munkáltatónak
egyéb elvárásai, de a jogszabályban foglaltaktól eltérni nem lehet. Az előírások
betartását ezen a területen is ellenőrzi a
rendőrhatóság.

Lõrinc Zoltán, õrségi elõadó
– Hogyan kerültél
az atomerőműbe?
Milyen utat jártál
be a jelenlegi beosztásodig?

– 1976-ban kezdtem a pályafutásomat, esztergályos
szakmunkásként.
Környékbeli lakosként hallottam a paksi erőmű építéséről, sőt 1981-ben, sorkatonai
szolgálatom idején építettem is azt. Találkoztam
akkoriban polgári fegyveres őrként dolgozó falubéli ismerősökkel, de álmomban sem gondoltam volna, hogy valamikor én is e csapat tagja
leszek. 1982 augusztusában megszületett első
gyermekünk. Mint családfenntartó, kerestem a
minél jobb munkalehetőséget. Az ismerőseim
javasolták, hogy próbálkozzak Pakson, talán az
őrségnél van felvétel. 1983 tavaszán elküldtem
az önéletrajzom, szeptemberben elbeszélgetés
következett, október 3-án beléptem. A próbaidő

Juhász István,
váltásparancsnok
1953-ban született,
gyermekkorát Csámpán töltötte, majd
Paksra költöztek, s
azóta is itt él a családjával. Általános
iskolai, majd középiskolai tanulmányai
is ehhez a városhoz
kötik. Kőműves
tanulóként kezdte,
majd a helyi építőipari cégeknél dolgozott.
Az idei évben 57 évesen, 42 év munkaviszonnyal, melyből 30 évet fegyveres szolgálatban
töltött el, korengedményes nyugdíjba készül.
– Mikor és hogyan kerültél az erőműbe?
Mely területen dolgoztál korábban?

– A katonai szolgálatot itt töltöttem Pakson
1976-ban, ebben az időszakban az atomerőmű
építésében vettem részt. Közben esti tagozaton
elvégeztem a középiskolát és leérettségiztem.
1979 decemberében tudomásomra jutott, hogy

FOTÓK: LOVAS TIBOR

Házi Géza, fegyveres
biztonsági õr
A középiskolai tanulmányok befejezése
után Szekszárdon dolgozott, majd bevonult
katonának, később
egy országos pályázat
útján felvételt nyert a
Tolna Megyei Rendőrfőkapitányság egyik
speciális egységéhez.
A rendőri pálya befejezése után, 2005-ben került az atomerőmű
fegyveres biztonsági őrségéhez, ahol jelenleg is
dolgozik.

– Mely területen dolgoztál korábban?

– A civil életből 1992-ben kerültem a

– Hogyan kerültél az atomerőműbe? Milyen
utat jártál be a jelenlegi beosztásodig?

– Szombathelyen születtem, ott végeztem az
általános és szakközépiskolai tanulmányaimat is.
Az érettségit követően szinte azonnal munkába
álltam, de 2 hónapon belül bevonultam katonának a határőrséghez. 1985 februárjában, a sorállományú katonaidő letöltése után (18 hónap) visszamentem előző munkahelyemre. Még ebben az
évben a Szombathelyi Rendőrkapitányság őr- és
járőrszolgálati alosztályára felszereltem járőrnek.
Nem egészen egy év múlva a bűnüldözési osztályra kerültem, ahol nyomozóként, a főiskola elvégzését követően főnyomozóként dolgoztam. 1994
őszén egy pályázat elnyerését követően kerültem
a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Neutron
Beavatkozó Alosztályába kiképzőnek. 2004-ben
osztályvezető-helyettesként dolgoztam, amikor
megpályáztam az atomerőmű fegyveres biztonsági őrségének parancsnoki beosztását. Sikerült,
így 2004. augusztus 1-je óta itt dolgozom.

– Mi a feladata a fegyveres biztonsági őrségnek? Hogyan illeszkedik a szervezet az atomerőmű szervezeti-működési struktúrájába?

– A fegyveres biztonsági őrségről azt kell tudni, hogy létrehozásuk jogszabály által előírt kötelezettsége az állam szempontjából stratégiailag
fontos objektumok vezetőinek. Egy félkatonai

leteltével 1984 márciusában felesküdtem (igen,
akkor még kellett), hogy a népköztársaság vagyonát, ha kell, életem árán is megvédem.

– Hogyan tanultad meg a szakmát?

– Ahogyan többi kollégámnak, úgy nekem
sem volt szakmai előéletem. A mindennapok
során tanultuk meg a szakmát.

– Mi jellemezte az első időket?

– Az 1. blokk már működött, végeztük a beléptetést. Külön kellett választani jogosultság
szerint a belépő személyeket. Ideiglenes lezárások mindenütt, a primer, a szekunder köröknél
minden épületszinten és az udvarterületen. E
lezárások ellenőrzése napi visszatérő feladat
volt, mindaddig végeztük, míg az utolsó blokkot át nem adtuk. Emellett 1980-tól 1996-ig az
fegyveres biztonsági őrség állománya hajtotta
végre a friss és a kiégett nukleáris üzemanyag
vasúti szállításainak fegyveres őrzés-védelmét.
Ez annak idején, nem mindig volt kellemes feladat. Télen, amikor mínusz tizenvalahány fokok
röpködtek, 9-10 órát ücsörögtünk fűtés, mozgási
lehetőség nélkül a vagonokban, 1-2 m2-en. Ha

itt fegyveres őrséget hoznak létre, ekkor jelentkeztem Kenyeres Józsefnél, aki az őrség parancsnoka volt. (Előzőleg a honvédségnél szakaszparancsnokom volt.)
1980. július 16-án vettek fel a polgári fegyveres őrséghez. A kiképzés után vizsgát, majd
esküt tettünk, ezt követően léptünk szolgálatba.
Először fegyveres őri, majd váltásparancsnokhelyettesi beosztásba kerültem, 1983-tól pedig
váltásparancsnok (a továbbiakban: vpk) vagyok.
1984-86 között elvégeztem a középfokú parancsnokképzőt is.

– Bemutatnád röviden jelenlegi tevékenységedet?

– A rend, a fegyelem mindig része volt az
életemnek. A fegyveres biztonsági őrség is úgy
működik, mint más fegyveres szervezet, itt utasítás-parancs van, majd végrehajtás és jelentés.
Ez a feladat meglehetősen stresszes, állandó
éberséget, fokozott figyelmet és koncentrációt
követel éjjel-nappal egyaránt. Munkánkat az
1997. évi CLIX. törvény, a 27/1998 (VI.10.) BMrendelet és egyéb belső utasítások alapján kell
végeznünk- jogszerűen és szakszerűen. A vpk
feladata továbbá a napi és havi szolgálatvezénylések elkészítése; neki kell szervezni, irányítani

Neutron Beavatkozó Alosztályhoz, mint alapító tag, előtte Szekszárdon dolgoztam a húsipari vállalatnál. A Neutronhoz és ezzel együtt a
rendőrséghez úgy kerültem, hogy egy országos pályázatra jelentkeztem. Az eredményeim
alapján felvételt nyertem. Az országból több
százan jelentkeztek, de csak hat embernek
sikerült a felvételi. Az első négy hónapban a
TMRFK közvetlen állományához tartoztunk,
akkor még szervezték a Neutron Beavatkozó
Alosztályt, ezután töltötték fel az állományt. A
rendőri iskolák, tiszthelyettesi, rendőr-szakközépiskola elvégzése után vettünk részt az
úgynevezett kommandós kiképzésen is. Én
mindig is szerettem a kihívást, ezért is jött az
ötlet, hogy a klasszikus rendőri munkán túl
kipróbáljam a speciális felkészültséget igénylő
területet is.
A neutronos életből a versenyeket emelném ki, 1992 óta végig benne voltam a
versenycsapatban, országos és nemzetközi

A 30 éves fennállását ünneplő
fegyveres biztonsági őrség

szervezetről beszélünk, aminek a tagjai civilek
és a védett objektum vezetője a munkáltató.
Minden olyan fegyverzettel, felszereléssel és
kényszerítő eszközzel, valamint személyes szabadságot korlátozó intézkedéssel rendelkeznek,
mint a rendőrök. Ezeknek az alkalmazásához a
törvény nemcsak jogot biztosít, hanem kötelezettséget is ír elő a védendő területen. Az atomerőmű fegyveres biztonsági őrsége a biztonsági
igazgatósághoz tartozik, a rendészeti osztályvezető irányítása alatt végzi tevékenységét.

– Milyen speciális feladatok hárulnak rád a
parancsnoki beosztásból fakadóan?
– A feladat elég sokrétű, melyet részben
a fenti jogszabályok, részben a munkaköri leírás határoz meg. A rendészeti feladataim közé
tartozik az osztályvezető helyettesítése távollétében. Az őrséggel kapcsolatosan a különböző
hatóságokkal való kapcsolattartás, és minden,
ami a fizikai védelemmel, az állománnyal és az
őrökkel kapcsolatos. Ebbe beletartoznak az irányítási, számonkérési és ellenőrzési feladatok,
továbbá a képzések, vizsgák és a járandóságok
kiadása is.

– Milyen szinten kell képben lenni az atomerőmű műszaki rendszereit, folyamatait
illetően a feladataitok ellátásához?

valamit, ezeket az utazásokat nem kívánom
vissza!

– Hogyan kerültél a jelenlegi beosztásodba?

– 1996 volt az erőmű fizikai védelmének nagy
átszervezése. Májusban mindenkivel személyes
elbeszélgetés során közölték, hogy továbbra is
igény tartanak-e a munkájára. Engem maradásra kértek, sőt előléptetést ajánlottak: „Legyél az
egyik váltásparancsnok helyettese, szeptembertől indulunk!” Augusztus második felében meglepő kérdést intézett felém az őrségparancsnok:
Nem lennék-e a jövőben a „jobb keze”? Szüksége
lenne egy őrségi előadóra, aki segíti a mindennapos munkáját, s nem hivatalosan ugyan, de
amiben lehet, helyettesíti, ha kell, és a rendészeti
osztálynak is besegít, főként logisztikai jellegű
tevékenységekben. 13 év folyamatos műszakozás után igent mondtam.

– Az állományba kerüléskor az alaptanfolyamot mindenki elvégezte, aminek a keretein belül
megismerhette az erőmű műszaki rendszereit,
azok működését. A fegyveres biztonsági őrség
feladata az atomerőmű és a területén dolgozók
védelme. Minden kollégának teljes területre kiterjedő helyismerettel kell rendelkeznie, ismernie kell a védelemben működő technikai rendszereket. Tisztában kell lennie a rá vonatkozó
jogszabályokkal és folyamatutasításokkal. Készségszinten kell tudni a szolgálati felszerelések,
fegyverzet és kényszerítő eszközök használatát.
Elengedhetetlen a fenti tudás megszerzése ahhoz, hogy akár a napi munkavégzés során, akár
egy rendkívüli esemény bekövetkezése esetén
jogszerűen és szakszerűen tudjon intézkedni a
kolléga. Az állományt folyamatosan trenírozzuk.
Kiképzések, hatósági vizsgák és gyakorlatok követik egymást egész évben.

– Mik a célkitűzések a jövőt illetően a FBŐ
kapcsán?

– Igyekszünk haladni a korral. Egy ilyen
kiemelt objektum őrzésvédelmi tevékenységére nagyon sok mindenre kihatással van, a
terrorfenyegetettségtől a természetvédőkig. A
társszervekkel közösen gyűjtjük és értékeljük
az információkat, figyelemmel kísérjük a jogszabályváltozásokat, a hatósági előírásokat.

külső-belső levelezések előkészítése és még sok
minden más. De a „jövés, menés, intézkedés”
is a munkámhoz tartozik: állományképzések,
lőgyakorlatok, hatósági vizsgák előkészítése
és a társszervekkel való kapcsolattartás. Minden szervezetnél kell munka- és tűzvédelmi
megbízott, közös leltárfelelős, aki végzi a selejtezéseket, előkészíti a beszerzéseket, raktárba
fut, ha kell. A közel 3 évtizedes területismereti,
őrzésvédelmi tapasztalatommal, a rám ragadt,
megszerzett tudásommal segítem a fizikai védelemben résztvevő szolgálatokat irányító fbőváltásparancsnokok és a végrehajtói állományok
munkáját. A cégünknek stratégiailag kiemelten
fontos friss nukleárisüzemanyag-szállítmányok
nemzetközi átvevő szakértői stábjának őrzésvédelmi tagjaként képviselem az atomerőművet,
évente több alkalommal is.

– Milyen szakmai célkitűzéseid vannak?

– Milyen speciális feladatokat foglal magában az őrségi előadói munkakör?

– Munkatársaimmal együtt azt szeretném
elérni, hogy az emberek elhiggyék: a rendészek nem azért vannak, hogy őket bosszantsák,
hátráltassák a munkájukat, hanem azért, hogy
megvalósulhasson a mára már nemzetközileg is

és ellenőrizni a váltásába beosztott őröket, illetve
koordinálni az őrzésben részt vevő többi szervezet tekintetében az őrszolgálat szabályos és eredményes ellátását. A vpk felelős a rá bízott javak
őrzéséért-védelméért és minden jelzőrendszer
működéséért. Ennek érdekében igyekszem jó,
baráti-emberi kapcsolatot kialakítani a kollégáimmal. Szeretem az embereket.
Mint az erőműben minden tevékenységet,
így a fegyveres őrit is nagy figyelemmel, fegyelemmel, felelősségtudattal és elkötelezetten lehet
csak végezni! Úgy érzem, én így végeztem.
Ezúton is köszönetemet fejezem ki minden
volt és jelenlegi munkatársamnak a jó kollektíva kialakításában való együttműködésért, a jó
csapatmunkáért, hogy a segítségükre mindig
számíthattam. 30 éve teljesítek szolgálatot a
fegyveres biztonsági őrségnél, amikor idekerültem, 27 éves voltam, 4 illetve 5 évesek voltak a
gyermekeim. Most 57 éves vagyok és 5-11 évesek az unokáim.

a ’90-es években a blokkok működése alatt.
Újabb változást hozott az is, hogy 1996 óta három szervezet látja el az őrzésvédelmet (FBŐ,
Atomix Biztonsági Szolgálat és TMRFK Neutron
Bevetési Osztály). Napjainkban is más a feladat,
amikor terrorfenygetettséggel is számolni kell,
és a technika fejlődése is újabb követelményeket
állít elénk. Végül az új blokkok építése is nagy kihívás jelent majd. Az őrségnek mindig meg kell
felelni ezeknek. Az állomány minden tagjának
2 évenként írásbeli vizsgát kell tennie a rendőrhatóság előtt szakmai elméleti ismeretekből.
A számonkérés az idei évtől kiegészült fizikai
felméréssel is, melyet évente két alkalommal
kell megismételni.

– A munkám igen változatos. Ha kell, számítógép előtt körmölök napokig: nyilvántartások, statisztikák, kimutatások, tervezetek,

– Mit emelnél ki az itt eltöltött 30 évből?

– Az elmúlt 30 év alatt nagy változások
történtek az őrség életében. Más jellegű volt
a feladat a ’80-as években az építkezés idején,
majd az üzembe helyezéskor, aztán más lett

szinten sok-sok versenyt nyertünk Ez a terület a csapatmunkáról, az egymás iránti
feltétlen bizalomról és egymás önzetlen segítéséről szól. Itt az önzés a sikertelenséget,
a kudarcot jelenti.

– Mikor és hogyan kerültél az erőműbe?

– 1996-ban a Neutron folyamatos járőrszolgálattal jelent meg az erőmű területén,
volt nappalos és éjszakás szolgálat, egyhetes kiképzés és egyhetes készenlét, így állt
össze egy havi munkarend. Sokat lehetne
mesélni, mert sok érdekes akcióban vettünk
részt. Én a műszaki kiképzésen is részt vettem. Az én feladatom volt, hogy az adott behatoló csoportnak elősegítsem a különböző
helyszínekre való bejutását, akár pirotechnikával, akár az eszközök biztosításával.
2003-ban vonultam nyugdíjba, és 2005
őszétől vagyok a fegyveres biztonsági őrségnél. Neutronos járőrként volt kapcsolatom

– A közelmúltban elismerésben részesültél.
Hogyan érintett ez?

– Az elismerésről szólva: mindig jólesik
az ember lelkének, ha elismerik a munkáját. Nekem is jólesett (három kollégámmal
együtt pénzjutalomban részesültünk). Köszönjük, de nem ezért tesszük! Büszke vagyok arra, hogy ilyen felelősségteljes munkát végezhetek. S az is örömmel töltötte el
a fegyveres biztonsági őrség állományának
tagjait, hogy megünnepelhettük szerveze-

az őrséggel és helyismeretem az erőműben.
A fegyveres biztonsági őrséggel közvetlen
munkakapcsolatban álltunk, tudtam, hogy
hova fogok jönni, mikor idekerültem.

– Bemutatnád röviden jelenlegi tevékenységedet?

– Széles körű a tevékenységünk, az őrhelyeken való szolgálat-teljesítéstől kezdve, a járőrözésen át, az ellenőzött zóna
bejáratánál való kontrollig. Onnét kifelé
bármit is hoznak, azt csak dozimetriai
engedéllyel tehetik, amit nekünk kell ellenőrizni. Van úgy, hogy a beléptetésnél
segíteni kell az embereknek. Rendzavarás esetén a mi hatáskörünkbe tartozik az
intézkedés a rendőrjárőr megérkezéséig.
Nem utolsó sorban, a szolgálatellátással
kapcsolatban adminisztrációs feladataink
is vannak. Szigorú előírások alapján végezzük a munkánkat.

Igyekszünk mindig az aktuális fenyegetettség
mértékének megfelelő védelmi koncepciót kialakítani. Ebbe beletartozik a technikai fejlesztés és
az élőerő képzettségi szintjének növelése is.

– Volt-e olyan, emlékezetesebb eset a praxisod során, amit feleleveníthetsz az Atomerőmű újság olvasóinak?

– Számtalan olyan eset történt az eddigi
pályafutásom során, ami számomra mindig is
emlékezetes marad. Tekintettel a munkakörömre és az abban végzett tevékenységemre ezek
az élmények nem publikusak. Aki volt katona,
tudja, hogy leszereléskor mindenkivel aláíratják
a „felejtési nyilatkozatot”.

– Mi a hobbid, mivel töltöd a szabadidődet?

– Hobbim minden, ami mozgással kapcsolatos. Több sportágat (az autóversenyzéstől, az
ejtőernyőzésen keresztül a lovaglásig), harcművészetet kipróbáltam. A mai napig is fogékony
vagyok minden újra ezen a területen. Több rendszerben is szereztem oktatói minősítést: Jiu-jitsu,
Krav-Maga, Defendo, Kettlebell, TRX. Nem tudom,
kinek mennyit jelentenek a felsoroltak, az interneten lehet róluk tájékozódni. Oktatásokat tartok
szabadidőmben minden érdeklődőnek, valamint
a kiképzés keretein belül a fizikai védelemben
résztvevő állományoknak.
Prancz Zoltán

elfogadott, hangoztatott szakmai vélemény: nukleáris biztonságról csak akkor beszélhetünk, ha
megvan a fizikai biztonság. Minden ember, aki
ide belépési jogosultságot kap, bármilyen szintre is, érezze a súlyát, vegye megtiszteltetésnek,
hogy egy nukleáris létesítményben dolgozhat,
legyen az a munka bármilyen jellegű! Kívánom,
hogy soha ne kelljen éles helyzetben bizonyítania a fegyveres biztonsági őrségnek!

– Mivel foglalkozol a szabadidődben?

– Életünk olyan szakaszba ért, amikor feleségem két idős, megromlott egészségű szülőjének
állandó segítése, gyakran visszatérő ápolása sok
időnket emészti fel. Klasszikus hobbiról nem
beszélhetek. Otthonunk gyakran ad feladatot,
amolyan „oldd meg, szereld, javítsd, végezd
el önmagad, ha tudod” típus vagyok. Nem vagyok „konyhaművész”, de nem áll tőlem távol
a fakanál. Szeretek naponta legalább röviden
tájékozódni kishazánk és a világ dolgairól. Ha
időm engedi, szívesen ülök a TV elé, nézem a
nemzetközi élvonalba tartozó csapatok futballmérkőzéseit vagy a tudományos, ismeretterjesztő csatornákat.
Prancz Zoltán

tünk megalalkulásának 30. évfordulóját és
ez alkalomból megkaptuk régi pisztolyainkat is hatástalanítva.

– Mesélnél kicsit a családodról? Szabadidődben mivel foglalkozol szívesen?

– Én magam nagy családban nőttem fel, hatan vagyunk testvérek, én vagyok a legidősebb.
Nős vagyok, feleségem az ESZI-ben dolgozik.
Olyan gyermekeim vannak, amilyenre minden
szülő vágyhat: okos, tisztelettudó, megbízható
emberek. Büszke vagyok rájuk! Ők szintén felelősségteljes munkát végeznek óvodapedagógusi,
tanári, tűzoltó munkakörben. 5 unokám van, 4
lány, 1 fiú. Nagy szeretttel vagyunk irántuk.
Nagy család vagyunk, vasárnap és ünnepnapon 14-en üljük körbe az asztalt feleségemnek
köszönhetően, aki „tyúkanyóként” fogja össze a
családot. Őt ezért nagy tisztelet illeti!
Szabadidőmben sok mindennel foglalkozom:
szőlőm, tanyám, pincém van (saját bort készítek), barkácsolok, méhészkedek, vadászni járok,
de az is előfordul, hogy felveszem a tangóharmonikámat és ikerlányunokáimmal zenélünk-énekelünk. Kiegyensúlyozott, boldog ember vagyok.
Úgy vélem, hogy nyugdíjasként sem fogok unatkozni.
Gyöngyösiné Nyul Petra

– Mit emelnél ki a napi munkád mellett és a
kollektívával kapcsolatban?

– A fegyveres biztonsági őrségnél lévő változásokat, s most elsősorban a sportolási lehetőségekre gondolok, én nagyon értékelem. A fizikai
felmérőhöz, a technikai újításokhoz én már
hozzászoktam korábban, a Neutronnál is folyamatosan vizsgázni kellett, megfelelni a követelményeknek, úgyhogy nekem ez nem szokatlan.
Sőt, én azt mondom, hogy egy ilyen stratégiailag
kiemelt létesítményben kell igazán megfelelő fizikai színvonalon lennie az emberek.
Szakmai versenyekre is járunk, a helyi IPA lőversenyen jó eredménnyel szerepeltünk az elmúlt
években, a tavalyi győzelem után idén a mi csapatunk lesz a kihívó. A Magyarországi Fegyveres
Biztonsági Őrök Szakmai Egyesületénél, melynek
mi is a tagjai vagyunk, tervezik egy országos fegyveres biztonsági őrség verseny megrendezését
idén ősszel, azon is szeretnénk indulni.
Folytatás a következő oldalon.
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Osztálytabló
– A kollektívával, bár én csak a saját csapatomról tudok nyilatkozni, maximálisan
meg vagyok elégedve. Visszatérek kicsit a
Neutronhoz. Ott 10 évig 7 olyan emberrel
dolgoztam, akikről tudtam, hogy a hátam mögött, kibiztosított fegyverrel, tudják, hogy mi
a dolguk és az életemet bízhattam rájuk. Itt

Bencze János,
fegyveres biztonsági õr
Még 1983-ban jelentkezett a polgári fegyveres őrséghez, de a
biztonsággal kapcsolatos első munkahelye egy rövid ideig a
portaszolgálat volt.
Ma már 27. éve, hogy
az őrség állományának stabil és megbecsült tagja.

– Mikor és hogyan kerültél az erőműbe?
Mely területen dolgoztál korábban?

FOTÓK: LOVAS TIBOR

Kemény János,
fegyveres biztonsági õr
Faddon születtem
1956. május 12-én,
hárman vagyunk
testvérek - nővérem
és öcsém. Édesapám
Faddon, a konzervgyárban dolgozott,
sajnos már öt éve
meghalt.
Édesanyám Sárszentlőrincen él, gyakran

hasonlóképpen működik, itt is ismerem minden kollégám minden rezdülését, meg tudjuk
beszélni a dolgokat. Tehát nagyon jó a csapat,
amikor lehetőség van, szabadidőnkben is találkozunk, közös programot szervezünk.

– A közelmúltban elismerésben részesültél?
Hogyan érintett ez?
– Abszolút nem tudtam róla. Vezetőim

döntése alapján történt az előléptetésem,
főtörzsőrmesterből zászlóssá léptettek elő.
Az ünnepi állománygyűlés után, amikor kinyitottam a borítékot, el sem hittem, hogy
zászlós lettem. Meglepődtem, de nagyon
örültem neki. Ezt a munkám és érdemeim
elismeréseként kaptam a Tolna megyei
rendőr-főkapitánytól. A 30 éves jubileum
kapcsán szervezett állománygyűlés és a tabló

– Szekszárdra jártam középiskolába, az ácsállványozó szak elvégezése után a faddi termelőszövetkezethez mentem dolgozni.
1983-ban jöttem az erőműbe. Eredetileg az
őrséghez jelentkeztem, de azért nem vettek fel,
mert nem voltam katona. A suli után rögtön
munkába kellett állnom, mert sajnálatos módon korán elvesztettem a szüleimet és én lettem
a családfenntartó, így nem is soroztak be. Voltak ismerősök a falumból a polgári fegyveres
őrségnél, az ő javaslatukra jelentkeztem én is.
Először azonban a portaszolgálathoz vettek fel.
Ott három műszakban dolgoztunk, két fő volt
egyszerre beosztva, s mellettünk katonák is voltak. Az irodaépületi porta volt a munkahelyünk.
A beléptetésnél egyik feladatunk az volt, hogy a
dolgozók belépőkártyáit kiosztottuk, mert akkor
azt még nem lehetett hazavinni.

– Például a primer köri beléptetőpontokon végzünk ellenőrzéseket, a dolgozók ki- és bejárása
során, járőrtevékenységet is folytatunk. Az elején
még 24 órás szolgálatok voltak, a műszakozást
hamar megszoktam, ez nem okozott gondot soha.
Az évek során már több váltásban is dolgoztam a
különböző átcsoportosítások miatt.
A társaság jó, az összetétel a 27 év alatt jócskán változott. Ennek egyik fő oka az volt, hogy
1996-ban megtörtént a kiszervezés, létrejött az
Atomix Kft. Biztonsági Szolgálata. Ez a mi létszámunkra és a feladatainkra is hatással volt. Az

meglátogatjuk – arcára derű ül, mikor a
családról beszél.
Katonakoromban az atomerőmű építkezésén dolgoztam mint ács-állványozó 1978-80
között. A leszerelésem után 1982-ben léptem
be a polgári fegyveres őrségbe, most fegyveres biztonsági őrségnek hívják a szervezetet.
Közben elmúlt huszonnyolc év, ez egy fél emberöltő, aktívból meg szinte a teljes. Büszke
vagyok, hogy ilyen hosszú ideje felelősségteljes munkát végezhetek.
Végigjártam a ranglétrát, bár nálunk nincsenek rangok, mint a katonaságnál. Álltam a
kapuban, voltam őr, ismerem az erőműben az
összes utat, amerre az őrjáratnak menni kell,

meg figyelni, nem egyszer, nem is százszor,
hóban, fagyban, kánikulában, szélben, esőben, éjjel és nappal… Megalakult az Atomix
Biztonsági Szolgálata 1996-ban. Ez sok feladatot vállalt át tőlünk. Övék lett a portaszolgálat
a közúti, a vasúti kapunyitogatás stb. Amikor
Bencze János nyugdíjba vonult, megkaptam
az ő beosztását, és váltásparancsnok lettem
2005-ben.
Bár már nem kell dacolni az időjárás viszontagságaival a szolgálat során, mert egy
irodából irányítom a beosztottakat, de kellett
hozzá az a pár év a „terepen”, hogy amikor
bejelentkeznek a kollégák, tudjam miről beszélnek. Sokrétű és változatos feladatot jelent

A megújulóenergia-hasznosítás
támogatási elvei

1983 év végén kerültem át a polgári fegyveres
őrséghez, amelynek ma már fegyveres biztonsági őrség a neve, és azóta is itt vagyok.

– Bemutatnád röviden jelenlegi tevékenységedet? Mit emelnél ki szívesen?

készítése is szép gesztus volt vezetőink részéről.
Jól esett nekünk, hogy ilyen figyelmet kapott a
mi szervezetünk is.

– Mesélnél kicsit a családodról? Szabadidődben mivel foglalkozol szívesen?

– Van egy remek feleségem, aki szintén itt
dolgozik az erőmű területén irodavezetőként.
Van egy nagyfiam, aki 21 éves és a Pécsi Tudo-

őrzésvédelemben közreműködő másik két szervezettel egyébként jó a munkakapcsolatunk.
A legtöbb jó emlékem az üzemanyag-szállításokhoz kötődik, de a lövészeti gyakorlatok is érdekes feladatok számomra. A technikai feltételek
adottak a munkánkhoz, ezek az utóbbi időben
sokat változak és részben a követelmények is. Én
még emlékszem arra, és ez csak egy példa a sok
közül, hogy Commodore 64-es számítógépeink
voltak, és másképp működtek a rendszereink is.

mányegyetemen anglisztika szakra jár, és egy
kislányom, aki 17 éves és az ESZI-be jár, környezetvédelmet tanul.
Szabadidőmben jelenleg futni szoktam a Paks
és a környező települések közötti útvonalakon,
mert a szeptemberi Berlin maratonra készülök.

– Köszönöm!

Gyöngyösiné Nyul Petra

igazán jól esett, hogy a vezetőim elismerték
a munkámat.

– Mesélnél kicsit a családodról? Szabadidődben mivel foglalkozol szívesen?

– Nem tudtam a jutalomról. Az ünnepi állománygyűlésen az utolsó pillantban az átadás
előtt tudtuk meg a kollégákkal, hogy kapni
fogunk. Éppen ezért, amikor az átvételre szólítottak, nagyon meglepődtem. Örülök neki,

– Faddon élünk a családommal. Éppen akkor
kezdtünk építkezni, amikor idejöttem dolgozni,
a fiam is akkor született. Abban az időben az
életem legfontosabb szakaszai kezdődtek el.
A lányom már nem él velünk, ő Pakson dolgzik, és ott is lakik a párjával. A fiam még tanul,
ő a pécsi egyetemre jár. Földrajz szakon hamarosan befejezi a tanulmányait, néhány vizsgája
van vissza az államvizsgáig.
Szabadidőmben a házkörüli teendőkkel foglalkozom és horgászni járok. Ezenkívül sárkányhajóversenyekre szoktam elkísérni a gyerekeket.
Gyöngyösiné Nyul Petra

a beosztásom. Koordinálni kell közvetlenül
három szervezet: az Atomix Biztonsági Szolgálat, a fegyveres biztonsági őrség és a NEUTRON Bevetési Osztály az erőműbe beosztott
járőrcsapatának munkáját, feladatait. Sok
erőműves szervezettel is tartunk fenn munkakapcsolatot.
A blokkindítások, az üzemanyag-szállítás és
a „kiégett”, pihentetett kazetták átszállítása is ad
pluszfeladatokat.
Az öbölháborús időszak idején fokozott
figyelemmel láttuk el a szolgálatot szorosan
együttműködve a rendőrséggel 1991-ben január közepétől február végéig. Ahhoz, hogy az
erőmű biztonságosan termelhessen nem elég

az üzemviteli biztonság, a fizikai biztonság is
kell, amit mi biztosítunk. Örülök, hogy ebben
a munkában részt vehetek, részt vállalhatok.
Idén a szolgálat számára új követelményrendszert vezettek be, hogy még jobb legyen a fizikai biztonság.
Tolnán családi házban lakunk. Feleségem
a FASTRON Kft.-nél dolgozik. Két nagy fiunk még velünk él, nem nősültek még meg
– otthon túl jó dolguk van. János fiam (32)
kőműves, Gábor (24) tűzoltó. A szabadidőm
nagy részét a ház körüli teendők töltik ki,
kertészkedem. Ez a munkarend lehetővé
teszi, hogy sokat legyek együtt a családommal.
Lejegyezte: gyulai

– A közelmúltban elismerésben részesültél?
Hogyan érintett ez?

FOTÓK: LOVÁSZINÉ

Szakmák az atomerőműben

Dr. Büki Gergely

Dr. Farkas István

A Magyar Tudományos Akadémia Energetikai Bizottságának szervezésében már ötödik
éve tart ez az előadás-sorozat, melynek soron
következő előadásai 2010. június 24-én hangoztak el. Ezt most közösen rendezték az Energiastratégiai Munkabizottság Energetikai Bizottságával. A terem szinte zsúfolásig megtelt.
Németh Tamás, az Akadémia főtitkára
több jó hazai példát hozott a megújuló energia felhasználására. A siránkozóknak idézte
Vitányi Ivánt: „A válság egy természetes jelenség, mindig is volt, most is van és a jövőben is lesz”. Leküzdésére van racionális és
irracionális megoldási lehetőség. Racionális
szerint imádkozni kell, az irracionális szerint pedig „dolgozni” – ez így hangzott el.
Dr. Lovas Rezső akadémikus elnökletével
a megújuló erőforrások négy ágazatának
reprezentálásában előadások hangoztak el.
Szélenergia – Dr. Gács Iván, a BME docense szerint ez az energiafajta számunkra
érdektelen. Nincsenek „széljárta” területeink, a berendezéseket drágán kell importálnunk, a telepítésének munkaerőigénye
elenyésző költségű, energiabiztonság érdekében szinte azonos teljesítményű, más
típusú tartalék kell. Egy hagyományos erőmű hatásfokjavítása kedvezőbb.
Biomassza – Dr. Dinya László egyetemi
tanár szerint megújuló energia felhasználásunkban a legnagyobb részesedése a
biomasszának van (92%), ami nagyon szerteágazó mind forrása, mind felhasználási
lehetőségei szerint. Nagyon nagy előnye,
hogy tárolható forrás. Célszerű a hőhasznosításra koncentrálni.
Geotermikus energia – Dr. Büki Gergely
nyugalmazott egyetemi tanár a leginkább
perspektivikusnak ítéli a földhőhasznosítást. Kiemelkedően kedvező földrajzi környezetünk a teljes hasznosítási vertikumra
alkalmas a nagynyomású, magas hőmér-

sékletű áramtermelésre fogható termálvíztől a mindenütt alkalmazható hőszivattyús
fűtésig. A hőszivattyús technológiák fejlesztésében, eszközparkjának gyártásában
még lehetne mit keresnünk.
Napenergia – Dr. Farkas István egyetemi tanár elmondta, hogy az EU-koncepció
alapján felmérték, megbecsülték az ország
napenergia-potenciálját:
• aktív hőhasznosítást – napkollektoros
rendszerek (32 millió m2, 48 PJ/év),
• mezőgazdasági hasznosítás – napkollektorral növényházfűtés, terményszárítás
(16 PJ/év),
• fotovillamos hasznosítás – napelemtáblák telepítése bevásárlóközpontok tetejére, utak, vasutak mentén (4000 km2,
1749 PJ/év),
• passzív hasznosítás – építészeti kialakítással érhető el: megfelelő tájolás, „napterek” kialakítása, szigetelés (38 PJ/év).
Fontos, hogy az adott hasznosítást a
GREEN-X értékelőrendszer szerint minősítsék a támogatás igazságos odaítélése
érdekében.
Összehasonlításképpen a paksi atomerőmű egy reaktorának teljesítménye éves
szinten ~13.824 PJ/év.
Az előadások után parázs vita keletkezett
az elhangzottakról. Kerényi Ödön hiányolta a vízenergia hasznosításának témáját és
jelentős gazdasági veszteségekre hívta fel
a figyelmet Bős-Nagymaros kapcsán. Juhos
László az energiabiztonság szempontjait
emelte ki a megújulók kapcsán. Kiemelte,
hogy az osztrák nagyesésű vízierőművek
tározóssá alakításának milyen kedvező hatásai vannak a terhelés és energiatermelés
egyensúlyának megteremtésében. A témáról bővebben: www.reak.bme.hu/MTAEB/
vagy a www.gyorijegyzet.uw.hu/JEGYZ2.
DOC.
gyulai

Sorozatunkban a paksi atomerőműben alkalmazott szakmákat és
e szakmák jeles képviselőit mutatjuk be. Igyekszünk ráirányítani a
figyelmet a különböző képzettséget,
gyakorlatot igénylő fizikai munkakörök atomerőműben betöltött jelentőségére, hasznosságára, valamint
ezen írásokon keresztül kollégáink
szakmaszeretetéről, a munka iránti elkötelezettségéről is bemutatást
kívánunk adni.

Vízvezeték- és fûtésszerelõk:
Hargas László vezetõ szerelõ
Az építészeti és szakipari szerviz osztályunk vízvezeték- és csatorna-, valamint
a fűtés- és hűtési rendszerek szerelési és
javítási munkálataiban közel harmincéves erőművi gyakorlattal rendelkező
kollégánk, Hargas László vezető szerelő
segítségével cégünk egyik fontos épületgépészeti karbantartási tevékenységét
mutatjuk be. E tevékenység alapfeltételei:
a szakképesítés és az egészségügyi alkalmasság. E munkakört betöltő kollégának
rendelkeznie kell olyan képességekkel,
mint a precizitás, a körültekintés, a megbízhatóság, a pontosság, az önállóság,
az elővigyázatosság, a határozottság, a
figyelemkoncentráció, a felelősségtudat,
a hatékony kommunikációs és az együttműködési készség. Munkahelyi vezetői
szerint Hargas László jó szakember, a
jelzett követelményeket teljesíti és kiváló
emberei kapcsolatai miatt a fiatal kollégák is szívesen tanulnak tőle.

- Mióta vagy erőműves dolgozó?

- 1982. február 22-e óta vagyok a társaság dolgozója. Kezdetektől fogva az épületgépészeti karbantartáson dolgozom. Volt
olyan időszak, amikor tizenheten voltunk.
Jelenleg négyen dolgozunk e műhelyben,
de a paksi atomerőmű teljes területének
lefedése érdekében külön munkautasításos feladatok alapján egyedi karbantartási
munkákat látnak el az Ovit Zrt. és a Duna
Center Therm Kft. alkalmazásában álló
kollégák.

FOTÓK: BODAJKI

Folytatás az előző oldalról.

A 30 éves fennállását ünneplő
fegyveres biztonsági őrség

- Mi a feladata a vízvezeték- és fűtésszerelőknek az erőműben?

- Munkánk az építéstől a javításig összetett
és területileg is kiterjedt. Az épületgépészeti
és csőszerelési feladatok, a csőhálózat-, berendezés-, vegyi és kalorikusgép-szerelési
feladatok elvégzése mellett a szolgálati hidegmeleg vizes rendszerek, a négy reaktorblokk
primer köri távadók helységeinek hűtését ellátó eszközök, a hatalmas tűzoltóvíz-hálózat
és vezetékek javításától, a szintén kiterjedt
lefolyó- és csatornázási hálózat karbantartási
feladatain keresztül a helyiségek hűtési-fűtési
feladatait ellátó eszközök és szerelvények javításáig, minden lényeges dologra oda kell figyelnünk. A bonyolult helyiség és vízvezetékrendszerből adódóan egy-egy csőtörés gyors
és szakszerű elhárítása esetén kiemelném az
erőműves helyismeret, a szakmai tapasztalat
fontosságát.
Korábbi munkáink közül kiemelésre érdemes az irodaépület tövében lévő átrium
vizes szerelvényeinek kiépítése, a TMK és a
raktárépületek hűtési-fűtési rendszereinek
teljes átalakítása és a balatonfüredi rekreációs központunkban valamint a Fadd-Dombori üdülőtelepen végzett korszerűsítések.

- Hobbid?

- A délutánonként vállalkozásban végzett víz-, gáz és fűtésszerelő munkám segít

a szakmai önképzésben, a ma már megkövetelt színvonal tartásában, fejlesztésében.
Kedvelt hétvégi időtöltésem a „szelíd” motorozás és a horgászat. Sajnos az utóbbira
nagyon kevés időm marad.

- Család?

- A két gyermekem már révbe ért. A
lányom két hónapja ment férjhez, a fiam
pedig másfél éve nősült. A fiam révén már
egy közel egyéves unokának is örülhetünk.
Immár én is révbe értem, ugyanis a közelmúltban nősültem, stílszerűen motoros
barátaim segítségével egy igazi motoros
esküvőt követtünk el.
Legvégül Hargas kolléga elmondta, előreláthatólag néhány évig még nem kell
készülnie a nyugállományba vonulásra.
Továbbra is fontosnak tartja a folyamatos
szakmai ön- és továbbképzést, ugyanis a
körülöttünk zajló világ nagyon fejlődik.
Ezúton is szeretné felhívni az üzemeltetők, a helyiséggazdák figyelmét, hogy
kellő körültekintéssel helyeztessék el a
beépített bútorokat, hogy a későbbiek
során a szerelők is hozzáférhessenek a
vezetékekhez, a készülékekhez és nem
árt tudniuk, hogy csőtörés, szivárgás esetén hol találhatók az elzáró szerelvények.
Sipos László
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Villamosnapról,
képekben
A Paksi Atomerőmű Zrt. 2010. június 18án Pakson, az ASE pályán tartotta az idei
villamosnapot. Az atomerőmű aktív dolgozóinak, nyugdíjasainak és az Atomix Kft.
munkavállalóinak közös ünnepléséről, szórakozásáról Beregnyei Miklós és Wollner
Pál fotói által adunk ízelítőt.

Üzemi tanácsi választások előtti beszélgetés a szakszervezeti vezetőkkel
A szeptember végén esedékes
üzemi tanácsi választások
előtt a paksi atomerőműben
működő három szakszervezet, az ADÉSZ, a MÉSZ és a
Padosz vezetőit kérdeztük a
választások fontosságáról, a
jelöltállítási folyamatról és a
várt eredményekről.
Néber Tibor, az ADÉSZ
ügyvezető elnöke:

Azért tartom fontosnak a választást, mert az Üzemi Tanács
testületének fontos feladatai és jogai vannak. Ezenkívül a szavazás
folyamán dől el, hogy a munkáltatónál működő szakszervezetek
közül melyik válik reprezentatívvá
és melyik nem.
Egy szakszervezet a tagjain keresztül, a mozgósítással tudja segíteni az eredményességet, és különböző kiadványokkal felhívja a
figyelmet a részvétel fontosságára.
Szervezetünk a szakszervezetek

közti megállapodás alapján kettő
főt javasol az Üzemi Tanács testületébe. A jelöltállítás megtörtént, az
ADÉSZ küldöttgyűlése elfogadta a
javasolt személyeket. Nevüket a
megfelelő időben nyilvánosságra
hozzuk.
A választások kapcsán két dolgot
várok. Természetesen azt, hogy az
üzemi tanácsi választás érvényes
és eredményes legyen, vagyis a
munkavállalók több mint fele részt
vesz a szavazáson és a jelölteket is
támogatni fogják.
Berkes Sándor, a MÉSZ elnöke:

Szakszervezeti vezetőként fontosnak tartom az üzemi tanácsi
választásokat. A háromévenként
ismétlődő választásokat törvény
szabályozza. Ezen túl a szakszervezetek is megmérik reprezentativitásukat, és ez meghatározza azt,
hogy a munkáltatónak le kell-e ülni
tárgyalni a szervezettel vagy sem.
Sokkal fontosabb azonban most az
a feladat, hogy az ágazati párbeszéd

bizottságban reprezentatívak legyünk, ha a vállalati szereplésünk
gyenge, és ez igaz minden villamos
ipari vállalatnál lévő szervezetre,
akkor vége a párbeszédnek, és az
ágazati KSZ-nek. Az ágazati KSZ-t
megtartó erő most fog eldőlni, de
természetesen a helyi is.
A szakszervezet dolga a tájékoztatás és a mozgósítás. Ennek
az újságcikknek is az a feladata,
hogy tájékoztassunk. Természetesen megvannak a saját tájékoztatási csatornáink – csoport-e-mail,
honlap, a szövetség újsága, a „forródrót” is.
Jelenleg a jelöltek kiválasztásánál
tart minden szervezet. Jelöltet találni nem könnyű, mert nemcsak ülni
kell az ÜT-ben, hanem a kollektívát
érintő kérdésekben dönteni, ezt
megelőzően sok-sok dokumentumot
tanulmányozni s ezekről véleményt
alkotni. A MÉSZ már megtalálta embereit. Az előző ciklust vállaló Vitéz
Tibor, Lengyel József és Molnár Lajos kerülnek fel a listára.

Azt remélem, hogy mindenki
elmegy szavazni és megőrizzük
reprezentativitásunkat vállalati és
ágazati szinten is.
Lőrincz László, a Padosz elnöke:

Az üzemi tanácsok léte függ a választásoktól, fontos, hogy egy szabályosan, jogszerűen megválasztott
tagokból álló testület gyakorolhassa
a jogait és végrehajthassa a rá háruló feladatokat. A szakszervezetek
kollektív szerződéskötési jogát az
ÜT-választás legitimizálja.
A választás eredményességét
elősegíti a megfelelően képzett, illetve a kollektíva által elfogadott jelöltek állítása, a tagság a főbizalmibizalmi hálózaton keresztül történő
mozgósítása, hogy minél többen a
vegyenek részt választáson. Minden olyan kommunikációs eszközt
fel kívánunk használni, amellyel a
nem szervezett munkatársakat is
elérhetjük, tájékoztathatjuk és felhívhatjuk a figyelmüket a választás
fontosságára.

Új módszer a tűzoltók sötétben való tájékozódására
a tekintetben, hogy azokat a
módszereket, amiket a vakoknak tanítanak, miként lehet
átadni egy, a környezet által
létrehozott füstben, ködben,
pincetűzben éppen vakká váló embernek. Ilyen esetekben
a tűzoltók sötétben, eszköz
nélkül tájékozódnak, a megszokottól eltérő testhelyzetben
közlekednek és más mozgásformát alkalmaznak.
A módszer kialakításában
résztvevő munkatársak az észlelésen belül különböző fokozatokban fejlesztették a hallást, tapintást és a
mozgást. A térképkészítés kapcsán pedig
egy tér leírását egyértelművé tevő egységes
szóhasználat, nyelvezet elsajátítása volt a
cél. A kommunikáció szintén lényeges
elemként szerepelt, hisz az esetlegesen
különböző területekről érkező tűzoltóknak
is összhangban kell együttműködni. Az új
módszer kialakításával az volt a cél, hogy
ezek az új ismeretek beépüljenek a tűzoltók alap- és továbbképzésébe, és hogy nemzetközi szinten is átadhassák ezt a tudást.
A gyakorlati tesztelést egy még kezdő és
egy közel húszéves szakmai múlttal rendelkező tűzoltó bevonásával végezték. A
nagy gyakorlattal bíró tűzoltó, Bokor Miklós elmondása szerint a pályázat eredményességéből adódó elméleti módszertant
igyekeztek a gyakorlatba átültetni. Megvizsgálták, hogy a módszer hogyan befoFOTÓ: LOVÁASZINÉ

Az Atomerőmű Tűzoltóság mindig is élen
járt abban, hogy a legújabb és legszakszerűbb tűzoltási és mentési ismeretekkel gyarapítsa a tűzoltók szakmai tudását. Június
elején egy olyan új és különleges gyakorlati módszerről hallhattak előadást az erőműves tűzoltók, ami még csak most kezd
elterjedni, ismertté válni az országban.
Ez pedig annak az elmélete és technikája,
hogy miként lehet ismeretlen helyiségben
látás nélkül tájékozódni. Erről számolt be
június 3-án az erőműves tűzoltóságon Somorjai Ágnes, a Vakok Iskolája és Módszertani Intézménye igazgatóhelyettese, valamint
a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság kiemelt
főreferense, Erdélyi István tű. őrnagy és
Bokor Miklós tűzoltó.
Az előzményekről annyit kell tudni, hogy
az ötlet, a kezdeményezés Erdélyi István tű.
őrnagytól indult. Ő ugyanis egy pályázatra
adta be a Tájékozódás és közlekedés kedvezőtlen látási viszonyok között az érzékszerveink útján c. tanulmányát, mellyel
első helyezést ért el. Az elméleti munka
a gyakorlati megvalósítással folytatódott,
amiben a budapesti Vakok Iskolája vállalt
jelentős szerepet.
A Vakok Iskolájában a tájékozódást és
a közlekedést külön tantárgy keretében
tanítják a gyerekeknek és leendő oktatóknak abból a célból – mondta tájékoztatójában Somorjai Ágnes –, hogy ezeket az
ismereteket minél tökéletesebben tudják
továbbadni. A módszer tűzoltók számára történő adaptálása kihívást jelentett

lyásolja a kezdő tűzoltó fejlődését és milyen
hatással van a gyakorlottnál, akinél már
kialakult az egyéni, önálló mozgáskultúra.
A tanfolyam végén több kísérletet, mozgásformát, komplex feladatokat hajtottak végre, melyek nagyon meglepő különbségeket
eredményeztek. – A tűzoltóvá válás nem
egyenlő azzal, hogy valaki elvégez egy iskolát - hangsúlyozta Bokor Miklós –, ugyanis
ahhoz a tapasztalatmennyiség eléréséhez,
ami az önálló feladatvégzésre alkalmassá
teszi, legalább 5-6 évre van szükség. Ezzel
az új gyakorlattal viszont ez az idő 2-3 évre
lecsökkenthető.
A módszerről itthon és külföldön is
több előadást tartottak. Ez ideig több
mint 11 ország szakemberei ismerhették
meg, és 6 országból már jelentkeztek is a
módszer elsajátítására.
Lovásziné Anna

Egy hattagú ad hoc bizottság
meghallgatta a véleményeket, észrevételeket és megkérdezte az ÜT
Padosz-os tagjait, illetve a bizalmiak,
főbizalmiak által javasolt a személyeket. Közülük úgy fogunk jelölteket
állítani, hogy lesz egy belső Padoszos választás a jelöltségre alkalmas
azon személyekből, akik vállalják a
megmérettetést. A Padosz bizalmi
testülete a jelöltekről titkos szavazást
fog tartani augusztusban. A nyolc
legtöbb szavazatot szerzett jelölt lesz
a Padosz hivatalos ÜT-tag jelöltje, az ő
nevük fog szerepelni a szavazólapon
a MÉSZ és az ADÉSZ jelöltek mellett.
Egyrészről nehéz, másrészről könnyű
jelölteket állítani, mert sok alkalmas
személy van, de közülük csak nyolc
név kerülhet fel a szavazólapra. Ez
természetesen nem azt jelenti, hogy
aki nem lesz fent a szavazólapon,
annak nem számítunk a munkájára. Sőt! Az ÜT-választások után a Padosz-nál teljes körű tisztújítás lesz,
lehet, hogy éppen ott fogunk majd
rájuk számítani. Több aggódó hang

is volt, miszerint lesz abból sértődés,
hogy csak nyolcan kerülnek be a testületi választás eredményeképpen a
jelöltek körébe, de a meghallgatások
során megértették a jelöltek és tiszteletben tartják testületünk döntését és
ezt a fajta jelöltállítási módszert.
Természetesen érvényes és eredményes választásban bízom. Az ÜT
munkájában továbblépést remélek,
és bízom abban, hogy a szakszervezetek és az ÜT napi kapcsolata erősödni fog, a munkavállalók többet
fognak látni az ÜT felelősségteljes
munkájából. Több kezdeményezést
várunk az ÜT-től a cég életében, a
cégcsoporton belül és egyéb ÜTkapcsolatot érintő szervezet vagy
terület részéről egyaránt. Cégünk
előtt kiemelt feladatok állnak: itt
az üzemidő-hosszabbítás, illetve a
bővítés. Bízunk benne, hogy megtalálja a helyét, szerepét az ÜT is
ebben a folyamatban, és segít ennek a két, nagyon fontos feladatnak
a végrehajtásában.
Gyöngyösiné Nyul Petra

Deszktop virtualizáció
Az informatika számos területén úttörő
megoldásokat kínáló világcég, a Citrix a
Gundel étterembe hívta meg a szakmát, június 8-ára. Nemcsak az exkluzív környezet,
de a meghívott előadók, a téma is rangossá tette a programot, hiszen számítógépes
munkaállomásunkról volt szó.
Kezdetekben voltak a számítógépek,
nagy klimatizált termekben, később a hozzájuk kapcsolódó terminálok, majd megjelentek a személyi számítógépek, valamint
ezek hálózata, azután a szerverparkok,
ahol újra központilag tárolják az adatokat.
A nagygépek korában sérvet lehetett kapni
egy 100 MB lemezcsomagtól – ma már a
fényképezőgépbe is GB-os lemez kerül. A
hálózatot alkotó személyi számítógépekben több a tárolókapacitás, bár nem azonos minőségben, kihasználatlanul, mint a
szerverparkban.
Nem lehetne itt egy kicsit takarékoskodni?
Korábban is volt már „vékony kliens” minimális tárolókapacitással, néha még flopyt sem építettek a gépbe – kevesebb vírussal
kellett megküzdeniük. Nem terjedt el, mert
még a környezet nem tette lehetővé a gyors
hálózati adatforgalmat.
Ma már a technológia lehetővé teszi,
hogy szinte semmit ne tároljuk gépünkön, mert azok időközben elavulnak. Ami
munkánkhoz közvetlenül szükséges - úgy
az adatok, mint a programok szempontjából -, azt letölthetjük a szerverparkból és
friss, érvényes. A szélessávú internet és
a kifejlesztett új rendszerprogramok egy

szempillantás alatt letöltik azt a környezetet, amiben dolgozni kell - a feldolgozandó
adatainkat nem tudjuk olyan gyorsan öszszeütni az asztalon.
Virtualizáció, amikor a tárolókapacitással, processzorokkal az igények szerint
dinamikusan gazdálkodunk, ezáltal kapacitásukat jobban kihasználjuk. Ez jelentős
előnyökkel jár a felhasználók és üzemeltetők számára egyaránt. Nem kell bővíteni pl.
a szerverparkot. Nem kell a gépen tartani
a ritkán használt programokat, kevesebb
lehet a leasing-díj.
Kezdetben a Citrix a távoktatásban szerzett vezető szerepet megoldásaival, azután
ipari alkalmazásokat fejlesztett, legújabb
díjnyertes terméke a XenDesktop 4, mely
együttműködik a virtualizációs technológiákkal és platformfüggetlenebb társainál.
A Gartner előrejelzése szerint nem ez
(tárolókapacitás nélküli terminálok) a közvetlen jövő, a fejlődés iránya - 2014-re a számítógépes végpontok ¾-e notebook lesz.
Az üzleti élet megköveteli, hogy a fontos
adatok mindig kéznél legyenek, az ügyfélnek be kell mutatni, meg kell mutatni.
A munkahelyi jövés-menés meg éppen
nem azaz alkotó környezet – hazavisszük
a munkát. A hordozható gépekkel viszont
a vállalati adatvagyon kikerül a tűzfalak
védelméből – egy-egy elvesztés, eltulajdonítás jelentős hátrány lehet a cégre nézve
is. Az új gépekbe bekerült egy „morzsa”,
általa az adatok titkosítva tárolhatók, csak
a tulajdonos kódjával oldható a zár. gyulai
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KRŠKO 2009: 1 BLOKK, 5459 GWH

Az RHK Nonprofit Kft. a 2009-es évet értékeli

A szlovéniai atomerőmű tavalyi éve a nagyító alatt

„A magunk mögött hagyott évben
feladataink súlypontját létesítményeink üzemeltetése és a Nemzeti
Radioaktívhulladék-tároló beruházásának folytatása képezte” – ezekkel a szavakkal nyitja a Radioaktív Hulladékokat
Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.
(RHK Kft.) 2009-es éves jelentését dr.
Hegyháti József ügyvezető igazgató.

A riport a társaság tavalyi tevékenységét taglalja, beleértve a termelési adatokat ugyanúgy,
mint az üzemviteli, biztonsági, illetve szakmai
együttműködési területeket.
Az erőmű jelenleg a 24. üzemanyagciklusnál
tart, mely a 2010 őszén esedékes leálláskor
kerül majd átrakásra. Az utolsó, 32 napos leállás alatt egyébiránt minden betervezett munkafolyamatot elvégeztek, és számos berendezésfejlesztést is végrehajtottak. Az erőmű saját
személyzetén kívül 2000 külsős is részt vett a
munkálatokban 34 különféle cégtől. A jelenlegi
egyébként a negyedik 18 hónapos ciklus az egy
Westinghouse-os blokkot üzemeltető NEK-ben.
A 2009-es termelési adatokat illetően a tervezetthez képest 1,11%-os túlteljesítés jelentkezett: 5459,72 GWh lett a végeredmény. Az
értékesített villamos energiát versenyképes áron
tudta szolgáltatni az erőmű.
A lakosságot érő éves dózist egy olyan referenciacsoport alapján adja meg a NEK, mely a lehető legnagyobb dózist kapott olyan felnőttekkel kalkulál,

akik csak helyileg termesztett/tenyésztett forrásokból származó ételt esznek. Egy ilyen referenciaszemély körülbelüli dózisa 1 μSv volt. Ez kisebb, mint
a természetes forrásokból származó dózis 0,1%-a
– mutat rá a jelentés. A NEK esetében a reaktortól
500 méterre a megengedett dóziskorlát 50 μSv
évente. A 2009-es eredmény – mely a legkedvezőtlenebb értékekből lett kalkulálva – 0,82 μSv
volt, azaz az éves limit 1,6%-a.
Ami a radioaktív hulladékokat illeti, azokból 103
tárolóedénynyi keletkezett, összesen 28,7 m3
térfogattal. Az átmeneti tárolóban így a teljes
mennyiség 2009 végére 2.208,7 m3-re változott – a kompresszió és a külföldre szállítás
miatt kismértékű csökkenés történt. A teljes
aktivitás megközelítően 20 TBq volt. A kiégett
fűtőelemek tárolására szolgáló medence 929
elemnek szolgál otthonául; a teljes fűtőelemtömeg itt 377 tonna már. Az inaktív hulladékokat

Látogatásunk a èernavodai
erõmûben és Erdélyben
A Paksi Atomerőmű Zrt. első - Juhász
Gábor ügyeletes mérnök által vezetett
32 fős - nagycsoportos küldöttsége június végén szakmai kirándulás keretében
ismerkedett a Fekete-tengerhez közeli
černavodai erőművel és a Székelyföld
nevezetességeivel.
Nagy várakozással tekintettünk az idei utazás elé, tudva, hogy várnak minket a román
kollégák Černavodában, a Duna-parti atomerőműben. A jelenleg két kanadai CANDU6 típusú (700 MWe) nyomott nehézvizes
reaktorokat üzemeltető Nuclearelectrica
(www.cne.ro) nevében elsőként L. Stanceu
az információs szolgálat vezetője köszöntött
bennünket. Ezt követően C. Tiron oktatási

Malajzia: atomerõmû
15 éven belül?
A maláj kormány bejelentése szerint megfontolás tárgyává teszik, hogy az ország tizenöt éven
belül atomerőművi blokkot üzemeltessen.
Erőfeszítéseik legfőbb célja, hogy olcsóbb villamosenergia-forráshoz jussanak. Az ország jelenleg szén és földgáz eltüzelésével termeli meg
szükségleteinek jelentős részét, és a kormány
már többször megismételte azon figyelmeztetéseit, hogy ezeknek az árucikkeknek az ára spirálszerűen emelkedhet a következő évtizedekben.
Najib Razak miniszterelnök azt írta a blogján (!),
hogy a kormány tanulmányozza az atomenergia
használatát, mert azt hatékony és költségkímé-

tekintve: a bevezetett szelektív hulladékgyűjtésnek köszönhetően a kommunális hulladék
mennyisége megfeleződött, a szelektívé pedig
ugyanennyivel nőtt.
Októberben operatív vészhelyzeti gyakorlatot
tartottak, mely része az éves készenlét-ellenőrzésnek. A résztvevők között ott volt a szlovén
nukleáris biztonságért felelős hatóság (az SNSA)
ugyanúgy, mint több állami és regionális szervezet. Az eredmények pozitívak voltak.
A NEK kiemelten fontosnak tartja a magas szintű szervezeti standardokat, a humán erőforrások stabilitását és a jó oktatási struktúrát. A
személyzet összes tagját ösztönzik a személyes
fejlődésre és a szisztematikus tréninglehetőségek kihasználására otthon és külföldön egyaránt.
A tavalyi év végén 624 alkalmazott
dolgozott az erőműben. 47%-uk
végzett korábban felsőoktatási
tanulmányokat, doktori címmel
négyen rendelkeztek, mesteri fokú
diplomával (M.Sc.) pedig tizennégyen. Az alkalmazottak fluktuációja
3,7%-os volt, ami megfelel az előző
évek gyakorlatának.
A vállalkozókkal, beszállítókkal való kapcsolattartás is érdekes információkkal szolgál: a NEK
szerint a tapasztalt üzleti partnerekkel való kooperáció kulcsfontosságú a biztonságos és megbízható üzemeltetés szempontjából. Azonban az
amerikai beszállítók nem reagálása kis értékű
rendelések esetén rosszról még rosszabbra fordult. Az elavult alkatrészek problémája szintén
súlyosbodott – itt a berendezések cseréjével
próbáltak a kihívásra válaszolni a krškói erőmű
illetékesei.
És hogy mennyire tartják fontosnak a külföldi kollegákkal – beleértve a paksiakat – való
kapcsolattartást a kintiek? Talán jó támpont
lehet, hogy az egyébként fontos események és
számadatok összegzésére szolgáló 64 oldalas
riportban kétszer is megemlítik a paksi atomerőműből korábban odaérkezett szakemberek
Simon Zoltán
látogatását…

A nemrégiben kiadott riport a társaság tavalyi
tevékenységét elemzi, ugyanakkor rámutat a
2010-es év kihívásaira és feladataira is. De
nézzük előbb 2009-et:
Az RHK Kft. a Kiégett Kazetták Átmeneti
Tárolójába (KKÁT) tavaly 480 db kiégett üzemanyag-kazettát szállított be az atomerőműből, így
az év végére a létesítményben 6067 db kazettát
tároltak. 2009-ben egy jelentésköteles esemény
történt – egyes tárolócsövekben a megengedettnél magasabb oxigén- és víztartalmat mértek –,
de a nukleáris biztonság nem sérült.
2008-ban befejeződött a KKÁT öt tárolókamrát magában foglaló II. ütemének építése,
és ezzel a létesítmény újabb 2250, a már
korábban megépített I. ütemmel együtt pedig
összesen 7200 darab elhasznált nukleáris
fűtőelem átmeneti tárolására vált alkalmassá.
Ezt követően megkezdődött a 4 új tárolókamrát jelentő III. ütem 1. fázis építése, melynek
üzembevétele 2011 végén várható.
A püspökszilágyi Radioaktívhulladék-feldolgozó és Tároló (RHFT) a hazai iparban, egészségügyben, szolgáltató szervezeteknél, kutatóintézetekben keletkezett radioaktív hulladékokat és elhasznált sugárforrásokat fogadja.
Az év során 438 db zárt sugárforrást, 386 db

füstérzékelőből kiszerelt sugárforrást és 11
m3 radioaktív hulladékot vettek át.
A telephelyen végzett mérések szerint az RHFT
környezetében a természetes radioaktivitás nem
változott meg és nem lépte túl az ország más
területén mért értékeket. A létesítmény folytatta
biztonságnövelő programját, melynek „demonstrációs szakasza” az év végére sikeresen lezárult,
és megkezdődött a tapasztalatok értékelése.
A Bátaapáti térségében létesítendő Nemzeti
Radioaktívhulladék-tárolót (NRHT) az atomerőmű üzemeltetéséből és majdani leszereléséből
származó kis és közepes aktivitású radioaktív
hulladékok biztonságos végleges elhelyezésére
tervezik. A létesítmény a kiindulási adatok szerint
a paksi atomerőműben az – előzetesen kalkulált
– 30 éves üzemeltetés alatt keletkező és ott
kondicionált kb. 20 000 m3 üzemi hulladékmennyiség elhelyezéséhez elegendő.
A létesítés és üzembe helyezés szakaszosan
történik. Először elkészültek a felszíni telephely
azon létesítményei és rendszerei, amelyek lehetővé teszik az erőműben felhalmozódott szilárd
hulladékok egy részének átvételét, tárolását és
a felszín alatti elhelyezésük előkészítését a technológiai épület csarnokában.

Kihelyezett bizottsági ülés az ESZI-ben
A Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság
kihelyezett ülést tartott Pakson, az Energetikai Szakközépiskola
és Kollégium igazgatói tárgyalójában 2010. június 4-én.
Az ülés napirendjén szerepelt:
1. A TISZK-ek által igényelt és véleményezet irány-arány táblázatok megvitatása – előterjesztő: dr. Fischer Sándor.
2. A régióban a bizottság által preferált és hiány-szakképesítéseknek tekintett szakképesítések átgondolása – előterjesztő:
dr. Fischer Sándor.
3. Egyéb, a kamarához kötődő szakképesítések, esetleges
irány-arány meghatározási feladatok felőli tájékozódás – előterjesztő: dr. Fischer Sándor.
A hivatalos tanácskozást követően Kiss István, a PA Zrt. oktatási főosztályának vezetője tartott előadást a paksi atomerőmű
bővítésének várható hatásáról a térség fejlődére.
Ezt követően Szabó Béla, az ESZI igazgatója mutatta be az
iskola hegesztőoktató műhelyét a vendégeknek.
Az iskolában elfogyasztott ebéd után csoportos látogatást
tettek a résztvevők az atomerőmű Karbantartó Gyakorló
Központjában – tájékoztatott Bókay Endre, a Dél-dunántúli
Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság elnöke. Wollner Pál

részlegvezető kiemelte a NAÜ-s tapasztalatcserék, a WANO-s és OSART-os auditok és a
helyi lakossággal való hatékony párbeszéd
fontosságát. Az itt dolgozó kollégák nagyon
büszkék élenjáró üzemeltetési, biztonsági
mutatóikra. Az 1996 óta működő 1. blokk
89,07%-os termeléskihasználási tényezőjével
(tkt) a 7., a 2007-es évjáratú 2. blokk 93,73%os adatával 3. a működő CANDU-reaktorok
között; s ez Európában is figyelemre méltó.
Szigorú, minden fontos tényezőre figyelő hatósági felügyelet mellett dolgoznak. Kiemelten
ellenőrzik a tríciumkibocsátást, rendszerük
alapos és eredményes. Az atomenergia adja
a román villamosenergia-termelés 20%-át,
melyet megduplázhatnak az épülő 3-4. blokk
üzembevételével.
Az új projektbe hat európai cég (cseh ČEZ,
belga Electrabel, olasz Enel, spanyol Iberdrola,
német RWE, román AlcerolMittal) is beszállt.

A két új blokk építésére az állam körülbelül 2
milliárd eurót fog fordítani, így az új cég részvényeinek 51%-át fogja birtokolni.
A tájékoztatók után, a szimulátorközpontban
Dita Mihály instruktor szemléletes példákkal, meggyőző magabiztossággal illusztrálta
biztonsági mutatóikat az Atomic Energy of
Canada Limited gyártmányú teljes léptékű
szimulátoruk segítségével. A CANDU-reaktor
biztonsági rendszereinek elve, logikája érthető volt, ám bizonyos műszaki megoldások
jelentősen eltérnek az általunk ismert VVER
típustól.
Az erőmű területén látogatást tettünk a „primer kör kapujában” és az 1. blokki vezénylőben is. A vízszintes reaktortartályban természetes (0,7% arányú U-235) urán-dioxid-üzemanyaggal, nehézvíz moderátorral működő,
csatorna típusú CANDU-blokknak sok előnye
van. Alkalmazásukkal – a betanulást követő-

en és a folyamatos képzés mellett – szinte
önellátó az ország, hiszen uránbányájuk, feldolgozójuk, üzemanyag- és nehézvízgyáruk
is van. A blokkvezénylőben mi is láthattuk azt
a részt, ahol az üzemanyag-átrakást irányították. E művelet „folyamatos”: hetente négy
napon keresztül a 380 vízszintes csatornából
naponta három-négy kazettát cserélnek ki az
átrakógépek segítségével.
A szakmai program mellett Bukarest és
Brassó nevezetességeit is megtekintettük,

lő megoldásnak tekintik. Peter Chin energiaügyi
miniszter azt nyilatkozta, hogy hivatala hamarosan
elkezdi a lehetséges telephelyek azonosítását.
Technológiai partnerként szóba jöhet Dél-Korea,
Kína, Franciaország vagy Japán – tette hozzá
miniszter. Egy magát megnevezni nem kívánó
miniszteri tanácsadó hozzátette, hogy még nem
született döntés arról, hogy felveszik-e a kapcsolatot a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel a
jóváhagyás megszerzése érdekében.

hogy az afrikai ország még ebben az évben
felülvizsgálja beruházási terveit. Mohammed
Madhi műveleti elnök szerint, ha az ország
beindítja korábbi programjait, akkor Dél-Afrika
jelentősebb problémák nélkül ki tudja elégíteni energiaellátási szükségleteit. A tervezett
üzembe lépés így 2018 lehet – tette hozzá egy
Tanzániában adott riportjában a szakember.
Az állami kézben lévő Eskom Holdings Ltd.
– a várható magas költségek miatt – törölte a
korábbi építési programot. A cég jelenleg két
széntüzelésű erőmű építésén dolgozik, hogy
növeljék az ország beépített kapacitását, és
egyúttal elkerüljék a 2008. januári eseményeket. Akkor több feszültségkimaradás is történt, emiatt néhány bánya és gyár is öt napra

kiesett a termelésből. Madhi úr szerint azonban teljesen világos, hogy az ország számára
nincs más lehetőség, csak az atomerőművi
kapacitás növelése. Nem kell több szénerőmű,
atomenergia kell – szögezte le nyilatkozatában. Az országban két darab, egyenként 945
MW teljesítményű nyomottvizes blokk üzemel.
A reaktort és segédrendszereit, valamint az
üzemanyagot a franciák adták, a turbina és a
villamos oldal az ALSTOM terméke. A blokkok
1984-ben és 1985-ben indultak.
Az Eskom korábban 3,75 milliárd dolláros kölcsönt kapott a Világbanktól, hogy megépítse
a 4800 megawattos Medupi szénerőművet.
Ezt a projektet az Amerikai Egyesült Államok
és néhány környezetvédő csoport is ellenez-

Bizakodik az Areva:
lehet még ebbõl üzlet!
A világ legnagyobb atomerőművi építőcége délafrikai kirendeltségének vezetője bízik abban,

2009 első feléig elkészült két
lejtős szállítóvágat, de a felszín
alatti végleges tároló kialakítása igen komoly feladat: ez több
száz ember részvételével most
is folyik.
2009-ben folytatódott a szilárd
hulladékok beszállítása Paksról.
Az NRHT technológiai csarnokában az engedély szerint maximum 3000 hordó elhelyezése
lehetséges. Ebből év végére 1600 db került
betárolásra. Terv szerint zajlott a telephely
környezet-ellenőrzése. Kiderült: az NRHT környezetéből származó mintákban nem lehetett
kimutatni a telepről származó mesterséges
izotópokat.
Emellett egyre nő a lakossági érdeklődés: az
év végéig több mint 30 ezer látogató fordult
meg a telephelyen.
A nagy aktivitású hulladékok elhelyezését célzó
kutatási program jelenleg is zajlik a NyugatMecsekben. A cél továbbra is az, hogy kijelöljék
annak a kutatólaboratóriumnak a helyét, ahol az
agyagkő további vizsgálata folyna.
Végül 2010 feladatai címszavakban: gondoskodni kell a létesítmények biztonságos üzemeltetéséről és a beszállított radioaktív hulladékok,
ill. elhasznált sugárforrások tárolásáról és/vagy
elhelyezéséről; folytatni kell a KKÁT létesítési
munkáit és az RHFT modernizációs és biztonságnövelő projektjeit; illetve az NRHT-ban a föld
alatti tárolókamrák kialakítását. Szintén fontos,
hogy objektív tájékoztatásra építve tovább kell
ápolni a működő vagy tervezett létesítmények
környezetében lévő településekkel kialakított jó
kapcsolatot.
Simon Zoltán

FOTÓ: WOLLNER

Mittler István kommunikációs igazgató vezetésével nemrég a szlovéniai
Krškóban jártak a paksi atomerőmű
látogatóközpontjának munkatársai.
Ennek apropóján vesszük most közelebbről is szemügyre a NEK névre
hallgató szlovén-horvát erőmű utolsó
éves jelentését.

még a Törcsvári kastélyban is voltunk.
Útikönyvekből, korábbi tapasztalatainkból
tudjuk, hogy Székelyföld a legendák világa.
Második szállásunk a Madarasi-Hargita lábánál, az Ivó patak partján csendes környezetben megbúvó faházakban (www.irgo.ro) volt.
Innen indultunk megtekinteni a környék nevezetességeit: Madarasi-Hargita hegycsúcsa,
szovátai Medve-tó, parajdi sóbánya, Szent
Anna-tó, Mohos tőzegláp, Gyilkos-tó, Békásszoros, Gyimesbükk, Korond, Kézdivásárhely,
Szejkefürdő és Székelyudvarhely. Nagy szeretettel gondoskodott rólunk vendéglátónk,
Kovács Pál. Többek között neki köszönhetjük
a helyi néptáncosok bemutatóját és a mindig
kiváló hangulatot.
Összegezve a szakmai és kulturális tapasztalatokat, élményekkel gazdagodva sikeres
hetet tudhatunk magunk mögött és reménykedve várjuk a folytatást.
Sipos László

te, elsősorban a világméretű felmelegedésre
hivatkozva. Az Areva benne lenne egy 100
megawattos naperőmű programban is, amelyet Észak-Cape tartományban építenének fel
– ez a projekt közel van a pénzügyi források
megteremtéséhez. Ismerve Dél-Afrika sugárzási viszonyait és éghajlati tényezőit, ez biztosan
egy nagy lehetőség. Az atomenergia és a napenergia együttes használata lehet a legjobb
megoldás az ország számára – zárta nyilatkozatát a helyi képviselő. Az Eskom stratégiai
és tervezési vezetője, Barry McColl 58 ezer
megawattnyi naperőművi lehetőségről számolt
be egy 2009. októberi nyilatkozatában.

Forrás:1NuclearPlace, 2010. május
Varga József
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Hogyan töltik napjaikat az atomerőmű nyugdíjasai?
Pék Istvánnét paksi otthonában látogattam meg. Rózsa lakása Dunára néző,
negyedik emeleti, egyik legkedveltebb
helyisége az erkély, ahonnan szinte az
egész városra szép kilátás nyílik.

– Mikor és hogyan kerültél a társasághoz?

– 1982. június 22-én nyertem felvételt a
társasághoz. Ezt megelőzően Kaposváron
laktunk, és az ottani állami gazdaságban
dolgoztunk. Még a gazdaság bezárása
előtt újságban találtunk rá a Paksi Atomerőmű Vállalat hirdetésére, amelyben gépészt kerestek felvételre. Férjem jelentkezett, de mindketten kaptunk munkát.
Ideköltözésünk után először albérletben,
majd vállalati bérlakásban laktunk, amelyet később megvásároltunk.

– Melyik szervezetnél dolgoztál, mi
volt a munkaköri feladatod?

– Belépésemet követően két évig bérelszámoló voltam, majd előadóként személyi ügyekkel foglalkoztam. 1990-től
nyugdíjba vonulásomig a munka- és
személyügyi osztály jövedelemgazdálkodási csoportjánál ügyintézői feladatokat
láttam el.

Hány évesen lettél nyugdíjas? Hogyan
készültél a nyugdíjas évekre?

velük a közeljövőben készülünk egy
erdélyi utazásra. Helyben általában kerékpárral közlekedek, a személygépkocsit nagyobb bevásárlásokra, a lányom
boltjába árubeszerzésre, illetve belföldi
családi kirándulások alkalmával használom. A lakásomat folyamatosan szépítgetem, a konyhát és a fürdőszobát már
felújíttattam, most a nyílászárók cseréje
következik. Háztartást vezetek, szeretek
olvasni, zenét hallgatni.

26 évig dolgoztam a társaságnál, 57
évesen, 2008. július 1-jével kértem korengedményes nyugdíjazásomat. Vártam,
és tudatosan készültem erre, mert voltak
olyan terveim, elképzeléseim, amelyek
megvalósítására munkaviszony mellett
nem jutott idő.

– Milyen munkahelyi élményre emlékszel vissza szívesen?
– Szerettem az erőműben dolgozni, jó
szívvel emlékszem vissza az elmúlt 26
évre. A nyugdíjas-búcsúztatómat említeném, ami még friss emlékként él bennem. Örültem, hogy elfogadták a meghívásomat, akikkel munkaviszonyom fennállása alatt együtt dolgoztam.

– Hogyan telnek napjaid, mivel foglalkozol?

– Jól telnek napjaim, bár néha időzavarban vagyok, mert nagyon sok a programom. Talán furcsának hangzik, de
naptárba jegyzek fel mindent, még azt
is, mire mennyi időt fordítok. Gyermekeim felnőttek, a lányomék a szomszéd
utcában laknak, így velük, két unokám-

mal napi kapcsolatom van. Fiam jelenleg külföldön dolgozik. Vannak baráti
társaságaim, akikkel szívesen töltöm
szabadidőmet. Tíz éve tagja vagyok az
Atomerőmű Sportegyesület természetjáró túraszakosztályának. Rendszeresen
részt veszek egy- vagy többnapos túrán, szeretem a természetet, a gyönyörű tájakat. A túraszakosztály tagjaival
régóta tartó barátság köt össze, ezért
a nyugdíjba vonulásomat velük külön
megünnepeltem. Egy másik társasággal
kerékpártúrákra járok, barátnőmmel
pedig szervezett külföldi utazásokon veszünk részt. Velem azonos korú családi
barátaimmal is gyakran kirándulunk,

– A PA Zrt. által a nyugdíjasok számára
kínált juttatások közül melyek azok,
amelyeket igénybe tudsz venni?

– Minden évben benyújtom üdülési
igényemet, a balatonfüredi rekreációs
központba az unokáimat is magammal
szoktam vinni. Nagyon tetszik a soproni
Fenyves üdülő és a Fadd-Dombori Pihenőtelep is. Jó kezdeményezésnek tartom
a nyugdíjasportál bevezetését, amelyen
keresztül mindig friss információkhoz
juthatunk. Dicséretes a cégnek minden
olyan törekvése, amellyel kapcsolatot
igyekszik tartani a nyugdíjasokkal.

– Hogyan értékeled a cégvezetés nyugdíjasokkal kapcsolatos intézkedéseit?

– Úgy gondolom, ha nyitottan élünk,
meghalljuk azokat az üzeneteket, amelyeket a volt munkáltatónk közvetít
felénk. Rajtunk múlik, hogy élünk-e a
felkínált lehetőségekkel. Mindenki találhat egy olyan csatornát, amelyen keresztül továbbra is tarthatja a kapcsolatot
az erőművel. Azok a juttatások, amelyekben a nyugdíjon felül részesülünk,
országos szinten is egyedülálló. Ehhez
kapcsolódóan szeretném idézni egykori
vezérigazgatónk szavait, aki azt mondta,
hogy nemcsak azt kell nézni, ami a borítékban van, hanem az egyéb juttatásokat is. Ezzel maximálisan egyetértettem
akkor és most is, amikor a társaságtól a
nyugdíjamon felül jutok kedvezményekhez, támogatásokhoz.

– Mit üzensz az olvasóknak?

– Kellemes és jó érzést vált ki belőlem,
amikor a napi ügyintézés során délelőttönként azokkal a nyugdíjas munkatársakkal találkozom, akikkel annak idején
együtt kezdtem dolgozni az erőműben.
A még dolgozó kolléganőknek, kollégáknak azt üzenem, vigyázzanak magukra,
hogy egészségesen megérhessék a nyugdíjaskort.
Kzné

Összefogják a Balaton környékieket Balneoterápia és a wellness gyógyító, megelőző hatásai

Ez évtől már Balatonfüreden is működik erőműves
nyugdíjas-egyesület - tudtuk meg Simon Jánostól, az
egyesület egyik alelnökétől, aki korábban évtizedekig
vezette a balatonfüredi Rekreációs Központot (Rekö).
Az egyesület szervezését 2009 decemberében kezdték el, mégpedig a paksi atomerőmű humánpolitikai
szervezetétől induló kezdeményezés alapján. Az
eredeti tervek szerint a paksi nyugdíjas-egyesület
kihelyezett szervezeteként működtek volna, de olyan
nagymértékű érdeklődés mutatkozott, hogy érdemesnek látták egy önálló egyesület megalakítását.
2010. február 10-én tartották az első közgyűlést,
30 fő részvételével. Akkor az egyesület bejegyzését apró formai hibák miatt elutasították. 2010.
április 13-án ismét közgyűlést hívtak össze, ahol
15 fő megalapította az Atomerőmű Nyugdíjasok
Balatonfüredi Egyesületét. A bejegyzés jogerőre
emelkedését követően, május 14. után már 55 fős
tagság volt jelen a közgyűlésen.
Az egyesület öttagú vezetőséggel működik, melynek
elnöke Rojtos János, aki a Rekö villanyszerelője, illetve nyáron strandosa volt nyugdíjazásáig. Az alelnökök sorát erősíti a Paksról Balatonfüredre költözött
Kőműves József, továbbá Simon János, a Rekö korábbi vezetője, Szalai Károlyné, a Rekö volt szakszervezeti
bizalmija és Kósa Sándor, aki az üdülő kazánházvezetője volt, nyáron pedig a strandon dolgozott.
Az egyesület fő célja, hogy összefogja a
Balatonfüreden és környékén élő, ill. a tartósan
ott pihenő, a PA Zrt.-től, az Atomix Kft.-től és az

Atomerőmű Sportegyesülettől nyugdíjba vonult
munkavállalókat, az ő élet- és házastársaikkal
együtt, megjelenítse, képviselje érdekeiket, és
biztosítsa számukra a kulturált szabadidő szervezett eltöltésének lehetőségét. Az egyesület céljai közt szerepel továbbá az atomenergia békés
célú felhasználásának népszerűsítése és a paksi
atomerőmű biztonságos üzemelésében szerzett,
publikus tapasztalatok ismertetése.
Az eddig tartott üléseken többek között beszámoltak az egyesület és az elnökség tevékenységéről,
elfogadták a Szervezeti és Működési Szabályzatot,
és tisztségviselőket választottak. Az egyesület
együttműködési szerződés megkötését kezdeményezte a PA Zrt. felé, melyben várhatóan hamarosan pozitív döntés születik. Az atomerőmű részéről
ígéretet kapott az egyesület, hogy a paksi egyesülethez hasonló támogatást biztosítanak számukra.
A füredi nyugdíjas-egyesület létszámának nagyobb
részét a Rekö nyugdíjasai alkotják, és szép számmal vannak az atomerőmű azon nyugdíjasai, akik
Paksról költöztek a Balaton közelébe. A nyugdíjasok élet- és házastársainak egyesülethez való csatlakozásával szintén nőtt a létszám. Sok erőműves
nyugdíjasnak van nyaralója, lakása vagy családi
háza Balatonfüreden és környékén, így például
Veszprémben, Hajmáskéren, Balatonkenesén,
Örvényesen és több helyütt, és az év teljes, vagy
jelentős részét itt töltik.
Lovásziné Anna

Lehőcz József
1953-2010
Lehőcz József nyugdíjas kollégánk türelemmel
viselt súlyos betegség és hosszú szenvedés után,
2010. június 1-jén, a szekszárdi kórházban hunyt
el.
1953. november 6-án született Budapesten.
1983. február 21-én nyert felvételt a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. A műszaki igazgatóság rendszertechnikai osztályán technológusként a külső technológiai rendszerek rendszerfelelősi feladatait látta el. Kötelességtudó, segítőkész kolléga volt. Az iparágban
nagy szakmai gyakorlattal rendelkezett, ezért tudását készséggel adta át fiatal
munkatársainak. 2009. október 31-én vonult nyugállományba, egészségromlása
azonban beárnyékolta nyugdíjas napjait. Pakson lakott, ideje nagy részét családja, házastársa, két leánygyermeke, veje és szeretett unokája körében töltötte.
Szabadidejében vállalkozását vezette, s ellátta lakóépületük közös képviseletét.
Önzetlenül, minden erejét összegyűjtve vezényelte le a társasház energiatakarékos
felújítását, a társasház lakói tisztelettel emlékeznek rá. Nyugdíjas kollégánkat fájó
szívvel gyászolja házastársa: Ildikó, gyermekei: Alexandra és Diána, veje: Bence és
unokája: Félix. A család, rokonok, ismerősök, barátok, kollégák 2010. június 7-én a
Krisztus Szeretete Egyház szertartása szerint megtartott búcsúztatót követően kísérték utolsó útjára a paksi református temetőben. A Paksi Atomerőmű Zrt. kollektívája
Lehőcz József kollégánk emlékét megőrzi, nyugodjék békében!
KZné

Hamarosan beköszönt a nyár, a pihenés,
kikapcsolódás időszaka. Sokan töltik idejüket wellness- vagy gyógyszállókban,
gyógyfürdőkben. Gyógyvizek tekintetében
nagyhatalom vagyunk, hiszen nagyon sok
közkedvelt gyógyturisztikai helyszínnel,
fürdővel büszkélkedhetünk. A rómaiak
már két évezreddel ezelőtt felismerték a
Magyarországon feltörő gyógyvizek áldásos hatását. Manapság a gyógyfürdőzés
ismét egyre nagyobb teret hódít: termálszállodákban, -fürdőkben gyógyulhatnak,
regenerálódhatnak a látogatók.
A balneoterápia, amely a latin balneum
(fürdő) szóból ered, és gyógyvizekkel történő gyógyítást jelent, magába foglal minden
gyógyvízzel, termálvízzel történő kezelést,
de ide tartoznak az ivókúrák, az inhalálás,
az iszapkezelések és a szénsavas fürdők
is. A gyógyvizek hatása a szervezetre rendkívül összetett. A felhajtó erő csökkenti a
gerincre és az ízületekre nehezedő gravitációs nyomást, a víz áramlása gyengéden
masszírozza a bőrt, az ásványi anyagok
pedig a bőrön keresztül a szervezetbe kerülve fejtik ki pozitív hatásukat.
A vizek hatását ásványianyag- és gáztartalma, hőmérséklete alapján szokták vizsgálni.
Emellett a pszichénkre is hatást gyakorol a
víz. Az orvosok a fürdők gyógyító hatásában
fontos szerepet tulajdonítanak a kikapcsolódásnak, a környezetváltozásnak is.
A színterapeuták azt tartják, hogy a kék
és a türkiz környezete megnyugtat.
A wellness fogalma alatt ma Magyarországon a legtöbben kezelések egy csoportját értik, amelyet a wellnessközpontokban
és -szállodákban érhetnek el. A fürdők és a
wellnesshotelek szolgáltatásai: a különféle
masszázsok, gyógy- és wellnesskezelések

Varga István
1938-2010

sok betegségre jelentenek gyógyírt, még
többet pedig megelőznek. Kevesebbekben
tudatosul ugyanakkor, hogy a termálvíz,
a szauna és a gőzfürdő talán még ennél is
hatékonyabbak a stresszoldásban.
A meleg vízben a hő és a víz simogatásának hatására kitágulnak az erek, csökken a vérnyomás, felgyorsul a vérkeringés. Ellazul a test és a lélek. Az oxigén
és a sejtek regenerálódásához szükséges
egyéb anyagok áramlása is felgyorsul.
A felhajtóerő csökkenti az ízületekre
nehezedő nyomást, így az izmok is ella-

zulhatnak. Ezek együttes hatására az
izomfeszültség megszűnik, a nap végére
elfáradt tagok szinte új életre kelnek. Az
izmok ellazításával, az idegrendszerünk,
a lelkünk is ellazult állapotba kerülhet,
így visszanyerjük lelki egyensúlyunkat
és kreativitásunkat. A fürdőknél kevés
dolog lazítja el jobban a testet. Az ellazult
test pedig ellazult idegeket eredményez.
A mérgező anyagoktól talán leghatékonyabban egy gőzfürdőben vagy a szaunában szabadulhatunk meg. Itt ugyanis a
meleg hatására kitágulnak a pórusok, és
az izzadsággal a káros anyagoknak akár a
30%-a is távozhat. Ennek nagyobb érzelmi
stabilitás, tisztább gondolatok és nem utol-

2010. június 18-án a szekszárdi kórházban,
életének 71. évében, két éve tartó, türelemmel viselt betegség után elhunyt Varga István,
a PA Zrt. nyugdíjasa.
Tolnanémediben, 1938. október 26-án született.
A villamosmérnöki diplomát a Budapesti Műszaki
Egyetemen szerezte meg. 1985. november 1jén lépett be a Paksi Atomerőmű Vállalathoz, a
létesítési osztályon villamos műszaki ellenőrként dolgozott. Munkáját nagy szorgalommal, szakmai hozzáértéssel végezte. Kollégái szerint segítőkész, jóindulatú
ember volt, mindig mindenben lehetett rá számítani. 1993. október 26-án vonult
nyugállományba.
Kollégánk Szekszárdon lakott feleségével, egy felnőtt fia van. Nyugdíjba vonulása
után rendszeresen dolgozott a Csatáron lévő szőlős és gyümölcsös kertjében, kikapcsolódásként szívesen üdültek a balatonfüredi rekreációs központban.
Nyugdíjas kollégánkat 2010. július 1-jén, a tolnai temetőben helyezték örök nyugalomra.
Fájó szívvel búcsúzik Tőle felesége, Ilona és fia, Csaba. Gyászolják a barátok, ismerősök és a Paksi Atomerőmű Zrt. kollektívája.
Emlékét megőrizzük, nyugodjék békében.
Kzné

sósorban a közérzet általános javulása az
eredménye.
A gőzfürdő és a szauna az alvászavarok
kezelésében is hatékony lehet, ha elalvás
előtt másfél-két órával látogatjuk meg.
A wellness a hosszú, egészséges és aktív
élet iránti elkötelezettség, egészségtudatos
életmód. Jóval többet jelent, mint a betegség hiánya. A wellness az optimális fizikai,
mentális és lelki jólét elérésére irányuló
életforma. Egyik legfontosabb elve, hogy
a betegségek megelőzése jóval fontosabb,
mint a gyógyításuk, az utóbbi ugyanis jóval több energiát és erőfeszítést igényel. A
wellness tulajdonképpen egy tanulási folyamat, amelynek során elsajátítjuk, hogyan
hozhatunk olyan döntéseket, amelyek jobb
életminőséghez vezetnek. Nem egyszeri
kezelésekről van tehát szó, hanem egy hosszan tartó folyamatról, életmódról.
Az egyszeri kezelések, wellnesshétvégék sokban segítenek, utat mutatnak, azonban hatásaik önmagukban
nem hosszan tar tóak. A tar tós hatás
érdekében az életmódunkat kell megváltozatnunk. Ebben az értelemben tehát a wellness az élet minden területét
áthathatja, és egy minden tekintetben
magasabb szintű életminőségre való
törekvést takar.
A wellness atyjának is nevezett német
katolikus pap, Sebastian Kneipp (18211897) szerint ki kell alakítani egy olyan
aktív, kiegyensúlyozott, egészséges biológiai ritmust, amely jó közérzetet, életvidám
hétköznapokat biztosít számunkra. Ahol
a pihenésnek, a kikapcsolódásnak, olykor
rövid semmittevésnek is meg van a maga
helye, hogy pszichénk törékeny egyensúlya fennmaradjon.
Dr. Vöröss Endéné

Pető István
1950-2010
Pető István, a PA Zrt. nyugdíjasa, 2010. május 24én paksi otthonában hunyt el, 59 évet élt. 1950.
november 10-én született Perkupán született.
Ugyanitt végezte az általános iskolát, majd Miskolcon a szakmunkásképzőben hegesztő szakképzettséget szerzett. 1979. december 3-án lépett be
a
Paksi Atomerőmű Vállalathoz. Az armatúra-karbantartó osztályon feladatai közé tartozott az üzemelő blokkokon meghibásodott,
nyomás alatti berendezések tömörtelenség elhárítása. 2004. december 30-án
vonult nyugállományba. Munkatársai szorgalmas, precíz, önzetlen és jó humorú
embernek ismerték.
Nagy családban nőtt fel, fiatalon munkát vállalt, hogy szüleinek segítsen
kilenc testvére felnevelésében. Házasságkötése után Pakson laktak, feleségét
1997-ben veszítette el. Élete legfontosabb feladatának leánygyermekük taníttatását, segítését tekintette. Öt éve kiegyensúlyozott élettársi kapcsolatban élt,
szívesen utazott, rendszeresen látogatta testvéreit. Kedvelte a televíziós sportközvetítéseket. Fájó és megtört szívvel búcsúzik az édesapától szerető lánya
Niki, párja Erzsike, testvérei és azok családja, rokonok, barátok, szomszédok,
ismerősök. Nyugdíjas kollégánkat 2010. június 7-én, Madocsán helyezték
örök nyugalomba református egyházi szer tar tás szerint. A Paksi Atomerőmű
Zrt. kollektívája - emlékét megőrizve - ezúton búcsúzik Pető Istvántól. Kzné
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NÉVJEGY:

A fényesebb eredménysor
érdekében

Hornyák László
főgépész,
jubiláló edző

7 győzelemmel, 10 döntetlennel és
13 vereséggel zárta a 2009-2010es élvonalbeli bajnokságot a Paksi
FC labdarúgócsapata. Negyedik
szezonjában 31 gólt lőtt a PFC,
kapott 44-et, a szerzett pontokat
tekintve 31 egységgel a 16 csapatos liga 14. helyén végzett. Az előző
idények eredményeit figyelembe
véve ez utóbbi sikerült a leghalványabbra.

A Ligakupában viszont remekelt a gárda, a
sorozatot másodikként zárta. Ennél fényesebb eredménysor érdekében kezdte felkészülését június végén a zöld-fehér klub.
- Hat hét áll rendelkezésünkre, hiszen július
30-án kezdődik a bajnokság. Kétszer utazunk
edzőtáborba, Tiszaújvárosba és Bükkfürdőre,
ahol többek közt izraeli és lengyel első osztályú csapatokkal is megmérkőzünk majd.
Zömében nemzetközi találkozókon veszünk
részt, melyek nagyon erősnek ígérkeznek,
ezért bizonyosan megfelelően felkészülhetünk a bajnoki rajtra - fogalmazott Kis Károly,
a csapat vezetőedzője.

VOTT volt Gyõrben Győr a találkozások városa. Július első hétvégéjén
– a győrkőcök mellett – a természetjárók találkoztak. Győr adott otthont a 60.
Villamosenergia-ipari Országos Természetbarát Találkozónak. A kis híján ötszáz
résztvevő terepversenyen, városismereti versenyen, tájfutásban és veterán
egyéni versenyen mérte össze erejét. Péntek éjjel a szokatlanul nehéz terepi
verseny a nagyrészt ártéri, szúnyogban nem szűkölködő Püspök-erdőben
alaposan próbára tette a 67 négyfős csapatot. A másnapi városismereti verseny Győr építészeti látnivalókban bővelkedő történelmi belvárosában zajlott,
99 kétfős csapat részvételével. Természetesen a szép, gazdag történelmi
múltú, számos híres szülöttet felmutatni tudó város bőven adott lehetőséget

a kérdezésre, és még a szintemelkedés is meghaladta a terepi szintet: 157
lépcsőfok leküzdésével fel kellett gyalogolni a városháza tornyába. A maradék
szabadidőbe szokás szerint bele kellett zsúfolni tutajozást, fürdőzést, közös
beszélgetéseket, egy kis győri balettet. A kísérő programokért is megérte
elmenni, de ráadásként az atomerőmű résztvevőinek az idei VOTT ismét eredményes volt. A Weiszné Kis Éva és Weisz Pál alkotta városi csapat hatodik lett.
A családi csapat (ugyanők és ifj. Weisz Pál, Jakab Albert, Kókai Péter, Sztanó
László) elsők lettek összetett családi kategóriában és második helyezést értek
el az általános összetett kategóriában. Ráadásként pedig Kókai Péter elhozta
a veterán kategória kupáját.

A GASTROBLUESRÓL
Sikerrel zajlott a 18. Nemzetközi Gastroblues Fesztivál. A Pakson, több helyszínen
rendezett program sok érdeklődőt vonzott,
kik a zenei műsorok mellett, a főzőverseny,
a bor- és ételbemutatók kínálatából is részesülhettek.
fotók: Molnár Gyula
- A tavalyi keret 32 főből állt, idén csökkentjük az állományt. 7-8 játékos elmenetele
biztos, de ez a szám még nőhet. Azoknak
szeretnénk megadni a lehetőséget, akik itt
maradtak, igazolni csak azokra a hiányposztokra fogunk, melyeken nincs bevethető saját
nevelésű futballistánk. Menet közben még
lehet változtatni, mivel az átigazolási időszak
augusztus 31-ig tart - mondta el Haraszti Zsolt
ügyvezető. A legnagyobb név a távozók közül
mindenképp Tököli Attiláé, aki Kecskemétre
szerződött. Az érkezők rovatba három játékos
került. Montvai Tibor Kecskemétről, Palásthy
Norbert a Budapest Honvédtól, Sifter Tamás
a Videotontól és Csehi Tamás kölcsönből vissza Szolnokról. Tiszaújvárosban egy győzelem
mellett két vereség az eddigi felkészülési találkozók mérlege. Június 10-én címvédőként
vesznek részt a szombathelyi Király kupán,
majd július 12-étől egy hétig Bükön edzőtáborozik az egylet, ahol lengyel csapattal mérkőznek. Az utolsó edzőmeccsét július 21-én,
szerdán Telkiben vívja Kis Károly legénysége,
akkor izraeli ellenfél következik.
Elkészült a 2010-2011-es bajnoki szezon sorsolása. A Paksi FC július 31-én a Ferencváros
otthonában kezd, az első hazai meccsén
(augusztus 7.) a Debrecen látogat a Fehérvári
úti stadionba. - Örvendetes, hogy ilyen hamar
sor került a sorsolásra, hiszen így a felkészülés
végén már speciálisan lehet készülni az ellenfelekre. Nehéz az eleje, de így is bizakodó vagyok
a rajtot illetően - értékelte a sorsolást Kis Károly.
A nyári szünetben ismét felújítják a centerpálya
gyepszőnyegét. Köztudott, hogy a játéktér vízelevezetése nem megfelelő, ezért ennek megoldása, illetve az elhasználódott gyepszőnyeg cseréje
zajlik jelen pillanatban.
Faller Gábor

Minden tiszteletet megérdemelnek megyénk
sportolói, edzői
az elért eredményeik alapján.
Többen munka
mellett versenyeznek, illetve
nevelik gyermekeinket, jó példát állítanak a
jövő nemzedék elé. Annak emlékére, hogy
húsz éve labdarúgóedző Pakson, június 19én tartotta korábbi tanítványainak körében
jubileumi nosztalgiamérkőzését Hornyák
László, cégünk külső technológiai osztályának főgépésze, az ASE-PSE-utánpótlás
edzője, akiért rajonganak tanítványai. Szerintük ő a „legjobb edző” akivel találkoztak.
A kiérdemelt informális elismerést megerősítette a Tolna Megyei Labdarúgó-szövetség
által 2001-ben adományozott Tolna Megye
Legjobb Utánpótlásedzője cím és az, hogy
megválasztották a TMLSZ Utánpótlás-bizottság tagjának is.

- Mióta és mivel foglalkozol az atomerőműben?

- 1988. augusztus eleje óta vagyok Paksi
Atomerőmű (Vállalat) Zrt. dolgozója. 12 évet
húztam le karbantartási területen hajtóműves lakatosként. Tíz éve kerültem a külső
technológiai osztályra szellőzős gépésznek.
Jelenlegi munkaköröm: főgépész.

- Miért a focit, majd az edzői munkát választottad? Eddigi egyesületeid edzőként?

Paks város sportjáért
kitüntetést kapott Kacsó Tibor
Paks képviselő-testülete a városunk sportéletében végzett kimagasló munkájáért „Paks
város sportjáért” kitüntetésben idén Kacsó
Tibort, a Paksi Sportegyesület teniszedzőjét
részesítette.
A Magyar Athletikai Club (MAC) első szabadtéri atlétikai versenyét 1875. május 6-án
Budapesten rendezték, ennek emlékére – a
Magyar Köztársaság kormányának döntése
alapján – minden évben e napon ünneplik a
magyar sport napját. Ezt is és még több más
fontos tényezőt is figyelembe véve a paksi
önkormányzat képviselő-testülete 2005-ben
kétévente adományozásra kerülő kitüntetést
alapított városunk sportéletében dolgozó
azon személyek részére, akik Paks sportjáért,
a város hazai, ill. nemzetközi elismertségéért maradandót alkotnak. Az idei kitüntetés
átadására május 13-án a képviselő-testület
tagjai, a helyi sportért tevékenykedő vezetők,

- Labdarúgás szeretete „születési rendellenesség”, az edzői pálya ennek a „szövődménye”. Edzői pályámat 1990-ben az
Atomerőmű SE-ben kezdtem. 2007-ben kerültem Tolnára, a Tolna VFC-hez, a megyei
bajnokságban szereplő felnőttcsapathoz,
melyet a Paksi SE utánpótláskapusainak
felkészítése követett, amely jelenleg is leköti az időmet.

Kacsó Tibor barátai,
sporttársai és az ifjú
tanítványai körében
Pakson, a Junior
étteremben került
sor.
Az ifjú tanítványai
által rajongva szeretett és tisztelt Tibi
bácsi Nagyszebenben született. A testnevelési
egyetemet végzett tornatanár tanított elemi
iskolában, középiskolában, vezetett sportiskolát és tornacsoportjaival folyamatosan az
élvonalban szerepelt. 1995-ben települt át
feleségével székelyföldi otthonából Paksra,
azóta több mint ötszáz gyermekkel ismertette
meg a tenisz alapjait, így meghatározó alakja
lett a paksi sportéletnek. Alkalmazkodott a
helyi körülményekhez, s szinte ismeretség nélkül illeszkedett be először a teniszező paksiak
közé, majd a városi közösségbe. Tanítványai
közül kiemelkedik Klopcsik Diana, akit még
óvodás korában avatott be a sport rejtelme-

ibe. Diana I. osztályú versenyző, és hat alkalommal volt Tolna megye legjobbja a sportágában. Pedagógiai képességei, emberismerete,
gyermekszeretete nap mint nap segítik őt a
sportélet alakításában. Kacsó Tibor 76 éves
kora ellenére naponta tart edzéseket öttől hetvenéves korig – több generációnak. Hetente
ötven gyermeket mozgat, futtat, üttet, és ami
a legértékesebb, legszebb egy szülő számára,
hogy mosolyogtat is. Kacsó Tibor nemcsak
tanít, hanem nevel is, meghatározó személyisége a Paksi SE utánpótlás-nevelésének. Az
egyesület életében sokszor önként, önzetlenül, ellenszolgáltatatás nélkül vállal tevékenységet. Sportigazgatói, szakmai tapasztalatait mindig megosztja edzőpartnereivel, aktív
segítője a teniszszakosztály vezetésének.
Elismerésre méltó érdemei közé tartozik, hogy
az elmúlt években a paksi teniszszakosztály
megyénk sportéletének meghatározó közösségévé vált.
Szerkesztőségünk gratulál a mesternek a
kitüntető cím elnyeréséhez.
Sipos László

KÖNYVAJÁNLÓ:

tömegközlekedés ötlete, de a
lélektan és az
államvezetés
terén is máig
ható meglátásai voltak. 39
évnyi rövid
életét betetőző főműve a
töredékesen
ránk maradt
Gondolatok,
amelyben a
keresztény
vallás apológiáját kívánta megírni. A most
megjelent monográfia Magyarországon
hiánypótló, de alapkoncepciója révén
nemzetközi viszonylatban is ritkaságszámba megy. Közérthető és olvasmányos
stílusban, ugyanakkor magas szintű tudományossággal nyújt áttekintést a gazdag
életműről.
(A könyvborítón Pascal halotti maszkja
látható.)
Prancz Zoltán

Pavlovits Tamás: Blaise Pascal –
A természettudománytól a vallási apológiáig

Szamarai Ljudmila Kórus Pakson 2010. június 23-án szerdán az Orosz Pravoszláv Hét keretében
a szamarai Ljudmila Kórus Pakson tett látogatást. A Paksi Orosz Klub nevében Sztankevics Ljudmila
fogadta a vendégeket Pakson. A kórus paksi programjának keretében látogatást tett az atomerőműben.
Ezt követően városnézésen vettek részt a vendégek. Délután öt órától a református templomban nagysikerű koncertet adott elő a kórus. Az esti koncert után rövid találkozóra és vacsorára került sor a paksi
református egyházközség parókiáján. A „Ljudmila” énekkórus az Oroszországi Szamarából érkezett és az
„Orosz Pravoszláv Kultúra Napjai Magyarországon” rendezvény keretein belül látogatott Paksra. A kórus
több nemzetközi kórusverseny nyertese, így többek között: Musica Sacra a Roma (Vatikán) – aranyérem,
Wollner Pál
Aranykocka, I. és III. Nemzetközi Kórusolimpia (Linz, Bréma) – ezüstérem.

Pascal neve ismerősen cseng a műszaki
szakemberek között. A róla elnevezett programnyelv vagy a nyomás SI mértékegysége
révén még a napi nyelvhasználatnak is részévé vált. Méltán tart hát igényt a műszakiak érdeklődésére is Pavlovits Tamásnak,
a Szegedi Tudományegyetem docensének,
az Attraktor Kiadó gondozásában most
megjelent Pascal-monográfiája.
Pascalt sok kutató tartja zseninek, még
a tudomány- és gondolkodástörténet legnagyobbjai viszonylatában is. Csodagyerekként indult, 16 évesen megoldotta a
kúpszeletek geometriai problémáját. Sokoldalúságára jellemző, hogy matematikusként és fizikusként egyaránt korszakalkotó
felfedezéseket tett. Emellett meghatározó
szerepet játszott a francia irodalmi nyelv
kialakulásában, nevéhez fűződik az első
mechanikus számológép megalkotása és a

- Jelentős sportolói, edzői eredményeid?

- A múlt hónapban ünnepeltük az ASE
felnőttcsapat NB-II-be történő feljutásának
20. évfordulóját. Ezt követte 32 évesen a
gerjeni csapat NB-III-ban történő menetelése. Játékos pályafutásom végén a Györköny
SE NB-II-be történő feljutásában sikerült
maradandót alkotni. Jelenleg amatőr szinten Madocsán focizok, tagja vagyok az ASE
öregfiúkcsapatnak, a lábteniszklubnak és
a paksi öregfiúkcsapatnak is, kik külhonban is méltó módon képviselik városunkat,
cégünket.
Edzőként az ASE-ban 1999-2004 között
csapataimból évente 2-3 játékos került a
korosztályos válogatott országos döntőjébe. Több játékosom mutatkozott be az NBI-ben és NB-II-ben. Büszke vagyok az ASE
U-13-as bajnokcsapatomra, akik 2006-ban
bizonyultak az NB-II Délnyugati csoport
legjobbjának, továbbá arra is, hogy tagja
lehetek a PSE utánpótlás-nevelő edzői stábnak, akik évről évre eredményeikkel bizonyítják, a labdarúgás jövője az utánpótlás
nevelésben rejlik.

- Kedvenc időtöltésed?

- Nyáron motoros találkozókon vagyok, a
rockzene iránti igényeimet ilyetén módon
kielégítve. A Dallos Tibi által életben tartott
KRESZPARK RANGERS csapatában pénteken esténként rúgjuk a bőrt, majd elbeszélgetünk a világ dolgairól. Maradék időm a
feleségemé, a közös időtöltésé.

- Segítőid?

- Bizos, hogy vannak, de előttem jól rejtegetik magukat. Vannak, akiknek sokat köszönhetek, de ők tudják, hogy tudom, mit
is köszönhetek nekik, így nem nevesítem
őket, azonban Édesanyámat, a Feleségemet
és a jó Istent mindenképpen kiemelném.

- Hogyan tovább?

- Remélem, egy darabig még tudok segíteni a paksi kapus nebulók fejlődésében,
és abban bízom, hogy akikre eddig számítottam, a jövőben is számíthatok, üzenem
nekik: számíthatnak rám.
Sipos László

