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Műszaki Örökség Program
A Műszaki Örökség Program indítása egybeesett a 2008-as Reneszánsz
Év programjai sorában a műszaki
örökségünk megmentéséért és hasznosításáért meghirdetett pályázat
értékelésével.
2009 áprilisában fogalmazódott meg, hogy
szükség van a működési engedéllyel rendelkező műszaki és technikatörténeti muzeális intézményeknek, az önkormányzati
fenntartású múzeumok hasonló tematikájú gyűjteményeinek és kiállítóhelyeinek, a
múzeumszerűen működő jelentősebb magán- és egyéb tulajdonú, illetve fenntartású
gyűjtemények hálózatszerű összefogására,
szakmai és szakági kapcsolatainak képviselete és erősítése érdekében. A Magyar
Műszaki és Közlekedési Múzeum (MMKM) mint kompetenciaközpont mellett
működő program feladata, hogy a jelzett
feladatokon túl segítse az intézmények tevékenységének tartalmi modernizációját,
valamint támogatási programokat szervezzen szakmai értékük növelése, a biztonságosabb működésük érdekében.
A fentiekben vázolt program keretében
a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum és a PA Zrt. közös rendezvényére
került sor május 14-16-án Budapesten,
a Városligetben. A „Múltunk energiái
– Jövőnk energiája” címmel tudományos
szimpózium volt a múzeum tanácstermében, ahol múzeumi intézményvezetők, az ipart és a felsőoktatást képviselő
vezetők tartottak előadásokat a területükön megvalósult vagy megvalósítandó
innovációs feladatokról és elképzelésekről. A szervezők részéről Kócziánné dr.
Szentpéteri Erzsébet főigazgató és Bertáné dr. Varga Judit főigazgató-helyettes

köszöntötte a résztvevőket és szóltak a
műszaki múzeumok létét jelentő innovációs feladatokról.
Az elmúlt néhány évben megindult a
műszaki muzeológia területén egy fejlődési és átalakulási folyamat, amely pezsgésbe hozta az ország műszaki múzeumaiban
folyó szakmai munka azon részeit, amelyek a felhalmozott technikai örökségünk
megismertetésére irányulnak, különös
tekintettel a fiatal generációk műszaki
örökségünk iránti érdeklődésének felkeltésére. Ennek a folyamatnak a fontosságát hangsúlyozta dr. Vígh Annamária, az
Oktatási és Kulturális Minisztérium főosztályvezetője a konferencia résztvevőit
köszöntő bevezetőjében.
Előadások hangzottak el az innovációk
és a bányászati örökség (Bircher Erzsébet

„Az utánpótlásnak jó bázisa
alakulhat ki…”
Megtartotta közgyűlését az Atomerőmű Sportegyesület

Ahogy közeledett a kezdés ideje
az Energetikai Szakközépiskola
főiskolai nagyelőadója fokozatosan
megtelt. Az ASE-közgyűlés határozatképességéhez szükséges jelenlét teljes volt. Elfogadták a múlt
évi beszámolókat, az idei terveket,
elnökséget választottak és átadták
az egyesületi díjakat.
Sikeresen zajlott az Atomerőmű Sportegyesület 2010. május 17-én tartott tisztújító küldöttközgyűlése. Minden szakosztály
jelentős számban képviseltette magát, és
örvendetes, hogy különösen sok ifjú sportoló jelent meg.
Miután Kováts Balázs, az ülés levezető elnöke üdvözölte a résztvevőket és
ismertette a napirendi pontokat, Süli
János, az ASE elnöke tartott beszámolót a szakosztályok múlt évi tevékenységéről, és kiemelte azok eredményeit. –
Mint ahogy a példa is mutatja, nem egy
hazai nevelésű sikeres sportolónk van
– mondta Süli János –, és ez valószínű,
hogy a jövőben is így lesz. Egyre inkább
úgy gondolom, hogy ennek a kisvárosnak együttműködve a polgármesterrel,
a városi iskolákkal, az utánpótlásnak
jó bázisa alakulhat ki. A hat szakosztályon, a judo, a kajak-kenu, a kosárlabda,
a sakk, labdarúgó és a szabadidősport
szakosztályon belül több csoport is

működik, így például férfi-női és korosztályonkénti felosztásban, valamint
további sportági szakcsoportokban, melyekről a részletes beszámoló az ASE
honlapján elérhető. A továbbiakban a
közgyűlés meghallgatta a 2009. évi gazdálkodásról szóló könyvvizsgálói értékelést, melyről Weisz Teréz tájékoztatta
a jelenlévőket, és elfogadta az ASE ügyvezetője, Kovács Antal által ismertetett
múlt évi gazdasági beszámolót, valamint a 2010. évi költségvetést.
A közgyűlés ezek után személyesebb témakörökre tért át, mivel ekkor
következett az egyesületi díjak átadása
és az új vezetőség megválasztása. Az
Atomerőmű Sportegyesület elnöksége
2007-ben két díjat alapított azzal a céllal, hogy ily módon ismerje el a kiemelkedő teljesítményt nyújtó egyesületi tagok munkáját, szorgalmát, példamutató
helytállását.
Folytatás a 2. oldalon.

igazgató), innováció és vízgazdálkodás
(Szalkai Tímea igazgató), innováció és
energiatermelő gépek (dr. Szunyogh Gábor), a mérnökképzés és a jövő energiája
(dr. Gróf Gyula tanszékvezető), valamint
kapcsolt-e a jövő energiája (Bercsi Gábor
elnök) témakörben. Záró előadásként Süli
János vezérigazgató az atomerőmű bővítéséről, a jövő energiájáról tájékoztatta a
jelenlévőket.
A konferencia zárásaként ünnepélyes
keretek között nyitották meg az atomerőmű kiállítását, amely kamionnal érkezett
a helyszínre. A kiállítást Holló Csaba, a
Magyar Mérnöki Kamara elnöke nyitotta
meg, kiemelve az innováció fontosságát, a
mérnöki munka jelentőségét, az atomerőmű bővítésének szükségességét.
-Beregnyei-

Fizikaverseny a TLK-ban
Immár kilencedik alkalommal került sor
az erőmű körüli TEIT-es települések kisiskolásainak fizikaversenyére. A Paksi Atomerőmű Zrt. és a Pécsi Tudományegyetem
együttműködése alapján a térségben tanuló általános iskolás diákok a 7. és 8. osztályban speciális, nukleáris ismeretekkel
kiegészített tankönyvből sajátíthatják el az
izgalmas tudnivalókat. A részvénytársaság
kezdeményezése pozitív fogadtatásra talált
a tanárok körében is, hiszen diákjaik többlettudással indulhatnak neki középiskolai
tanulmányaiknak.
Az ötlet kitalálói és
megvalósítói minden
évben számon kérik a
diákoktól a tanultakat.
Idén a május 7-én rendezett versenyen hét csapat
mérte össze tudását. A
diákok Homokmégyről,
Géderlakról, Kalocsáról
(Belvárosi és Kertvárosi
Általános Iskola), Uszódról, Gerjenből és Paksról
(II. Rákóczi F. Általános
Iskola) érkeztek. Természetesen a felkészítő
tanárok is elkísérték a
kétórás versenyre a nebulókat.
A verseny előtt már
házi feladatot is kaptak
a diákok: a paksi bővítésről kellett dolgozatot
írniuk, amit a zsűri előtt kellett ismertetniük. Az igazi versenynapra is izgalmas
kérdéscsoportot állított össze Szűcs József
egyetemi tanár és asszisztense, Pozsgainé
Lukács Erzsébet: nukleáris totó, igaz-hamis
állítások ütköztetése, életrajzok elemzése,
gyors adatgyűjtés a megújult TLK tablóiról,

évszámok ismerete és fizikai folyamatok
eredményeinek becslése tette próbára a diákok tudását. A zsűrinek (Tóthné Németh
Irén, Krizsán Árpád (ESZI), Varga József)
nem volt könnyű dolga, mivel kiválóan
felkészült csapatok versenyében kellett
eredményt hirdetnie. Csupán egy pont
választotta el az első és a második helyen
végzett csapatot egymástól.
A végeredmény: I. helyezést ért el a II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola csapata
(felkészítő tanár: Hencz János), a II. helyen
a Géderlaki Általános Iskola, a III. helyen

a Kertvárosi Általános Iskola (Kalocsa)
hallgatói végeztek. Minden résztvevő diák
kisebb ajándékban részült, a győztes diákokat és felkészítő tanáraikat értékes díjakkal
jutalmazta a részvénytársaság.
Gratulálunk a diákoknak és tanáraiknak!
Varga József

Sikeres WANO MC munkaértekezlet a balatonfüredi
Rekreációs Központban
A WANO Moszkvai Központja (MC)
évente szervez találkozót a tagerőművek azon szakembereinek, akik
a WANO-mutatók programját koordinálják. A találkozó célja: információs
és szakmai támogatás a program
résztvevői részére a pontos és időszerű adatszolgáltatás érdekében.
Az idei megbeszélés Magyarországon
került megrendezésre 2010. május 26-28.
között a paksi atomerőmű balatonfüredi
Rekreációs Központjában. A paksi atomerőmű jelentős részt vállalt a megbeszélés
szakmai programjának összeállításában és
a rendezvény lebonyolításában.
A rendezvényen hét országból 27 szakember vett részt, akik a Moszkvai Központhoz tartozó majdnem összes erőművet
képviselték. Az ilyen aktív részvétel arról
tanúskodik, hogy sokan találták aktuálisnak és érdekesnek a megbeszéléshez kiválasztott témákat.
Az értekezlet szakmai programját a WANO részéről Arthur Szczepaniec, a WANOmutatók programjának fő menedzsere
(WANO Atlantai Központ), valamint Zhijun
Zhou, a Moszkvai Központ WANO-mutatók
programjának felelőse támogatta.
Szczepaniec úr évek óta lelkes kulcselőadóként lép fel ezeken az értekezleteken.
A program fő menedzsere létére nagyon
jól ismeri azokat a problémákat, amelyekkel a program koordinátorai találkoznak
a mindennapi munkájukban, legyen az
a mutatók képzésének értelmezési nehézségei, a mutatók értékeléséhez használt
módszerek vagy szoftveres problémák.
Az előadásai mindig lényegre törőek,
logikusan vannak összeállítva és teljes

mértékben választ adnak a felmerülő
kérdésekre.
A füredi értekezleten a következő
témák kaptak nagyobb hangsúlyt: a
WANO-mutatók programjának felülvizsgálata és frissítése, a szolgáltatott
adatok minőségi kérdései, a WANOmutatók alkalmazása a hosszú távú
célok teljesítésében, DES (Data Entry
Software) program lehetőségei. Nagyon
hasznosnak bizonyultak a Paks által javasolt gyakorlati foglalkozások, melyek
során a résztvevőknek a DES-program
segítségével különböző kimutatásokat,
értékeléseket, trendek összehasonlítását kellett önállóan elvégezni. A megbeszélés résztvevői magasra értékelték a
szakmai programot. Egyes témák igen
heves vitákat váltották ki. Sajnos néhány kérdés tisztázására nem jutott idő
vagy további információra volt szükség.
Ezekre a kérdésekre a következő értekezlet ad majd választ.
Természetesen a szakmai ülések mel-

lett jutott idő egy kis kikapcsolódásra
is, amihez a balatonfüredi Rekreációs
Központ nagyszerű lehetőséget adott. A
vendégek előszeretettel vették igénybe az
üdülő által nyújtott szolgáltatásokat, gyalog és biciklivel fedezték fel Balatonfüred
szépségeit, és nagy sikere volt a csoportos
vitorlázásnak is.
Mivel sok résztvevő először járt Magyarországon, a szervezők igyekeztek minél
többet bemutatni a környékből, a Balatonból, a magyar vendégszeretetből. Az utolsó
napon nagyon szép tihanyi kiránduláson
vettek részt a vendégek, amit a balatoni
borok kóstolója és magyaros jellegű vacsora követett egy hangulatos vendéglőben. A
májusi szeszélyes időjárás is megkegyelmezett a rendezvénynek: a szép, tavaszias
napsütés lehetővé tette a teljes betervezett
program teljesítését, ezzel hozzájárulva a
rendezvény igen sikeres befejezéséhez.
Hadnagy Jelena
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Dr. Katona Tamás tudományos tanácsadó a Magyar Mérnöki
Kamara Nukleáris Energetikai Szakosztály vezetőségében

FOTÓK: LOVÁSZINÉ

”Az utánpótlásnak jó bázisa
alakulhat ki…”

Nagy János

Folytatás az 1. oldalról.
A két díj egy-egy térplasztikai kompozíció
(Farkas Pál szobrászművész alkotása),
melynek buzogányszerű része tartalmazza
az ASE hat szakosztályának jelképét. A kompozíción elhelyezett körlap egyik oldalán az
egyesület neve, a másik oldalán a kitüntető
cím megnevezése olvasható. Mindkét díj természetesen magán viseli a díjazott nevét és
az adományozás évszámát.
Az „ASE örökös tagja” elismerésben részesülhet az a sportoló, edző, sportvezető,
technikai személy, továbbá szponzor és
szurkoló, aki legalább 10 éve az egyesület
dokumentált tagja, és eredményei, munkássága, egyesületet segítő tevékenysége példaként állítható az ASE szimpatizánsai elé.
Az idei évben Nagy János nyerte el az „ASE
örökös tagja” címet. Nagy János az 1964-es
gimnáziumi éveitől kezdve foglalkozik a kosárlabdával. 1977-es Paksra kerüléséig folyamatosan játszott egyesületekben, és Pakson
is megmutatta játéktehetségét. Az 1979-ben
alakult ASE kosárlabda-szakosztály edzőjátékosa lett. Elérte, hogy 1988-ban a férfi
kosárlabdacsapat felkerült az NB-I. A csoportba. 1991-ig az ASE aktív játékosa volt,
attól kezdve a városi kosárlabda-bajnokságot
szervezi, ahol az Old Boys csapat kapitánya
és játékosa. Nagy János sok évtizedes munkássága elismerésre méltó, és ezt az ASE
elnöksége örökös tagsággal díjazta.
Az „ASE örökös bajnoka” elismerésben az
a sportoló részesülhet, aki a klub színeiben
olimpiai, világ-, Európa- vagy magyar bajnoki
érmet (érmeket) szerzett, és sportpályafutásával, emberi példamutatásával, klubhűségével
rászolgált a sporttársak és a szurkolók bizalmára, megbecsülésére. Az elismerés legalább
10 éves regisztrált tagsághoz kötött. Az idei
évtől Braun Ákos az „ASE örökös bajnoka”.
Braun Ákos judós tehetsége már általános
iskolai évei alatt megmutatkozott, és később
a juniorok között is letette névjegyét egy világkupaéremmel. A felnőttek között is nyert
világkupát, stabil válogatott lett. 2005-ben
Braun Ákos sporttörténelmet írt, hiszen első
helyezést ért el az Európa- és a világbajnokságon, és hazánkban megválasztották az év
sportolójának. Braun Ákos nemcsak a sportban ért el kimagasló sikereket, de a tanulásban is, amit a Magyar Köztársaság jó tanulója,
jó sportolója címmel jutalmaztak. A három
diplomás Braun Ákos példaként áll a jövő
sportolói, ifjúsága előtt. Az ASE vezetősége

Braun Ákos

örökös bajnoki címmel ismerte el kimagasló
sporttevékenységét.
A közgyűlésen lezajlott választás eredményeként pedig „régi-új” tagok látják el
feladatukat a következő négy évben a vezetőségben, hisz a tagság bizalmát élvezve
egyhangú döntés értelmében nyerték el
tisztségüket. Az újraválasztott hatfős vezetőségben az elnök: Süli János, elnökségi tagok: Kovács Antal, Kováts Balázs, Kövesdi
Lajos, Ozsvárt Dániel Péter, Szabó Zsolt.
Az Atomerőmű Sportegyesület az eddigi
teljesítményeket figyelembe véve, várhatóan a jövőben is szép sikerek előtt áll. Úgy
az új vezetőségnek, mint a díjazottaknak
és a sportolóknak további jó munkát, szép
sikereket kívánunk!
Lovásziné Anna

A Magyar Mérnöki Kamara
Energetikai Tagozata 2009 decemberében ötvenegy taggal megalakította a Nukleáris Energetikai
Szakosztályát. Az új szakosztály első
közgyűlését június 1-jére hívták össze,
egyetlen napirendi ponttal, a vezetőség megválasztása céljából.

Katona Tamás, Kovács Kálmán, Móga
István, Tóth András
és Vavrik Antal
személyében. Külön örvendetes hír
a megyénkben és
paksi atomerőműben dolgozó kollégáink számára, hogy
vezetőségi tagnak
választották jelöltünket, dr. Katona Tamást,
a PA Zrt. tudományos tanácsadóját, a TMMK
etikai-fegyelmi bizottságának tagját. A tagság
által választott vezetőség saját hatáskörében,
tagjai közül Kovács Kálmánt, az ETV-Erőterv
Energetikai Tervező és Vállalkozó Zrt. Erőműprofitcenter vezetőjét szakosztályvezetőnek,
Vavrik Antalt, az MVM Erbe Energetika Mérnökiroda Zrt. vezérigazgatóját pedig szakosztályvezető-helyettesnek választotta.
Gratulálva a mérnöki kamarai tagság, a
cégek, az intézmények és a hatóság vezetői
részéről megnyilvánult bizalomhoz, dr. Katona Tamást az előttük álló feladatokról és
terveikről kérdeztük.
- A Nukleáris Energetikai Szakosztály
megalakulásával megszűnik a nukleáris
energetikával foglalkozó mérnökök, illetve e
szakterület területen kívülisége, rendeződik
e szakmát gyakorlók kapcsolata a mérnöki

kamarával, amely ma hivatásrendi köztestületként megjeleníti a magyar mérnöktársadalmat. A szakosztály a Magyar Mérnöki
Kamara eszközeivel élve reprezentálja a
nukleáris energetikával foglalkozó mérnököket, jelentős szerepe lesz a nukleáris ipar
szabványainak honosításában, a képzésben,
továbbképzésben, s mindenekelőtt a jogosultságok meghatározásában és a szakértők független minősítésben. A tanúsítás, a
minősítés, a jogosultság fontosságát a Paksi
Atomerőmű Zrt. vezetői már régen felismerték, és ennek megfelelően minősítjük
beszállítóinkat. Belátható, hogy nem a cégtábla, hanem a cégnél dolgozók képességei
és e képességek fegyelmezett, jól szervezett
és hatékony működtetése minősít egy vállalkozót. A Magyar Mérnöki Kamara ezt a
minősítési, jogosítási rendszert sikeresen
működteti a legtöbb műszaki területen, s reméljük, hamarosan működni fog e független
minősítési rendszer a nukleáris energetika
terén is. A nukleáris energetika területen
kívüliségének megszűnése a PA Zrt. több
szakembere számára egyfajta személyes
elégtételt is jelent, hiszen szakembereink
jelentős részt vállaltak annak idején a Tolna
Megyei Mérnöki Kamara megalakításában,
s ma is jelentős részt vállalnak mind a megyei, mind az országos szervezet munkájában.
Sipos László

A Magyar Nukleáris Társaság (MNT) 2010.
május 19-én tartotta tavaszi közgyűlését az
ETV-Erőterv Zrt. budapesti székházában.

Közgyûlést tartott az MNT

Először dr. Pázmándi Tamás, az MNT előző elnöke ismertette a társaság 2009-es beszámolóját.
Az összefoglalóban kiemelte, hogy komoly szakmai programot valósított meg az MNT az utóbbi
években. Ennek talán legsikeresebb elemei voltak
a 2010. évi PIME kommunikációs konferencia
előkészítése, a Nukleáris Technika Szimpózium
rendszeres, színvonalas megrendezése, a Nukleon
c. elektronikus tudományos-műszaki folyóirat elindítása és működtetése, az oktató és tájékoztató
munka végzése. Pázmándi Tamás kiemelte, hogy
ezen programok nemzetközi szinten is elismerést
hoztak, és egyes országok nukleáris társaságával
szorosabb kapcsolatok alakultak ki. Köszönetét
fejezte ki a leköszönt elnökségnek, a titkárnak, a
szakcsoportok vezetőinek, a tagságnak áldozatos
munkájukért.
Silye Judit, mint az MNT előző titkára, a
Közhasznúsági Jelentést, a pénzügyi beszámolót
foglalta össze. Elmondta, hogy a társaság gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, és összhangban volt
a nagyszabású programokkal, vagyoni helyzete
megfelelő. Hadnagy Lajos, a felügyelő bizottság
jelenlegi elnöke jelezte, hogy a bizottság megállapítása szerint az MNT működése és gazdál-

kodása megfelelt a törvényi előírásoknak és az
Alapszabályban előírtaknak, az MNT teljesítette
közhasznú feladatait és céljait. A jelenlevő tagság
elfogadta a beszámolókat.
Utána az MNT-szakcsoportok képviselői foglalták
össze tavalyi tevékenységüket és idei tervüket.
A tájékoztatás terén talán az ifjúsági Fine, a női
WIN és a fúziós szakcsoport a legaktívabb, míg
az oktatásban a tanári, a kutatásban a biztonsági
és megbízhatósági, valamint a környezetvédelmi
szakcsoport szerepe nagyobb.
Holló Előd, az MNT új elnöke megköszönte az
előző elnökség munkáját kifejezve reményét, hogy
a következő három év is hasonlóan sikeres lesz. A
2010-es tervekről elmondta, a megkezdett színvonalas tevékenységet kívánják folytatni. Ismertette a
2010. évi költségvetés főbb összetevőit, azaz a tervezett kiadások és a potenciális bevételek sarokszámait. A jelenlevő tagság elfogadta a 2010. évi
költségvetést.
Az MNT Közgyűlés utolsó napirendi pontja dr. Gadó
Jánosnak, a KFKI Atomenergia-kutató Intézet
(AEKI) igazgatójának előadása volt az ALLEGRO
tervekről, melynek társszerzője Gerard Cognet, a
francia CEA kutatóintézet vezetője.

Az előadó elmondta, hogy a IV. generációs atomerőmű-fejlesztések egyik iránya a gyorsneutronos,
gázhűtésű reaktor (GFR) megvalósítása. Az Európai
Unió energiapolitikai célkitűzései alapján az
Európai Fenntartható Atomipari Kezdeményezés
(ESNII) célja a gyorsneutronos reaktortechnológia
demonstrálása zárt üzemanyagciklussal.
Az ALLEGRO egy 75 MWt hőteljesítményű, héliumhűtésű, demonstrációs reaktor, amely MOX, azaz
kevert, urán és 25% plutónium üzemanyaggal
működik. Célja, hogy a vele párhuzamosan folyó
projekt, a nagy, 2400 MWt hőteljesítményű GFRreaktor megépítéséhez kísérleti eredményeket
szolgáltasson, illetve igazolja számos technológiai
elképzelés megvalósíthatóságát, biztonságát. Az
ilyen reaktorok képesek a zárt, illetve önfenntartó
üzemanyagciklus megvalósítására. Így elérhetők
a Gen IV reaktorok célkitűzései: a fenntarthatóság,
a nonproliferáció, a gazdaságosság és biztonság
elvének teljesülése.
Az MNT Közgyűlés másnapján, 2010. május 20án a cseh UJV, a magyar AEKI és a szlovák VUJE
kutatóintézetek szándéknyilatkozatot írtak alá az
ALLEGRO fejlesztésének közös előkészítéséről. A
programban a BME NTI is részt vesz. A CEA francia nukleáris kutatóintézet támogatásával történő
felkészülés célja, hogy 2-3 év múlva döntés születhessen az építésről és üzemeltetésről. Ehhez több
nyitott kérdést - köztük a telephely kiválasztását, a

A vezetőségválasztó közgyűlést a Magyar
Mérnöki Kamara (MMK) elnöke, Barsiné
Pataki Etelka nevében Zarándy Pál alelnök,
a helyet adó házigazda Erőterv nevében Dénes József vezérigazgató, az Országos Atomenergia-hivatal képviseletében dr. Lux Iván
főigazgató-helyettes és a Paksi Atomerőmű
Zrt. képviseletében Hamvas István műszaki
vezérigazgató-helyettes üdvözölték. Mondanivalójuk közös, hangsúlyos eleme volt,
hogy az új szakosztály a hazai nukleáris ipar
különböző területein (tervezés, beruházás,
üzemeltetés, felügyelet stb.) lévő szereplőinek a közös kezdeményezésére alakult. Az
MMK Energetikai Tagozaton belül alakult
új szakosztálynak kitüntetett szerepe lesz a
nukleáris energetikában nélkülözhetetlen
szakértelem és – adott esetekben – a függetlenség hitelesítésében, továbbá a mérnökök
szakmai továbbképzésében. A küldöttgyűlés
hattagú vezetőséget választott Boros János, dr.

ALLEGRO tervek

Európa 2020: bemutatták az új európai stratégiát
Az Európai Bizottság 2010 tavaszán nyilvánosságra hozta az Európa 2020 Stratégia
dokumentumot, mely a válság leküzdését
célozza meg és utat mutat az iparnak a
következő évtizedre. A stratégia egy víziót
vázol fel az európai szociális piacgazdaságnak és a következő három egymással
összeköttetésben lévő és egymást erősítő
területnek biztosít elsőbbséget:
• az intelligens fejlődésnek, amely elősegíti
a tudás- és innovációalapú gazdaság megteremtését;
• a fenntartható fejlődésnek, amely hozzájárul a szénmentes, erőforrás-hatékony és
versenyképes gazdaság létrehozásához;
• széles rétegekre kiterjedő növekedésnek,
azaz a foglalkoztatás magas szintjét biztosító, szociális és területi kohéziót eredményező gazdaság ösztönzésének.
A fenti feladatok végrehajtásának előrehaladása öt jellemző EU-szintű cél elérésének
mérése ellenében valósul meg, melyeket a
tagállamoknak a kiindulási helyzetet is tükröző, nemzeti szintű célokra kell lebontani.
Az öt kiemelt uniós célkitűzés a következő:
• A 20–64 évesek körében legalább 75%-ra
kell emelni a foglalkoztatás szintjét.
• Az uniós GDP 3%-át kutatásra és fejlesztésre kell fordítani.
• Teljesíteni kell a „20/20/20” éghajlat-változási/energiaügyi célkitűzéseket.
• Az iskolából kimaradók arányát 10% alá
kell csökkenteni, és el kell érni, hogy az

ifjabb generáció legalább 40%-a rendelkezzen felsőfokú végzettséggel.
• 20 millióval csökkenteni kell a szegénység
kockázatával szembesülő lakosság arányát.
A bizottság e célok elérése érdekében javasolja az Európa 2020 programot, amely az
alábbiakban felsorolt, „zászlóshajó” kezdeményezésekből áll. Ezek megvalósulása közös
prioritás, ezért minden szinten cselekvésre
van szükség: az uniós szintű szervezetek, a
tagállamok, a helyi és regionális hatóságok
szintjein egyaránt.
• Innovatív Unió – a kutatás-fejlesztési és az
innovációs politikát a főbb kihívásokra kell
összpontosítani és elő kell segíteni, hogy a
tudományos eredmények mielőbb hasznosuljanak. Például a közösségi szabadalom
eredményeként a vállalkozások évente 289
millió eurót takaríthatnának meg.
• Mozgásban az ifjúság – a diákok és a fiatal
szakemberek mobilitásának ösztönzésével
növelni kell az európai felsőoktatás minőségét és nemzetközi vonzerejét. Ide tartozó konkrét feladat, hogy a tagállamokban
megnyíló képzési és álláslehetőségeket
Európa-szerte hozzáférhetőbbé kell tenni,
és megfelelően el kell ismerni a szakmai
képesítéseket és tapasztalatot.
• Európai digitális menetrend – a nagysebességű internetre épülő egységes digitális
piac révén fenntartható gazdasági és társadalmi előnyöket kell teremteni. 2013-ra
minden európai számára elérhetővé kell
tenni a nagysebességű internetet.

• Erőforrás-hatékony Európa – támogatni
kell az elmozdulást az erőforrás-hatékony
és alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé. Tartani kell a 2020-ra kitűzött
célokat az energiatermelés, -hatékonyság
és -fogyasztás tekintetében. Ennek eredményeként 2020-ra 60 milliárd euróval
csökkenthető a kőolaj- és földgázimport
költsége.
• Iparpolitika a zöld fejlődés érdekében – az
unió háttériparát segíteni kell abban, hogy
a válság utáni világban is versenyképes legyen, ösztönözni kell a vállalkozási kedvet
és az új készségek elsajátítását. Ennek nyomán több millió új munkahely jöhet létre.
• Új készségek és munkahelyek menetrendje – meg kell teremteni a munkaerőpiac
korszerűsítésének feltételeit, hogy növekedhessen a foglalkoztatás és biztosítani
lehessen társadalmi modelljeink fenntarthatóságát a nagy születésszámú nemzedékek nyugdíjba vonulását követően is.
• Szegénység elleni európai platform – biztosítani kell a gazdasági, társadalmi és területi kohéziót azáltal, hogy segítjük a szegénységben és társadalmi kirekesztettségben
élőket, és képessé tesszük őket arra, hogy
aktív társadalmi szerepet játsszanak.
A fenntartható fejlődés, erőforrás-hatékony
és alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság
megteremtése, új munkahelyek teremtése
stratégiailag egy irányba mutat a nemzetközi
és a hazai atomenergetika törekvéseivel, ezért
az új európai stratégia megvalósulása mindannyiunk közös érdeke.
Dr. Szerbin Pável

Kishírek a nagyvilágból
ATOMENERGIA: CO2CSÖKKENTÉSBEN ÉLEN
A klímaváltozásra aggodalommal tekintők
számára nem elhanyagolható az elkerült
szén-dioxid-kibocsátás kérdése. Az USA
vonatkozásában például 2007-ben az
atomerőműveknek köszönhetően 692,7
millió tonnával kevesebb CO2 került a légtérbe (szénerőműves szcenárióhoz viszonyítva), a vízerőművek révén pedig 205,6
millió tonnával kevesebb. A geotermikus
energiának hála 27,4 millióval lett kisebb
a kibocsátás, a szélerőművek 12,6 millió
tonnával csökkentették a végeredményt,
míg a napenergia-felhasználás 0,5 millió
tonnát tudott lefaragni a kibocsátásból.
(Forrás: U.S. Environmental Protection
Agency / Energy Information Administration)

EU: A NAÜ-NEK HISZNEK,
A CIVILSZERVEKNEK NEM
Az EU-ban élő emberek atomenergiához
kapcsolódó gondolatait vizsgálta egy felmérés, melynek keretében 27 ország
26 470 lakosát kérdezték meg. A három
évvel korábbi adatokhoz képest pozitívabb
volt a nukleáris energiatermelés megítélése, különösen azon országokban, ahol
működnek atomerőművek. Nem elhanyagolható fejlődési terület kommunikációs
szempontból, hogy csak 46% gondolta: az
atomerőművek segítenek a klímaváltozás
csökkentésében. Vizsgálták azt is, hogy
honnan szerzik leginkább az információt
az EU polgárai. A TV 72%-os dominanciával győzött, az újságok 40, míg az internet
27%-ot ért el. Egyébiránt a tudósok, az
országos nukleáris biztonsági hatóságok,
illetve a nemzetközi szervezetek – mint
a NAÜ – élvezték a legnagyobb bizalmat,
mögöttük az újságírókkal. A zsurnaliszták
is megelőzték azonban az EU-polgárok szerint legkevésbé hiteles forrást: a civilszerve(Forrás: World Nuclear
zeteket.
Association Weekly Digest)

TÖRÖK ERÕMÛ, OROSZ
TULAJDONOS
A Rosatom leányvállalata fogja tulajdonolni
az oroszok által építendő és üzemeltetendő
atomerőművet Törökországban. Eleinte a
tulajdonrész 100%-os lesz, később azonban akár 51%-os többségi részesedésig
is lecsökkenthetik azt. Az erőművet egyébiránt 4 db 1200 MW-os VVER-blokkal
képzelik el a partnerek.
(Forrás: World Nuclear News)

IONMEGHAJTÁSSAL
SZÁGULD A „DAWN”
Dawn, azaz hajnal névre hallgat a NASA
úttörő űrhajója, mely az aszteroidaöv feltérképezésére indult. Jelenleg már a Marson
is túl jár, és egy olyanfajta ionmeghajtás
gyorsítja, amivel a sci-fi rajongók már találkozhattak a Star Trek TV-sorozatban. A
dolog lényege a következő: a Dawn 65
lábot átívelő napelemeivel összegyűjti a
napenergiát, majd azzal xenonatomokat
ionizál. A létrejött ionokat egy erős elektromos mezővel löki ki az űrhajó hátulján,
mely gyengéd tolóerőt biztosít. Mivel súlytalanság és súrlódásmentes környezet van
a jármű körül, ez a tolóerő összeadódik,
míg végül száguldássá fokozódik. És hogy
miért úttörő még a Dawn? Mert ez az első
ember építette űrjármű, mely két különböző égitest körül áll majd röppályára a Föld
(Forrás: Space Daily)
elhagyása után.

JORDÁN ATOMTERVEK
A jordán nukleáris stratégiai bizottság egy
olyan programot kezdeményezett, melynek
keretében a villamos energia 30%-át a
nukleáris energia biztosítaná 2030-2040ra. Emellett még exportot is lehetővé kellene tenni a terv szerint. Az ország jelenleg
az energiaszükségleteinek igen jelentős
részét, konkrétan 95%-át importálja.
Közben a jordán atomenergiai bizottság
háromra szűkítette le az első erőmű reaktorjelöltjeinek listáját: (1) a kanadai Candu6, (2) az orosz AES-92 (VVER-1000) és (3)
a francia-japán Atmea-1.
(Forrás: World Nuclear
Association Weekly Digest)
Simon Zoltán
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Kitüntetés és bajnoki bronzérem

– Szó volt az oktatók szerepéről, ezen
belül az atomerőművi minősített oktatókról. Mit kell róluk tudnunk?

legközelebbi beavatkozó egység. Tari Gábor,
a Mavir vezérigazgatója szerint, amikor az
adományozásról döntöttek, kézenfekvőnek
látszott, hogy tegyenek valamit ezért a városrészért, hiszen a rendszerirányító székháza
is a közelben található, valamint sok kolléga
is a környéken lakik, ide jár nyáron pihenni.
Mayer György
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Amint arra a szövetségi igazgató is utalt,
az ASE sakkcsapata meghatározó tagja az
első osztályú bajnokságnak. Így volt ez a
2009/2010-es idényben is. A jó erőkből álló együttes a szezon végén is a dobogóra
állhatott, „szokásához híven” bronzérmes
helyen zárt. A 4. helyen záró Makót nem
kevesebb, mint 14 (!) ponttal utasította
maga mögé, ekkora szakadék még soha
korábban nem volt a dobogósok és a mögöttük záró egyletek között. Sajnos azonban
az előrelépés idén sem sikerült – annak
eredményeképpen, hogy a 9. fordulóban a
mieink sima, 7,5 – 4,5 arányú vereséget
szenvedtek a nagy rivális, végül 2. helyen
végző zalaegerszegi Csutitól. Hiába nyert a
rangadón Ács és Szabó, hiszen Grószpéter,
Fodor, Vidéki, Györkös és Tóth kikapott a
csupán öt remit hozó csapatbajnokin. Az
utolsó két körben aztán előbb egy kiütéses
(9-3 a BEAC ellen), majd egy magabiztos (75 idegenben a Deccsel szemben) győzelmet
arattak a piros–kékek, mindez arra volt
elég, hogy egypontnyival csökkentsék hátrányukat a zalaegerszegiekkel szemben.

A végeredmény: 1. Aquaprofit-NTSK
96,5 pont; 2. Csuti-Hydrocomp SK 86,5; 3.
Atomerőmű SE 82.
Ami a csapatbajnokságban szereplő
egyes sakkozókat illeti: 12 játékosunk játszott legalább hét meccsen. Közülük hárman veretlenül zárták a bajnokságot. Ács
kimagaslóan szerepelt: eredménye 9,5/11
(86%). Vladislav Nevednichy 5,5/7-es (79%),
míg Szabó Krisztián 7/9-es (78%) mutatóval
zárt. Egy vereséget szenvedett csak Balázs
Gábor (6/9, 67%), Berkes (5/8, 62,5%), ifj.
Fodor Tamás (6,5/11, 59%), Vidéki Sándor
(5/9, 55%) és Csom István (5,5/10, 55%).
Szintén egy vereséget kellett elkönyvelnie
– az utolsó fordulóban kapott ki – Molnár
Bélának (3/7, 43%), ő viszont egyszer sem
győzött a bajnokságban. Györkös Lajos és
női olimpikonunk, Vajda Szidónia két vereséggel fejezte be a csb-t, előbbi 6/11, 54%-os,
míg utóbbi 3,5/7, 50%-os teljesítménnyel.
Hír még a paksi sakkozás szerelmeseinek, hogy a május 23-án befejeződött női
országos bajnokságon Tóth Lili ezüstérmet
szerzett.
Vöröss Endre

Oktatás, fejlesztés, kapcsolattartás
A legutóbbi törzskari és humán igazgatósági fórumon a szakterületek vezetői
is beszámoltak a múlt évi feladatokról
és idei tervekről. Ennek kapcsán kértük fel Kiss István oktatási főosztályvezetőt, adjon áttekintést néhány, a
fórumon elhangzott kérdésről.

– Ők egy olyan intézményrendszer
tagjai, amire joggal lehetünk büszkék.
Oktatóinkkal szemben mindig is elvárás
volt, hogy magabiztos szakmai tudással
és kellő tapasztalattal rendelkezzenek. A
hiteles, hatékony tudásátadáshoz ez elengedhetetlen feltétel, így lehetőleg az egyes
szakterületek legjobb képviselőit vonjuk
be az oktatási tevékenységbe. A szakmai
tudás mellett viszont jogosan várunk el bizonyos mértékű pedagógiai felkészültséget
is tőlük. Ezt egy, a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Ergonómiai
és Pszichológiai Tanszékével 10 éve kezdett képzési program keretében biztosítjuk
számukra, amelyen több mint nyolcvanan
szereztek eddig minősítést.
Ma a minősített oktatók egy olyan erős
szakmai közösséget alkotnak, amelynek
elkötelezett tagjaira jellemző a minőségi
munkára, az önfejlesztésre való törekvés
és készek egymás munkáját a hivatalos kötelmeken túl is sok mindenben támogatni.
Egy folyamatos visszacsatolást és értékelést biztosító ciklikus minősítési rendszert
vezettünk be tavaly, remélve, hogy ez tovább fogja növelni az oktatói munka hatékonyságát, a minősített oktatói közösség
elfogadottságát, elismertségét.

– Milyen változások, fejlesztések várhatók a szimulátorral, illetve a KGYKval kapcsolatban?
– Tavaly ünnepeltük a szimulátor üzembe helyezésének 20 éves évfordulóját. A
20 év alatt rengeteg fejlesztés történt, gyakorlatilag már minden hardver és szoftver
eleme kicserélődött a szimulátornak. Jelenleg befejezéshez közeli az a rekonstrukció,

Az atomerőmű
Tá j é k o z t a t ó
és
Látogatóközpontja előtti
parkban található a Paksi disputa nevet viselő
szoborcsoport,
mely az atomenergia-kutatásban és gyakorlati
megvalósításában meghatározó szerepet játszó magyar
tudósoknak állít emléket. A parkban Teller
Ede, Szilárd Leó, Wigner Jenő, Neumann
János, Hevesy György, Kármán Tódor, Marx
György, Habsburg Ottó és Lévai András
bronzból készült mellszobra látható.
Sorozatunkban szoborparkunk nagyjait
kívánjuk bemutatni olvasóinknak.
Nem ő az egyetlen tudós, akiről krátert
neveztek el a Holdon, még csak nem is az
egyetlen ilyen magyar tudós. Azonban ő
az egyetlen olyan, akit a Financial Times a
„számítógépes korszak építészének” nevezett. John von Neumannról, azaz Neumann
Jánosról van szó – ő az erőműves szoborparkunkat bemutató sorozatunk főszereplője ebben a hónapban.
Neumann (Budapest, Lipótváros, 1903.
december 28. – Washington D.C., 1957.
február 8.) már kisgyerekként is igen tehetségesnek bizonyult: 6 éves korában 8 jegyű
számokat osztott fejben. Egész életében
rendelkezett azzal a képességgel, hogy a
mindössze egyszer elolvasott szövegeket
pontosan felidézze. Ezt a képességét ki is
használta: apja egyszer egy teljes könyvtárat vásárolt fel, amin az ifjú Neumann át is
rágta magát. Leginkább a 44 kötetes világtörténelem tetszett neki Wilhelm Oncken
tollából. Ezt követően egész életében bármikor vitába kelhetett szakavatott történészekkel bármilyen témában.
Mikor eljött a középiskola ideje, szülei a
híres fasori evangélikus főgimnáziumba
íratták be, ahol többek között a Nobel-díjas
Wigner Jenő is tanult.
A ’20-as évek elején beiratkozott a budapesti tudományegyetem matematika
szakára. Egyetemi évei alatt sokat tartózkodott Berlinben, ahol többek között
Albert Einsteinnél is tanult. Berlinben
szorosra fűzte kapcsolatát Wignerrel,
Szilárd Leóval és Gábor Dénessel. Apja
kívánságára Zürichbe ment a Szövetségi
Műszaki Egyetemre vegyészetet tanulni.
Vegyészmérnöki diplomáját ott szerezte,
matematikából pedig nem sokkal később
doktorált Budapesten. 1930-ban meghívták vendégprofesszornak az Egyesült
Államokba, Princetonba. Később teljes
jogú professzor lett.
Tudományos pályafutása kezdetén behatóan foglalkozott a kvantumelmélettel és a
matematika alapjaival, a halmazelmélettel
és matematikai logikával. Tőle származik
a halmazelmélet egzakt megalapozása.
Kifejlesztette a „folytonos geometria” elméletét, de az ő nevéhez fűződik a „játékelmélet” megteremtése is Oskar Morgensternnel
közösen.
A II. világháború idején addigi tevékenysége
mellett – számos más természettudóshoz
hasonlóan – ő is bekapcsolódott a haditechnikai kutatásokba. Rendszeresen járt
Los Alamos-ba és fontos szerepet töltött be
a Manhattan-terv kivitelezésében.
A fentiek mellett az elektronikus számítógépek logikai tervezésében is kiemelkedő érdemeket szerzett. Az EDVAC projekt kulcsfontosságú tanácsadója volt, és
alapvető gondolatait von Neumann architektúra néven ismeri a világ (magyarul
Neumann-elveknek szoktuk nevezni). A
mai számítógépek működése is jelentős
részben az ő elgondolásaira épül.
Neumann 1957-es halála előtt egy évvel,
a magyarországi forradalom évében
Dwight D. Eisenhower Elnöki Szabadság
Érdemrendben részesítette a tudóst. Fél
évszázaddal később is emlékeznek rá
magyarok és amerikaiak egyaránt: 2005ben az USA postahivatala egy tudósokat
ábrázoló bélyegsorozatot bocsátott ki. A 4
tudós: Barbara McClintock, Josiah Willard
Gibbs, Richard Feynman és John von
Neumann.
(Forrás: The Financial Times, Wikipedia)
Simon Zoltán
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Veszélyes és nagy precizitást igénylő műveletet hajtottak végre a Mavir és a Magyar
Madártani Egyesület (MME) szakemberei
a minap, amikor az ócsai alállomás mellett
a mintegy 40 méter magas, nagyfeszültség
alatt álló villamos távvezeték tartóoszlopán
fészkelő kerecsensólymokat egy speciális
gyűrűvel jelölték meg. Az akció fontos része annak a hosszú távú tervnek, amely
a fokozottan védett kerecsensólymok állományának megőrzését és növelését tűzte
ki céljául. Emellett a rendszerirányító segítségével indították el a budapesti Rómaiparton a mentőrobogós szolgálatot.
A fokozottan védett, példányonként egymillió forint eszmei értékű madárfaj előszeretettel foglalja el a villamosenergia-rendszer nagyfeszültségű távvezetéki oszlopain
elhelyezett műfészkeket. A szakemberek a
nagyfeszültségű távvezeték kikapcsolása
nélkül, különleges védőruhában végezték
el a ritka madárfaj fiókáinak megjelölését,
ezzel biztosítva a későbbi megfigyelésüket.
Tari Gábor, a Mavir vezérigazgatója szerint
a cég 2009-ben több mint 100 millió forintot fordított környezetvédelemre, ezen
belül pedig 12 millió fordított közvetlenül
madárvédelemre, s ezek a számok várhatóan idén is nagyjából azonosak lesznek.
A Mavir és az MME tavaly írt alá egy kerecsensólyom-védelmi programról szóló hosszú
távú szerződést, melynek értelmében a
rendszerirányító 9 millió forinttal támogatja az egyesület költésbiológiai és etológiai
megfigyeléseit.
A Mavir idén 6 millió forinttal (ebben benne van a három robogó ára is, ami 1,5 millió
forint) segítette az Országos Mentőszolgálatot, hogy megkezdhesse tevékenységét a Római-parti mentőrobogó-szolgálat. A három
robogóból kettő a Budai várban, egy a Római-parton segíti a mentést. A Mavir jóvoltából megvalósított szolgáltatás-fejlesztés nem
csupán a rendkívül forgalmas és népszerű
kirándulóhely vendégeinek, de az itt élőknek is fontos, mivel eddig a Csillaghegyről
induló mentőautó volt a kerületben elérhető

3. rész: Neumann János
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Madár- és egészségvédelmet
támogat a Mavir

Caissa Lovagja kitüntetést adományozott
a Magyar Sakkszövetség és a Sakk-kultúráért Alapítvány a Paksi Atomerőmű Zrt.-nek
és Paks Város Önkormányzatának. Caissa,
a sakkjáték istennőjének lovagja az lehet,
aki a sportág fejlesztéséért, terjesztéséért,
népszerűsítéséért kimagaslóan sokat tett.
A díj ünnepélyes átadására a paksi sakkszobornál került sor. Annál a sakkolimpiai
emlékműnél, melyet éppen tíz éve avattak fel.
Az, hogy a kitüntető címet 2010. május 14én vehette át a cég képviseletében Süli János,
illetve a város polgármestere, Hajdú János,
nem véletlen. Ezen a napon született Rozsnyay Mátyás gyógyszerész és kémikus 1831ben. Kevéssé ismert, hogy tőle származnak
a sakkbábuk mai elnevezései, mint a gyalog,
a huszár, a bástya stb., hiszen ezeket addig
számtalan különböző néven illették (pl. pór,
ló, torony). Az elismerés egy-egy tíz centiméter átmérőjű, díszdobozba foglalt tűzzománc
plakett és egy-egy díszes oklevél. A kitüntetést évente csak egy személy kaphatja meg,
Paks, a paksi sakk esetében azonban kivételt
tett az ötfős bíráló bizottság.
- 2000 óta Paks annyit tett a magyar
sakkozás asztalára, hogy ez nem volt kérdés - indokolta a döntést Marti György, a
Magyar Sakkszövetség szervezési igazgatója. - A paksi együttes markáns tagja az
élvonalbeli csapatbajnokságnak, mindig a
bajnokság élmezőnyében végez, az ifjúsági
sakkozóik pedig rendszeresen megnyerik
a csapatbajnokságot. Nem mellesleg az
Atomerőmű SE-nek olimpikonjai vannak
– tette hozzá a szövetség képviselője.
Utóbbiak közül Ács Péter olimpiai ezüstérmet tudhat magáénak, míg Berkes Ferenc
a harmadik sakkolimpiájára készülhet.
Az emlékplakett és a díszoklevél átadása
után Krizsán Edit, az alapítvány tiszteletbeli
elnöke Caissa kardjával lovaggá ütötte Süli
Jánost és Hajdú Jánost. Az ünnepi eseményen
jelen volt Portisch Lajos olimpia bajnok, a
nemzet sportolója és Csom István, az ASE
sakkozója, aki szintén olimpiai aranyérmes.

Szoborparkunk nagyjai

melynek eredményeképpen a szimulátor
kellő hűséggel követi majd a blokkokon
bevezetett változásokat, beleértve a kiégő
mérges üzemanyag alkalmazását is.
Az előkészítés alatt álló folyamatirányítási rekonstrukcióban a szimulátor igen fontos
szerepet fog játszani. Már most a fejlesztés
irányainak, eszközeinek meghatározásánál
használni fogunk egy, a jelenlegi szimulátor
modelljeiből épített, ún. mérnökszimulátort.
Ezt követően az új irányítástechnikai rendszerek fejlesztő környezete is lényegében
egy szimulátor lesz, lehetővé téve, hogy a
fejlesztők az egyes rendszerelemeket, rendszereket azonnal, a technológiával összekapcsolva próbálják ki. A fejlesztés végső
stádiumában az új rendszerek együttes
működését, megbízhatóságát, a
kialakított új kezelőfelületeket, az
új blokkvezénylő
„használhatóságát” is egy szimulált blokki környezetben lehet,
kell tesztelni, validálni. A fejlesztő
környezet a végén „átalakul” oktató szimulátorrá, amelyen a blokkvezénylői személyzetet felkészítjük a blokkok üzemeltetésére,
még mielőtt az első blokkon végrehajtanánk
a változtatásokat. Az előttünk álló sokéves
program alatt, egészen addig, amíg az utolsó
blokkon be nem fejeződik a rekonstrukció, a
„régi” szimulátornak természetesen működőképesnek kell maradnia.
A fenti teljes folyamathoz megfelelő
munkakörnyezetet, feltételeket kell biztosítani. A régi oktatási épületben jelenleg is
tapasztalható gondok (zsúfoltság, funkcionális alkalmatlanság, célszerűtlen feltételek) miatt mi a leghatékonyabb és leggazdaságosabb megoldásnak azt tartanánk,
ha egy új oktatási épület épülne a jelenlegi
mellett, célszerű és korszerű helyet adva
az új szimulátoroknak és a megnövekedett
oktatási igényeknek egyaránt.
A másik infrastrukturálisan fejlesztendő
terület a KGYK-hoz kapcsolódik.
Nagy az igény arra, hogy az irányítás-

technikai- és villamoskarbantartás- oktatáshoz jobb körülményeket biztosítsunk.
Például a legutolsó fontos fejlesztés eszközeit (amelyek a feszültség alatti és feszültséghez közeli munkavégzés oktatásához
szükségesek) már csak az anyagvizsgáló
labor egyik sarkába tudtuk bezsúfolni.
A PA Zrt. munkavállalóin kívül egyre nagyobb figyelmet kell fordítanunk a szerződéses partnereink oktatására, tekintettel a
blokkok karbantartásában, kiszolgálásukban vállalt feladataikhoz társuló képzettségi követelményekre.
A megnövekedett karbantartói képzéshez
a KGYK bővítését tervezzük, egy új, elsősorban a villamos és irányítástechnikai karbantartás oktatására szolgáló szárny építésével.

– Milyen lehetőségek rejlenek a felsőoktatási intézményekkel fenntartott
kapcsolatokban?
– A jelenlegi kapcsolataink igen sokrétűek, a hallgatók gyakorlatra történő fogadásától kezdve a tudományos együttműködésig.
Természetesen az erőmű elsődleges érdeke,
hogy az egyetemi kapcsolatok révén a közvetlen szakemberigényt tehetséges, az erőművel
már az egyetemi évek alatt szoros kapcsolatokat ápoló fiatalokkal tudja kielégíteni.
Mivel az éves utánpótlásigényünk alacsony
(szakirányonként jellemzően évi egy-két fő),
felvállalunk bizonyos koordináló szerepet annak a szélesebb körű szakemberigénynek a
feltárásában, amelyre az erőmű tudományos,
oktatási, műszaki, hatósági felügyeleti beszállítói hátterének szüksége van. Többek között
ennek és az atomerőmű rendszeres közvetlen támogatásainak köszönhetően fenn tudott maradni több energetikai és nukleáris
szakirányú képzés az elmúlt évtizedekben.
Ez most a bővítés jelentős szakemberigényét
előrevetítve óriási előny számunkra. A Lévai
Projekt keretében már megkezdődött a potenciális beszállítók szakemberigényének
feltérképezése, erre építve fogunk az egyetemeknek jelzést küldeni, hogy mely szakirányok népszerűsítése lenne célszerű annak érdekében, hogy a szakemberek a kellő időben
rendelkezésre állhassanak.

– Köszönjük a tájékoztatást.

Kárpáti Viktor
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A Paksi FC mérlege
2010. június 4-6. között szervezték
meg a Magyar Kajak-Kenu Szövetség
nagy nyári fesztiválsorozatának, a
Sárkányhajó Roadshow-nak a 2. fordulóját Nagykanizsán.
A 7 fordulós regionális selejtezőre cégek, települések, oktatási intézmények, fegyveres testületek, baráti társaságok nevezhettek. A verseny
két kategóriában zajlott, magyarországi településeket, valamint cégeket képviselő csapatok
indulhattak Zala,- Baranya,- Tolna megyéből,
amelyen a Paksi Atomerőmű Zrt. csapata is
képviseltette magát.
Több mint 40 hajó küzdött a dobogóért és a
világbajnokságon való részvétel jogáért. A versenyek kellemes időben izgalmas csaták között
zajlottak, ahol a táv 350 m volt.
A parton komoly szurkolótábor bíztatta a versenyzőket, természetesen a paksi csapatot is.
A döntőben szoros küzdelem alakult ki a paksiak és a nagykanizsai Pannon pellet csapata
között, de végül, 1p 36 mp-es eredménnyel a
paksi csapat hozhatta el az első díjat.
A csapat tagjainak többsége 1 éve sárkányhajózik, ennek ellenére több versenyt is megnyert
már. A nagykanizsai fergeteges győzelemmel
a csapat bekerült az augusztus 26-29-i szegedi Sárkányhajó Világbajnokság keretében
megrendezésre kerülő cégek közötti verseny
Gombor Melinda
országos döntőjére.

Világbajnok paksi
táncosok
A Csillag Show Táncegyesület 6 számmal vett
részt a modern tánccsoportok világbajnokságán. Megalapozott volt az országos megmérettetésen nyújtott bravúros teljesítmény, hiszen
a lengyelországi Lódzban május 21-23-án
rendezett világbajnokságon is fantasztikus
eredményt értek el. A világbajnokság kiscsoportos kategória aranyérmese a Bor Andrea,
Harmath Dóra, Kókai Evelin, Lisztmáyer Kitti,
Márkos András alkotta csapat lett. Ezenkívül
egy ezüst, egy bronz dobogós helyet szereztek,
valamint 4-5. és 8. helyezést is. Gratulálunk dr.
Czárné Nagy Ildikónak, az egyesület művészeti
vezetőjének, a versenyzőknek és szüleiknek a
-bcsodálatos teljesítményhez!

Az előző idények eredményeit figyelembe
véve ez utóbbi sikerült a leghalványabbra.
– Egyik oldalon kiváló Ligakupa szereplés, a másik oldalon pedig egy sokkal gyengébb bajnoki teljesítmény volt a tavalyi
szezonban. Azokat a problémákat, melyek
felmerültek az idény során, végig kell gondolni. A nyarat fel kell használnunk arra,
hogy a hibákat kijavítsuk, és bizakodva várjuk a következő évet - mondta el Haraszti
Zsolt, a Paksi FC ügyvezetője.
– Minden évben tanulunk valamit, most
azt, hogy nem elég a jó ősz, tudni kell jó
tavaszt is produkálni. Részleteiben később
kiértékeljük a szezont, azonban az biztos,
hogy a végén bizony éles volt a helyzet.
Örülök, hogy a kiesést elkerültük, a célkitűzés azonban más volt - tette hozzá Süli
János a főszponzor Paksi Atomerőmű Zrt.
vezérigazgatója.
– Bár sokan teszik, szerintem az őszi szereplést sem lehet remeklésnek nevezni. A 9.
hely sokakat a kelleténél jobban megnyugtatott, többen későn ébredtek rá, hogy itt nagy
baj is lehet. Tavasszal rendkívül gyengék
voltunk, a végén már a bennmaradás volt a
legfontosabb. Ezt az évet gyorsan el kell felejteni - értékelt Tököli Attila, a PFC játékosa.
A Ligakupában viszont remekelt a
gárda, a sorozatot másodikként zárta. A
szezonban edzőváltás is történt a Paksi
FC-nél. Gellei Imre helyét áprilisban Kis
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Irány a sárkányhajó VB!

7 győzelemmel, 10 döntetlennel és 13
vereséggel zárta a 2009-2010-es élvonalbeli bajnokságot a Paksi FC labdarúgócsapata, negyedik szezonjában
31 gólt lőtt a gárda, kapott 44-et, a
szerzett pontokat tekintve 31 egységgel
a 16 csapatos liga 14. helyén végzett.

Károly vette át. Az új tréner helyzete nem
volt könnyű, elsősorban morálisan, fejben
kellett rendbe tenni az együttest.
– Az utolsó nyolc mérkőzésen irányítottam a csapatot vezetőedzőként. Nagy nyomás alatt kellett végrehajtanom a feladatot,
hogy bennmaradjunk, melyhez a szurkolók segítsége és a játékosok hozzáállása is
kellett - fogalmazott Kis Károly.
A stadion a 2009-2010-es szezonban is
tovább épült-szépült. Balogh Judit ügyvezető természetesen örül az eddigi beruházásoknak, de a komplexumot a jövőben is
folyamatosan fejleszteni kell.
– Azzal, hogy elkészült a két műfüves
pálya, a vendég- és a hazai parkoló, ismét
nagyot léptünk előre. Viszont létkérdés,
hogy a lelátókat is megfelelő szintre hozzuk, mert ezek egyrészt sajnos elavultak,

Múzeumi
majális
Mint az elmúlt években hagyományosan, a
múzeumi világnap keretében a paksi Városi
Múzeum idén is megrendezte majálisát. Bár
a kedvezőtlen időjárás miatt módosítani kellett a szabadtéri programokon, mégis nagy
siker és érdeklődés kísérte a rendezvényt.
Az idei múzeumi majálist a római kor
jegyében állították össze, középpontba
helyezve a múlt év őszén Lussoniumban
feltárt körülbelül hetven centiméter hoszszúságú bronzleletet, amely feltehetően
egy római császárszobor lába.
A múzeumba érkezőket római kori díszes ruhába öltözött hölgyek fogadták a
kornak megfelelő kisebb ajándékokkal,
majd Váradyné Péterfi Zsuzsanna, a mú-

másrészt több mérkőzésen már kevésnek
bizonyultak - nyilatkozta a PFC vezetője.
Éger László, a csapat kapitánya is nehezen
élte meg a tavaszi sikertelen sorozatot. A
védő azonban már előre tekint, ennél roszszabb szezont elképzelhetetlennek tart a
Fehérvári úti egylet életében.
– Nagyon észnél kell lenni, ami a következő szezont illeti. Változásokra van szükség,
melyet mindenki lát. A vezetőség is tisztában van azzal, hogy igazolni kell az előrelépés érdekében. Ha nem tesszük, akkor
nyíltan kell arról beszélni, hogy akár abba
a helyzetbe is kerülhetünk, mint idén.
A Paksi FC a következő idényét Kis Károly szakmai irányításával kezdi június
17-én. A Soproni Liga 2010-2011-es bajnoki szezonja a tervek szerint július utolsó
hétvégjén kezdődik.
Faller Gábor

FOTÓ: MOLNÁR GYULA

zeum igazgatója köszöntötte vendégeket
és Hajdú János polgármester megnyitotta a
múzeumi majálist. Ekkor adták át a múzeum
elismerő díszes oklevelét Balogh Andrásnak, ezzel is megköszönve a múzeum érdekében hoszszú időn át
végzett munkáját.
A rendezvény fénypontját A császárLÁBnyomában című, az utóbbi évek
lussoniumi leleteit, köztük a különösen
jelentős bronz császárszobor-töredéket
bemutató kiállítás megnyitása jelentette.
A továbbiakban igen látványos bemutatót

adott a Collegium Gladiatorium Kulturális
Hagyományőrző Egyesület a gladiátorviadal öltözékeivel, fegyvereivel. A római
kultúrával való ismerkedés keretében lehetőség nyílt római ételek kóstolására és
korhű gyermekruhák felvételére, azokban
való lefényképezkedésre. A gyerekek kipróbálhatták a viasztáblán való írást, a római
ékszerek készítését és fazekasbemutatót is
megtekinthettek.
Lovásziné Anna

Újra Gastroblues!
NÉGY NAP – NEGYVEN KONCERT.
Július első hétvégéjén a 18. Nemzetközi
Gastroblues Fesztivál ismét várja a blues-,
a jazz- és a rockzene rajongóit, a finom étkek és italok kedvelőit, a paksi Gastroblues
elkötelezett híveit, minden érdeklődőt, és
természetesen köztük Pécs, a 2010-es Európa Kulturális Fővárosa vendégeit.
Az ESZI csarnokban július 1-jén, csütörtökön délután olyan neves zenekarok
nyitják a rendezvényt, mint a közkedvelt Benkó Dixieland és a Berki Tamás
Band. A négynapos fesztivál ideje alatt
a számos népszerű hazai előadó, mint
Keresztes Ildikó és a Kormorán Együt-

Gyermeknap Dunaszentgyörgyön. Hagyományos, településszintű gyermeknapi rendezvényt
tartottak a Dunaszentgyörgyért Egyesület és a helyi civilszervezetek összefogásával a községben. A program délelőtti részében ügyességi és sportvetélkedők, aszfaltrajzverseny, kézműves
foglalkozások, tűzoltóbemutató, arcfestés, modellkészítés és kispályás foci várta a gyermekeket,
akik szép számmal vettek részt a délelőtti mókában. Szerencsére az időjárás kedvezett a habfürdőzés időpontjában is, így a várva várt, nagy lubickolásra is sor kerülhetett. A Dunaszentgyörgyért
Egyesület ezúton is köszöni a gyermeknapra nyújtott támogatást a Paksi Atomerőmű Zrt.-nek.
Gyöngyösiné Nyul Petra

tes mellett külföldi hírességek, így a
világsztár a Jethro Tull is fellép. Több
helyszínen zajlik majd a program, ki-ki
kedvére válogathat a klub-, a templomi és
szabadtéri koncertek között. Természetesen idén is megrendezik a hagyományos
főzőversenyt, és helye lesz a borbarát és
sörbarát találkozóknak, valamint különböző ételbemutatóknak is.
A 18. Nemzetközi Gastrobules Fesztiválról bővebb információ található az erőmű
elektronikus portálján a Közérdekű info /
Kapcsolatok / Gastroblues Fesztivál – Paks
menü alatt, valamint a www.gastroblues.
hu honlapon.
Lovásziné Anna

Daróczy-virtusúszás
Igen, ismét Daróczy-virtusúszás következik,
a nyár, a szünidő egyik kiemelkedő tömegsporteseményeként július 17-én, immár 9.
alkalommal – ha az időjárás szeszélye lehetővé teszi. Reméljük a legjobbakat – ameddig a szervezés lehetőségei megengedik,
mindent megteszünk.
Mint azt már év elején megírtam, az Európai
Nyíltvízi Úszószövetség felvette programjába,
így valószínűleg egyre messzebbről is jönnek
megtapasztalni a körülményeket. Tavaly két
angol távúszó elragadtatással szólt a tömegsporteseményünkről, a szervezésről, a környezetről – remélem idén sem csalódnak.
Évek óta szerettem volna olyan felvételeket
készíttetni, melyen az atomerőmű „háta
mögött” látszanak a Dunában úszók, egyértelmű bizonyítékaként a környezetbarát üzemeltetésnek – talán idén ez is valóra válhat.
Különben a jól bevált forgatókönyv szerint zajlik majd a rendezvény: nevezés a paksi Dunaparton, rajtszám, úszósapka átvétele, célcsomagok leadása, gyülekező a csónakleeresztőnél a rajthoz, eligazítás, átúszás a túlpart közelébe, leúszás a
Kalocsa-Meszes
kompkikötő
utáni célhoz,
ko mp á t ke l é s
csopor tosan,
energiapótló
ebéd elfogyasztása,
külön
buszokkal visszatérés a rajthoz.
Természetesen
most is lesznek az úszó konvojt kísérő motorcsónakok, ladikok, bennük szabadnapos vízirendőrök, tapasztalt dunai emberek, ásványvíz és szőlőcukor, orvos és búvárok – ahogy ez
már megszokott.
Idén is várunk mindenkit, aki biztonságos,
fegyelmezett körülmények között akarja próbára tenni úszótudását, és egy nagy élménynyel akar gazdagodni. A táj a vízről csodálatos.
Az úszás az igazi sebesség élményét adja,
mert percen belüli százakat lehet teljesíteni.
Nem érdemes a sodorvonalban úszni, mert
az estlegesen közlekedő uszályoknak, sétahajóknak csak útban lennének. A folyó sebességgörbéje lapos, a part közelében is szinte
ugyanaz, és onnan jobban látszik, ahogy a
part elsuhan.
Jó egészséget mindenkinek, eredményes felgyulai
készülést!

PAKSI ATOMERÕMÛ
MARATON MAGYAR
BAJNOKSÁG DOMBORIBAN
2010. május 21-23. között, hosszú évek
után újra rangos kajak-kenu versenynek
adott otthont a Dombori Duna-holtág: a
Maraton magyar bajnoki címért mérhették
össze erejüket a sportág legjobbjai.
A Maraton Magyar Bajnokság a Magyar
Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) és az Atomerőmű Sportegyesület közös rendezésében,
a Paksi Atomerőmű Zrt. támogatásával, valamint a Faddi Polgármesteri Hivatal, az Ovit
Zrt. és a Nemzetközi Vegyépszer Zrt. Paksi
Főmérnöksége segítségével valósult meg. A
verseny az Atomerőmű Sportegyesület Ka-

jak-Kenu Szakosztályának életében jelentős
esemény. Edzőitől indult a kezdeményezés
az MKKSZ felé, hogy keljen újra életre a
dombori pálya. Hajba Antal mesteredző, az
ASE Kajak-Kenu Szakosztályának volt vezetőedzője stílszerűen a versenyen vehette
át az MKKSZ legmagasabb kitüntetését. A
versenyre az MKKSZ részéről kilátogatott
Baráth Etele elnök, Schmidt Gábor főtitkár,
Storcz Botond szövetségi kapitány, Hüttner
Csaba utánpótlás-kapitány és Weisz Róbert
szakmai igazgató. Az ASE elnöksége részéről tiszteletét tette Szabó Zsolt elnökségi tag,
és jelen volt Zsoldos Ferenc szakosztályelnök, Zántó László szakosztályvezető, Fülöp
János faddi polgármester és Tóth Ferenc
országgyűlési képviselő.
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Osztálytabló
Kovács Ferenc,
kiemelt projektvezetõ
– Mikor, hogyan
jöttél az erőműbe, és kezdetben
mivel foglalkoztál?

– 1989-ben
végeztem a Budapesti Műszaki
Egyetem Gépészmérnöki Karának
folyamattervező szakán. Paksi vagyok,
harmadéves koromtól az atomerőmű
ösztöndíjasa voltam, így egyértelmű volt,
hogy Paksra jövök dolgozni. Az átrakós
csapathoz kerültem, ahol szakmailag sokat tanultam. Szerencsém is volt, mert
nagy fejlődésnek indult az a terület: elkezdődtek a kiégettüzemanyag-mozgatások, majd a KKÁT-ba való kiszállítások.
1997-ben Nukleáris Fűtőanyag Üzemmé
váltunk, amelyben az egykori létszám
megtöbbszöröződött. Tevékenységünk

– Hogyan indult számodra a munka
az Üzemidő-hosszabbítási Projektben
(ÜHP), és melyek a legfontosabb
eredmények?

Feil Béla,
fõtechnológus

– Kihívásnak tekintettem a feladatot,
megtiszteltetésnek a lehetőséget, hogy
az erőmű hosszú távú üzemben tartása
előfeltételeinek megteremtésében vehetek részt. Katona Tamás projektvezető
személye, a tárulkozó perspektíva, az
újdonság varázsa motiválta a kis kezdőcsapatot.
Az üh ötlete az USA-ból ered. Európai
példa, szabályozás nem lévén az amerikai modell adaptálása tűnt megvalósíthatónak. Célunk az eredeti szigorú
biztonsági előírások betartása mellett
történő, 30 éven túli üzemeltetés feltételeit rögzítő új (20 éves) üzemeltetési
engedély megszerzése. Érdekes az ühval kapcsolatos terminológia fejlődése is:
A kezdeti „élettartam-hosszabbítás” az
angol „plant life extension”-ből (PLEX)
ered, melynek negatív kicsengése miatt
áttértünk a „long term operation” (LTO),
illetve „üzemidő-hosszabbítás” (üh) szóhasználatra.

– Mikor, hogyan
kezdtél dolgozni
az erőműben?

– 1983-ban végeztem a Budapesti Műszaki Egyetem Közlekedésmérnöki Karán. A
paksi atomerőmű
a második munkahelyem. 1985. november 1-jén kezdtem
a külső technológiai osztályon technológusként, ahol 1989-től technológiai vezetőként dolgoztam. 2002-ben, az Üzemidő-hosszabbítási (akkor ÉHTN) Projekt
felállásakor - Lenkei István igazgató úr
támogatásával - kerültem a projekthez.

– Miért jöttél át, és milyen volt az
indulás?

Pokorni-Lovas Katalin,
szakértõ
– Mikor és hol
végezted tanulmányaidat?
Mikor kerültél a
paksi atomerőműbe?

– Tanulmányaimat 2003-ban
végeztem Budapesten grafikus
szakon a Dekoratőr és Kirakatrendező
Iskolában, ezután kerültem jelenlegi
helyemre a paksi atomerőműbe, kezdetben Atomixes, majd később Erbe-s
állományba.

– 2003-ban kaptam felkérést az integrált projekt vezetésére, mely kezdetben
– a terület újdonsága miatt – igen megterhelő volt. Az üh területén két fontos
mérföldkövet érdemes megemlíteni:
A környezetvédelmi engedélyeztetés
az egyik legnehezebben kiszámítható
pontja volt a munkának. Ezen összetett, nehéz feladat fő dokumentuma a
Környezeti Hatástanulmány volt, és a
folyamat a hazai és külföldi közmeghallgatásokban csúcsosodott ki. Mára már a
bírósági szakaszon is túl vagyunk, érvé-

– A kezdeti időszakban a titkársági
munkákkal ismerkedtem: iratkezelés,
rendezvények lebonyolítása és a mindennapi kisebb-nagyobb ügyek intézése
töltötte ki a munkaidőmet. Ez az időszak
lehetőséget adott számomra, hogy beilleszkedjek, és jobban megismerjem a
területen dolgozók munkáját, valamint
megtapasztaljam segítőkészségüket.

– Mesélnél még a munkádról?

– Milyen feladatokat láttál el kezdetben?

– Idővel munkámat rutinosabban és
gyorsabban végeztem, így a fennmaradó időben megismerkedtem az SAP
programmal. Az ezzel a rendszerrel
kapcsolatosan megszerzett ismereteimet már alkalmazhattam a projekt által
kötött szerződések rendszerezésében,
amely később nagy segítséget jelentett a rendszeres pénzügyi jelentések
leadásánál. Rövid időn belül feladatul

Molnár Tiborné Ibolya,
ügyviteli munkatárs

– Mit jelent számodra az emberek
közötti kapcsolat?

–
Korábban,
mielőtt elkezdtél az erőműben
dolgozni, mivel
foglalkoztál?

FOTÓK: LOVÁSZINÉ

állandó technológiai, szakmai, szervezeti fejlődéssel járt. Örülök, hogy részese lehettem a greifswaldi üzemanyag
ideszállításának. Az ezzel kapcsolatos
munkánkért Ozsvárt Péterrel közösen
a Műszaki Alkotói Pályázaton I. díjat is
kaptunk.

–
Szakmai
pályám a kereskedelemben
kezdődött, majd
az évek során tovább képeztem magam. Hosszabb ideig üzletvezetőként dolgoztam Pakson,
miközben a felelősségteljes munkavégzés mellett igyekeztem az emberekkel
való kapcsolattartásra is figyelmet
fordítani.

– Segítőkészség, megértés, alkalmazkodás. Számomra ezek jelentik a jó
kommunikációt és az emberek közötti jó
kapcsolat alapját.

– Mióta állsz a Paksi Atomerőmű
Zrt. alkalmazásában? Mindvégig a
jelenlegi helyeden és beosztásodban
dolgoztál?
– 2002-ben kerültem az atomerőműbe. Korábban a műszaki igazgatóságon
dolgoztam, ahol feladatom elsősorban
a végleges biztonsági jelentések összeállítása, elkészítése volt. Ez igen szerteágazó munkát jelentett, és több területet
érintett. Így kerültem kapcsolatba az
Üzemidő-hosszabbítási Projekttel, ahol

Rovatunkban ez alkalommal a műszaki vezérigazgató-helyettes irányítása alá tartozó
Üzemidő Hosszabbítás Végrehajtási Kiemelt
Projektet mutatjuk be.
nyes környezetvédelmi engedéllyel rendelkezünk. A nukleáris engedélyeztetés
terén 2008 novemberében nyújtottuk be
az 1-4. blokki üh-programot. Ez a tervezett 30 éven túl további 20 évre szóló, új
üzemeltetési engedély megszerzésének
jogvesztő hatályú előfeltétele volt. A
programban igazoltuk, hogy nincs kizáró feltétele az üzemidő-hosszabbításnak,
és felsoroltuk azon intézkedéseket, amelyek végrehajtásával biztonsággal megnövelhető a blokkok tervezett üzemideje.
A programot az Országos Atomenergiahivatal (OAH) már elbírálta, végrehajtását elrendelte. Természetesen a hatóság
jelentős számú észrevételt is tett, melyeket figyelembe kell venni a blokki engedélykérelmek összeállításánál.

– Hol áll jelenleg a projektben folyó
munka?
– A hatósági észrevételeket még tavaly
feldolgoztuk. Jelenleg az üh-program
végrehajtása folyik. A blokki engedélykérelmeket az üzemeltetési engedély

– Milyen feladataid voltak, vannak?
Mi változott az idők során?

– Eleinte néhány külső szerződést
kezelt a projekt, de kevesen is voltunk.
2005-től létszámban és feladatban is bővültünk, akkor már több tucat szerződést
kezeltünk egyidejűleg.
Első feladatom volt az ASME (American
Society of Mechanical Engineers) alapú
anyagvizsgálati rendszer és technológiák,
időszakos ellenőrzési programok (IEP)
bevezetésének előkészítése. További feladatom volt a primer és szekunder köri
vízvegyészeti technológiák felülvizsgálata
és korszerűsítése megalapozásának koordinálása. Érdekes munka volt a gőzfejlesztők áramlási viszonyait feltáró számítógépes szimuláció elkészítése, a gőzfejlesztő
- mint nem cserélhető főberendezés - védelmét célzó leiszapolási, tisztítási, dekontaminálási technológiák kidolgozása.
Hozzám tartozik az 1-4. blokki konténmentek és biztonsági osztályba sorolt

kaptam a teljesítésigazolások kiállítását is. Ma már gyakorlatilag a projekt
SAP-val kapcsolatos valamennyi adminisztrációs tevékenységét én végzem.
2010-ben az üzemidő-hosszabbítás
végrehajtási program kapcsán feladatköröm bővült az erőmű által kötött,
üzemidő-hosszabbítással kapcsolatos
szerződések adatbázisának kezelésével. A projekt fontos feladatai közé
tartozik a különböző hazai és nemzetközi szervezetekkel történő kapcsolattartás, melyben kiemelt szerepe van a
Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel közösen létrehozott úgynevezett
TC projektnek. Ennek keretében rendszeresen sor kerül szakértői konzultációkra, oktatásokra, ellenőrzésekre.
Feladatom a fentieken túlmenően az
ezekkel kapcsolatos szervezési, koordinálási feladatok ellátása.

- tekintettel arra, hogy igényt tartottak
a munkámra – jelenleg ügyviteli munkatársként tevékenykedem. Feladatomat mindig a tőlem telhető legnagyobb
igyekezettel, és rendkívül jó munkahelyi
légkörben végzem. Örömmel mondhatom, hogy mind a főnökeimmel, mind a
kollégáimmal nagyon jó a kapcsolatunk,
nagyon jól érzem magam a munkahelyemen.

– Mesélnél a munkádról?

– Különböző dokumentumok feldolgozását végzem. A külső vállalkozók
anyagait rendezem, helyezem el a dokumentációtárba. Munkám során mindig
arra törekszem, hogy a rám háruló feladatokat pontosan, precízen végezzem,
és a szükséges anyagokat akár cd, e-mail

lejárta előtt egy évvel kell benyújtani a
hatóságnak, hogy a lejáratig megszülethessen a remélhetőleg pozitív határozat.
Most a 2011-ben benyújtandó 1. blokki
üh-engedélykérelem összeállítása folyik,
melyet a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ), valamint várhatóan amerikai szakcég is ellenőrzi fog.
A projekt előrehaladását súlyánál fogva
folyamatosan figyelemmel kíséri a PA Zrt.
felső vezetése és a hatóság is, havi rendszerességgel állítok össze írásos tájékoztatót.
Az ÜHP 2002-től tartó előkészítő szakasza
tavaly lezárult. A program végrehajtási szakasza 2010-től gyakorlatilag egy új, szintén
általam vezetett projektben zajlik – az előző időszakhoz képest más működési és
pénzügyi konstrukcióban. Megjelenik az
SZMSZ szerinti – eddig csak közreműködő
- szakmai szervezetek közvetlen felelőssége a tervezésben, végrehajtásban.

– Hogy érzed magad a bőrödben?

– Teljesen más területről, az üzemvitelről jöttem. Nem volt könnyű a kezdés,

épületek szilárdsági számítása és fáradásos élettartamkorlát-elemzése tárgyú
munka adminisztrációja.
Folyamatos feladatom az üh-megvalósítás átfogó műszaki támogatását végző
szakértői testületek szerződéseinek
menedzselése. Én vagyok a Nemzetközi
Atomenergia-ügynökség (NAÜ) itteni
üh-felelőse. A NAÜ pilotprojektként kezeli a paksi üh-t, mint első ilyen európai,
illetve VVER-projektet. Műszaki kooperációs projektje keretében biztosítja a
vezető nemzetközi tapasztalatok megismerését, szakértőket küld munkánk
támogatására. Idén nemzetközi kutatási
projektet hirdetett a második (50, ill. 60
éven túli üzem!) üh-feltételei kidolgozásának műszaki támogatása céljából.

– Mi tetszik a legjobban ebben a
munkában?

– Sok nagy tudású, nagy formátumú,
példaképnek tekinthető szakemberrel

– Szabadidődben mivel foglalkozol
szívesen?

az első pár évben nagyon sokat kellett tanulnom. Tevékenységünk különlegessége, hogy járatlan utakat kell törnünk, feladataink többsége nem része a mindennapi gyakorlatunknak. Sokszor a munka
során kell szembesülnünk újabb, korábban nem várt problémákkal. Ma már bizonyos szempontból könnyebb, mint az
első időszakban, de a dolgok előrevitele
még mindig nagyon sok munkát jelent,
a szabadság kivétele ma sem egyszerű.
De örülök, hogy a tágabb közösség, az
erőmű, a város és az ország számára ily
fontos területen dolgozom.

– Hogyan tudsz kikapcsolni?

– Igyekszem a mindennapok részévé
tenni a sportot. 17 éves fiam is komolyan
dzsúdózik. Családommal nagyon szeretünk együtt lenni, amikor lehet, közös
programot szervezünk, gyakran fogadunk
barátokat. Nagyon fontos számomra, hogy
rokonságom is Pakson él, édesanyámmal
és öcsém családjával is igyekszünk sok
időt együtt tölteni.
Hadnagy Lajos

sikerült kapcsolatba kerülnöm. Széles
műszaki horizontot, érdekes tudományágakat ismertem meg. Jó érzés, hogy az
erőmű jövőjéért dolgozó csapat tagja
lehetek!

– Közben tanultál is, ha jól tudom.

– Igen, 2005-ben Master of Business
Administration (MBA) szakképzettséget
szereztem a BME-n menedzsment, valamint minőség- és termelésmenedzsment
szakirányokon.

– Családod? Munkaidőn kívül mivel
foglalkozol?
– Pedagógus feleségem és két fiam
van; az egyik harmadikos gimnazista, a
másik nyolcadikos. Szabadidőmet nagyrészt a gyerekek figyelmének lekötésére, érdeklődésük irányítására fordítom.
Együtt sízünk – az iparági találkozón
szép eredményeket értünk el -, nyáron
pedig vízi sportokat űzünk.
Hadnagy Lajos

– A gimnáziumi évek alatt kezdtem
komolyabban érdeklődni a rajzolás iránt,
kezdeti időszakban szakkörre jártam,
ahol tanulmányrajzokat készítettünk,
majd a nyári táborok tették lehetővé,
hogy számtalan technikával megismerkedjek. Eleinte nagy kedvencem volt a
pasztellkréta, mely megtanított a színek
alkalmazására, manapság az akrilfestéket részesítem előnyben.

– Általánosságba véve minden érdekel, ebből kifolyólag mindenben meglátom a szépet vagy éppen valami elgondolkodtatót, magát a természetet teljesen más szemmel nézem, értékelem és
elemzem. A figyelmünk sokszor átsiklik olyan természeti csodákon, melyek
mindennapjaink részét képezik. Én ezt
a látványt, illetve ezeket a benyomásokat próbálom vásznon megjeleníteni.
Év eleje óta készülök az első önálló kiállításomra, amelyet 2010. szeptember
7-én nyitunk meg a Városi Művelődési
Központ kistermében, témáját tekintve
pedig a tájképek és csendéletek lesznek
meghatározóak. Megragadva az alkalmat, ezúton is sok szeretettel várok
minden érdeklődőt.

– Milyen témában készíted a képeidet?

– Gratulálunk, és további szép sikereket kívánunk!
T.-P.A.M.

vagy papírformátumban minél hamarabb a munkatársak rendelkezésére
tudjam bocsátani.

– Családcentrikus ember vagyok.
Gyermekkorom óta meghatározó szerepet tölt be az életemben a család.
Számomra minden mással szemben elsőbbséget élveznek, s ha módunkban áll,
szabadidőnket is igyekszünk úgy eltölteni, hogy közben élvezhessük egymás
társaságát.
Természetszeretetem szintén gyerekkoromra vezethető vissza. A Mecsekben
születtem, ott nőttem fel. Nagyon sok
kellemes emlék fűz a mai napig az erdőhöz, úgy is mondhatnám, hogy mára
már szinte lételememmé vált, és szerencsére a családomnak is. Az ember kikapcsolódik, feltöltődik egy-egy erdei séta,
barangolás alkalmával.

– Szabadidőmet szeretem családommal, sportolással tölteni és a mai napig
nagy örömömre szolgál a festészet.

– Mióta és milyen technikával festesz?

– Család? Szabadidődben mivel foglalkozol szívesen?

– Családommal Pakson élünk. A férjem és a fiam szintén az atomerőmű
munkavállalója. Szeretünk itt dolgozni.
A szabadidőt és a hobbit tulajdonképpen az egész családban a magyaregregyi
házunk körüli teendők töltik ki. A Mecsek lábánál fekvő ház körül szívesen
kertészkedünk, kirándulunk és kerékpározunk, de a színházlátogatásra is
örömmel kerítek sort.

– Mit jelent számodra a család, a
természet közelsége?

– Köszönöm az interjút!

T.-P.A.M.
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Osztálytabló
– 1990-ben végeztem a BME Gépészmérnöki Karán folyamattervező szakon.
Utolsó évesek voltunk,
amikor tudomást szereztem arról, hogy
az erőműben Tímár
Géza hőerőműgépészeket keres a karbantartási
igazgatóságon akkor alakuló állapotfelügyeleti

osztályra. Jelentkeztem nála, ő vett fel a céghez.
Állapotfelügyeleti mérnökként rendszerek, berendezések állapotvizsgálata, gyenge pontok
javítására való javaslattétel volt a feladatom.
1993-ban átkerültem a műszaki igazgatóságon belül működő üzemellenőrzési osztályra,
ahol a feladatom ugyanez maradt.
1995-től 1999-ig a gépészlétesítési osztályon
rendszerfelelősként dolgoztam. 2000-2004-ig a
technológialétesítési osztályon létesítményfelelős lettem, ahol a szekunder köri gépészátalakításokat koordináltuk.
2004-ben az üzemviteli igazgatóság radioaktívhulladék-kezelő csoportjához delegáltak,
ahol az engedélyeztetési eljárások előkészítése,
koordinálása lett a feladatom.
2004-2005-ben a törzskari igazgatóságon vol-

Weisz Pál,
mûszaki fõszakértõ

– Milyen területeken dolgoztál eddig az
atomerőműben? Hogyan kerültél az Üzemidő-hosszabbítási Projektbe?

Barta Attila,
mûszaki szakértõ
– Hogyan indult, miként alakult erőműves pályafutásod?

– Milyen tanulmányokat folytattál pályakezdésed előtt,
mi a szakmád?

– Dunaszentgyörgyi vagyok. A helyi
általános iskola,
majd a szekszárdi
Garay János Gimnázium elvégzése után a
Moszkvai Energetikai
Egyetemen (MEI) szereztem diplomát 1994-ben.
Hőfizikus-mérnök vagyok.

– Mikor és hogyan kerültél az atomerőműbe?

Az egyetem elvégzése után „utolsó MEIsként” egyből ide kerültem, az atomerőmű az
első munkahelyem.

Baksai Zoltán üveges.
A PA Zrt. építészeti és szakipari szerviz osztály
üveges és képkeretező munkálatait végző
kollégánk, Baksai Zoltán segítségével társaságunk egyik fontos építészeti, karbantartási tevékenységét mutatjuk be. Az üveges
és képkeretező tevékenység alapfeltételei:
a szakmai alkalmasság, a szakképesítés, a
pályaalkalmasság és az egészségügyi alkalmasság. Ezenkívül az e munkakört betöltő szakmunkásnak rendelkeznie kell olyan
képességekkel és tulajdonságokkal, mint a
precizitás, a pontosság, a kézügyesség, a
fejlődési képesség, az erős fizikum és az
állóképesség. Közvetlen munkahelyi vezetői
szerint Baksai Zoltán a jelzett követelménye-

Üecs-es koromban üzemellenőrzési feladataink voltak (hatásfokmérések, hőtechnikai
mérések és elemzések, üzemeltetés gazdasági elemzések), időnkénti kitekintéssel az
öregedéskezelési kérdések irányába (pl. cik-

– Milyen munkakörben dolgozol jelenleg?

– Család, kikapcsolódás, hobbi?

lusszámfigyelés). A projektbe kerülésemmel
széles szakmai perspektíva nyílt előttem, amit
az akkori vezetőim szabadon engedtek felmérnem (némi irányítással persze). A projektterv
feladataiba bekapcsolódva lassanként kialakult
a saját feladatköröm az üzemidő-hosszabbítási
terjedelem meghatározása, gépészeti öregedéskezelés és a KIBE-elemzések terén (ez utóbbi
a nukleáris létesítmény tervezett üzemidején
túli üzemeltetés engedélyezési terjedelmébe
tartozó rendszerelemek megfelelőségének
igazolására szolgáló olyan elemzéseket jelent,
melyek figyelembe veszik a rendszerelem
öregedési folyamatait és elemzési alapként az
erőmű tervezett üzemidejét, illetve az annak
során várható üzemmódokból származó igénybevételeket). Konkrétabban olyan fontos területekkel foglalkozom, mint például a szilárdsági
és fáradásszámítások.

zési projekt. Már a feladattervünk és a közvetlen
projektlétszámunk alapján is szinte elképzelhetetlen, hogy a szűkebb értelemben vett projekt
komplett feladatokat oldjon meg. A projektfeladatok végrehajtásába bevont belső szakmai
szervezeteink és a külső vállalkozók (gyakran
külföldiek), továbbá a független nemzetközi
szakértők (beleértve a NAÜ-t is) és más közreműködők (vagy csak „érdeklődők”) együttműködésének koordinálása új kihívások elé állít a
mai napig mindannyiunkat. Az egészet pedig
az üzemidő-hosszabbítás ügyében a nukleáris
hatóságnak benyújtott beadványaink, levelezésünk és általában az együttműködésünk „koronázza” meg.

Az ÜH Projekt koncepcióját tekintve szerve-

létre. Azt a választ kaptam, hogy jöjjek vissza leszerelés után. Leszerelésem már a rendszerváltás után történt, akkor ismerkedhettünk olyan
nem túl kellemes fogalmakkal, mint a munkanélküliség, gyárbezárás. A PAV-nál létszámstop
volt. De dolgozni kellett, első munkahelyesként
felvettek a Bajnai TSZ atomerőművi kirendeltségébe, akik továbbközvetítettek a PAV emelőgépkarbantartó csoportjához.
Akkoriban ez a helyzet számomra nem volt
túl kedvező, azonban így visszatekintve az 1
év, amit ott töltöttem, rendkívül tanulságos
volt mind szakmai, mind emberi szempontból.
Részt vettem az 1-es kiépítés reaktorcsarnoki
daru főjavításában (hajtóműjavítás, kötélcsere).
A további sorsomat alapvetően meghatározó
tapasztalatokat gyűjtöttem. Sokat köszönhetek
Hermann József (Dodi) kollégámnak. A munka mellett kerestem a továbblépés lehetőségét,
ami a turbina osztály 4. blokki turbinagépész
munkakörének formájában realizálódott. 1991
januárjában léptem be a céghez. Szerencsémre
igen jó kollektívába kerültem, sokat köszönhetek
nekik (a teljesség igénye nélkül: Varga II. Ferenc,
Nyéki Aurél, Turbucz László, Horváth Szilárd,
Lippai Zoltán). Ez a szerencse a további munkahelyeimen is kitartott. Szinte mindig sikerült
„sokszorozó” közegbe kerülni. Inspiratív hely
volt később a 2. blokki D műszak is, együtt dolgozhattam – többek között – Szentesi Jánossal,
Gazdag Józseffel.

– Talán 10 éves lehettem. Épp nyári iskolai
szünet volt. Az egyik szomszédunk teherautósofőrként dolgozott az erőmű építésén, sódert
fuvarozott az építési munkaterületre. Ekkor
kéredzkedtem fel a teherautóra. Néhány fuvar
erejéig behozott. Akkor láthattam először, hogy
mekkora volumenű építkezés zajlik Paks közelében. Később, amikor kenuztam, a hideg vizes
csatornán még nem volt uszadékfogó, az edzéseket ott tartottuk. Kenuval bejöttünk egészen
a meleg vizes visszakeverőig. A „csobogónál”
volt a forduló. A messziről is impozáns méretű
épületek a vízről még nagyobbnak látszottak.
Később két alkalommal 1 hónapnyi nyári gyakorlatot töltöttem az atomerőműben, először a
turbina TMK-nál, majd rá következő évben a
forgógép(szivattyú) TMK-nál. Ezen alapokra
építve, középiskolai papírral a kezemben felvételi meghallgatásra jelentkeztem Kis Zoltán karbantartási igazgatónál, aki – ha jól emlékszem
– választási lehetőségként három szakterületet
kínált fel. Hamar megegyeztünk, sikerült olyan
területet választani, ami az akkori érdeklődési
körömnek megfelelt. Volna. Ugyanis két nappal
előbb kaptam meg a katonai behívót, mint az
értesítő levelet a PAV-os felvételi procedúra megkezdéséről. A munkaviszony így akkor nem jött

Kiveri a törött üveget, pótolja a hiányzó üveget. Igény esetén profilüveget épít be, bútort
üvegez, üvegfalat, üvegfelületet alakít ki, íves
és összetett felületet üvegez, üvegburkolatot
készít, idomüvegekkel üvegez vagy keret nélküli szerkezetet üvegez.

ket a kezdetektől teljesíti, így a fiatal kollégák
is tanulhatnak tőle.
- Hogyan, mikor és milyen körülmények
között lettél erőműves dolgozó?
- Ősz hajszálaim is bizonyítják, hogy közel negyven éve dolgozom. 1973-ban Budapesten
kezdtem az üveges szakmát tanulni, majd a
vizsgák és négy év gyakorlat után jöttem haza.
Hét évet az Erőmű Beruházási Vállalatnál
(Erbe) dolgoztam, ahol nagyon jól éreztem
magam, ugyanis a vasútnál dolgoztam, majd
az ismert iparági döntés – az Erbe paksi
tevékenységeinek átvétele – alapján kerültem
a Paksi Atomerőmű Vállalat állományába, az
akkori építészeti üzembe. Immár 1986. január elsejétől vagyok a társaság dolgozója.
- Mi a feladata az üvegesnek?
- Ellenőrizni az üveg minőségét, előkészíti azt
a méretre vágásra, leméri az üvegméretet,
elvágja, majd letöri az üveget. Csoportosítja
a vágott és maradék üvegeket, élcsiszolásokat, felületi csiszolásokat, fúrást, kivágásokat
végez, díszítő felületkezelést készít, üveget
ragaszt. Helyszínre szállítja a munkadarabot,
eszközöket, anyagokat, megvizsgálja a befogadó szerkezetet, kiakasztja, szétszedi üvegezéshez az ajtókat, ablakokat, hornyokat tisztít.

– Valójában az erőmű jövőjén dolgozunk.
Azt kell bemutatnunk, hogy a paksi atomerőmű
alkalmas a tervezetten túli üzemeltetésre a jelenlegi biztonsági mutatók mellett.
Kollégáimmal ezt készítjük elő, és jó érzés
úgy dolgozni, hogy tudjuk, ez a városnak és az
itt dolgozó embereknek is nagyon fontos. Szeretek itt dolgozni, a munkatársaimmal is nagyon
jó kapcsolatban vagyunk.

– Miben kíván többet, illetve mást a jelenlegi
munkaköröd, mint a korábbiak?

- A felsoroltakból is kitűnik, elég szerteágazó
a feladatkör. Miért szereted e szakmát?
- A kezdetektől fogva szeretem ezt az önálló
és nagy odafigyelést igénylő tevékenységet.
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Sorozatunkban az atomerőműben alkalmazott hagyományos és speciálissá vált szakmákat és e szakmák jeles képviselőit mutatjuk be. Szeretnénk ráirányítani a figyelmet a
különböző képzettséget és gyakorlatot igénylő foglalkozások, fizikai munkakörök erőműben betöltött jelentőségére, hasznosságára.
Az írásokon keresztül kollégáink szakmaszeretetéről, munka iránti elkötelezettségéről is
bemutatást kívánunk adni.

– Mivel foglalkozol a projektben, mi a szűkebb szakterületed?

– Mikor és hogyan kerültél az atomerőműbe?

– 1988-ban végeztem az akkori Rózsa
Ferenc Finommechnanikai-műszeripari
és Gépészeti Szakközépiskolában, gépszerelő és karbantartóként. Már az atomerőműben dolgoztam,
amikor Horváth Szilárd kollégám, aki épp a
Kandón tanult, „megfertőzött” tudásvággyal,
a tanulás szeretetével. Miután letettem a turbinaoperátori vizsgát, jelentkeztem a Miskolci
Egyetem Dunaújvárosi Főiskolai Karára, Karbantartás-tervező szakirányra. Mire a diplomát
a kezembe vettem, már vizsgázott turbinafőgépész voltam. Ezután még 1999-ben elvégeztem
a primer köri gépésztanfolyamot. Ekkor kis
szabadságot adtam magamnak, jött körülbelül
1 év lazább időszak. Persze rövid idő után már
hiányzott a tanulás, kerestem a lehetőséget.
Úgy véltem, a műszaki ismeretek mellé egy
gazdasági képzettség is hasznos lenne. A Pécsi
Tudományegyetem Közgazdaságtudományi

Szakmák az atomerõmûben

Az üzem-ellenőrzési osztály üzem-ellenőrzési csoportjában (üecs) kezdtem dolgozni,
üzemgazdasági mérnök munkakörben. Kisebb
kitérőkkel ebben a csoportban maradtam 2001ig (lélekben ma is ez az anyaszervezetem, az első
munkahely és a kollégák mély nyomot hagytak
bennem). Rövid ideig műszaki titkár voltam a
műszaki igazgatóságon. Ezt követően, 2003 elején kerültem az akkori ÉHTN Projektbe. Ez az
üzemidő-hosszabbítást (üh) előkészítő projekt
első megnevezése volt, akkoriban még a teljesítménynöveléssel (tn) együtt futott.

– Mit jelent számodra a projekten dolgozni?

tam műszaki szakértő, ahol Hetzmann Albert
vezetésével az atomerőmű szervezeti fejlesztésének előkészítésével foglalkoztam. Ez egy nagyon
érdekes, teljesen új feladat volt számomra, sokat
tanultam belőle.
Addig is sokat hallottam az üzemidő-hosszabbításról, és kihívásnak éreztem a feladatot, hogy
a paksi atomerőmű üzemidejének meghosszabbításán dolgozzam. 2005 májusa óta dolgozom az
Üzemidő-hosszabbítási Projekten (ÜHP).
– Jelenleg az ÜHP feladatainak koordinálásával, pénzügyi tervezésével, engedélyeztetési
feladatok koordinálásával foglalkozom.
Az erőmű továbbüzemeltetésének engedélyeztetése egy hosszú folyamat.

Karának pénzügyi szakirányú képzését választottam.

Wiszthaller Zoltán,
technológus mérnök
– Milyen tanulmányokat folytattál pályakezdésed előtt,
mi a szakmád?

Rovatunkban ez alkalommal a műszaki vezérigazgató-helyettes irányítása alá tartozó
Üzemidő Hosszabbítás Végrehajtási Kiemelt
Projektet mutatjuk be.

– Feleségem óvónő, két gyermekem van, Kitti
16 éves, Dávid 12 éves lesz a nyáron.
Másodállásban a PSE vezető teniszedzője
vagyok, valamint az OB II-es felnőtt férfiteniszcsapat csapatkapitánya és játékosa is. Ez

– Melyek a legfőbb célkitűzések a szakterületeden?

a család mellett sok szabadidőmet köti le, de
ez a hobbim. Heti 4 edzést tartok 9-18 éves
igazolt versenyző ifjúságiaknak, akik országos teniszversenyeken indulnak. Kitti lányom
is heti kétszer jár hozzám teniszre, legutóbb
a paksi tavaszi versenyen első lett. Dávid is
teniszezett régebben, sok sportot kipróbált,
jelenleg úszik.
Nagyon népszerű a tenisz Pakson. Sok gyerek és felnőtt teniszezik heti rendszerességgel.
Szabadtéri és fedett, téli teniszezésre is van
lehetőség. Az erőmű és a város összefogásával felépült a csarnokunk, mely az országban
egyedülálló.
Felnőttek oktatásával is foglalkozom, sok erőműves dolgozó járt, jár hozzám teniszt tanulni.
Kárpáti Viktor

utóbbiban különösen nagy segítséget kapok a
projekt doktárosától, Molnárné Ibolyától. Alapcélkitűzésünk természetesen az üzemidő-hoszszabbítás hatósági engedélyének megszerzése,
de ez inkább csak jogilag fog a projektben eldőlni. Ha a napi feladatainkba kevésbé belelátó,
projekten kívüli kollégáim kérdezik, hogy „mi a
helyzet az üh-val”, azt szoktam mondani, hogy
„éppen az a helyzet, ami náluk”.
Az üzemeltető egyetlen szervezete és munkavállalója sem tudja kivonni magát az üzemidő-hosszabbításra történő készülés alól. Ezért
az üzemidő-hosszabbítás sikere nem a szűkebb
értelemben vett projektszervezet működésén
múlik, hanem mindenkién, aki az erőműben
tevékenykedik.

– Mivel foglalkozol a szabadidődben?

Az üzemidő-hosszabbítási program 2008.
évi benyújtását követően a korábbi témáimat viszem tovább az üzemidő-hosszabbítás végrehajtási programjában, a projekt minőségbiztosítási
és dokumentációkezelési feladatai mellett. Ez

A szabadidőmet a családommal töltöm. Igyekszünk minél több időt kint lenni a szabadban.
Leginkább túrázunk, kerékpározunk, ladikázunk, a hazai tájakkal ismerkedünk.
Prancz Zoltán

– Hogyan kerültél az Üzemidő-hosszabbítási
Projektbe?

büzemelésre vonatkozó engedélyét. Persze sorra
kerül majd a többi blokk is.

– Még a pécsi tanulmányi időm alatt a három
műszakos üzemviteli munkakörből kikerültem
a turbina osztály délelőttös állományába technológus mérnökként. Ott majd' 1 évet töltöttem.
Akkoriban gyakorlat volt a szabad helyeket intraneten megjelent pályázatokon meghirdetni.
Mivel a 2003-as 2. blokki üzemzavar következményeinek felszámolása jelentősen lekötötte az
üzemidő-hosszabbítási tevékenységeknél alkalmazható erőforrások körét, viszont az üzemidőhosszabbítási engedélykérelem benyújtásának
határideje kötött, ezért Üzemidő-hosszabbítási
Projekt létszámának növelését engedélyezték.
Pályázat útján kerültem a jelenlegi munkahelyemre, azóta itt dolgozom.

– Mivel foglalkozol a projektben, mi a szűkebb szakterületed?

–A projektben – mivel négyünk között kell viszonylag rugalmasan elosztani a munkát – próbálok olyan tevékenységet vállalni, ami a fent
felsorolt előképzettségemnek megfelel. Azért a
szívem mélyén továbbra is üzemviteles vagyok.

– Melyek a legfőbb célkitűzések a szakterületeden?

Itt egy alapvető célkitűzés létezik: mindent
megtenni azért, hogy az engedélykérelem sikerre vezessen, és az 1. blokk megkapja a továb-

Az első látványos munkánk egyike a központi
irodaépület tövében található átrium üveges
tetőszerkezetének kialakítása volt, melyre
büszkén emlékezem. Precíz módon kellett íveket és sarkokat vágni, amely csak megfelelő
gyakorlati ismerettel lehetséges. Ezt követték
a paksi lakótelepen lévő sportcsarnok hőszigetelő üvegeinek javítási munkálatai, majd
az ASE étterem üveges építési, kivitelezési
munkái, valamint egyéb kiemelt építési, javítási feladatok végzése, a Balatonfüreden lévő
uszoda üvegfalainak javítása, Domboriban a
céltorony négy oldalának teljes beüvegezése.
Javítási munkákat végzek az irodaépületekben, raktárakban, gépházban, a vízkivételi
műben, sőt, a zárt utasterű targoncák biztonsági fóliával ellátott üvegének javítását
is soron kívül ellátom. Itt bent a műhelyben
végzem a képkeretezéseket és egyéb előkészítő tevékenységet. Sok munkát ad a gépházi
U-alakú kopolit üvegeinek cseréje, ugyanis
a régen épített felületeknél a fémkeret és az
üveg között lévő gitt megrepedésének következtében a befolyt víz télen megfagy, ami
szétfeszíti az üveget.
- Hobbid?
- A természetet nagyon szeretem, így a legtöbb
szabadidőmet a Biritónál, az Alsópörösben

– Kikkel, illetve milyen szervezetekkel kell
kapcsolatot tartanod a munkád során? Milyennek ítéled az együttműködést?

– A kapcsolati hálónk rendkívül széles körű mind a kerítésen belül, mind kívül. A cégen
belül sokkal egyszerűbb lenne felsorolni, hogy
mely szervezettel nem volt eddig dolgom eddigi
munkáim kapcsán. Együttműködés, szakmai
felkészültség, kommunikációs készség alapvető
követelmény, e képességek hiányában nem teljesülne az előbb említett célkitűzés.

– Mivel foglalkozol a szabadidődben?

Szabadidő? Meg kellett nézzem a Wikipédián. Akinek felesége, két gyereke van és családi
házban él, annak a szabadidő aktív eltöltése
nem okoz(hat) problémát. Egyébként nagyon
vágyom egy kis nyári passzivitásra. Továbbra is
imádom a vizet, a Dunát. Ez talán a paksi lét/élet
legnagyobb ajándéka. Csak néhány métert kell
menni, és máris távol vagyunk a nyüzsgéstől.
Csend, béke, nyugalom. Erre vágyom igazán.
Sajnos ritkán adódik ilyen alkalom. A gyerekek
nőnek (10 éves lány és 13 éves fiú) egyre több
programmal. Nehéz szervezni közös elfoglaltságot. Mert igazán úgy pihenés a szabadidő, ha
együtt a család.
Prancz Zoltán

lévő tanyámon töltöm. A barkácsolás és kertészkedés mellet megemlíteném, hogy két
szép kutyát is tartunk itt, így ha tehetem,
minden nap velük szoktam sétálni, nagyokat
túrázni.
- Család?
- Három gyermekünk közül a legnagyobb fiú,
aki immár harmincéves. Asztalosnak tanult,
de jelenleg vasbetonszereléssel foglalkozik
az atomerőmű külső építési területén lévő
ISO-SZER Építőipari és Szolgáltató Kft. telephelyén. Nagyobbik lányunk minőségbiztosítási
képesítést szerzett a dunaújvárosi főiskolán,
jelenleg a CIB Bank paksi fiókjában pénzügyi
területen dolgozik. Kisebbik lányunk tizennégy éves, hetedik osztályos tanuló, ő fodrász
szeretne lenni. Nejem is Pakson dolgozik a
lakótelepen lévő Totózóban.
Legvégül Baksai kolléga elmondta, ötvenkét
évesen még nem gondolkodik a nyugállományba vonulásról. Szívesen venne egy fiatal
kollégát a műhelyébe, akit mentorálna, betanítaná erre a szép és változatos munkára.
Nagyon fontosnak tartja, hogy mielőbb megépüljenek az új paksi blokkok, így a három
gyermeke előbb-utóbb megfelelő munkát
kaphat a területen. Zoltán számára további
eredményes munkát kívánunk! Sipos László
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Egyről a négyre
Az 1. blokki főjavítás után vett mély
lélegzetet követően a 4. blokkra települt
át a karbantartó személyzet. Zsoldos
Ferenc igazgatót arra kértem, értékelje
röviden az 1. blokkon végzett feladatokat, és tájékoztassa az olvasókat a 4.
blokkon folyó munkákról.
– Igazgató úr! Hogyan értékeli a nem túl
régen befejezett 1. blokki karbantartást?

– Az 1. blokki karbantartás tervezésekor
5514 munkautasítás (mut) feladattal számoltunk, ezzel szemben 6988 mut- feladattal fejeztük be. A főbb feladatok közül a reaktor szét- és összeszerelése ment
a legsimábban, itt nem merült fel különösebb probléma.
A hurkok, a fő-keringtetőszivattyúk (fksz) és gőzfejlesztők esetében is
zömmel a tervezett feladatokat kellett végrehajtani, ám az 5-ös fksz-nél
a hővédő pajzs leszorító csavarjai közül az egyik csavar feje letörött. Ez
újabb feladatokat indukált, mert minden csavaron anyagvizsgálatot kellett
elvégezni. Ez a hiba a következő blokkok karbantartásánál is új feladatot
jelent, hiszen az újabb törési lehetőséget ki kell zárnunk. A gőzfejlesztőkön
és a biztonsági rendszereken betervezett feladatokat zökkenőmentesen
végrehajtottuk.
Meg kell említenem, hogy új vállalkozó került be a szekunder köri mosatás területére. A kondenzátorok mosatása egy kicsit nehézkesen indult,
de végül felvették a ritmust.
A főjavítás végrehajtása a tervezett 26 nap helyett 30 napig és 10 óráig
tartott. A csúszást a térfogat-kompenzátor búvónyílásának tömörtelensége
okozta, amely a 132 baros tömörségpróbánál jelentkezett. Ekkor újra le kellett
hűteni a reaktort, és csak a nyomásmentesítés után lehetett kicserélni a hibás
tömítéseket, ami hosszadalmas procedúra. Ezzel a tömörtelenségi problémával már harmadszor találkozunk, ezért azt vizsgáljuk, hogy a rendelkezésre
álló lehetőségek közül melyik lenne megfelelőbb a probléma kiszűrésére.
Több olyan céggel van kapcsolatunk, akik más minőségű tömítőanyaggal
rendelkeznek.

Hol vannak a turbinák?

– Hol tartanak a 4. blokki munkákkal?

– A 4. blokkon teljes kirakásos főjavítást hajtunk végre, amely főleg
villamos rekonstrukciókkal terhelt. Ezek közül kiemelve a dízelvezérlés
rekonstrukciójára kerül sor, illetve a főtranszformátor cseréjére. Itt a turbinás csapatnak van más feladata, mert a teljesítménynövelési program keretében már a nagynyomású házak átalakítási munkáit előzőleg elvégezték.
A turbinán ebben az évben a kisnyomású 5. fokozatú lapátok cseréje van
beütemezve mindkét gépen (7-8-as turbina). A forgórészeket kifűzték és
elszállították Romániába, ahol sor kerül a lapátok cseréjére.
A szekunder köri munkák közül kiemelkedő feladatot jelent az 1000 köbméteres sótlanvíz-tartály belső bevonatának cseréje. Eddig gumibevonattal
rendelkezett, és ez lesz az első olyan tartályunk, amely más bevonatot kap.
Az elmúlt viharos hét nem kedvezett ennek a munkának, mert a magas
páratartalom hátráltatta a feladat végrehajtását.
Közben a QD01-es dízelgépen előjött egy nem tervezett hiba, próba közben meghibásodott egy gerjesztő tekercs, ezért a gépet kifűztük és a tartalék
gépet fűztük be a helyére. A dízelforgógép-karbantartó csapat az ítéletidőben is nagyot teljesített.
Kiemelném még a 4-es gőzfejlesztőnél folyó munkát, ahol a tápvízelosztó
kollektoroknál egy új csavar- és alátétkonstrukciót alkalmazunk. Erre a feladatra felkészültünk a Karbantartó Gyakorló Központban (KGYK), ahol sokat
gyakoroltak a szakemberek. Éles körülmények között valamivel hosszabb volt
a munkafolyamat, viszont a dózisteljesítmény kisebb volt a tervezettnél.
Sajnos volt egy balesetünk, egy Ovit-os kolléga megsérült, mert nem
megfelelő feszültségkémlelő ellenőrzővel próbált ellenőrizni egy 6 KV-os
sínt, áramütés érte és kórházba került.
Az előző és a mostani blokkon is jól vizsgáztak a térmesterek, úgy tapasztalom, beváltják a hozzájuk fűzött reményeket.
Még bőven van tennivaló, hiszen csak június vége felé fog visszaindulni
a 4. blokk.
– Köszönöm a tájékoztatást!
-Beregnyei-

A Helyreállítási Projekt tevékenységének lezárásaként a
2003 áprilisában megsérült,
részben kiégett üzemanyagkazetták speciális, vízzel feltöltött tokokba zárva a 2. blokki
pihentetőmedencében lettek
elhelyezve.
A tokok biztonságos tárolására, a
majdani elszállítás lehetséges módszereinek kidolgozására, és az elszállítás előkészítésére létrehozott
Tokozott Üzemanyag Team (TÜT)
munkája a közelmúltban mérföldkőhöz érkezett, sikeresen lezárult
az elszállítást célzó munkák előkészítési szakasza. Figyelembe véve a
feladat összetettségét, az atomerőmű szabályai és a hatósági elvárások alapján a tokozott üzemanyaggal kapcsolatos további munkák
végrehajtására megalakult a Tokozott Üzemanyag-kezelés Kiemelt
Projekt (TKP), vezetésére pedig
Százuj István kapott megbízást.

– Az Intraneten megjelent hír
szerint a TKP „kiemelt projektvezetőjévé” neveztek ki. Most
akkor a projekt a kiemelt vagy

Új alapozás az új főtranszformátornak
A generátor forgórészének szerelése

Feladategyeztetés a boxban
A nevezetes dízel gép

Megérkezett az új főtranszformátor

Szállításra várva
Ennyi maradt a régi transzformátorból

Munkában a sugárvédelem

Tokozott Üzemanyag-kezelés Kiemelt Projekt alakult
Utolsó lépés a végső helyreállítás felé
annak vezetője? – kérdeztük az
érintettet.

– Lehet, kicsit furcsán hat, de
mindkettő. Az SZMSZ szerint ilyen
jellegű munkákra kiemelt projektet
kell létrehozni, annak vezetőjének
hivatalos elnevezése pedig valóban
kiemelt projektvezető – tisztázta a
látszólagos ellentmondást Százuj
István.

– Az új szervezet céljaként a
sérült fűtőelemeket tartalmazó
tokok elszállítását határozták
meg oroszországi feldolgozásra.
Ez azt sejteti, hogy e munka is
orosz-magyar együttműködés
jegyében zajlik majd.

– Ez így van. Szerződéses partnereink az orosz OOO NPF „Sosny” és
a FGUP FCJRB cégek jelentős részt
vállalnak a munkálatokból. Az elszállítás előtt azonban még jó néhány feladatot meg kell oldanunk.

– Akkor részletezzük kicsit a
megoldandó feladatokat és

tekintsük át, melyek várnak az
orosz félre, melyek ránk.

– A sérült fűtőelem részek jelenleg vízzel teli tokokban vannak,
fedelük úgy van kialakítva, hogy
biztosított a radiolikus gázok elvezetése. Ezeket a tokokat olyan állapotba kell hozni, hogy szállíthatók
legyenek. Ez azt jelenti, hogy ki
kell szárítani, majd hermetikusan
le kell zárni azokat. Az atomerőmű nem rendelkezik a szükséges
eszközökkel ezen feladatok végre-

hajtásához, ezeket az orosz partner
tervezi és készíti el, mint ahogy korábban a sérült üzemanyag eltávolításánál már alkalmazott és bevált
platform szükséges átalakítását, a
legyártott eszközökkel történő felszerelését is.
A mi feladatunk az oroszok által elkészített eszközök zsűrizése,
értékelése, valamint a szükséges
kiszolgáló rendszerek, mint pl. a
villamos betáplálás, a sűrített levegő rendszer, szellőztetőrendszerek,
hulladékkezelő rendszer, különböző mosórendszerek, valamint a
dozimetriai ellenőrző rendszerek
biztosítása.
A tényleges munkát közösen,
paksi felügyelettel végezzük majd.
Előtte azonban még sor kerül a
munkálatokban részt vevők többlépcsős oktatására, a legyártott
eszközök oroszországi, majd paksi
kipróbálására, a helyszíni összeszerelésre.
A kiszárított és hermetizált tokokat vissza kell helyeznünk a

pihentetőmedencébe. A tényleges
szállítást megelőzően kisebb módosításokat kell végezni a szállítóeszközökön is, ez szintén az orosz
fél feladata.

– Milyen létszámmal gazdálkodik a projekt?

– Alapvető elképzelésünk az
volt, hogy minden olyan szervezet
képviselje magát, amely kapcsolatban áll az általunk végzendő
tevékenységgel. Erőforrásaink három részről tevődnek össze. Egy
minimális létszám teljes munkaidőben a projekt feladatait végzi.
A döntő többséget a „delegáltak”,
vagyis azok a PA Zrt.-s dolgozók
jelentik, akik munkaidejük különböző hányadában „bedolgoznak”. A harmadik kategóriában
azok a dolgozók vannak, akik az
Erbe színeiben mérnöki szolgáltatást végeznek számunkra. Ha
mindhárom terület képviselőit
számolom, akkor jelenleg kb. 40
fő van kapcsolatban a projekttel,

ám ez a szám a későbbiekben valamelyest nőni fog.

– Időpontokról tudunk beszélni? Mikorra várható a munkálatok befejezése?
– Terveink szerint a tokok szárítását, hermetizálását, vagyis a
szállításra történő előkészítését
2013. augusztus–december között
elvégezzük. Ezt követően 2014 elején sor kerülhet a kiszállításra az
oroszországi újrahasznosító üzembe. Közben természetesen be kell
szereznünk a szállításhoz szükséges engedélyeket is.

– Ezzel egyben le is jár a projekt
mandátuma?
– Nem egészen, mivel az elszállítással még nem csukhatjuk be
a boltot. Feladatunk ugyanis a 2.
blokki pihentetőmedence körüli,
a helyreállítás és az elszállítás előkészítéséhez használt segédrendszerek megszüntetése, elbontása
is. Ez azt jelenti, hogy munkánk
befejezésekor ténylegesen lezárul
a 2003-as üzemzavar helyreállítása, a 2. blokki pihentetőmedence
ismét visszanyeri az üzemzavar
előtti állapotát.
Medgyesy
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A szakma továbbra is komoly reményeket
fűz ahhoz, hogy biztosítható lesz a kis
reaktorok szerepvállalása a jövő nukleáris
iparában. A földfelszín alatt elhelyezésre
kerülő egységek üzeme feltételezhetően
biztonságosabb nagyobb testvéreikénél,
és csökkenthetik a nukleáris úton előállított villamos energia árát is. A kritikusok
mást mondanak: a kis blokkok drágán
fognak termelni és aggódnak a fegyverkezési kockázat miatt is. Közép-Alaszka,
Galena városa: az energia nélkülözhetetlen, de nagyon drága. Habár a dízelgenerátorok rengeteg villamos energiát termelnek, a kisváros hatszáz főnyi lakossága
súlyos száz dollárokat fizet havonta a
villanyért. A bíztató jövő azonban hamarosan megérkezhet a Yukon folyó partján
elterülő parányi településre. Super-Safe,
Small and Simple (4S – szuper biztonságos, kicsi és egyszerű) a neve annak a
reaktortípusnak, amelyet kb. 30 méterre
a jeges felszín alá telepítenek, és majd
üzembe helyeznek.
A Toshiba által kifejlesztett aktív zóna
két méter magas, átmérője 0,7 méter. A
piciny méret ellenére a reaktor 10 megawatt villamos teljesítményt szolgáltat.
Megépítésével Galena igazi teszthelyszínné válhat az atomenergia új típusú alkalmazása terén, és így a miniatűr reaktorok
polgári használata biztosíthatóvá válik.
A minireaktorok koncepciója az Egyesült
Államokban – egészen a 300 megawattos szintig – rendkívüli mértékben
elfogadott. Jelenleg kilenc terv versenyez
egymással, és várja az áramszolgáltató
cégek és a nukleáris hatóság véleményét,
illetve jóváhagyását.
Számos kritika is felbukkan a tervekkel kapcsolatban. Edwin Lyman fizikus
(Aggódó Tudósok Egyesülete) szerint az
összes ilyen elképzelés a fantázia szintjén
van. Jim Ricco nukleáris szakértő – a
Greenpeace szervezettel közösen – felfújt
híranyagnak és a nukleáris szakma jól
olajozott PR-tevékenységének tartja az
egészet. Vannak támogatók is: Bill Gates
(Microsoft) például céget hozott létre
TerraPower néven, amely hasonló méretben kíván fejleszteni. Barack Obama
amerikai elnök korábban már 54 milliárd
dolláros garantált kölcsönről biztosította a nukleáris szektort. Ebből várhatóan
fog jutni a „kicsiknek” is, legalábbis erre
lehet következtetni az energetikáért felelős miniszter kijelentése alapján. Steven
Chu egyébként elegánsan csak „plug and
play” változatnak nevezi a kis moduláris
egységeket.
Az elemzések szerint a beruházási költség 600 millió dollár körül lenne (az 1000
MW-os kategóriában ez legalább 5 milliárd USD), az építési időt 2-3 évre teszik.
További előny, hogy előszerelt állapotban
szállíthatók a telepítés helyére, így infrastruktúra nélküli országokban is üzembe
helyezhetők. Egyszerűen helyettesíthetővé válnának így a drágán üzemelő gázvagy széntüzelésű blokkok, a föld alá
történő telepítés pedig csökkentené a
terrorizmusból származó kockázatot.
Forrás: NEI SmartBrief, 2010. április
Varga József

Dominion:
elõzetes választás
A Dominion cég a Mitsubishi Heavy
Industries (MHI) továbbfejlesztett
nyomottvizes reaktorával (APWR)
szeretné bővíteni a North Anna telephelyet (Virginia állam). Ott jelenleg
két egység üzemel: ezek nyomottvizes reaktorok, 971 és 963 megawattot produkálnak, indításuk 1978-ban
és 1980-ban történt. Az MHI megnövelte az eredetileg 1538 megawattos
blokkok teljesítményét 1700 MW-ra
(a korábbi egységekből kettő Tsurugában kerül felépítésre). Számos egyéb
változtatást is igényeltek az amerikai
szolgáltatói elvárások: elérték a világon legmagasabb bruttó hatásfokot, 20
százalékkal csökkentették az épületek
össztérfogatát, 24 hónapos kampánynyal számolnak és a gazdasági mutatók is jobbak a megnövelt teljesítmény
miatt. A terveket jelenleg az amerikai
nukleáris hatóság vizsgálja. Az építke-

Díjazottak
A Hírközlési és Informatikai
Tudományos Egyesület (HTE) május
20-án tartotta rendes évi közgyűlését
Budapesten a Kossuth téri székházban. Ebből az ünnepélyes alkalomból
a szakma és az egyesület kiválóságait
díjazzák – elismerve ezzel a sokéves
fáradhatatlan munkájukat, melyet a
közösség érdekében fejtettek ki.

Pedagógusnap
2010
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Újra a minireaktorokról

Sipos László

Törjék Ferenc okl. villamosmérnök, a Paksi Atomerőmű Zrt. híradástechnikai osztályának vezetője alapító tagja a Paksi Atomerőmű HTE helyi csoportjának (1987. január 22.). Kezdetektől fogva aktívan részt
vesz a csoport munkájában és az
egyre nehezedő körülmények
között annak fenntartásában. Hosszú évek óta fő
szervezője az évenkénti
szakmai tanulmányutak megszervezésének és zökkenőmentes
lebonyolításának.
A helyi csoport egyhangú ajánlását a díjbizottság elfogadta és így
kollégánk HTE Aranyjelvény
kitüntetést kapott.
Ezen ünnepélyes alkalomból díjat kapott
még egy kollégánk. A méltatást Nagy Péter,
a HTE ügyvezető igazgatója olvasta fel:

A PA Zrt.-nél ez év szeptemberében
Üzemi Tanács (ÜT) választásra kerül
sor. Ennek kapcsán szeretnénk munkavállalóinkat tájékoztatni az ÜT
és a Választási Bizottság elnökétől
kapott információk alapján.
Szántóné Dr. Mónus Edit, az ÜT elnöke:

Üzemi Tanácsot a Munka Törvénykönyv
alapján kötelező létrehozni 1993 óta minden 50 főnél több munkavállalót foglalkoztató cégnél, a paksi atomerőműben is azóta
létezik. Választásra három évenként kerül
sor. Eddig minden választás sikeres és
eredményes volt, tehát kellő számú munkavállaló élt a választási jogával.
Jelölteket a szakszervezetek és munkavállalói csoportok állíthatnak - ez utóbbi
nem igazán jellemző. A tagokat a teljes
munkavállalói kör választja, majd a megválasztottakból alakul meg a testület. A
szakszervezetek a jelöltek kiválasztásakor
törekedni szoktak arra, hogy a társaság minél szélesebb köre, minél több munkavállalói csoport képviseltesse magát. Ez különösen fontos a nagy munkavállalói létszám
és a területi széttagozódás miatt. A korábbi
időszakban a társaságnál működő szakszervezetek egymás ellen, míg a legutóbbi
választás óta egymással együttműködve
végzik ezt a feladatot, ami lehetővé teszi,
hogy a legalkalmasabb jelölteket állítsák a
választók elé. Információim szerint a szakszervezeteknél ez a munka már elindult, de
a kiválasztás módszereiről és elveiről ők
tudnának bővebb felvilágosítást adni.
Az Üzemi Tanács taglétszámát a törvény
zés kezdetéről, illetve a megvalósítás
szükségességéről azonban csak 2010
végén döntenek majd a cégnél. Ha
pozitív lesz a döntés, akkor először
meg kell szerezni a kombinált építési
és üzemeltetési engedélyt a nukleáris
hatóságtól és Virginia állam szakhatóságaitól is. A helyszínre vonatkozó
korai telephelyi engedélyt már korábban, 2007 novemberében megszerezték, és ez deklarálja az alkalmasságot
biztonsági és környezetvédelmi szempontból. A cég korábban gondolkodott
a GE Hitachi gazdaságos, egyszerűsített forralóvizes (ESBWR) blokkján is.
Igazából erre kapták meg 2007-ben a
korai engedélyt, de a GE Hitachi céggel
műszaki és közbeszerzési okok miatt
nem egyeztek meg.
Thomas Farrell, a Dominion vezetője
szerint a Mitsubishi reaktortervezési gyakorlata széleskörűen ellenőrzött. A gyártmányok biztonságosak és kipróbáltak, és
a nyomottvizes technológia is ismerős a
cég számára. Ez a típus megfelel az összes

„Sipos László villamosmérnök, minőségügyi szakmérnök, a Paksi Atomerőmű Zrt.
minőség-ellenőrzési osztály minőségbiztosítási vezető mérnöke szakmai pályáját
úgy kezdte, hogy 1978-ban készített szakdolgozatával a HTE pályázatán második
helyezést ért el.
1986-ban megszervezte a
HTE Paksi Helyi Csoportját, amelynek első három
évében a titkári feladatait
is ellátta. 1991 óta szervezője a Magyar Mérnöki Kamarának, és 1997 óta több
alkalommal megválasztott
elnökségi tagja. A Magyar
Mérnöki Kamara által kiadott
Mérnök Újságnak és a Technika
– Műszaki szemle szerkesztőbizottságának is tagja.
Az elmúlt huszonöt évben rengeteget
fáradozott a híradástechnikai, a táv-

Törjék Ferenc

közlési és az informatikai szakemberek
összefogásán, az új szakmai ismeretek széles körű átadásán. Közel száz
szakmai előadás, több mint kilencszáz
szakmai cikk, valamint tanulmányok,
műszaki tervek, oktatási jegyzetek
fémjelzik a publikációs tevékenységét,
ami nemcsak a jelent, hanem a szakma
múltját is ápolja. Kimagasló tevékenységét a HTE több alkalommal is elismerte, legutoljára 2002-ben vette át a HTE
Aranyjelvényt.
A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület a Puskás Tivadar-díj odaítélésével Sipos Lászlónak a híradástechnika,
a távközlés és az informatika fejlesztése
területén több éven át végzett áldozatkész
és eredményes egyesületi társadalmi munkáját és kimagasló szakirodalmi munkásságát kívánja elismerni.”
Gratulálunk és a további sok sikert kívánunk!
gyulai

Üzemi Tanács-választáshoz
a dolgozók létszámához kötötten állapítja
meg, kétezer fő felett 13 főben. Így a PA Zrt.nél is 13 fős az Üzemi Tanács. A jelenlegi
tagok fényképes bemutatkozása az ÜT honlapján megtekinthető.
Az Üzemi Tanács részvételi jogokat gyakorol a munkavállalók közössége nevében.
A legfontosabb együttdöntési jog a jóléti
célú pénzeszközökkel (pl. vbkj, segélyek),
intézményekkel, ingatlanokkal (pl. üdülők)
kapcsolatban áll fenn, de a törvény szerint
széles körű véleményezési és tájékozódási
jog is megilleti. A mi Üzemi Tanácsunk legfontosabb feladatairól és az elmúlt három
évben végzett munkájáról az ÜT honlapján
és az újság előző számában olvasható részletes tájékoztatás.
A közelgő választás kapcsán legfontosabb reménykedésünk, hogy a munkavállalók felismerik ennek a fontosságát, élnek
a választás jogával és kellő számban részt
vesznek azon.
A jelenlegi Üzemi Tanácsot jól összeszokott, eredményes működést felmutató
csapatnak tartom. Emellett lehetnek olyan
munkahelyi vagy magánéleti körülmények, ami miatt valaki további három évre
már nem tudja vállalni ezt a feladatot. A
szakszervezetek feladata, hogy ezt felmérjék, és szükség szerint megtalálják a legalkalmasabb jelölteket. Hogy mennyiben fog
változni a jelenlegi testület összetétele, erről még nincsenek információim. A választást követően kialakuló új testület feladata
lesz, hogy felmérje a várható feladatokat és
elemzett és megkövetelt környezetvédelmi
elvárásnak, és alapvető szerepe lesz a kibocsátásmentes villamosenergia-termelés
biztosításában – tette hozzá Farrell úr.
A Mitsubishi eddig huszonnégy nyomottvizes reaktort épített Japánban, és
nagyszámú nukleáris alkatrészt szállított
az Egyesült Államokba (pl. reaktorok felső blokkjait, szabályozórúd-hajtásokat és
gőzfejlesztőket).

Újabb MOX üzemanyagszállítmány kerül Japánba
Az Areva és a Mitsubishi Nuclear Fuel
(MNF) által aláírt szerződés értelmében
kevert urán-plutónium alapú üzemanyagot szállítanak a Tomari atomerőműbe (a
Hokkaido Electric Power a tulajdonos és
az üzemeltető). A gyártás a francia La Hague telephelyen található Melox üzemben
történik, ahol a használt üzemanyagból
vonják ki a plutóniumot. Az Areva 2006
és 2009 között már számos egyéb céggel

kialakítsa elképzeléseit. Úgy vélem, hogy
eredményesen működő, rendezett kapcsolatokat örökölnek.
Személy szerint én - amennyiben bizalmat kapok - a jövőben is szívesen vállalnám ezt a feladatot. Ez azonban a jelöltállító
szakszervezeteken, a választó munkavállalókon és a jövőbeni ÜT-tagokon fog múlni.
Nagyon fontosnak és lényegesnek tartom,
hogy az Üzemi Tanács minden döntését a
munkavállalók érdekeit figyelembe véve
hozza meg. Ehhez az szükséges, hogy folyamatos legyen a kommunikáció a dolgozókkal, minél szélesebb körhöz eljussanak az információk és lehetőség legyen a vélemények
figyelembevételére. A jelenlegi testületnek,
úgy érzem, sikerült megoldani ezt a feladatot, sokszor és sokfelől kaptunk jelzéseket,
véleményeket, információkat - közvetlenül
és egyes ÜT-tagokon keresztül is. Ezt mindenképpen a jövőben is folytatni kell.
Zsarnai Sándorné,
a Választási Bizottság elnöke:

A Munka Törvénykönyvről szóló 1992.
évi XXII törvény 43 § írja elő a munkáltatónál létrejövő üzemi tanács megválasztását,
a választási eredmények összesítését és felhasználásának egyes kérdéseire, valamint
a társadalmi párbeszédért felelős miniszter
ezzel kapcsolatos feladataira terjed ki. Ennek a törvénynek a végrehajtásáért felelős
a választási bizottság.
A választási bizottság tagjait az Üzemi
Tanács kéri fel, a területen működő érdek-

is kötött szerződést hasonló üzemanyag
szállítására. A Tomari-3 blokk nyomottvizes típusú, 866 megawattos teljesítményű.
Építése 2003-ban kezdődött, 2009 márciusában érte el a kritikus állapotot, és az év
decemberében kezdte meg kereskedelmi
üzemét.
Már az indításkor kérvényezte az üzemeltető az illetékes minisztériumtól 40
MOX üzemanyagköteg használatát, de
az engedély még várat magára. Meg kell
még szereznie a vállalatnak a speciális
üzemanyagra vonatkozó importengedélyt
is. A MOX összetételében kb. 5 százalék
a használt kazettákból kivont plutónium,
ez szolgáltatja az üzemanyag összenergiájának 12 százalékát. A feldolgozási
folyamatban összegyűjtik az el nem hasadt uránt is, ez további 22 százaléknyi
hőtermelést ad. (A többi valószínűleg új
hasadóanyag, erről nem szól a cikk – a
fordító.) A reprocesszálás lehetővé teszi
a nagy aktivitású hasadási termékek
eltávolítását is, így a legveszélyesebb
hulladék mennyisége hatvan százalék-

Pakson, a Városi Művelődési Központ színháztermében június 4-én tartották meg a
pedagógusnapot. A köszöntőt Hajdú János,
Paks város polgármestere tartotta.
Ezután az elismerések átadására került
sor, Pedagógus Szolgálati Emlékérmek, a
Napsugár Óvoda „Napsugár díja”, aranydiplomák. Paks Város Gyermekeinkért
Díjakat az idén Szabó Istvánnénak, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanítójának
és Molnár Józsefnek, a Bezerédj Általános
Iskola tanárának ítélték.
A díjátadást követően a Pécsi Harmadik
Színház Parti Nagy Lajos - Darvas Ferenc:
Ibusár - Megállóhely című előadását láthatták az ünnepség résztvevői.
Köszöntjük a pedagógusokat!
Wollner Pál

képviseletek javaslatainak alapján. A bizottság 5 főből áll, tagjai: Kardos Sándor, Szelp
Csaba, Raksányi Gábor, Rák Sándorné,
valamint Zsarnai Sándorné. A jelenlegi csapatból 3 fő már 2001 óta dolgozik a választási bizottságban, mely nemcsak az Üzemi
Tanács választását vezényelte le, hanem a
munkavédelmi bizottság választását is, idén
2 új tag csatlakozott hozzánk. A bizottság
munkáját 2007 óta vezetem, ez a munka
lényegében a választások előtt 3 hónappal
kezdődik elsősorban azzal, hogy meghatározzuk a választás időpontját, amit idén
szeptember 22-23-ban határoztunk meg.
Az időpont meghatározása mindig nagy körültekintést igényel, mert ki kell választani
azt az időpontot, amikor a zrt.-nél a legnagyobb dolgozói létszám van. Nagyon fontos
a részvételi arány, hiszen a választások lebonyolítását a cég finanszírozza, de fontos az
érdekképviseletek szempontjából is, mert a
szakszervezetek reprezentációját a leadott
szavazatok arányában állapítják meg. A választási bizottság feladata, hogy a törvényi
előírásoknak megfelelően a lebonyolításhoz
szükséges dokumentációkat elkészítse, ami
ügyrendekből, forgatókönyvekből, szabályzatokból áll (ez közel 80 dokumentum); feladata továbbá, hogy a választások idején a
törvény betartását felügyelje.
A PA Zrt.-nél az utóbbi években a dolgozók közössége jelentősen megfiatalodott, ami nagyon jó. Azt, hogy ezekkel a
fiatalokkal megértessük, hogy az Üzemi
Tanács munkáján múlik a szociális jólétünk, ez már a régebben itt dolgozók
feladata, kötelessége.
Gyöngyösiné Nyul Petra
kal csökkenthető. Ez a fajta technológia
lesz várhatóan az alapja Japán jövőbeli
üzemanyagciklusának, mivel az energiaforrásokban szegény, de energiaéhes ország így szerezhet előnyöket a nukleáris
üzemanyag behozatalából. A következő
lépés a gyorsneutronos reaktorok használata lehet, amelyek több plutóniumot
igényelnek és több hasadóanyagot is termelnek, így feltételezhetően az ország
villamosenergia-termelésének 40 százalékát is adhatják.
Egészen 1998-ig Japán Franciaországba
és az Egyesült Királyságba küldte használt üzemanyagát feldolgozásra és MOX
előállítására. Azóta viszont az országban
tárolták az ilyen anyagokat, mert arra számítottak, hogy saját létesítményeiket teljes
mértékben üzembe tudják venni hasonló
célokra. Az ország elektromos társaságainak szövetsége azzal számol, hogy 2015-re
16-18 reaktorban használják majd a MOXüzemanyagot.
Forrás: World Nuclear News,
2010. május, Varga József
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30 év az atomerőműben, az egészségügy szolgálatában

Ettõl kezdve nyugdíjasként

Beszélgetés Dr. Ótós Miklós főorvos úrral az elmúlt 30 év eseményeiről

Varga Ferenc diszpécser

– Mikor és hogyan kezdődött ez a
szolgálat?

– Az orvosi egyetemet 1964-ben végeztem.
Először Szekszárdon, a véradó állomáson
véradások szervezésével és lebonyolításával
foglalkoztam, majd a kórházi nagylaboratóriumba kerülve laboratóriumi vizsgálatokból
szakképesítést szereztem. Az volt a törekvésem, hogy vérképzőszervi betegségekkel foglalkozzak, de akkor még nem tudtam, hogy
ez a döntésem meghatározó lesz a jövőmre.
1974-ben belgyógyászatból szakvizsgáztam,
és a hematológiai osztályon kezdtem meg a
betegek gondozását.
1980-ban már folyt az építkezés, az atomerőmű indulására az egészségügyi szolgálatnak is fel kellett készülnie. Akkoriban a
szakemberek úgy gondolták, hogy az erőmű
működése sugárbalesetekkel fog járni, ezért
a helyszínen hematológiai ismeretekkel rendelkező orvosnak kell dolgoznia. A megyei
üzemi főorvos által felkínált lehetőségben kihívást láttam, ezért rövid gondolkodás után
elfogadtam a vezető orvosi állást.
1980. december 15-ével kezdtem meg tevékenységemet. Fő feladatom volt az egészségügyi szolgálat megszervezése. Rendelkeztünk azokkal a módszertani ismertetőkkel,
amelyek meghatározták, hogy az erőműben
milyen vizsgálatok végzése szükséges. Sokat
jelentett számunkra Pónya József vezérigazgató úr hozzáállása és segítsége. Személyes
kérése volt, hogy magas szintű egészségügyi
szolgáltatást hozzunk létre, melyhez a szükséges anyagi hátteret biztosította. Az első évek
a rendelő és a laboratórium berendezéseinek
beszerzésével teltek. Közben orvosokat kellett
meggyőzni arról, hogy itt vállaljanak munkát.
A nagyüzemi egészségügyi szolgálat 1981 elején kezdte meg működését.
Kezdetben meghatározó élmény volt számomra a nagyfokú önállóság, a feladatok
meghatározásától a végrehajtásig kreatív
munkát végezhettem, ami egyben nagy felelősséggel is járt. Az üzemorvosi tevékeny-

Molnár István
1961-2010
Hosszan tartó,
súlyos betegség
után paksi otthonában, életének 48. évében,
2010. május 5-én
elhunyt Molnár
István kollégánk.
Kalocsán, 1961.
szeptember 29-én
született. Az általános iskola befejezése
után Kiskőrösön szerszámkészítő szakképzettséget, majd Budapesten gépkarbantartó, -javító technikusi végzettséget
szerzett.
1986. január 1-jén lépett be a Paksi
Atomerőmű Vállalathoz. A létesítményfenntartási igazgatóság villamos karbantartó osztályán művezető beosztásban dolgozott. Feladatát képezte a
generátor-karbantartók munkájának
irányítása. Vezetői és munkatársai szerint barátságos, szorgalmas, munkájáért
felelősséget érző és vállaló ember volt.
Főjavítások idején, normál munkaidőn
túl maga ajánlotta fel a kritikusabb munkafolyamatok irányítását. Pakson lakott
feleségével. Egy fia és kettő leánygyermeke van. Szívesen vett részt a barátokkal szervezett családos szabadidős
programokon, kirándulásokon.
Betegsége munkahelyéről tartós távolmaradásra kényszerítette, de a kórházi
kezelések és élni akarása egészségi állapotában olyan javulást eredményezett,
hogy rövid időre újra munkába állhatott.
A súlyos kor legyőzésére azonban felesége és gyermekei segítségével sem
maradt ereje.
Megtört és fájó szívvel búcsúzik házastársa és három gyermeke, a közeli és
távoli rokonok, barátok és ismerősök.
Kollégánkat 2010. május 11-én a paksi
Fehérvári úti temetőben helyezték örök
nyugalomra.
Emlékét a Paksi Atomerőmű Zrt. kollektívája tisztelettel megőrzi, nyugodjék
békében!
Kzné

ség lényegében egy második körzeti orvosi
feladattal járó hálózat volt a speciális üzemegészségügyi teendőkön túl. Az alkalmassági
vizsgálatok mellett betegellátást, gyógyítást
és táppénzes kezeléseket is végeztünk.
A tevékenység az évek során folyamatosan
bővült. Helyben hallásvizsgálati laboratóriumot, fiókgyógyszertárat létesítettünk, a lakótelepen pedig fizikoterápiás kezelőt alakítottunk
ki. A kezdeti időszakban az erőmű R-55-ös gépéhez volt csatlakozásunk, 1987-től pedig már
a saját, több milliós beruházású számítógépes
rendszerünket használhattuk. Később döbbentem rá, hogy mekkora felelősséget vállaltunk a munkával, de szerencsére a rendszer
jól működött.

– Beszélne néhány mondatban a szolgálat együttműködéseiről?

– Szervezetileg az orvosok a paksi rendelőintézet, a nővérek pedig az Erbe, illetve a PAV
állományába tartoztak. Ez a széttagoltság némi
nehézségeket okozott, kompromisszumokkal
azonban mindent meg tudtunk oldani. A rehabilitációs tevékenységben a harkányi, a balatonfüredi, a balfi és a dombóvári egészségügyi
intézményekkel, az erőmű dolgozóinak emeltszintű elhelyezésében és a kihelyezett szakorvosi szolgáltatások biztosításában a szekszárdi
kórházzal kezdeményeztünk együttműködést.
A tudományos munka területén is bővültek
eredményeink. A sugárbiológiai intézettel kö-

zösen az erőműben előforduló rákhalálozásra
vonatkozóan statisztikai feldolgozásokat, a sugárzás esetleges károsító hatásainak megállapítására sejtszintű vizsgálatokat, az erőmű 30
km-es körzetében a fejlődési rendellenességek
gyakoriságáról pedig felméréseket végeztünk.
Emellett az itt dolgozók egészségi állapotáról
jelentősnek mondható éves statisztikai felméréseket készítettünk, melyet a cégvezetés is
évről évre igényelt. Eközben a tevékenység nőgyógyászati szakrendeléssel, kardiológiai és ultrahangos vizsgálatokkal bővült. A berendezést
belgyógyászati, kardiológiai és nőgyógyászati
vizsgálatokra egyaránt használni lehetett.

– A törvényi változások az egészségügyi szolgáltatás rendszerét hogyan
érintették?

– 1995-ben az üzemorvosi szolgálat átszervezésével létrejött a foglalkozás-egészségügyi
szolgálat. A tevékenység vállalkozásban is végezhető lett, ezért a cégvezetés kérésére ezt a
formát választottuk. Ez új kihívást jelentett
számunkra, hiszen a szakmai tevékenység
mellett pénzügyi és menedzseri ismereteket
is el kellett sajátítani. Végül négy orvos közreműködésével alakult meg a Nukleo-Med Kft.
Az utóbbi tíz év munkájáról elmondható,
hogy egy kölcsönösen előnyös együttműködés eredményeként létrejött az arteriográfiás
és a szomatoinfra vizsgálat, a laborvizsgálatok köre pedig tumormarker-vizsgálatokkal
bővült. 2009-re elkészült az új számítógépes
rendszerünk, amely nagymértékben segítette munkánkat. Napjaink legfontosabb
feladatai a drogszűrésre való felkészülés és
ennek, valamint a szívstressz-szűrő vizsgálatoknak a bevezetése. Előkészítés alatt áll egy
kutatás-fejlesztési munka a Pécsi Orvostudományi Egyetem Központi Laboratóriumával
zsíranyagcsere-kutatási vizsgálatokra is. Úgy
érzem az elmúlt 30 év alatt megfelelő hozzáállással és kellő anyagi segítséggel magas
szintű ellátást sikerült kialakítanunk. A törés
akkor következett be, amikor egy minisztériu-

mi rendelkezés értelmében betegellátást nem
végezhettünk és a receptírás is gyakorlatilag
lehetetlenné vált számunkra.
A 30 évnyi tevékenységet összefoglalva
nem volt egyszerű feladat a szolgálat vezetése. A szakmai munkán, és a fejlesztéseken
túl figyelni kellett a pénzügyi stabilitásra is,
hiszen attól függött munkatársaink anyagi
egzisztenciája. Az elmúlt tíz év során elvégeztük a rendelő átalakítását, a műszereket – az
ultrahang és a szomatoinfra kivételével – kivásároltuk, az elavultakat pedig lecseréltük.
A nővérek részére béren kívüli juttatásokat
biztosítottunk. Összességében elmondható,
hogy anyagiakban biztos, szakmailag elhivatott és magas szintű tevékenységet adok át az
utódom részére.

– Jövőbeni tervei, elképzelései?

Vannak elképzeléseim a jövőre vonatkozóan. A jelenlegi megállapodás szerint heti
két napot dolgozok. Szeretném továbbra is
végezni a szomatoinfra-vizsgálatokat, némi
belgyógyászati munkát és a laboratóriumi
tevékenységet felügyelni.
A családom mindig fontos volt számomra,
a feleségemmel csaknem 45 éve vagyunk
házasok, igazi társat találtam meg benne.
Két lányom házasságban él, három gyönyörű
unokánk van, akikről nem tudok elfogultság
nélkül beszélni. Szabadidőmben a kozmológiával foglalkozó könyveket olvasok, de a gyümölcsös kertemben is szeretek elidőzni.
– Mit üzem az újság olvasóinak?
Ezúton szeretném megköszönni az erőmű mindenkori vezetőinek a munkánkhoz
nyújtott segítséget és megbecsülést, amelyet
egyéni megnyilatkozásokból számtalanszor
tapasztaltam. Az erőmű aktív és nyugdíjas
munkavállalóinak jó egészséget, a fiatal korosztálynak sikeres munkavégzést kívánok.

A véletlen hozta, hogy Varga Ferenc utolsó
munkanapján megörökítettük az erőműből
történő távozását. Ennek napja pedig 2010.
április 30. Nyugdíjba vonulása miatt éppen
az irodaépületben adta le a belépőjét, amikor
régi, kedves ismerőse, dr. Bertha Kálmán találkozott vele. Ő pedig gyorsan intézkedett, hogy
ezen esemény dokumentálva legyen.
– Nem köztudott – meséli Varga Ferenc –, hogy
egyszer látogatásra hívtam az Erőmű-irányító
Központba Bertha ügyvéd urat. Ő elfogadta a
meghívást, és egész éjszakán át végigkísérte
a munkánkat. Örömmel nyugtázta a látogatást. Most pedig micsoda véletlen, hogy éppen
összetalálkozunk és elköszön tőlem. Fotók is
készülnek rólam, ami miatt kicsit zavarban is
vagyok, mert úgy érzem, minden nyugdíjba
vonulónak jól esne. 40 éves munkaviszonyom
van, és ez hosszú, ebből pedig 23 évet töltöttem
műszakban. Az erőműben tulajdonképpen 30
évet dolgoztam, mert kezdetben katonaként
szolgáltam itt. 1983. december 1-jén lettem az
atomerőmű munkavállalója.
Feri örömmel idézi fel az utolsó műszakban
töltött napját. Mint meséli, sok volt a munka,
akkor indult vissza az 1. blokk. Nagy meglepetésként érte, amikor igazgatója, főosztályvezetője, osztályvezetője és a személyzet minden
tagja odament hozzá, és különböző erőműves
ajándékokkal lepték meg. Az elköszönők között
ott volt az az egykori katonatársa, aki most a
főnöke volt, Kiss József ügyeletes mérnök. Sok
szép régi élménye van.
Bertha Kálmán, miközben megjegyzi, hogy örül
a közös fotónak, és hasonló fotó minden nyugdíjba vonulóról készülhetne az utolsó munkanapján, nagyon jó egészséget kíván kedves
munkatársának, aki ettől kezdve nyugdíjasként
tölti napjait.
Lovásziné Anna

– Főorvos úr, köszönöm a beszélgetést.
Kovács Zoltánné

Hogyan töltik napjaikat az atomerőmű nyugdíjasai?
A Szigetfalvi házaspárt, Icát és Zolit
dunaszentgyörgyi otthonában látogattam meg. Zoli gyermekkorában is
itt lakott, Ica Tengelicről költözött ide
1967-ben, amikor összeházasodtak.
Családi házukon jelentős átalakításokat végeztek, mielőtt 1980-ban két
kisgyermekükkel birtokba vették.
– Mikor és milyen módon kerültetek
a társasághoz, melyik szervezetnél
dolgoztatok, mi volt a munkaköri feladatotok?

– Munkahelyi vonatkozású élményeitek?

I: Mindig emlékezni fogok arra, hogy a
raktárosokkal olyanok voltunk, mint egy
nagy család. A nyugdíjas-búcsúztatómon
az üzemviteli igazgató úr búcsúztatott el,
ez nagy megtiszteltetés volt számomra, úgy
érzem, megbecsülték a munkámat.
Z: Számomra maradandó élmény, amikor a kollégák javaslatára 1996-ban Céggyűrű kitüntetést kaptam. Úgy érzem, ez
kiemelkedő elismerése volt a 20 évi munkámnak.

I: 1965-ben a szekszárdi Műszergyárban dolgoztam, ott ismerkedtem meg Zolival. 1968-ban megszületett János fiunk,
1973-ban pedig Renáta lányunk. Amíg a
gyermekek kicsik voltak, a helyi óvodában dajkaként vállaltam munkát, majd
amikor önállóbbak lettek, úgy döntöttünk,
hogy én is megpróbálok az erőműben elhelyezkedni. Takarítónői állást ajánlottak
fel, amit elfogadtam. 1983. május 16-án
álltam munkába a szolgáltatási osztályon.
Hosszú ideig a raktárépület, majd nyugdíjazásomat megelőzően, hat éven keresztül
az egészségügyi épület negyedik emeleti
irodahelyiségeit takarítottam.

– Hogyan telnek napjaitok, mivel foglalkoztok?

Z: Egy budapesti szakiskolában szereztem géplakatos szakképzettséget, majd a
szekszárdi Műszergyárban és a helyi termelőszövetkezetben dolgoztam. A család jobb
megélhetése reményében jelentkeztem az
erőműbe, 1982. április 20-án fel is vettek. A
karbantartási területen először lakatosként,
majd a forgógép-karbantartó osztályon vezető szerelőként dolgoztam. Feladataim közé
tartozott többek között a kondenzátor-hűtővíz és a tűzi-víz rendszer szivattyúinak, valamint az erőmű területén lévő biztonsági
vízrendszer karbantartása.

I: A napi programokat együtt szervezzük, a kisebb bevásárlásokat helyben, a
nagyokat pedig Pakson bonyolítjuk. Nagy
öröm számunkra az unokánk társasága, jó,
hogy gondoskodhatunk róla, ezzel is segítve szüleit. Szabadidőmben szívesen beszélgetek a szomszédokkal, vagy tévézek.

– Mióta vagytok nyugdíjasok?

I: 2006-ban, a cégnél eltöltött 23 évi munkaviszony után, 57 éves koromban lettem
nyugdíjas.
Z: 20 évig dolgoztam az erőműben, 2002ben vonultam nyugállományba.

I és Z: Egy családi háznál mindig adódik
munka. Van konyhakertünk, az utcán és az
udvarban virágoskertünk, és foglalkozunk
állatok tartásával is. Saját részre hizlalunk
sertést, nyulakat tenyésztünk és szárnyasokat nevelünk. Fiunk a feleségével jelenleg
Angliában dolgozik, fiuk pedig velünk él.
Szülei nyomdokában járva vendéglátós
szakmát tanul. Lányunk Pakson lakik férjével és két gyermekével. Amíg dolgoznak,
a két kisebb unokánk is nálunk tölti a nyári
szünidőt. Az ünnepek, családi események
alkalmával benépesedik a házunk.

Z: Nyugdíjazásom után a feleségem még
négy évig dolgozott, ezért többet vállaltam
magamra a háztartásból, mire hazajött a
munkából főtt étellel vártam. Főként pörkölteket szeretek főzni, és tárcsán húsételeket készíteni. A tévében is a főzős műsorokat szeretem nézni, ötleteket adnak újabb
ételek kipróbálásához.

– Hogyan szereztek tudomást a nyugdíjasok számára kínált kedvezményekről, milyen juttatásokat tudtok igénybe
venni?
I és Z: A lányunk és vejünk is a társaságnál dolgozik, velük rendszeresen beszélgetünk. Ezenkívül elolvassuk az újságot, és
az ahhoz mellékelt tájékoztatókat.
Korábban többször jártunk Balatonfüredre, de az utóbbi időben az állatok
ellátása miatt csak egy-egy napra tudunk
elmenni, ilyenkor általában gyógyvizes fürdőhelyeket látogatunk. A juttatások közül
jelentős számunkra, hogy a cégen keresztül igényelt mobiltelefonok használatával
családon belül korlátlanul beszélgethetünk. Anyagi megtakarítást jelent, hogy a
villamos áramot kedvezményes tarifával
vásárolhatjuk meg. Havonta otthonunkba
érkezik az Atomerőmű újság, és személyes
kézbesítéssel a karácsonyi utalvány. Ez
mind-mind olyan gesztus a társaság vezetése részéről, ami nekünk, nyugdíjasoknak
nagyon jól esik.

– Mi legyen beszélgetésünk zárszava?

I és Z: Mindketten elmondhatjuk, hogy
biztosnak éreztük munkahelyünket, s ez
nagymértékben hozzájárult nyugodt és
kiegyensúlyozott életünkhöz. Reméljük,
hogy az erőmű bővítése sok fiatal számára teremt majd munkahelyet, talán
fiunk és menyük részére is. 17 éves fiúunokánk is érdeklődést tanúsít az erőmű
iránt, szakirányú tanulmányok folytatását tervezi, nyelvet tanul, hogy majd az
erőműben dolgozhasson. Mint nyugdíjas
szülők, nagyszülők annak örülnénk, ha
gyermekeink, unokáink az erőműben
dolgozhatnának, mert mi tudjuk, hogy
a Paksi Atomerőmű Zrt. nekik is jó munkahelyük lenne.
Kzné

Könyvajánló:
Hogyan válasszak sportágat?
A „Nagy Sportágválasztó” akció iránti
érdeklődés, és az
elmúlt évi közel húszezer fiatal részvétele
késztette Nagy János
birkózó olimpikont
e rendkívül értékes
kötet összeállítására.
Hazánkban évtizedek óta nem készült hasonló felépítésű,
színes, képekkel illusztrált, a sportág kiválasztásának személyes szempontjait összefoglaló szakkönyv. A közel száz sportágat
bemutató kiadvány történeti visszatekintést
is tartalmaz, részletezi az egyes sportágak
előnyeit, esetleges hátrányait, de arról is
tájékoztat, hogy milyen adottságok szükségesek űzéséhez, milyen képességeket fejleszt. Az ismertebb sportágak mellett újabb
sportágak váltak elérhetővé, egyesületek,
klubok nyíltak mindenfelé. A hatszázhúsz
oldalas, fotókkal illusztrált kötetet Hammerl
László olimpiai bajnok sportlövő, a Nemzet
Sportolója lektorálta. Összeállításában
Molnár Tamás háromszoros olimpiai bajnok
vízilabdázó és a paksi Kozmann György
olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok kenus működött közre.
Ez a mű valójában egy útikönyv. Ahogy az
idegenbe vágyó is olvashat más tájak szépségeiről, veszélyeiről, különlegességeiről, e
könyv abban segíti a mozogni, kikapcsolódni vágyót, hogy a sportok egyre bővülő palettájából kedvére kiválaszthassa, milyen útra
induljon, milyen kalandra vállalkozzon.
„E könyv hozzájárulhat ahhoz is, hogy felrázzuk, sportolásra ösztönözzük a fiatalokat” - hangoztatta Molnár Zoltán, a Magyar
Olimpiai Bizottság főtitkára a kiadvány
bemutatóján.
Ajánlotta: Sipos László

10

2010. június

Figyelemfelhívás!
Kedves Munkatársaink! A VIT
Nyugdíjpénztár felkérésére figyelmükbe ajánljuk a pénztárak
gazdálkodásáról szóló, „Kitekintés
a hazai nyugdíjpénztárak helyzetére 2009.” címmel készített összefoglalót, mely az atomerőmű
portálrendszerén teljes terjedelemben elérhető a Humán portál/
Humánpolitika/ VBKJ/ Pénztárak
mappa alatt.
Vázlatosan az összefoglalóból:

Kitekintés a hazai nyugdíjpénztárak helyzetére 2009.
Vezető piaci szereplő a VIT
2009. évi teljesítmények, gazdasági eredmények: A pénztári teljesítményekre 2009-ben a végletek
voltak jellemzőek. A gazdasági világválság 2009. első negyedévben
érte el a mélypontját. A stabilizációs, gazdaságélénkítő intézkedések – többek között a FED lazító
intézkedései – a második negyedévtől látványosan éreztették hatásukat. Visszatért a tőkepiacokra a
likviditás, erősödött a befektetői
bizalom.

Magánnyugdíjpénztári ágazat

Vagyon alakulása: 2009. évi
kiváló teljesítményeknek köszönhetően a STABILITÁS Pénztárszövetséghez csatlakozó 16 magánnyugdíjpénztári vagyon piaci
értéke 745,6 Mrd forinttal, azaz
42,6%-al emelkedett. Ezen belül a
VIT Nyugdíjpénztár vagyona közel
6,5 milliárd Ft-tal (48,5%-al) növekedett.
Taglétszám: Az ágazat taglétszáma több mint 122 ezer fővel
növekedett, annak ellenére, hogy
jelentős, közel 50.000 fő a TB
rendszerbe történő visszalépők
száma.
Az ágazatok közötti taglétszám
megoszlása 2008-ról 2009-re csak
kismértékben változott.
Az összefoglalóban szó esik a
gazdálkodásról, azon belül a bevételekről, kiadásokról, költségszerkezetről, portfólió-összetételről.
Részletesen közölnek adatokat a
hozamokról.

Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat

Vagyon alakulása: A STABILITÁS Pénztárszövetségbe 28 önkéntes nyugdíjpénztár tartozik.
Összesített vagyonuk piaci értéke
2009-ben 109,3 Mrd forinttal, azaz
17,4%-al nőtt.
Az ágazati nyugdíjpénztárakon
belül a VIT Nyugdíjpénztár vagyona 19,4%-al (9,4 milliárd forinttal)
emelkedett.
Taglétszám: A STABILITÁS önkéntes nyugdíjpénztárak taglétszáma 2009 végére csökkent. Az
elmúlt év során - működési háttértől függetlenül - minden pénztár
ügyfeleket vesztett. Ez továbbra is
a rendszert „elhagyó” – 10 éves várakozási időt elérő vagy szolgáltatásban részesülő, megtakarításaik
kifizetéséről rendelkező – tagokkal magyarázható.
A továbbiakban az összefoglalóban részletes adatok, elemzések
olvashatók a gazdálkodásról és a
hozamokról.

Közhasznúsági jelentés
Az alapítvány neve: 2010-es Sporttal a Jövőért Alapítvány. Székhelye:
Paks, Domb u. 46. Célja: az ifjúsági
és diáksport támogatása, fellendítése,
szervezése, alapvetően a kajak-kenu
sportágban, az iskolai tömegsport támogatása a kajak-kenu és a kosárlabda
ágazatban.
A 2009. évi gazdálkodás adatai: közhasznú tevékenység bevétele 1 018 000
Ft, az összes ráfordítás 1 185 000 Ft.
A kuratórium nevében: Lacza János,
a kuratórium elnöke

Alföldi (kék) túra - hegyi befutóval
A „kéktúrázók” tavaly ősszel 597 km-t kerékpároztak az Alföldi Kéktúra (AK) 1. szakaszán.
A 2. szakaszban célunk a túra északi végpontja, Sátoraljaújhely volt.
Onnan indultunk el, ahol tavaly befejeztük,
azaz Berettyóújfalutól. Innen a Berettyó – kissé
göröngyös - gátján tekertünk Hencidáig, ahonnan továbbmentünk, de nem Boncidáig (!),
csak első napi végállomásunkra, Kismarjára.
Láttuk a felújított templomot, ahol 2004-ben
megtalálták azt a Bocskai-kriptát, amiről sokáig
csak a szájhagyomány őrizte az emlékeket.
Másnap újra a Berettyó gátjára tekertünk fel,
a környék gazdag állatvilágából is kaptunk ízelítőt, fiatal nyulak futóversenyét nézhettük közelről. Létavértesen a helyi rendőrséget „vetettük
be” annak érdekében, hogy füzetünkbe kerüljön pecsét. A román határ felé kerékpárúton
tekertünk tovább, a határtól 100 méterre van
az álmosdi csata emlékműve. Ezeréves történelmünk sok elbukott harcát ismerve ez egy
szívmelengető hely, a Bocskai-szabadságharc
első győztes csatája volt itt 1604-ben.
Álmosdon a Kölcsey múzeumban megtudtuk
azt is, hogyan vesztette el Kölcsey jobb szemét.
Ezután kis kerülővel jutottunk el a Kepecs-tag
nevű gazdasághoz pecsételni. Zsombékos
területen toltuk a bicajokat, izzadtunk a nehéz
terepen, ennek ellenére a pálinka is fogyott
egy-egy megállónál. Rövidesen újra aszfaltút,
ahol egyeseknek furcsa volt, hogy már a harmadik Létavértes vége táblát láttuk, de a többség – helyesen - ezt a „túravezetés rejtelmei”
közé sorolta. Reggel esőnapra ébredtünk, de
elindultunk. Nyíracsádon nemcsak pecsétet
kaptunk, hanem a művelődési házban dolgozó hölgyek forró teával és kávéval kínáltak
bennünket. Az italtól és az emberi kedvességtől átmelegedve folytattuk utunkat.
Kedden napsütésre ébredtünk, rövid kitérő
után irány Nyírbátor. Ez a több mint 700 éves
település bővelkedik látnivalóban. A ferencesek hagyományait folytató Minorita templom,
a Báthori István által emeltetett református
templom a monumentális fa harangtoronnyal
mind a település középkori rangját jelzi. A mai
kor megbecsülését a néhány éve igényesen
felújított várkastély bizonyítja. Apró nyírségi falvak után Nyírkarászon megnéztünk egy Árpádkori földvárat. Gyulaházán az iskola udva-

Szerethető ez az együttes!
Ezüstérmet szerzett az Atomerőmű
SE kosárcsapata

rán felállított MIG-vadászgép jelzi az Űrhajós
emlékházat, mely a falu szülöttjének, Farkas
Bertalannak 30 évvel ezelőtti tettét mutatja
be. Kisvárdán ízletes vacsora után hangulatos
esti beszélgetéssel zártuk a napot.
Elérkezett az utolsó nap, felfokozott lelkülettel készültünk az utolsó kilométerekre, az út
sikeres befejezésére. (Túravezetői megjegyzés: ekkor még nem tudták az utolsó napi
meglepetéseket!)
A Tiszát a Rákóczi-hídon léptük át, a hídról lefelé gurulva elképesztő látványban volt
részünk, szemben feltűnt a Zempléni-hegység. A Tiszakarádi főcsatorna mellett rázós, de
száraz úton tekertünk a gátőrházig, ahol megkaptuk a pecsétet. Karcsa után már nagyon
élesen látszódtak a Sátoros-hegyek. Karos
határában még megálltunk, itt tárták fel az
egyik leggazdagabb sírmellékletű honfoglalás
kori temetőt.
A Sátoraljaújhely táblánál nagy öröm tört ki,
csengő, duda, hurrázás és miegyéb. Szavakkal
nehéz visszaadni ezt az érzést. A város északi
végéről a belvároson át jutottunk el a vasútállomásra, itt kaptuk meg az utolsó pecsétet. „Ideértünk, megcsináltam, megcsináltuk,
gratulálok, csoportkép, még egy csoportkép”
– röpködtek a szavak. Szállásunk a Szár-hegy
oldalában volt, végre használhattuk a váltók
hegyi fokozatait is!
11 nap alatt 955 km-t tekerve teljesítettük az
AK-t. Láttuk, hogy az Alföld is tele van érdekességekkel és történelmi emlékekkel.
Öröm, hogy a „kéktúrázók” száma évek óta
emelkedik, és vannak, akik szeretnék teljesíteni azt, amivel ma csak ketten büszkélkedhetnek, teljesíteni Magyarországon a „kék kört”!
Gergely László, túravezető

Sokszor hallani azt Pakson, hogy a férfi-kosárlabdacsapat nem több zsoldosok seregénél, ennél
fogva nem igazán ér el a paksiak szívéhez. Aki
nyomon követte az ASE tavaszi menetelését, és
azt, ahogyan bejutott az együttes a fináléba, az
valószínűleg nem így tekint a mieinkre.
Legutóbbi számunkban tévesen írtuk, hogy az
ASE 2-1-re vezet a Körmend ellen, ezért elnézést
kérünk. Pont itt a lényeg: a vasiak már 2-0-ra is
vezettek ellenünk, s mindenki meg volt róla győződve a „szakmában”, hogy létrejön a sokak által
vágyott nyugati döntő. Nos, máshogyan alakult, a
piros–kékek óriási mérkőzéseken, végig kiélezett
küzdelemben háromszor egymás után nyertek hat
nap alatt. Lássuk kicsit részletesebben, hogyan!
A szépítést eredményező játéknapon éppenséggel
az idegenlégiós kontingens repítette a címvédőt.
Clark, LaGrange, Dill és Walker összesen 59 pontot
vállalt a 77 paksiból. A mérkőzés a szünet előtt
váltott képet, hiszen addig a körmendiek akarata érvényesült. A 15. perc után, de főképpen a
nagyszünetet követően azonban nagyon feljavult
az ASE mind védekezésben, mind támadásban.
Előnyét húsz pontra növelte, a vége pedig izgalommentes paksi diadal lett. A neheze azonban csak
Körmenden jött, vissza kellett venni a pályaelőnyt
a továbbjutásért fanatikus közönségétől hajtott
Körmendtől.
Fantasztikusan kezdett Vas megyében a bajnok!
11-0 volt ide, mikor megszerezték első kosarukat
a hazaiak, de még a kisszünetben is 20-12-re
Horváth Ákosék vezettek. A 2. negyedben visszaesett a Paks támadásban, míg a Körmend szárnyalt, így 20 perc után 34-33-ra már a vendéglátó
állt jobban. A térfélcsere sem hozott változást, a
Körmend kezdett ellépni ellenfelétől (47-40), ám
innentől Gulyás és Kovács vezérletével egy 14-2-es
rohammal kezébe vette a mérkőzés irányítását az
Atom. A hazaiak többet már nem vezettek, de 7375-nél nagyon kellett az a Kovács-tripla, mellyel
eldőlt: lesz 5. meccs is a két fél között!
Azon az összecsapáson pedig már az akarat, a
szív és a szerencse döntött a javunkra. Dill, Gulyás,
Horváth és a többiek teljesen kihajtották magukat,
nem kevésbé a körmendiek. A két gárda között
nem is dönthetett más, mint az utolsó támadás,
holott 72-78-nál kevés esély mutatkozott a dön-

tőbe kerülésünkre. Mégis sikerült, mert Dill három
duplája és Kovács két büntetője pontos volt, míg
odaát kimaradt egy szabaddobás és az utolsó
ziccer is. A 80-79-es siker bajnoki arannyal ért fel
akkor a Gesztenyés úton, a csapat végleg belopta
magát a szurkolók szívébe.
A döntő sajnos már nem alakult ilyen jól. Azért,
mert ott egy pihent, friss és a 18 éves bajnoki
arany nélkül megélt időszak lezárására felesküdött
ZTE várt az ASE-ra. Arra az ASE-ra, mely korábban
már elvesztette Körtélyesit, az első zalai mérkőzésen pedig Walkert, miközben Gulyás, Dill és
Mészáros is súlyosan megsérült. Azt a csapatot,

mely holtfáradtan állt ki több ezer zalai drukker elé
kosarazni az alapszakaszban első és kupagyőztes
hazaiak ellen. Csoda kellett volna, és a csoda a
második mérkőzésen következett be. A mieink
még 56-54-re vezettek ugyan, de látszott, minden helyzetért vért izzadnak. Át is vette a vezetést
és 72-77-ig fokozta előnyét a „Zete”, mikor már
csak 80 másodperc volt hátra. Ekkor LaGrange és
Mészáros vette kézbe a csapat irányítását, mely
a zalaiak hibáit kihasználva huszáros rohammal
megfordította az állást. Akárcsak a Körmend ellen,
ezúttal is extázisban játszott az erejével teljesen
elkészülő paksi csapat, mely - mint később kiderült - az egyetlen vereséget mérte a rájátszásban
az egerszegi együttesre. A hátralévő két találkozó
– főként a meccsek második félideje – már egyértelműen a kék–fehérek dominanciáját hozta, akik
a kupaarany mellé a bajnoki címet is besöpörték.
Végül pedig csak a köszönet hangján szólhatunk
egy kosarasról, akinek feltehetően a 2010. május
28-i meccs volt az utolsó a karrierjében. Gulyás
Róbert, ahogyan kosaras berkekben nevezik
„Maci”, visszavonult. Nagyszerű pályafutás, sikeres
évek végén akasztja szögre a csukát centerünk,
kinek régi álma, hogy az ASE-val a csúcsra érjen,
teljesült.
Vöröss Endre

AZ iparági foci döntőjébe jutott az atomerőmű csapata
Május 8-án Budapesten, a Vasas SC
sporttelepén rendezték a 28. alkalommal kiírt villamosenergia-iparági
kispályás labdarúgó-selejtezők déli
csoportját, melyen társaságunk focicsapata a korábbi elért eredményeinkhez méltóan szerepelt – tájékoztatott
Lengyel József, a Paksi Atomerőmű Zrt.
színeit képviselő csapat kapitánya.
A tét idén sem volt kisebb, mely három csapat jut az iparági döntőbe, melyet Miskolcon rendeznek. Emlékeztetőül: 2009-ben
a területi selejtezők után a legjobb nyolc
csapat kapott meghívást, köztük az 2008.
évi győztes paksi is. Az atomerőműves fiúk az elmúlt évben a döntőben is kiválóan
szerepeltek, legutolsó mérkőzésükön hétA Pannon Hőerőmű Zrt. (Pécs) Harkányban,
a Dráva Hotel Thermal Resortban rendezte
meg az iparági sakktalálkozót május 14-16.
között. Az iparágunk tizenöt csapata mérkőzött egymással 66 igazolt és amatőr sportoló
részvételével. Az elhelyezés, ellátás, a versenykörülmények egyaránt kiválóak voltak
a villánykövesdi borkóstolóval együtt.
A Paksi Atomerőmű Zrt. két csapatot
indított: Berta Tibor, Straubinger Dániel,
Tóth Gergely, Gosztola István, valamint
Kalmár Márton, Nagy Lajos, Véhmann
Ferenc, Fekete Béla összeállításban.
A csapatversenyben a Paks I. csapata

méteres párbajt követően lettek ezüstérmesek. Visszatérve az idei selejtezőre, rajtunk
kívül a pécsi Pannon Hőerőmű Rt., a Mavir
Zrt., az ETV-Erőterv Zrt., a budapesti Elmű
Nyrt., a szegedi központú EDF-Démász Zrt.,
a pécsi központú EIS - E.ON Dédász Zrt. és

az E.ON Energiaszolgáltató Kft. csapatai
jelentek meg Angyalföldön.
Kedvezőtlenül indult a selejtező: sajnos
két csapattársunk nem tudott velünk utazni. Kis izgalmat hozott a sorsolás is, mivel
ott derült ki, mindenki játszik mindenkivel. 2x14 percesre tervezték
a mérkőzéseket, melyből
így hét várt ránk. Az elején
kissé zavart bennünket a pályák közelsége is, négy pályán folytak a meccsek, így
bemelegítésképpen az első
mérkőzést 1 : 1-re hoztuk
az EIS-szel. Az Erőterv ellen
beindult a gólgyártás, 6 : 1
Állnak, balról jobbra: Fenyvesi Csaba, Tamási Zoltán, Lengyel József, lett az eredmény. Harmadik
Pokorni Tamás, Gyöngyösi Zoltán, Reményi János, guggolnak: Horváth mérkőzésünket az EDF ellen
László, Sárközi István, Csépányi B. László, Szili Zoltán
egy góllal nyertük. A negye-

Iparági sakkverseny

minden ellenfelét legyőzte, mégis 2. helyre
szorult, mert a páros mérkőzések pontszámainak összesítése alapján az E.ON Északdunántúli Áramszolgáltató egy ponttal többet gyűjtött.
Kiemelten jól sakkozott az ifjú Tóth Gergely (2098), egyéniben 8 pontot gyűjtve a
3. helyet szerezte meg. Bár Élő-pontszáma
magasabb volt Straubinger Dánielnek
(2198), nem jött neki ki úgy a lépés, egyéniben a 10. lett és a legjobb nem díjas ifjúsági játékos díját kapta
(mindketten 1994-es születésűek, a legfiatalabbak
közé tartoztak).
Sokféle sakk van a
8x8-as táblán, ha csak a
hagyományos bábukkal
(tisztek és gyalogok), kötött lépésekkel játszhatókat vesszük is alapul.
A versenysakknál adott
Fekete Béla, Kalmár Márton, Berta Tibor, Tóth Gergely,
a gondolkodási idő. A
Straubinger Dániel, Nagy Lajos, Véhmann Ferenc, Gosztola István sakkóra egy bizonyos

időhatáron belül tartja a játszma hosszát
és mindkét játékos gondolkodási idejét
külön-külön méri. Ha elfogy a megadott
Csapatversenyben:
1.
51 pont - e-on Észak-dunántúli
Áramszolgáltató Zrt. (Gyõr) nyerte,
2.
50 pont - Paksi Atomerõmû Zrt. I.
csapata,
3.
42 pont – E.ON Tiszántúli
Áramszolgáltató Zrt.,
9.
30,5 pont - Paksi Atomerõmû Zrt. II.
csapata,
13.
07 pont - MVM Informatika Zrt.
csapata.
Egyéni és csapatverseny összpontszáma
x100, állományi létszámarányos helyezése „mi
vagyunk a legjobbak” kupa:
1.
18,7 pont – Pannonpower,
2.
16,4 pont – E.ON Észak-dunántúli
Áramszolgáltató Zrt.,
3.
08,8 pont – E.ON Titász Zrt.
7.
5,34 pont – MVM Informatika Zrt.,
9.
2,87 pont – Paksi Atomerõmû Zrt.

dik találkozó a Mavir ellen 1 : 1-re, az ötödik
a Pannon ellen 2 : 0-ra, a hatodik az Elmű
ellen 2 : 1-re, a hetedik az E.ON Energiaszolgáltató ellen szintén 2 : 1-re végződött.
A végelszámolásnál kiderült, hogy másodikak lettünk.
Visszatérve az izgalmas utolsó mérkőzésünkre, az első négy helyezést elért csapat között egy-egy pont döntött, ezért volt
a legnehezebb e mérkőzés, ha kikapunk,
kiesünk. Három perccel a vége előtt 1 : 0-ra
vezetett az ellenfél, de az utolsó erők mozgósításával Gyöngyösi Zoli és Horváth Laci
találatával sikerült elérnünk célunkat, így
bejutottunk a döntőbe. A paksi fiúk továbbra is őrzik az immáron 22 mérkőzéses veretlenségünket. Szerkesztőségünk gratulál
a csapatnak az idei jó szerepeléshez!
Sipos László
idõ, az állástól függetlenül elveszik a parti. A versenysakkban a játékosnak az első
40 lépés megtételére 90 perce van, a továbbiakban lépésenként 30 másodperce.
Sokkal kevesebb az idő a villámsakkban:
például a villámpartikban (blitz vagy schnell) 5–5 perc.
Az iparágin villámpartikat játszottak,
tehát az volt előnyben, akinek jobb volt a
helyzetfelismerése. A nagy kapkodásban
azután szarvashibák is előfordultak – saját
bábuval saját bábu ütése szintén vereséghez vezetett. Persze voltak elnézőbb ellenfelek is, a sportszerűség jegyében.
A paksi telephelyű MVM Informatika
Zrt. csapata: Fórizs Zsigmond, Kiss Tamás,
Tóth László és édesapja, id. Tóth László lényegesen jobb eredményt ért el, mint a tavalyi csapat, most 2 csapatot is legyőztek.
Különdíjat kapott a csapatverseny 3. tábláján elért eredményéért Tóth Gergely, mivel
a lehetséges 14-ből 13,5 pontot gyűjtött. A 4.
táblán Gosztola István is ennyivel zárt.
Az eredményekhez gratulálunk, találkozunk jövőre, amikor az E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató rendezi az iparági
gyulai
sakkversenyt.

