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Céggyűrű-ünnepség az atomerőműben
A hagyományokhoz híven október 22-én, a
Városi Művelődési Központban került sor a
Paksi Atomerőmű Zrt. Céggyűrű kitüntetésének ünnepségére.
Az atomerőmű 1992. óta részesíti
ezen rangos elismerésben a legkiválóbb
munkatársait. A Céggyűrű jelentőségét
emeli, hogy odaítéléséről a kollégák
javaslata alapján dönt a kuratórium. A
szűrési feltételek biztosítják, hogy a jól
teljesítők közül a legjobbak kapják meg
a kitüntetést. Az idén hetvennégy személyre érkezett javaslat.
A rendezvényen Hamvas István vezérigazgató köszöntötte az erőmű munkatársait, a megjelent vendégeket. Ünnepi beszédében kiemelte, hogy az atomerőmű
előtt álló feladatok rangsorában továbbra
is a biztonság és a hatékony működés a
legfontosabb. A paksi atomerőmű az országban a legolcsóbban termeli a villamos energiát, és a jövőt tekintve az a
feladat, hogy minél hosszabb ideig tehesse ezt. Ennek fontos részei az üzemidő-

Az Atomerőmű Tűzoltóság az idei
évben fennállásának huszadik évfordulójához érkezett. A jeles esemény
alkalmából emlékérmet adtak ki,
jubileumi könyvet jelentettek meg és
ünnepséget rendeztek.
Az ASE étteremben 2010. október 13-án
tartott rendezvényen jelen voltak a szakmai
felügyeletek, a társszervek, a partnercégek
vezetői, a megye tűzoltóságainak parancsnokai, a Paksi Atomerőmű Zrt. (PA Zrt.),
az Atomix Kft. és az erőműves tűzoltóság
vezetői, munkatársai.
Az Atomerőmű Tűzoltóság vezetője,
Bőhm Péter tűzoltóparancsnok bevezető
szavai után Kováts Balázs, a PA Zrt. vezető
mérnöke mutatta be az évforduló alkalmából megjelentetett könyvet, majd Hamvas
István, a PA Zrt. vezérigazgatója mondott
köszöntőt, és Sarkadi Ferenc tű. alezredes
átadta a Tolna megye hivatásos tűzoltóságainak közös ajándékát jelentő díszserleget.
A jubileumi könyvet, ahogy 2000-ben is,
az akkor kiadott, a tűzoltóság első tíz évét
összefoglaló könyv lektora, Kováts Balázs
mutatta be. A Paksi Atomerőmű Tűzoltóság
20 éve, 1990-2010 című könyv ismertetése
során szólt a tűzoltósághoz való kötődéséről.

hosszabbítás és az új blokkok építése.
Ehhez szükséges feltétel, hogy az erőmű
működését a társadalom elfogadó magatartása is segítse.
Az ünnepségen a kitüntetettek a róluk
szóló méltatást követően a vezérigazgatótól
a színpadon vették át a Céggyűrűt, mely
eseményt a kollégák nézőtérről felhangzó
vastapsa kísért.
Céggyűrű kitüntetésben részesült: Bauer
Andrásné, Bernát Csaba, Bognár Péter
József, Dénes László, Donáczi Ilona, Halász
János, Hanuszka Gyula, Kern Józsefné,
Kesztyűs László, Kiss Gábor, Kovács
György, Kőmüves István, Lakatos Gábor,
Lengyel József, Nagy Csaba, Patek Gábor,
Szabó Péter, Szente László, Torma Béla és
Törjék Ferenc.
A kitüntetések átadását és az ünnepi
műsort követően Süli János vezérigazgatóhelyettes pohárköszöntőt mondott, majd
állófogadással folytatódott az est.
Gratulálunk a kitüntetetteknek!
Wollner Pál

20 éves az Atomerőmű Tűzoltóság
KÖSZÖNTJÜK TŰZOLTÓINKAT!
Mint mondta, egy könyvet az tesz érdekessé,
ami kimarad belőle. Ennek kapcsán említést
tett Moldova György tűzoltókról szóló könyvéről, amiből a paksi atomerőmű tűzoltósága azért maradt ki, mert rendben működik.
Az erőműves tűzoltók jubileumi könyvében
csak sikerekről van szó, mert nem is volt
más. Az elmúlt húsz évről csak felsőfokban
lehet beszélni. Átgondolt, tudatosan épített
innovációs rendszert alakítottak ki a tűzoltóságon. Sikerüknek alapja a működési kódex,
amelyben a tűzoltók elkötelezettségüket és
hitvallásukat nyilvánítják ki. Ebben rejlik
az a szemlélet, gondolkodásmód, ami folyamatos sikerük titka, és amit széles körben
kellene terjeszteni. A könyvbemutató során
köszönetét fejezte ki a könyv szerkesztőjének, Lovászi Zoltánnénak, és lektorának,
Csőglei István ny. tűzoltó ezredesnek.
Hamvas István vezérigazgató beszédében kiemelte, hogy a továbbiakban a tűzoltóságra hosszabb munkásévek várnak,
mint magára az atomerőműre. Ennek oka

egyrészt az atomerőmű meghatározott
üzemideje, tekintve, hogy a leállást követően az őrzési-biztonsági feladatok miatt
a tűzoltóságra jelentős szerep hárul. Másrészt az atomerőműben megfelelő tűzbiztonságnak kell érvényesülni az új blokkok

építése és azok majdani leállása, valamint
a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának
működése idején is. Az atomerőmű tűzoltósága mindig úgy működött, hogy soha nem
hívta fel magára a figyelmet, tette a dolgát,
fejlesztette a technikáját, a tevékenységi

A magyar tudomány napja

Lobbitalálkozó
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Széchenyi István 1825. november 3-án,
az országgyűlés ülésén ajánlotta fel birtokainak egy évi jövedelmét a Magyar
Tudós Társaság alapításának céljára.
Ezt a napot 1997 óta ünnepeljük, és az
országgyűlés 2003-ban nyilvánította hivatalosan a magyar tudomány ünnepévé.

Tolna megye legjelentősebb gazdasági és társadalmi szervezeteinek, cégeinek és intézményeinek vezetői, képviselői
vettek részt a 2010. október 8-án rendezett VII. Szekszárdi
Lobbitalálkozón. A Csapó Dániel mezőgazdasági iskola palánki parkjában tartott találkozón – melynek a Paksi Atomerőmű
Zrt. is támogatója – Hamvas István, a PA Zrt. vezérigazgatója
mondott köszöntőt.

körét (alpintechnika, mentőszolgálat stb.),
és csak akkor került a középpontba, amikor a hivatásos állományú tűzoltóságból
létesítményivé alakult. Hamvas István kiemelte, az Atomerőmű Tűzoltóság azzal a
felkészültséggel, mellyel az erőmű bármely
területén gyors és szakszerű segítséget
nyújt, egyben biztonságot közvetít, ami a
munkahelyi légkör tekintetében kedvezően érzékelhető. Az elmúlt húsz év ezt a
nyugalmat sugározta.
Sarkadi Ferenc alezredes, szekszárdi
tűzoltóparancsnok a Tolna megyén belül
működő hivatásos tűzoltóságok nevében
átadott emléktárgy kapcsán elmondta, hogy az ajándékozás mögött komoly
szakmai kapcsolat áll. A hivatásos és a
létesítményi tűzoltóságok kölcsönösen
segítik egymást, együttműködnek úgy
a tűzoltási, műszaki mentési feladatok,
mint az új technológiák alkalmazása tekintetében. Hangsúlyozta, hogy az erőmű
üzembe helyezése idején jelentős szerep
hárult a jól képzett hivatásos tűzoltókra,
és amikor tűzoltóságról van szó, nem lehet
elkülöníteni a létesítményi, az önkéntes, a
köztestületi tűzoltóságot, hisz mindenütt
azonosak a célok és az elvárások.
Folytatás a 2. oldalon

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA)
november 3-án, a budapesti székházában ünnepi ülés keretében több akadémiai díj átadásával tette emlékezetessé
ezt a napot. Ekkor került átadásra az
MTA és a Paksi Atomerőmű Zrt. által
1999-ben alapított Wigner Jenő-díj. Az
idei díjat megosztva Keresztúri András
és Lovas István kapta.
Keresztúri András a reaktorfizika
egyik legismertebb hazai kutatója.
Nagy szerepet játszott és játszik mind
a mai napig a paksi atomerőmű biztonságának megalapozásában. Magyarországon
az üzemzavar elemzések egyik vezető szakértője.
Számos paksi projektben játszott vezető szerepet
és kiemelkedően járult hozzá a Atomenergia-kutató
Intézet paksi tanácsadó szerepéből adódó feladatok
teljesítéséhez. Keresztúri András egyike azoknak a

kiváló szakembereknek, akik a szakma teljes megbecsülését élvezik.
Lovas István az atommagfizika és a részecskefizika terén
ért el nemzetközileg is elismert és nagyra értékelt eredményeket, amelyekkel jelentősen hozzájárult az anyagi
világ mikroszerkezetének egyre mélyebb és pontosabb

megismeréséhez, valamint a nukleáris kultúra hazai terjesztéséhez. Kutatásaiban
a kísérleti és elméleti oldal egységének a
megteremtésére törekedett.
A „Hevesy György-díj a nukleáris biztonságért” elnevezésű díj az MTA, a „Somos
Alapítvány a védelmi oktatásért és kutatásért” közhasznú szervezet, valamint a
Paksi Atomerőmű Zrt. közérdekű kötelezettségvállalása alapján jött létre.
A díjnak két kategóriája van, az I. (felnőtt)
kategória díját megosztva dr. Lévay Béla és
dr. Nagy Sándor kapta.
Lévay Béla fél évszázada tanítja az ELTE
TTK-n a magkémia elméletét és gyakorlatát. Ezen idő alatt a magyar nukleáris
kémia művelőinek több generációját oktatta és képezte. Ezt a munkáját segítette
több egyetemi jegyzet és könyv, melyeknek
társszerzője vagy szerkesztője volt.
Nagy Sándor négy évtizede oktatja az ELTE
TTK-n a magkémiát igen magas színvonalon. Tudományos
kutatást a Mössbauer-spektroszkópia témakörben végzett. Az UNESCO 2005-ben kérte fel egy „online” enciklopédiában a magkémia fejezet összeállítására és szerkesztésére. A II. (Ph.D.) kategóriában érvényes pályázat
Beregnyei
hiányában nem adtak ki díjat.
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Lovásziné Anna

Süli János Paks
díszpolgára

Elsők között a segítségnyújtásban
Az október 4-én, Ajka mellett bekövetkezett vörösiszap-katasztrófa a mély
megrendülésen túl a segíteni akarást is kiváltotta a társadalom szinte
minden tagjából. A timföldgyár vörösiszap-tárolójának gátszakadása 10
ember halálát okozta, több mint 120an pedig megsebesültek. Kolontáron
50, Devecseren 230-270 ház rongálódott meg vagy vált lakhatatlanná.
A Paksi Atomerőmű Zrt. (PA Zrt.) az elsők
között nyújtott segítséget a bajbajutottaknak,
október 8-án két fordulóban több mint 1 millió forint értékű segélyszállítmányt juttatott el
Devecserre. A szállítmány jelentős mennyiségű védőeszközt, ruhát, takarítóeszközt és
élelmiszert tartalmazott. A devecseri védelmi
bizottság kérése alapján, a kárelhárítás és a
helyreállítás segítésének érdekében a paksi
atomerőmű vezetése biztosította az önkéntes munkavégzés lehetőségét munkavállalói
számára a vörösiszap-sújtotta településen. A
segítségnyújtás megszervezéséről és lebonyolításáról Bana János, a baleset-elhárítási
osztály vezetője számolt be.

– Hogyan kezdődött az önkéntes munkavégzés megszervezése?

– A segélyszállítmányok Devecserre juttatásakor, a helyszíni egyeztetés során az operatív
törzs kérte, hogy amennyiben lehetséges, ne
csak eszközökkel, hanem önkéntes munkaerővel is segítsük őket. A baleset-elhárítási osztály összeállított egy javaslatot az önkéntesek
toborzására és helyszínre juttatására, amelyet
a cégvezetés jóváhagyott, és támogatásáról
biztosította a szervezetet a lebonyolítást illetően. Azt hozzá kell tenni, hogy ezt megelőzően
számtalan telefonhívást kaptunk, aktív dolgozók és nyugdíjasaink részéről is, akik a kétkezi
munkát felajánlva szerettek volna segítséget
nyújtani a helyieknek. Ezt követően közel két
héten keresztül több mint száz fő vett részt az
elhárítási munkákban, volt, aki több napon
keresztül is.

– Milyen konkrét feladatai voltak az
önkénteseknek, hogyan telt egy nap?
– Minden reggel 5 órakor indultunk az
atomerőműből, és sötétedésig maradtunk.
Az önkénteseket a baleset-elhárítási készletből polgári védelmi védőruhával, gumicsizmával, gumikesztyűvel, tyvek ruhával és
porálarccal láttuk el. A helyszínen mindennap fél nyolckor eligazítást tartott a kárhelyparancsnok, aki meghatározta, hogy az önkéntesek hol fognak aznap munkát végezni.
Az ország minden területéről odavezényelt
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Miniszteri
elismerés Elter
Józsefnek

Az idei évben Süli János, a Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgató-helyettese kapta
a Paks Város Díszpolgára címet, melyet a
város érdekében kiemelkedő érdemeket
szerzett személyek iránti tisztelet elismeréseként alapítottak. A kitüntetést Hajdú
János polgármester adta át a város október
23-i ünnepségsorozata keretében a Városi Művelődési Központban tartott ünnepi
képviselő-testületi ülésen.
Süli János 1980-tól dolgozik Pakson,
kezdetben mérnökként, majd csoportvezető, osztályvezető, főosztályvezető,
műszaki igazgató, vezérigazgató, jelenleg
vezérigazgató-helyettesi beosztásban. Hitvallása, hogy „mindig ott kell helyt állni,
ahol éppen van az ember”. A díszpolgárság számára azt jelenti, hogy az erőmű és a
város együttműködése jó úton jár, a város
jobb minőségű életteret ad, a gyermekek
itt tanulhatnak, sportolhatnak, biztonságban vannak. Kitüntetéséhez gratulálunk!

Október 23-a alkalmából a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban rendezett ünnepségen miniszteri elismerésben részesült dr. Elter József, a Paksi Atomerőmű
Zrt. nukleáris főosztályának vezetője.
Fellegi Tamás miniszter a kitüntetéssel
dr. Elter Józsefnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium feladatainak ellátása
során végzett eredményes, példamutató
tevékenységét értékelte, jutalmazta. Az
elismerést Hegmanné Nemes Sára államtitkár adta át Elter József részére, kinek
ez úton gratulálunk!
LAnna

10 órában, derekasan helytálltak. A helyi
önkormányzat és a devecseriek pedig nagyon hálásak voltak a segítségért. Naponta
többször meleg teával, kávéval és szendvicsekkel lelkesítették a segítőket. Mindent
összevetve úgy gondolom, hogy a paksi
atomerőmű erejéhez mérten, a társadalmi
felelősségvállalás fontosságát átérezve, mindent megtett a bajbajutottak megsegítéséért.
Köszönet illet mindenkit, aki segített ebben
a nehéz helyzetben.
edett
hivatásos tűzoltók irányították a munkálatokat. A kárterületen elsősorban azokról a
helyekről kellett az iszapot eltávolítani, ahol
a munkagépek ezt nem tudták elvégezni. A
letisztított talajra gipszet szórtunk, amitől
úgy tűnt, mintha havazott volna. Bár ez nem
tartott sokáig, mert a gépek mozgása lassan
újra vörösre festette az utcákat, udvarokat. A
szennyezett bútorokat, tűzifát és egyéb eszközöket konténerekbe kellett összegyűjteni,
hogy el tudják szállítani a gyűjtőhelyre.

– Mit tapasztaltatok a helyszínen,
milyen benyomást szereztetek?

– Az első benyomása a településre érkezőnek az volt, hogy ez egy háborús övezet.
Mindenhol fegyveres rendőrök, védőruhába
öltözött katonák és katasztrófa-védelmisek.
Amit tapasztaltunk, hogy a szörnyű pusztítás, amit az iszapömlés a településen okozott,

sokkal súlyosabb képet mutatott, mint amit a
fényképek, vagy a tévéadások visszaadnak.
Mindenhol a vörös iszapot, a fásult helyieket
és a védőeszközben dolgozó embereket lehetett látni. Furcsa volt, hogy sehol egy háziállat,
kutya vagy macska, és elszórva személyes
tárgyak, fényképalbumok hevertek az udvarokon. Ez mindannyiunkat megviselt.

– Hogyan összegeznéd a Devecseren,
önkéntes munkával töltött két hetet?

– Jó érzéssel tölt el, hogy a lehetőségeinkhez mérten segíthettünk, és konkrét,
szemmel látható, tapasztalható eredménye volt a munkánknak. A közös munka
összehozta az embereket, és a napok során
már mint ismerősök köszöntötték egymást
a mi munkavállalóink, a tűzoltók és a munkagépkezelők. Önkénteseink, akik nehéz
fizikai munkát végeztek mindennap, közel

A segítõk
Az atomerőmű óvóhelyén adták át a munkaruhákat és gumicsizmákat azoknak, akik jelentkeztek,
hogy fizikai segítségnyújtással vegyenek részt
a vörösiszaptól sújtott Devecser kárelhárítási,
helyreállítási munkáiban.
Az óvóhelyen Pupp Józsefné raktárkezelő adta át
a ruhákat a folyamatosan érkező dolgozóknak,
akik közül Károlyi Károly a sugárfizikai laboratórium vezetőmérnöke azért jelentkezett a felhívásra,
mert fontosnak tartja a tényleges segítséget.
Mint mondta, helyén való az anyagi támogatás
is, de ha a két kezével segít, akkor személyesen
győződhet meg arról, hogy valóban ott segített,
ahol nagy szükség volt rá, és látja annak eredményét is. Horváth János kalibráló szintén a sugárfizikai laboratórium dolgozója, ő is fontosnak tartja
az önzetlen segítséget. Szívesen vállalta a hajnali
indulást és a késő esti hazaérkezést, mert tudta,
munkájára szükség van. Lovászi Endre az irányítástechnikai műszaki osztály berendezésmérnöke szerint az embernek mindig úgy kell cselekednie, ahogy szeretné, hogy mások is cselekedjenek
vele. Kiemelte: „Ha mi hasonló bajban lennénk,

A Paksi Atomerőmű Zrt. 2010. október 8-án munkavállalói kezdeményezésre pénzgyűjtést indított a
vörösziszap-katasztrófa károsultjainak megsegítésére. A támogatások összegyűjtésére kihelyezett
urnákban egy hét alatt összesen 781.605 forint
gyűlt össze. Ezúton is szeretnénk megköszönni
munkatársainknak az adományokat.Az MVM
Csoport tagvállalatai a munkavállalók adományain túlmenően 100 millió forintot ajánlottak
fel a bajbajutottaknak, a Paksi Atomerőmű Zrt.
ebből 40 millió forinttal segített. Az adomány egy
részét a cégcsoport a Nemzeti Segélyvonalon
keresztül juttatta el a Magyar Vöröskeresztnek,
a Magyar Ökumenikus Segélyszervezetnek, a
Baptista Szeretetszolgálatnak, a Magyar Máltai
Szeretetszolgálatnak és a Katolikus Karitásznak. A
felajánlás másik része pedig a Magyar Kármentő
Alapon keresztül jutott el a rászorulókhoz.

mi is örömmel fogadnánk a segítséget.” Szabó
Béla, a Munkavédelmi Bizottság elnöke a devecseri segítségnyújtásból visszatérve összegezte
tapasztalatait: „A kárelhárítási munka mellett
arra is kíváncsi voltam, hogy az ottani emberek
miként élik meg ebben a helyzetben a velük való
törődést. Úgy láttam, sok kívánni valót hagyott
maga után a felsőbb szintű felelősségvállalás,
a hulladékkezelés. A kommunikáció hiánya és
az egymásnak ellentmondó információk sem
könnyítik meg a károsultak életét. A segítségnyújtásban viszont rendkívül nagy szerepük volt
azoknak, akik odamentek és lapátoltak, takarítottak, mert a vörösiszapot sok helyről csak
kézi erővel, kézi munkával lehetett eltávolítani.”

Stadler Csaba rendszerfelelős
a digitális rendszerek osztálytól
ment segíteni. Mint amilyennek a
média bemutatta a katasztrófát,
a valóságban is ugyanazokat a
megrázó körülményeket tapasztalta. Óriási károk keletkeztek, és
szinte kilátástalannak, véget nem
érőnek látta a helyreállítási munkát. Többedmagával egy nap alatt
csak egy családi ház kertjét tudták megtisztítani,
ahol még további egy napra volt szükség a teljes
befejezéshez, és nagyon sok ház állt hasonlóan elkeserítő körülmények között. Skach Lóránt
nyugdíjasként vett részt a munkálatokban. Több
nyugdíjas társával, Kiss Miklóssal, Szabó Istvánnal
és Papp Lajossal, akikkel még aktív dolgozóként
tagjai voltak a baleset-elhárítási szervezetnek, ott
szerzett szaktudásukat igyekeztek hasznosítani a
károk helyreállításában, például nagynyomású
tisztítógép használatával. Ők is részt vettek az iszap
lapátolásában, a kertek kármentesítésében, és
valamennyien, mint egy nyugdíjas elhárító csapat, készenlétben állnak, hogy ha kell, hatékonyan tudjanak segíteni.
LAnna

Folyik a múzeumi épület
„felöltöztetése”

Dr. Csom Gyula állami kitüntetésben részesült
Október 23-i ünnepünk alkalmából a Magyar
Köztársasági Érdemrend középkeresztje kitüntetésben részesült dr. Csom Gyula, a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
(BME) Nukleáris Technikai Intézetének (NTI)
professzor emeritusa, a műszaki tudomány
doktora.
A kitüntetéssel a magyar nukleáris és atomenergetikai szakemberképzés terén végzett iskolateremtő tevékenységét, a BME oktatóreaktorának
tervezése, létesítése és üzemeltetése során kifejtett sok évtizedes kimagasló munkáját, a hazai
atomenergetikai közéletben betöltött aktív és
iránymutató szerepét ismerték el.
Dr. Csom Gyula a paksi atomerőműhöz már
a kezdettől fogva több szálon kötődött. A
70-es években működő Nukleáris Biztonsági
Szakbizottság tagjaként részt vett az atomerőmű létesítésével, üzemeltetésével kapcsolatos
biztonsági elvek és előírások előkészítésében.
Az akkori Országos Atomenergetikai Bizottság
megbízásából vezetésével állították össze a
paksi atomerőmű üzemeltető személyzete
számára azt a képzési követelményrendszert,
ami később alapját képezte az erőmű szakemberképzésének. Az atomerőmű induló
személyzetének szinte minden tagját – technikustól az igazgatóig – oktatta valamilyen
formában. Az NTI igazgatójaként nemcsak
irányította az oktatást, de maga is részt vett
benne. Az erőmű létesítése során műszaki
tervezési feladatokat is végzett. A sugárvédelmi falak minősítésének elkészítésén túl munkatársaival kidolgozta a belső sugárvédelmi
rendszer alapját, és megtervezték a kéményen kimenő nemesgáz-aktivitást mérő berendezést. Szerzőként, illetve társszerzőként

számos könyvet
és atomerőműves
jegyzetet írt, mint pl.
a Reaktorelmélet c.,
vagy az Atomerőmű
felépítése és berendezése c. jegyzeteket. A PA Zrt. támogatásával megjelentetett és az atomerőmű mérnökei
által használt az Atomerőművek üzemtana
c. könyvének most készíti a negyedik kötetét
társszerzők bevonásával.
Tevékenységének jelentős része kapcsolódik a
BME-hez, ahol 1958-ban szerzett gépészmérnöki oklevelet, és ahol 1959-től napjainkig dolgozik. Vezetésével indult el a tanreaktor kutatási és oktatási munkája. A nemzetközi hírűvé,
elismertté fejlesztett intézet vezetéséről később
dékáni kinevezése miatt mondott le. Betöltötte
a Magyar Tudományos Akadémia Energetikai
Bizottságának titkári és elnöki posztját. Elnöke
volt Magyar Nukleáris Társaságnak, melynek
munkájában ma is aktívan részt vesz.
Mindig az energetikát és az atomenergetikát képviselte. 2005-2006-ban vezetője volt
annak a független szakértői bizottságnak,
amely összeállította Magyarország energiapolitikai téziseit 2030-ig, és amiben már egyértelműen megjelent az erőmű bővítésének
gondolata. Figyelemmel volt a lakosság szempontjából meghatározó független szakemberek állásfoglalásának kialakításában. Hosszú
időn keresztül hatékony munkát fejtett ki az
atomerőmű elfogadottsága és az erőműbővítés sikere érdekében.
Lovásziné Anna

Nagy fába vágta a fejszéjét az atomerőmű, amikor az
üzemtörténeti gyűjteményét országos szakmúzeumi
rangra kívánta emelni. Ennek a folyamatnak az első
állomását a volt 306-os raktár átalakítása jelentette,
majd az átalakított épületbe 2010 júliusában megkezdhettük az 1992 óta gyűjtött anyagok beszállítását és szakszerű feldolgozását. Ehhez a munkához elengedhetetlen az atomerőműben jelenlévő
szakmák képviselőinek hatékony segítsége. Ilyen
segítséget nyújt dr. Germán Endre, a környezetellenőrző laboratórium nyugalmazott vezetője. Endre
vállalkozott arra, hogy a szakterületén használt technikai eszközöket összegyűjti – utódja, Manga László
segítségével –, és olyan leírást készít róluk, amely
megfelel a múzeumi tárgyakkal szemben támasztott
technikatörténeti elvárásoknak, ugyanakkor néhány
mondatban összefoglalva érthető tájékozódási pontot jelent a majdani múzeumlátogató számára is.
Nagyon szeretnénk, ha Endre példáját többen is
követnék, hiszen olyan szakmúzeumi gyűjteményt
kívánunk létrehozni, amely méltó emléket állít az
atomenergetikának.
-beri-
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Folytatás az első oldalról.
Az ünnepséget követő beszélgetés során
Csőglei István, az első tíz évről szóló könyv
szerzője felidézte a kezdeti időszak nehézségeit, az államközi szerződést, a magyar
jogszabályokat, a tűzveszélyességi fokozatot
stb. Pista bácsi elmesélte, hogy legelőször 72
főt képeztek ki tűzoltói feladatokra az erőmű
dolgozóiból. Később, 1990-ben 38 tűzoltóval
létrehozták az állami őrsöt, amit – egy törvényi előírásból adódóan – át kellett alakítani,
és így 1994-ben megalakult az Atomix Kft.
Tűzoltási és Kárelhárítási Szakágazata mint
Atomerőmű Tűzoltóság.
Radnóti István, a PA Zrt. biztonsági igazgatója
kiemelte, hogy a tűzoltóság az erőmű biztonságának szerves részét képezi, és túlmutat a
klasszikus tűzoltási feladatokon. Úgy az erőmű
személyzete, mint a külső partnerek részéről
elismerés illeti a tűzoltók műszaki mentési és
sürgősségi betegellátási tevékenységét. A tűzoltóság által kiképzett erőműves személyzet jó
színvonalon képes a tűzoltósággal kapcsolatos feladatait ellátni.
Szinger Csaba, az Atomix Kft. ügyvezető igazgatója megtiszteltetésnek tekinti, hogy ajánlása szerepel a könyvben. A tűzoltóságot az Atomix Kft.
kiemelkedő és meghatározó pontjának tekinti. A
kft. számos területen ért el szép sikereket, és az
atomerőmű számít a munkájukra. A tűzoltóság
a mintaértékű minőségirányítási szemléletével
és jelentős informatikai, munkavédelmi, környezetvédelmi bázisával nagymértékben segíti az
Atomix Kft. eredményes működését.
Bőhm Péter parancsnok köszönetnyilvánításnak tekinti a tűzoltóság 20 évét bemutató
könyvet. Ily módon is kifejezik köszönetüket
mindazok iránt, akik a tűzoltóságot létrehozták,
akik itt dolgoznak, és ezt a szándékot a könyvben megjelenő nevekkel, fotókkal, írásokkal
is igyekeztek erősíteni. Visszaemlékezve a
parancsnok elmondta, hogy kezdetben különlegesnek számított az az ideológia, ami részéről megnyilvánult, és amit többen kétkedve
fogadtak. Az élet és a környezet azonban azt
igazolta, hogy jó úton indultak és haladnak.
Tevékenységüket elismerik, és reméli, ez erőt
ad majd a következő évtizedek munkáihoz.
Az Atomerőmű Tűzoltóság valamennyi munkatársának köszönetünket fejezzük ki, és további
munkájukhoz nagyon jó egészséget kívánunk!
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20 éves az Atomerõmû
Tûzoltóság
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szakmai program azonban nem lehetett volna
teljes, ha a radioaktív hulladékok elhelyezésének nemzeti stratégiájával nem ismerkednek
meg a résztvevők. Az RHK Kft. által üzemeltetett Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (KKÁT)
és a bátaapáti tároló megtekintése e területről
is átfogó információkkal szolgált.
A magyarországi ismeretszerző túra Pécsett a
Mecsek uránbányáinak nagy aktivitású hulladékok tárolására való felhasználásával kapcsolatos előadásokkal fejeződött be. A megvalósított program a Nemzetközi Atomenergiaügynökség teljes elégedettségét hozta, melyhez
a részt vállaló intézetek számos szakértőjének
felkészültségére és támogatására elengedhetetlen szükség volt. Ezúton is köszönet mindannyiuk számára.
Venczel László

A középkori egyetemért
A pécsi Középkori Egyetem Alapítvány
– mely az első magyar egyetem történetét,
maradványait és az Aranyos Mária-kápolna
értékeit kívánja a nyilvánosság előtt bemutatni – októberben tartotta kuratóriumi ülését. A
rendezvényen elhangzott, hogy a Paksi Atomerőmű Zrt.-től kapott támogatást leporelló és
kiadvány készítésére használták fel, és megemlékeztek Lipovszky Gyuláról, az atomerőmű egykori rendészeti osztályvezetőjéről, aki
sokat tett azért, hogy az atomerőmű felkarolja
az alapítvány tevékenységét.

Dr. Czimmer Rolandot nevezték ki
2010. október 15-én a jogi osztály
vezetőjévé, valamint a társaság vezető
jogtanácsosává.
– Hogyan indult a pályafutása, mely
területen dolgozott korábban?

FOTÓ: BODAJKI ÁKOS

2003-ban végeztem a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi karán. Az
egyetem elvégzését követően egy budapesti
ügyvédi irodában kezdtem el dolgozni, ahol
főként egy nagy, multinacionális távközlési cég jogi ügyeivel foglalkoztunk. Itt egy
évet töltöttem, majd 2004. november 1-jétől
2006. február 28-ig munkaerő-kölcsönzés
keretében a paksi atomerőmű jogi osztályára kerültem. Jogi előadóként kezdetben elsősorban a hatósági engedélyezési
eljárásokhoz kapcsolódó jogi kérdésekkel
foglalkoztam, például az üzemidő-hosszabbításhoz kapcsolódó környezetvédelmi engedélyezésben vehettem részt, de fokozatosan bekapcsolódtam a jogi osztály egyéb
feladataiba is.
2006. március 1-jétől az MVM Zrt. jogi és
igazgatási osztályán először jogi szakértőként, majd a szakvizsga letételét követően
2008-tól jogtanácsosként dolgoztam.
Ez idő alatt lehetőségem volt a villamosenergia-iparág több területének jogi
szegmensével megismerkedni, ennek
keretében részt vettem több erőmű-beruházási projekt előkészítésében, a projektekhez kapcsolódó szerződések kidolgozásában, az Európai Unió bizottsága által
a HTM-ek (hosszú távú megállapodások)
vonatkozásában indított eljárásokban, a
villamosenergia-termelői tevékenységhez
kapcsolódó egyes engedélyezési feladatok lebonyolításában. Közreműködtem
az erőművek rendelkezésre állásának
igénybevételére, kapacitáslekötésre és
a termelt villamos energia értékestésére
kötendő megállapodások kidolgozásában, a villamos energia kereskedelmi
tevékenységéhez kapcsolódó különböző
engedélyezési és szerződés-előkészítési
feladatok végzésében.
Lehetőségem nyílt rálátni a megújuló
energiaforrással, a hulladékkal mint energiaforrással termelt villamos energia és a
kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvétele rendszerének kialakításával és
fejlesztésével kapcsolatos tevékenységre,

az úgynevezett KÁT-mérlegkör működésére, a menetrendezésre, az ún. 3-as energiacsomagnak történő megfelelés érdekében
végzett előkészítő tevékenységre, a vertikálisan integrált vállalkozásra vonatkozó
speciális unbundling szabályok gyakorlati
alkalmazására, az MVM-társaságcsoportban a szén-dioxid-kibocsátás kereskedelmével kapcsolatban felmerülő ügyekben
történő vitelére.
Részt vettem a Lévai-projekt munkájában, az MVM Zrt. delegáltjaként az engedélyezési munkacsoport tevékenységéhez
kapcsolódó jogi feladatokat végeztem.
Munkakörömbe tartozott továbbá az
MVM Zrt. informatikai, távközlési, biztonsági, kommunikációs, számviteli és
műszaki- szakterületei jogi ügyeinek intézése, szerződések előkészítése, véleményezése, jogtanácsosi szignálása, egyes
kiemelt projektekben jogi szakértőként
történő részvétel, meghatározott kérdésekben a vezető jogtanácsos helyettesítése. Természetesen vannak olyan kérdéskörök, amelyeket – figyelemmel a rájuk
vonatkozó és időkorlátozás nélkül fennálló titoktartási kötelezettségemre – még
csak összefoglalóan sem áll módomban
megemlíteni.
Az MVM Zrt.-nél betöltött munkaköröm mellett, 2008 januárjától az
MVMI Informatika Zrt.-nél is jogi szakértőként dolgoztam 2008 decemberéig, amikor
is előbb az MVMI Zrt. ügydöntő Felügyelő Bizottsága tagjának, majd 2010 októberében a testület elnökének választottak.

A véradásról
A paksi atomerőműben október 13-án
tartott véradás eltért az eddigiektől. Ennek okát az adta, hogy kérés érkezett a
vörösiszaptól sújtott, ökológiai katasztrófát átélt ajkai térségből a sérültek ellátása
miatti nagyobb vérmennyiség szükségessége iránt.
A PA Zrt. Vöröskereszt Alapszervezete
ez alkalommal is az I. sz. orvosi rendelőbe
várta az erőmű üzemi területén munkát
végző valamennyi dolgozót. A véradáson
164-en jelentek meg, kik közül 12-en először adtak vért. A vizsgálat során 18 főt kisebb eltéréssel kiszűrtek, akiknek további
orvosi ellenőrzést javasoltak.

Október 15-én zárult az orosz Atomsztrojexport, a francianémet-japán ATMEA, a francia-német AREVA, majd a
dél-koreai KEPCO előadásai után Tengelicen a potenciális
szállítók februártól tartó tervismertető napjainak sorozata.
A pár éve a japán Toshiba többségi tulajdonát képező amerikai
Westinghouse három európai üzletfejlesztési szakembere illetve négy
budapesti USA követségi gazdasági alkalmazott volt jelen a partner
részéről. A hallgatóságot az MVM és PA Zrt. képviselőin túl az AEKI,
EGI, ERŐTERV, ERBE, Mélyépterv, NUBIKI, SOM System, IDS Scheer
(projekt iroda), valamint az OAH NBI és NFM szakemberei alkották.
Összesen mintegy 55 fő vett részt a rendezvényen.
A Lévai projektről szóló szokásos magyar ismertetést követően a
partnerek 4 fő tematikus csomagba foglalták az AP1000 atomerőmű
típusról szóló előadásaikat:
•Általános bevezető és értékek.
•AP1000 aktualitások, 2010. szept. állapot .
•Biztonság – főbb tervezési megoldások, passzív rendszerek.
•Biztonság – aktív rendszerek a mélységi védekezés jegyében.
Az előzetesen kiküldött tucatnyi kérdésünket részben a fenti
előadásokban, részben külön kiselőadásokban válaszolták
meg. Sajnos nem teljes körűen, és a kiselőadásokból is
csak ötöt (repülőgép becsapódás hatásai, MOX üzemanyag
alkalmazása, terheléskövető üzemmód, 50 Hz-es villamos
főberendezések, gyártás lokalizációja Magyarországon) adták
át írásban is. Ezzel nem tűntek ki a korábban szerepelt szállító
jelöltek sorából, mert azok többsége is inkább marketing
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Az idei esztendőben immár hetedik alkalommal került sor a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) kétéves biztosítéki felügyelői
képzési program magyarországi záróakkordjának megrendezésére. A kéthetes eseményre
a világ fejlődő országainak – az idei esztendőben Fehéroroszország, Uganda, Bangladesh,
Myanmar, Jordánia és Indonézia – egy-egy
képviselője látogatott hazánkba, hogy a nukleáris tudomány, kutatás-fejlesztés, termelés,
bányászat (Pécs), valamint a vonatkozó hatósági tevékenységek témakörében tájékozódjék.
Az első hét vendéglátói az Országos Atomenergia-hivatal, a Központi Fizikai Kutatóintézet
és az Izotóp Intézet mellett a BME Tanreaktora
voltak, ahol a vonatkozó területek kiváló ismerői tartottak rendkívül hasznos elméleti előadásokat és műhelygyakorlatokat. A második
hét a paksi atomerőmű által szervezett programmal folytatódott. A vendégek az erőmű
üzemanyagciklusának különböző területeivel,
a fizikai védelem újdonságaival, a balesetelhárítás részleteivel ismerkedtek és különös
figyelemmel hallgatták az erőmű eddig elért
eredményeit és a közeljövő kihívásait bemutató előadásokat. Az elméleti ismereteket a
Karbantartó Gyakorló Központ megtekintése
és az ott található berendezéseken lehetővé
váló mérési gyakorlatok tették teljessé.
A kifinomult, rendkívül sok területre kiterjedő

A véradók között volt Lengyel Tamás karbantartó, az Ovit Zrt. munkavállalója, aki
most adott először vért. A véradás kollégái
körében természetes dolognak számít, és

Amerikai atomerõmû típus
ismertetõje Tengelicen
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eseménynek, mintsem részletes műszaki adatismertetésnek tekintette a rendezvényt, de ez a megközelítés az adott

2010. október 15-től neveztek ki a Paksi
Atomerőmű Zrt. jogi osztályának vezetőjévé,
illetve a társaság vezető jogtanácsosává.
Igyekszem minél hamarabb, teljes
mélységében megismerni a feladatokat,
ebben nagy segítséget nyújt a 2004. november 1-jétől 2006. február 28-ig itt végzett munka, valamint az, hogy az MVM
Zrt.-nél a paksi atomerőművet érintő, jogi
vonatkozású ügyek egy része hozzám került intézésre.
2010. október 14-től kértem, hogy pár
hónapig a Lévai-projektben való tagságomat szüneteltessük, hogy teljes figyelmemmel az új megbízatással járó kihívásokra koncentrálhassak. Ezzel együtt
a Lévai-projekt érdekében az erőműben
több érintett kollégával tartom a kapcsolatot, amennyiben jogi kérdésekkel
megkeresnek, akkor továbbra is a rendelkezésükre állok. Igény esetén pedig
– függetlenül attól, hogy a jogi osztályon
kik tagjai a projektnek – minden munkatársam részt fog venni ebben a tevékenységben.

– Mit tart fontosnak kiemelni szakmai
célkitűzései közül?

Eddigi munkám során láttam jól működő mintákat arra vonatkozóan, hogyan
kell/lehet egy nagy társaság jogi ügyeit hatékonyan kezelni, és e mintákat szeretném
a paksi atomerőműnél is meghonosítani,
alkalmazni. Természetesen a mintákat
– több szempontból is – az erőmű specifikumainak, adottságainak, illetve a fellépő
igényeknek megfelelően módosítani kell,
ezekkel összhangban fogom kialakítani az
osztály egyéb tevékenységeit is.
Munkám során alapvető vezérlő elv
számomra, hogy ez a társaság a villamosenergia-termelésről szól, a jogi
szakág feladata annak biztosítása, hogy
egyfelől a műszaki és egyéb szakterületek minden szükséges jogi segítséget
megkapjanak munkájuk zavartalan elvégzéséhez, másfelől hogy a társaság
működése minden körülmények között
a vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések, társasági dokumentumokban, belső szabályozásokban rögzített
kötelező érvényű előírások maradéktalan betartásával történjen.
Kárpáti Viktor
biztatásukra jelentkezett ő is. Öt hónapja
dolgozik a cégénél, és
ez volt az első alkalma, hogy véradáson
részt vehetett. Mint
mondta, nagyon hasznos kezdeményesnek
tartja az erőműn belül
szervezett véradást,
amit a munkahelyi
vezetők is rugalmasan támogatnak. Számára jóleső érzés volt,
hogy ezzel is segíteni tudott másokon, és
most már ő is biztatja kollégáit, és kéri az
erőműben dolgozókat, hogy bátran csatlakozzanak a véradók táborához.
LAnna

fázisban nem is nagyon kifogásolható. A Westinghouse szakemberei láthatóan már meglévő, folyamatosan fejlesztett,
sok helyen elmondott előadásaikat az adott napi igényekhez
szabták hozzá. Az anyag egyébként professzionális színvonalú, jól felépített, az előadók pedig begyakorlottak voltak.
Akik a hallgatóságból már eddig is behatóan foglalkoztak a
típussal, viszonylag kevés újdonsággal találkoztak, legfeljebb
a frissebb kínai, amerikai és angliai építési, engedélyezési
tapasztalatok, hírek voltak számukra kiemelten érdekesek.
Többeknek viszont ez volt az első részletes, egész napos
ismerkedés a merészebben újító (innovatív), mintsem visszafogottabb fejlesztési lépésekre alapozó (evolúciós) megközelítéssel, a szinte végletekig egyszerűsített, szabványos és
passzív biztonságra alapozó típussal.
Visszatekintve az elmúlt félév öt hasonló ismertetőjére a következők
tetszettek belőlük: az oroszok az általunk már megszokott, de egyben
megújult szemlélete, ATMEA egyelőre még csak tervezőasztalon megnyilvánuló műszaki eleganciája, az AREVA és a Westinghouse létesítések tapasztalatai, és a koreaiak lelkesedése, vevőorientáltsága.
A rendezvények elérték az alapvető célokat:
•Új szakaszba lépett a hivatalos kapcsolatfelvétel a lehetséges
szállítókkal.
•A Lévai projektben szerepet vállaló hazai partnereink mintegy
35-45 fős csoportjai és saját szakembereink első kézből tájékozódhattak.
•A megbeszélések zöme tudatosan, nevelő jelleggel angolul, tolmáCserháti András
cs nélkül folyt.

Szoborparkunk nagyjai
7. rész: Marx György
Az
atomerőmű
Tájékoztató
és
Látogatóközpontja
előtti parkban található a Paksi disputa
nevet viselő szoborcsoport, mely az
atomenergia-kutatásban és gyakorlati
megvalósításában
meghatározó szerepet játszó magyar tudósoknak állít emléket. A parkban Teller Ede,
Szilárd Leó, Wigner Jenő, Neumann János,
Hevesy György, Kármán Tódor, Marx György,
Habsburg Ottó és Lévai András bronzból
készült mellszobra látható. Sorozatunkban
szoborparkunk nagyjait kívánjuk bemutatni olvasóinknak.
Sorozatunk mostani főszereplőjének szakmai elhivatottsága alig ismert határokat.
Mindvégig, az utolsó pillanatig keményen
dolgozott, megtartotta egyetemi előadásait
és élete utolsó két hónapjában is – bár
ülve, köhögve – még három hosszú előadásra vállalkozott a Magyar Tudományos
Akadémián és a paksi atomerőműben.
Marx György (Budapest, 1927. május 25.
– Budapest, 2002. december 2.) Kossuthdíjas magyar fizikus, egyetemi tanár, a
Magyar Tudományos Akadémia rendes
tagja – hasonlóan eddigi szoborparkos
tudósainkhoz – sokat tett az atomerőmű
érdekében.
Alapvetően részecskefizikai és asztrofizikai kutatásokkal foglalkozott. Legnagyobb,
nemzetközi hírű felfedezése 1951-re datálható, ő mondta ki a leptontöltés megmaradását. Ennek lényege, hogy minden atomfizikai folyamatban a lepton nevű elemi
részecskék három nagy családjára különkülön fennáll az a megmaradási törvény,
hogy számuk állandó marad, ha az antirészecskék számát negatívan számoljuk.
Az akadémiai életben is vezető szerepet töltött be: 1948 és 1970 között az
Eötvös Loránd Tudományegyetem elméleti fizika, majd 1970 és 1998 között az
atomfizika tanszék oktatója volt. 1970től 1992-ig az Atomfizikai Tanszék vezetőjeként is munkálkodott. 1999-ben az
amerikai Union College of Dudley tiszteletbeli professzora lett.
Szoborparkunk nagyjai közül többen is
kötődnek a csillagászathoz, az űrkutatáshoz valamilyen módon – ki többé, ki
kevésbé. Marx György tevékenysége kiterjedt a SETI (Search for Extra-Terrestrial
Intelligence, azaz a földönkívüli intelligens
létformákat kereső projekt) kutatásokra
is, a Nemzetközi Csillagászati Unió (IAU)
bioasztronómiai bizottságának pedig az
elnöke volt.
Számos díjat és kitüntetést kapott; ezekből
csak néhány: Kossuth-díj, Szent-Györgyi
Albert-díj, a Brit Fizikai Intézet (Institute of
Physics) Bragg-érme, az Eötvös Loránd
Fizikai Társulat Eötvös-érme, a Magyar
Nukleáris Társaság Szilárd Leó-érme,
Akadémiai Díj, az MTA Arany János
Közalapítvány nagydíja, Budapest Pro
Urbe díja, Hazám díj, illetve a Magyar
Köztársasági Érdemrend középkeresztje.
Marx professzor rendszeresen megjelent a
paksi atomerőmű rendezvényein, előadásokat is tartott ott, az atomenergia szószólója volt és nemzetközileg elismert szakemberként is rendszeresen állást foglalt
annak tiszta és biztonságos volta mellett.
(Forrás: Wikipedia)
Simon Zoltán
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A városunkat bemutató újabb kiadvány a
Julianus útikönyvsorozat keretében látott
napvilágot. A kiadvány három nyelven
(magyar, angol, német) ismerteti Paks
múltját, történelmi, építészeti, kulturális és
vallási értékeit.
A Julianus útikönyvek és füzetek célja,
hogy képet adjanak hazánkról és a
Kárpát-medence minden magyar településéről, továbbá, hogy az európai egyetemek magyar tanszékeinek hallgatói még
a kevésbé ismert településekről is ismereteket szerezhessenek. A könyv Paks
lakossága számára is újdonsággal szolgál, akik a Paksi Turisztikai Információs
Irodában és a Városházán juthatnak
hozzá a könyvhöz.

Könyv és szerkesztője
Az erőműves tűzoltóság megalakulásának 20. évfordulója alkalmából megjelentetett az „Atomerőmű Tűzoltóság
húsz éve, 1990-2010” című könyvet október 13-án mutatták be. A tűzoltóság
történetét Lovászi Zoltánné Anna az
Atomerőmű újság főszerkesztője foglalta
össze, szerkesztette könyv formájába.
Lovászi Zoltánné 1986-1995-ig az atomerőmű szakközépiskolájában titkársági
előadóként, majd 1995-2009-ig az ipari
biztonsági főosztályon titkárnőként dolgozott. 2009. december 1-jétől a Tájékoztató
és Látogatóközpont munkatársa, és egyben
az Atomerőmű újság főszerkesztője. Korábban főszerkesztő-helyettesként segítette a
lapot. Ez évben feladatkörének
megfelelő felsőfokú szakmai
képesítést szerzett.
Anna már harminc éve foglalkozik írással, tudósít helyi és
országos lapok számára, szerkeszt könyveket és kiadványokat. Emellett aktív társadalmi
életet él, egyesületekben tevékenykedik. Számos elismerésben részesült, köztük 2001-ben
Urántoll, 2007-ben Céggyűrű
kitüntetésben. Az tűzoltósággal

való kapcsolata hosszú időre tekint vissza,
úgy az Atomerőmű újságban, mint a szaklapokban rendszeresen beszámol a tűzoltóság eseményeiről.
Munkáját díszgyűrűvel jutalmazták. Közelről tapasztalta
mindazt az elhivatottságot, teljesítményt, amely az erőműves
tűzoltók eredményeihez vezetett. Büszke arra, hogy közéjük tartozónak érezheti magát,
ezért is fogadta örömmel Bőhm
Péter parancsnok felkérését a
könyv megszerkesztésére.
A forrásanyagok, dokumen-

tációk feldolgozását múlt évben kezdte.
Nagy segítségére szolgált Csőglei István
ny. tűzoltó ezredesnek a tűzoltóság első tíz
évéről szóló könyve. A szerkesztés, a formai
és tartalmi egyeztetés, mint mondja, gördülékenyen zajlott.
A könyv előszava és ajánlásai után a kezdetekre való visszatekintés olvasható, majd
szó esik a vállalkozási formáról, a jogszabályokról, az arculatról és a minőségirányítási rendszerről is.
A tevékenység bemutatásánál a tűzmegelőzési, tűzoltási és műszaki mentési, a
szerződésbe foglalt és a szerződésen kívüli
feladatok kerülnek sorra. A saját működéssel összefüggő és az Atomix Kft. szakágazatai felé irányuló teendők mellett teret kap
az Atomerőmű Mentőszolgálat működtetése is. Külön fejezetek foglakoznak az állománnyal, a képzésekkel, a gyakorlatokkal,
a versenyekkel, az egészségmegőrzéssel, a
teljesítményértékeléssel, az elismerésekkel, a felszereltséggel, a jövőbeli célokkal, a
kapcsolattartással, valamint a látogatókkal
és az utóbbi tíz év krónikájával. A mellékletet fotók és újságcikkek gazdagítják.
Mindvégig kiérződik Lovásziné Anna
tisztelete a tűzoltók iránt, ez a könyv a
húszéves történetük hiteles, egyben olvasmányos bemutatása.
GYNYP

felnikbe épített elektromotorral. A hajtáshoz szükséges energiát akkumulátortelepből vagy tüzelőanyag-cellából nyerik.
Mindkét megoldásnak számos altípusa
van, előnyökkel, hátrányokkal.
A tüzelőanyag-cella majd kéttucatnyi
típus, legismertebb a Proton Exchange
Membrane (PEM), például a hidrogén kémiai energiáját közvetlenül elektromos energiává alakítja, szobahőmérsékleten, 60%-os
hatásfokkal. A felvonultatott konstrukciók

már minden téren felveszik a versenyt a
hagyományos belsőégésű, robbanómotoros
járművekkel – még versenyautó is készült
ilyen hajtással, de korlátolt hatótávolságuk
az elterjedés gátja.
Az akkumulátorok töltése lassú, ezért
a „benzinkúton” vagy telepcsere (mint
régen a lóváltó), vagy hosszú várakozás.
Igaz próbálkoznak gyorstöltővel is, de az
megviseli a hagyományos felépítésű akkumulátort, valamint bonyolult, drága a
betáp vezérlése.
A többszörös díjnyertes, magyar fejlesztésű kísérleti üzemanyagcellás „kisautó” a
Szécsényi-programot reklámozó magyar
standon volt látható. A BME és az ELTE
több tanszékének, valamint a diákok közreműködésével történő fejlesztést az MVM is
támogatja. A városi közlekedésre alkalmas
jármű közúti forgalomra alkalmas (sebessége 55 km/h, hatótáv 80 km), engedélyeztetése folyamatban van.
gyulai

FOTÓ: BODAJKI ÁKOS

Újabb kiadvány
Paksról

Az e-autó
Mérnöki kamarai
program
A Tolna Megyei Mérnöki Kamara
(TMMK) kihelyezett elnökségi ülést
tartott Nagymányokon október 8án. A szakmai tanácskozást a helyi
iparterület megtekintése követte.
A kötelező köztestületi feladatok elvégzése után szakmai előadás és helyszíni
bejárás keretén belül ismerkedtünk
megyénk közel 2500 lelket számláló
mikrotérségi központjával. Karl Béla
nagymányoki polgármester a hivatal
tanácstermében ismertette a korábban
prosperáló, majd a bányászat befejezését követően „erodálódott” városuk
történetét és a jövőjükről szóló bátor
elképzeléseket. Megtudtuk, hogy a bányanyitás előkészítése elkezdődött. Az
engedélyeztetési eljárások befejeződtek,

a zöldhatóságtól is megkapták a környezethasználati engedélyt. Ezenkívül egy
iparterületet készítenek elő, ahová a bányaüzemhez kapcsolódó vállalkozások
betelepülését várják.
Ezt követően Verbőci József, a
CALAMITES Kft. ügyvezető igazgatója és Kaufmann Tibor főmérnök „A
mélyművelésű feketekőszén-bányászat
újraindításának előkészületei” címmel
tartott előadást. Itt jelzem, hogy a Magyar Mérnöki Kamara (MMK) Szilárdásvány-Bányászati Tagozat elkészítette a hazai szénhasznosítás „tisztaszén”
technológiákon alapuló lehetőségeit
taglaló tanulmányt, mely az alábbi helyen érhető el: http://mmk.hu/?page_
id=5391.
A szakmai tanácskozás után Karl
Béla vezetésével meglátogattuk a helyi iparterületet, és az immár húsz főt
foglalkoztató, ISO 9001-es tanúsítással és az ÉMI-engedéllyel is rendelkező Nagy Géza Faipari Kft. korszerű
és csodálatos fa nyílászáróit bemutató
termét is.
Sipos László

Nagy várakozással tekintettünk a müncheni
vásárvárosban október 19-21. között rendezett eCarTec, villamosautó-kiállítás elé, mivel a Budapesti Elektromos Művek (ELMŰ)
jóvoltából a székházuk előtt a napokban
adtak át a villamos töltőállomást, ahol tarifa
híján egy évig ingyen tankolhat a magyarországi 10 db villamos üzemű autó.
A fosszilis energiahordozók készletei
várható kiapadásának felismerése világszerte helyettesítő megoldások keresését
vonta maga után. Ennek egyik alternatívája a villamos hajtásra való áttérés (villamos
hajtású autóra szabadalmi bejelentés már
1835-ben) a tömegközlekedés után a személygépkocsik, teherautók és motorkerékpárok, robogók hajtásában is.
A kiállításon számos különböző méretű,
teljesítményű járműkereket állítottak ki a

A hajózásról
Pakson - mint
a Duna partján
fekvő városban
- sok család elkötelezettje a
folyónak, a vízi
tevékenységeknek. Erre utal
az is, hogy egy
helyi fiatalember, kinek családja hajózással foglalkozik,
hiánypótló könyvet jelentett meg a hajózási
információforrásokról.
Dr. habil. Kiszl Péter 33 éves, az Eötvös
Loránd Tudományegyetem adjunktusa, az
Eszterházy Károly Főiskola címzetes egyetemi docense, emellett hajózási vállalkozásaik
gazdasági vezetője. Hálózati révkalauz címmel napvilágot látott – impozáns kivitelű –
kötetének bemutatóját október 5-én tartották
Budapesten, az Európa rendezvényhajón. Az
eseményen köszöntőt dr. Dezső Tamás, az
ELTE BTK dékánja, dr. Kis-Tóth Lajos, az EKF
rektorhelyettese és prof. Sebestyén György,
az ELTE BTK intézetigazgatója mondott. A
művet Orosz Dalma, a Közlekedésbiztonsági Szervezet főosztályvezetője, Tóth Zoltán
r. ezredes, a Dunai Vízi Rendészet vezetője,
illetve Szalma Botond, a Magyar Hajózási
Országos Szövetség elnöke méltatta, aki a
kötet hátsó borítóján így ajánlja a révkalauzt
az érdeklődők figyelmébe:
„Vegyem-e a kezembe ezt a könyvet?
Igen, mert
• az elmúlt 20 évben nem születtek hajózási szakkönyvek,
• a révkalauz nem maszatol, nem mesél,
hanem profi módon elvezet a célokhoz,
• ellát minden tudnivalóval, amire egy
szakembernek vagy laikusnak szüksége lehet,
• jó újra beszélünk arról, hogy a vas úszik
a vízen!”
A könyv sok hasznos ismerettel szolgálhat azon kollégáinknak, akik a Balatonon
vitorláznak, vagy a paksi Duna-szakaszon
hajóznak.
LAnna

Jótékonysággal egybekötve
Mint ahogy az előző években,
idén is december elejére készül el a nyáron tartott, 18.
Gastroblues Fesztivál kép- és
hanganyaga, a fesztivált bemutató két DVD-antológia. Az
egyik DVD-re a külföldi előadók műsorából válogatnak a
szerkesztők. A másik kiadvány
a hazai előadók műsorából
nyújt áttekintést.
Szintén a hagyományokhoz
kötődik, hogy az új DVD bemutatóját jótékonysági koncerttel
egybekötve rendezik a dunakömlődi faluházban, december
4-én. A teljes bevételt a karácsonyi ünnepekre a kárpátal2010 szeptemberében egy budapesti
család kereste fel látogatóközpontunkat. A szülők azzal a céllal indultak el
Paksra, hogy nagyobbik fiuknak, az
5 éves Benedeknek megmutatják az
erőművet, ugyanis rajong a fizikáért. A
kisfiú az atomerőmű működését ábrázoló rajzokkal érkezett hozzánk, amiket érthetően és pontosan el is tudott
magyarázni.
Nagy álma volt, hogy láthassa az
atomerőművet és részt vegyen egy látogatáson. Fiatal kora miatt az üzemi
területre nem jutott be, a látogatóközpont kiállítását viszont nagyon élvezte. Kedvenc állomása – mint minden
gyereknek – az „áramtermelő kerékpár” volt. Szülei elmondása szerint
azóta is a biciklit emlegeti, szeretné,
ha beszereznének otthonra is egy hasonlót, amelyet szívesen tekerne, míg
anyukája vasal.
Kern Dóra

jai Visk – Paks testvérvárosa
– gyermekeinek ajánlják fel.
December 3-án Pécsett, a Park
Moziban, Európa Kulturális
Fővárosa rendezvénysorozat részeként tartanak lemezbemutatót. Úgy a dunakömlődi, mint a
pécsi bemutatón gasztronómiai
csemegékkel és neves borászok
termékeivel várják az érdeklődőket. Gárdai György, a fesztivál
főszervezője bízik abban, hogy
az előző évekhez hasonlóan a
paksi atomerőmű munkatársai
karácsonyi ajándékként tekintenek a DVD-re, és nagy érdeklődést mutatnak a lemezbemutató
iránt.
LAnna

Benedek az atomerőműben

A kisfiú rajza

Hatvanéves az óvoda
A paksi Benedek Elek Óvoda Hétszínvirág Tagóvoda
életében 2010. november 2-án két jelentős esemény volt. Délelőtt Környezet és Természetvédő
Oktatóközpontok Országos Szövetsége elnökségétől vették át megbízólevelünket, mely szerint
Környezeti nevelési oktatóközponttá váltak KözépMagyarországon. Jantnerné Oláh Ilona tagóvodavezető elmondta, ez azért fontos, mert ezzel is elismerték eddigi környezeti nevelő munkájukat, és ez a jövőben arra predesztinálja őket, hogy a nevelés területén
még többet tehessenek a környezet védelmében.
Ebben az évben ünnepli az óvoda fennállásának
60 évfordulóját. Ezen a napon nosztalgiázó teadélutánt szerveztek az egykori és jelenlegi munkatársakkal. A vendégeket fotókiállítás is várta az elmúlt
60 évről.
Wollner Pál

Tehetséges paksi fiatalok
Október 23-án a Paksi Képtárban került sor a
Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány díjkiosztó ünnepségére. Az alapítványt közösen hozta
létre a Paksi Atomerőmű Zrt. és Paks város
önkormányzata. A kuratórium 112 pályázatot
értékelt. L. Németh Erzsébet kuratóriumi titkár
a pályázati rendszer hozadékának elsősorban
nem anyagi, hanem az erkölcsi jelentőségét
emelte ki. A Vak Bottyán Gimnázium közel egy
tucat diákját díjazták az idén. Az atomerőmű bázisiskolája, az Energetikai Szakképzési
Intézetből hat diák részesült elismerésben. Több
együttest is díjaztak. Az ünnepségen Hajdú
János polgármester mondott megnyitóbeszédet.
A díjakat az alapítók képviseletében Süli János a
Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgató-helyettese
és Csajági Sándor képviselő, a humánpolitikai
bizottság elnöke adták át a tehetséges fiatalokWollner Pál
nak.
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Osztálytabló
Sorozatunkban ez alkalommal a műszaki vezérigazgató-helyettesi terület létesítmény-fenntartási igazgatóságának egyik szervezetét mutatjuk be.
Olvasóink a karbantartási főosztályhoz tartozó villamos karbantartó osztály néhány munkatársáról olvashatnak az alábbi interjúkban.

Miholics János
osztályvezetõ
– Milyen szervezeti
egységekből épül fel
a villamos karbantartó osztály?

- A létesítményfenntartási igazgatósághoz, azon belül a
karbantartási főosztályhoz tartozunk,
ahol három gépész
osztály mellett mi
képviseljük a villamos szakmát. Osztályunkat
két nagyobb szervezeti egység alkotja, a villamosforgógép-karbantartó üzem, valamint a
villamoskészülék-karbantartó üzem. Mindkét
üzemet további művezetői egységek, illetve
csoportok alkotják. Jelenleg 50 fővel dolgozunk,
ennek kétharmada fizikai dolgozó.

- Milyen szakmai út vezetett az osztályvezetői székig?

- Fő profilunk a villamos főberendezések, mint
a generátorok, motorgenerátorok, villanymotorok, transzformátorok, 400/120 kV-os alállomás,
6/0.4 kV-os megszakítók karbantartása. Két év

- A Kandó Kálmán Villamos Ipari Műszaki
Főiskolán végeztem. Ezt követően Szegeden
dolgoztam, majd 1983-ban jöttem Paksra, az
atomerőmű beruházását végző Erbe-hez. Onnan
kerültem át sok kollégámmal együtt az akkori
PAV-hoz. Előbb villamos berendezések területén
lettem rendszerfelelős, később az akkori karbantartási főosztályra kerültem. Két év után a villamos karbantartó osztály dolgozója lettem, és
rövid időn belül üzemvezetői beosztást kaptam,
jelenlegi pozíciómat pedig 2001-től látom el.

Szente László
üzemvezetõ

vezéssel, műszaki dolgokkal, személyi és
gazdasági kérdésekkel egyaránt foglakoznom kell.

- Melyek az osztály főbb feladatai?

- Beavatnál minket
abba, hogy mit csinál egy üzemvezető?

- Nagyon röviden
azt mondhatnám,
egy üzemet irányít,
de azért ez nem
ilyen egyszerű. Feladatom biztosítani
a hozzánk tartozó
berendezések szakszerű karbantartását, ennek érdekében a
munkálatok, illetve a beosztott szakemberek
irányítása. Összességében tehát munkaszer-

Vajda János
mûvezetõ
– A művezetői beosztás bizonyos
szempontból az
operatív vezetői beosztások csúcsának
tekinthető. Hogyan
lettél a villamos
karbantartó osztály
installációs művezetői egységének
vezetője?

– Az atomerőműben ledolgozott idő alatt
nagyon sok, kizárólag az erőműre jellemző speciális ismerettel és tapasztalattal lettem gazda-

Berkes Ferenc Gábor
karbantartási
mûszaki ellenõr
– Milyen szakmai
utat jártál be, amíg
a villamosforgógépkarbantartó üzem
műszaki ellenőre
lettél?

FOTÓK: BODAJKI ÁKOS

óta hozzánk tartozik a korábbi villamos installációs osztály feladatainak jelentős része is.
Munkánk értékmérője a karbantartások sikeressége, vagyis az elvégzett munka jó minősége
és a tervezett menetrend tartása. Karbantartás
után a javított berendezéseket próbateremben
ellenőrizzük, minősítjük, mindez fontos az eredményes munkához. A kapott eredményeket pontosan dokumentáljuk is, ez biztosítja a berendezésfelelősök számára a karbantartás műszaki
visszacsatolását. Ha a legutóbbi, 2010-es főjavítási évet tekintjük, akkor bár három blokkon is
volt kisebb csúszás a visszaindulásnál, de egyik
esetben sem villamos probléma miatt, tehát sikeresnek tekinthetjük tevékenységünket.

– Szekszárdon, az
I. Béla Gimnázium
és Műszaki Szakközépiskola általános
gépszerelő és karbantartó szakán érettségiztem, 1996-ban. Ugyanitt
szereztem meg a következő évben a gépész technikusi végzettséget is. Bár gépésznek tanultam,
a villamos forgógépek mindig közelebb álltak
hozzám. Ez már az 1992-93-as tanév végén kiderült, a nyári gyakorlatok alkalmával, amelyek
az atomerőmű karbantartási igazgatóságán folytak. Akkoriban ugyanis édesapám az erősáramú

- Sokak számára talán nem ismert, mire
kell gondolni, amikor meghallják: villamos
készülékek?

- Területünkhöz, a villamos készülék-karbantartó üzemhez tartozik minden olyan
erősáramú villamos berendezés karbantartása, amely nem „forog”. Vagyis a normál vagy
biztonsági rendszerekhez kapcsolódó akkumulátortelepek, a kis- és középfeszültségű elosztó berendezések, kapcsoló-berendezések
és megszakítók, a különböző teljesítményű
transzformátorok egészen a 400/120 kV-os
alállomásig, a berendezéseket összekötő kábelhálózat, valamint a hermetikus kábelátvezetések.

gabb az évek és a különböző munkáim során.
Ismereteimet elméleti úton is igyekeztem gyarapítani. Pályafutásomat tekintve 2002. március
16-án kezdtem a villamos és installációs szerviz
osztály (viszo) installációs csoportjában, szervezetileg ekkor még Atomix Kft.-nél, majd 2003.
június 19-én kerültem át a PA Zrt.-hez. 2004
júniusában villamos gép- és berendezéstechnikusi képesítést szereztem Pécsett. A művezetői
feladatokat 2006 novemberétől látom el. 2009.
január 1-jén a viszo megszűnésével kerültünk át
a villamos karbantartó osztályhoz (vko).

– Az atomerőmű az első munkahelyed vagy
más vállalatoknál is dolgoztál már?

– A szakmunkásképző befejezése után Szekszárdon, a VILL-FU Gmk.-nál kezdtem dolgozni
villanyszerelőként. Általában vidéken (Sopronban, Budapesten, Pécsett) voltak különböző

karbantartó osztályon dolgozott mint villamos
gépszerelő. Az ő és kollégái segítségével sajátítottam el a villamos forgógépek karbantartásának
az alapjait.
1997. júniustól a TURBÓ Villamosgép-javító
Kft.-nél helyezkedtem el, villamosgép-szerelőként, de helyileg már a kezdetektől az atomerőmű villamos karbantartó osztályán dolgozom.
2002-től az szervezetileg Atomix Kft.-hez kerültem, s még ebben az évben a PA Rt. alkalmazottja
lettem. 2007 szeptemberétől műszaki ellenőri
megbízást kaptam. A Roebel Kft. villamosgépszerelői atomerőművi munkáinak koordinálása,
műszaki ellenőrzése lett a feladatom. Karbantartási műszaki ellenőrré 2010 januárjában
neveztek ki.

– Milyen készséget, felkészültséget kíván a
műszaki ellenőri munkakör?

– Alaposságot, precizitást, megbízhatóságot,
következetességet, szorgalmat és nagy munkabírást. Fontos a problémamegoldó és az önálló
munkavégző képesség, valamint a jó kommunikációs és tárgyalási készség. Nyitottnak kell len-

- Lassan jubileumot ünnepelhetsz.
- Igen, közeleg a 10 éves jubileum.

- Feltételezem, ez idő alatt kialakult egyfajta
vezetői hitvallásod.

- Atomerőműben dolgozunk, értelemszerű,
hogy munkánkat szigorú szabályok határozzák meg. Alapelvem, hogy ezeket a szabályokat maradéktalanul be kell tartanunk.
E mellett fontos számomra, hogy a hozzám
tartozó dolgozókat úgy irányítsam, hogy közben kiszolgáljam őket. A vezetés számomra
szolgálatot is jelent. Arra gondolok, hogy
munkatársaimnak lehetnek problémái, akár
a munkával, akár a magánéletükkel kapcsolatosan. Az irodám ajtaja mindig nyitva áll,
nálunk nincs fogadóóra, munkatársaim bármikor jöhetnek hozzám gondjaikkal, bajaikkal, amit lehet, megteszek, hogy megoldjuk
azokat. Ugyancsak fontos, hogy én a kollégáimat – különösen a fiatalokat – mindig is arra
ösztökélem, hogy tanuljanak, képezzék magukat. Fontosnak tartom, hogy a fizikaiak közül
is sokan végeztek középiskolát, technikumot,
és jelenleg többen tanulnak főiskolán is.

- Mindenképpen a barátomnak. Szeretem a
munkánk változatosságát, sokrétűségét. Igaz,
hogy „csak” karbantartással foglalkozunk, de
mivel nagyszámú villamos berendezés van az
atomerőműben, szinte mindig más és más megoldandó problémával kerülünk szembe. Amikor
megkapunk egy-egy berendezést karbantartásra, akkor gyakran még nem tudni, milyen
jellegű munkát igényel, csak szétszerelés után
kapunk teljes képet arról, mit is kíván tőlünk a
sikeres javítás. Fontos, hogy az ember ilyenkor
józanul és a biztonságot szem előtt tartva döntsön. Karbantartási időszak alatt reggeltől estig
be vagyunk „táblázva”, ezek lezárulta után lehet
kicsit fellélegezni. Ebben az időszakban veszünk
részt oktatásokon, szerszámainkat tartjuk karban, aztán már készülünk is a következő blokk
főjavítására.
Kijelenthetem, osztályunkon jó kis kollektíva
jött létre, sok a fiatal, aki szeret és tud is dolgozni,
ez pedig jó. Szóval valóban kijelenthetem, jó itt
vezetőnek lenni, örömmel vagyok itt vezető.

- Azért van olyan, amit legszívesebben törölnél a rád háruló feladatok közül?

- Jó-e ennek az osztálynak a vezetőjének lenni, barátodnak vagy inkább rosszakaródnak
ajánlanád székedet?

- Igen, van ilyen. A mi szakmánk egészen
speciális, nemcsak itt az atomerőműben, de az
egész iparágban szinte minden évben előfordulnak áramütéses, elektromos ív okozta égési

- Igazán szerteágazó tevékenység, komoly
leterheltséget jelenthet az üzem vezetője
számára.

dicsekedjek – Céggyűrű kitüntetést vehettem át,
és bár ezt a kitüntetést én kaptam, de az egész
csapat elismerését is jelenti.

- Ez valóban így van, de én szeretem a munkaidőmet aktívan eltölteni, éppen ezért is kedvelem ezt a munkát. Nem egy állandóan ismétlődő
tevékenység, mindig más, újabb és újabb kihívásokkal kell szembenézni és azoknak megfelelni,
szóval változatos, érdekes munka ez.

- Véleményed, illetve tapasztalataid szerint
cégen belül menyire ismerik el a munkátokat?

- Én úgy gondolom, hogy nem panaszkodhatunk, vezetőink elismerik, értékén kezelik munkánkat. Hozzám eddig még nem érkezett olyan
visszajelzés, amely elmarasztaló lett volna ránk
nézve, ugyanakkor pozitív véleményeket többször is kaptunk. Utoljára például – hogy egy picit

munkáink. 1996-ban kerültem az atomerőműbe,
a J és Társai Villamos Ipari Kft.-hez.

– Mi az általad vezetett installációs művezetői egység feladata? Hogyan illeszkedik a
munkátok az osztály tevékenységébe?

– A művezetői egységünk szakterülete kiterjedt és sokrétű. Hozzánk tartozik az erőmű
területén a 0,4 kV-os elosztószekrények karbantartása és hibajavítása, provizórikus betáplálások kiépítése, felvonulási szekrények telepítése.
Mi végezzük a technológiai épületekben lévő
FAN-COIL berendezések revízióját és hibajavítását. A vízműben, a blokkokon és a vegyészeten
lévő zsompszivattyúk úszókapcsolóinak cseréjéért, a hermetikus ajtók és mágneszárak revíziójáért és hibajavításáért, az erőmű területén és a
KKÁT-ban található fűtőtestek és csőkísérő fűtések ellenőrzéséért és javításáért is mi felelünk.

ni a folyamatos tanulásra. Ezenkívül időnként
határozottságra is szükség van.

– Közelebbről milyen feladatok tartoznak a
munkakörödbe? Mekkora terület tartozik az
ellenőrzésed alá?

– Területem a 0.4 és 6 kV-os villamos motorok
karbantartásának koordinálása egy kollegámmal közösen. Ezeknek a motoroknak a száma
néhány tízezer. Ellenőrzöm és koordinálom az
Ovit Zrt. és alvállalkozói villamosforgógép-karbantartóinak munkáját. Mivel az erőműben
nem működik tekercselő műhely, a villamos
gépek tekercselését is én koordinálom a RoebelStadler Kft.-n keresztül. A villamos motorok műszeres állapotvizsgálata is hozzám tartozik, egy
másik alvállalkozón keresztül. Ezenkívül 2005
óta ellátom az osztály sugárvédelmi megbízottjának szerepét.

– Mi a feladatod az üzemelő blokkokon?
Nem telnek-e eseménytelenül számodra a
főjavításokon kívüli időszakok?
– A mi szakterületünk sajátossága, hogy

- Beszéltünk a munkádról, de rólad is szeretnénk többet megtudni.

- Baranyából származom, Pécsett, a PTE
Pollack Mihály Műszaki Karán végeztem.
Mint sokan mások, én is az Erbe-nél kezdtem
paksi pályafutásomat, még 1979-ben mint műszaki ellenőr. A villamos installációs csoport
vezetője voltam, amikor 1985-ben átkerültem
a PAV-hoz, hasonló beosztásba. Az építkezés
befejezése után az „álmodozók”, vagyis az
1000 MW-os blokkot előkészítő csapatnak lettem tagja. Itt szeretnék kiemelni egy dolgot,
amelyre a mai napig büszke vagyok. Nevezetesen, hogy az elsők között voltam, aki elkészítette az atomerőmű méretarányos digitalizált

– Melyek a Te személyes feladataid?

– Személyes feladatom a hozzám tartozó installációs csoport eligazítása, a beérkező munkák koordinálása. Meggyőződésem, hogy úgy tudok naprakész
lenni, ha fizikailag is részt veszek a munka elvégzésében, ezáltal a felmerülő problémák megoldásában
is jobban tudok segíteni. Ezenkívül én rögzítem az
elvégzett munkaórák számát, intézem a szükséges
anyagfoglalásokat. Részt veszek a munkákkal kapcsolatos egyeztetéseken megbeszéléseken. Hozzám
tartozik a megfelelőségi nyilatkozat kiadása az atomerőmű területén lévő, selejtezésre váró villamos eszközök állapotáról.

balesetek. Sajnos az idén is volt ilyen esetünk,
és igen komoly feladat számunkra, hogy ezeket
megelőzzük, nagy hangsúlyt fektetünk erre.
Nos, amikor minden erőfeszítésünk ellenére is
bekövetkezik egy ilyen baleset, azt nem könnyű
megélni. Az ilyen eseményekkel együtt járó feladatokat, mint ahogy minden vezetőtársam, én
is szívesen törölném feladataim közül.
Az ilyen balesetek elkerülése érdekében
fokozott figyelmet fordítunk a munkakezdés
előtti művezetői tájékoztatásra, eligazításra.
A nemzetközi tapasztalatok feldolgozásával
kialakítottunk egy interaktív módszert, amely
nagyobb hatékonysággal hozza felszínre az adott
munkafolyamat rejtett veszélyeit. Ezenkívül
rendszeres elméleti és gyakorlati oktatások is
zajlanak a megelőzés, illetve a gyors segítség és
következménycsökkentés érdekében.

- Végezetül evezzünk kellemesebb vizekre,
mondanál néhány szót magadról?

- Feleségemmel Pakson élünk, ő iskolai védőnő. Két felnőtt gyermekünk van, lányom most
kezdett el dolgozni, fiam még a műszaki egyetemen tanul. Szabadidőnk nagy részét baráti
körben töltjük, főként Paks környékén kirándulgatunk. E mellett szívesen járok pecázni is a
haverokkal. Azt hiszem, röviden ennyi.
Medgyesy

területrajzát, amelyet számítógépre vittünk
fel. Ez abban az időben igen nagy előrelépést
jelentett az erőmű életében. A villamos karbantartási osztályra 1980-as végén helyeztek
át technológus mérnökként, majd 2000 körül
kerültem jelenlegi beosztásomba. Korosodó
fejjel, de még „fiatalon” ismét iskolapadba
ültem szakmérnöki diplomát szereztem menedzser szakon 2002-ben.
Nős vagyok, feleségemmel hála Istennek nagyon jól megértjük egymást. Két leányunk van,
mindketten férjnél vannak már, szerencsére
férjeikkel is remek a kapcsolatunk, remélem ez
így is marad. A legnagyobb öröm és büszkeség
számomra az első unoka, majd természetesen a
második unoka. Szabadidőm igen nagy részét a
legjobb barátommal töltöm. Arra pedig kimondottan büszke vagyok, hogy ezt ő mondta ki,
vagyis az unokám.
Medgyesy

természetesen a csoportom érdekeit is szem előtt
kell tartanom. Így az egyik legnagyobb feladat
számomra, hogy igazi „teamként”, csapatként
tudjuk elvégezni a szakmai feladatokat.

– Vannak-e személyes, illetve szervezeti
szintű szakmai célkitűzéseid?

– Mindkét szempontból előnyös lenne a
szervezeti egységek, osztályok közötti információáramlás javítása, gördülékenyebbé tétele, és
ezáltal a meglevő munkafolyamatok minőségének, gyorsaságának, elosztásának kiegyenlítése,
illetve javítása.

– Család? Szabadidő?

– Mi jelenti számodra a legnagyobb kihívást
művezetőként?

– Van egy hatéves kisfiam és egy kétéves
kislányom, akikkel öröm minden együtt töltött
perc. Számomra a legfontosabb a családom,
szabadidőmben legszívesebben velük töltöm az
időmet.
Prancz Zoltán

ugyanannyi, sőt néha több a munkánk, mint a
főjavítások alkalmával (talán jobb időbeli eloszlásban), ugyanis a villamos forgógépek nagy része ciklikus, kisebb részük állapotfüggő módon
kerül karbantartásra a főjavítások időtartamán
kívül.

független tudsz-e maradni a személyes kapcsolataidtól szakmai döntéseid meghozásakor? Még tovább fűzve ezt a gondolatot: Nem
hálátlan-e olykor az ellenőri szerep?

– A legnagyobb kihívást az jelenti számomra,
hogy igen sok irányban kell eleget tenni a vezetői
pozícióból adódó kötelezettségeknek, s eközben

– Milyen jellegű kapcsolattartást igényel a
műszaki ellenőrködés? Mennyiben meghatározók a szakmai, illetve személyes jó
kapcsolatok munkád sikeres elvégzése
szempontjából?

– Nagyon jó szakmai és személyes jellegű
kapcsolattartást igényel. Ezek a kapcsolatok
teljes mértékben meghatározzák a munkám sikeres elvégzését. Rengeteg jó példát említhetnék
a más szakterületek, más osztályok műszaki ellenőrei, technológusai, illetve művezetői közül.
Nagyon sok segítséget kaptam már, és remélem,
a kollégák is úgy látják, hogy én is lehettem már
segítségükre. Negatív tapasztalatot nem nagyon
tudnék említeni ezen a téren.

– Ugyanakkor felmerül a kérdés: kellően

– Igyekszem független maradni a személyes
kapcsolatoktól, ami néha igen nehéz, mivel a
ranglétra legaljáról indultam, és együtt dolgoztam olyan emberekkel, akiket most irányítanom
kell. Úgy gondolom, eddig sikerült.

– Mi jelent előrelépést a szakmádban? Milyen szakmai célkitűzéseid vannak?

– Előrelépést jelent mind jobban és megbízhatóbban végezni a munkámat, megfelelni az
elvárásoknak, megbírkozni a kihívásokkal.

– Mi a hobbid? Mit csinálsz szabadidődben?

– A hobbim a horgászat és a teke (a városi
bajnokságban játszom annak elindulása óta).
Elsősorban azonban a kislányommal, a 3 éves
Dorkával és a párommal szeretek minél több időt
együttölteni.
Prancz Zoltán
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Gyulai Károly
vezetõ szerelõ
– Úgy tudom, hogy
nem paksi születésű
vagy. Mi késztetett
arra, hogy Pakson keress munkát, illetve
arra, hogy a város közelében telepedj le?

– Pincehelyen születtem 1977. szeptember 4-én, de Udvariból
származom. Családommal 2003-ban telepedtünk le Dunaszentgyörgyön (előtte végig Udvariban laktunk). 2003
decemberében lettem az atomerőmű dolgozója
– úgy értem, hogy ekkor kerültem szervezetileg
is az atomerőmű kötelékébe. Azonban a generátorszerelést már 1998-ban elkezdtem, és kül-

Nyulasi Zsolt
kábelmérõ szakmunkás
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– Hogyan mutatnád
be önmagad?

– Eredeti végzettségem erősáramú
villanyszerelő, Dunaújvárosban végeztem az iskolát, utána
technikusi minősítőt
tettem. Tizedik éve
vagyok a villamos
karbantartó osztályon,

sősként végeztem ezt a munkát. A családomat a
biztos munka reményében hoztam ide. Döntésünket azóta sem bántuk meg, és biztos vagyok
abban, hogy nem is fogjuk megbánni.

erőmű biztonsági berendezései. Az én feladatom
az említett berendezések karbantartási munkafolyamatának irányítása, szervezése, ezenkívül
a szakmai minőség-ellenőrzése is.

– Hány szakember munkáját irányítod mint
a villamos karbantartó osztály II. számú
generátor-karbantartó csoportjának vezető
szerelője?

– A műszaki-szakmai vagy a vezetői-emberi
kihívások jelentik számodra a nagyobb, az
igazi kihívást?

– Általában öt szerelő dolgozik az irányításom
mellett, de időnként előfordul, hogy tíz-tizenkét
szakember munkáját is össze kell hangolnom,
akár több munkaterületen is egyszerre.

– Mi a feladata közelebbről az általad irányított szakcsoportnak, és melyek a Te személyes feladataid?

– A legfontosabb feladatunk a turbógenerátorok éves tervezett főjavítása, a hozzátartozó
gerjesztőgépegységgel, valamint a segédüzemi
berendezéseivel. Idetartozik még a dízelgenerátorok és motorgenerátorok főjavítása, melyek az

először külsősként – J&Tsa, Atomix, Ovit, – dolgoztam, majd 2007 óta vagyok atomerőműves.
Bölcskén élek, egy két és fél éves kisfiú büszke
édesapjának mondhatom magam. Igazából ennyi, ami fontos.

– Úgy tűnik nem vagy egy bőbeszédű típus.
Mivel telik a munkaidő utáni életed?

– Családi házban élek, ez sok mindent meghatároz, javarészt be is osztja az ember idejét.
Van egy kis kertünk is, a szabadidőm nagy
részét ott töltöm, teszek-veszek. Aztán, amint
mondtam, kisfiam most két és fél éves és fáradhatatlan, szóval a szó igazi értelmében véve
egyelőre nem igen marad pihenésre, saját magamra fordítható időm.

– Nagyobb részt talán a vezetői-emberi tényező
jelent számomra kihívást, mivel meg kell találni
mindenkivel a közös hangot. Az is részét képezi a
vezetői-emberi kihívásnak, hogy a feladatokat testre szabottan kell kiosztani, kinek-kinek az ismereteihez, tehetségéhez, illetve készségeihez mérten.
Nem elhanyagolható szempont továbbá a kezdő
vagy kis rutinnal rendelkező munkatársak tanítása, olyan szakemberekké nevelése, akik hozzáértő
munkája révén ezek a gépek még hosszú évekig
üzembiztosan szolgálják az ország lakosságát.

– Egy, a munkátokat kevésbé ismerő kívülálló azt gondolhatná, hogy kizárólag a főjavítá-

– Akkor most a benti munka jelenti a pihenést számodra vagy az otthon töltött idő?

– Azért nem ennyire vészes a helyzet. Ha
mozgalmas is az élet a családdal, a kerttel, más,
mint a benti munka, vagyis mégis csak kikapcsolódást jelent a családdal foglalkozni, tehát
egyértelműen otthonra marad a pihenés.

– Szeretnénk megtudni valamit a munkádról is.

– A méréstechnikai csoport tagjaként kábelhálózat-mérő vagyok, különböző nagyfeszültségű
méréseket végzünk az erőmű kábelhálózatán, villamos elosztóin. Van egy próbatermünk is, ahol a
villamos motorokat ellenőrizzük, mérjük. Igazából
nem sok olyan területe van az atomerőműnek,

Szakmák az atomerőműben

Turbina-karbantartások
- Tell Ferenc vezetõ szerelõ
- Mióta vagy atomerőműves dolgozó?

- 1985 áprilisa óta vagyok az erőműben, kezdetektől a turbinák karbantartásával foglalkozom.
Több kisebb-nagyobb változás, így fiatalítás is
volt e területen is, de inkább a jó értelemben vett
állandóság és a kiszámíthatóság jellemzi a művezetői egységünket.

- Úgy tudom, a percenként háromezret forgó
turbina házára helyezett pénzérme nem dőlhet el. Ez igaz? Miért szereted ezt a nagyfokú
precizitást igénylő munkát?

- A válasz röviden: igaz. A nyolc orosz gyártmányú turbina javítása és éves karbantartása
sajátos hozzáállást és rengeteg kézi munkát igényel. A nehéz és felelősségteljes fizikai munkán
kívül nagy odafigyelést és pontos munkát várnak
el tőlünk az üzemeltető kollégák. Az utóbbi érzékeltetéséhez jelezném, hatalmas tömegeknél,
méreteknél kell a háromszázados tűréshatáron
belül teljesítenünk. Itt segítségünkre vannak
a daruk és egyéb karbantartó eszközök, de aki
volt a turbinacsarnokban, az láthatta a csavarok
méreteit. Azért is szeretem a munkámat, mert
több szakma együttes ismeretét igényli, így a lakatos munka mellet bőven van szereléstechnikai
és méréstechnikai feladat is. Naponta érezzük a
kihívásokat, melyek ösztönöznek bennünket a folyamatos tanulásra, a problémák megoldására.

- Milyen emlékezetes feladatokat sikerült
végrehajtani az elmúlt időszakban?
- Még a létesítéskor adódtak nagyobb mértékű
rezgések, melyeket a turbina és a generátor közötti kuplungok újramunkálásával, a csapágyak
beállításaival sikerült a kívánatos szint alá vinnünk. Pár éve ez a gond ismétlődött és ekkor is
sikerült orvosolni a problémát. Két éve kiemelt
feladatunk a turbinák kisnyomású forgórészén
az utolsó fokozati lapátok újra cserélése, majd a
visszaszállításuk, helyre emelésük után a precíz
beállításuk. Minden kuplungfelületet kézi munkával újrahántoltunk és mérésekkel igazoltuk
munkánk megfelelőségét. E felújítási munkála-
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Ez évben indított sorozatunkban jelen alkalommal a PA Zrt. turbina- és forgógép-karbantartó osztálya turbina-karbantartó művezetői
egységéhez látogattunk. Az itt dolgozók feladata a szekunder köri forgógépek javítása,
kiemelten a turbinák karbantartása és egyéb
lakatos-szerelő tevékenységek precíz elvégzése.

tokkal nemcsak az évi karbantartást, hanem a
teljesítménynövelési terveket is sikerült teljesítenünk, így elégedettséggel tölt el, amikor látom,
hogy blokkonként 470 MW helyett 500-510 MWos kimenő villamos teljesítménnyel működünk.

- Pár perc alatt megállapíthattam, hogy nyugalmat sugároz minden mondatod. Két éve
vezető szerelőként dolgozol, főnökeid és kollégáid elismerik a szakmai tudásodat és
tapasztalatodat. Milyen a kapcsolatod velük,
és milyen mentori feladatokat vállalsz?
- Mindig a korrekt viszonyra, a megbízhatóságra és a kiszámíthatóságra törekedtem, a jövőben
is igyekszem ezen elvekhez tartani magam. Kollégáim ismernek, és ők is elfogadják az íratlan
szabályainkat. A lakatosok is tudják, ezek nélkül
nincs eredmény. Az egyedi turbináink karbantartása során a speciális fogásokat (hántolás, beállítás) az iskolapadokban nem lehet elsajátítani,
így kiemelt figyelemmel foglalkozom a betanulók
mentorálásával is. Úgy érzékelem, ők is szívesen
fogadják tanácsaimat, észrevételeimet, ami megerősít abban, hogy jó úton járunk.

- Hobbid?

- Teljesen lefoglal a munkám, így különösebb
hobbim nincs. Pakson, családi házban élek, a kert
és a ház körüli feladatok lekötik szabadidőmet.

- Család?

- Immáron 27 éve vagyok nős. Nejem az Optika
paksi üzletében dolgozik. Két lányunk Budapesten
telepedett le, egy-egy informatikai cégnél dolgoznak. Nejemmel szívesen látogatjuk őket, ugyanis
immáron két fiúunokánk is van. A nagyobbik kétéves, a kisebbik pedig három hónapos.

- További jó egészséget és eredményes munkát kívánok!
Sipos László

sokhoz kötődnek a feladataitok. Mennyiben
van ez így? Mi a dolgotok, ha mind a négy
blokk üzemel?

– A munkáink csak részben korlátozódnak
a főjavítási időszakokra. A főjavítások után a
rendszeres szervizeléssel segítjük a biztonságos
üzemelést, továbbá a meglévő és kiszerelt alkatrészeket javítjuk fel a következő karbantartásra.
Ilyenkor készítjük el a javításokhoz szükséges
segédanyagokat is.

– Úgy tudom, hogy munka mellett tanulmányokat is folytatsz. Milyen iskolát végzel?
Mennyire jelent számodra nehézséget a tanulás a napi munka elvégzése mellett?

– Pakson járok iskolába, az ESZI-ben tanulok, az erősáramú berendezéstechnikus
szakon. Bizony nem könnyű feladat a munka
és a család jelentette teendők mellett tanulni.
Remélem azonban, s ez ad erőt, hogy a tanulásba fektetett idő és energia később meghozza
gyümölcsét.

amelyikhez ne lenne közünk, hiszen az elektromos
kábelek behálózzák a területet. Ezen túl méréseket
végzünk a transzformátorokon és a generátorokon
is, szóval eléggé sokrétű a munkánk. Szeretek itt
dolgozni, a munka viszonylag változatos, érdekes,
emellett jó kis közösség jött össze nálunk.

– Lehet, hogy teljesen laikus a kérdés, de mit
mér egy kábelmérő? Csak ne azzal intézz el
kérlek, hogy kábelt.

– Hát, nem a hosszát mérjük mérőszalaggal.
Ha bármilyen probléma adódik egy kábellel,
mondjuk egy markoló elvágta, a nyomvonalát
át akarják helyezni vagy éppen zárlatos, akkor
következünk mi. Elsősorban, illetve leggyakrabban a kábelek szigetelés-ellenállását mérjük, de

– Melyek a szakmai célkitűzéseid? Jelent-e
például előmenetelt majd számodra, ha leteszed a vizsgáidat?

– Szeretnék egyszer művezető lenni. A tanulás ehhez feltétlenül szükséges. Az is fontos
azonban, hogy visszaigazoljam a feletteseimtől
kapott bizalmat, amit megelőlegeztek. Az eddigiekben és a jövőben is erre törekszem. Örülök
annak, hogy az osztályvezetőm, Miholics János
lehetőséget lát bennem, és szorgalmazta továbbtanulásomat.

– A tanulás mellett azért biztosan marad
még némi szabadidőd. Mivel töltöd?

– Tíz éve boldog házasságban élek Mónikával, a feleségemmel és három gyermekünkkel, a tízéves Karolinával, a kilencéves
Leventével és az ötéves Adriennel. Szabadidőmben velük foglalkozom. Ezenkívül szívesen kertészkedem, gondozom a gyümölcsfáimat.
Prancz Zoltán

ha valami gond van a kábellel, akkor hibahelyet
keresünk, és javítást követően villamos méréseket végzünk.

– Melyik az a munkafázis, amelyiket a leginkább kedveled?

– Számomra a hibakeresés a legérdekesebb,
ezt szeretem leginkább. Érdekes, változatos
munka, főként akkor, ha nem egy szokványos
kábelhibáról van szó, hanem összetett meghibásodásról. Van persze olyan része is a munkánknak, amely kevésbé érdekes, ilyen egy próbaterembe a villanymotor-forgatás, ebben nem sok
izgalom, kihívás van. Azért ennek is van előnye,
hiszen ilyenkor több energia marad a családdal
foglalkozni.
Medgyesy

Technikai kuriózum – Vezérlőszelepek meleg
nyomáspróbapadja
A SULZER vezérlőszelepek meleg
nyomáspróbapadja az utóbbi évek
fejlesztése a paksi atomerőműben.
Nem csupán hazai, de közép-keleteurópai viszonylatban is egyfajta
technikai kuriózumnak számít.
Az alábbiakban Benics János és
Schnepp András, a fejlesztés gépész
műszaki osztályon dolgozó témafelelősei által nyújtott tájékoztatás
alapján mutatjuk be a berendezést.
A SULZER túlnyomásvédelmi
szelepcsoportokat 2000-től
2002-ig építették
ki a paksi atomerőmű blokkjain. Kiépítésük a
reaktorvédelmi
Benics János
rekonstrukció
kapcsán vált
indokolttá, a korábbi SEMPELL szelepcsoportokat váltották ki velük. Alapvető
feladatuk, hogy meggátolják a fővízkörben az előírt értéknél magasabb
nyomás kialakulását, amely már egyes
berendezésekre károsan hat.
A túlnyomásvédelmi rendszer több,
egymás működését segítő védelmi funkciót megvalósító szelepből áll. A két,
egymással párhuzamosan kapcsolt fő
biztonsági szelep egymásnak 100%-os
tartalékai. Mindegyik fő biztonsági szelephez két, egymással párhuzamosan
kapcsolt SULZER vezérlőszelep, valamint két sorba kapcsolt motoros működtetésű vezérlő /BLEED/ szelep kapcsolódik. Adott fővízköri túlnyomás érték
esetén a SULZER vezérlőszelepek adják
a nyitó impulzust a főszelepek számára,
amelyek elvégzik a túlnyomás gyors lefúvását. Rendkívül fontos a vezérlőszelepek pontos nyitónyomás beállítása és
a beállított nyitási érték precíz visszaellenőrzése. A beállított nyitónyomás az
az előre deklarált túlnyomás határérték,
amelyen a szelepeknek automatikusan
nyitniuk kell, és a nyitási impulzust a
lefúvást végző főszelepek felé kell közvetíteniük, vezérelve azokat.
Az új próbapad jelentőségét az alábbi-
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Osztálytabló

Sorozatunkban ez alkalommal a műszaki vezérigazgató-helyettesi terület létesítmény-fenntartási
igazgatóságának egyik szervezetét mutatjuk be. Olvasóink a karbantartási főosztályhoz tartozó
villamos karbantartó osztály néhány munkatársáról olvashatnak az alábbi interjúkban.

ak világítják meg: A vezérlőszelepek nyitónyomás beállítását kezdetben minden
egyes alkalommal közvetlenül az adott
blokk karbantartás utáni visszaindítási
fázisában, felfűtött állapotban végezték,
a beépítés helyszínén, meglehetősen barátságtalan körülmények között (45-50
°C). Az ellenőrzések szintén a beépítés
helyszínén történtek, a blokk leállási
fázisában. A meleg állapotra (az üzemi
hőmérsékletre és nyomásra) azért van
szükség, mert a vezérlőszelep másként
viselkedik hideg (környezeti
hőmérséklet)
állapotban, mint
meleg (üzemi)
állapotban.
A finnországi
loviisai atomerőmű szintén
a svájci fejleszSchnepp András
tésű SULZER
szelepcsoportot
alkalmazza túlnyomásvédelmi rendszerelemként. Az ottani szakemberek
erőművük igényeinek megfelelően
megépítettek egy úgynevezett meleg
nyomáspróbapadot, amelyre a vezérlőszelepek felszerelhetőek, és nyitónyomásuk beállítása kvázi üzemi körülmények között pontosan elvégezhetők.
A paksi atomerőmű szakemberei
felfigyeltek erre a metódusra. 2006-tól
2009-ig Finnországba szállítottuk ki a
vezérlőszelepeinket a nyitónyomás pontosabb beállítására. A finn szakemberek
készségesen átadták tapasztalataikat.
Időközben a paksi atomerőmű beszerzett további négy vezérlőszelepet. E
tartalék vezérlőszelepekkel lehetőség
nyílt a főjavítások közötti
időszakokban történő beállításokra, amivel jelentős idő takarítható meg a
főjavítások alatt.
Mindezek fényében
érthető, hogy nálunk is
felmerült az igény egy,
saját elvárásokhoz és igényekhez fejlesztett hazai
meleg nyomáspróbapadra. Ez a hatósági engedélyezési eljárást követően,

2008-ban realizálódott a műszaki, a
biztonsági és a karbantartási igazgatóságok összehangolt, precíz, néha kemény
vitákkal járó munkájának köszönhetően.
A hazailag megépített próbapad alapvető feladata, hogy a vezérlőszelepek nyitónyomás beállításának elvégzéséhez
szükséges mennyiségű és nyomású gőzt
az előírt tesztelési eljáráshoz a megfelelő
időben és a megfelelő dinamikával biztosítsa, valamint hogy a kiértékeléshez
szükséges technológiai paraméterek
jelfeldolgozását a kívánt pontossággal
elvégezze, és a nyitónyomás kiértékelést
a megadott informatikai eszközökkel lehetővé tegye. A próbapad egyes rendszerelemeinek vezérlése PLC útján valósul
meg. A rendszer képes a vezérlőszelep
működőképességének vizsgálatára is (a
működésben jelentkező kismértékű változás is diagnosztizálható). A próbapad
rendszere egy – az atomerőműben egyedülálló üzemi paraméterek (170 bar!)
melletti – hőkörfolyamatot valósít meg,
és magába foglalja az ehhez szükséges
berendezéseket is (kazán, táptartály, puffertartály, szivattyú, elzáró és szabályzóarmatúrák, csővezetékek, mérő- és ellenőrző berendezések, irányítástechnikai és
villamos elemek). A próbapadot a primer
körben építették ki, biztonsági megfontolásból két különálló helységben. Az egyik
helységben maga a technológia foglal
helyet, a másikban pedig a monitoring,
a mérés és a kiértékelés zajlik. A próbapad üzemeltető személyzete a külföldi
tapasztalatok mellett hazai képzésben
is részesült.
2009-ben fokozatosan megtörtént
az átállás a hazai próbapad alkalmazására, és 2010-től kezdődően a SULZER
vezérlőszelepek nyitónyomás-beállítása véglegesen a hazai meleg
nyomáspróbapadon
történik. A próbapad
alkalmazása további
lehetőségeket nyit más
atomerőművek irányában, amelyek hasonló
konstrukciós megoldású
túlnyomásvédelmi rendszerelemeket alkalmaznak.
Prancz Zoltán
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Bemutatjuk a PA Zrt. idei évben Céggyűrűvel kitüntetett munkavállalóit
Dénes László

Bauer Andrásné

1979. október
23. óta dolgozik az
erőműben. A műszaki előkészítési
osztályra vették fel,
ahol beszerzési ügyintézőként az igazgatóságához tartozó
osztályok gépeinek
beszerzése volt a feladata. Szervezete
2000 óta a gépész szerviz osztály, ahol
titkárnői munkakört töltött be, emellett
2008 óta végezte a szerviz főosztály titkárnői feladatait is.
Mindig lelkiismeretesen és önállóan
dolgozott, a problémák feltárásában aktív,
a megoldásukban közreműködő volt. Az
elmúlt 31 évben széles körű ismeretségre
és tapasztalatra tett szert, amit munkája során eredményesen használt. Az erőműben
végzett több évtizedes munkája elismeréseként aktív pályafutása végén részesül e
rangos kitüntetésben.
A férjével együtt hasznosan töltik nyugdíjas éveiket. Ebbe beletartozik a kertészkedés, a kirándulás és nem utolsósorban az
unoka, aki részese a mindennapjaiknak.
Bernát Csaba

1987-ben lépett be
a Paksi Atomerőmű
Vállalathoz, a szekunder kör gépésztechnológia-üzemeltetés
területére turbinagépész munkakörbe.
A munkáját kezdettől fogva az üzemeltetés területén végezte és végzi.
Ambíciója és kiemelkedő teljesítménye révén 1991-től turbinaoperátori, majd
1995-től turbina-főgépészi munkakörbe
került. Jelenleg is ebben a munkakörben
végzi munkáját.
Munkakörében magas elméleti és szakmai felkészültséggel bír. Teljes felelősséggel látja el a munkakörében rábízott feladatait. Tevékenyen közreműködött a blokkok
üzembe helyezési munkálataiban.
Az atomerőmű iránt elkötelezett, magatartása példamutató, munkája során jó
emberi és munkatársi kapcsolatokat épített
ki. A munkájában tartós kiemelkedő teljesítményt nyújt.
A fentiekben jellemzett munkájával
nagyban hozzájárul az erőmű biztonságos
és gazdaságos üzemeltetéséhez, valamint a
főjavítások gördülékeny végrehajtásához.
Nős, egy 21 éves fiú édesapja. Szabadidejében szívesen síel, vitorlázik és kerékpározik.
Bognár Péter

1995. augusztus
15-én friss diplomásként kezdett el dolgozni a paksi atomerőmű biztonsági főmérnökségén. Ezen
év novemberében
átkerült a reaktor
osztályra, ahol reaktoroperátorként, majd 2002 decemberéig
blokkügyeletesként végezte munkáját.
Az üzemviteli igazgatóság főtechnológusi beosztásából 2005. március 15-től a
vezérigazgatói titkárság főtechnológusi,
majd osztályvezetői beosztásába került
áthelyezésre. 2010. szeptember 20-án
humán igazgatói feladatok ellátásával
bízták meg.
Munkáját mindig, mindenkor nagy odaadással, kiegyensúlyozottan, megbízhatóan, felettesei és munkatársai legnagyobb
megelégedésére végezte és végzi a mai
napig.
Nős, 2 gyermeke van. Ha ideje engedi,
akkor rendszeresen ellátogat a Paksi Sportegyesület ifjúsági és felnőtt labdarúgó-mérkőzéseire.

1988-tól dolgozik
az erőműben. Belépése óta megszakítás nélkül a gépésztervezési csoport
munkatársa. 2005
óta a csoportvezetői teendőket látja
el. Tervezőként az
elmúlt 22 év alatt az erőmű szinte minden gépészeti rendszerével kapcsolatba
került, a fővízkörtől a fűtési rendszerig.
Tervezői munkája mellett kidolgozta a
tervezésekhez kapcsolódó számítások
programjait, ami jelentősen csökkenti
a tervezési időt. Fontos szerepe van az
évente megrendelt kb. 6-700 műszaki
terv határidőre, jó minőségben történő
elkészítésében. Kreativitását bizonyítja,
hogy az erőműben meghirdetett alkotói
pályázatok többszörös díjazottja.
Csoportvezetőként 10 fő tervező munkáját irányítja a beérkező tervezési megrendelések alapján. Munkájához tartozik a külső
tervezői cégekkel történő kapcsolattartás,
a feladatokkal kapcsolatos egyeztetések,
megbeszélések lebonyolítása.
Éveken keresztül gépelemek tantárgyból óraadó tanára volt a Budapesti
Műszaki Egyetem Paksra kihelyezett
karának, több tucat diplomamunka elkészítésében és bírálatában segített a
végzős hallgatóknak.
Donáczi Ilona

Donáczi Ilona több
mint 30 évvel ezelőtt
1979. január 2-án
nyert felvételt a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. Kezdetben
adminisztratív ügyintézőként dolgozott
a sugárvédelmi osztályon, majd a kormánybiztosi titkárság és
a beruházási igazgatóhelyettes munkáját
segítette.
Lelkiismeretes munkavégzését és
elkötelezettségét vezetői is elismerték.
Hosszú évekig végezte munkáját az általános vezérigazgató-helyettesnél, majd a
biztonsági igazgatóságon és a vezérigazgatói titkárságon.
2001. március 19. napjától a jogi osztály
munkatársa igazgatási előadóként, és 1995től ellátja a részvénytársaság Felügyelő Bizottságának adminisztrációs teendőit is.
Munkáját e hosszú időszak alatt nagy
hozzáértéssel, magas színvonalon végezte. Munkájának köszönhetően a részvénytársaság gyakorlatilag valamennyi
szervezeténél dolgozó kollégákkal kapcsolatba került, velük – ugyanúgy, mint
közvetlen munkatársaival – mindig jó
viszonyt ápolt és törekedett arra, hogy
segítse munkájukat.
2 felnőtt lánya 4 unokával ajándékozta
meg, akikre így a munkás, aktív pályafutása végeztével még több időt tud fordítani.
Halász János

1986 áprilisában
külkereskedelmi üzletkötőként kezdett
dolgozni a vállalatnál, majd 1989-től
csoportvezetőként tevékenykedett. Munkakörében tárgyi
eszközök, anyagok,
illetve szolgáltatások importból történő beszerzésével foglalkozott.
2000-től a beszerzési osztály osztályvezetői feladatait látta el, 2003-tól pedig a logisztikai főosztály vezetője, a paksi atomerőmű
komplex logisztikai tevékenységének első
számú felelőse és irányítója.
Nagy tudású, széles látókörű, tapasztalt munkatárs, aki feladatait kiemelt
szorgalommal, alapossággal végzi. Társaságunkhoz fűződő lojalitása példaértékű. Kiváló az együttműködési, konfliktuskezelői készsége, ami meghatározza
mind a társaságon belül, mind a külső
partnerekkel való kapcsolatait
Kevés szabadidejét igyekszik családjával, két fiával tölteni, illetve kikapcsolódásként szeret regényeket olvasni.

Hanuszka Gyula

1983. március 17én lépett be a Paksi
Atomerőmű Vállalathoz, akkoriban
üzemlakatosként
dolgozott a kalorikus
osztályon.
Munkáját mindig
nagy ambícióval
végezte, kiváló műszaki felkészültsége,
szaktudása és jó szervezőkészsége eredményeképpen egyre felelősségteljesebb
munkaköröket töltött be.
1992-től 2007-ig főgépész volt. Jelenleg
szolgálatvezetői beosztásban dolgozik
a külső technológiai osztály üzemviteli
szervezeténél, elérve ezzel szakmájában
a ranglétra legmagasabb fokát. Munkáját
nagy odaadással végzi. Beosztottjaitól is a
munka pontos és határidőre történő végrehajtását követeli meg. Közvetlen kollégáival gyakran ülnek le beszélgetni a műszak
végeztével.
Hobbija a búvárkodás, amikor teheti, ennek a szenvedélyének hódol. Szabadidejében szeret kertészkedni és kis unokájával
játszani.
Kern Józsefné

1981. február 2án nyert felvételt
a Paksi Atomerőmű Vállalat terv és
munkaügyi osztály
adminisztrációs
csoport állományába, adminisztrátor
munkakörbe.
1983. április 1-jei hatállyal átkerült a
munkaügyi csoporthoz, munkaügyi ügyintéző munkakörbe. Az eltelt évek alatt
tudását fejlesztette, középfokú, majd
felsőfokú személyügyi szaktanfolyami
végzettséget, illetve számítástechnikai
szoftverüzemeltetői képesítést szerzett.
Hosszú ideig az üzemviteli terület munkaügyi feladatait látta el, a hozzátartozó
szervezetek és a társszervezetek vezetőivel, munkavállalóival az eltelt 28 év
alatt kimagaslóan jó emberi kapcsolatokat ápol, ápolt.
2009. február 1-jétől a műszaki igazgatóság és a gazdasági vezérigazgatóhelyettes szervezeti egységeinek munkaügyeit intézi. Munkáját pontosan,
szakszerűen végzi, a rászoruló munkatársak felé mindig nagy empátiával fordul és nyújt segítséget munkaügyi problémáik optimális megoldása érdekében.
Több munkatárs sikeres betanítása neki
köszönhető.
Szabadidejében szeret családjával kirándulni, kertészkedni és a sport is meghatározó szerepet tölt be az életében. Rendszeres résztvevője a céges sárkányhajóversenyeknek.
Kesztyűs László

1983. augusztus
22-én lépett be a
Paksi Atomerőmű
Vállalathoz és a
folyamatirányítási
osztályon, vezérléstechnikai műszerészként kezdett
dolgozni. Részt vett
a blokkok üzembe helyezésében.
2000-ben az elsők között kapta meg az
Atomerőmű Kiváló Karbantartója díjat.
2003. márciustól a biztonsági rendszerek osztályon a vezérléstechnikai csoport
vezetője.
Munkáját kiemelkedő szakmai
hozzáértéssel végzi, felhasználva az
üzembe helyezések során szerzett tapasztalatait. Munkaterülete mind a
négy blokkra kiterjed, sokan ismerik,
és tisztelik. Munkáját példamutatóan,
következetes precizitással és megbízhatóan végzi, munkahelyi kapcsolatai
rendezettek. Rendkívüli helyzetekben
munkaidőn kívül is a társaság rendelkezésére áll.
Feleségével 3 közös gyermeket nevelnek.
Hobbija a motorozás, szívesen focizik
fiaival és barátaival.

Kiss Gábor

1985–ben kezdett dolgozni az
erőműben, polgári
fegyveres őrként, és
azóta is mint fegyveres biztonsági őr
végzi munkáját. A
közösségért érzett
felelőssége hamar
megmutatkozott, mivel nemcsak a maga érdekeit tartotta szem előtt, hanem
másokét is. Fontos szempont számára
a cég iránti lojalitás és a személyes érdek nélküli tenni akarás. Munkatársai
bizalmát élvezi, a rábízott feladatokat
szorgalmasan elvégzi.
A Műszakos Dolgozók Érdekvédelmi
Szervezetének megalakulásától kezdve
tagja. 1998 óta küldöttként tevékenykedik.
A fegyveres biztonsági őrök problémáit kitartóan – fegyveres őrhöz méltóan –, harcos szellemiséggel, de mégis barátságosan
képviseli és terjeszti a testület elé. Munkájára mindig számítani lehet, megbízható
munkatárs.
Feleségével 2 lánygyermeket nevelnek.
Szenvedélye a horgászat, a szakszervezeti
horgászversenyek állandó szervezője és
résztvevője.
Kovács György

1983. szeptember
1-jétől dolgozik az
erőműben, amely az
első munkahelye.
Belépéskor az
üzemviteli főosztály gépészeti osztályán szekunder
köri segédrendszer
gépész munkakörbe került. 1986. március 1-jétől a turbina osztályon turbinaoperátori jogosítványt szerzett,
majd 1987. július 1-jétől turbinafőgépész lett.
Szakmai hozzáértésének, kiváló hozzáállásának és személyes tulajdonságainak
köszönhetően 1995. március 1-jétől betanuló blokkügyeletesnek választották.
1997. március 1-jén a gépész üzemviteli
osztályon kinevezték blokkügyeletesi munkakörbe, és azóta is ebben a munkakörben
dolgozik.
Szakmai felkészültségét mentori tevékenységben is kamatoztatja.
Kollégáival kiegyensúlyozott munkakapcsolatot tart fenn, eredményesen
és konfliktusok nélkül teljesít a feladatokkal terhelt időszakokban is. Üzemzavari helyzetben határozott, nyugodt,
magabiztos fellépésű. A szimulátoros
képzéseken folyamatosan magas szinten teljesít.
Családos, egy gyermek édesapja. Rendszeresen sportol, lovagol, vitorlázik, síel.
Kőmüves István

1981. március 1-jétől dolgozik az atomerőmű területén.
Kezdetben az építési
munkák során a primer köri rendszerek
szerelését irányította
az Erbe műszaki ellenőreként. 1982-ben
az 1. blokk üzembe helyezése alkalmából
„Atomerőmű építéséért” emlékplakett díjban részesült.
2000-től a technológiai létesítési osztály
csoportvezetőjeként irányította a 2. blokk 1.
számú akna rekonstrukciót, a reaktorcsarnoki 250 tonnás daru átalakítását. Újítása
révén jelentős költségmegtakarítással igazolhatóvá vált az 1. blokki pihentetőmedence tömörsége.
Jelenleg a projekt főosztályon projektvezetőként irányítja több, az erőmű üzemidőhosszabbítása szempontjából kiemelkedő
fontosságú beruházás végrehajtását.
Az utánpótlás nevelésében végzett munkája is meghatározó.
Szabadidejét szívesen tölti a telkén, ahol
kertészkedik, borászkodik és szívesen látja
vendégül itt kollegáit egy-egy baráti beszélgetésre.

Lakatos Gábor

1982. július 13-án
került felvételre a
paksi atomerőműbe.
A villamos osztályon első feladata
a 2. blokk villamos
üzembe helyezésének üzemviteli
kiszolgálása és
felügyelete volt. 1984-től mint villamos
szolgálatvezető végzett koordinációs és
irányító feladatokat.
Széles körű szakmai ismereteire vezetői is felfigyeltek és előbb a villamos
főosztályon üzemzavar-kivizsgálási feladatokkal bízták meg, majd az újonnan
alakult biztonsági igazgatóságon biztonsági mérnökként a villamos üzemviteli
biztonsági terület felügyeletét végezte.
1990-től 2000-ig dolgozott a biztonsági
szakterületen, ahol a nemzetközi tapasztalatok paksi hasznosításában is jelentősen kivette a részét. Előadásokat tartott
mind a WANO, mind a NAÜ által szervezett konferenciákon.
2000-ben a biztonsági területről a villamos üzemvitelre tért vissza, ahol előbb
üzemviteli technológiai vezetőként, majd
2004-től osztályvezetőként dolgozik. Nős,
feleségével 3 gyermeket nevelnek.
Szabadidejének nagy részét szőlészettel,
kertészkedéssel tölti szekszárdi tanyáján,
ahol szívesen látja vendégül barátait.
Lengyel József

1983-ban elektrikusként került a
paksi atomerőműbe
a villamos üzemviteli
osztályra.
1986-ban sikeres
vezető elektrikusi
vizsgát tett. 1990-ben
került az 1. blokki F
műszakba, ahol a mai napig dolgozik.
A vezénylőben dolgozó más szakterületek operátoraival, az osztály dolgozóival
munkakapcsolata példa értékű. A betanuló
kollégák képzésében részt vállal.
Munkatársai bizalmát élvezi, évekig
MÉSZ-küldöttként, majd elnökségi tagként
tevékenykedett. 2006 óta a MÉSZ alelnöke,
2007 óta pedig az Üzemi Tanács tagja.
A rábízott feladatokat szorgalmasan végzi mind a szakmai, mind az érdek-képviseleti területen.
Feleségével egy lánygyermeket nevelnek. Szabadidejében futballozik. Heti rendszerességgel készülnek kollegáival a MÉSZ
által szervezett bajnokságra, továbbá négy
éve átvette az iparági labdarúgótorna szervezési feladatait is.
Nagy Csaba

1984-től lakatosként a primer köri készülékek revíziójával
foglalkozik a reaktorés készülék-karbantartó osztályon, majd
1996-tól csoportvezetői feladatokat is ellát
az egyik készülékkarbantartó csoport élén.
Kiváló szakmai tudással irányítja a primer köri főberendezések karbantartását,
valamint időszakos műszaki felülvizsgálatát, ezzel is hozzájárulva az erőmű biztonságos működtetéséhez.
2010. évben újként jelentkező munka
során, a gőzfejlesztők kötőelemcseréjének
kivitelezésében elismerésre méltó teljesítményt nyújtott.
Az erőműbe lépése óta aktív tagja
Padosznak.
Feleségével két fiút nevelnek, akik közül az idősebbik az Ovit Zrt. munkatársa.
Családi házuk és környéke folyamatos elfoglaltságot biztosít számára, ezzel töltve
el hasznosan a szabadidejét.
Folytatás a következő oldalon.

8
Folytatás az előző oldalról.
Patek Gábor

A paksi atomerőműhöz 1988. július
1-jén lépett be mint
technológus mérnök,
ahol a vegyészeti
osztály kémiai technológiai üzemének
csoportvezetője lett.
Feladatai közé tartozott a primer és szekunder köri vízüzem és
a pótvízkészítés mellett a dekontaminálás,
a szilárd és folyékony radioaktív hulladékok
kezelése, az ioncserés és szűrési műveletek,
valamint a fejlesztési tevékenység.
Több elfogadott újítással és díjazott Műszaki Alkotói Pályázattal rendelkezik.
Rendszeres résztvevője hazai és nemzetközi szakmai konferenciáknak, kutatási-fejlesztési programoknak.
Fontos szerepe volt a 2003. évi üzemzavart követően a 2. blokk visszaindíthatósági
körülményeinek megteremtésében, a hőhordozó indításra alkalmas kémiai és radiokémiai tisztaságának biztosításában, az indítási folyamat vegyészeti ellenőrzésében.
2003 májusától a vegyészeti technológiai
osztály vezetője. Beosztottai irányítását a lelkiismereteséspéldamutatómunkaszemelőtttartásával, a szakmai fejlődés ösztönzésével végzi.
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Szabó Péter

A vegyészeti osztály radiokémiai laboratóriumában kezdett dolgozni 1988
szeptemberében az
üzemvitel vegyészeti
ellenőrzése területén.
1992. április 1-jétől a sugárvédelmi
osztály dozimetrikusa lett. 2003. július 1jétől a szükséges képzettség megszerzését
követően dozimetriai szolgálatvezetői beosztásba került.
2004. augusztus 1-jétől a dozimetriai
rendszerek üzemeltetésének vezetőjévé nevezték ki. Az akkor kezdődő sugárvédelmi
ellenőrző rendszer rekonstrukciós munkáinak üzemeltetői szempontú koordinálása,
átvétele lett a fő feladata, a napi tennivalók
elvégzése mellett.
Hobbija a számítógép, illetve a biciklizés, amit családjával rendszeresen űz.
Ezenkívül havi rendszerességgel szerveznek kollégákkal baráti összejöveteleket,
beszélgetéseket.

Torma Béla

Szente László

1979-ben kezdő villamos üzemmérnökként az Erbe paksi kirendeltségén helyezkedett el, majd 1985-től a Paksi Atomerőmű
Vállalat beruházási igazgatóság műszaki el-

Egy ünnepségen való részvétel alkalmával talán
bele sem gondolunk, hogy mennyi háttérmunka, szervezés áll egy adott rendezvény sikeres
lebonyolítása mögött. A társasági szintű díjátadó ünnepségekkel, a kitüntetések adományozásával kapcsolatban a személyzetfejlesztési
csoport vezetőjét és kolléganőit kérdeztem.

László A. Zoltánné, a személyzetfejlesztési csoport vezetõje:
A munka- és személyügyi szervezet személyzetfejlesztési csoportja foglalkozik a társasági szintű munkáltatói díjak, kitüntetések koordinálásával, végzi a
kitüntetésekkel kapcsolatos előkészítői, szervezői feladatokat. Ezen tevékenységeink közül kiemelkedik a
legrangosabbnak tekinthető Céggyűrű kitüntetéssel,
továbbá az Igazgatósági Nívódíj kitüntetéssel összefüggő feladatvégzés. Ez utóbbi alapításáról az idei év elején
döntött a cégvezetés, mely szerint a cég valamennyi
igazgatósága évente Igazgatósági Nívódíj kitüntetéssel jutalmazhatja a kiemelkedő teljesítményt nyújtó
munkavállalóit az Atomerőmű
Kiváló Üzemeltetője Díj és az
Atomerőmű Kiváló Karbantartója Díj mellett.
Nem kitüntetési forma, hanem a céghez való beilleszkedést és kötődést támogatja a
részvénytársasággal újonnan
munkaviszonyt létesítő munka-

A 3. blokk visszaindításával lezárult az idei karbantartási év. Az
Atomerőmű újság rendszeresen tudósított az aktuális főjavítási eseményekről. Most a teljes évi karbantartások végrehajtásáról kértünk rövid
összefoglalót Zsoldos Ferenc igazgatótól, az illetékes területgazdától.
Igazgató úr! Elégedett a karbantartó
személyzet teljesítményével?

- A csúszások ellenére sikeresnek értékelem az idei évet, és meg is ragadom
az alkalmat, hogy megköszönjem a kollégáimnak és mindazoknak a munkáját,
akik részt vettek a blokkok főjavításában.
Az idei év nagyon kemény volt, rengeteg
nyomóköri és átalakítási munkát kellett elvégezni. A főjavítások utáni üzembe helyezéseknél a villamos irányítási technikai terület nagyon szép munkát végzett, amelyet
külön köszönök ennek a csapatnak. Ebben
az évben három főjavítás volt 26 napra tervezve, illetve a 3. és a 2. blokk 25 napra. A
karbantartás-irányítás az üzemeltetővel közösen úgy alakította át a visszaindítási feltételrendszert, amelynek eredményeként
a blokk visszaindítását 1 nappal korábbra
lehetett tervezni.
Az összfőjavítási hossz 146 nap és 12 óra
volt, amely azt jelenti, hogy a karbantartások történetében az idei év volt a harmadik legrövidebb főjavítási időszak. Az idei
évben volt néhány olyan kísérő probléma,
amely szinte mindegyik blokkot érintette.

lenőri csapatában irányította a kivitelezők
munkáját.
1989 óta a villamos
karbantartás területén végzi munkáját.
Először a villamos
szerviz osztályon
technológiai mérnök,
majd a villamos karbantartó osztályon a villamoskészülék-karbantartó üzem üzemvezetője, egyben osztályvezető-helyettes.
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület és
a Tolna Megyei Mérnöki Kamara tervezői
engedéllyel bejegyzett tagja.
Gazdasági és informatikai képzettségére
támaszkodva aktívan részt vett a karbantartást támogató informatika rendszerek
– az SAP és Passport – bevezetésében.
Ahhoz, hogy munkáját kiemelkedően,
magas szakmai színvonalon tudja végezni,
elengedhetetlenül hozzátartozik a biztos
családi háttér, amit feleségével és felnőtt
gyerekeivel közösen teremtettek meg. A közelmúltban lett boldog kétszeres nagyapa.
1986-tól 1993-ig az ESZI tanáraként,
1993-tól a PA Rt. reaktorfizikai osztály
munkatársaként dolgozik a cégnél. 1994ben megbízást kapott a nukleáris üzemanyag csoport vezetésére.

Fő feladata az
üzemanyag-adatbázis létrehozása, fejlesztése, felügyelete,
az éves üzemanyagmozgatások tervezése, az üzemanyag-kazetták élettörténeti és
üzemeltetési adatainak nyilvántartása, beszámolók, jelentések
készítése különböző hazai és nemzetközi
szervezetek részére. Fontos feladata még
a leállásról történő visszaindulás közbeni
fizikusi mérések szervezése és végrehajtása.
Munkájának meghatározó szerepe volt
abban, hogy a 2003. évi 1. 2. és 3. blokki
lerakódásos üzemzavarok után a blokkok
üzemanyagtöltetének tervei hibátlanul
megvalósulhattak.
Jó humorérzékével színesíti környezete mindennapjait és odafigyel arra, hogy
akivel összehozza a sors, jó kapcsolatot
alakítson ki.
Nős, két felnőtt gyermeke van. Ha ideje
engedi, szívesen olvas, kirándul, jár színházba, találkozik barátokkal és végzi a családi ház körüli teendőket.
Törjék Ferenc

1984-ben friss diplomásként helyezkedett
el a paksi atomerőműnél a hírközlési szak-

A kitüntetések hátterében
vállalók ünnepélyes köszöntése, és részükre az emlékérmek átadása. Az új belépők köszöntése az idei
évben formájában és tartalmában is megújult a korábbi gyakorlathoz képest. Ezek a feladatok nagyon nagy,
minden részletre kiterjedő odafigyelést igényelnek,
hiszen az a cél, hogy a kitüntetésben részesülők, új
belépők számára a kitüntetés, illetve az emlékérem
átadása maradandó és szép emlékként őrződjék meg.
Ennek érdekében két kolléganőm Nyiratiné Fehér Edit
és Koczka Jánosné tesz meg mindent, akik most egy
kis ízelítőt adnak ezekből a feladatokból.

Nyiratiné Fehér Edit
humánpolitikai munkatárs:
A Céggyűrű kitüntetéssel
kapcsolatos feladataim közé tartozik a díjátadóval kapcsolatos
közlemények megjelentetése; a
kuratórium munkáját elősegítő,
koordináló, adminisztrációs tevékenységek elvégzése; a gyűrűk
legyártásával, szállításával kapcsolatos teendők intézése; a szükséges adatok szolgáltatása és az ünnepségen való részvétel.
A Céggyűrű kitüntetés alkalmával egy tizennégy
karátos aranyból készült pecsétgyűrűvel – melyet immár két éve a Lányi és Társa Bt. készít el a cég és a

kitüntetett munkavállalók megelégedésére–, oklevéllel
és pénzjutalommal kerül elismerésre az emberi tisztesség; a becsületes, átlag feletti kiemelkedő munka; a
példamutató magatartás; a munkafegyelem; a toleráns
kapcsolatok; a céghez való kötődés.
Mivel évente 20 darab gyűrű kerül odaítélésére
– ebből 17 db gyűrűre a kuratórium tesz javaslatot,
további 3 darab gyűrűről a mindenkori vezérigazgató
közvetlenül dönt – és közel 100 munkavállalóra érkezik javaslat, a kuratórium nincs könnyű helyzetben.
Döntésüknél a munkatársak javaslatát, valamint a cégnél eltöltött munkaviszony idejét veszik figyelembe. Ez
utóbbit az idei évben módosítottuk 10 évről 15 évre.
Az Igazgatósági Nívódíj létszámarányosan, névre szóló
oklevéllel és pénzjutalommal kerül elismerésre az adott
igazgatóságon belüli tartósan kiemelkedő munkateljesítmény; az egyszeri, különös méltánylást érdemlő teljesítmény; példamutató magatartás; toleráns munka- és emberi
kapcsolatok, valamint a céghez való kötődés alapján.
A nívódíjjal kapcsolatos feladataink közé tartozik a
kapcsolódó szabályzat elkészítése, figyelemmel a 2010.
évi bevezetésre. Továbbá minden év február 15-ig meg
kell küldenünk a tárgyévi létszámadatot az igazgatóságoknak. Gondoskodnunk kell a díjazottak névsorának
intraneten és Heti Hírlevélben történő közzétételéről,
az oklevelek és a pénzjutalmak kifizetésének előkészítéséről. A díjátadás a május 1-jei majális rendezvényen
történik, amin mi is képviseltetjük magunkat.

Az elvégzendő munkák mennyisége
összefügg az üzemidő-hosszabbítási
(üh) programmal?
- Volt már olyan tevékenység, amely

FOTÓK: BEREGNYEI MIKLÓS, WOLLNER PÁL

Koczka Jánosné
humánpolitikai munkatárs:
Az idei évtől – folytatva
a korábbi hagyományokat
– ünnepélyes kereteken belül
emlékérmeket adunk át az új
belépő munkavállalóknak.
Az ünnepségen részvénytársaságunk vezérigazgatója
köszönti a munkavállalókat,
és jelen vannak a belépők
igazgatói mellett a humán
igazgatóság és a szakszervezetek képviselői. Az
új belépők köszöntését havonta, illetve kisebb létszám esetén negyedévente szervezzük meg. Az idei
évben jelentős volt a résztvevők létszáma, mivel
februárban a 2009-es évben és a 2010 januárjában
belépőket, márciusban pedig az MVM-cégcsoportból átvett munkatársakat köszöntöttük.
Az emlékérem egy 4,5 cm átmérőjű ezüstözött
bronzérem, melyet a szegedi Éremverde készít. Az
érem egyik oldalán a belépő neve, belépésének dátuma, másik oldalán az atomerőmű látképe látható.
A visszajelzésekből ítélve az új belépők pozitívan
ítélték meg ezt a gesztust, és elmondásuk szerint
büszkén fogják megmutatni családtagjaiknak.
Egyéb munkaköri feladataim mellett az én feladatom az emlékérmek megrendelése, minőségi
átvétele, az érintett munkavállalók és igazgatóik
kiértesítése és az ünnepség lebonyolítása.
T.-P.A.M.

Mérleg a főjavítási időszakról
Ilyen volt az fksz hővédő pajzsa leszorító
csavarjainak a problémája és a hurok-alátámasztások rugóinak cseréje, a gőzfejlesztő
tápvízelosztó kollektora csavarkötéseinek
cseréje.
Két blokkunk – a 2. és az 1. – négy napot
csúszott. Az 1. blokkon a térfogat-kompenzátor fedelének a tömörtelensége okozott
gondot a visszaindulás során a 132 bar-os
tömörségpróbán. A 2. blokkon az 51 baros tömörségpróbák elhúzódása jelentette
a csúszást. Ezenkívül két motoros armatúránk, illetve a szekunder körben az egyik
TMK-tolózár szorult meg a visszaindítás
során, ezért vissza kellett hűteni a főgőzvezetéket. A 4. blokkot minimális késéssel
sikerült visszaindítani, az 57 nap helyett 59
napig tartott a főjavítása. Ebben az esetben
alapvetően befolyásolta az indítási munkákat a VW/001-es nyomókör nyomáspróbájának elhúzódása. A többszöri nyomáspróba ellenére mindig találtunk csőlyukadásokat, amelyeket javítani kellett. Tovább
növelte a főjavítási időt a TH20D001-es
szivattyú meghibásodása.
Végül a 3. blokk főjavítását a tervezett 25
nap helyett 26 nap és 13 óra alatt fejeztük be.

területen. A híradástechnikai osztályon
előbb vezetőmérnöknek, majd 1993-ban
üzemvezetőnek nevezték ki, 2007 óta pedig osztályvezetőként
irányítja a szakterület
munkáját.
A blokkok üzembe helyezését követően előbb a lakótelepi központi antennarendszer létesítését koordinálta, majd
már vezetőként és mérnökként irányította a telefonközpontok kétgenerációs
váltását, a rádió-, a tűzjelző és oltásvezérlő, a kamera-, a belső riasztórendszerek rekonstrukcióját. Az ő nevéhez
köthető az erőmű dolgozói telefonflottájának létrehozása és működtetése,
melyek közül a mobiltelefonos flotta az
egyik legnagyobb az országban.
Szakmájában magas szakmai elismerést, megbecsülést szerzett. Emberi
magatartását a komolyság, szerénység, szakmai munkáját az igényesség,
precizitás jellemzi. Többször részesült
vezérigazgatói dicséretben, és az idén
elsők között az igazgatósági nívódíjat is
átvehette.
Két felnőtt gyermeke van. Szabadidejében szeret kirándulni, a ház körül tevékenykedni.

A karbantartási időszak befejeztével
milyen tevékenység folyik az igazgatóságon?

- Készülünk a következő évre, bár most
egy kicsit lazítunk, mert az üzem közbeni munkák számossága nem olyan nagy,
mint a főjavítások időszakában. A téli időszak alapvetően oktatással telik, a szinten
tartó képzések időszaka következik, amely
egész februárig tart. Ezeken az oktatásokon
történik meg az évközben elkövetett hibák
feldolgozása. A személyi hibás eseményeket pedig külön oktatjuk a karbantartó
állomány számára.

A jövő év mennyiben lesz más, mint
az idei?

az üh-programhoz kapcsolódó volt, de
egyelőre ez az év még nem ezzel volt túlterhelve. Ami kimondottan üh kapcsolatú
téma volt ebben az évben, az a PRISE-nek
a szerelése volt, amely nem nevezhető
sikertörténetnek. A PRISE szerelésénél
ismételten tömörtelenek voltak azok a
szerelvények, amelyeket próbáltunk beépíteni, és végül el is halasztottuk a beszerelésüket. A PRISE kiépítésénél annyit

el kell mondani, hogy villamos irányítási
szempontból teljesen rendben van, a rendszer ki van építve és üzemeltethető. Az 1.
blokk 2011-es teljes kirakásos főjavításán
történik meg egy új konstrukciójú szelep
beszerelése, amely az üh-t alapvetően
befolyásolja. A jövő évben már jelentős
mennyiségű, üh-vonzatú feladat lesz a
főjavítások alatt, amelyek végrehajtása
szintén nagyon fontos.

- Hasonlítani fog erre az évre, de például
a 3. blokk javítását 34 napra tervezzük a
dízelvezérlés-rekonstrukció miatt. A másik
két rövid főjavítás ugyanúgy 26 naposra
lesz tervezve. A teljes kirakásos főjavítás
56 napos lesz, az 1. blokk a már említett
PRISE miatt lesz érdekes, arra nagyon fel
kell készülnünk, mert ezen feladat megoldása feltétele az üh-nak.
Az év vége közeledtével van néhány közös programunk, amelyeken a főjavítási feszültségeket igyekszünk levezetni. November 27-én rendezzük meg a karbantartói
családi sportnapot, és egyben elbúcsúztatjuk ezt az évet.
Még egyszer minden jót kívánok a karbantartásokban részt vetteknek és köszönöm a munkájukat!
-beri-
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Indul az Asset Suite 6 (AS6) Projektmenedzsment (PM) modulja

Pekárik Géza

– A PM-modul elindítása a projektirányítási folyamat IT oldali megvalósítását jelenti. Kérjük, tekintsd
át, hogy az IT-rendszer kialakítása előtt milyen előkészítő lépések történtek!
– Az SZMSZ 7.0 bevezetésével teremtettük meg
a projektműködés szervezeti kereteit, mely szerint a társaság kiemelt stratégia céljainak elérése érdekében kiemelt projekteket – mint önálló
szervezeteket – hoztunk létre, valamint kialakítottuk a projekt főosztályt a létesítési, beruházási
feladatokat projektszerű működésben végrehajtó
szervezetként.
A projektműködés kialakításának folyamatoldali
megvalósítása két ütemben történt:
Az I. ütemben a „Működésfejlesztés 2008” program egyik alprogramjaként a Projektirányítás módszertana került kidolgozásra. A program célul tűzte
ki a projektmenedzsment-bevezetés feltételeinek
megteremtését a társaság irányító- és szabályozási rendszerébe. A program várt hozadéka a projektirányítás elveinek és proaktív menedzsmentjének
bevezetésével növelni a projektek végrehajtásának
hatékonyságát, eredményességét.
A II. ütemben a módszertanhoz igazodva megkezdődött a folyamatok módosítása és a már
korábban kiválasztott IT-eszköz kialakítása (20092010).
Azonosításra kerültek az érintett fő folyamatok
(TKO302 Műszaki változási igények és TKO303
Műszaki változások kezelése). Ezek módosítása

során merült fel az önálló Projektirányítási folyamat
kialakításának gondolata. A folyamatok szétválasztása ennek szellemében történt meg és került
beillesztésre a Projektirányítási folyamat (IOP008)
az operatív irányítási rendszerbe.
Az eljárásrendek módosítása során összesen: 27
db kapcsolódó folyamatot azonosítottunk, melyeket kisebb nagyobb mértékben, de szintén módosítani szükséges.
– A PM-modul elindítása összetett feladat, hiszen
új folyamatok lettek kialakítva, és ezek - mint az
előbb említetted - nagyon sok ponton kapcsolódnak a már meglévő folyamatokhoz. Milyen feltételeknek kell teljesülni az éles indulásig?
– A működésfejlesztés II. ütemének és a PassPort
verzióváltás részeként került kialakításra a projektirányítási folyamatot támogató IT-alkalmazás, az
AS6 PM modul, melynek bevezetési határideje
2010. november 15. A modul indítása az éles
indulás kritériumainak teljesülése esetén lehetséges, melyek a következő területekre határoznak
meg feltételeket:
• a rendszer felkészült az éles üzemi működésre,
azaz az üzleti igényeket támogató folyamatok
végrehajtását lehetővé teszi,
• a működéshez szükséges adatok a megfelelő
minőségben rendelkezésre állnak,
• a technikai infrastruktúra felkészült az éles üzemi
működésre a megfelelő technikai színvonalon,
azaz a rendszer elérhető a felhasználók számára,
• a felhasználók felkészültek az éles üzemi működésre, azaz megfelelő tudással rendelkeznek
a folyamatok, tranzakciók tervek szerinti végrehajtására,
• a folyamatok változására vonatkozó feltételt úgy
határoztuk meg, hogy a társasági egyeztetésnek
kell megtörténnie az érintett eljárásrendekkel
kapcsolatban.
– November 15-én elindul az AS6 PM modulja. A
működésfejlesztés megvalósítása miatt, hogyan
vehető használatba a modul?
– A PM-modul a tervezettnek megfelelően november 15-én indul ekkor gyakorlatilag megkezdjük a
rendszer használatbavételét, adatokkal való feltöltését a felhasználók oktatásának ütemében. Ezt a
rendszer próbaüzemének tekintjük.
A PM-modul teljes körű indulása a társaság
működése szempontjából az eljárásrendek
hatálybalépésével történik meg. Ennek megfelelően tehát a felhasználók a próbaüzem alatt

használatba veszik a rendszert, amelynek két
területen is várható hozadéka számunkra, egyik
a rendszer adatokkal való feltöltése a teljes körű
indulásra, a másik a rendszer esetleges rejtett
hibáira időben fény derülhet.
Csontos Erzsébet

melyet saját helyükön, saját időbeosztásuk szerint tudnak elsajátítani a megadott határidőre.
A felhasználók számára a felhasználói kézikönyvek mellett a PM-folyamat kiemelten kezelt elemeiről oktatási segédlet és a modul használatát
megkönnyítő navigációs kártya készül, továbbá az
éles induláshoz összefoglaló tájékoztatót adunk ki.
Aktualizálásra kerül a GYIK-adatbázis a PM-modulra
vonatkozó kérdésekkel.
Aradi János

FOTÓK: LOVÁSZINÉ

A PM-modul indulásával összefüggő kérdésekről kérdezzük Pekárik Gézát a projektirányítási folyamat folyamatgazdáját,
Csontos Erzsébetet a PM-modul bevezetését végző munkacsoport vezetőjét és Aradi
Jánost, a PassPort Upgrade (PPU) projekt
szakmai vezetőjét.

– Röviden foglald össze, melyek a PM-modul bevezetésével elért eredmények?
– A modul (az SAP és az MsProject rendszerekkel
kialakított integrációval) egységes keretet, eszközkészletet és megjelenítési felületet biztosít a projektek teljes életciklusában.
A Multiprojekt menedzsment (EPM) felületen a
felső vezetők, erőforrásgazdák, projektvezetők
egységes nézeteken tekinthetik át (jogosultságuk
szerinti terjedelemben) a projekt portfóliót, támogatva ezzel:
• az egyidejűleg végrehajtásra kerülő projektek
összehangolását,
• az erőforrások felhasználásának optimalizálását,
• a projektek státusz-, készültség-, határidő- és
erőforrás-eltérés áttekintését, elemzését,
• egyedi jellemzőként (indikátor) a főjavítás tartalékidőt.
– Melyek a PM-modul indulásával kapcsolatos
legfontosabb információk?
– A kulcsfelhasználók és az oktatók bővített oktatása megkezdődött, ami a modul indulásáig be is
fejeződik. A kulcsfelhasználók felkészülten fogják
várni a modul november 15-i indulását, így segítségükre tudnak majd lenni kollégáiknak a modul
használatbavétele során.
A projektvezetők és helyetteseik számára tantermi oktatást szervezünk, a többi felhasználó
(akik a rendszerben néhány adatot rögzítenek
vagy jóváhagyók) számára a rugalmasabb elektronikus oktatási anyag fog rendelkezésre állni,

– A PPU-projekt befejezése mikor és hogyan várható? Milyen további feladatok megvalósítását
tervezitek az AS6 rendszerben?
– Az AS6 PM moduljának 2010. november 15-i
indulásával technikailag véget ér a PassPort-verzióváltás projektje. A projekt kétéves munkáját zárjuk
le, mely idő alatt a projekt tagjai jól együttműködő
kollektívává váltak. Ezúton is szeretnék köszönetet
mondani összehangolt munkájukért.
Az indulást követően az utótámogatási szakasz
kezdődik. Ebben a szakaszban a normál üzemeltetésnél magasabb szintű informatikai háttértámogatást biztosítunk. Ennek alapvető oka, hogy
a – minden informatikai rendszernél előforduló
– kezdeti hibákat a lehető leghamarabb tudjuk
kijavítani. A jövőben az AS6 változtatási igények
a korábban már megszokott módon kerülnek
kiszolgálásra: az egyes igények kidolgozásra és
elemzésre kerülnek a PA Zrt. funkciógazdáinak
és MVMI Zrt. modulgazdáinak együttes munkájával. Az elemzés során vizsgálatra kerül az adott
módosítás többi modulra vagy egyéb integrált
rendszerre gyakorolt hatása. A távolabbi feladatok között elsődleges a korábban vezetői szinten
meghozott döntés végrehajtása, miszerint meg kell
vizsgálni, hogy a 2. blokk üzemidő-hosszabbításának informatikai kiszolgálása az AS6-ból milyen
feltételekkel biztosítható.
PPU Projekt

Armatúra- és karimatömítés-technika szeminárium
Komoly szakmai érdeklődés kísérte azt
az armatúra- és karimatömítés-technika szemináriumot, amit október 21-én
a Karbantartó Gyakorló Központban
szervezett az armatúra- és csővezeték-karbantartó osztály. Az előadást
Charles E. Grabski, a Chesterton nemzetközi termék menedzsere tartotta.

termékek terén több mint 100 országban van
jelen, és a gyökerei több mint 125 évvel ezelőttre nyúlnak vissza. Az előadó fő profilja a kutatás-fejlesztés, kiemelt figyelmet fordítva a teljesítmény alapú karbantartási megoldásokra.
Az előadás során a jelenlévők megismerkedhettek többek között a szabályozószerelvények, a ritkán működtetett ún. „block”
armatúrák hosszú távú megbízható tömítéstechnikájával, peremek, karimák és hőcserélők tömör zárási megoldásával és korrózió
elleni védelmével. A prezentáció kitért arra

A szakember több mint 30 éve áll munkaviszonyban a Chestertonnál, mely cég a tömítéstechnika, kenőanyagok, speciális karbantartó

Felkészülés
a nyugdíjas
évekre
Mint ahogy Európa számos országában, így Magyarországon is
nagy gondot jelentenek a nyugdíjrendszerből adódó problémák. Az
Európai Unió nyugdíjhelyzetről
szóló Zöld könyve felveti a rendszerszintű kockázatok elemzésének és a megoldásoknak lehetőségét. A Paksi Atomerőmű Zrt. fontosnak tatja, hogy munkavállalói a
választható béren kívüli juttatások
(vbkj) rendszerén keresztül olyan
elemeket is igénybe vehessenek,
melyek a nyugdíjas évek alatt
többletforrást biztosíthatnának. E
témában szervezte meg az atomerőmű jóléti osztálya november 17-re
a Brokernet Investment Holding
Zrt. munkatársainak előadását.
Farkas András jövőbiztosítási
szakértő, a Brokernet vezérigazgató-helyettese a következőkben a
nyugdíjrendszer helyzetét, a lehetőségeket vázolja.

Az Európai Bizottság 2010. július
7-én „A megfelelő, fenntartható és biztonságos európai nyugdíjrendszerek
felé” címmel közzétett Zöld könyvével
november 15-éig tartó uniós szintű
vitát nyitott az európai nyugdíjasok
jövőjéről.
Sürgősen felül kell vizsgálni a nyugdíjígérvényeket
annak fényében, hogy a gazdaság többi részétől
és az állami költségvetésektől mi várható el, fogalmaz e Zöld könyv, mert a mai helyzet az öregedési
dagály és a foglalkoztatási apály kettős hullámverésében tovább már nem tartható fenn.
Egyrészt azért nem, mert az élettartam növekedésével együtt nőnie kell a ledolgozott évek számának, különben a nyugdíjak megfelelősége nem
lesz biztosítható (értsd: kisebb lesz a nyugdíja mindenkinek), vagy fenntarthatatlan költségek jelentkeznek a nyugdíjkiadások terén. A megoldás legegyszerűbb módja, sugallja az Európai Bizottság,
ha drasztikusan fölemeljük a tényleges nyugdíjba-vonulási életkort. A Zöld könyv utal arra, hogy
további 7 évvel nőhet az élettartam az unióban,
vagyis sejteti, hogy a nyugdíjkorhatár felemelhető
akár 72 éves korig is.
Másrészt azért sem tartható fenn a mai helyzet,
mert több tagállamban a társadalombiztosítási
járulékok egy részét újonnan létrehozott kötelező
tőkefedezeti nyugdíjalapokba irányították, vagyis
csökkentették az állami nyugdíjrendszer aktuális
kiadásainak fedezetét. Az Európai Bizottság szerint
a pénzügyi és gazdasági válság különös erővel
nyomatékosította e megoldás pillanatnyilag prob-

is, hogy az USA-ban évente az ipar mintegy
300 milliárd $-t költ működtetésre és karbantartásra, és ennek kb. 80%-át a krónikus
meghibásodások kijavításának költségei teszik ki. Ezek megelőzése, ill. csökkentése
révén a karbantartási költségek jelentősen,
mintegy 40-60%-kal mérsékelhetők.
A jelenlévők sok értékes információval gazdagodtak a tömítéstechnika terén, az előadó személyében pedig egy szakmailag kifogástalan,
színes előadói képességgel rendelkező embert
ismerhettek meg.
Szabadi Adrián

Európa alkonya?
lematikussá vált
mivoltát, ami az
érintett kormányokat – köztük a
magyart – erőteljesen arra ösztönzi, hogy leállítsák
vagy csökkentsék
a magánnyugdíjalapokba fizetett
járulékokat az
állami nyugdíjrendszerek pénzügyi helyzetének
javítása érdekében. Ennek a folyamatnak az első
lépése a kilenc érintett tagállam brüsszeli beadványa a magánnyugdíjpénztárakba fizetett járulékok statisztikai besorolásának megváltoztatása
iránt. A második lépést már mindannyian ismerjük
Magyarországon: a magánnyugdíj-pénztári tagdíjakat „ideiglenesen” átirányítják a társadalombiztosítási nyugdíjalapba, s ki tudja, mi lesz majd a
magánpénztárakban felhalmozott 2840 milliárd
forintnyi vagyon sorsa…
A Zöld könyv minden oldalán sejteti, hogy az idősek eltartásának kötelezettsége súlyosan rontja
az unió világgazdasági versenyképességét. Ha az
egyre több európai nyugdíjas eltartásának drámaian növekvő terhét az egyre több globális kihívással küszködni kénytelen és egyre kisebb létszámú
európai fiatalságra terheljük, akkor Európa könnyen elveszítheti a termelékenységi és növekedési
versenyt a világ többi erős régiójával szemben.

Máspedig abban az esetben, ha a nyugdíjakat
Európa-szerte oroszlánrészben biztosító felosztó-kirovó rendszerekben az éppen aktív generáció befizetései nem fedezik az éppen nyugdíjas
generációnak a részükre megígért – és általuk az
előző generációt eltartó járulékfizetésükkel megszolgált – nyugdíjukat, akkor az állam (1) az általános adóbevételeiből kénytelen pótolni a hiányzó
összeget, vagy (2) eleve kölcsönt kell felvennie a
nyugdíjfinanszírozásra, vagy (3) kénytelen-kelletlen kevesebb nyugdíjat kell fizetnie. Mindhárom
„megoldás” költsége végül úgyis a fiatalabb generációkat terheli – ami egyenértékű azzal, mintha az
atlétikai világbajnokságokon az európai versenyzők ólomsúlyokkal megrakott hátizsákot cipelve
indulnának.
Az unió a 2007-es pénzügyi és gazdasági válság
kezelése nyomán olyan mértékben eladósodott,
amely saját bevallása szerint 20 évnyi költségvetési
konszolidációt tett semmissé. Ennek következtében
további kölcsönterhelést egyszerűen nem bírnak el
az állami költségvetések. Így egyre vonzóbb lehet
majd a kormányzatok számára a pénzjegynyomda
jelentette kézenfekvő megoldás. Az infláció szellemének ránk szabadításával azonban nemcsak az
adósságok és a nyugdíjígérvények, hanem a gazdasági növekedés reményei is füstté válhatnak.
Mindezek mellett morális kockázat is porlasztja a
nyugdíjak védelmi rendszereit. Miután az európai
polgárok tapasztalatai szerint a kormányzatok az
állami költségvetésekből úgyis pótolják nyugdíj-

Kazah-japán
együttműködés
A Japán Atomerőmű Társaság (JAPC),
a Toshiba Társaság és a Marubeni Közmű Társaság képviselői bejelentették,
hogy egyetértési memorandumot írtak alá a Kazah Nemzeti Üzemanyagközponttal egy előzetes tanulmány
elkészítéséről, amelynek tárgya egy
atomerőművi projekt megvalósításának lehetősége Kazahsztánban. A
memorandum körvonalazza az előzetes tanulmány tartalmát és a műszaki
együttműködés terjedelmét. Ennek
realizálása után kerülhet sor a beruházás megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére. A fenti memorandum azokon az alapokon nyugszik,
amelyeket 2007-ben fektettek le egy
technológiai együttműködési megállapodás kapcsán. Akkor az állami
és a magánszektor képviselőiből álló
delegáció látogatott Kazahsztánba. A
JAPC, mint villamos-erőművi társaság látja majd el a teljes koordinációt
a program felett: javaslatokat fog tenni
az anyagválasztásra és megbecsüli a
beruházási költségeket, meghatározza
a törvényi és szabályozási környezetet, előkészíti az ütemezést és meghatározza az üzemeltetői szervezetet. A
Toshiba segít az erőművi koncepció
kifejlesztésében, a Marubeni pedig
kidolgozza a pénzügyi megvalósíthatóság kereteit.

Plutóniumról
szóló jelentés
A kormányhivatal közzétette szokásos
jelentését az ország 2009. évi plutóniumhelyzetéről. A részletes adatok 1994
óta látnak napvilágot, annak elismeréseképpen, hogy növelni szükséges ezen terület átláthatóságát, és hogy magasabb
elfogadottságot biztosítsanak a témának
hazai és nemzetközi fórumokon is. A
reprocesszálásból származó és otthon
tárolt, illetve a reaktorokba betöltött
összmennyiség 10,6 tonna (3,78% növekedés az előző évhez képest). A külföldön (Angliában és Franciaországban)
szeparált, de még vissza nem szállított
mennyiség összesen 24,1 tonna (4,29%nyi csökkenés). Atomreaktorokba 1345
kilogrammnyi plutóniumot töltöttek be,
és további 1720 kilogrammot küldtek
vissza különböző telephelyekre. Mivel
a Rokkashóban található reprocesszáló
létesítmény jelenleg nem működik, így
ez a tény is hozzájárult a tárolt mennyiség növekedéséhez.
Forrás: Japan Atomic Industrial Forum,
2010. október, Varga József

rendszereik tátongó hiányát, úgy vélhetik, jobban
megéri nekik, ha minimalizálják vagy egyenesen
szabotálják nyugdíjcélú közterheik viselését, mert
az államok végül úgyis biztosítanak nekik valami
nyugdíjat – aminél akkor sem kapnának sokkal
többet, ha rendesen fizették volna a járulékaikat.
A tömeges nyugdíjszabotőr-mentalitást tovább
turbózza az a közös félelem, hogy a társadalombiztosítási rendszerek a demográfiai egyensúlyok felborulása miatt eleve pilótajáték-logikával épülnek
fel, vagyis minél később lép valaki a rendszerbe,
annál kevésbé számíthat arra, hogy visszakapja a
befizetett pénzét.
A helyzetet tovább rontja, hogy a 2007-es válság
messzeható utórengéseként a modern európai
nyugdíjtörténelemben elsőként súlyosan eladósodott, nagyösszegű jelzáloghitelekkel terhelt friss
nyugdíjasok tömeges megjelenése várható, akik
nyugdíja valószínűleg a hiteltörlesztő részleteik
összegét sem fogja elérni.
Az Európai Bizottság nem véletlenül hangsúlyozza,
hogy Európában nőni fog a saját nyugdíjunk szempontjából vállalt egyéni felelősségünk.
Bármi is legyen e napról napra komplikáltabb
problémának a megoldása, a cél csak az lehet,
hogy az állami nyugdíjígérvények behajtása mellett
minden uniós polgár azonos eséllyel vállalhasson
egyéni felelősséget is saját időskorának minőségéért, függetlenül attól, hogy Németországban,
Portugáliában, Bulgáriában vagy Magyarországon
tölti-e élete alkonyát.
E sorok írója éppen ebben kíván messzeható segítséget nyújtani Önöknek.

Dr.Farkas András, vezérigazgató-helyettes
Brokernet Investment Holding Zrt.
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4. blokki új diszpécserrendszer
Az atomerõmû technológiájának
üzemeltetéséhez igen sokrétû, több
feladatot ellátó, nagy megbízhatóságú kommunikációs rendszerek és
eszközök szükségesek. Az üzemirányítási, igazgatási, riasztási és
egyéb információs hálózatok megvalósítását, folyamatos fejlesztését
minden esetben gondos elemzés és
tervezés elõzi meg. Az elmúlt év végén a hármas blokki, idén pedig a
négyes blokki diszpécserközpontok
és végkészülékek cseréje történt
meg, a vállalt határidõre. Felkérésünkre Törjék Ferenc, a Paksi Atomerõmû Zrt. híradástechnikai osztály
vezetõje és Merkl Gábor rendszermérnök vállalta a tájékoztatást.
Az erõmû távközlési és infokommunikációs
rendszereinek kiemelt jelentõségük van a
technológia kiszolgálásában és a cégünk
mûködtetésében, így az elmúlt három év
fejlesztései során jelentõs anyagi és szellemi erõforrásokat invesztáltunk e rendszerek modernizálására. Az értékelemzés módszertanát is alkalmazva, nem kizárólag a
költségek csökkentése, hanem elsõsorban a
mûszaki fejlesztéseink hosszú távú optimalizálása volt a kitûzött cél – tájékoztatott Törjék Ferenc okl. villamosmérnök.
– A nyolcvanas években a blokkjainkon
telepített Elektronikus Diszpécserközpont
(EDK) rendszer mára már elavult, mind gyakoribbak a meghibásodások. Mivel a gyártó megszûnt, ezért az alkatrészellátás, kar-

bantartás, javítás egyre nehezebben oldható meg. Közben a felhasználói igények is
növekedtek, így egy ezt is és a megbízhatóbb üzemeltetést is szem elõtt tartva egy
modernebb, bõvíthetõ, teljesen új alapokra
helyezett Digitális Diszpécserközpont
(DDK) rendszer kiépítésén fáradoztunk. Az
1-4. blokkra kifejlesztett új Siemens gyártmányú DDK-rendszer teljes mértékben
együttmûködik az atomerõmû területén
már üzemelõ szintén Siemens gyártmányú,
HiPath 4000 típusú telefonközponttal és az
Erõmû Irányító Központban (EIK) már mûködõ Digitális Diszpécserközponttal. A paksi atomerõmû telefonalközpont-rendszerének rekonstrukciója 2005-ben kezdõdött,
és 2007-ben fejezõdött be. 2006 folyamán az
EIK diszpécserrendszerét is lecseréltük. Ezt
az új digitális diszpécserközpontot kellett
integrálni a hálózatba, vagyis társközponti

Európában egyedülálló
emlékmû
A Szakszervezetek
Országos Szövetsége
kezdeményezésére –
sokak támogatásával
– elkészült a Munkahelyi Balesetben Elhunytak és Megrokkantak Emlékmûve.
A figyelmet felkeltõ, modern, leegyszerûsített
formában megjelenõ alkotás tervezése és kivitelezése Budahelyi Tibor
szobrászmûvész és Kiss
Attila okleveles építészmérnök munkájának köszönhetõ. Az Európában
egyedülálló mementó a Csepel Mûvek Ipari Parkban került elhelyezésre, és 2010. szeptember 30-án
Pataky Péter, az MSZOSZ elnöke és
Tóth Mihály, Budapest XXI. kerület,
Csepel polgármestere avatták fel.
Az emlékmû mellett gránittáblára
vésve olvasható a fõbb támogatók
és adományozók, többek között a
Paksi Atomerõmû Zrt. neve is. Az
avatás idõpontjában Jukka Takala,
az Európai Munkavédelmi Ügynökség - EU OSHA - igazgatója üdvözölte az emlékmûállítást. Üzenetében
kiemelte: emlékezni kell a sérültekre és az áldozatokra, ezzel együtt folyamatosan tenni kell az aktív munkavállalók biztonsága és az egészséges munkahelyek érdekében.

Ennek igazolásaként
néhány adat az OMMF
(Országos Munkavédelmi
és Munkaügyi Fõfelügyelõség) 2009. évi ellenõrzési eredményeibõl. Az ellenõrzött és szabálytalansággal érintett munkáltatók száma (munkavédelemben és munkaügyben
együtt): - 53 091, ebbõl 39
192-nél találtak szabálytalanságot, ami az összes
ellenõrzött munkáltató
73,8%-a, az ellenõrzött
munkavállalók száma
863 416 fõ volt, közülük
521 676-nál volt szabálytalan a foglalkoztatás, ami
az ellenõrzött létszám 60,4%-a. Az
összes bejelentett munkabalesetek
száma 18 454, a halálos munkabalesetek száma 99. Csökkent a súlyos
csonkulásos kimenetelû balesetek
száma 8,3%-kal, az összes csonkulásos balesetek száma 33,7%-kal. Az
egyéb súlyos kimenetelõ munkabalesetek száma 15,4%-kal emelkedett.
A fent közölt statisztikai adatok
erõteljes javulása csak felelõs gondolkodással és cselekvéssel valósítható meg. Teljesülésével egyre kevesebb munkahelyi balesetben elhunytról és megrokkantról kell majd megemlékezni a kegyeleti helyen.
„Vigyázz magadra és figyelj másokra!”
Sz. B., Munkavédelmi Bizottság

kapcsolatot kellett létesíteni. Eleinte problémákat okozott a digitális és a hagyományos
központok összekötése, de számos mûszaki megoldásnak hála, az EIK-ban telepített
DDK-rendszer kinõtte a körülményekbõl
adódó gyermekbetegségeit így azok a 3., illetve 4. blokki rekonstrukció során már nem
jelentkeztek. A már több mint tizenöt éves
atomerõmûves tapasztalat alapján elmondható, hogy a Siemens-központok nagy megbízhatóságú és kiforrott berendezések. Menedzselésük speciális ismereteket igényel,
ezért fontos a jó munkakapcsolat a felhasználók és a PA Zrt. híradástechnikai osztály
(hto) szakemberei, valamint mi és a gyártó
szakemberei között.
– Milyen új eszközökre, milyen többletszolgáltatásokra számíthatnak a kollégák a
4. blokkon?
– A 4. blokkon volt a legégetõbb problé-

Olasz nukleáris tervek
a kibocsátás csökkentésére
Olaszország visszatérése az atomenergiához növelni fogja nemzetközi presztízsét és lehetővé teszi
a Kiotói Egyezményben vállalt kötelezettségeinek
teljesítését. Javulni fog az ország besorolása és
szerepe – nyilatkozta Stefano Saglia miniszter. Lehetővé teszi majd, hogy értékelni tudjuk saját erőfeszítéseinket, és javíthatóvá válik az ország energiaszerkezete – tette még hozzá a miniszter. A bejelentés a Róma mellett található Casacciában
hangzott el, ahol a helyi nukleáris kutatóközpont
fennállásának ötvenedik évfordulóját ünnepelték.
A Kiotói Egyezményben foglaltak 2005-ben emelkedtek jogerőre, és 2012-re kell megvalósítani
azokat. Az olasz kormány idén februárban fogadott el egy rendeletet, amely lehetővé teszi az
atomenergia újbóli alkalmazását annak ellenére,
hogy széles körű tiltakozás övezi a kérdést. Olaszország – a csernobili balesetet követően – több
mint húsz évvel ezelőtt mondott le a nukleáris
energia alkalmazásáról.

Dõlnek a gátak a GE Hitachi
új típusú reaktora elõtt
A GE Hitachi Nuclear Energy (GEH) friss bejelentése szerint a cég gazdaságos, egyszerűsített forralóvizes reaktorára (ESBWR) vonatkozó koncepció sikeresen átment azon a döntő fontosságú hatósági
felülvizsgálaton, amelyet az amerikai nukleáris hatóság tanácsadó testülete folytatott le. Ennek befejezése lehetővé teszi a cég számára, hogy megszerezhesse a tervezési engedélyt. Ennek várható kiadási ideje 2011 őszére várható. A hatóság független reaktorbiztonsági tanácsadó testülete (ACRS)
október 20-án hozta nyilvánosságra állásfoglalását, amelyben biztonsági ajánlásokat fogalmazott
meg az új reaktortípus számára. Ezek beépítése
kötelezően szükséges ahhoz, hogy az új technológia megkaphassa a végleges engedélyt. Ez azt fogja eredményezni, hogy az új fejlesztés eléri célját,

ma a diszpécserrendszer rekonstrukciója,
mivel itt a régi EDK-rendszer esetében sorozatos meghibásodásokkal kellett szembe
nézni mind az üzemvitelnek, mind pedig
a karbantartónak. Mindezek ellenére a 4.
blokki EDK kiváltása zökkenõmentes volt.
Kisebb problémát a vízmûben telepített
EDK kiváltása okozott, ahol is az új kezelõk mûködését megzavarta a jelen lévõ magasabb elektromos zajszint. Ezt a problémát egy magasabb védõtényezõjû kábel
beépítésével a vállalkozó orvosolni tudta.
Az új DDK-rendszer stabil, könnyen kezelhetõ és jó hangminõséget biztosító berendezésekbõl áll. A technológiát kezelõ dolgozóknak pedig egy további kényelmi
funkcióval szeretnénk majd könnyíteni a
munkáját, ez pedig egyfajta hordozható
„változata” lesz a hangos végkészülékeknek (Lipkának).
– Hogyan és milyen ütemezésben folytatódik a jelenleg még ki nem váltott blokki
eszközök cseréje?
– A jövõ év nagyon sûrû lesz az EDK rekonstrukciója szempontjából, hiszen egy
éven belül két blokknyi terjedelemben (1.
és 2. blokk) kell elvégezni a rekonstrukciót. Az 1. blokkhoz tartozik még a hálózati
vezénylõ és a vízlágyító is, ami szintén
többletfeladatokat ró a projektre. Ami az
ütemezést illeti, a nem kezelhetõ helyiségekben telepített hangos végkészülékek
cseréje miatt mindenképpen az egyes
blokkleállásokhoz kell igazodnunk. A rekonstrukció teljes befejezése – beleértve a
régi rendszer bontási munkáit is – 2011.
augusztus végére várható. Sipos László

és igazoltan 3+ generációs (Generation III+) modellé válik. A folyamat 2005 augusztusában kezdődött, akkor fordult a hatósághoz a kérvényező. Az
ESBWR egy robusztus és kellő biztonsággal megépíthető típus, és üzemeltetése során nem jelentkezik az egészségre vagy a lakosság biztonságára
vonatkozó kockázat - ezt írta a hatósági állásfoglalásban Said Abdel-Khalik, az ACSR elnöke.
Az 1520 megawattos egység a GEH szerint a legfejlettebb biztonsági tulajdonságokkal rendelkezik
a világon, egyszerű az építése és az üzemeltetése,
valamint a legkisebb zónakárosodási gyakorisággal rendelkezik ma a piacon. Ráadásul a típus innovatív digitális műszerezettséggel és blokkirányítással bír, és így kimondottan hajlékonyan illeszthető a nukleáris hatóságok előírásaihoz és a világszerte alkalmazott szabványokhoz.
Csapatunk sikeresen pályán tartja az ESBWR programot annak érdekében, hogy ez válhasson az elsővé a nagyfokú passzív biztonsági jellemzőket felmutató reaktorok közül – nyilatkozta Caroline
Reda, a GEH elnök-vezérigazgatója. A társaság
nagyszerű munkát végzett, hogy demonstrálja ennek a technológiának biztonságos és megbízható
voltát. Az ACRS-től érkezett független ajánlások együtt a cég világméretű beszállítói rendszerével
és nukleáris lábnyomával – mutatják a GEH nukleáris projektek iránti hosszú távú elkötelezettségét
– tette hozzá a vezető. A GEH és a DTE szolgáltató
(Michigan állam) szorgoskodik közösen egy
ESBWR projekt lehetséges megvalósításán a szolgáltató Fermi-2 atomerőművi blokkjának közelében. Közben a hatóság éppen a cég engedélykérelmét vizsgálja a tervezett Fermi-3 blokkra vonatkozóan, bár még konkrét döntést nem hoztak a szolgáltató részéről a beruházás megvalósításra. Az új
típusú reaktor tervezése alapvetően az 1350 megawattos, továbbfejlesztett forralóvizes egység jellemzőin nyugszik, amely az első és egyetlen típus a
Generation III. kategóriában, amely rendelkezik az
amerikai nukleáris hatóság minden engedélyével.
Forrás: 1NuclearPlace, 2010. október
Varga József

Mesél a vendégkönyv
Fellapoztam az atomerõmû Tájékoztató- és
Látogatóközpontjának vendégkönyvét, hogy
megismerjem az írásra fogékony látogatók
utóbbi idõkben bejegyzett véleményét. Az
írásokat az alábbiakban adom közre:
Ezek után máshogy nézek a Skodákra.
Eddig minden testrészem a helyén. Remélem, ezt késõbb is leírhatom.
Öreg! Januártól kötelezõ lesz idejárni.
Életem második vágya is teljesült. Láttam
az atomerõmûvet.
Sok ismertetést hallottam az elmúlt 11 év
alatt, de a mostani fiatal hölgy volt a legérdekesebb.

Köszönjük az eligazítást, érdekes és tanulságos volt.
Lenyûgözõ, hogy az emberi tudás mire képes.
Sugárzó örömmel jöttem ide, és úgy is fogok távozni.
Itt járt Laci Maci, a kemény mag oszlopos
tagja.
Megnyugodtunk, és nem félünk.
Reméljük, hogy az atomerõmû-ellenesek is
megnyugtató magyarázatot kaptak esetleges aggodalmaikra.
De én még mindig aggódom, és kétségekkel tölt el ez a tudás.

A part of my heart will stay in Paks forever. (Szívem egy darabja örökre Pakson
marad.)
Jó a játék! A tesztek elég könnyûek (persze
50. próbálkozásra).
I found my soulmate in Paks. What a luck
for me! (Pakson megtaláltam a lelki társamat. Micsoda szerencse ez számomra!)
Bár még nem voltam benn, de biztosan jó
lesz. Szívesen fürdenék a nehézvízben!
Itt járt az index.hu "Pripjaty, a halott város"
topicjának baráti társasága.
Itt rezonált a Resonator Kft.
A tollat nem mi vittük el. Varga József

Kishírek a nagyvilágból
OROSZ ERÕMÛ ÉPÜL
VIETNAMBAN
Egy kormányközi egyezmény alapján
Oroszország fogja megépíteni Vietnam elsõ atomerõmûvét. A délkeletázsiai országban azonban még néhány évnyi türelemre lesz szükség,
mielõtt az építkezés ténylegesen megkezdõdik: híradások szerint a Ninh
Thuan 1 erõmû konstrukciós munkálatainak megindítása 2014-re várható.
(Forrás: World Nuclear News)

MÉG EGY LÉPÉS A
KISREAKTOROK FELÉ
A kisreaktorok, illetve moduláris reaktorok piacán a jelek szerint az Egyesült Államoké a vezetõ szerep: most a
GE Hitachi Prism (magyarul prizma)
reaktora került egy lépéssel közelebb
a kivitelezéshez. Egy új megállapodás
értelmében az érintett cégek illetékesei, valamint az Energiaügyi Minisztérium tisztviselõi azt vizsgálják,
hogy miként lehetne a tárca Savannah River telephelyén megvalósítani
a már a '80-as évek óta fejlesztés alatt
álló koncepciót. A GE Hitachi szerint
a Prism egy negyedik generációs
megoldást jelentene az üzemanyagciklus lezárására. Minden blokk kettõ darab 299 MW-os gyorsreaktort tartalmazna, a teljes primer kört a föld
alá építve. Az üzemanyagot urán, illetve aktinidák (beleértve a plutóniumot) alkotnák olyan üzemanyagból újrahasznosítva, melyet korábban könynyûvizes reaktorokban már felhasználtak. (Forrás: World Nuclear News)

NÉMET ÜZEMIDÕHOSSZABBÍTÁSOK
A német atomenergiai törvény módosítását követõen most az ország
17 reaktora átlagosan 12 évvel üzemelhet tovább a korábban tervezettnél. Az engedély egy új adóval is
együtt jár cserébe az engedélyekért.
Ami a részleteket illeti, az 1980 elõtt
épült reaktorok esetében 8 éves
üzemidõ-hoszszabbítás került jóváhagyásra, míg az újabb reaktoroknál 14 éves plusz mûködési idõ áll
majd az üzemeltetõk rendelkezésére. Németországban egyébként a villamos energia 21%-a származik az
atomerõmûvektõl.
(Forrás: World Nuclear News)

NUKLEÁRIS ÛRHAJÓK
A NASA alakulóban levõ tervezeteiben a korábbiaknál jóval jelentõsebb
szerepet kaphatnak a nukleáris
meghajtásra épülõ ûreszközök. Az
újfajta meghajtás mellett érvelõk
szerint a vegyi folyamatokra épülõ
meghajtás elérte határait, az igényelt gyorsabb tranzitidõk pedig
egyébként is a fejlettebb rendszerek
felé billentik a mérleg nyelvét. A
napenergia is szóba jöhet még meghajtásként, de a nukleáris mellett
szól az, hogy olyan helyzetekben is
elegendõ energiát szolgáltat, ahol a
napenergiát hasznosító eszközök
teljesítménye alacsonyabb, pl. a Naprendszer külsõ régióiban, ahol a
napfény intenzitása alacsonyabb.
(Forrás: Aviation Week)

TERMEL A 13. KÍNAI
BLOKK
Megkezdte az áramtermelést a 13. kínai blokk. A Qinshan erõmû (2. ütem)
harmadik blokkja 12 héttel azután lépett be az áramszolgáltatásba, hogy
rácsatlakoztatták a hálózatra. A teljes
építkezés egyébiránt összesen 53 hónapot vett igénybe. A második ütemhez tartozó kétkörös nyomottvizes reaktorokat helyileg tervezték egy korábban már létezõ modell felnagyításával, mely feleakkora volt, mint a
mostani konstrukció.
(Forrás: World Nuclear
Association Weekly Digest)
Simon Zoltán
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A HTE kongresszus résztvevõinek
paksi látogatása
Október 21-én a Dunaújvárosi Fõiskola és a paksi atomerõmû adott
otthont a Hírközlési és Informatikai
Tudományos Egyesület (HTE) idei,
immáron 10. kongresszusának.
Az információtechnológiai (ICT = Information
and communication technologies) forradalom
az 1970-es évek végén indult hódító útjára, mára meghatározó ágazattá vált. Az ICT fejlesztése kihat a gazdaság minden területére, képes
növelni a versenyképességet, alapvetõ infrastruktúrát nyújt a tudásalapú társadalom megteremtéséhez, segíti a fenntartható fejlõdést és
növelni képes a szociális kohéziót is. A HTE
(www.hte.hu) vezetése támogatja azt a társadalmi kultúraváltást, melynek révén tudatosan ültethetjük át a gyakorlatba az ICT vívmányait. Az infokommunikációk egészségügyi alkalmazása, egy gondoskodó intelligens környezet létrehozása, szakterületünk legizgalmasabb, legperspektivikusabb, emberbarát mérnöki megközelítést megkövetelõ kihívása. E területen jelentõs kutatás-fejlesztés és speciális
mérnökképzés folyik, növekvõ számú piaci fejlesztõ, gyártó és szolgáltató vállalkozás tevékenykedik, amelyek életminõségünket javító,
életképes termékek és szolgáltatások létrehozására törekszenek. A kongresszusunk témakörének választását e gondolatok motiválták tájékoztatott dr. Sallai Gyula, a HTE elnöke.
Az idei kongresszuson dr. Csernyi László fõiskolai tanár vetített képek segítségével bemutatta a Dunaújvárosi Fõiskolát (www.duf.hu), az
itt folyó képzést. Ezt követõen dr. Benyó Zoltán,
a BME (http://bio.iit.bme.hu/hun/index.html)
professor emeritusa az „Orvosbiológiai mérnö-

ki kutatások és az egészségügyi mérnökképzés
Magyarországon” címmel tartott nagysikerû
elõadást. Kiss Endre tanszékvezetõ segítségével
bepillantást nyertünk a környezettudatos energetika világába, majd Horváth Pál, a HTE fõtitkára a „Gondoskodó környezet mint az infokommunikáció perspektivikus alkalmazása”címû elõadását hallgathattuk meg. Legvégül
sor került az új tiszteletbeli elnökségi tagok okleveleinek átadására, a diplomaterv- és szakdolgozat-pályázat eredményeinek kihirdetésére.
Délután a hetven résztvevõ Paksra látogatott. Az atomerõmû Tájékoztató- és Látogatóközpontjában (TLK) Péter Lajos, a HTE helyi
csoportjának vezetõje és Hamvas István vezérigazgató köszöntötte a megjelenteket. Hamvas István az atomerõmû és a társaság mûködésének, az élettartam-hosszabbítás és kapacitásbõvítés terén elért eredmények rövid bemutatása mellett, méltatta az egyesület és az
erõmûben dolgozó szakemberek gyümölcsözõ együttmûködését. Az erõmû szakemberei
a tudomány aktuális eredményeit honosítják
az iparban. Ezekre jó példák: az akusztikus riasztó- és tájékoztató rendszer létesítése, a telefonközpont, a blokki diszpécserek, a tûzjelzõ rendszerek rekonstrukciói és a korszerû
vezeték nélküli távközlési eszközök telepítései, melyek elsõsorban a biztonságos, megbízható mûködésükkel szolgálják a technológiát.
Ezt követõen két csoportban megtekintettük a
4. blokkot és a TLK-t. Bõséges kérdésáradat zúdult a TLK-s és a hozzájuk csatlakozó helyi
HTE-s kollégák irányába, de e rohamokat álltuk, igyekeztünk valamennyit megválaszolni.
Este a mérnök és informatikus kollégáink elégedetten távoztak Paksról.
Sipos László

Az ADÉSZ õszi képzési programja
2010. október 7-én és 8-án, színvonalas
előadások keretében zajlott le az Atomerőműben Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete
(ADÉSZ) őszi képzése, a PA Zrt. FaddDombori Pihenőtelepén.
Kiss Mihály munkajogi szakértő, korábbi
Padosz-elnök ismertette a magyarországi
szakszervezeti jogokat, kötelezettségeket,
elemezve, mely esetekben, milyen módon lehet élni ezekkel a munkavállalói érdekérvényesítés során. Az atomerőmű és más cégek
életéből vett példákkal mutatta be az érdekvédelmi stratégiák sikereit és lehetséges
buktatóit. Kérdéseinkre válaszolva hasznos
gyakorlati útmutatásokat is adott. Kiemelte,
milyen fontos az üzemi tanácsok és a szakszervezetek együttműködése, mivel különböző jogosultságok mentén végzik munkájukat,
egymást kiegészítve a leghatékonyabbak.
Macsek Márta, a Tolna Megyei Nyugdíjbiztosító Igazgatóság osztályvezetője tájékoztatást adott a hatályos előírások szerinti nyugdíjazási lehetőségekről és az igénybevételükre jogosító feltételekről. Konkrét kérdéseket is megválaszolt. A nyugdíjrendszer jövőjére nézve elmondta, hogy a tervezett jogszabályváltozásokról megalapozott információkkal még nem rendelkeznek. Előzetes tájékoztatást kaptak arról, hogy a nyugdíjbiztosító igazgatóságok működése várhatóan
megyei szintű lesz fővárosi központtal, kormányhivatali irányítással. Várható az ügyfélszolgálatok központosítása is.
Hamvas István, a PA Zrt. vezérigazgatója az
atomerőmű aktuális helyzetéről és az előttünk álló feladatokról beszélt. Társaságunk
működési stratégiája az atomerőmű lehető
legbiztonságosabb, leggazdaságosabb, és a
lehető leghosszabb idejű üzemeltetését
szolgálja. Egyik legfontosabb eszköze a hatékonyság javítása, melynek fontos összetevői: a megvalósított teljesítménynövelés,
majd az üzemidő-hosszabbítás engedélyezése, a költségek csökkentése, a rendelke-

zésre állás növelése, így piaci versenyképességünk megőrzése. A társaság vezetése és
az érdekképviseletek közös akaratával megvalósítható a munkaköri struktúra rendezése, a bérek optimális elosztása, az ösztönző
rendszer fejlesztése, a munkavállalók motiválása jobb munkaszervezési és műszaki
megoldások keresésére. Ismertette a 2011.
február 1-jével bevezetésre kerülő SZMSZmódosítást. További nagy feladat az új erőmű építése, ami biztos munkahely lesz a következő nemzedékeknek is.
Raksányi Gábor, az Üzemi Tanács választási
bizottságának tagja részletesen beszámolt a
választás előkészítésétől annak sikeres befejezéséig. Elmondta, hogy a korábbi választásokon szavazók részvételi arányához (2004ben 63,57%, 2007-ben 54,91%) képest az
idei arány 71,12% volt, mely jóval meghaladja a sikeres választáshoz szükséges 50+1%ot. A megválasztott ÜT-tagsági aránya a társaságunknál működő három szakszervezet
reprezentativitási arányának megfelelően
alakult. A választás tisztaságát, eredményét
befolyásoló rendkívüli esemény nem történt.
Papp Gábor, az OMMF Dél-dunántúli Munkaügyi Felügyelőségének igazgatója a 2009.
évi munkaügyi ellenőrzésekről tájékoztatott.
Többször lepleztek le "feketemunkát", túlórakeret-túllépést, hamis munkaidő-nyilvántartást, külföldi munkavállaló szabálytalan
foglalkoztatását stb. A kis- és középvállalkozásoknál sok a minimálbéren bejelentett alkalmazott (a többi "zsebbe megy"), ami hátrányt jelent a nyugdíj megállapításánál. A kiszabható bírságok mellett sajnos "jobban
megéri" egyes cégeknek esetenként a bírság kifizetése, mint a jogszabályok betartása. Hangsúlyozta, hogy a munkahelyeken
milyen fontos az üzemi tanácsok és szakszervezetek megléte, közös fellépése a
munkavállalók érdekében.
Elmondható, hogy a kötetlen, jó hangulatú
előadások, beszélgetések során hasznos ismeretekkel gazdagodtunk.
Szalai Zsófia

A bontási munkálatok során kétszáz munkahely teremtõdhet, de néhány helybéli
azt akarja elérni, hogy az Exelon cég újra
régi szerepében hasznosítsa az „ostromlott” létesítményt. Amikor a hetvenes évek
elején megkezdõdött az építkezés, LeRoy
Thompson öntötte ki az elsõ betont. Most
a helybéliek veszik körbe érdeklõdõkként
a telephelyet, hogy megfigyelhessék azt a
milliárddolláros Exelon-projektet, ami a
legnagyobb bontási munka lesz az Egyesült Államok nukleáris történelmében. A
nyolcvanéves Thompson úr és néhány helyi lakos ugyanazt a kérdést teszi fel, mint
amit 1998-ban, az erõmû leállításakor: „Mi
a bánatért kell bezárni ezt a hatalmas üzemet, ami alig néhány éve épült?” Az akkori idõkben a világ legnagyobb atomerõmûvének tekintett létesítmény elég komplikált és zavaros múlttal rendelkezik, több
alkalommal is megbüntette az amerikai
nukleáris hatóság jogi és biztonsági törvénysértések miatt. Akkor az Exelon vezetõi nem adtak megfelelõ válaszokat ezekre a lépésekre, és többször is komolyan
foglakoztak az újraindítással. Végül - a gazdaságos megvalósíthatóság hiányában - elálltak ettõl a tervtõl.
A tíz év hosszúra tervezett bontási projekt átlagosan kétszáz fõ foglalkoztatását
igényli egész évben, de csúcsidõszakban
ez a szám négyszázra is emelkedhet. A lebontásra szerzõdött EnergySolutions cég
már alkalmazásba vette az erõmû korábbi
biztonsági vezetõjét, hogy biztosítsa a lakossági kapcsolatok fenntartását. Patrick
Daly, a program vezetõje azt nyilatkozta,
hogy a munkálatok során elsõsorban a helyi lakosságból toborozzák a munkaerõt.
Céljuk az, hogy annyi munkást toborozzak

Illinois állam északi régiójából, amennyit
csak lehetséges. Zion városában azonban
sokan nem értik, hogy miért költséghatékonyabb eljárás 1 milliárd dollárt elkölteni az „erõmû szétszaggatására, mint viszszapöccenteni a kapcsolót”. Ez az ügy abszolút ostobaság, mondta egy belvárosi
mûszaki áruház igazgatója. A leállítás
szinte letarolta a helyi lakosságot, rengeteg
munkahely veszett el. A város elvesztett
sok adót, és nagyon fájt a dolog - tette hozzá a vezetõ.
Mások úgy vélik, hogy az új program
munkahelyet teremt, adót és üzletet jelent,
így betömhetõk vele azok a költségvetési
rések, amelyek a leállításkor keletkeztek a
város gazdálkodásában. Lane Harrison, a
város polgármestere szerint az Exelonnak
legalább 10 millió dollárt kell befizetnie a
város kasszájába. Daly úr szerint azonban
a tárgyalások még nem jutattak el a végsõ
fázisba. Egy kávéház tulajdonosa optimista amiatt, hogy a városban megjelenõ új
dolgozók fellendíthetik az üzletét, de örömmel fogadná a blokkok újraindítását is. Az
Exelonnál úgy vélik, hogy a leszerelést követõen a 800 ezer négyzetméternyi megtisztított terület korlátozások nélkül felhasználhatóvá válik. Mivel ez év elején az
Energiaügyi Minisztérium úgy döntött,
hogy nem tárolhatók nagy aktivitású radioaktív hulladékok a Yucca-hegységben, az
erõmûnek a saját telephelyén kell tárolnia
azokat mindaddig, amíg a szövetségi kormány ki nem jelöli a megfelelõ befogadó létesítményt.
Mintegy 1100 tonna kiégett fûtõanyagot
és közel 40 tonna nagy aktivitású hulladékot kell eltávolítani a jelenlegi pihentetõ
medencékbõl, és száraz rendszerû konté-

nerekbe kell elhelyezni azokat. A tervek
szerint 6 méter átmérõjû, acélból és betonból készült silókba kerülnek ezek az anyagok, a hûtésrõl valamilyen inert gáz (pl. hélium) gondoskodik majd - nyilatkozta Scott
Brunell, a nukleáris hatóság szóvivõje. A
konténereket gyártó cégeknek természetesen meg kell szerezniük a hatóság engedélyét. A tömörséget, a hegesztések minõségét számos módszerrel vizsgálják majd
mind a gyártás során, mind a radioaktív
anyagok behelyezése után. A hatóság számítógépes szimulációkat végzett arra vonatkozóan, hogy a konténerek ellenállnak
a légi baleseteknek, a természeti katasztrófáknak és a terrortámadásoknak. Az edények biztonságosak és megfelelnek a mértékadó hatósági szabványoknak. Hasonlókat használunk már több évtizede más telephelyeken - jelentette ki Scott Brunell.
Dave Kraft, egy chicagói székhelyû antinukleáris szervezet igazgatója szerint
azonban ezek az elõírások túl lazák. Álláspontja szerint nem szimulációkkal, hanem
valós tesztekkel kell igazolni azt, hogy egy
baleset során képesek-e a tartályok megtartani tömörségüket. Azt is említette, hogy
számos aggodalom merült fel részükrõl a
tervezés során tapasztalt szépséghibák miatt. De mindezek ellenére, szervezete „kelletlenül” elismeri, hogy a száraz rendszerû konténerek a legbiztonságosabbak és a
legjobbak, amit az ipar jelenleg elõállítani
képes. Az atomenergia-ipar olyan képet
festett magáról, hogy képes megfelelõ módon tárolni a hulladékot. Helyette inkább
meg kellene akadályoznia annak keletkezését - zárta szavait az igazgató.
Forrás: NEI SmartBrief, 2010. október
Varga József

Látogatás a mohi atomerõmûben
A Nukleáris Újságíró Akadémia
õszi programjának legutóbbi konzultációs napjára a mohi atomerõmûbe (Mochovce, Szlovákia) tett látogatás keretében került sor.
A program egy filmvetítésekkel egybekötött
elõadásból, a látogatóközpont, a szimulátorterem és a turbinacsarnok megtekintésébõl, valamint kérdések feltevésébõl, illetve
ezek megválaszolásából állt. Az elsõ élményben azonban már akkor részünk volt, miközben az atomerõmû felé közeledõ autóbuszból kitekintve elénk tárult a táj fölé magasodó monumentális hûtõtornyok látványa.
Vendéglátónk Róbert Holý volt, aki a
mohi és a bohunicei atomerõmûnek is
kommunikációs vezetõje. Az elõadása keretében levetített rövidfilmek témáit a mohi atomerõmû 1-2. blokkjainak építése, az
egyik reaktortartály beszállítása, illetve a
reaktoraknába történõ beemelése, valamint a 3. blokk biztonsági kérdéseivel
kapcsolatos tervezés és fejlesztés adta.
Az elõadásban, illetve a levetített filmekben többek között a következõk hangzottak el: a mohi atomerõmû 4, egyenként 440 MW teljesítményû blokkból áll
(VVER 440) V213 típusú reaktorokkal. A
létesítési munkák a 70-es években indultak a geológiailag és szeizmológiailag
megfelelõ helyszín kiválasztásával. A
blokkok építését 1982-ben kezdték meg.
A 90-es évek elején finanszírozási problémák miatt külföldrõl kellett tõkét bevonni. A létesítés egyik fõ résztvevõje a
Skoda. Az irányítástechnikai rendszert
áttervezték Siemens típusúra. Ugyancsak
a 90-es évektõl kezdõdõen nukleáris biztonságnövelõ intézkedések egész sorát indították el, amelyek által, ha megvalósulnak, az atomerõmû minden nemzetközi
normának meg fog felelni. Az atomerõmû
nyugat és kelet együttmûködésének példájává vált. Az üzemeltetési kérdéseket
tekintve a villamosenergia-termelés
emelkedõ trendet mutat. Ez elsõsorban a
teljesítménynövelésnek köszönhetõ, ami
az elmúlt évben fejezõdött be. Ennek keretében a blokkok teljesítményét a 440
MW tervezési értékrõl 470 MW-ra növelték. Az üzemeltetõk hosszú távú célkitûzése, hogy a teljesítménykihasználási tényezõ értéke elérje a 93%-ot. A biztonsági célkitûzéseket tekintve az a hosszú tá-
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Lebontják vagy újraindítják a Zion
atomerõmûvet?

vú terv, hogy ne forduljon elõ az INES 1
kategóriánál magasabb esemény (azaz a
normál üzemviteli eseménytõl való eltérés még belefér a célkitûzésbe).
A 3-4. blokk építése 2 éve indult. 2012
decemberében szeretnék üzembe helyezni a 3. blokkot, a 4. blokkot pedig 8 hónappal késõbb. A kivitelezési munkákban
55,4%-ban vesznek részt szlovák, 22,9%ban cseh, 6,9%-ban német és 14,8%-ban
egyéb cégek.
Róbert Holý elmondta még, hogy ha
minden a tervek szerint halad, egy hónapon belül hozzákezdenek az új látogatóközpont építéséhez. Ez az 1-2. blokk fõbejárata mellett készül, szabad hozzáféréssel, a publikum számára jól megközelíthetõ módon. 2 év múlva reményeik szerint
Európa egyik legszebb látogatóközpontjában tudják fogadni az érdeklõdõket.
A hallgatóság kérdéseire adott válaszokban egyebek mellett elhangzott, hogy
az atomerõmû látogatóinak 95%-át diákok adják. Ebbõl is fakad, hogy az új látogatóközpont kuriózuma az interaktivitás
és a vizuális technikák nagyfokú alkalmazása lesz, amivel elsõsorban a jövõ nemzedékét kívánják megszólítani.
A radioaktív hulladék elhelyezését firtató kérdésre vendéglátónk elmondta,
hogy a kiégett kazettákat nem tekintik

hulladéknak, hanem értékes alapanyagnak, amit reprocesszálással szeretnének
újrahasznosítani.
Elhangzott még, hogy – a paksi atomerõmûhöz hasonlóan – õk is gondolkodnak abban, hogy üzemidõt hosszabbítsanak. Ehhez már tapasztalati adatok is rendelkezésre állnak. Ma azt mondják, hogy
minimum 50 évre szeretnék kitolni a tervezett 30 éves üzemidõt.
Az elõadást követõen a jelenlegi látogatóközpont megtekintésére került sor. Ennek egyik legfõbb érdekességét az adta,
hogy egy online kamerarendszeren keresztül, különbözõ kameraállásokból betekintést nyerhettünk a 3-4. blokki építkezésbe.
A program a szimulátorteremben folytatódott. A szimulátoron éppen képzés és
vizsgáztatás zajlott. Kísérõnk elmondása
szerint egyetemi végzettség szükséges a
turbina- és reaktoroperátori, valamint a
blokkügyeletesi beosztáshoz. Meglepõ
adatként hatott, hogy a jelölteket olyan
szigorú pszichológiai vizsgálatnak vetik
alá, amelyen csak 20%-uk felel meg. A látogatás – a paksi viszonyokhoz képest kissé nehézkesebb látogatóbeléptetési procedúrát követõen – a turbinacsarnok
megtekintésével zárult.
Prancz Zoltán
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Hogyan töltik napjaikat az atomerõmû nyugdíjasai?
„Munkája egyben a hobbija.”
- Hogyan alakult az életed amióta
nyugdíjas vagy?

Berek Ferenccel és feleségével, Hédivel
az elmúlt évben, egy idõben töltöttünk el
egy kellemes hetet a balatonfüredi Rekreációs Központban. Akkori megbeszélésünk, miszerint meglátogatom otthonában Ferencet egy interjú céljából, most
vált aktuálissá. Szekszárdi lakásukban,
amelyet még 1992-ben vásároltak a részvénytársaságtól, ketten laknak. Két fiúgyermekük közül Roland Hollandiában
él, Arnold pedig Szegeden dolgozik és
tanul.

- Mikor kerültél felvételre a társasághoz?

szülékek, és teljesítményelektronikai berendezések üzembe helyezése, mint például a generátorfejlesztés-szabályozó, valamint az üzemelés során ezeknek a karbantartása, javítása, késõbb pedig kiváltásuk korszerûbb berendezésekre.
Az elsõ 15 évben újszerûségük miatt
minden feladat kihívást jelentett számomra. A laborban nagyon fegyelmezett
munka folyt. Összetartottunk, egy-egy feladat elvégzése során sokat tanultunk,
amelyet késõbb jól tudtunk hasznosítani.

- Hét és fél évig dolgoztam Tolnán a
Gép- és Mûszeripari Szövetkezetnél. Házastársam abban az idõben az erõmû területén dolgozott, õ szerzett tudomást a
felvételi lehetõségrõl. Beadtam jelentkezésemet, majd egy elõzetes beszélgetés után
1978. január 2-án meg is kezdtem a munkát a Paksi Atomerõmû Vállalat villamos
laboratóriumában.

- Mi volt a munkaköri feladatod?

- A mûszeripari technikusi végzettségem mellett érintésvédelmi vizsgával is
rendelkezem. Mûszerész munkakörbe
kerültem, majd rövid idõ után egy 11 tagú csoport vezetésével bíztak meg. Feladatom volt többek között a védelmi ké-

- Mikor lettél nyugdíjas?

Munkatársainkról:

fiatörténet egyik legnagyobb rejtélye. Disszertációmban egy olyan értelmezés lehetőségét
vázoltam fel, mely szerint Pascal Biblia-magyarázatai az általa feltalált valószínűségszámítás
hátterén bontakoznak ki kerek hitvallássá.
- Hogyan hasznosítod tanulmányaidat, illetve a
megszerzett tudományos fokozatot?
- Félállásban tanítok a Sola Scriptura Teológiai
Főiskolán, ismeretterjesztő előadásokat tartok
országszerte, konferenciákon veszek részt és
különböző folyóiratokban publikálok.
- Tudod-e hasznosítani filozófiai ismereteidet
valamiképp az atomerőművi feladataid kapcsán?
- A vállalati működés, illetve irányítás - melyek
mind a minőségügynek, mind a belső ellenőrzésnek célterületei - differenciáltabb és komplexebb rálátást kívánnak, mint egy klasszikus
műszaki probléma. Ezeken a munkaterületeken
úgyszólván alapkívánalom a filozófiai
árnyaltságú megközelítés (jellemző, hogy már a
kapcsolódó terminológiában is megjelenik a
"filozófia" kifejezés, pl. biztonságfilozófia). Voltak kifejezetten filozofikus szemléletet igénylő
feladataim is, mint pl. az etikai kódexünk megalkotása. Az Atomerőmű újság szerkesztőjeként
is jól jön az ilyen irányú felkészültség.
Más oldalról, a főiskolai és az ismeretterjesztő
előadásaimon rendre érdeklődést vált ki, ha kiderül, hogy az atomerőműben dolgozom. Ilyenkor gyakran tesznek fel kérdéseket az atomenergia kapcsán. Azt tapasztalom, hogy a felvilágosításra, a téves előítéletek eloszlatására
nagy szükség van a legkülönfélébb társadalmi
rétegekben. Mindemellett keresem a további
lehetőségeit a megszerzett képesítés atomerőművi hasznosításának.
- Hogyan jutott idő tanulmányaid és munkád
mellett az élsportra?
- Azt kell mondanom, egyenesen létszükséglet
volt, hogy időt szakítsak az edzésekre. Csodálatos dolog a tudományos kutatás, de egész embert kíván, s munka mellett rendkívül megterhelő. Fizikailag gyakran "padlóra kellett küldenem" magam, hogy mentálisan regenerálódni
tudjak. (Nagy ajándék a Ph.D. mellé, hogy az
idei Magyar Bajnokságon, a világbajnokokkal
tűzdelt profi mezőnyben két bronzérmet tudtunk elhozni négyes kenuban.) Ezúton is szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik a
nehéz időszakban támogattak: feleségemnek,
édesanyámnak, tanáraimnak, barátaimnak és
munkatársaimnak.
Sipos László

- 30 éves részvénytársasági munkaviszony után, az automatika osztályról (a
villamos labor jogutódja) korengedménynyel 2007-ben vonultam nyugállományba, 54 évesen.

Szerkesztőségünk egyik tagja, a minőségbiztosítási osztály vezetőmérnökeként a tavaly februári számunk Osztálytablójában már nyilatkozott munkájáról, terveiről. Azóta sok víz lefolyt a
Dunán. Kollégánk egy pályázat elnyerése nyomán immár 1 éve a belső ellenőrzési osztályon
dolgozik. Sikeresen befejezte tanulmányait a
Debreceni Tudományegyetem Filozófia Intézetének Humán Tudományok Doktori Iskoláján.
Summa cum laude minősítéssel megvédte
disszertációját, így Ph.D. tudományos fokozatot szerzett. Munkája és tanulmányai mellett
versenyszerűen sportol. Az elmúlt évek országos bajnokságain több értékes érmet "lapátolt
öszsze". Az alábbiakban szeretnénk
bemutatni munkatársunkat, dr. Prancz
Zoltán belső ellenőrt,
az Atomerőmű SE
kenusát.
- Hogyan jut el egy fiatalember a mérnöki
tudományoktól a
bölcsészeti tudományok magas szintű
műveléséig?
- Elsősorban emberek vagyunk, s csak másodsorban szakemberek. Az ún. filozófiatudomány
pedig az emberlét leggyökeresebb kérdéseit
kutatja, pl.: Mi végre vagyunk a világon? Mi
dolgunk itt? Mi az élet értelme? Miben áll a
boldogság? Miért halunk meg? - és így tovább.
Ezekkel valamilyen módon mindannyian szembesülünk, még ha olykor szívesen elhessegetjük is őket. Én nem hessegettem el ezeket a
kérdéseket. Ebből fakadt, hogy műszaki és minőségügyi tanulmányaimat követően teológiai
és filozófiai tanulmányokba kezdtem.
- Mi a disszertációd témája?
- Blaise Pascal neve nem ismeretlen a műszakiak előtt. Pascal zseniális matematikus és természettudós volt, korszakalkotó meglátásokkal, emellett egyedülálló keresztény gondolkodó. Töredékesen maradt főművében, a Gondolatokban a keresztény vallás apológiáját akarta megírni. Ez a mű máig az irodalom- és filozó-
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Tudományos fokozatot
szerzett kollégánk

Kaposvári kirándulás
A Delelõ Nyugdíjas-egyesület harminc
tagja október 7-én Kaposváron tett kirándulást. A sétálóutcákon kialakított szökõkútrendszer igazán ámulatba ejtett bennünket. Ebéd után Szennára mentünk,
ahol a skanzen házai között töltöttünk kellemes idõt. Találkoztunk a helyi nyugdíjaskör tagjaival, akik beinvitáltak bennünket, hogy nézzük meg a klubhelyiségüket,

majd elbeszélgettünk, bemutattuk egymásnak a nyugdíjasklubjainkat. Búcsút
véve Szennától, megálltunk Kaposszerdahelyen, ahol Horváth-Béres János faszobrász mûhelyébe tekinthettünk be. Hazafelé megálltunk Lengyel-Annafürdõn.
Kellemesen elfáradva a tartalmas nap
után, este értünk vissza Paksra.
Wollner Pál

- Nyugdíjas vagyok, de a sétálóidõmbõl
is csak három hónapot töltöttem itthon,
mert újra elkezdtem dolgozni. Egy szekszárdi, ipari elektronikával és pneumatikával foglalkozó kft.-nél szaktanácsadó vagyok. Emellett van egy magánvállalkozásom is, amelyen belül ipari elektronikával, erõsárammal és programozással is foglalkozok. Munka mellett heti két-három alkalommal kijárunk Szekszárdon, a Sauli
völgyben lévõ telkünkre, melyen van egy
tanya is. A telek szõlõvel és gyümölcsfákkal telepített, mûvelését magunk végezzük. Amíg én a szõlõben dolgozok, feleségem a virágoskertjét kapálgatja, rendezgeti. Szabadidõnkben szívesen töltünk több
napot Nagybaracskán lévõ üdülõnkben. Jó
horgászhely, csendes, igazi kikapcsolódást
nyújt számunkra. Az üdülõben baráti öszszejöveteleket is szoktunk szervezni, amikor a fõzést is vállalom. Feleségem egy lakásszövetkezetnél fõkönyvelõ, fiaink már
felnõttek, de mindig várjuk hazajövetelüket, a családi programok minden mást
megelõznek.

- Van-e kapcsolatod az erõmûvel és a
kollégákkal?
- Jelenlegi cégemen keresztül munkakapcsolatom van az erõmûvel, és a volt kol-

légáimmal is. Eljövetelem óta is érdeklõdéssel figyelem az erõmûben történteket,
olvasom az Atomerõmû újságot, és az interneten keresztül is tájékozódom.

- A nyugdíjasok számára kínált juttatási lehetõségek közül mit tudsz igénybe venni?
- A saját üdülõk közül különös hangulata és a kényelem miatt szeretjük a balatonfüredi Rekreációs Központot, ezért oda szívesen járunk. Az üdülés, az áramvásárlás,
valamint a telefonbeszélgetések díjfizetésénél jelentkezõ kedvezmények anyagilag
számomra is jelentõséggel bírnak.
Beszélgetésünk befejezéseként Feri elmondta még, hogy édesapjától hegesztést, esztergálást és kovácsolást tanult. A
technikumi felvételi vizsgán feltett kérdésre, hogy milyen szakot választ, a felsorolt háromból az utolsóként elhangzottat
ismételte meg, így lett mûszerész. Ez a véletlen választás egész életére meghatározó lett. 30 évig mûszerészként dolgozott
az erõmûben, de jelenlegi munkahelyén
és a vállalkozásában is ezt a tevékenységet végzi. A szakkönyveken túl az interneten is munkájával kapcsolatos leírásokat szeret olvasni. Berek Ferenc nyugdíjas kollégánkról elmondható, hogy szerencsés ember, hiszen a munkája egyben
a hobbija is.
KZn

Kamerán keresztül:
Szalai-Dobosné Mária
A természetfotós az, aki tálcán kínálja a természet
esszenciáját a városlakóknak, mindennél többre
becsülik a természet szeretetét.
Önzetlenségük abból fakad, hogy műveiket nem
elsősorban maguknak alkotják, hanem - ha tudat
alatt is - a köznek szánják. Akkor elégedettek és
boldogok igazán, ha lencsevégre kapott élményeiket megoszthatják másokkal.
Mária, egy kicsi, törékeny és bájos teremtés. Élmény volt vele a beszélgetés. Szinte szaladt az idő,
észre sem vettem, hogy mennyi idő telt el, annyira
magával ragadott az élmény, ahogy beszélt hozzám, mutatva fotóit.
- 1979-ben költöztünk Paksra. Az informatikán
voltunk pályakezdők férjemmel, Istvánnal. Azután
született meg a kisfiunk, András, akivel két és fél
évig voltam gyesen, utána a beruházási igazgatóságra kerültem vissza. Később az ESZI-ben óraadóként, majd főállásban számítástechnikát oktattam. Először a szakközépiskolában, majd a főiskolán, ami eléggé strapás volt, mert az informatika volt az egyetlen szakterület, amit nem a Műegyetem oktatott, hanem mi. Nagyon sok munkát
adott, amire minden nap készülni kellett, dolgozatokat javítani. Az erőműben az informatikán folytattam a munkám, és a kiszervezés után kerültem
az MVMI Informatikai Zrt.-hez. Most modulgazda
vagyok. Ekkor már rendszeresen fotóztam a szabadidőmben, eleinte a kisfiammal, ma már másfél éves kis unokám is elkísér minket. Férjem budapesti, ő egy kicsit nehezen kedvelte meg, persze
most már ő is szereti. Az összes szabadságunkat
úgy töltjük, hogy arányosan, hol több, hol kevesebb természetjárás is van.

Gondolatok a fürdõkultúra
napján
Hazánk geológiai adottságainak
köszönhetõen a vizek országa, gazdag termál- és gyógyvízkinccsel rendelkezünk.
Egészségmegõrzésünk meghatározó eleme: a vizeink kulturált használata. Idén
október 9-én tartották a fürdõkultúra
napját. A csatlakozott fürdõkben - így a
Paksi Atomerõmû Zrt. tanuszodájában is
- kedvezmények biztosítása mellett
filmvetítést is tartottak. Jó hír, hogy november közepén indul a leendõ paksi gyógyfürdõ vizének tesztelése, melyhez várják az érdeklõdõk közremûködését is. Az
új hévízkút vizét szeretnék mielõbb gyógyvízzé minõsíttetni.
A fürdõlétesítmények tevékenységük
révén hozzájárulnak a lakosság
egészségügyi állapotának javításához,
életminõségének emeléséhez, valamint
közösségépítõ hatással is bírnak. A
fürdõk szerepet játszanak az egészségtudatos életmódra nevelésben is. Pakson
a fürdõkultúra napján részt vevõ
vendégek fürdõtörténettel kapcsolatos filmet láthattak. A Magyar Fürdõszövetség
elsõdleges célja egy olyan - minden évben
ismétlõdõ, hagyományosan október 2.
szombatján megszervezésre kerülõ - rendezvény megvalósítása, amely felhívja a
figyelmet nemzeti kincsünkre: a gyógyvizekre, gyógyfürdõkre, fürdõkultúrára, szórakoztatva tanít, hagyományt
õriz és felejthetetlen élményeket nyújt tájékoztatott Ujvári Endréné Zsóka, a paksi tanuszoda vezetõje.

A fürdõ és vízhasználati kultúránk
egy olyan terület, amellyel sohasem
lehetünk teljes mértékben elégedettek,
mindig vannak olyan jelenségek,
melyek mellett nem mehetünk el szótlanul. Két területre is érdemes lenne
odafigyelnünk. Az úszás, a vízben való
haladásunk alapelve a jobbra tartás. Már
Jókai Mór: Egy hírhedt kalandor a XVII.
századból c. regényében is olvasható,
hogy „társadalmunk hasznos osztályának a tagja, mely napjainkban azon feladat teljesítésére született, hogy a budapesti Lánchíd két végénél a szekeret figyelmeztesse, hogy: Jobbra kerülj, balra
térj!” Ebbõl két dolog is következik: az
uszodamester intelmeit illik betartani,
és jó tudni, közel 70 éve áttértünk a korábbi balra tartásról a jobbra tartásra,
miután a környezetünkben mindenki
megtette! Az úszómedencében idõnként
tapasztalható közlekedési káosz mellett
az is zavaró, hogy több férfi a szaunából
kijõve egybõl a nagymedencébe veti
magát. Az izzadság és méreganyag
eltávolításra elõször a zuhanyozót, majd
csak ezt követõen a hideg vizes csobbanómedencét illik használni. Érdemes
elolvasni a figyelemfelhívó táblát is,
amely hasznos információt közöl: Ne
ugorjon be a csobbanóba és az úszómedencébe izzadt testével, mert ezzel mások egészségét és a vízminõséget is
veszélyezteti!
Sipos László

Dóczi Sándor Zoltán
1954-2010
Nyugdíjas kollégánk 2010. október 2-án, türelemmel viselt,
hosszan tartó szenvedés után, életének 57. évében paksi otthonában elhunyt.
Dunaföldváron született 1954. július 11-én. Állattenyésztő szakképzettséggel rendelkezett. 1989-ben került az atomerőműbe, a
szolgáltatási osztályon primer köri öltözőügyeletesként dolgozott. Munkáját pontosan végző, megbízható, segítőkész, jó közösségi kolléga volt, akire mindig mindenben lehetett számítani.
Barátságos, előzékeny és önzetlen emberi tulajdonságokkal rendelkezett. A közvetlen munkahelyi kollektíva javaslatára 2004-ben munkájának elismeréseként Céggyűrű kitüntetésben részesült. 2008. augusztus 4-én vonult nyugállományba.
Nyugdíjas évei betegsége miatt nem teltek gondtalanul. Optimista volt, az utolsó pillanatig bízott a gyógyulásban. Értékrendjében első helyen szerepelt a család, házastársát, gyermekeit,
unokáit önzetlenül szerette, ha róluk volt szó, nem ismert lehetetlent. Szabadidejében kertészkedni szeretett.
Fájó és megtört szívvel búcsúzik a férjtől szerető felesége, Ica; gyermekei, Szilárd és Krisztina;
menye, Anna; veje, Dani; valamint unokái, Mercike, Anna és Balázs.
Nyugdíjas kollégánktól a család, a rokonok, barátok, ismerősök, kollégák 2010. október 11én, a paksi református temetőben vehettek végső búcsút. A Paksi Atomerőmű Zrt. kollektívája emlékét megőrzi, nyugodjék békében!
KZné

- Hogyan választasz témákat? Kik a segítőid?
- Leggyakoribb partnerem Voigt Wilfried, aki amatőr terepbotanikus, fotós. Nála jobban senki nem
ismeri Paks környékének növényvilágát, könyve is
jelent meg erről, sok védett növényt is ő fedezett fel
a környéken. Néha fiatal biológus ismerősünkhöz,
Somay Lászlóhoz is sikerül csatlakozni egy-egy rovarvadász túra erejéig. Főként az éjszakai "lámpázásokat" élvezem, amikor a fény olyan éjszakai rovarokat, főleg lepkéket csalogat a vászonra, amiket sokszor még a könyvekben sem találunk meg László persze ismeri őket. Farkas Sándorral időről
időre megmutatjuk egymásnak az újabb képeinket, és néha együtt megyünk fotózni egy-egy védett területre. Ő országosan ismert amatőr botanikus, természetfotós, aki a
"Magyarország védett növényei" című könyvet is
szerkesztette, de írt Paks
védett növényeiről és
egyéb témákról is. Legutóbb ausztráliai és új-zélandi útjáról tartott előadássorozatot Pakson. Sokat tanulok tőlük.
- Fotósnak születni kell, vagy tanulható?
- Technikailag egész biztosan tanítható, de rá lehet
nevelni bárkit arra is, hogy meglássák azokat a
dolgokat, amik jó fotótémák lehetnek. Szerintem,
ha jobban érdekelődnének a természet iránt, akkor ők is jó képeket készíthetnének. Egyébként az,
ha valaki falun vagy vidéken nő fel, megint rengeteget jelent. Olyan dolgokat tanul meg, észrevétlenül persze, amiről a városiaknak fogalma sincs.
- Mit tartasz fontosnak a képeiddel kapcsolatban?
- Igazából színeket, fényeket, hangulatokat próbálok fotózni. A növényeket a látványért.
Elég zaklatott életet élünk amúgy, de a fotózásban
találom meg a pihenést meg az örömet. (Devecseri
fotókat mutatva Mária elérzékenyülve meséli, hogy
ott élnek a szülei. Kétháznyira állt meg a házuktól az
iszap. - a szerző) Az összes hétvégénk jelenleg azzal
telik, hogy megyünk hozzájuk. Viszonylag kevés
időnk marad magunkra, de azért amikor csak tehetem, kimegyek fotózni. A vörösiszaptól elpusztult
Kastélyparknak egy platánfáját fotóztam le legutóbb. Borzasztó érzés, hogy annak a parknak vége amellett, hogy az emberi szenvedéseket az ember közelről látja. Nem nagyon engednek be minket, csak külön engedéllyel. Legszívesebben odamennék lapátolni, de mivel kisméretű vagyok, nem
kapok magamra megfelelő védőfelszerelést. A
vörösiszap száll és mar, azt viszont tapasztaltuk.
Sajnos, ezek a fotók nemcsak ezeknek a természeti csodáknak a szépségét, hanem azok pusztulását
is bemutatják.
Orbán Ottilia
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Villamosenergia-ipari egykosaras találkozó

WONUC-futás 2010 - Spanyolország
dította el, ahol szinte minden dolgozó megjelent. A hatalmas hegyekkel és dombjaival tarkított tájon a végig nagyon jó hangulatú csapat
(a kísérõket is beleértve) segítette feledtetni a
hátrahagyott km-ek fáradalmait. Második, illetve harmadik napon egy-egy spanyol futónak ki kellett állnia sérülés miatt, így innen
kezdve már csak 3-an futottunk a teljes távon.
Minél több km-t hagytunk magunk mögött,
annál nehezebb volt újra és újra elkezdeni a
következõ szakaszt, de biztosan állíthatjuk,
hogy az ilyen teljesítmények sikere fejben dõl
el. A hatodik napon megérkeztek a különbözõ
nemzetek futói, és számunkra a legfontosabb,
hogy a magyarok is (Dobi Krisztina, Buránszky István, Nagy Tibor, Herman Zoltán,
Maracsik Kálmán, Adorján József és C. Szabó
István), akik egy-egy szakaszt teljesítettek. Ez
újabb lendületet adott a hátralévõ 130 km lefutására. Az egész rendezvény szokatlanul
nagy sajtóvisszhanggal zajlott, folyamatosan
cikkeztek az újságokban és riportokat adtak a
tévében az eseményrõl. Minden közbensõ
nagyvárosban (Burgos, Lerma, Aranda Duero,
Boceguillas, Lozoyuela) nagy szeretettel fogadott minket a polgármester, és mi magyarok
büszkék voltunk arra, hogy ezzel a nem mindennapi teljesítménnyel segíthetünk annak a
sok ezer családnak, akiknek élete függ az atomerõmûvük sorsától.
Jobbágy Gyula

Szeptemberben került megrendezésre a Nukleáris Iparban Dolgozók Világtanácsának
(WONUC) demonstrációs futása az atomenergia békés célú felhasználásának népszerûsítéséért Spanyolországban. Az idei futás
célja az volt, hogy a Spanyolország északi
részén üzemelõ Garona atomerõmû (amely
több ezer család megélhetését biztosítja)
üzemidejét a kormány engedélyezze (a hatóság
által már jóváhagyott idõpontig) 2019-ig. A Paksi Atomerõmû Zrt. megteremtette a lehetõséget,
hogy részt vehessünk a többi ország
képviselõivel együtt a spanyolok céljának
elérésében. A szervezõk a hagyományos táv
mellett egy ultra teljesítményre is várták a jelentkezõket, ami abból állt, hogy a Garona
atomerõmûbõl 8 nap alatt kellett egyénileg elfutni Madridba az Ipari Minisztériumhoz. A
két helyszín 355 km-re van egymástól. Paksról
két munkatársunk, Lippai Zoltán és Jobbágy
Gyula vállalta ezt a kihívást három spanyol
futóval együtt. Minden nap 42-55 km-t kellett
teljesíteni két részletben, délelõtt és délután. A
futást mindketten szeretjük, de mivel ilyen
távot még soha nem teljesítettünk, ezért már
tavaly novemberben elkezdtük a felkészülést.
Az utolsó napig vegyesek voltak az érzéseink,
hogy sikerül-e végigmennünk, hol lesz a holtpont, tudunk-e a futások között eleget regenerálódni. A rajtot az erõmû vezérigazgatója in-

Defendo: Újabb megmérettetés
A Magyar Defendo Intézet szintfelmérõ vizsgát szervezett 2010. október 24-én a Defendo
önvédelmi rendszer HT (hard target) és CT 1
és 2 (combat tech) szintjein, a résztvételre 28an kaptak lehetõséget.
A számonkérés szabályai értelmében meghatározott sorrendben és módon (egyénileg,
párban, csoportban) mutatták be a tanulók a
különbözõ technikákat (ütéseket, rúgásokat,
szituációs gyakorlatokat, technikai megoldásokat), melyeket az oktatók szigorú pontrendszer alapján értékeltek. A több mint ötórás fizikai megmérettetés során a technikai tudás
mellett a megfelelõ szintû erõ és állóképesség,
valamint mentális felkészültség meglétét is bizonyítani kellett. Bár egyszerû a Defendo
rendszere, és könnyen elsajátíthatóak a technikai elemek, az elõbb említett három alappillér együttes jelenléte elengedhetetlen.
Ezúttal is hosszú és alapos edzések elõzték meg a szintfelmérõt, melyre a paksi csoportot Végh Csaba instruktor (a PA Zrt. fbõ-

parancsnoka) készítette fel. A helyi Defendo
csoport azon tagjainak, akik az idei évben
részt vettek HT vagy CT 1 szintû vizsgán,
többsége társaságunk dolgozója. Bese Tamás
júniusban Pécsett, Fenyvesi Csaba, Góczán
Gergely, Gyöngyösiné Nyul Petra, Horváth
György, Kremzner Bernadett, Szakács Miklós és Soponyai Mihály októberben Budapesten állta meg a helyét dicséretes hozzáállással. A Magyar Defendo Intézet szakmai
vezetése a szintfelmérõn nyújtott teljesítményük miatt elismerõen értékelte az oktatójuk
munkáját, aki idõközben S.T.A.R. fokozatú
minõsítést szerzett.

FOTÓ: MOLNÁR GYULA

A bajnok elleni vereséggel kezdett
az ASE sakkcsapata

A sakkolimpiát követõen - ahol Berkes Ferenc 10 partin 6,5 pontot szerezve 2680-ra
növelte Élõ-pontjai számát, ezzel az 57. a világranglistán - megkezdõdött a magyar Ob Ies bajnokság. Együttesünk nyitásként mindjárt a bajnoki címvédõ és most is topfavoritnak számító Aquaprofit Nagykanizsát látta
vendégül.
A tizenkét nemzetközi nagymesterrel asztalhoz ülõ vendégek bizonyították a fenti té-

telt, miszerint õk a legnagyobb esélyesei a
pontvadászatnak. Mindössze az elsõ táblán
volt több Élõje paksi sakkozónak aktuális ellenfelénél, az átlag ezzel együtt is mínusz 58at mutatott. A partik több mint fele (7) el is
dõlt, ebbõl sajnos a mieink csak kettõt tudtak
megnyerni. Berkes érvényesítette Élõ-elõnyét
Beljavszkijjal szemben, a 4-esen játszó Szabó Krisztián viszont borítani tudta a papírformát hasonló értékszámhátránya ellenére Héra Imrével szemben. A pontszámokat illetõen elõzetesen volt esélye a sikerre Ácsnak és
Vajdának is (mindketten világossal játszottak
õket alig megelõzõ riválisukkal), de a két
pontból végül csak fél lett. A bravúros 6-6 helyett ennek megfelelõen 4,5 - 7,5 arányú vereség lett, miután Ács mellett Papp, Fodor,
Csom és az ifista Szabó Bence is vereséggel
állt fel az asztaltól. Remi: Nevednichy,
Grószpéter, Berescu, Vidéki és Vajda.
A folytatást a 10. helyen váró együttesünk,
melynek célja feljebb lépni az évek óta elfoglalt harmadik helyezésrõl, lapzártánk után az
elsõ helyezett Haladáshoz látogatott.
Vöröss Endre

Már a tavalyi sportkoordinátori értekezleten felmerült, hogy új sportágakkal bõvíthetnénk az iparági sporttalálkozók
körét. Szóba jött a fallabda, a sárkányhajó és az egykosaras kosárlabda (streetball). Mivel a Paksi Atomerõmû Zrt. vállalta e két utóbbi sporttalálkozó megrendezését, a Villamosenergia-ipar a Sportért Alapítvány kuratóriuma úgy döntött, hogy ideiglenesen befogadja ezeket
a sportágakat is.
Nagy János és Szabó Zsolt szervezõmunkájának köszönhetõen október 9-én
az ESZI sportcsarnokában 12 csapat
küzdhetett egymással. A centerpálya palánkjai mögötti területeken jelölték ki a
pályákat, amik alig nagyobbak a 3 pontos
dobások körénél. Csapatonként 5 fõ volt
nevezhetõ (3 férfi 2 hölgy). Egy idõben a
pályán három-három játékos lehet, egyikük mindig hölgy. A távoli kosarak itt 2
és a körön belülrõl dobottak 1 pontot érnek. Labdaszerzés után (pl. lepattanó) a
körön kívülrõl kell támadást indítani. Cserélni csak a labda birtoklásakor lehetett.

A mérkõzés 16 pontig vagy 20 percig tartott. Nincs játékvezetõ, csak pályafelügyelõ, így a küzdelem mindvégig a fair play
jegyében zajlik - ez a legszebb az egészben. Kosár után az ellenfél kapja a labdát
és folytatja a játékot. Amennyiben a játék-

idõ leteltével döntetlenre állnak, a pályafelügyelõ kisorsolja, ki kezdi újra a játékot, ami azután már csak az elsõ kosárig
tart.
A csapatok négy csoportba sorsolva
körmérkõzésen elõselejtezõket játszottak,
majd a helyezések szerint a csoportgyõztesek, a másodikok és harmadikok a további helyosztókat.
Végeredmény: 1.,Padosz I., 2. Démász,
3Mátra I., 4. Pannon Power, 5. MVM Informatika, 6. E.ON Kaposvár,7. E.ON Pécs,
8. Budapesti Hõerõmû, 9.Padosz II., 10.
Erbe, 11. Ovit, 12.Mátra II.
Az elsõ egykosaras találkozó végig jó
hangulatban zajlott le, új sportbarátságok alakultak, a régiek erõsödtek. A díjkiosztót és a díszvacsorát a sportétteremben tartották meg. Meglepetésként Kovács Antal, az ASE ügyvezetõ igazgatója
és a rendezvény egyik házigazdája a
résztvevõket meghívta a kosárlabdacsapat évadnyitó mérkõzésére, ahol nézõként újra átélhették a gyõzelem örömét.
gyulai

Barátságos futballmérkõzés
Ebben az évben is sor került a hagyományos futballmérkõzésre a Paksi Atomerõmû Zrt. biztonsági igazgatósága és az Országos Atomenergia-hivatal Nukleáris
Biztonsági Igazgatósága (OAH) között. A
két, szakterületét tekintve közeli rokonságban álló szervezet barátságos találkozója október 28-án, az Atomerõmû Sportegyesület csarnokában zajlott le.
Herman Attilának, a biztonsági igazgatóság csapatkapitányának, egyben a
mérkõzés egyik szervezõjének elmondása szerint a meccs története egy volgodonski atomerõmûves konferenciáig
nyúlik vissza. Itt merült fel a paksi biztonsági szakemberek, illetve Horváth
Kristóf, az OAH CERTA osztálya akkori
vezetõjének fejében az OAH és a PA Zrt.
baleset-elhárítási szervezete közötti fociösszecsapás ötlete. Az immár hagyománnyá vált találkozót idén hetedik alkalommal rendezték meg. A kezdet óta
a baleset-elhárítási szervezet kibõvült a
biztonsági igazgatóság állományára.
Többek között ennek is betudható, hogy
a mérkõzések történetében csupán egyszer sikerült a hatóságnak gyõznie. A
mérkõzés helyszíne eddig minden évben Paks volt. A játékot követõ vacsora
költségeit felváltva állja a két fél.

A biztonsági igazgatóság gyõzelmi sorozata idén is folytatódott: 6-4 arányban
bizonyult jobbnak riválisánál. A "hazai"
csapat a következõ játékosokból állt: Bajsz József, Bujtás Tibor, Fojdl Antal, Horváth László, Orosz Lajos, Soponyai Mihály, Varnyú Elemér, Herman Attila. A
mérkõzés idén is izgalmas volt: a félidõben még 4-2-re vezetett az OAH, innen sikerült fordítania a biztonsági igazgatóságnak. Radnóti István biztonsági igazgató,
Bana János baleset-elhárítási osztályvezetõ és a sérüléssel küszködõ Debreczeni
Sándor a helyszínen buzdította az atom-

erõmûves játékosokat. Tiszteletbeli tagja
a csapatnak Simonné Gold Csilla, akinek
szervezõ munkája nélkül nem jöhetett
volna létre a rendezvény.
Ugyancsak a hagyományai közé tartozik a barátságos mérkõzésnek, hogy
mind a gyõztes, mind a vesztes csapat
vándordíjjal tér haza, amit egy évig - a következõ találkozóig - õriznie kell. Az idei
alkalom érdekessége, hogy a gyõztes új,
a korábbinál nagyobb serleget kapott. Hasonlóképpen a vesztes vándordíját jelentõ békaplasztikát is egy „EU-konform”
teknõsbékára cserélték. Prancz Zoltán

FBÕ szakmai verseny
A Magyarországi Fegyveres Biztonsági
Õrök Szakmai Egyesülete szakmai versenyt szervezett 2010. október 9-én.
A Fegyveres Biztonsági Õrségek (FBÕ)
I. Országos Szakmai Versenyét az állam
mûködése és a lakosság ellátása szempontjából kiemelkedõen fontos létesítményeket õrzõ fegyveres biztonsági õrségek
tagjai számára írták ki, hogy szakmai,
technikai tudásukról és fizikai felkészültségükrõl számot adhassanak. A szervezõk ezzel a versennyel azt szerették volna elérni, hogy az ország különbözõ pontjain mûködõ egységeket egymáshoz közelebb hozzák, biztosítva ezzel a szakmai tapasztalatcsere lehetõségét és a csapatszellem erõsítését.
Az egyfordulós versenyre 18 csapat adta le nevezési lapját, melyben benne volt
a Paksi Atomerõmû Zrt. fegyveres biztonsági õrségének két csapata is. A rendezvény helyszíne a nagytétényi ORFK lõtér
volt. A program kezdetén Szigeti Lajos köszöntötte a versenyzõket, a csapatvezetõket és a megjelent vendégeket. Az országos rendõrfõkapitány nevében Simon
Gyula rendõr ezredes üdvözölte a jelenlévõket. Elmondta, hogy a fegyveres biztonsági õrségek szerepét fontosnak tartják,
ezért is vállalták el a verseny fõvédnökségét és segítséget nyújtottak a lebonyolításban is. Ez a rendezvény jó lehetõség a kollégáknak arra, hogy tudásukról számot
adjanak, de a vezetõiknek is, hiszen tájékoztatást kapnak az egységeikben dolgozók felkészültségérõl.
A csapatok három csoportra bontva
hajtották végre a feladatokat, a verseny-

számok helyszínei forgószínpad-szerûen
mûködtek. Versenybírók gondoskodtak a
technikai feltételek meglétérõl, a verseny
szabályos lebonyolításáról, valamint a biztonsági elõírások betartásáról minden
helyszínen, továbbá értékelték a csapatok munkáját.
A jelentkezés feltétele szerint a csapatok tagjai aktív állományú fegyveres biztonsági õrök lehettek. Minden csapat öt
fõbõl állt, négyen versenyeztek, egy fõ pedig a csapatvezetõi teendõket látta el. A
csapatvezetõ vett részt technikai értekezleten, ahol a szabályokkal kapcsolatos felvetéseket is megbeszélték. Õ tájékoztatta
csapatát a különbözõ versenyszámok szabályos végrehajtásának menetérõl, a biztonsági elõírások betartásáról és jelen volt
a feladatok kiértékelésénél is.
A gépjármû-vezetési technikai gyakorlat során idõre különbözõ manõverek végrehajtása volt a feladat. A lövészet során
fedezék mögül, álló és térdelõ testhelyzetben, tárcserével, megadott idõn belül
pontlövészetet hajtottak végre maroklõfegyverrel és gépkarabéllyal. Az elméleti

tudás szintfelmérése céljából tesztlapot
töltöttek ki. Az 1997. évi CLIX törvény a
fegyveres biztonsági õrségrõl, a természetvédelmi és a mezei õrszolgálatról és
a 27/1998. (VI.10.) BM r. az FBÕ Mûködési és Szolgálati Szabályzatának kiadásáról c. végrehajtási rendelet által meghatározott szakmai, valamint munka- és tûzvédelmi, elsõsegélynyújtás alapismereti
kérdésekre kellett választ adni. A többfeladatos akadálypálya leküzdése elnevezésû gyakorlat során nemcsak a gyorsaság,
hanem az erõ, állóképesség és az ügyesség (mozgáskoordináció) is sokat számított.
Miután a csapat- és egyéni pontszámokat összesítették, eredményhirdetés zárta a rendezvényt. Az elsõ három helyezett
csapat-, illetve egyéni eredményt díjazták.
A paksi csapatok közül a PA Zrt. FBÕ
1. csapat negyedik, a 2. csapat harmadik
helyezést ért el, egyéni pontszáma alapján a legeredményesebb pisztolylövõ kategóriában pedig Házi Géza nyerte el a
második helyért járó díjat.
Minden résztvevõ csapatnak tudásuk,
igyekezetük és helytállásuk elismeréseként Szigeti Lajos, az MFBÕSZE elnöke,
okleveleket adott át. Zárszóképpen pedig
úgy fogalmazott, láthatóan mindenki szívvel-lélekkel küzdött. Bízik benne, hogy a
verseny megrendezése hagyománnyá válhat, hogy a csapatok között barátság és
szakmai együttmûködés alakul ki.
Csapatainknak ezúton is gratulálunk!
GYNYP
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Elindultunk a „kék” országúton!
A „Másfélmilló lépés Magyarországon” címû film országosan ismert.
A természetjáró szakosztály támogatásával a DEMETER Egyesület elindította a „kéktúra” programot.
Elõször a Zemplénben és a Cserehátban jártunk.
Igazi túraidõben érkeztünk meg Hollóházára, a túra keleti végpontjára. Rajt
elõtt csoportkép a Kéktúra-emlékmûnél,
amely minden (kék)túrázónak valami
fontosat jelképez. Elindultunk a „kék” országúton, folyamatosan emelkedtünk, a
Bodó-rétnél csodás panoráma, Kassát
tisztán lehetett látni. Tovább emelkedve
határkövek mellett haladtunk, ebédidõre
értünk a Nagy-Milicre, ahol hangulatunkat csak a csúcson lévõ obeliszk mindkét
oldalára festett szlovák címer zavarta, itt
valami nincs rendben. Meredek úton indultunk le Füzér felé, a várban szép pecsétet kaptuk. Füzér vára csodás környezetben magasodik ki, látványa uralja a
környéket. A napot kiadós vacsorával és
hangulatos beszélgetéssel zártuk. Kedden a Bisó-patakon átkelve a Komlósivölgyön át hagytuk el Füzért. Füzérkomlóstól a megszüntetett vasút vonalán az
elsõ könnyû kilométerek után bozótharcot vívtunk a sûrû szedressel. A Bózsvai
szikla után pincéket rejtõ tufafal mellett
a Szuha-völgybe érkeztünk, innen Kishuta, ahol a kocsmával kombinált vegyesbolt teraszán ebédeltünk. Szerdán
délre értünk a Bányi-nyeregbe, ez a túra
keleti széle, innen nyugat felé fordultunk,
arccal Irottkõ felé. Keskeny ösvényen, néhol sûrû bozótosban haladtunk, 2-3 mélyebb árkon is átvágtunk, mire kitisztult
az õszi napsütésben mindig gyönyörû erdõ. Az idõközben sártengerré változott
úton kéktúraellenõrökkel találkoztunk,
akik a pecséteket cserélték, örültek, hogy

látták az ország legnagyobb létszámú
„kéktúrázó” csapatát, azaz bennünket.
Makkoshotykán vacsora után pecsét a
helyi italboltban. Istvánnak születésnapja volt, az ünnep hangulatát a zenegépbõl szóló „Kislány a zongoránál” jelentõsen megemelte. A helyiek bevonását sem
nélkülözõ „twistparty” emlékezetes
szülinappá alakult. A táncban kilazított
lábakkal reggel hamar emelkedtünk 300
m-t a Borz-hegy csúcs és Kecske-hegy közötti nyeregbe, innen sokáig szinten haladtunk számos erdõirtás mellett. A Cselliszka réten napozás, ebédszünet, majd
kemény emelkedõ a Kerek-kõre. Az
Istvánkúti erdészháztól már csak 8 km a
cél. Nyírjes, majd újra bükk, illetve fenyvesek, nagyon szép itt az erdõ. Kezdtünk
700 m-rõl ereszkedni, egy tisztásra kiérve szemben feltûnt a regéci vár. A faluban 25 km gyaloglás után jólesett a panzió nyújtotta kényelem. Itt van az OKT
legszebb pecséttárolója, egy fából faragott kisházikó.
Reggel a vár(rom)hoz sétáltunk fel,
ahonnan csodás panoráma nyílt erdõkre,
hegyekre. Mogyoróska végén befordul-

tunk a Boldogkõváraljai-patak völgyébe,
sokszor kereszteztük a kavicsos patakmedret, izgalmas szakasz volt. Arka után
a hajdani kõfejtõk által sebzett domboldalak közti völgyben jutottunk át Boldogkõváraljára. Remek hely volt ez is, reggel
a fiúkat egy nagy kutya ébresztette, benézett az ablakon. A Bodókõ sziklára épült
vár elõtt elsétálva néha-néha visszafordulva kezdtünk búcsúzni a fenséges
Zempléntõl. Megérkeztünk a Hernád völgyébe, Gibárton az 1903-ban üzembe helyezett vízerõmûben pecsételtünk, melynek 0,5 MW-os teljesítménye paksi szemmel nézve megmosolyogtató.
A Zemplén hegyei egyre halványultak,
beértünk a Cserehátba. E dombvidék aprófalvas települései igen elmaradottak.
Szomorú és tragikus látvány. Utolsó napon szemerkélõ esõben indultunk, Baktakéket elhagyva a település mára teljesen lepusztult turistaszállója elõtt mentünk el. Abaújszolnokon sem idõztünk
sokat, gyors reggeli, majd neki a következõ dombnak, Nyésta elõtt vállig érõ vizes
bokrok és elvadult szõlõ közötti utolsó
kilométerek, a dombtetõre érve elõbukkant Felsõvadász – a túra végpontjának
- templomtornya. A faluban sajnos semmilyen intézmény sem volt nyitva. E tragikus helyzeten egy helyi fiatalember segített, aki gyakorlott túrázóként megértette helyzetünket. A Rákóczi-kastélyban
mûködõ iskola tornatermében átöltözhettünk, sõt, megnézhettük a kastély dísztermét is.
Fáradtan, de önmagunkra büszkén
szálltunk fel a buszra, 128 km-t gyalogoltunk a csodás õszi erdõben. Mindenki épségben hazatért, a hangulat rendkívül vidám volt, akadt néhány este, amikor jelentõset léptünk a csapatépítésben is. E túrával kezdõdött el a legújabb „kéktúrás”
program.
Gergely László túravezetõ

Lefutotta élete elsõ maratonját
Házi Gézával beszélgettünk.
Gyermekkora óta imád futni, korábban a rövidtávot kedvelte jobban, manapság pedig a
hosszútávfutás vonzza. A futás egyben a hobbija. Ez a sport kitartásra, fegyelemre,
összepontosításra is megtanít, megfelelő erőt
és állóképességet ad. Ezeket a képességeket
munkája során a fegyveres biztonsági őrségnél
is jól tudja kamatoztatni - mondja.
Amíg rövidtávon a lehető legnagyobb intenzitással, kirobbanó energiával kell futni, addig a
hosszú távot mentálisan felkészülten, megpróbáltatást tűrő fizikummal rendelkezve kell végigcsinálni. Nagyon fontos a jó ruházat és cipő,
mert az ember saját magának okozhat sérülést, ha nem kellő gondossággal választja meg
a felszerelését.
Géza egy nagy megmérettetésen van túl, főként erről mesélt nekünk. A 37. Berlin
Maratonon indult szeptember 26-án. A 42 km
és 195 m-es távot a német főváros utcáin kijelölt pályán kellett megtenni. A városszerte ha-

talmasra duzzadt
tömeg együttes erővel bíztatta a 40
ezer versenyzőt, aki
rajthoz állt. Igazi
népünnepély volt
ez. Ez a verseny a világ öt legrangosabb
maratonja közé tartozik (London, New
York, Boston és
Chichago mellett).
A felkészülési idő
nyolc-kilenc hónapig is eltartott, hetente
legalább 60 km-t futott Paks környékén.
Időközben nagyon figyelt a táplálkozásra,
súlyának megfelelő szintre hozására, az alapos felkészülésre. Hasznos tanácsokat kapott neves futónktól, Lippai Zoltántól, e mellett a családja mindvégig biztatta és támogatta. Kollégája, Halász Ferenc is sokat segített neki, az edzések nagy részében kerékpá-

ron kísérte, s közben folyadék-utánpótlásáról gondoskodott.
Visszatérve a versenyre, az eső végig esett. Ebben a tekintetben nem voltak kedvezőek a körülmények, szemben a profi berlini szervezéssel.
Ez volt az első rajthoz állás, így még nem volt
összehasonlítási alapja, s ahogy visszagondolt, jutott eszébe a legnehezebb szakasz, a
35. km környékén. Ekkor jött el a holtpont, de
mivel lelkiekben előre megpróbált felkészülni
arra, hogy ez is bekövetkezhet, összeszedte
minden erejét, s továbbmenetelt a cél felé. A
gondolatok rendezése átsegítette őt a nehezén. Mosolyogva mesélte, hogy amikor a célegyenesbe érve újra meghallotta a nézők bíztatását, az milyen felemelő élmény volt számára.
A távot teljesítette, megállás nélkül futotta végig 4 óra 8 perc alatt. Ezzel kitűzött célját elérte, amelyre nagyon büszke. Ez az elégedettség
ad neki erőt újabb tervei megvalósításához, hiszen a jövőben még jó néhány maratont szeretne lefutni.
GYNYP

Bravúr Kecskeméten, vereség itthon az Albától

A formálódó gárda idehaza kezdett az
újonc Szeged ellen. Az elsõ félidõ görcsös
játéka után a hazaiak Brook Sales fantasztikus játékával (úgy zárt 52-es teljesítményindexszel, hogy már a 30 elérésekor
is kalaplengetés jár egy játékosnak) megfordították a meccset, és végül magabiztosan gyõztek. Pécsett sem kellett volna sok
az újabb sikerhez, hiszen az ASE Pavlik,
Sales, Hodges és Johnson ponterõs játékával sokáig vezetett. A hajrában azonban a
helyiek lehajrázták a mieinket, s tartották otthon a két pontot (91-87).
Nem ígérkezett könnyûnek a folytatás
sem, az ASE kosarasai azonban tettek róla, hogy végül mégis sima paksi diadal
szülessen a Kaposvár elleni bajnokin. Az
elsõ, viszonylag szoros negyed után a ha-

FOTÓ: MOLNÁR GYULA

Október elején elkezdõdött az NB I.
A csoportos férfi bajnokság. A nyáron távoztak az Atomerõmû SE
ezüstérmet nyerõ csapatának meghatározó játékosai, így Horváth Imre vezetõedzõnek teljesen új csapatot kell(ett) építenie.

zaiak robbantottak: 23-10-zel húzták be
a 2. játékrészt, s innentõl kezdve csak a
különbség volt kérdéses, a gyõztes kiléte nem. Ismét a négy külföldön született
játékosunk vitte a prímet, pontjaink 2/3-

át õk szerezték a 91-67-re megnyert összecsapáson. Még ennél is nagyobb
arányban termelték a kosarakat Kecskeméten, ahol rendkívül hullámzó teljesítményt nyújtott mindkét egylet. Nyolc ide,
hét oda, majd három ismét ide. Így futottak neki a felek a záró felvonásnak, melyben az ASE védekezése dominált, miközben elöl a már említett kosarasok a paksi pontok 85%-át dobták. A második negyed gyengébb teljesítménye ellenére
együttesünk bravúrosan szerepelt BácsKiskunban, és nyert 77-66-ra.
Október végén az Albacomp várt a piros-kékekre. A paksi meccsen az 5. perctõl kezdve vezettek, elõnyük folyamatosan nõtt, volt már 13 pontos is. A mieink
nagyot küzdve feljöttek a sok hibával tarkított, emiatt a közepes színvonalat is alig
elérõ meccsen háromra, de az egyenlítés
nem jött össze. Az ASE elvesztette hazai
veretlenségét (64-67), de hozzáállásáért
dicséretet érdemel.
Lapzártánk után a Körmend látogatott
a Gesztenyés útra.
Vöröss Endre

Bejutottunk a német ûrközpontba
Az őszi müncheni informatikai vásár idején rende zik az Európai Polgári Műholdas Navigációs Rend s zer, az EGNOS (Galileo-program) díjkiosztóját,
amin már több ízben sikerült részt vennünk, mivel
üde élményként hat a sok friss gondolat. Idén egy
konferenciát is tartottak (október 18-19.) részben
abból az alkalomból, hogy a Balti-államok is csat lakoztak a programhoz.
Az első napon a bajor iparkamarában hallgathattuk
meg az új tagok programját, eddigi eredményeiket
és érdekes előterjesztéseket.
z Ha áttérnének a GPS-készülékeknél a hagyományos Euklideszi számításról polárkoordinátákra (hgeometry), akkor akár 7x gyorsabb lehetne a helymeghatározás részművelete.
z Sok gépkocsiban van tolatóradar. Hasonló elven
követési távolság is tartható az útviszonyok és a sebesség függvényében. Ezzel viszont csak két kocsi
kerül kapcsolatba. A javaslat szerint rövid távú rádiókapcsolattal
(bluetooth) – melyben a GPSkoordinátáikat közölnék – akár az
egész kocsisor, konvoj automatikusan együtt mozoghat (V2V).
Megkönnyítené az előzést, a besorolást, növekedne az utak átbocsátóképessége, csökkennének a dugók. A kísérletek előrehaladott állapotúak, számos sikeres
teszten már túl vannak.
Az esti díjkiosztó zongorahangversennyel kezdődött
és zárult. A Rezidencia ódon falai közt végeláthatatlan sorban osztották a pályázóknak a díjakat, egyegy műholdmakett kíséretében 10 eurót. Negyvennégy országból 357 pályamunka érkezett be, melyből mindössze 30-at díjaztak vagy téma, vagy terület szerint. A fődíjat salzburgiak kapták, akik fedélzeti kamera valós képére rakták rá az útvonaltervező által javasolt iránysort.
Másnap a várostól távolabb eső Oberpfaffenhofen
kerítéssel, szögesdróttal körbevett repülőtere sarkában elszórtan álló 2-3 emeletes modern épületek
egyikében folytatódott a konferencia. Jelentőségére
utal, hogy a bajor gazdasági miniszter, az űrközpont
vezetője, az alkalmazásközpont igazgatója, tisztségviselői szinte végig velünk voltak. A díjnyertes pályázatok rövid ismertetése után kérdés-felelet zajlott 3
szekcióban: biztonság, pontosságnövelés és egyéb
szociális témakörökben a vadállat-populációk mozgásterének feltérképezéséig bezárólag.
Délben és az előadás-sorozat végén előzetes jelentkezés alapján látogatást tehettünk a műholdas
irányítóközpontokban. A Galileo-program műholdjai-

nak valós méretű makettje végig a fejünk felett lebegett, melyből némi módosításokkal már 3 (Giove) kering a föld felett (23 616 km, USA 20 200 km, orosz
19 100 km). A földi és űrbéli tesztek tapasztalatai
alapján indul be az igazi program, mikor csoportosan
állítják 3 különböző pályára a 30 műholdat. Repülési
magasságuk, a pályakorrekciókhoz szükséges üzemanyag 30 éves élettartamot garantál. A jelenlegi GPS
rendszernél lényegesen nagyobb pontosságuk jórészt rubidium atomórájuknak köszönhető. A földi követőállomások, az irányítóközpont kész – ez utóbbit a
látogatófolyosóról csodálhattuk meg. A rendszer
Linux és Unix alapú, a megjelenítéshez Microsoft
programokat használnak.
A szomszédos épület (DLR) előterében egyéb eredményeikről is hallhattunk:
z A Nemzetközi Űrállomás befejezésekor a hermetikus térfogata 600 m3, tömege 400 tonna, energiatermelése 110 kW, teljes
hossza 108,4 méter, a modulok
hossza 74 méter és hatfős személyzet dolgozhat rajta. Egyik
laboratóriuma (Colombus) európai, az European Satelite
Agency (esa) feliratot viseli. Az
épület előterének egyik sarkában az űrállomás makettje és az
"esa-labor" látható.
z Az átellenes sarokban körüljárható műholdmodell, a Föld folyamatos nagypontosságú feltérképezése (TerraStar és TanDEM) műholdak segítségével. Ha két párhuzamos pályán
(514 km) együtt keringő műhold mikrohullámokkal
pásztázza a föld azonos területét, akkor a
sztereomérés magassági pontossága 2 m. Így már
jobban tanulmányozhatók a tengeráramlatok, amik
a Föld időjárását jelentősen befolyásolják. A műholdak 500 km magasságban egymástól kezdetben 500 méter távolságban keringtek. A távolságot
fokozatosan 200 méterre csökkentik, most 300-nál
tartanak. A Föld körüli pálya mentén spirál alakban
haladnak – így nem ütköznek össze.
z A GOCE a Föld gravitációs terének mérését végzi
a légkör határán. Bár a műhold szokatlanul áramvonalas, az alacsony pályán (273 km) jelentkező ellenállás miatt időszakonként emelni kell a beépített
ionhajtóművel. A szolgáltatott adatok elemzésével
a földrengések előrejelzésében áttörésre számítanak a tudósok.
A rendkívül informatív konferencia most sem okozott csalódást a téma iránt érdeklődőknek. Az intézet nyílt napokat is tart, és egyeztetett időpontban
gyulai
látogatható.

Névjegy:

Barta Attila mûszaki szakértõ, paksi teniszedzõ
A Paksi Sportegyesület által alapított Év spor tolója díjat a 2009. évi eredményei alapján
Klopcsik Diana kapta. Alábbiakban bemutat juk Dia edzőjét, az erőműben dolgozó kollé gánkat, Barta Attila műszaki szakértőt, a PSE
Teniszszakosztály játékosát, vezető edzőjét.

- Mióta és mivel foglalkozol a paksi atomerőműben?
- 1990. szeptember 3-án a műszaki egyetemi tanulmányaim befejezését követően jöttem Paksra.
Az elmúlt húsz év alatt dolgoztam
mint állapotfelügyeleti mérnök,
rendszerfelelős, létesítményfelelős, rövid ideig szervezetfejlesztéssel is foglalkoztam, jelenleg műszaki szakértőként dolgozom az
Üzemidő-hosszabbítás Végrehajtási Kiemelt Projektben. A műszaki feladatok mellett költségtervezéssel is foglalkozom.
- Mi motivál a munkádban és a tanulásban?
- Tetszik a munkám, azon dolgozhatok, hogy a tervezett 30 év után is üzemeltethessük blokkjainkat, így
biztos megélhetést adjunk az embereknek. A munkatársakkal jó a kapcsolatom, a nehézségeket eddig sikerült megoldani, de még sok tennivaló van a
hatósági engedély megszerzéséig. Ennek érdekében az erőmű minden dolgozójának a segítségére
szükségünk van.
- Melyek voltak az eddigi sportpályafutásod mérföldkövei, egyesületeid?
- A sport gyerekkorom óta az egyik kedvenc időtöltésem. Számtalan sportot kipróbáltam különböző
egyesületekben. Teniszütőt először húszéves koromban fogtam, azóta ez maradt a hobbim. Paksra
kerülve első utam a tenisztelepre vezetett, ahol a
Paksi SE OB III-as csapat tagja lettem. 2003 novemberében Horváth István szakosztályelnök felkérésének eleget téve vállaltam a csapatkapitányi és
vezetőedzői feladatokat.
- Mit tartasz az eddigi legnagyobb sportsikerednek?
- Legnagyobb sportsikeremnek azt elmúlt hét évi vezető edzőséget tartom: - Ez alatt épült meg a tenisz-

csarnokunk. - A férfi csapatunk OB III-ból felkerült
az OB II-be és már 4. éve itt versenyzünk. - Biztosítjuk a ránk bízott gyerekek folyamatos fejlődését. A
tehetségesebb ifjúsági versenyzők az országos versenyeken is bizonyíthatnak. Itt említem meg
Klopcsik Diánát, akivel 12 éves kora óta foglalkozom, és aki jelenleg a magyar felnőtt női ranglistán
az előkelő 19. helyen van.
- Mi a teniszben és az edzések
tartásában a legvonzóbb?
- A tenisz attól nagyon szép,
hogy nagyon nehéz. Televízióban nézve könnyed, szép mozgásnak látszik, de aki próbálta
az tudja, mennyire nehéz sportág. A technikát csak sok-sok
éves kitartó munkával lehet elsajátítani. Sikert csak száz százalékos fizikai és szellemi állapotban lehet elérni. Oktatni azért szeretem, mert jó
látni a tanítványok fejlődését, az örömöt, amit egy
jól sikerült labdamenet adhat, a győztes mérkőzésről nem is beszélve. A győzelem persze nem minden. Edzőtársaimmal nagy figyelmet fordítunk az
oktatás mellett az intelligens, sportszerű viselkedésre is. A gyerekek a sport által megtanulják a győzelmet és a veszítést is elviselni, közösségben viselkedni.
- Kedvenc időtöltésed a sport mellett?
- A családi programok. Szeretjük együtt felfedezni
Magyarországot, de szívesen utazunk a határon túlra is. A lényeg, hogy együtt töltsük az időt még akkor
is, ha az csak egy mozifilmet vagy egy társasjátékot
jelent.
- Hogyan tovább?
- Dolgozni fogunk azért, hogy az erőmű 1-4. blokkja
megkapja a tervezett 30 éves üzemidő lejárta után
a további üzemeltetési engedélyt. Mivel a hobbim a
munkám is, ezért szeretném a sport oktatását folytatni, még ha néha sok időm és energiámba is kerül. Kedvenc mondásom: „Kiállni, tisztességesen
küzdeni, megtenni mindent legjobb tudásunk szerint.” Ezekhez kívánok mindenkinek jó egészséget,
Sipos László
kitartást és sok sikert!

