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Az Atomerőmű című újság ezzel a lapszámával megújult kivitelben jelenik
meg. A Paksi Atomerőmű Zrt. nyomdaüzemének fejlesztése révén 2011 szeptemberétől már helyben készül a lap.
A korábbi lapkiadó és terjesztő, az Axel
Springer Magyarország Kft. Tolna Megyei Irodája munkatársainak köszönjük
eddigi készséges közreműködésüket,
színvonalas munkájukat.
Az Atomerőmű újság jelentős feladatot
lát el a Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs tevékenységében. Olyan üzemi lap,
amely regionális jelleggel is rendelkezik.
Az erőmű körzetében lévő huszonkét település háztartásaiba 30 ezer példányban,
az atomerőmű aktív és nyugdíjba vonult
munkavállalói számára 5 ezer példányban
juttatja el az erőművel és környezetével
kapcsolatos legfontosabb híreket, tudósításokat.
Fontosnak tartjuk, hogy lapunk a külső
megjelenés és a belső tartalom tekintetében folyamatosan fejlődjön, és olvasóink
elégedettségét kivívja. Ennek érdekében
eddig is törekedtünk a tartalmi megújulásra, ami megmutatkozik a bővebb
témaválasztékban, a több szakmai és a
munkatársainkról szóló cikkben, a színes,
szabadidős híradásokban. Formai szempontból megújulást jelent újságunk életében, hogy immár huszonnégy oldalban
adjuk ki. Az 1–8. oldalt a térség lakosságának szánjuk, ezért itt az atomerőművet
és a környező településeket érintő jelentősebb híreknek adunk helyet. A 9–24. oldalakon az erőmű munkavállalóihoz szólunk
oly módon, hogy cikkeinkben beszámolunk az üzemi eseményekről, a szakmáról, a nemzetközi atomenergetikáról, a
műszaki érdekességekről, bemutatjuk aktív és nyugdíjas munkatársainkat, ízelítőt
közlünk a sportsikerekből és szabadidős
tevékenységekből.
Bízunk abban, hogy az új kivitelben
megjelenő Atomerőmű újság elnyeri munkatársaink, olvasóink tetszését. Kellemes
lapozgatást, jó olvasgatást kívánunk!
Mittler István
a PA Zrt. kommunikációs igazgatója

fotó: Beregnyei Miklós

Kétnapos jubileumi ünnepséget rendezett az atomerőmű bázisiskolája, az
Energetikai Szakközépiskola és Kollégium (ESZI) az intézmény alapításának
25. évfordulója alkalmából. A programokat az iskolában és a sportcsarnokban 2011. augusztus 26-án és 27-én tartották. Míg az első napra az intézmény
volt és jelenlegi dolgozói mellett számos
vendég kapott meghívást, addig a második napra az egykori és mostani tanulókat várták.
Az augusztus 26-i ünnepséget a sportcsarnok udvar felőli bejáratánál Nagy Sándor,
az MVM Zrt. termelési vezérigazgató-helyettese nyitotta meg, és egyben az MVM
Zrt. ajándékaként átadta az iskola részére azt a 2 db szolárparabolát, amelyeket
az intézmény hőközpontjának tetőzetén
helyeztek el. A szolárparabola működése
a diákok oktatási anyagának részét is képezi majd. Ezt követően Horváthné Szűcs
Marianna, az ESZI Intézményfenntartó
és Működtető Alapítvány ügyvezetője
köszöntötte a megjelenteket, majd Gerse Lajos, az MVM Zrt. erőműfejlesztési
osztályának vezetője röviden ismertette a
szolárparabola műszaki jellemzőit. A rendezvény másik jeles eseményét képezte a

felújított sportcsarnok
átadása, amit Hamvas
István, a Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója
szalagátvágással tett emlékezetesebbé. Az iskola
újonnan kapott szolárparaboláit az ünnepség
résztvevőinek közelről is
lehetőségük nyílt megtekinteni.
folytatás a következő oldalon

fotó: Tibay László

Kedves Olvasó!

25 éves jubileumi ünnepség az ESZI-ben

Három napon át várta vendégeit az atomerőmű

fotó: Beregnyei Miklós

fotó: Bodajki Ákos

Megújult
az újságunk

2011. augusztus–szeptember

A hagyományokhoz híven tárt kapukkal várta vendégeit szeptember első hétvégéjén az atomerőmű. Az idén három napon
át tartott a rendezvénysorozat, mely a Nyugdíjasnappal kezdődött, a Nyílt Nappal folytatódott és a Családi Nappal zárult.
A nagy létszámú vendégsereg programjának lebonyolításáról
a Tájékoztató és Látogatóközpont gondoskodott.
A szeptember 2-i, pénteki Nyugdíjasnapon az erőmű közel
1000 nyugdíjasa látogatott el a volt munkahelyére és idézte fel a
régi emlékeket. Ez a második alkalom volt, hogy csoportosan látogathattak el újra egykori munkahelyükre. Az első, 2006-os találkozón három turnusban 550 nyugdíjast köszöntött az erőmű
vezetése. A mostani programban az üzemi terület bejárása és az
Atomenergetikai Múzeum megtekintése mellett fórum is szerepelt, ahol Hamvas István vezérigazgató és Süli János vezérigazgató-helyettes szólt az erőmű nyugdíjasaihoz.
A szeptember 3-i, szombati, immár tizenkettedik Nyílt Napon
Hajós és Tengelic lakóinak képviseletében közel 500 fő érkezett. A
délelőtti üzemlátogatással gazdagított programot követően a vendégek kisvonatokkal és buszokkal vonultak a Kondor tóhoz, ahol
finom ebéd és újabb programok várták őket, mint például szüle-

tésnapi torta, táncbemutató és zenés műsor Szinetár Dórával és
Bereczki Zoltánnal. Végül a horgászverseny eredményhirdetésére
került sor, ahol értékes felszerelést nyertek a horgászok.
A szeptember 4-i, vasárnapi Családi Napra tizedik alkalommal hívta meg az atomerőmű vezetése az erőmű aktív dolgozóit
és családtagjait, kik közül több mint kétezren látogattak el a rendezvényre. A kisvonatos, kerékpáros és gyalogos üzemlátogatás
ez alkalommal kibővült a még nyitás előtt álló Atomenergetikai
Múzeum megtekintésével. A gyerekek részére hatalmas játszótérré alakult át a Disputa szoborpark és az irodaépület előtti terület. Közel 30 program várta a gyerekeket. Nagy élményt nyújtott
a tűzoltók által biztosított habzuhatag, és az egész nap működő
Simon-emelőkosaras gépkocsi.
Mindhárom nap lehetőség nyílt az üzemi terület bejárására
kisvonattal, kerékpárral és gyalogosan. A gyermekek számtalan
játszási, szórakozási és kézműves program közül választhattak.
Az erőmű részéről étkeztetéssel és kulturális műsorral is kedveskedtek a vendégeknek. Mindegyik rendezvény szikrázó napsütésben és jó hangulatban telt, amelyekről képriportban is beszámolunk.
Beri
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folytatás az előző oldalról

25 éves jubileumi ünnepség az ESZI-ben

A 25. évforduló jubileumi megünneplése a
sportcsarnokban folytatódott, ahol Hamvas István mondott köszöntőbeszédet.
Az ünnepség keretében Mittler István,
az ESZI alapítványának elnöke és Szabó
Béla, az iskola igazgatója ESZI-gyűrű kitüntetéssel jutalmazta Horváthné Szabó
Piroska titkársági előadót, Káspári Tamás
matematika-kémia szakos tanárt és Hamvas István vezérigazgatót az iskoláért tett
tevékenységükért. Az intézmény kezdetektől ott dolgozó alapító tagjainak, Juhász
Istvánnénak, Muck Pálnénak, Tormáné
Győrfi Évának, Pupp Ferencnek, Lacza
Csabának, Ludányi Jánosnak, Nepp Józsefnek, Szabó Bélának, Szabó Sándornak
a 25 éves jubileumi emlékérmet és oklevelet Mittler István nyújtotta át. Az elismerések átadása után következett az ünnepi
műsor, ahol Ignácz Judit diák énekelt, és
fellépett a Pikk Dráma színjátszó kör, valamint a Paksi Városi Pedagógus Kórus.
Az esten Kovács Pál, a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium energetikáért felelős helyettes államtitkára mondott pohárköszöntőt.
Augusztus 27-én Szabó Béla, az ESZI
igazgatója üdvözölte a régi és új diákokat, kiknek igen gazdag programkínálattal
kedveskedett iskolájuk. Megtekinthették
az iskola múltját és jelenét bemutató kiállítást, nézhettek nosztalgiafilmeket, próbára tehették magukat „ESZIsmeret” vetélkedőn és sportmérkőzésen. Várta őket
rádiós kívánságműsor, a jubileumra készített digitális évkönyv, továbbá ESZIBEAT
és Heaven Street Seven koncert.
Az ESZI az eltelt 25 év alatt nagyszerű
eredményeket ért el. Tanulói révén számos magyar családot köt össze az atomerőművel, szakemberképzésével a munkaerő-utánpótlás bázisát alapozta meg.
Lovásziné Anna
Fotók: Beregnyei Miklós, Molnár Gyula, Tibay László

A Paksi Atomerőmű Zrt. azzal a céllal hozta létre 2001
nyarán az ESZI Intézményfenntartó és Működtető
Alapítványt, hogy az Energetikai Szakközépiskola és
Kollégium (ESZI) fenntartását és működését kiemelkedően közhasznú szervezetként lássa el. Az alapítvány tulajdonosa révén az iskola is az MVM cégcsoport
„tagjává”, bázisiskolájává vált.
Az alapítvány elnöke Mittler István, a PA Zrt. kommunikációs igazgatója, az ügyvezető szervezet vezetője Horváthné Szűcs Marianna. Az immár tízéves múlttal rendelkező alapítvány eddigi eredményeiről tőlük kaptunk
összegzést.
Mittler István elmondta, hogy az alapítvány elsődleges
fenntartói feladata az iskola működési feltételeinek biztosítása, a pénzügyi háttér megteremtése, a gazdálkodási feladatok ellátása. Ezen felül még további feladatok is
hárulnak az alapítványra, mint pl. az iskola alapító okiratának, működési engedélyének jóváhagyása, és a jóváhagyó engedélyező hatósághoz való benyújtása, a működés
ellenőrzése, a tantervek jóváhagyása.

fotó: Tibay László

10 éves az ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány

Komoly munkát jelent az épületek (szakközépiskola,
gokartműhely, hőközpont, sportcsarnok, konyha, kollégium) gondozása, szakszerű üzemeltetése. Ez év nyarán
fejeződött be a sportcsarnok teljes és a konyha-étterem
éttermi részének felújítása.

Horváthné Szűcs Marianna tájékoztatást adott arról,
hogy sikeres pályázatokkal bővítik eszközeiket, ez évben
például interaktív táblákkal. Vállalkozási tevékenységként
foglalkoznak hőszolgáltatással (a szomszédos intézmények részére), illetve a kollégiumi szálláshelyek és a sportcsarnok szabad kapacitásának értékesítésével.
Az alapítvány a diákjait ESZI Kiválósága emlékplakettel, munkatársait, tanárait ESZI-gyűrűvel jutalmazza.
2005 óta ösztöndíjat kaphatnak pályázat útján a jó tanulmányi, illetve a kiemelkedő tanulmányi- és sportverseny
eredménnyel rendelkező diákok, valamint a szociálisan
támogatásra szoruló tanulók is.
Az idei év különleges eseménye volt a diákok számára meghirdetett ESZI-Ecset pályázat, mely az iskolaudvar
szebbé tételéhez keresett ötleteket.
Horváthné Szűcs Marianna elmondta, hogy nagyon
szeret a diákok között lenni, kommunikációt tanít számukra, és rendkívül fontosnak tartja a tőlük érkező viszszacsatolást. A gyerekektől és szülőktől érkező visszajelzések azt mutatják, hogy elégedettek az iskolával. LAnna
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A Paksi Atomerőmű Zrt.-ben semmiféle azonnali beavatkozásra nincs szükség a fukushimai tapasztalatok
ismerete alapján. Az atomerőmű az augusztus 15-i határidőig megküldte jelentését az Országos Atomenergia-hivatalnak (OAH) a célzott biztonsági felülvizsgálat
előrehaladtáról. Az OAH által, a fukushimai baleset
hatására elrendelt vizsgálat eddigi eredményei szerint
a paksi atomerőmű védettsége jónak bizonyult a feltételezett kulcseseményekkel, különböző veszélyekkel
szemben.
A japán fukushimai atomerőműben bekövetkezett súlyos
reaktorbaleset hatására az európai országok még áprilisban
elhatározták, hogy atomerőműveikben célzott biztonsági
felülvizsgálatot, ún. stressztesztet folytatnak le. Ehhez kapcsolódóan az Országos Atomenergia-hivatal 2011. május
2-án írta elő a Paksi Atomerőmű Zrt. számára a felülvizsgálat végrehajtását, amelyhez átadta az annak tartalmi követelményeit leíró dokumentumot is. Ez alapján kezdte meg
az atomerőmű a vizsgálatokat, amelyek az erőmű 2011. június 30-i műszaki állapotára vonatkoznak.
A folyamat mostani állapotáról szóló jelentést augusztus 15-ig kellett megküldenie az atomerőműnek a hatóság
felé. Az eddigi vizsgálatok azt igazolták, hogy a létesítmény
blokkjai megfelelnek a nemzetközileg elfogadott, a hazai
hatóságok által előírt követelményeknek, beleértve az esetleges belső és külső hatásokkal szembeni védettség kritériumait is. Az atomerőmű védettsége a vizsgált kulcseseményekkel szemben jónak bizonyult.
Az eddigi főbb megállapítások között szerepel, hogy
az erőmű megfelelő védelemmel rendelkezik a földrengések ellen. Az évekkel korábban végrehajtott megerősítések
eredményeként a paksi atomerőmű blokkjain földrengések esetén teljesülnek az alapvető biztonsági funkciók, így
egyebek mellett biztosított a reaktor leállítása és lehűtése.

A telephely feltöltési szintjénél magasabb árvízszinttel, illetve a telephely elárasztásával a létesítmény sajátosságai
miatt nem kell számolni. A Duna – ritkán előforduló –,
rendkívül alacsony vízszintje esetén az erőmű megfelelő
műszaki felkészültséggel rendelkezik a helyzet biztonságos
kezeléséhez. A következő időszakban az extrém meteorológiai helyzetekkel kapcsolatos védettséget és a telephely talajszilárdságát is értékelik majd különböző vizsgálatokkal.
Az elemzés természetesen kitért az egyik legfontosabb
biztonsági kockázatra, az áramellátás esetleges pótlására,
ami a létesítmény hűtésének elengedhetetlen követelménye
áramkimaradás esetén. A vizsgálat itt is azt állapította meg,
hogy a létesítmény erre az esetre is felkészült.
A célzott biztonsági felülvizsgálat a következő időszakban is folytatódik, a végleges jelentést 2011. október 31-ig
küldi meg az atomerőmű az Országos Atomenergia-hivatalnak.
A vizsgálatok alapján rögzíthető, hogy a fukushimai tapasztalatok feldolgozása és a célzott biztonsági felülvizsgálat jelenlegi, előzetes eredményei azonnali beavatkozásokat
nem tesznek szükségessé. A felülvizsgálat rámutatott arra,
hogy a rendkívül kis valószínűségű, de esetleg jelentősebb
terheléseket eredményező hatásokkal vagy azok következményeivel szemben a meglévők mellett további műszaki
lehetőségek is kínálkoznak az atomerőmű védettségének
fokozására, a tartalékok növelésére. Az ezekkel kapcsolatos
intézkedések meghatározása a végleges jelentésben történik meg.
A Paksi Atomerőmű Zrt. a vizsgálat további eredményeiről is folyamatosan tájékoztatja majd az illetékes hatóságokat és a közvéleményt. Az előrehaladási jelentés az
atomerőmű honlapján elérhető (www.atomeromu.hu).

fotó: Bodajki Ákos

Elkészült az előrehaladási jelentés
a paksi atomerőműben

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium klíma- és energiaügyért felelős államtitkára, Bencsik János 2011.
július 7-én a paksi atomerőműbe látogatott. Programjában a vezérigazgatói tájékoztatót követően
üzemlátogatás, majd sajtótájékoztató szerepelt.
Az atomerőmű látogatóközpontjában rendezett sajtótájékoztatón Bencsik János államtitkár mellett dr.
Rónaky József, az Országos Atomenergia-hivatal főigazgatója és Hamvas István, a PA Zrt. vezérigazgatója válaszolt az újságírók kérdéseire.
A sajtótájékoztató aktualitását az atomtörvény
módosításának, valamint az atomerőmű célzott biztonsági felülvizsgálata, az ún. stresszteszt ismertetése adta.
Bencsik János a nemzeti energiastratégiával kapcsolatban elmondta, hogy az jelentősen módosult a
fenntarthatósági és a végrehajthatósági szempontok
tekintetében. 2030-ra a jelenlegihez képest legalább
30 százalékos villamosenergia-igény növekedés várható, 2050-re a jelenlegi igényeket tekintve ez a növekmény mintegy 70 százalékot is elérhet. „Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény” módosítása
kapcsán kiemelte a nukleáris biztonság elsődlegességét. Az államtitkár rátérve a stressztesztnek nevezett
célzott biztonsági felülvizsgálatra, közölte: a vizsgálatot az Európai Unió valamennyi működő folyamatiráművében, így a paksi atomerőműben is lefolytatják.
Cél a biztonsági tartalékok újraértékelése, a biztonsági rendszerek feltételezett elvesztését követő szükséges beavatkozások meghatározhatósága.
Dr. Rónaky József főigazgató tájékoztatta a résztvevőket a célzott biztonsági felülvizsgálat időben történő elindításáról, az európai uniós tematikák és a
paksi sajátosságok figyelembevételéről.
Hamvas István vezérigazgató említést tett arról,
hogy a látogatás kapcsán Bencsik János államtitkár
számára példákon keresztül is bemutathatták azt az
elkötelezettséget, amely a mindenkori biztonság irányába mutat. Szólt az 1987-től folyamatosan végrehajtott biztonságnövelő intézkedésekről, a tervezési
üzemzavaron túli eseményekről.
Lovásziné Anna

Mittler István, a PA Zrt. kommunikációs igazgatója

fotó: Bodajki Ákos

Dr. Udvardy György pécsi megyés püspök 2011. augusztus 9-én a paksi atomerőműben tett látogatást.

fotó: Bodajki Ákos

fotó: Bodajki Ákos

Horvát és szerb energetikai szakemberekkel találkoztak
2011. július 25-én az MVM Zrt. és a PA Zrt. vezetői.

Orosz vendégcsoport érkezett Paksra 2011. július 7-én,
akik látogatást tettek az atomerőműben, és sok új ismeretet szereztek a látogatóközpontban.

fotó: Beregnyei Miklós

fotó: Bodajki Ákos

Vendégeink voltak

A Magyar Energia-hivatal elnöke, Horváth Péter 2011. július 8-án az atomerőműbe látogatott, és megtekintette a 2.
blokki munkálatokat is.

Államtitkári
látogatás

Az olasz ANSALDO cég felsőmenedzsmentje 2011. szeptember 1-jén érkezett az atomerőműbe. A vendégek tájékoztatást kaptak az erőmű aktuális helyzetéről, majd
üzemlátogatáson vettek részt.
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Az atomerőmű nukleáris
ötpróbája
Kajakosok nyerték a PA Zrt. játékát

MVM „Energiasziget”:
9 ezer km biciklizés a zöld
energiáért
Mintegy 400 kW energiát termelt az MVM „Energiaszigete” a három legnagyobb hazai
könnyűzenei fesztiválon idén nyáron: mindezt szélkerékkel és napkollektorral állították elő. Soha nem volt még hasonló kezdeményezés arra az országban, hogy egy energetikai vállalat egyidejűleg népszerűsítse az atomenergiát és az alternatív források
használatát.

A fotón elöl balra Kulik Benedek, mellette Unger Máté áll

2011. augusztus 2-án a Nukleáris ötpróba második negyedévi eredményei alapján Kulik Benedek (11. évf.), a budapesti
Móricz Zsigmond Gimnázium matematika-fizika fakultációs tanulója és Unger
Máté (11. évf.), a Vörösmarty Mihály Gimnázium élsportolói osztály diákja nyerte
a játékot.
A 2009-ben induló játék – amit a PA Zrt.
már évek óta szervez – lényege, hogy animációs eszközökkel kell felépíteni egy egyszerű atomerőmű-modellt, majd azokból
egy komplett üzemet.
– Hogy találtatok rá a játékra?
– Az erőmű honlapján akartam megnézni a biztonsági berendezéseket, miután láttam a televízióban a fukushimai
eseményeket. Amikor böngésztem, akkor
találtam rá a játékra. Láttam a nyereményt
is, ami egyből felkeltette az érdeklődésemet – válaszolt Benedek. – Máténak én
linkeltem be a játékot az interneten, és
egymás között elkezdtünk játszani, versenyezni.
Igazából először rekordokat döntögettünk. Benedeknek is csak amiatt volt roszszabb az eredménye, mert laptopon és
egér nélkül játszott. Így az én eredményem
lett a jobb! Később e-mail-en jött az értesítés, hogy megnyertük a játékot – folytatta
Máté.
– Milyennek találtátok az erőmű-látogatást?
– Nagyon érdekes élményt jelentett
számunkra. Varga József (PA Zrt.) kísérőnk
nagyon precíz volt, ahogy a látogatás megszervezése, előkészítése terén is. Lényeges
és fontos berendezéseket tekintettünk
meg, többek között a 4. blokki vezénylőterem nagy részét is körbejártuk és láthattuk
a reaktort, majd megnéztük a látogatóközpontot. Nagyon nagy élmény volt szá-

munkra. Kísérőink a családunk és a barátaink voltak, összesen heten érkeztünk ide.
– Mennyire vagytok tájékozottak az
atomenergia, ill. az atomerőmű kérdésében? – kérdeztem Benedeket.
– Az atomenergiáról kémiaórán tanultunk, természetesen a fukushimai események miatt is sokat olvastunk és hallottunk
róla. Szerintem nagyon hasznos az atomenergia és rendkívül környezetkímélő, én
nagyon támogatom. Az itt feltett kérdéseinkre teljes válaszokat kaptunk. Az emberekben felvetődik a biztonság kérdése,
főleg a fukushimai események kapcsán.
Úgy tapasztaltam, nagy figyelmet fordít
erre az atomerőmű.
– A tanuláson kívül mivel foglalkoztok
még? Mire jut időtök?
– Leginkább a kajak a fő szabadidős
tevékenységünk. Közös egyesületben, sőt
egy hajóban is evezünk. Országos bajnokok vagyunk. Nagyon jól összeszoktunk,
fontos a csapatjáték, az összhang. A tanuláson kívül, ha az edzések engedik, Benedek
modellezni szeret, én általában a parkba
járok focizni és szeretek kirándulni. Igazából egész nap kint vagyunk a vízitelepen,
edzünk reggel kilenctől este hatig, így telik
a nyári szünet nagy része is. Folyamatosan
és kemény munkával – mesélte Máté.
– Jövőbeli terveitek? Továbbtanulás?
– A Zrínyi Miklós katonai főiskolára készülök, szeretem a fizikát, de hogy csak azzal foglalkozzak, egyelőre azt nem tudom
elképzelni – válaszolt Benedek.
– A testnevelési főiskolán szeretnék
sportmenedzser vagy sportújságíró szakon
továbbtanulni. Esetleg egy edzői végzettséget is szeretnék megszerezni, de az olimpiai bajnoki címet is kitűztük magunknak
célul! – fejezte be a beszélgetést Máté.
Orbán Ottilia

A fukushimai diákok

fotó: MNT

A közelmúltban hazánkban vendégeskedő, 14-17 éves
fiatalokból álló fukushimai diákcsoportot magyar népzenei lemezzel ajándékozta meg a Magyar Nukleáris
Társaság (MNT). A 17 diákból és vezetőjükből álló csoport augusztus 4-én, a Zeneakadémia meglátogatása
előtt vehette át a Japánban is közkedvelt Muzsikás
együttes Ősz az idő című lemezét. A magyar népzene
nem volt ismeretlen számukra, mivel a látogatás ideje
alatt magyar néptánc-előadást is élvezhettek. Az előző
napi parlamenti fogadás és budapesti éjszakai városnézés után a fiatalok örömmel üdvözölték a hasznos ajándékot, mint mondták, így az otthon maradt családtagoknak is lehetőségük
lesz megismerni az „energetikus” magyar zenét. A csoport megismerkedhetett a magyar táncház-mozgalomról 2005-ben Yokoi Masako japán nyelven megjelent könyvével, amely a táncház-mozgalom kiemelkedő szólistáit, együtteseit mutatja be.
Az MNT nevében Török Szabina kifejezte együttérzését a katasztrófát elszenvedő térség
lakóinak, és tisztelettel adózott a japán nép kitartása és országépítő akarata előtt, amellyel a
példátlan természeti csapás ellenére emberfeletti erőfeszítéssel újraépíti országát.
MNT

Több tízezer vendég fordult meg a Magyar
Villamos Művek Zrt. különleges kiállítóterén: ki azért jött, hogy a mobilját kerékpárral feltölthesse, ki azért, hogy többet
tudjon meg az atomenergiáról. Az odalátogatók 90%-a tért be az interaktív kiállításra, hogy közelebbről is megismerje a paksi
atomerőmű működését. A mobiltöltős kerékpárok folyamatosan mozgásban voltak,
a három fesztiválon összesen 9 ezer km-t
tettek meg velük. A lelkes fesztiválozók ezzel a környezetbarát energiafelhasználással
épp Tokióig biciklizhettek volna.
Az MVM „Energiaszigete” óriási sikert
aratott a VOLT, a Balaton Sound és a Sziget
fesztiválon is; utóbbin várakozáson felüli
nyitottsággal fogadták a CO₂-mentes energia népszerűsítésére irányuló törekvéseket
a nagy számban részt vevő külföldi vendégek is. Egy holland csapat elmondta, hogy
otthon pályázatot nyertek a megújuló
energiaforrások használatára készített ötleteikkel, és rendkívül fontos dolognak
tartják, hogy Magyarország is foglalkozik
a témával. Az érdeklődők döntő többsége
kitöltötte a paksi atomerőművel kapcsolatos kvízjátékot, és nemcsak a nyereményért, hanem a témáról is szerettek volna
többet megtudni a fesztiválozók. A kíváncsi látogatók örömmel nyugtázták, hogy
az atomenergia teljesen környezetbarát, és
megbízható forrást nyújt az ország energiaellátásához.

Nemcsak a fesztiválozók érezték jól magukat az MVM alternatív standján, de az
Atomerőmű SE olimpiai bajnok cselgáncsozója is kint töltött egy délutánt, hogy a
paksi atomerőmű interaktív kiállításán tárlatvezetést tartson. Dr. Kovács Antal, alias
„Atom Anti” a legnagyobb természetességgel beszélt az erőművet szimuláló játékról,
hiszen ő a civil életében is erősen kötődik
az MVM-csoporthoz: a paksi atomerőműben dolgozik térségi szakértőként. „Tudatos energiafelhasználás terén szeretnénk
segíteni a jövő nemzedékének, és arról
adunk képet, hogyan is zajlik az energiatermelés. A mai fiataloknak a villamos
energia annyira triviális dolog, mint a
napfény. Nem nagyon gondolkodnak el,
hogy ez honnan is jön. Én tavaly az atomenergiából doktoráltam, úgyhogy igazán
testhezálló feladat volt számomra a tárlatvezetés” – mondta el Atom Anti.
Az MVM „Energiasziget” az augusztus
27-i FociFesztiválon, Telkiben is várta az
érdeklődőket. Sőt, az Európai Mobilitási
Héthez kapcsolódóan az Energia 2.0 programsorozat Budapesten, az Andrássy úton
2011. szeptember 16-ától 18-áig egy új,
kiemelt rendezvénnyel jelentkezik. Ez az
MVM Energia 2.0 Futam. Az MVM Energia
2.0 Futam alternatív hajtású járműveket
felvonultató verseny, melyet európai fővárosban elsőként rendeznek.
MVM
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Bemutatjuk szerkesztőbizottságunkat
Az Atomerőmű c. újság egyre színvonalasabb tartalommal
és kivitelben való megjelenéséhez szükséges a szerkesztőbizottságban tevékenykedő erőműves munkatársak közreműködése. Kollégáink közvetlenül találkoznak az eseményekkel, munkatársaikkal, ami az üzemi lap számára rendkívül
fontos. Ennek megerősítése végett a lap szerkesztőbizottsági tagjai a vezérigazgatótól kapnak megbízást. Feladataik
közé tartozik a cikkírás, az információgyűjtés és az újság
ügyeiben való közös döntéshozatal.
Beregnyei Miklós
főszerkesztő-helyettes
Három évtizede áll munkatársi kapcsolatban az üzemi lappal, az
utolsó tíz évben a lap főszerkesztői tevékenységét is ellátta. Alapító főszerkesztője volt a Paksi Hírnöknek és mai napig a Paksi
Tükörnek is. Két évtizede foglalkozik üzemtörténettel. Gyűjtötte
az atomerőműre és üzemeltetőire vonatkozó dokumentumokat,
amelyeket ma már több munkatársával karöltve a közeljövőben
megnyíló Atomenergetikai Múzeumban tárnak a nyilvánosság
elé. Több megjelent könyvnek a szerzője, illetve társszerzője.
Büszke arra, hogy a harmincnégy éve megjelenő Atomerőmű
újság szerkesztőségének ma is tagja lehet.

Dr. Prancz Zoltán

fotók: Bodajki Ákos

2007. óta tagja az újság szerkesztőségének. Atomerőműves pályafutását 1992-ben kezdte, irányítástechnikai előkészítő mérnökként. Szakmérnöki tanulmányait követően minőségbiztosítási felügyelő, majd vezető mérnöki beosztásba került. Jelenleg
belső ellenőrként dolgozik. Az újságírói és szerkesztői feladatok
iránti vonzódásában szerepet játszik humántudományos érdeklődése, illetve ilyen irányú tanulmányai (teológia, filozófia), valamint kiterjedt előadói és publikációs tevékenysége.

Lovászi Zoltánné (Anna)
főszerkesztő
Az újság főszerkesztői tevékenységét 2009. december 1-jén
vette át Beregnyei Miklóstól, aki komoly feladatot kapott az
Atomenergetikai Múzeum létrehozásában. Anna erőműves pályaútja 1986-ban az Energetikai Szakközépiskolában
kezdődött, és az ipari biztonsági főosztályon át a Tájékoztató
és Látogatóközpontba vezetett. Az újsághoz való kötődését a
tudósítások, a szerkesztőségi tagság, a főszerkesztő-helyettesi
feladatok alapozták meg. Huszonötéves gyakorlattal és munkakörének megfelelő felsőfokú szakmai végzettséggel rendelkezik.
Tudósít helyi és országos lapokba, szerkeszt könyveket és kiadványokat. Tulajdonosa az atomerőmű Urántoll és Céggyűrű kitüntetésének.

Kárpáti Viktor

Az újság szerkesztőségéhez 2011. július 25-én csatlakozott. Az
erőműben 2009-től digitális tananyagfejlesztőként dolgozik. A
helyi, ill. regionális médiában eltöltött 12 év alatt a sokrétű munka
mellett több, országos csatornákon megjelenő, helyi eseményekről szóló tudósításban is közreműködött. Felsőfokú végzettsége,
megfelelő szakirányú képesítése és a Független Médiaközpontban
szerzett ismeretei segítik tevékenységét. Cikkei, tudósításai 2010
májusa óta jelennek meg az üzemi lapban. Örömmel vesz részt az
Atomerőmű újság szerkesztőségének munkájában.

László A. Zoltánné

Az Atomerőmű újság szerkesztőségének új tagja, megbízását
2011. szeptember elején vette át. A cég alapító tagja, több igazgatóságon is dolgozott, jelenleg a humán igazgatóság személyzetfejlesztési csoportvezetője. Az idei évben mesterfokozatú humánerőforrás tanácsadói diplomát szerzett. Több éven keresztül
óraadóként kommunikáció-elméletet tanított az ESZI energetikai
mérnökképzésben résztvevő hallgatóinak. Az Atomerőmű újságban elsősorban humánerőforrás menedzsmenttel összefüggő
területen jelentek meg publikációi, híradásai. Kiemelten fontosnak tartja a munkatársak hiteles tájékoztatását az aktuális humán
kérdésekről.

Enyedi Bernadett

Orbán Ottilia

Az atomerőműben 1999 óta dolgozik, az Atomerőmű újság szerkesztőségének 2000 óta tagja. Az elmúlt 12 évben több igazgatóságon is tevékenykedett (biztonsági, karbantartási, humán),
munkaköri feladatai mellett az újság számára rendszeresen készített interjúkat, tudósításokat. Másoddiplomás képzés keretében nemzetközi kommunikáció szakon PR szakirányú képesítést
szerzett. A Tájékoztató és Látogatóközpontba 2005-ben került,
azóta a kommunikációért felelős csoportot vezeti. Az újsághoz
így szerkesztőbizottsági tagságán túl „hivatalból” is kötődik.

Új szerkesztői tagként megbízatását 2011. július 25-től kapta.
1985. november 12-én kezdett dolgozni az akkori PAV-nál, jelenleg a vegyészeti főosztályon titkárnő. Kapcsolata az újságíráshoz a
megyei, ill. helyi lapok cikkeivel kezdődött, majd egyre több erőművet érintő tudósítása jelent meg az Atomerőmű újságban. A
Vegyészeti Évkönyv szerkesztője. Alapvető feladatának tekinti a
munkahelyi eseményekkel és munkatársaink bemutatásával kapcsolatos tudósításokat, az interjúkészítést, a hiteles tájékoztatást.

Gyöngyösiné Nyul Petra

Tóth-Pataky Adrienn Magdolna

A beszerzésen dolgozik. 2007-ben csatlakozott a szerkesztőséghez, élve a felkínált lehetőséggel, mely számára kihívást és
nagy megtiszteltetést jelent. Az esetek többségében az erőműves kollégákkal való interjúk elkészítésében, a céges és egyéb
rendezvényekről szóló tudósításokban vesz részt. Alkalmanként
logisztikai területhez kapcsolódó anyagokat is publikál, és a
Paksi Tükörben is kapott lehetőséget írásai közzétételére. Amatőr újságíróként több mint egy évtizede a lakóhelyén működő
önkormányzati lap szerkesztőségének tagja. Cikkírással, könyvszerkesztéssel, műsorvezetői, programszervezői tevékenységgel
és önkéntes munkával próbálja a közösség javát szolgálni.

2005-ben nyert felvételt a Karbantartó Gyakorló Központba oktatásszervezőként. 2006 szeptemberétől külföldi kiküldetések szervezésében vett részt az utaztatási csoport utaztatási előadójaként.
Jelenleg főállású édesanya háromhónapos kisfia mellett. Többek
között idegenforgalmat és művelődésszervezést tanult. Az Atomerőmű c. újság szerkesztő tagjaihoz 2007-ben csatlakozott. Leginkább interjúk készítésében és ünnepnapjaink eredetének, történetének bemutatásában vállalt aktív szerepet.

Gyulai János

Wollner Pál

Mint gépészmérnök és informatikus az erőműben 1980. május
1-jén a karbantartási osztályon kezdett dolgozni. Később átkerült az informatikára. A hazai és külföldi kiállításokon, konferenciákon látottak, hallottak inspirálták az írásra, kezdetben
külsősként, majd szerkesztőként. Nyugdíjasként számos konferenciára eljár és tudósít az ott elhangzottakról, érdekességekről.
Rendszeresen sportol, amit egyrészt örömmel tesz, másrészt
példamutatásból is, tekintve, hogy az MVM Informatika Zrt.
sportkoordinátora.

1983. óta dolgozott a paksi atomerőműben, kezdetben a biztonságtechnikai osztályon munkavédelmi előadóként, majd a beruházási igazgatóságon munkabiztonsági csoportvezetőként. A
karbantartási igazgatóságról vezető mérnökként ment nyugdíjba
2007-ben. Az atomerőműben történő munkába állását követően
hívták az Atomerőmű újság szerkesztőbizottságába, melynek azóta is, folyamatosan tagja. Az újságírás mellett fotózással is foglalkozik, képeivel kiállításokon, kiadványokban és országos fotópályázatokon is találkozhatunk.
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A közelmúlt legnagyobb beruházása az idei
év tavaszán befejeződött iskolabővítés és
-felújítás volt, amely a II. Nemzeti Fejlesztési Terv Dél-Dunántúli Operatív Programjának
„Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése” elnevezésű
pályázat keretében valósulhatott meg. A közel 200 milliós beruházásnak köszönhetően
egy gyönyörű, modern, a XXI. század igényeit
kielégítő, európai színvonalú intézménnyel
gazdagodott a település. Nyolc tanterem,
szaktantermek, nyelvi labor biztosítja az itt
tanuló diákok oktatási esélyegyenlőségének
megteremtését. A megújult oktatási környezethez a TÁMOP pályázatnak köszönhetően
szakmai fejlesztés is társult. Új módszertani
elemek, technikák gazdagítják az intézmény
pedagógiai tárházát. Emellett a TIOP pályázat
lehetővé tette 16 db számítógép, 4 db interaktív tábla beszerzését. A projekt ünnepélyes
záró rendezvényére 2011. augusztus 30-án
került sor.

Természetesen az infrastruktúra fejlesztése mellett az önkormányzat figyelmet szentel
a kultúra, a hagyományok ápolására, anyagi és erkölcsi támogatást ad az egyre bővülő
civil szervezetek kezdeményezéseinek. Minden évben rendezvények sokasága tarkítja
a község kulturális életét, amelyek sorából
kiemelendő a Földesi János Néptánctalálkozó. Híre határokon túlra nyúlik, hiszen a hazai
néptáncsoportok mellett rendszeresen 3-4
külföldi csoport is bemutatja tánckultúráját.
A másik legjelentősebb kulturális esemény
a hagyománnyá vált Falunap, amelyre az
idei évben nemzeti ünnepünkön, augusztus
20-án került sor. A program összeállításánál
igyekeznek valamennyi korosztály igényeit
figyelembe venni, hogy ebben a mai rohanó, gondokkal teli világban egy kellemes
napot töltsön el a falu egész lakossága. Az
önkormányzati rendezvények szervezésében, lebonyolításában mindig tevékenyen
közreműködnek a helyi civil szervezetek is,
kiknek segítségére nagy szükség van. Az önkormányzat részéről nagyon örülnek annak,
hogy rendezvényeiket ezáltal mindig sikeresen valósítják meg, és nagy értéknek tartják,
hogy az összefogás ezen a kis településen hatékonyan működik.

Gyógyvízzé minősítették
a paksi kút vizét
Gyógyvízzé minősítette az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala a paksi
B-196-os kút vizét. A 2009 tavaszán fúrt
kút biztosítja majd a leendő Gyógyászati
Központban zajló kezelésekhez szükséges gyógyvizet.

Hogy gyógyvíz van Pakson, azt régóta
tudták a szakemberek, s ennek hasznosítását már akkor tervezték, mikor az új
Városi Rendelőintézet megépült. Ahhoz
azonban, hogy erre gyógyászati ellátás is
épülhessen, egy másik, nagyobb vízhozamú kút fúrása vált szükségessé, ami az önkormányzat megbízásából 2009 tavaszára
készült el. A gyógyvízzé minősítés szigorú
kritériumok alapján folyó eljárás, melynek több fázisa van. Ennek egyik utolsó
állomása volt a tavaly novemberben zajló

vizsgálat, amit a tanuszodában végeztek
a Városi Rendelőintézet szakembereinek
közreműködésével. Ennek folyamán térdízületi problémák változásait vizsgálták,
összesen 82 fő bevonásával. A fürdőkúra
kezdetén valamennyi betegnek felmérték
az egészségi állapotát, ugyanezen paraméterek alapján a kúra után, és a befejezést
követően három hónappal is készült egy
felmérés. Ezen eredményekből kiderült:
meghatározó javulást mutattak a kút vizében fürdetett páciensek, a vizsgált 17
paraméterből 14 esetében jelentős javulás
történt. Az orvosi dokumentáció alapján
az Egészségügyi Szakmai Kollégium Balneoterápia Tagozatának elnöke javasolta
a kút vizének gyógyvízzé minősítését. A
víz gyulladáscsökkentő hatású, alkalmas
mozgásszervi megbetegedések, nőgyógyászati, urológiai betegségek kezelésére.
Jelenleg keresik a Gyógyászati Központ
kivitelezőjét, már megjelent a közbeszerzési felhívás. Az új építmény - ahogy az a
látványterven is látszik - szervesen kapcsolódik majd a Táncsics utcai Városi Rendelőintézet épületéhez. Az így kialakuló
Gyógyászati Központban a gyógyfürdő
mellett több szakellátás is helyet kap: itt
működik majd a reumatológiai és ortopédiai szakrendelés, de a gyógytornát és a fizioterápiás kezelést is itt vehetik igénybe a
gyógyulni vágyók.
Dávid Ildikó

Évek óta összehangoljuk a nyíltvízi
úszóeseményeket. Mindig megvárjuk,
míg a nagyobb hagyománnyal rendelkező, látogatottabb rendezvények
kijelölik időpontjaikat, csak utánuk
mozdulunk, január, február táján. Már
megkaptuk az engedélyeket, mikor az
fotó: Nagy-Batiz Erzsébet

Madocsa önkormányzata különös gondot
fordít a településen élők életminőségének,
életfeltételeinek javítására. Szűkös anyagi
lehetőségei ellenére – főleg pályázati források révén – minden évben igyekszik egy-egy
közintézmény felújításával, kisebb útszakaszok helyreállításával a települést fejleszteni.

Daróczy-virtusúszás

egyre szeszélyesebb időjárás közbeszólt:
a Balaton-átúszást és az Öböl-átúszást
egyaránt július 23-ra halasztották, de
egyúttal minden hétvégét, még a péntekeket is lefoglalták esőnapként egész július hónapban. Többek kérésére sikerült
elintézni, hogy a Daróczy-virtusúszás
egy héttel korábbi időpontban megtartható legyen (engedélyek, póló, úszósapka, kíséret).
A Duna most se nem áradt, se nem
apadt, alacsony vízálláson 25% medertelítettségű volt. A folyó vízhőfoka
ennek következtében 24–25 °C-ra melegedett, így neoprénruha, hőszigetelő
zsírzás ismét szükségtelennek bizonyult.
Főszervezőként nézve a százharmincegy nevező nem kevés, de többet
vártam erre az erőpróbára. Most 42en először úsztak le Paksról Kalocsáig.
Ötvenöt településről jöttek el, zömében
férfiak (102). A legfiatalabb: Lukács Domokos (1998) Szegedről jött – szülői
felügyelettel úszott. A legszebbkorúak:
Kramlik János Fót, Zsubori Károly Budapest (1940), dr. Krasznai Ivánné Paks
lakosa (1944).
Összesítve 1050 leúszás történt már
az újkori virtusúszások során, amit 605en vittek végbe. Decsi Béla, Gyulai János, felesége Gyulai Ilona és Szél István
eddig mindegyik alkalommal úsztak.
Kilencszer úszott: Balogh László, Pupp
József és Richter Zoltán; nyolcszor:
Gyenei Mihály, Lédeczi Tibor és Pintér
András.
Legtöbben Budapestről (24 fő), Paksról (21) vettek részt. Szeged (9), Szekszárd (8), Pécs (4), Baja, Cserszegtomaj
és Győr (3-3), Budakeszi, Foktő, Göd,
Kalocsa, Komló, Mezőkövesd, Sásd,

Szada, (2-2) Ajka, Balatonboglár, Balatonlelle, Balatonszentgyörgy, Ballószög,
Csomád, Dunakeszi, Dunaszentgyörgy,
Dunaújváros, Eger, Előszállás, Ercsi,
Erdőkertes, Fót, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Kondoros, Koroncó, Lébény,
Miskolc, Nagycenk, Oroszlány, Őcsény,
Pannonhalma, Pellérd, Piliscsaba, Pinynye, Sándorfalva, Siklós, Soltvadkert,
Szabadbattyán, Szany, Székesfehérvár,
Szigetszentmiklós, Szombathely, Tatabánya, Várpalota, Zalaegerszeg 1-1 fővel
képviseltette magát.
Velünk úszott dr. Jakab Ferenc, Foktő polgármestere. Idén is voltak külföldről: Rayrai Obbun Uraipon Bankokból.
Akik átúszták a folyót és a bal part
közelébe értek, meglepődtek, milyen
nagy homokpadok nyúlnak be meszsze a Dunába. A vállig, majd derékig
érő vízben gyalogolni kezdtek, de mikor meglátták, hogy az úszók jobban
haladnak, ismét az úszást választották.
Minden úszásnemben teljesíthető a táv,
de a mell-, gyors- és hátúszás a szokványos. Mellen és háton lassabban lehet
ugyan haladni, de nincs légszomj, gyönyörködhet az úszó a tájban. A gyorson
úszók jobban haladnak, de a táj élményét csak a célban élvezhetik, míg a többiekre várnak. Elsőként Tóth Andrea
(Paks) ért partot, a rajt után két órával.
A rendezvény rendben lezajlott, váljon egészségükre!
gyulai

fotó: Nagy-Batiz Erzsébet

Madocsai mozaik

Tóth Andrea

Szakmaismereti Munkafüzet a
kistérség iskolásainak
A Baranya Megyei Munkaügyi Központ Paksi
Kirendeltsége és a Dél-Dunántúli Humánerőforrás Nonprofit Kft. szervezésében a diákok
pályaválasztásával kapcsolatos konferenciára
várták augusztus 23-án a kistérség pedagógusait. Ekkor mutatták be azt a Szakmaismereti Munkafüzetet, amely játékos formában
ad lehetőséget az általános iskola 5.-6. osztályában arra, hogy terítékre kerüljenek a szakmák. Ez mintegy előkészíti az évek óta zajló
„Szakmatúrát”, amely során céglátogatások
alkalmával igyekeznek megtapasztalható
közelségbe hozni a 7. és 8. osztályos diákok

számára a hivatásokat. A cél, hogy a gyerekek a mai világhoz illeszkedő információkhoz
jussanak a szakmákat illetően, hogy minél
megalapozottabban dönthessenek, mikor
pályaválasztásra kerül a sor. Tavasszal „Mesterségem címere” címmel pályaválasztási
vetélkedőre várták a paksi és környékbeli iskolásokat, most a tanároknak szerveztek konferenciát. Az itt bemutatott Szakmaismereti
Munkafüzet Paks Város Önkormányzatának
támogatásával a kistérség minden iskolájába
eljut majd.
Dávid Ildikó
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Nyílt Nap – képekben

fotó: Bodajki Ákos, Lovásziné Anna, Vincze Bálint

Hajósi híradás
Hajós az Alföldön, Bács-Kiskun megye
déli részén, Kalocsától délkeleti irányban 20 km-re, Bajától északkeleti irányban 30 km-re helyezkedik el. A település
a Habsburg időkben mezővárosi ranggal
és vásártartási joggal rendelkezett. Városi rangot 2008. július 1-én kapott ismét,
mely eseményt minden év augusztusában a „Város napja” rendezvénnyel ünnepel meg a lakosság. Az itt élők jelentős
része vallja magát az 1723-ban elkezdődött betelepítések folyamán ideérkezett
sváb telepesek leszármazottjának.
A szőlőtermesztés és borkészítés fontos szerepet játszik a hajósi családok életében. A várostól két kilométerre található
Hajós legismertebb, és egyben leglátogatottabb része, a hangulatos pincesorairól
méltán ismert hajósi pincefalu, amely
mintegy 1200, löszbe vájt borospincéjével egyedülálló népi építészeti látnivalót
kínál az idelátogatóknak. Az egymáshoz
bújó jellegzetes épületek Európa legnagyobb összefüggő pincefaluját alkotják.
A város legnagyobb rendezvénye az 1982
óta minden május végén a pincefaluban
megrendezendő Orbán-napi borünnep,
mely rendezvény névadója Szent Orbán,
a szőlő és bortermelők védőszentje.

A Német Kisebbségi Önkormányzat
decemberben rendezi meg a „Kisebbségek napja” rendezvényét, melyen a hajósi
és a környékbeli hagyományőrző egyesületek lépnek fel, bemutatva és felelevenítve a sváb népi hagyományokat.
A közelmúltban újjáépült és eredeti
szépségében pompázik a Bács-Kiskun
Megyei Önkormányzat tulajdonában
lévő hajósi barokk kastély.
A város jelenlegi nagy beruházása a
kastély szomszédságában lévő „öregiskola” homlokzati és tetőfelújítása, valamint a központi téren elhelyezkedő üzletsor külső felújítása is elkészült, mely
munkák növelik a város összképének
szépségét.

Tengelici bemutatkozás
Tengelic lakosságszáma 2010-ben 2377
fő, a lakosság 1/3-a külterületeken él. A
szolgáltatások széles palettája elérhető:
óvoda, iskola, orvos, fogorvos, gyógyszertár, tanyagondnoki szolgálat, takarékszövetkezet, atm, üzemanyagtöltő
állomás, élelmiszer- és egyéb kereskedések. A Felsőtengelicen található
Hotel Orchidea wellness szolgáltatásai
nem csak a szállóvendégek, hanem a
helyben élők számára is igénybe vehetők.
A községet körülölelő természeti
környezet, kastélyok és kúriák nemcsak az ökoturizmus, a természetet
szeretők számára nyújt lehetőséget,
hanem a horgászatot és a vadászatot

kedvelők számára is vonzó lehet. Tengelic Budapest és Pécs között félúton
helyezkedik el. Közlekedési adottságai
kedvezőek, három irányból is megközelíthető: M6 autópályán érkezve, a
6-os, illetve a 63-as út irányából. Vasúton a Budapest-Szekszárd-Baja vonalon érhető el. A település mezőgazdasági adottságait a helyi kistermelőkön,
magánvállalkozókon kívül gazdasági
társaságok hasznosítják. Növénytermesztésen belül többen foglalkoznak
dinnyetermesztéssel, ill. a területen
kuriózum a spárgatermesztés. Ipari
tevékenység is jelen van a községben:
sütőüzemmel, nyílászárókat gyártó
holland érdekeltségű gazdasági társasággal. A helyi gazdaság fejlődésében
a német és holland érdekeltségű vállalkozások tevékenysége meghatározó
volt és meghatározó napjainkban is.
A településen ipartelepítésre alkalmas
terület található közvetlenül az M6
autópálya tengelici lejárója mellett. A
mintegy nyolchektáros terület kiépített közművekkel rendelkezik. Emellett az önkormányzat tulajdonában
van olyan ingatlan, mely vállalkozások
betelepítésére alkalmas.
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Veterán járműtalálkozót szerveztek

A 19. Gastroblues Fesztiválról
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Az Országos Mentőszolgálat és a Mentőtiszti Egyesület
közös szervezésében augusztus 26-án, Csopakon
rendezett mentős versenyen az Atomerőmű
Tűzoltóság mentős csapatának tagjaként részt vett
Varga Zoltán mentőtiszt, Szénási László mentő
szakápoló, Szabó Zoltán mentőgépkocsi-vezető.
Nagyon erős mezőnyben az ötödik helyet szerezték
meg, munkájukat az eredményhirdetés alkalmával
több esetben kiemelték.
fotó: Atomerőmű Tűzoltóság

A szerkesztőség tagjai:
Enyedi Bernadett, Gyöngyösiné Nyul
Petra, Gyulai János, Kárpáti Viktor,
László A. Zoltánné, Orbán Ottilia,
Prancz Zoltán, Tóth-Pataky Adrienn
Magdolna, Wollner Pál

GYNYP

A Paks és Környéke Mentéséért Közalapítványt 2011. évben jelentős összeggel támogatta a PA Zrt. A támogatás révén mentéstechnikai eszközök beszerzésére nyílt lehetőség.
Ezek az eszközök kizárólag a paksi mentőállomáson szolgálatot teljesítő mentő gépkocsikba kerültek elhelyezésre, a Pakson és
környezetében élő emberek mentőellátásának javítása érdekében.

Kiadja: a Paksi Atomerőmű
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (PA Zrt.)

Főszerkesztő-helyettes:
Beregnyei Miklós

szigorú szakmai és társadalmi zsűri
kóstolta és értékelte, majd a legkiválóbbakat díjazták.
A főzőverseny alatt is felcsendültek az ismert és kedvelt balladák a szabadtéri színpadon. Többek
között a Cry Free, a Tűzkerék és a
Kormorán együttes is kapott meghívást.
A borbarát találkozó lényegében
végigkísérte az egész rendezvényt.
A kulináris élvezetek hódolói a fesztiválnapok és a főzőverseny alkalmával sok és
sokféle ételt kóstolhattak meg: ízleteset,
zamatosat, különlegeset.
Lévén, hogy ez a fesztivál Paks város
egyik legnagyobb rendezvénye, a helyiek
mellett számos vidéki és külföldi érdeklődőt vonzott.
Az időjárás a hét elején-közepén még
közel sem olyannak ígérkezett, amely a
leginkább illik egy nyári, szabadtéri programokkal is tarkított fesztiválhoz, azonban
a hétvégére kedvező fordulat állt be.
A főszervező elmondása szerint több
rekordot is felállítottak, a legtöbb borász
most volt jelen és a legnagyobb mennyiségű húst is ezúttal használták fel a főzőversenyen.
Gárdai György és csapata e nagy rendezvény után sem tétlenkedik, rövid nyári pihenőt követően készülnek a további
programokra, a decemberi jótékonysági
vacsorára és lemezbemutató koncertre, a
fesztivál hanganyagának összeállítására
és annak CD-n, illetve DVD-n való megjelentetésére. A januárban elkezdett és havi
rendszerességű, nívós és igen nagy érdeklődésre szert tevő vacsoraesteket is folytatni fogják októbertől.
2012-ben pedig elérkezik a nagy jubileum, 20 éves lesz a fesztivál, melyre már
most zajlanak az előkészületek, a megszokott színvonalú programokkal és meglepetésekkel várják majd a rajongókat.

Egy család, közös hobbival. A paksi Ring István és családja, felesége Magdi és
lánya, Ágnes közös szenvedélynek hódolnak. Mindannyian szerelmesei a veterán
motoroknak és járműveknek. Közös hobbijukból adódóan a család már többször
rendezett veteránjármű-találkozót.

fotó: Lovásziné

Július elején háromnapos blues-,
jazz- és rockünnep volt az atomvárosban. A közel húszéves hagyományokhoz híven idén is várták a fenti
műfajokat kedvelő zenebarátokat,
valamint a bor és a gasztronómia
iránt érdeklődőket. A programsorozat valójában egyhetes volt, így
a jeles hétvégét megelőző néhány
napban fellépő együttesek jó alaphangulatot teremtettek. A Gastroblues Klubban családias légkörben teltek az
esték.
A július 1-3. közötti hétvége viszont
igazi nagy durranás volt, a műsor teli jobbnál jobb zenekarokkal, muzsikusokkal. A
nyitónapon, pénteken a közönség nagy
kedvence az Animals&Friends zenekar
volt, Ray Philips-szel az oldalán. A fülledt
nyári estén zsúfolásig telt ESZI-csarnokban
a kiváló zene mellett ismert borászok (Légli, Takler, Tiffán) kínálták remek boraikat,
ezzel enyhítve a szomjúságot. Majd, a koncertek után a klubban folytatódott a jam,
a legkitartóbb rajongók itt szórakozhattak
tovább. Szombaton délelőtt a Szentlélek
templom adott otthont a meghitt hangulatú koncerteknek. A zenebarátok ide is
sokan eljöttek, jócskán akadtak olyanok,
akik már csak a kültéri kivetítőn követhették nyomon az eseményeket. A művészek
negyedórás akusztikus koncerteket adtak
a megszentelt falak áhítatához leginkább
illő összeállításban. A legnagyobb sikert a
spanyol Vargas Blues Band aratta.
Aztán este újra dübörgött a ház, az
ESZI-csarnokban folytatódott a fesztivál.
Az itt fellépő zenekarok közül többekkel
a templomi koncerten már találkozhattak
a rajongók. Ezúttal is volt főműsorszám, a
Deep Purple együttes exorgonistája, Jon
Lord és zenészcsapata óriási koncertet
adott, elképesztő hangulatot teremtve.
A vasárnap már nemcsak a zenéről és
a borokról szólt, az ESZI-parkban főzőversenyt rendeztek. Az elkészült remekműveket a Kovács János mesterszakács vezette

Idén ismét – immár a negyedik alkalommal – Paksra hozták a rendezvényt.
Korábban a Balaton partján szervezték a
találkozókat, majd motorostársaik javaslatára Paksra, saját lakóhelyükre tették át a
helyszínt. A négynapos rendezvényre július 7-10. között került sor. A résztvevők
táborhelye a korábbi Cseresznyés-pusztai
helyszíntől eltérően most Németkéren volt.
Úgy a veteránjármű-vezetőknek, mint
Paks lakosságának nagy élményben lehetett része ezekben a napokban. A vendégek Paks és környéke nevezetességeivel,
látványosságaival ismerkedhettek, míg a
helyi lakosok számára a veterán járműcsodák jelentettek rendkívüli élményt. A találkozó első napja az érkezés, a második az
erőmű-látogatás és az ünnepélyes megnyi-

tó jegyében zajlott. A harmadik
napon egy „paripakarika” elnevezésű városbejárási mustra keretében nyolc helyszínt kellett
térkép alapján megtalálniuk a
veteránosoknak. A negyedik
napot a felszabadult játék koronázta meg, mikor is újból
kisgyerekké válhattak a játékos
programokban.
A Ring család kedvence a
Pannónia, de az MZ-vel is nagy
barátságban vannak. Mindhárman külön géppel, a kedvükre valóval motoroznak. István
1987-ben, 24 évvel ezelőtt szerezte meg jogosítványát, de a veteránozással csak tíz éve kötelezte el magát. Magdi
2000-ben szerzett jogosítványt, és bár először oldalkocsizott, 2001-től átpártolt a
kétkerekes változatra. Ági 2004-ben oldalkocsival kezdett motorozni, amit mára ő is
lecserélt egy kétkerekű, nagyobb motorra.
A család a veteránjármű-találkozókat
mindvégig saját kezdeményezésre szervezte. Az atomerőművet rendszeresen
meglátogatták, ahol mindig nagyon kedvesen fogadták őket, és a csoportkísérők
is készségesek voltak. A rendezvény lebonyolításához a Városi Múzeum, a Városi
Művelődési Központ és a rendőrkapitányság valamennyi alkalommal minden segítséget megadott.
LAnna

Országos versenyen
szerepelt
Több mint félszázan gyűltünk össze azon a meglepetéspartin, amelyen Schreiner Ferenc nyugdíjas kollégánk
unokáját, Gróf Evelint ünnepeltük, aki a szépségkirálynő-választásról röviddel azt megelőzően érkezett haza. A
szülők, nagyszülők, gyerekkori barátnők, barátok és baráti családok társaságában örömmel vettünk részt ezen a
kellemes kerti partin, hiszen Evelint kicsi korától ismerjük
és szeretjük. A szépsége mellett feltétlenül ki kell hangsúlyoznunk szerénységét és közvetlenségét. A 17 éves
lány az országos versenyen is remekül szerepelt, dobogós helyezést is reméltünk. A tiszteletére rendezett ünnepségen kishúga jelmezes koronáját helyeztük a fejére,
mellyel Evelint szépségkirálynőnkké választottuk.
Kzné

Tűzkakas strandfoci
Tizenhatodik alkalommal rendezte meg a Tűzkakas Országos
Tűzoltó Strandfoci Bajnokságot Paks Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága a paksi ürgemezei strandon. Az 52 induló csapatból a 2011. augusztus 6-7-i döntőben 24 mérette
meg magát. A második napon megemlékeztek az öt évvel ezelőtti budapesti Műegyetemi tűzesetben elhunyt három tűzoltóról is.
A bajnokságot a szegedi hivatásos tűzoltók nyerték. Az eredményhirdetés alkalmával számos díj mellett adták át a Tűzkakas rendezvény elmúlt 15 évéről készített könyvet is. A
zárónap programját a Csillagshow táncegyüttes műsora színesítette.
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Családi Nap – 2011.

fotók: Bodajki Ákos, Wollner Pál, Vincze Bálint, Lovászi Zoltánné, Vöröss Endre
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Dél-Korea: beemelték a második 1400-as blokk reaktorát
A Shin-Kori atomerőmű 4. blokkja szívének tekinthető berendezés beemelésére
július 18-án került sor. A blokk építése a
terveknek megfelelően halad, és egy évvel követi a 3. blokk munkálatait (ez az
első ilyen típusú blokk). A kényes technológiai műveletre ünnepélyes keretek
között került sor. A reaktortartály 14,8
m hosszú, átmérője 4,7 m és 533 tonnát
nyom. A berendezést a KEPCO tervezte,
a kivitelezést a Doosan Heavy Industries
cég végezte. A KEPCO képviselője mérföldkőnek nevezte az eseményt, amelynek végrehajtásával most befejeződik a
szerkezeti részek építése és megkezdődik
a gépészeti és elektromos berendezések
installációja. Az első beton kiöntésére
2009 augusztusában került sor, a blokk
kereskedelmi üzemének megkezdését
2014-re tervezik. Az elképzelések szerint két hasonló blokk kap még helyet a
^VYSKU\JSLHYUL^Z

1NP

Shin-Ulchin telephelyen, ezek indítása
2016-ban és 2017-ben várható. További négy blokkra van megrendelésük az
Egyesült Arab Emírségektől, ahol a brakai telephelyen valósul meg a beruházás
2017 és 2020 között.
A koreai fejlesztés hosszú utat futott
be. A nyolcvanas évek végén Westinghouse-technológiát vásároltak a 945 megawattos Yonggwang 3. és 4. blokkokra.
Az ország mind a huszonegy blokkját tulajdonló Korea Hydro and Nuclear Power
Co. képesnek érezte magát a rendszer hazai fejlesztésére és megjelent az OPR-1000
típussal (nyolc épült belőle, négy van
épülőben és kettő van tervezés alatt). Az
APR-1400 típus ennek a továbbfejlesztett
változata. A számítások szerint ennek a
rendszernek 10 százalékkal alacsonyabb
az építési és az üzemeltetési költsége a kisebb testvér hasonló költségeinél.

One  Nuclear  Place

Kínába érkezett
az AP1000 blokk
reaktortartálya

Látogatóközpont és múzeum máshol is kell

Információs központ segíti ezentúl a szlovéniai Krsko atomerőmű működésének
megismerését. Az erőművet üzemeltető
GEN Energija vállalat új főhadiszállásán, a szomszédos Vrbinában nyílt meg
a központ. A létesítmény célja objektív
és átfogó ismeretek nyújtása nemcsak a
nukleáris energiáról, hanem a megújuló
energiaforrásokról és a műszaki gondolkodásról is. Az állandó kiállítás különböző tárgyi megfogalmazással és játékokkal, valamint az atomerőmű kicsinyített,

NEI SmartBrief
Közeleg két AP1000 blokk
engedélyének kiadása
A Georgia államban tervezett két blokkra
vonatkozó engedély megszerzésére irányuló hosszadalmas eljárás tisztult egy
kissé, mivel augusztus elején az amerikai nukleáris hatóság (NRC) bejelentette,
hogy végzett a biztonsági felülvizsgálattal.
A Westinghouse-blokkok létesítésére és a
Georgia Power cég építési engedélykérelmére vonatkozó vizsgálatról szóló döntést
a hatóság hivatalos képviselője jelentette
be elsején. Szükség van azonban még egy
öt főből álló bizottság jóváhagyására is az
építkezés megkezdése előtt. A szolgáltató
két, egyenként kb. 1150 megawatt teljesítményű blokkot szeretne építeni a tulajdonában lévő Vogtle telephelyen, ahol
két 1215 megawattos, nyomottvizes blokk
üzemel a nyolcvanas évek vége óta (az
üzemeltető a Southern Nuclear Operating
Co.). A vizsgálat során már egy módosított tervet vizsgáltak, illetve együttesen
elemezték az építési és üzemeltetési kérelmet. A bizottságnak végül szavazással kell
döntenie az AP1000 típusú blokk megfelelőségéről, és egy lakossági meghallgatást is meg kell tartani a kombinált létesítési-üzemeltetési engedély kiadása előtt.
Eddig még nem hozták nyilvánosságra a felülvizsgálat eredményeit, de azok
hamarosan hozzáférhetők lesznek az
ügynökség online dokumentációs rendszerében – nyilatkozta Scott Burnell hatósági szóvivő. A szakember mérföldkőnek
nevezte a folyamat lezárását, és levélben
értesítette a kérvényezőt a vizsgálat be-

interaktív modelljével is segít bemutatni
az energiatermelést. A létesítményt a német Hüttinger cég tervezte.
Véleményük szerint a hely alkalmas a
lakossági eszmecserékre, az energiatermeléssel és -fogyasztással kapcsolatos ellentmondások feloldására mind
napjainkban, mind pedig a jövőben. Az
atomerőműnek eddig nem volt látogatóközpontja, a városi művelődési házban
volt látható egy szerény installáció a témáról.

Kínában folyik egy és egyben az első,
a nukleáris technológiát bemutató múzeum tervezése. A 4200 négyzetméteresre tervezett központ bemutatja majd
az atomenergia történetét és fejlődését, a
továbbfejlesztés lehetőségeit és a nukleáris veszélyhelyzetekre adandó intézkedéseket. A beruházás 2010 szeptemberében
indult, az építés helye Yantai városa, a
nyitás 2012 végén várható.
Varga József
Forrás: World Nuclear News, 2011. aug.

Atomerőműves blokkok
fejezéséről. A célegyenesben vagyunk az
engedély kézhezvételét illetően – jelentette ki Aris Candris, a Westinghouse Electric Co. vezetője egy elektronikus levelében. A most említett két blokkéval együtt
hat kérvény van a hatóság asztalán, öszszesen tizenkét blokk építésére. Kínában
négy ilyen blokk építése van folyamatban.
A Southern Nuclear felé a hatóság levélben jelezte, hogy tíz napon belül fogja
nyilvánossá tenni a biztonsági elemzések
eredményét. A kombinált engedély kiadásához szükséges másik, környezetvédelmi felülvizsgálat áprilisban fejeződött
be a telephelyre és a blokkokra. A végleges bizottsági döntés 2011 decemberében
várható az NRC hivatalos állásfoglalása
szerint.
Kisebb késés mutatkozik a Watts Bar
telephely második blokkjának üzembe
helyezésében. A hírt a Tennessee Valley
Authority (TVA, helyi hatóság) jelentette
be egy más témában megjelentetett közleményében. A blokk indítása 2012 végéről 2013 pontosabban meg nem jelölt
időszakára tevődik át. A tervezett egység
1200 megawattos, nyomottvizes blokk.
A hasonló paraméterekkel bíró 1. blokk
1996 óta üzemel a telephelyen. A TVA
nukleáris biztonsági és engedélyezési testülete kénytelen figyelembe venni azokat
az aggodalmakat, amelyeket környezetvédők fogalmaztak az új blokk okozta járulékos hőterheléssel kapcsolatban. Ray
Golden szóvivő szerint a fukushimai események tanulságait is figyelembe fogják
venni, így a létesítés a tervezettnél lassabban haladhat majd.

Újabb blokkot indítottak
Kínában
Az ország déli részén található Lingao
telephelyen folyó beruházás második fázisához tartozó, Lingao-II-2 nevű blokk
augusztus 7-én, nyolc nappal a tervezett
időpont előtt kezdte meg kereskedelmi
üzemét – közölte hivatalos közleményében a tulajdonos CGNPC vállalat. A Lingao 4-nek is nevezett egység 1000 megawatt teljesítményű, nyomottvizes egység
és kínai fejlesztés eredménye (típusjele
CPR-1000). A telephely a déli tengerparti térségben található Guangdong tartományban van, és kb. egy kilométerre
északra található a Daya Bay erőműtől.
Az ott található két darab, francia szállítású ezres blokkal együtt a térségben öszszesen 6108 MW nukleáris kapacitás áll
rendelkezésre a tulajdonos közleménye
szerint.
A II. kiépítés két újabb blokkjának tervezési alapjait a korábban a Framatome
(most Areva NP) által szállított technológia adta. A Lingao-3 2010 szeptemberében kezdte kereskedelmi üzemét, ebben
50 százalék volt a kínai beszállítás, míg
a 4. blokk esetében ezt sikerült 64 százalékra növelni. A blokkok hagyományos
technológiai komponenseit az Alstom
tervezte és szállította a Dongfang Electric Corporation céggel együttműködve.
(A blokkok fizikai indításáról nem közöl
adatokat a cikk – a fordító megjegyzése.)
Varga József

Forrás: NEI SmartBrief és NucNet, 2011. aug.

A Westinghouse Electric Co. közleménye
szerint sikeresen megérkezett Kínába, a
Zheijang tartományban található Sanmen telephelyre a cég által szállított
első reaktortartály. A továbbfejlesztett,
passzív tervezési elvek alapján készülő
blokkok négy reaktora közül elsőként leszállított berendezés az első nagy eleme
annak az 5,3 milliárd dolláros szerződésnek, amely a partnerek között létrejött.
A tartályt a Doosan Heavy Industries cég
gyártotta Dél-Koreában, és hamarosan
megkezdődnek beszerelési és üzembe
helyezési műveletei. A beruházás összes
kulcseseményét sikerült teljesíteni 2010ben és a projekt sikeresen halad abba az
irányba, hogy ez így legyen 2011-ben
is – nyilatkozta a Westinghouse cég
nukleáris részlegének elnökhelyettese,
Deva Chari. A reaktortartály 340 tonnát
nyom, átmérője közel 4,5 méter és magassága 12 méter. A segítségével előállított 1000 megawatt villamos energia
kb. 800 ezer háztartás számára lesz elegendő. Az első blokk indítása 2013-ban
várható, a másik háromé a következő két
évben esedékes – tette hozzá a vezető
szakember.

Bolgár–orosz pénzügyi
vita a láthatáron
Bulgária 61 millió eurós ellenkövetelést
fontolgat az orosz Roszatom óriáscéggel
szemben abban a vitában, amely a 6,4
milliárd eurós atomerőmű-beruházással
kapcsolatban merült fel a partnerek között – nyilatkozta Trajcso Trajkov energiaügyi miniszter. A Roszatomhoz tartozó
Atomsztrojexport július 22-én egy 58
millió eurós követelést nyújtott be Bulgária ellen a párizsi Nemzetközi Döntőbíróságnál, mivel a bolgárok késnek az elvégzett munkák kifizetésével. A beruházást
felügyelő Nemzeti Elektromos Társaság
ellenkövetelést kíván érvényesíteni a túl
öregnek ítélt berendezések vásárlása miatt. A cég a legjobb megoldást fogja választani, hogy megfelelően reagáljon az
orosz követelésre, amint megkapja a hivatalos értesítést a Roszatom által indított
perről – jelentette ki újságíróknak Szófiában a miniszter. Több forgatókönyvvel is
rendelkezünk – tette még hozzá.
Bulgária két darab, 1000 megawattos
egységet építene a Duna partján fekvő
Belene telephelyen, hogy kielégítse az
öreg erőművek bezárása okozta energiaigényt. Az egész ügy igazából 2005 óta
fiókban van, amikor is általános pénzügyi
nehézségek és a Roszatom egyre növekvő építési költségei miatt megrekedt a
program.
Varga József
Forrás: 1NuclearPlace, 2011. augusztus
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Kirándulás a jövőbe – 2011.
A fogadókészség egyeztetése, valamint a szállások lefoglalása után többen éltek a lehetőséggel megyénk
gimnáziumainak tanulói és pedagógusai, az atomerőmű dolgozói, az új nukleáris technológia iránt érdeklődők közül, hogy szakmai kirándulás keretében,
élenjáró kutatóintézetekben, közvetlenül az adott tudományág művelőitől hallhassanak az új eredményekről.
Augusztus 19-én este indultunk neki a 3200 km-es
útnak. E nagy utazás céljai Németországban, Svájcban,
Franciaországban voltak. Elsősorban az energetika, az
energiaellátás
jövőbeni
megoldásai érdekeltek bennünket, de mindenevőnek
bizonyultunk.
A lausanne-i egyetemen
(EPFL) Wágner Dávid doktorandusz és munkatársai
mutatták meg töviről-hegyire a plazmakutatások
berendezését, egy fúziós
reaktort. Érdekes, hogy a
plazma
összetartásához
szükséges energiát egy
lendkerekes berendezés tárolja a szomszéd épületben.
Ottjártunkkor épp karbantartás folyt, készítették elő a következő kísérletsorozatot.
Egy magyar fejlesztésű szenzort szereltek be a KFKI szakembereinek vezetésével. Igen érdekes témával ismerkedhettünk: statisztikus genetika Kutalik Zoltán, a szomszéd
egyetem docense jóvoltából. Különös volt, hogy a tavaly
átadott futurisztikus központi épület (RLC) környéke elhanyagolt képet mutatott.
A Genf határában felépített CERN-ben is magyarok fogadtak bennünket: Béni Noémi és Szillasi Zoltán. Az intézmény történetét ismertető bevezető előadás után mindent
megmutattak
a pincétől a
padlásig. Különös élmény
volt egy asztalnál ebédelni
az ott dolgozó
mérnökökkel,
fizikusokkal.
Vendéglátóink
a CMS detektor működését, mérési eredményeit is elénk tárták. A nagy energiájú
atommag ütköztetéseken keresztül a Higgs-bozont keresik, mely a feltételezések szerint az energiaátalakulásért

felel. Úgy tűnik, ebben az energiatartományban ezt már
nem találják meg. A következő lépcső egy 28 km hosszú
lineáris gyorsító építése lesz – közölte velünk a tervezési
projektben résztvevő Csatári Márta magyar fizikus. Levittek bennünket a detektor közvetlen közelébe, a 100 m-es
mélységbe lifttel. Megmutatták a frontvonali adatgyűjtőket, majd visszatérve a felszínre a mágnesgyárat jártuk
körbe, végül az előgyorsítóval ismerkedtünk. A berendezés oldalára szerelt tűzoltókészüléknyi hidrogéntartályból
50 évig üzemelhetne a gyorsító. Este indultunk a Gre-

USA: 80%-OS TÁMOGATOTTSÁG

Az amerikai nukleáris energetikai létesítmények közelében élők 80 százaléka támogatja a nukleáris energia
áramfejlesztésre való felhasználását – derült ki egy új
felmérésből, melyet a Bisconti Research Inc. és a Quest
Global Research Group végzett. A megkérdezettek fele
erősen támogatta az atomenergiát, 11 százalék pedig
erősen ellenezte. 83 százalék biztonságosnak tartotta a
jelenleg üzemelő erőműveket: 7-es skálán 5-7 közötti
osztályzatot adtak a tengerentúli üzemeknek. A Fukushimában történtek csak kis mértékben befolyásolták
az amerikaiak véleményét a szomszédságukban levő
erőművekről, azok megítélése nem romlott érezhetően
– tudjuk meg a közvélemény-kutatásból.
(Forrás: PR Newswire, Nuclear Energy Institute)

GÖMBROBOTOK ÉS ERŐMŰVES CSÖVEK

noble-ban foglalt szállásunkra. Megnyugtattak kísérőink,
hogy még tudnának mit mesélni, mivel az átépítéstől a
helyszínen követik az eseményeket.
Grenoble-ban két anyagvizsgáló, az ILL és az ESRF
mutatta be a neutron-, valamint a röntgensugárzással
a láthatóság végső határán valós képet adó detektoraik
rendszerét. Különösen érdekes volt a kísérleteket egyre
nagyüzemibb formába öntő előkészítő műhelyek meglátogatása.
A szakmai programokon kívül csoportosan megnéztük
a Bodeni-tó partján a Zeppelin-múzeumot és a technikai
vívmányokat bemutató Deutsches Museumot Münchenben, ahol például egy emeletnyi kiállítás mutatta be az
űrhajókat és hordozórakétáikat. Egy-egy órát töltöttünk
Lindau szigetén, Montreaux-ban, a Szavoyaiak vízivárában, a Rajna-vízesésnél, Genf híres tóparti sétányán. Láttuk nappali fényben és kivilágítva a híres neuschwannsteini kastélyt. A szálláshoz adott tömegközlekedési jegy
birtokában csatangoltunk Lausanneban. Utaztunk a vezető nélküli metrón. Laktunk várban Passauban. Kirándultunk a Montaynard-tóhoz, átmentünk a kötélhídon.
Fürödtünk a Bodeni-tóban, a Genfi-tóban.
Egyszóval tartalmasan töltöttük a 8 napot, sok élménynyel, rengeteg új információval gazdagodtunk.
gyulai

A titok közelében
Marie Curie-sorozatunk harmadik része
Marie Curie alighogy elkezdi kísérleteit, néhány hét
után máris jelentkezik az első eredmény! Bebizonyosodik számára, hogy a meglepő sugárzás ereje arányban
áll a vizsgált mintadarabok urániumtartalmával. A sugárzást, amely pontosan megmérhető, nem befolyásolja sem az uránium vegyi összetételének állapota, sem
külső körülmény; mint például a megvilágítás vagy a
hőmérséklet.
Ezek a megállapítások nem sokat jelentenek a laikus számára, de a tudós szemében izgatóak. A fizikában
gyakran megtörténik, hogy valamilyen megmagyarázhatatlan jelenség már előzőleg ismert törvényhez kapcsolható; s egyúttal el is veszti érdekességét a kutató
előtt. Jelen esetben más a helyzet! Minél inkább behatol
Marie az uránium sugarainak titkába, annál idegenebbeknek tűnnek fel előtte. Semmire sem hasonlítanak,
semmi nem tudja „befolyásolni” őket. Gyenge erejük
ellenére is rendkívüli „egyéniséggel” bírnak. Miközben
Marie állandóan töpreng a titkon, megsejti és nemsokára be is bizonyíthatja, hogy az érthetetlen sugárzás az

Kishírek
a nagyvilágból

atom egyik tulajdonsága. Felvetődik a kérdés: miért ne
lenne más testeknek is ugyanez a tulajdonságuk? Bár a
jelenséget csak az urániumon figyelték meg, semmi sem
bizonyítja, hogy az uránium az egyetlen vegyi elem,
amely ezt elő tudja idézni. Talán csak véletlen, hogy a
sugarakat először az urániumban vették észre, s most a
fizikusok agyában azzal maradtak összefüggésben. Keressük máshol is ezeket a sugarakat! – gondolja Marie.
Félreteszi az urániumot és hozzákezd az összes ismert
vegyi anyag vizsgálatához. Az eredmény nem is késik:
egy másik anyag, a tórium vegyületei (az uránium sugaraihoz hasonlóan) szintén spontán sugarakat bocsátanak ki magukból, s az „erősségi fokuk” is egyforma.
A fiatalasszony jól sejtette: a jelenség nemcsak az uránium kiváltsága! Szükséges lenne egy megkülönböztető
elnevezést adni számára. Marie a radioaktivitás névre
gondol. Azok a testek, amelyek – mint az uránium és a
tórium – ezt a különleges sugárzást mutatják, radioaktiv
elemek.
SZW

A cél: földalatti csöveket vizsgálni atomerőművekben,
korrózió után kutatva. Az eszközök gömb alakú minirobotok, melyeket a híres Massachusetts Institute of
Technology (MIT) fejleszt. A robotok mindent megváltoztatnak majd: eddig csak indirekt módon lehetett
a föld alá temetett csöveket ellenőrizni, akár ultrahang
használatával, akár elektromos áram átvezetésével az
érintett szakaszon. Az MIT miniszondáit kamerákkal
szerelnék fel, melyek valós időben közvetítenék a látottakat. A sima felületű, fémes labdákon nem láthatóak
propellerek vagy kormányelemek, mert azok könnyen
beragadhatnának a vizsgált csövekbe. A fejlesztés vezetője szerint a robotokat rövidtávra használnák: több
küldetés erejéig vizsgálnák a csöveket, aztán mennének a süllyesztőbe.
(Forrás: World Nuclear News)

ROSZATOM: VASÚTI ROADSHOW

A technológiai innovációról szól az a mobil kiállítás,
melyet egy vonaton alakítottak ki. A kiállítás egyik
szekcióját a nukleáris energiának szentelték, pontosabban a Roszatomnak és a cég eredményeinek a
nukleáris technológia területén. Az orosz vállalat kiállításának célcsoportjai között ugyanúgy szerepelnek
a hétköznapi érdeklődők, mint a szakmabeliek és a lehetséges vevők. Maga a vonat a moszkvai Riga pályaudvarról indult, és több ezer kilométert fog megtenni
a roadshow keretében, minden állomásnál körülbelül
két napot időzve.
(Forrás: World Nuclear News)

SPANYOL ÜH

Tízéves üzemidő-hosszabbítási engedélyt hagyott jóvá
a spanyol nukleáris hatóság, a Consejo de Seguridad
Nuclear (CSN) a két blokkot működtető Ascó atomerőmű számára. Az érintett intervallum 2011-2021. Az
egyhangú hatósági döntés 39 technikai jelentésre, az
eddig lefolytatott 324 helyszíni vizsgálatra és folyamatos monitoring tevékenységre épült. A CSN kilenc feltételt szabott a további üzemeltetést illetően – legfőbb
ezek közül egy olyan terv végrehajtása, mely az erőmű
szervezeti, kulturális, illetve technikai aspektusait erősítené. Az Ascót egyébiránt 15,4 millió euróra büntették egy INES 2-es minősítésű radioaktív kibocsátás
kapcsán 2009-ben.
(Forrás: World Nuclear News)
Simon Zoltán
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OSZTÁLYTABLÓ

KÖRNYEZETVÉDELMI OSZTÁLY
Pécsi Zsolt

– Az osztály létrehozásával közös
irányítás alá került a nukleáris
környezetvédelem és a „hagyományos” környezetvédelem. Az
osztály fő szervezeti egységei
a nukleáris környezetvédelmi
üzem és a nem nukleáris (hagyományos) környezetvédelemmel
foglalkozó környezetvédelmi csoport. A nukleáris környezetvédelmi üzem fő feladata a nukleáris
környezetvédelmi ellenőrző rendszerek kezelése, az osztályhoz tartozó két akkreditált laboratórium
(a kibocsátás-ellenőrző és a környezetellenőrző
laboratórium)
üzemeltetése, az üzemi terület, a
kibocsátások és a környezet sugárvédelmi ellenőrzése, valamint
a radioaktív hulladékok minősítése, felszabadítása. A környezetvédelmi csoport többek között
felelős a felszíni és a felszínalatti
vizek, a légköri kibocsátások ellenőrzéséért, az inaktív hulladékok kezelésének felügyeletért, a
vízjogi, környezetvédelmi hatósági engedélyezésért, a helyszíni
környezetvédelmi ellenőrzésekért. A fentieken kívül, de nem
utolsósorban,
megemlíteném
még, hogy az osztály feladata a PA

Zrt. tanúsított Környezetközpontú Irányítási Rendszerének (KIR)
működtetése, folyamatos fejlesztése.
– Milyen külső és belső szervezetekkel kell együttműködnötök,
kapcsolatot tartanotok?
– Külső szervezetként a legfontosabb partnerünk az egységes
„zöldhatóság”, a Dél-Dunántúli,
Környezetvédelmi, Természetvédelmi Felügyelőség (Pécs), emellett partnerhatóságként kell még
említenem az OAH NBI-t, illetve
az ÁNTSZ OTH-t. Élő a kapcsolatunk az MVM Zrt. környezetvédelmi osztályával is. A PA Zrt.-n
belül – felügyelő, ellenőrző – feladatunknak megfelelően csaknem minden szervezeti egységgel
kapcsolatba kerülünk, együttműködünk az üzemviteltől a műszaki háttérszervezeteken keresztül a
szolgáltatásig és az oktatásig.
– Mióta vezeted az osztályt,
illetve elődszervezetét? Milyen
szakmai utat jártál be a jelenlegi
beosztásodig?
– 1988-ban Szegeden, az akkori
József Attila Tudományegyetemen szereztem okleveles vegyészképesítést. A paksi atomerőmű

az első munkahelyem, diploma
után 1988. szeptember 1-ével víztechnológiai önálló mérnökként
vettek fel a céghez a vegyészeti
osztályra. Mivel a felvételemmel gyakorlatilag párhuzamosan
megürült a vegyészeti osztály
környezetvédelmi csoportvezetői
beosztása, már kezdetektől ezt a
feladatot kellett ellátnom. Ez idő
alatt a Budapesti Műszaki Egyetemen környezetvédelmi szakmérnök diplomát szereztem. Környezetvédelmi csoportvezetőként
a csoporttal együtt kerültem át a
biztonsági igazgatóságra, előbb a
hatósági kapcsolatok osztályára,
majd 1995-től az önálló csoportként működő környezetvédelmi csoportot vezettem, emellett
1996-tól a társasági környezetvédelmi megbízotti feladatok ellátásával bíztak meg. 2010. január
1-től, megalakulása óta, vezetem a
környezetvédelmi osztályt.
– Melyek az osztály rövid- és
hosszabbtávú célkitűzései?
– A környezet magas színvonalú védelme és ennek széleskörű
bemutatása rendkívül fontos a
PA Zrt. megítélése, jövője szempontjából. Mindennapi munkánk

nagymértékben hozzá tud járulni
ennek sikeres megvalósításához.
Célunk, hogy az erőmű a leghatékonyabb megoldások alkalmazásával az ésszerűen elérhető legalacsonyabb környezetterheléssel
működjön.
Nagy hangsúlyt fektetünk az
üzemidő-hosszabbítás környezetvédelmi feltételeinek biztosítására, és közreműködünk az
erőműbővítés környezetvédelmi
előkészítésében is.
– Mi a hobbid? Mivel foglalkozol
szívesen a szabadidődben?
– A szabadidős programokat orvos feleségemmel, 17 éves gimnazista lányommal, 20 éves orvostanhallgató fiammal együtt
igyekszünk szervezni. Szabadidőnkben rendszeresen túrázom
a családommal gyalog, vízen vagy
kerékpárral. Ha más nem sikerül,
egy-két órát sétálunk a Gemencben vagy a Mecsekben. Feleségemmel igyekszünk hetente 4-5ször futni, kocogni, néha tömegfutó rendezvényekre is eljutunk.
Esténként szeretek olvasni, ebben
gyakorlatilag mindenevő vagyok.

vezetésére. A csoportot rajtam
kívül még két környezetvédelmi
mérnök alkotja. Kinevezésemet
megelőzően 1997-től dolgoztam a
csoportban, mérnökként.
– Mi a feladatotok? Hogyan
illeszkedik a csoportod tevékenysége a környezetvédelmi osztály
profiljába?
– A környezetvédelmi csoport
az erőmű hagyományos környezetvédelmi tevékenységeit látja
el. Ide értjük a hulladékgazdálkodást, a levegőtisztaság, valamint a felszíni és felszín alatti
vizek védelmét. Feladataink közé
tartozik az atomerőmű azon
szervezeteivel történő kapcsolattartás, ahol a környezetvédelem
valamelyik eleme megjelenik.
Ilyenek például a külső technológiai osztály mint a biztonsági dízelgenerátorok, a Duna-víz

kivételét biztosító vízkivételi
mű, valamint az ivóvízbázis és
vízkitermelő kutak üzemeltetője, a vegyészeti főosztály mint
a szennyvíztisztító telep, a pótvíz-előkészítő és az ipari zagytér
üzemeltetője, a raktározási osztály mint a veszélyes hulladékok
üzemi gyűjtőhelyének üzemeltetője, vagy akár a projekt főosztály
mint az erőmű területén történő
beruházások, átalakítások engedélyeztetési dokumentációinak
előállítója, kezelője.
Ez utóbbi szervezet munkái
esetében tanulmányozzuk a terveket, azok környezetvédelmi
tervfejezetét, és megkérjük a
beruházásokhoz a környezetvédelmi hatóságtól a szükséges
engedélyeket, például vízjogi
létesítési engedély, vízjogi üzemeltetési engedély, légszennyező

pontforrások levegővédelmi működési engedély, új légszennyező pontforrás engedélyeztetése,
hulladékkezelési engedély. A hatósággal való kapcsolattartás a
fenti engedélyeztetési eljárások
mellett a jogszabályi előírásoknak megfelelő rendszeres (éves,
negyedéves) adatszolgáltatások
megküldését is magában foglalja,
például: ipari vízhasználók adatszolgáltatása,
ivóvíztermelők
adatszolgáltatása, légszennyezés
mértéke, éves jelentés, felszín
alatti víz és földtani közeg veszélyeztetéséről és terheléséről és
hulladékokkal kapcsolatos adatszolgáltatás.
– Milyen személyes és a csoportoddal kapcsolatos szakmai célkitűzéseid vannak?
– Ahogy a fentiekből kitűnik, a
csoportomnak szinte valameny-

nyi belső szakmai szervezettel és
a hatósággal is napi kapcsolatban
kell állnia, így minden napra akad
valamilyen új feladat.
A legfontosabb szakmai célkitűzésünket az ezeknek a kihívásoknak való folyamatos megfelelésben jelölném meg.
– Tudom, hogy szabadidődben
zenélsz. Milyen műfajt képviselsz?
Mit jelent a gyakorlatban számodra a zenélés?
– A népzene szeretete hozta öszsze 2005-ben a citerazenekarunkat. Gyakran hívnak bennünket
szüreti napra, falunapra, nyugdíjas klubba, gyerekekhez játszani.
Ezeknek a felkéréseknek nagyon
szívesen teszünk eleget. Örömünkre szolgál, amikor a zenénk
alatt megmozdulnak a lábak, és a
közönség velünk énekel.
Prancz Zoltán

Duna-völgyi Környezetvédelmi tevékenységét? Melyek a legfőbb
Felügyelőség – révén már 1989 óta feladataik?
rendszeresen járt az atomerőműbe. – Fő feladatunk a folyékony és
laboratóriumvezető
a légnemű kibocsátások meghatározása a kibocsátott közegek– Mikor került véglegesen is ide?
– 1998-ban adódott lehetőség, ből vett minták laboratóriumi
hogy a paksi atomerőmű állomá- elemzésével. Az elvégzett elemnyába kerültem. Akkor a kibo- zések szolgáltatják az adatokat
csátás-ellenőrző laboratóriumba a kibocsátási korlátok betartávettek fel mint sugárvédelmi mér- sának igazolásához. A jelenlegi
korlátozási rendszert 2004-ben
nök.
vezette be az atomerőmű. A kor– Mikor került a jelenlegi belátozási rendszer lényege, hogy
osztásába?
– A laboratóriumvezetői beosz- az atomerőműre meghatározott
dózismegszorításból (90 mSv/év)
A Veszprémi Vegyipari Egyetem tást 2002 óta töltöm be.
származtatott izotópspecifikus
Műszer- és Méréstechnika szakán – Bemutatná röviden a kibokibocsátási korlátokhoz kell havégzett 1989-ben. Előző munkahe- csátás-ellenőrző laboratórium
sonlítani a folyékony és a légnemű
lye – az időközben felszámolt Alsó

kibocsátásokat. A paksi atomerőműre vonatkozóan az elmúlt éveket tekintve a kibocsátási korlát
kihasználása igen alacsony értékű
volt, 0,2–0,3 % között ingadozott.
– Milyen elismerésekben részesült?
– Bajári Miklós kollégámmal egy
közösen készített munkánkkal
III. helyezést értünk el a Műszaki
Alkotói Pályázaton 2005-ben. Pályázatunknak a „Módszer tömörtelen fűtőelemtől származó radioaktívjód-többlet kibocsátásának
csökkentésére főjavítás alatt” címet adtuk.
– Mutassa be, kérem, a családját is!

– Bajai származású vagyok, a
szüleim és a testvérem jelenleg is
ott élnek. Egyetlen gyerekem, Annamária a Pázmány Egyetemen
tanul Piliscsabán. Várhatóan jövőre végez és történész lesz belőle.
– Mi a hobbija, mivel tölti szabadidejét?
– Szabadidőmben a horgászattal
és a kaktuszaimmal foglalkozom.
Szeretek túrázni, ezért szabadságra olyan helyekre megyek, ahol
szép környezet várja a túrázni vágyókat. Az idén Torockón voltam.
A Székely-kő megmászása felejthetetlen élmény volt.

fotó: Bodajki Ákos

osztályvezető

– Mikor és milyen elődszervezetek összevonásával alakult meg a
környezetvédelmi osztály (kvo)?
– A környezetvédelmi osztály
2010. január 1-én alakult meg a
sugár- és környezetvédelmi főosztály, ill. a dozimetriai osztály
megalakulásával
párhuzamosan. A környezetvédelmi osztály
a sugárvédelmi osztály nukleáris
környezetvédelmi üzemének és az
ipari biztonsági főosztály környezetvédelmi csoportjának egyesüléséből jött létre.
– Melyek az osztály fő feladatai?
Milyen szervezeti felosztással látja
el ezeket a feladatokat?

Fink Gábor
csoportvezető

– Mióta dolgozol a jelenlegi munkakörödben? Hány fő alkotja az
általad vezetett környezetvédelmi
csoportot?
– A 2010. január 1-jétől érvényes
szervezeti átalakulás során a környezetvédelmi csoport, a nukleáris környezetvédelmi üzemmel
kiegészülve, osztállyá alakult. Ekkor kaptam megbízást a csoport

fotó: Bodajki Ákos

Daróczi László

Prancz Zoltán
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Ranga Tibor

fotó: Bodajki Ákos

sára, az általa vezetett kibocsátás-ellenőrző
laboratóriumba
sugárvédelmi mérnökként.
üzemvezető
– Korábban más területen is
dolgoztál? Mióta vagy a jelenlegi
beosztásodban?
– Igen. Előtte az ÁNTSZ Sugár-egészségügyi Decentrumának laborvezetője voltam. 1993
óta a sugárvédelmi osztályon
belül több helyen is megfordultam. A kibocsátás-ellenőrző laboratórium után a dr. Germán
Jelenleg a környezetvédelmi osz- Endre vezetése alatt álló környelaboratóriumban
tályon belül működő nukleáris zetellenőrző
környezetvédelmi üzem vezetője. dolgoztam, majd visszakerültem
A Veszprémi Vegyipari Egyetemen a kibocsátás-ellenőrző laboratóvégzett nehéz vegyipari szakon riumba laborvezetőnek. Jelenlegi
1986-ban, majd 2008-ban reak- beosztásomban, mint üzemvezetortechnikai szakmérnöki diplo- tő 2001-től vagyok.
mát szerzett a Budapesti Műszaki – A nukleáris környezetvédelmi
üzem tevékenysége miből áll? MeEgyetemen.
lyek a legfőbb feladataitok?
– Szervezeti egységünk 2010-től
a sugár- és környezetvédelmi fő– Mikor kerültél az erőműbe?
– 1993. szeptember 1-jén jöttem osztály környezetvédelmi osztáide dolgozni Volent Gábor hívá- lya közvetlen irányítása alá tar-

tozik. Fő feladata a törvény által
előírt kibocsátás- és környezetellenőrzés. Négy önálló területre
oszlik. Egyik a Daróczi László által vezetett kibocsátás-ellenőrző
laboratórium, amely elsősorban
az erőműből kikerülő radioaktív
légnemű és folyékony kibocsátások meghatározásával foglalkozik. A másik a terjedésszámítási
csoport, amely a lakosság többlet-sugárterhelésének meghatározását végzi a kibocsátási és meteorológiai adatokból, ezt a feladatot egy személyben dr. Dombóvári Péter látja el. A harmadik
nagy terület a Manga László által
vezetett környezetellenőrző laboratóriumhoz tartozik, tevékenységük az erőmű 30 km-es
körzetében a környezetnek teljes
körű ellenőrzésére terjed ki, annak bizonyítása érdekében, hogy
az erőmű a radioaktív kibocsátásaival valójában mennyire terheli
a környezetét. A negyedik terület
az úgynevezett szilárdkibocsá-

Küszöbön áll a pótvíz-előkészítő
rekonstrukciója

fotó: Bodajki Ákos

A pótvíz-előkészítő rendszer feladata, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű sótalan vizet biztosítson az energiatermelő blokkokban zajló primer- és szekunderköri hőkörfolyamat, valamint
a kapcsolódó segédrendszerek folyamatos és biztonságos működéséhez. Ezen túlmenően a Műszaki Üzemeltetési Szabályzat (MÜSZ) által előírt,
a blokkok biztonságos lehűtéséhez szükséges vízkészlet rendelkezésre állását is biztosítja. A pótvíz-előkészítő küszöbönálló rekonstrukciójáról az
illetékes szakember, Gombás Zoltán projektvezető
tájékoztatta lapunk olvasóit.
– Miért van szükség a pótvíz-előkészítő
rekonstrukciójára?
–A
pótvíz-előkészítő feladatai ellátásához éves szinten
hozzávetőlegesen egymillió köbméter finom
sótalanvizet állít elő. A beruházást indokolja, hogy
a pótvíz-előkészítő több mint 30 éve üzemel, a tartályok, csővezetékek, armatúrák általános állapota
leromlott. A működése csak folyamatos karbantartással és javításokkal biztosítható. A ’90-es évek
elejére befejeződött részleges irányítástechnikai rekonstrukció mind hardver, mind szoftver oldalról
elavult, már a gyártója sem foglalkozik ilyen régi
installációval. A jelenleg üzemelő technológia egyre
kevésbé felel meg a korszerű környezetvédelmi követelményeknek, és rekonstrukció nélkül nem tudja
kiszolgálni az üzemidő-hosszabbítás miatt szükségessé váló további, közel 30 éves üzemidőt. A berendezések mellett a technológiának és kiszolgáló egységeinek helyt adó épületek állaga is leromlott. Az
üzemelés biztonságát rontja, hogy a mészreaktornak
nincs tartaléka: esetleges kiesése felborítja az alapsótalanító blokkok működését, jelentősen csökken a
termelhető finom sótalanvíz mennyisége. Az eddigi
elemzések alapján a rekonstrukció biztonságos és
gazdaságos megvalósítása egy új pótvíz-előkészítő
felépítésével biztosítható. Ugyanakkor a beruházás
részét képezi még a jelenlegi technológia épületében
működő vegyészeti kiszolgáló részleg, laboratóriumok felújítása is.

– Mire lesz képes az új rendszer?
– A tervezett új pótvíz-előkészítő biztonságosan
kiszolgálja az üzemidő-hosszabbítást. Az alkalmazott modern, vegyszertakarékos technológia megfelel a paksi atomerőmű deklarált környezetvédelmi
elkötelezettségének is. Emellett az új pótvíz-előkészítő megemelt minőségi követelményeket elégít ki, ami a gőzfejlesztők működési biztonságának
növelése szempontjából az üzemidő-hosszabbítási
programban levezetett igény. A műszaki megoldását tekintve modern technológiákat fog alkalmazni.
A pótvíz-előkezelést derítés, ülepítés, multimédiás
szűrés és ultrafilteres szűrés biztosítja majd. A sótalanítást fordított ozmózisos és elektro-deionizációs
berendezések fogják végezni. A finomsótalanításhoz
külső (nem a telephelyen regenerálandó) kevertágyas ioncserélő blokkokat alkalmaz. A folyamatirányítást DCS vagy PLC-SCADA folyamatirányító
berendezés fogja megvalósítani.
– Hol valósul meg mindez a tervek szerint?
– Az új pótvíz-előkészítő új, 1427 m2 alapterületű épületbe kerül. Ez a H1-es út mellett, a jelenlegi pótvíz-előkészítő épületétől délre kap helyet. Az
új épület megépítését az indokolja, hogy a jelenlegi
technológia helyszínén történő kiváltás akadályozná
a rekonstrukció alatt is szükséges folyamatos üzemet, illetve bonyolult kivitelezhetősége miatt költségoldalon sem jelentene megtakarítást az új üzem
felépítésével szemben.
– Milyen ütemezésben készül el a rekonstrukció?
– A zsűrizett műszaki tervek már rendelkezésre
állnak. A kiviteli tervezésre, kivitelezésre, üzembe
helyezésre fővállalkozói szerződést tervezünk kötni az MVM OVIT Zrt.-vel, így használva ki egyben
az OVIT szabad kapacitását a főjavításokon kívüli
időszakokban. 2012-re tervezzük a mélyépítési munkákat (csővezetékek, kábelek fektetése a talajban),
az új épület elkészítését (beszerelve a nagyméretű
berendezéseket), és a meszes medence átalakítását.
2013-ban szeretnénk elvégezni a technológiai szerelést és megkezdeni az új pótvíz-előkészítő egyéves
próbaüzemét. 2014 végén kerülne sor a meglévő
technológia bontására és az új laborok kialakítására
a jelenlegi pótvíz-előkészítő épületben. A munkák az
előzetes ütemezés szerint 2015-ben fejeződnek be.
Prancz Zoltán

tás-ellenőrzés, azaz a nem radioaktív hulladékok felszabadítása
az ellenőrzött zónából. Ezt a tevékenységet és a radioaktív hulladékok minősítését a Bátaapátiba történő szállítást megelőzően
a hulladékminősítő csoport végzi, Vass Péter kollégám vezetésével. A fent említett, itt a szakterületünkön dolgozó kollégákkal
jó szakmai és emberi kapcsolatot
ápolunk.
– Milyen szakmai terveid vannak a jövőre nézve?
– Törekszem arra, hogy a műszerparkunkat
folyamatosan
fejlesszük abból a célból, hogy
megfeleljen a technikai, műszaki
igényeknek. Természetesen ebből
következik, hogy oda kell figyelni
az összes kollégám – mérnökök
és laboránsok – folyamatos szakmai fejlődésére is. A kollégáim jó
felkészültségét bizonyítja, hogy
amikor éles helyzetek adódnak
(pl.: a 2003-as üzemzavar, a fukushimai katasztrófa, egyéb bel-

ső, illetve külső váratlan események) mindig helyt tudnak állni
és idejüket, erejüket nem kímélve
tudnak adatokat szolgáltatni.
– Bemutatnád a családodat is?
– A feleségem szintén vegyészmérnök, aki az ÁNTSZ Sugár-egészségügyi Decentrumának Laboratóriumában dolgozik.
Van négy gyermekünk, három
fiú és egy kislány. A korukat tekintve 7-18 évesek, gimnáziumba, illetve általános iskolába járnak. Most már, hogy nagyobbak
lettek, több idő jut más dolgok
elvégzésére is.
– Mivel töltöd a szabadidődet?
– Nagyon megszerettem a céges
sárkányhajó-versenyeket,
heti
két alkalommal járok edzésekre
a „Paksi Sárkány-ha-jó” csapattal. Szekszárdi lévén természetesen van egy 1000 négyzetméteres
szőlőm, ami minden évszakban
ad, nem csak örömöt, de elfoglaltságot is.
GYNYP

Elkészült az atomerőmű
környezetvédelmi jelentése

Az atomerőmű 2001 óta teszi közzé éves környezetvédelmi jelentését, hiszen
„az erőmű környezetbiztonságának magas szinten tartása, az erőmű ésszerűen elérhető legalacsonyabb környezetterheléssel történő üzemeltetése”
mellett fontos erről a közvéleményt is informálni.
Fényképek, ábrák, táblázatok sorakoznak a 44 oldalas friss kiadványban,
mely a már megszokott sémát követve kitér az elmúlt év kibocsátási adataira – utóbbiakat nemcsak a korábbi évek adataival vetik össze, hanem a
nemzetközi eredményekkel és a hatósági korlátokkal is. A PA Zrt. 2010-ben
0,25%-ban használta ki a kibocsátási korlátot, ebből 0,16 %-kal a folyékony,
míg 0,09%-kal a légnemű kibocsátások részesedtek.
A 2010. évi paksi légköri kibocsátási adatok – a radiojódokat kivéve – a
PWR típusú reaktorok 1998–2002 közötti világátlaga fölött vannak, amely a
reaktorok életkorával, a kibocsátott izotópok meghatározásával és a 4. blokk
kismértékű inhermetikusságával függ össze. A folyékony kibocsátásban a
paksi adatok a nemzetközi átlag alatt vannak.
A riport szerint kijelenthető, hogy az atomerőmű hatása a környezetre sugárvédelmi szempontból elhanyagolható: a kritikus lakossági csoport többlet-sugárterhelése 2010-ben 38,7 nSv volt – a hatósági korlát itt 90 μSv/év jelenleg, tehát az erőmű ennek nagyságrendekkel alatta volt az elmúlt évben.
A jelentés utal arra is, hogy az atomerőmű fosszilis erőművekkel való kiváltása jelentős károsanyagkibocsátás-növekedéssel járna, míg megújuló
energiaforrásokra alaperőművi jelleggel a hazai körülmények között nem
számíthatunk.
Simon Zoltán
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Szakmák az atomerőműben
erőmű karbantartási igazgatóságának
gyártó osztályára, mint darukarbantartó lakatos. Azóta is ebben a beosztásban
dolgozom. Az erőmű területén található emelőgépek vizsgálatával, karbantartásával és javításával
foglalkozunk. Jelenleg két
művezetői egység dolgozik ezen a területen, a villamos és a gépész, négy,
illetve hét fővel. Hozzánk
tartozik a legkisebb láncos
emelőtől kezdve egészen a
reaktorcsarnok 250 tonnás darujáig minden ilyen
eszköz. A tevékenységeink
közt előfordulnak emelőkötél-cserék, hajtóműjavítások, darukerék-cserék és függeszték
vizsgálatok, amelyet általában én végzek
el. Ezt éves rendszerességgel, egy számítógép által vezérelt próbapadon hajtjuk
végre, amely 150 százalékos terheléssel
végzi az emelőkötelek vizsgálatát. A húzópadon történő tesztelést mindig megelőzi egy szemrevételezéses vizsgálat. Ha
már ott találunk valamilyen egyértelmű
fotó: Kárpáti Viktor

Sorozatunkban ezúttal a szerviz főosztály gépész szerviz osztályának gépész
művezetői egységéhez látogattunk.

Szabadi János
darukarbantartó lakatos
– Mióta dolgozol az erőműben, milyen feladatok tartoznak hozzátok?
– 10 évig a bölcskei termelőszövetkezetben dolgoztam terményszállítóeszköz-kezelőként, karbantartóként, ezt
követően 1986 áprilisában kerültem az

rendellenességet a kötélen, akkor el sem
kezdjük a terheléses tesztelést, hanem az
adott darabot rögtön selejtezzük. Ennek
köszönhetően az évek során a próbapadban még nem szakítottam el emelőkötelet. Évente több ezer darabot vizsgálunk
meg, ezeknek hozzávetőlegesen a 10%-át
minősítjük selejtnek. Az emelőgépek, daruk karbantartását a főjavítások kezdetére el kell végezni, mivel ilyenkor nélkülözhetetlen a szerepük. Fontos, hogy ez
idő alatt a lehető legkisebb hibával dolgozhassanak ezekkel az eszközökkel.
– Mely nagy volumenű feladatra
gondolsz szívesen vissza?
– A mérőpadhoz kapcsolódik a számomra talán legkedvesebb munka,
amelyben aktív közreműködőként részt
vettem. Létrehoztunk egy számítógépes
adatbázist, ahova be tudjuk táplálni a
tesztelt kötelek adatait. Mindegyik egyedi azonosítót kap, ennek segítségével
nyomon tudjuk követni az összeset, az
első használatba vételtől a selejtezésig.
Láthatjuk, hol található az adott kötél,
mekkora a teherbírása, a hossza, melyik
szervezeti egységhez tartozik, és ott ki a
felelőse az adott példánynak.

– Milyen a kapcsolatod a kollégákkal?
– Nagyon jól kijövünk a munkatársaimmal, ez egy nagyon összetartó csapat.
Ez azért is fontos, mivel általában magasban dolgozunk, ezért a munkáink során
fokozottan oda kell figyelni egymásra.
Bár a nyugdíjazások miatt már kevesen
vagyunk, nagyon jó a hangulat közöttünk munkaidőn kívül is.
– Család? Mivel töltöd a szabadidődet?
– Bölcskén élünk nejemmel és két
fiammal. Az idősebbik fiam, Tamás, a
Budapesti Műszaki Egyetemen végzett,
ő is az erőműben dolgozik. A kisebbik
fiam az Óbudai Egyetem székesfehérvári tagozatán tanul villamosmérnöknek,
ha elvégzi, akkor reményeim szerint ő
is itt dolgozhat majd a cégnél. Otthon a
kertben van egy kis gyümölcsösöm, ez a
szabadidőm nagy részét lefoglalja. Emellett, ha marad időm, szeretek a házunkhoz közel lévő Duna-parton sétálni, ami
szép, csendes, nyugodt pihenést biztosító
környezet.
Kárpáti Viktor

C15
Ismét nagy kihívás elé állhat a cégünk. Most, hogy már
sikeresen lezártuk a teljesítménynövelési projektet, megfelelő ütemben halad az üzemidő-hosszabbítási projekt,
még nem álltunk át teljesen az új gadolíniumos nukleáris
üzemanyagra, máris új javaslattal állt elő a reaktorfizikai
osztály. Miután megszoktunk és szókincsünkbe fogadtunk sok rövidítést, a születőben lévő „gyermeknek” a
megalkotói már a nevét is kitalálták: a C15 nevet kapta.
A név azt rejti, hogy a javaslat szerint az eddig megszokott
egyéves tervezett blokki leállásokról átállnánk 15 hónapos leállási ciklusokra. Ebből az következik, hogy a megszokott évi
négy leállás helyett csak három lenne, a negyedik pedig „átcsúszna” a következő évre.
A 15 hónapos ciklus egyik műszaki feltétele a magasabb
dúsítású nukleáris üzemanyag alkalmazása, amelyben több
a „szufla” (reaktivitás-tartalék) és huzamosabb hőtermelésre
képes. Az átállás gazdasági előnyei kézzel foghatóak: négyből
az egy megspórolt leállás ideje alatt villamos energiát termelünk, a karbantartási költségek is jelentősen csökkenthetők.
Ám a hasznot itt sem adják ingyen, a megvalósítás kapcsán
rengeteg kérdés merül fel: az érintett berendezések szempontjából
kivitelezhető-e, az elfogadott műszaki felülvizsgálati ciklusokkal
kompatibilis-e, az átalakítások
végrehajtása szempontjából nem
hátrányos-e, hogyan fog reagálni
a hatóság és sok-sok egyéb felvetés
adódhat. A nyitott kérdések megválaszolására irányul a jelenleg folyó, a projekt jogosultságát igazoló, a döntéshozást elősegítő munka.
Ezekről az előnyökről és az esetleges felmerülő és megoldandó akadályokról beszélgettem dr. Nemes Imrével, a reaktorfizikai osztály vezetőjével, aki a C15 ötletének megalkotója.
– Imre, mióta foglalkoztat a C15 megvalósításának
gondolata?
– Körülbelül egy éve. Eddig a nukleáris üzemanyagon,
üzemanyag cikluson 4-5 évente módosítottunk, kisebb-nagyobb mértékben. Mivel lassan lezajlik a gadolíniumos
üzemanyag bevezetése, időszerű az új fejlesztésen gondolkodni. Időközben megjelentek orosz intézmények publikációi 5 %-hoz közeli urándúsítású üzemanyag alkalmazásának javaslatával, ennek lehetőségeit elemeztük.
Ami a hosszú kampányokat illeti, az egész világon a
nukleáris reaktorokat üzemeltetők körében több mint egy

évtizede „divat” a ciklusidő növelése 12 hónapról 18, ill. 24
hónapra. A PA Zrt. vezetése részéről is elhangzott kérésként, hogy vizsgáljuk meg az esetleges hosszabb üzemelési
ciklusra való áttérés lehetőségét. Ismeretes volt számunkra, hogy a mi reaktorunk nem igazán alkalmas 24, de még
a 18 hónapos ciklusok alkalmazására a reaktor fizikai
jellemzői miatt és a kazetták jelenlegi geometriája mellett. Mindazonáltal a vizsgálatokból az jött ki, hogy 4,8%
körüli urándúsítású üzemanyaggal 15 hónapos kampány
már megoldható. A négy blokkunk leállásai szép egyenletes ciklusba rendezhetők ötéves periódusokban, négyszer
tizenöt hónapos ciklussal, amikor az 5 évből 4-ben csak
három-három blokk áll le.
Ami a töltetek megvalósíthatóságát illeti, azért ez nem
olyan egyszerű kérdés. Ehhez hozzá kell tenni, hogy a PA
Zrt. reaktorfizikusi gárdája némi külső intézeti segítséggel rendelkezik olyan szintű számítási apparátussal, ami a
tervezési folyamat egészét lefedi, bármilyen ésszerű üzemanyag geometria esetére. A C15 elvi lehetőségéről első alkalommal a műszaki igazgatóság 2010. évzáró értekezletén
számoltam be, innen kezdve indult az előkészítő munka.
Ma, körülbelül háromnegyed év után az üzemanyag oldaláról a megvalósíthatóság terve rendelkezésre áll.
– A leendő projekt nagyon sok szakmát érint. Milyen
szervezetekkel szükséges az együttműködés?
– Elsősorban a karbantartókat, ciklikus felülvizsgálati
programok végrehajtásáért felelős szervezeteket érinti az
átállás. Az első megbeszélésen az összes szakma képviselte
magát. Számomra meglepő módon többségében pozitív volt
a kollégák hozzáállása. Ráadásul találkoznak a törekvések.
Jelenleg – hatalmas mennyiségű háttérmunka eredményeképpen – engedélyeztetés alatt áll a legfontosabb berendezéseink vizsgálati ciklusidejének módosítása, növelése, nemzetközi szabványok alapján.
– Hogy látod, ha engedélyt kapunk az átállásra, reálisan mikor lehetne átállni a 15 hónapos ciklusokra?
– Úgy tervezzük, hogy az idén kora ősszel cégvezetői értekezlet elé benyújtjuk az előterjesztést, mely alapján döntés
születhet a projekt indításáról. Az én asztalom az áttéréshez
szükséges új nukleáris üzemanyag elemzése, engedélyezése. Az eddigi fejlesztésekhez hasonlóan az OAO TVEL-lel
szerződést kell kötni. Már megtörtént az első konzultáció
a szállítóval. Az orosz partnerek képesek és hajlandók a
számunkra szükséges dúsítású üzemanyagot gyártani. Új
üzemanyag modernizálási szerződést kell majd kötni velük.

A szerződés alapján kezdődhetnek az engedélyezési dokumentációhoz szükséges elemzések, számítások. Ez a munka
várhatóan másfél-két évig fog tartani. Az engedélyezési folyamat további fél év. Az engedély megszerzése után jöhet a
gyártás, szállítás, paksi bevezetés.
Természetesen ezzel párhuzamosan folynia kell az öszszes, más szakterületeket érintő tevékenységnek, ami az
engedélyezési dokumentáció összeállításához szükséges.
– Milyen előkészítési munkák szükségesek a projekt
megvalósítása előtt?
– Jelenleg úgy látszik, legfontosabb az üzemanyag és a
karbantartási ciklusok összehangolása. Nem kell mindent
már most megoldani, de a lehetőségeket a döntések meghozatalához vázolni kell. Pozitív döntés esetén két évi előkészítés után 2014. évre „kiinduló” állapotba hozhatók a
blokkok és 2015. évben lehetne először az évi három leállás.
– Köszönöm a beszélgetést és sok sikert kívánok ebben a kezdeményezésben!
Szucsán Marina

Megjelent az atomerőmű
legújabb évkönyve
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Harminchárom év tapasztalata
A szakmák életben tartása és fejlődése
érdekében egyik legfontosabb tennivaló
az utánpótlás biztosítása. A szakmailag
támogatott, képzéssel felkészített mentorok nagyban hozzájárulnak a szakma
jövőbeni felelős szakembereinek, irányítóinak kiválasztásában. Doma Árpád
a vegyészeti főosztály főtechnológusa
jövő évtől átadja a stafétabotot Rozmanitz Péternek.
– Árpi, hogy kezdődött pályafutásod
az erőműnél?
– 1978-ban végeztem a Veszprémi
Vegyipari Egyetemen. Júniusban államvizsgáztam és július
1-jén már itt kezdtem
az erőműnél, akkor
már családapa voltam, hat hónapos volt
a legnagyobbik fiúnk,
Árpád. Elvégeztem a
kötelezően előírt tanfolyamokat,
azután
Doma Árpád
rögtön két hónap külföldi betanulás következett Novovoronyezsben. A következő
alaptanfolyamon már én oktattam az
új belépőknek a víztechnológiát. Azóta
gyakorlatilag egyfolytában a vegyészeti
szakterületen vagyok. Fizikai állományba
vettek fel, mert ott volt hely, én voltam az
első KÜV operátor. Majd önálló mérnök,
üzemvezető, sok évvel később osztályvezető, utána újból üzemvezető lettem.
Jelenleg kilenc éve vagyok főtechnológus.
– Milyen feladatokat látsz el a jelenlegi munkakörödben?
– A szolgálatvezetőkön keresztül az
erőmű vízüzemének irányítása, értékelések készítése a fő feladat. A technológiai
és a kémiai, radiokémiai ellenőrzést végző
osztályokról, több helyről érkezett adatok
feldolgozása, összefoglaló értékelése rész-

ben saját, főosztályi célra, részben pedig
a hatóságok felé. Utóbbiakat elsősorban a
nukleáris biztonsági felügyelet használja fel. A vegyészeti biztonsági mutatók
kezelése, a kémiai paraméter-eltérések
figyelemmel kísérése, intézkedések kezdeményezése abból a célból, hogy a lehető
legkevesebb paraméter-eltérés forduljon
elő. Ha mégis előfordulnak, minél előbb
megszűnjenek ezek. Hosszú távú kihatása minél kisebb legyen az eltéréseknek a
blokkok üzemére.
– Mesélj a családról is egy kicsit!
– Négy gyermekünk van, a feleségem is az erőműben dolgozott,
a vegyészeti főosztályon belül a
vegyészeti ellenőrzési osztályon
volt laborvezető. Most már negyedik éve nyugdíjas.
Szeretek túrázni, azon belül
vízitúrázni. Járjuk a Dunát, kenuzásra, úszásra is szívesen igénybe
vesszük ezt a közeli folyót. Szívesen kertészkedem. Tervezzük,
hogy a nyugdíjas évek alatt sokat
utazunk majd, egy-egy alkalommal külföldre is, de zömmel országon belül. Van
egy baráti körünk, akikkel rendszeresen
összejövünk. Van egy régóta dédelgetett
célom, egyszer egy egyhetes dunai hajóúton szeretnék részt venni.
– Hatalmas szakmai és gyakorlati
tudás van a birtokodban. Milyen módon lehet mindezt továbbadni?
– Az utóbbi években volt több olyan
ötlet, változtatás, amit én azért kezdeményeztem a főosztályon, hogy a megszerzett személyes és kollektív tapasztalat ne
vesszen el. Ezek mind segítik, hogy ami
munkát én és még sokan mások végzünk
a főosztályon, az megmaradjon. Ilyen például a Vegyészeti Évkönyv. Az iparági
találkozók szervezése is olyan ügy, amit

régóta tervezgettünk, a kezdeményezésemet az erőmű és az iparág
is támogatta. Ebben az évben már
hatodik alkalommal került sor a
már fogalommá vált Villamosenergia-ipari Vegyészeti Továbbképzésre,
amely hosszú távon is működni fog.
A másik, hogy körülbelül két és
fél éve dolgozom együtt egy fiatal
kollégával, Rozmanitz Péterrel, aki
az utódom lesz. Mindenféle formális teendők nélkül megkezdtem a betanítását,
és azon felül pedig volt egy olyan év, amikor hivatalosan is a mentora voltam. Betanulási programot készítettünk, amit lehetett ez idő alatt, igyekeztem átadni. Egy
korábbi kollégától hallottam a következő
mondást, hogy 33 év tapasztalatát 33 év
alatt lehet megszerezni. Ennyi ideig dolgoztam itt. Péter szorgalmasan szerezte
az ismereteket, sokat kijárt a területekre,
a helyszínre. Minden, a vegyészeti főosztály területéhez tartozó gyakorlati tevékenységet figyelemmel kísért, nemcsak
azt, amit elméletben tudnia kell. Minden
üzemnek, minden labornak megismerte a
működését. A Sipping-vizsgálatokban is
aktívan részt vett, ami nem közvetlenül
főtechnológusi feladat.
– Mit tartasz az életben a legfontosabbnak?
– Legyen egy stabil család, munka és
ezek párosuljanak jó egészséggel!

***

– Péter, kérlek, mesélj munkádról,
terveidről, családodról!
– 1997-ben végeztem a Szegedi Tudományegyetemen vegyészként. Ezután első
munkahelyként a környezetvédelmi hatósághoz kerültem, ahol először radiológiai
laboratóriumban dolgoztam, majd szakértőként a paksi atomerőmű környezetvédel-

mi engedélyezésével foglalkoztam.
2008-tól dolgozom
a vegyészeti főosztályon. Nyugdíjba
készülő kollégám,
Doma Árpád igen
sokrétű és a teljes
Rozmanitz Péter
vegyészeti szakterületet behálózó
munkakörét veszem-vettem át, részletenként. Árpi a főtechnológusi munkákba fokozatosan vont be, a betanuláshoz minden
segítséget megadva. A jól rendszerezett és
precízen vezetett szakmai tapasztalatait
összegző dokumentumokból, ha szükség
lesz rá, biztosan utána kereshető a régi információ, de biztosan lesz, hogy felhívom
Árpit.
A legnagyobb „falat” számomra a vegyészeti normagyűjtemény, a VE06 KU
átdolgozása és a kémiai paraméter eltéréskezelő szoftver megalkotásával kapcsolatos
munkák. Előttem álló nagy feladat a kémiai paraméter-eltéréskezelő szoftver bevezetése, működtetése és a Vegyészeti Szakértői
Rendszer bővítése, fejlesztése lesz.
Három gyermekem – tizennégy, illetve
ötéves lányok és kétéves fiam – van, feleségem jelenleg GYES-en van.
– A munkán kívüli milyen elfoglaltságra jut időd?
– A munka és a család mellett nem sok
időm marad hobbira. Szeretek túrázni, kint
lenni a természetben. Kedvencem az erdő,
azon belül is a Mecsek. Szerencsére a családom is szereti a természetet, így gyakran
eljárunk túrázni a Mecsekbe. Az életemben
a legfontosabb a munka, a család, az, hogy
a gyermekeimet a megfelelő szeretettel,
gondossággal tudjam felnevelni!
Orbán Ottilia
fotók: Bodajki Ákos

Újítók és az átrakószemélyzet „szeme”
Varga Ferenc és Bordás Tibor a híradástechnikai osztály munkatársai. Egy
olyan újítással álltak elő, mely nemcsak
megkönnyítette a blokkok átrakásakor a
munkavégzést, de csökkentette a szervizelést végző szakemberek sugárterhelését is. Az Atomerőmű újság Bordás
Tibor műszerésztechnikussal beszélgetett.
Az újítás középpontjában az ún. átrakógép-kamera állt – kezdi az újító. Ez a
kamera az üzemanyag-mozgatások vizuális megfigyeléséért felel a leállások
során, azaz magát az átrakási folyamatot
lehet vele nyomon követni az átrakógép
kabinjában található monitoron valós
időben.
A kamera az átrakószemélyzet „szeme”
a munka során – ennek segítségével ellenőrizhetik a munkafolyamatokat.
A blokkok éves javítása/karbantartása
során kulcsszerepet játszik a nagy daru is.
Az újítás előtt a kamerás rendszer szervizeléséhez más feladatoktól kellett elvonni a nagy darut. Az újítók fő célja az
volt, hogy a daru használata nélkül is elvégezhessék a kamerás rendszer karbantartását.

Szempont volt az is, hogy csökkentsék
a sugárveszélyes környezetben történő
munkavégzést az érintett erőműves kollegák számára, illetve hogy az újítás megvalósulása esetén a híradástechnikai osztály
munkatársai kevesebb befektetett munkaórával végre tudják
hajtani a vonatkozó feladataikat. Hiba esetén
így a szervizelés
munkaidejének
Bordás Tibor
csökkenése miatt az átrakógép
hamarabb munkába állhat ismét.
Az újítás előtt a javításhoz az átrakógép
kabinjából ki kellett daruzni a vezérlőszekrényt a revíziós (azaz szerviz) állványra.
Ez egyrészt nagy mértékben megnövelte
a szervizelés időigényét, másrészt foglalta
a nagy darut. Ezen problémák következtében a kulcsfolyamat, azaz maga az átrakás
jelentős ideig állt, tekintettel a daru foglaltságára.
Itt jött be a képbe a két újító, Varga
Ferenc és Bordás Tibor, akik egy kézzel

is szállítható, mobil doboz kifejlesztését mérési helyekre a mobil dobozt könnyen
határozták el. Az alumíniumból készült, el tudják juttatni a híradástechnikai osznagyobb kézitáska méretű műszer kábel- tály munkatársai. A munkát végző kollélel csatlakoztatható a megvizsgálandó ka- gák hamarabb és kisebb sugárterheléssel
merarendszerhez. Ilyenkor a mobil doboz tudják így végrehajtani a feladatukat. (Az
átmenetileg kiváltja a vezérátrakógép-kamerát a reaklőszekrény szerepét. A dotorvízből emelik ki, emiatt
boz önálló akkumulátorral
nagyobb sugárterheléssel
rendelkezik, mely biztosítkellett számolni az újítás beja a teszteléshez szükséges
vezetése előtt.)
energiát.
Járulékos, de nem elhaA műszer képes kiadni
nyagolható előnye még az
az összes olyan vezérlőjelet,
újításnak, hogy a kamerát
amely a kamera működtekarban tartó szakemberek
Varga Ferenc
téséhez szükséges, ezáltal
munkája jóval hatékonyabb
szimulálva az összes lehetlett a szervizelés egyszerűséges feladatot. A szakemberek ellenőrzik södése miatt.
a kamera képét egy kis LCD-monitoron, a
Az újítás bevezetése óta eltelt némi idő,
kamera fókuszát, a kamerára szerelt vilá- az eredmények pedig azóta is pozitívak. A
gítótestek állapotát, és a kamerát mozgató mobil doboz nemcsak tesztelésből vizsgáún. billentő egységet.
zott jelesre, hanem éles körülmények is
Fontos még a kamerás rendszer kábel- bevetették már, mint helyettest: az egyik
szakaszainak vizsgálhatósága is. Ez megle- vezérlőszekrény meghibásodásakor az
hetősen körülményes és időigényes volt a átrakógép irányító személyzete ezt a műmúltban a vezérlőszekrény fizikai méretei, szert használta, ezúttal azonban nemcsak
súlya és nehéz mozgathatósága miatt. Az ellenőr volt már, hanem irányító.
újítás eredményeképpen viszont a kábelek
Simon Zoltán
tesztelése jóval egyszerűbbé vált, mert a
fotók: Bodajki Ákos
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Határon túli magyar diákok az atomerőműben

fotó: Bodnár Róbert

Immáron 4. alkalommal rendezték meg
az atomerőműben a határon túli magyar
diákok szakmai gyakorlatát, mely az oktatási főosztály szakembereinek egyik
kiemelt figyelemmel kezelt, kedves nyári feladata. Ez a program lehetővé teszi,
hogy a Felvidékről és Erdélyből olyan
diákok érkezhessenek az atomerőműbe,
akiket a kiemelkedő felsőfokú tanulmányi eredményeik és kiváló közösségi tevékenységük alapján az egyetemük
diákszervezete arra érdemesnek talált.
Természetesen a remek teljesítményük
mellett fontos, hogy szakirányú tanulmányaik kötődjenek az atomenergetikához.
A korábbi évek hasonló közös programjaiban már összeszokott csapat tagjai,
Ignits Miklósné, Csomós Hedvig, Pónya
Mónika és Bodnár Róbert állították össze,

valamint koordinálták a szakmai gyakorlat programjait. Közös erővel dolgoztak
a program sikeres lebonyolításán. Céljuk volt, hogy a bevált és méltán népszerű programok mellett a fiatalos lendület
megőrzése érdekében újabb programokkal is kedveskedhessenek vendégeinknek.
A szakmai gyakorlat fő célja, hogy az
atomerőmű általános bemutatása mellett,
mindenki az általa tanult szakirányban
részletesebben is megismerhesse az atomerőmű működését, az alkalmazott technológiákat, vizsgálati módszereket. Erre
az a két nap állt rendelkezésre, amikor
kis csoportokra bontva, kollégáink lelkes
segítőkészségének köszönhetően az adott
szakterületeken valós környezetben folyt
az intenzív munka. Természetesen ahhoz,
hogy tartós szakmai és baráti kapcsolatok alakulhassanak ki, néhány szervezett
szabadidős programra is
gondolni kellett. Amellett,
hogy ezek az események
színesítik a szakmai gyakorlatot, remek alkalmat
teremtenek arra, hogy
kötetlenebb formában ismerkedhessenek az ide érkező diákok egymással, az
atomerőmű dolgozóival és
a városunkkal is.
Mindkét szakmai gyakorlat hivatalos megnyitójára a város gyönyörű
épületében, az Erzsébet
Nagy Szálloda különtermében került sor. Először

a diákok az atomerőmű felépítésével és
működésével ismerkedtek. Üzemlátogatás keretében megtekintették az atomerőmű főbb létesítményeit és bepillanthattak
az ott folyó munkákba. A KGYK-ban a
fő berendezéseket nézhették meg valós méretükben, míg a szimulátorban
betekintést kaptak arról, hogy hogyan
zajlik az atomerőmű irányítása, technológiájának a felügyelete és milyen üzemállapotok fordulnak elő. Cserháti András
tartalmas előadása révén tájékoztatást
kaptak az atomerőmű hazai villamosenergia-termelésben betöltött kulcspozíciójáról, jelenéről és a tervezett bővítésről.
Látványos körülmények között ismerték
meg az atomerőmű tűzoltóság tevékenységét és eszközeit, csakúgy, mint a KKÁT
üzemi létesítményeit. A kitartó tanulás
számos kötetlen programmal zárult. Közös vacsora, csapatépítés a Prelátusban,
illetve a Tekézőben, valamint pincebuli
a Sárgödör téren. A szervezők aprólékos
gondossággal állították össze a régió kulturális és történelmi kincseit bemutató
programokat. Kiváló és tapasztalt idegenvezetők, muzeológusok adtak ismertetést
Pakson, Dunakömlődön, Pécsen és Székesfehérváron a városnézés, valamint a
múzeumlátogatások alatt.
A szakmai gyakorlat balatonfüredi
pihenéssel zárult, ahol a diákok igénybe
vehették a Rekreációs Központ szolgáltatásait, vitorláztak, kirándulhattak, kerékpározhattak.
A két hét alatt megélt élményekről faggattam a diákokat, akik közül

Szeretek dolgozni, a tétlenséget nem bírom!
Bacs Sándor fegyveres biztonsági őr
Bacs Sándor 1982. március 19. óta a
fegyveres biztonsági őrségnél dolgozik.
Szabadidejében szőlészkedik, borászkodik. A paksi Gastroblues Fesztivál rendszeres résztvevője. A gasztronómiai rendezvényen Madocsát képviselve baráti
tárasággal számos díjat nyert a halászlé
és bográcsban készült ételek versenyén.
– Milyen feladatokat látsz el a munkakörödben?
– Az erőmű belső őrzése a feladatom,
amit összetett őrzési formában hajtok
végre.
– Család, hobbi?
– Három lányom van, 30, 28 és 18 évesek. A kis unokám hat
éves, aki nagy boldogság számunkra. Feleségem 1979 óta PA
Zrt.-s, a dokumentációs tárban dolgozik. Harminchárom éve vagyunk boldog házasok.
A hobbim az erőművi éveimmel összeköthető, olyan értelemben, hogy 1982-ben kezdtem szőlészkedni, majd borászkodni. A
munkámon kívül ez köti le az időm túlnyomó részét. A Magyar
Borok Házában 2000-ben elvégeztem egy borbíráló tanfolyamot.
Azóta szívesen teszek eleget borbírói meghívásoknak, így a paksi városi borversenyen és sillerfesztiválon is, amennyiben időm
engedi.
Boraim fehér, vörös és rozé bor. Nagyon sok díjat elhoztam már
versenyekről. A legbüszkébb a Paks kistérség, illetve a Dunamenti települések borversenyén elért (vörösbor kategóriában) legjobb
vörösbor díj. A Paks hegyközség választmányának a tagja vagyok.
A szőlészet mellett még szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozom, ez még belefér a szabadidőmbe. Persze a munka mellett
minden évben van a tanyán egy sütögetőpartival egybe kötött,
„venyigeégetés” a barátokkal, ami már szinte hagyománnyá vált.

– Mit mesél neked egy jó bor?
– Kedvenceim a rozé és a vörösbor. A rozé legyen mindig üde
és friss, a vörös pedig testes, karakteres, érett gyümölcs ízére emlékeztető. Egy bort úgy közelítünk meg, amikor ki van töltve a
pohárba, megnézzük a színt, a tisztaságot, hogy az adott kategóriába beillik-e, illatoljuk. Borbírálatkor a pontozási rendszerben is
a színtisztaságot, illatot, zamatot és az összbenyomást vizsgáljuk.
Megforgatjuk, és megnézzük hogyan viselkedik a bor a pohárban,
majd kóstolunk, de óvatosan, mert egy versenyen akár negyven
vagy annál is több bormintát kell kóstolni.
– Jövőbeni tervek?
– Tervek mindig vannak! Jelen pillanatban a présházam felújításán dolgozom, most a belső munkák folynak. A gyerekek építkeznek, ott is mindig kell segíteni. Én is kaptam segítséget a szüleinktől. Élni kell vele, ha van rá lehetőség.
A terveim között szerepel, egy újfajta szőlő telepítése. Tavaszszal voltunk Erdélyben egy bortúrán, ahol találkoztam a „fekete
leánykával”. Amit csak és kizárólag Erdélyben termesztenek. Ki
szeretném próbálni itthoni körülmények között, csak a magunk
és a barátaink kedvéért. A bor a francia fajtákhoz hasonlít, testes
bor az igaz, de mégis más. Száraz vörösbor, a szamóca és a feketeribizli lekvár egyfajta keverékét lehet érezni benne. A pincémben
még van pár palack! Csak alkalmanként bontok fel belőle, mert a
borhoz jó társaság kell!
– Mi a legfontosabb dolog az életedben?
– A legfontosabb dolog az életemben az, ha valamit csinálok,
akkor azt mindig úgy csináljam, hogy abban hibát ne lehessen
találni! Nem szeretem a félmunkát. Ha szőlővel foglalkozom, ha
szántóföldeken és a munkahelyen is. Szeretek dolgozni, a tétlenséget nem bírom! Fontos maradéktalanul ellátni azt, ami az emberre rá van bízva, a legjobb tudása szerint! Persze hibázni lehet,
mert nincs olyan ember, aki ne hibázna. Az élet erről szól!
Orbán Ottilia

Kovács Roland Kassa mellől érkezett, és
a Kazinczy Ferenc Magyar Diákszervezet
alelnöke. Elmondta, hogy nagy izgalommal várták a szakmai gyakorlatot, hiszen
számos jelentkező közül csupán néhány
fiatal ismerheti meg részletesen a paksi atomerőművet. A gyakorlat keretében
olyan ismereteket szereztek, láttak és hallottak, amiről eddig csak keveset tudtak.
Sipos Lehelt a közös kulturális és a csapatépítő programok értékelésére kértem:
– A kulturális programok is igen tartalmasak voltak, lehetőséget adtak Paks
város jelenének és múltjának, továbbá a
magyar történelmünk szempontjából jelentős szerepet betöltő Székesfehérvár
értékeinek megismerésére. A megyeszékhelyen tett kirándulás során számos
építészeti és történelmi relikviában gyönyörködhetett a csoport. Örültünk, hogy
az egyházmegyei kiállítást is megtekintettük, ahol Szent István ereklyetartóját,
koponyacsontjait is láthattuk – mesélte
Lehel, majd hozzátette – persze a tekézés
és a pincebuli is fergeteges volt.
Végül Ropog József így összegezte
a két hetet: – A részletes atomerőművi
technológia megismerése mellett, kiváló
programokban vehettünk részt. Szoros
barátságokat kötöttünk, és életre szóló
élményekben volt részünk. A jövőre érkező diákok figyelmét felhívtam arra,
hogy legyenek aktívak, sokat kérdezzenek, mindent, amit lehet, próbáljanak ki.
Köszönünk mindent a szervezőknek és a
vendéglátóinknak.
BR

Aki Pécsre látogat…
Pécs a múlt évben,
2010-ben volt Európa kulturális fővárosa.
Szépen megújult, sok
új létesítménnyel gazdagodott. Ezek közül
szeretném kiemelni
és felhívni az oda látogatók figyelmét a
Zsolnay-gyár területén
(a Sikorsky-villában) lévő nagyon gazdag összeállítású, szép kiállításra, a Gyugyi László-féle Zsolnay-gyűjteményre. A gyűjtemény közel 600 darabból áll, köztük sok világkiállításra készült díjnyertes
alkotás is helyet kapott, a világon páratlan értéket
képviselnek. A kiállítás darabjai a gyár 40 évet átölelő időszakának termékei. Három nagy korszakra
oszthatók: a historizmus, a millennium és a szeceszszió periódusaira.
A Gyugyi-gyűjtemény, a Zsolnay aranykora c.
kiállítás most még előzetes bejelentkezés alapján
csütörtöktől-vasárnapig 10, 14 és 16 órakor tárlatvezetéssel látogatható. Helyszín: Zsolnay-negyed
(7630 Pécs, Zsolnay utca 37.), Major utcai bejárat.
Bejelentkezés a 30 562-3760 telefonszámon (és a
gyugyi@zsn.hu e-mail címen).
Néhány szó a gyűjtőről: Dr. Gyugyi László elektromérnök (szül. Tamási, 1933) tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetemen, a londoni, a salfordi és a
pittsburgi egyetemen végezte. A tudományok mestere és a filozófia doktora. A Westinghouse Központi
Kutató Intézetében dolgozott. Több könyv szerzője,
50-nél több tudományos publikáció és 78 szabadalom tulajdonosa. Számos magas rangú nemzetközi
kitüntetés díjazottja.
Hamvai László
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Munkatársainkról
A technológiai újítások nagykövete: Gyulai János
nyos egység”, amely a lebegőpontos számításokat is kezelni tudta. Ott találkozott
először a COBOL programnyelvvel is, ami
többek közt a Passport-nak is az alapja.
Szegeden a vizsgákra az uszodában készült fel, ahol a helyi sportolók edzését látva, kérte, mérjenek neki is egy időt. Mezítláb megverte a „békalábasokat”, így később

fotó: Nagy-Batiz Erzsébet

Szerkesztőségünk egyik tagja, Gyulai János cikkei által az újság olvasói rendszeres
betekintést nyerhetnek a legfrissebb technológiai fejlesztésekbe.
A Műszaki Alkotói Pályázat nyerteseinek
munkájáról, a nemzetközi- és hazai informatikai konferenciákról, ipari vásárokról (CeBIT) vagy akár a német űrközpontról szóló
tudósításai, ismeretterjesztő beszámolói
rendkívül informatívan tárják elénk a technológiai innovációban rejlő lehetőségeket.
Olyan újításokkal ismerkedhetünk meg, melyek közül néhánnyal, a későbbiekben akár
az erőműben is találkozhatunk. Ezek mellett
a Neumann János Számítógép-tudományi
Társaság paksi szervezetének titkáraként a
társaság rendezvényeiről, eseményeiről is
rendszeresen tájékoztatja az olvasókat.
János orosházi, az orosháziak pedig „Tolna megyeiek”, mert a török hódoltság után
Zombáról elvándorolt evangélikus felekezetűek alapították a várost. Vasútgépész
Technikumot végzett Budapesten, ezt követően a BME-n áramlástanból diplomázott.
Az egyetem második évfolyamán ismerkedett meg a számítástechnikával. Az MTA
Számítástechnikai és Automatizálási Kutató
Intézetében lehetősége volt tudományos
diákköri munkát végezni, ahol szilárdsági
és hőfeszültségi számításokat végzett. Társadalmi ösztöndíjas volt, tanulmányai befejeztével Szentesre került a MÁV fűtőházához, ahol adódott egy informatikai feladat:
a mozdonyfordulókat kellett beosztani több
feltételnek megfelelően. Ennek megoldása
kapcsán bekerült a MÁV Igazgatóságra, Szegedre a kibernetikai csoporthoz. Akkoriban
öt Honeywell számítógép volt az országban,
egyedül a MÁV gépében volt ún. „tudomá-

már versenyekre is járt a csapattal. A szegedi
egyetemi éveket követően az orosházi üveggyárban a szervezési osztályon kapott munkát, ahol az olvasztókemencék felújítási projektjének számítógépes hálótervét készítette
elő. Paksra, az erőműbe 1980-ban került. Az
építés idején a karbantartási osztályon hálótervezéssel foglalkozott. A hálótervezés
lényege többek közt a berendezések javításához szükséges idő és kapacitás tervezése.
A munkatempóra jellemző volt, hogy hétfő
hajnalban elmentek Budapestre (az Elektromos Műveknél lévő IBM 370-es számítógépen) hálótervet futtatni, és csak kedd

reggel jöttek vissza, de még aznap délután
visszamentek, hogy teszteljék a módosított
változatot is. Ezt követően átkerült az informatikai csoporthoz, majd az MVM Informatikához. Az itt töltött évek alatt sikerült először
kijutnia Münchenbe a Systems kiállításra, és
az ottani szakemberekkel való beszélgetés
további látogatásokra ösztönözte. Kirándulást szervezett a CeBIT-re, ahol többek
közt előadást lehetett hallani a memóriakártyákról még
jóval az elterjedésük
előtt. Jánost leginkább az új technológiák erőműben való
hasznosíthatósága
érdekelte, erre több
lehetőséget is látott, ilyen volt a 3D-s
egér
lehetséges
szerepe a korrózió
okozta hibák AutoCAD-es lokalizálásában, a 3D-s nyomtatók komplex képességei,
vagy a dinamikus menekülési útvonal kijelölése labirintusnak tűnő zárt helyeken egy
rádiófrekvenciás kézi készülék segítségével.
Elmondta, bár az interneten sok mindent
meg lehet találni, azért érdemes különböző konferenciákon részt venni, mert olyan
újdonságokkal találkozhat az ember, amire
eszébe sem jutna rákeresni a neten. Ennek
kapcsán kezdett a konferenciákon szerzett
tapasztalatairól írni, majd vált később aktív
tagjává a szerkesztőségnek.
A konferenciákon való részvétel és szerkesztőségi munka mellett megmaradt a

sport szeretete is. Az úszással való kapcsolat még otthon, Orosházán kezdődött. Szenior kategóriában a mai napig részt vesz az
egykori edzője tiszteletére Gyopárosfürdőn
évenként megrendezett Nagy Sándor Emlékversenyen. Tíz alkalommal úszott Kalocsára, számtalanszor úszta át a Balatont.
Olimpiai ötpróbázóként kijutott a pekingi
olimpiára. Nyugdíjasként, társadalmi munkában az MVM Informatika Zrt. iparági
sportkoordinátora. Miután úttörő szerepet
töltött be a Balaton-átúszás vonalkód alapú egyéni időmérésének kidolgozásában és
megvalósításában, évekkel később úgy gondolta, fel kellene eleveníteni egy régi paksi
hagyományt, melyről egy, a Paksi Tükörben
megjelent, Beregnyei Miklós által írt cikkben
olvasott. Megtudta, hogy 1886-ban a helyi
nemes ifjak leúsztak a Dunán Paksról Uszódra. Utánanézett a paksi monográfiában, így
jutott el Daróczy Zsigmondhoz. Az ő és fiai
tiszteletére kapta ez a Duna-átúszás a Daróczy-virtusúszás nevet, melyet először 2001ben rendeztek meg, az eredeti táv dupláján,
15 km-en, Paks és Kalocsa között.
János aktív életvitelére jó példa, hogy
két héttel a virtusúszás után „Kirándulás a
jövőbe” névvel utazást szervezett Svájcba
a megye fizika iránt érdeklődő diákjainak,
mely során meglátogatták a Lausanne-i állami egyetemet (EPFL), Genfben a CERN-t,
a Grenoble-ban az ILL és az ESFR anyagvizsgáló intézeteket. Az említetteken kívül
még számos turisztikai látnivaló színesítette
a programot. A résztvevőket az utazás során egy, János által készített igen informatív
kiadvány segítette.
Kárpáti Viktor

Rőfi Gyula, a grappling magyar bajnoka
Dolgozik az atomerőmű beszerzési osztályán egy
bizonyos Rőfi Gyula nevezetű közgazdász, aki az
Ukrajnában rendezett idei grappling-Európa-bajnokságon képviselte hazánkat, és a szeptemberi
világbajnokságon is részt vesz. Mielőtt azonban
elmerülnénk annak taglalásában, hogy mi is az a
grappling, talán előbb beszéljünk arról, hogy ki is az
a Rőfi Gyula.
A mai napig Szekszárdon él, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdasági Karán szerezte meg a diplomáját, és
nem sokkal ezután sikerült is elhelyezkednie a paksi
atomerőműben. A harcművészetekkel már nagyon fiatalon megismerkedett, ugyanis tizenhárom éves kora
óta cselgáncsozik. A szabadideje nagy részét azóta
edzőtáborokban, versenyeken tölti, az idők során megszerezte a barna övet, az igazi sikerek mégsem ebben a
sportágban vártak rá. Néhány évvel ezelőtt támadt fel
az érdeklődése a grappling iránt, amely a cselgáncs, a
kempó, a bírkózás, a jiu-jitsu és a brazil jiu-jitsu szabályrendszeréből alakult ki. A küzdelem állásból indul, de a nagy
részét a földharc teszi ki. Tilos az ütés, valamint a testre és a fejre történő rúgás, ezenkívül azonban engedélyezett az összes
földrevitel, a dobás, a leszorítás, a fojtás, nem utolsó sorban
pedig a karok, a lábak és a gerinc feszítése. Ha valakinek esetleg az az érzése támadt volna, hogy ez egy meglehetősen kemény sport… nos, nem jár messze az igazságtól. A grappling
ugyanis Magyarországon a pankrációval működik egy szakági
szövetségben a Magyar Birkózó Szövetség égisze alatt, és a
hozzáértők véleménye szerint ez jelenti az MMA (vagy ismertebb nevén a „ketrecharc”) valódi előszobáját. Gyula számára

azonban a grappling nem egy erőszakos, durva sport, hanem
a különleges technikák gyűjtőhelye, melynek révén kibontakozhat igazi szenvedélye, a földharc, amit a judóban is a leginkább szeret.
Mindössze néhány év kellett ahhoz, hogy az elméleti szintű ismerkedéstől eljusson az első versenyekig. Idén tavasszal
az edzője, Szőts Gábor ösztönzésére benevezett két országos
versenyre is. Az az apróság már csak a helyszínen derült ki,
hogy az ott szerzett pontokkal az Európa-bajnokságra és a világbajnokságra válogatták a résztvevőket, s mivel Gyula egy
harmadik, majd egy első helyet is kiharcolt, pillanatok alatt

az Eb-n találta magát. A versenyt Ukrajnában rendezték, egy Odessza közeli tengerparti kisvárosban. Gyula sajnos csak a részvétel jogát nyerte meg, az utazást
azonban már önerőből kellett megoldania. Szerencsére a cégvezetés kellő időben segítséget nyújtott
az egyesületének, így semmi nem akadályozhatta
meg az újabb magyar sikert. A nagyszabású viadalra
körülbelül tizenöt országból érkeztek sportolók, hogy
összemérjék erejüket – nem kis feltűnést keltve ezzel
a helyiek között. Gyula a 65 kilogrammos súlycsoportban indult és ötödik helyezettként végzett, ezzel pedig egy újabb életre szóló emlékkel lett gazdagabb.
A következő állomás a világbajnokság lesz, amelyre
szeptember 29. és október 2. között, Belgrádban kerül
sor. Addig is keményen készül az újabb kihívásra, Siófokon egy brazil mester tanította a jiu-jitsu fortélyaira,
Baján pedig körülbelül 500 másik sportolóval közösen
vett részt egy cselgáncs edzőtáborban. Sőt, a tökéletes
eredmény érdekében egy 28 kilogrammos vasgolyóval (kettlebell) is erősíti izmait, a fennmaradó szabad óráiban.
Sportolói pályafutását családja a kezdetektől fogva támogatja, így külön köszönetettel tartozik szüleinek és öccsének
– aki nem mellesleg gyakori edzőpartnere is a küzdősportok
kemény világában.
Nyugodt szívvel kijelenthetjük, hogy a váltás sikeres volt.
A sok évi cselgáncsozásnak hála, megtanulta mindazokat
az alapokat, amiknek köszönhetően megszerezte a magyar
grappling bajnoki címét. A judó továbbra is fontos szerepet
tölt be az életében, de úgy tűnik, az igazi sikerek ebben az új,
különleges sportágban várnak rá.
-csa-
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mölcsökkel, fertőzött élelmiszerekkel,
part menti vizekben tenyésztett tengeri
állatokból készült nyers vagy nem eléggé
átfőzött tengeri ételekkel kerül be a szervezetbe. A Földközi-tenger kagylóinak
40%-a fertőzött. A hepatitis A vírus igen
ellenálló, csak 100˚C-on, ötpercnyi forralás után pusztul el. Tünetei a hirtelen
láz, étvágytalanság, hasi- és végtag fájdalom, általános gyengeség – néha kórházi
kezelést igényelnek. Az alapvető higiénés
rendszabályok betartásával csökkenthetjük a fertőződés esélyét.
r A hepatitis B vírus szexuális úton,
vérrel és testváladékok által terjed, de a
fertőzés átvitelére alkalmas lehet (minimális mennyiségű vérzéssel járó) véletlenszerű karcolás, testékszer berakatása,
cseréje, tetoválás készíttetése, akupunktúrás kezelés, sebészeti, fogászati beavatkozás is, illetve közvetíthetik eszközök,
tárgyak (borotva, fogkefe közös használata). Férfiakban gyorsabban fejlődik ki,
mint a nőkben, valamint a krónikus formája hatszor gyakoribb testi adottságaik
miatt. A fertőzések 10%-a válik krónikussá, ami májzsugorhoz, májrákhoz vezethet. A fertőzésnek hosszú a lappangási ideje (akár 28 hét), a fertőzött hosszú
ideig munkaképtelenné válhat. Magyarországon 1999 óta oltják a 14 éveseket,
2010 óta már a 13 éveseket is hepatitis B
ellen. A Twinrix védőoltás mindkét vírus
ellen védettséget biztosít – utazás előtt
legalább egy hónappal kell elkezdeni a
több részből álló kúrát.
r A hepatitis C vírus genetikai anyagának folyton változó szakasza miatt ellene nem lehet védőoltást kifejleszteni.
Nemcsak a májat támadja meg; ízületiés bőrpanaszokat, izom- és vesegyulladást is okozhat. A fertőzöttek 25%-a 3-4
hónapon belül magától meggyógyul, vírusmentes lesz. A maradék 75% viszont
fertőzött marad és alattomos, krónikus
májbetegség alakul ki náluk.
Érdemes odafigyelni, betartani a
szabályokat, hogy megelőzhessük a
bajt!
gyulai

Július 11-15. között és
augusztus 22-26. között
Egészségkuckó nyári napközistábor néven programot rendezett a PA
Zrt. személyzetfejlesztési
csoportja, ami nagy érdeklődéssel zajlott le. A
kétszer egy hetes programon az atomerőmű munkavállalóinak gyerekei
vettek részt. A tábornak
az ESZI Főiskola épületében lévő Egészségközpont adott helyet, ahová
7:30-tól várták a gyerekeket délután 15
óráig. A program kiemelt tevékenysége
az egészségfejlesztés, egészségnevelés volt
az iskoláskorú gyerekeknél (8-12 éves).
Két turnusban összesen huszonnégy gyermek vett részt, heti 4000 Ft-os résztvételi
díj ellenében, amely napi háromszori étkezést biztosított a gyerekeknek, a finom
ebédet a Familia Pizzériában fogyasztották el, mely igazodott az egészségtudatos
táplálkozás kialakításához (leves, főétel és
gyümölcs). A gyerekek ezekben napokban
megismerkedtek az egészség fogalmával,
a megfelelő és helyes táplálkozással, a betegségek megelőzésével, a prevencióval,
melyben Moraveczné Schmidt Krisztina,
a Nukleo-Med Kft. munkatársa, és Nyiratiné Fehér Edit, a személyzetfejlesztési
csoport munkatársa segített. Az ismeretszerző foglalkozások mellett nagy szerepet

fotó: Somogyi László

A Magyar Újságíró Szövetség médiakampány-pályázatot hirdetett a májrák megelőzése érdekében. A díjkiosztó ünnepséget július 28-án, a hepatitis
világnapján (vírusos májgyulladás)
tartották a székházban. A „sárgaságot” okozó különböző vírusokat az
ABC betűivel jelölik.
r A májrák a legalattomosabb daganatos betegség, ugyanis tüneteket már
csak előrehaladott állapotban mutat.
Évenként körülbelül ezren halnak meg
Magyarországon e betegségben. A daganat az esetek 60-70%-ában hepatitisz
C fertőzésből, 10–20% a hepatitis B, a
fennmaradó kb. 20% a túlzott alkoholizálás eredményeként, májzsugorból alakul
ki – jelentette ki prof. dr. Bodoky György,
a Magyar Klinikai Onkológiai Társaság
tiszteletbeli elnöke. A betegek egy jelentős része olyan késői stádiumban kerül
orvoshoz, hogy szinte már esélytelen a
gyógyulásra, pedig a korai szakaszban
akár egy kisebb műtét is elegendő lehet
ahhoz, hogy végleg legyőzzük a rákot. A
kockázatot növelő betegségek megelőzése, illetve kezelése mellett a rizikócsoport tagjainak rendszeres, ultrahangos
vizsgálatával is sokat léphetnénk előre a
májrák elleni harcban.
A megelőzés egyik jelentős frontja az
ismeretterjesztés. Ebben a tájékoztató
munkában részt vesznek a nagy gyógyítási tapasztalattal rendelkező orvosok,
nővérek, ápolók, gyógyszerkutatók és
számos hírneves gyógyult beteg. Szűrővizsgálatra jelentkezéssel idejekorán
megelőzhető a nagyobb baj. Leginkább
azonban az egészséges életmód választásával csökkenthető a kockázat.
Ha már megvan a „baj”, sokat segíthet
a lelki segélyszolgálat úgy a betegnek,
mint a családjának.
Napjainkban az AIDS-vírustól félnek,
holott májgyulladást okozók százszor
fertőzőbbek, nagyon könnyen elkaphatók és minden kontinensen előfordulnak:
r A hepatitis A vírus kórokozója a
szájon át – mosatlan zöldségekkel, gyü-
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Egészségkuckó
nyári gyerektábor

Jó előre tudni:
a májrák megelőzhető

kapott a testmozgás is minden nap, Tyukos Anett közreműködésével tornásztak,
és Lukácsné Illés Éva tartott gyerekjógát
a résztvevőknek. Lacza-Brázay Bernadett,
Somogyi László, Borbély Sándorné és Foki
Györgyné gondoskodtak a napok további
részeinek tartalmas kitöltéséről. Így egészségmegőrző plakátok készítése, kézműves
foglalkozások, személyiségfejlesztő játékok. A gyerekek szerda délelőtt az Ürgemezőn „számháborúztak”, mely az egyik
legkedveltebb tábori program lett a „rókavadászat”, az „activity” és a „maffia” játék
mellett. A gyerekek a mozgásos játékokon
kívül bemutathatták „színészi” képességeiket is a „Beugró” című műsor mintájára, illetve saját meséjüket szereposztással
elő is adták egymásnak. A gyerekek várják a mielőbbi folytatást, elmondásuk szerint nagyon jól érezték magukat, ezt az is
mutatja, hogy akik csak
csütörtökig szervezték a
hetet, még pénteken is
visszajöttek, és a szülők
visszajelzései is pozitívak, hiszen nyolc órán
keresztül a gyerekeik
felügyelet mellett játszhattak, és játszva tanultak. Az őszi szünetben
hasonló programokkal
várják a szervezők az érdeklődő munkavállalók
gyerekeit.
Somogyi László

„Együtt az egészségért és munkabiztonságért”
A paksi atomerőmű vezetése és a munkavédelmi bizottság 2005-től kétévenként rendezi
meg az „Együtt az egészségért és munkabiztonságért” elnevezésű munkavédelmi napot. A
szervezők az idén október 26-án 8-14 óra között
várják az érdeklődőket az irodaépület előadótermébe és előterébe. A látogatók változatos
témájú szakmai előadásokat hallgathatnak,
emellett megismerkedhetnek a biztonságos
munkavégzéshez szükséges eszközökkel is.
Szabó Béla, a Munkavédelmi Bizottság elnöke elmondta, a rendezvény célja a széles körű
munkavédelmi ismeretbővítés, tájékoztatás
valamint az, hogy a munkavállalók számára
megerősítést tudjanak nyújtani az egyéni vé-

dőeszközök használatának és a szabályok betartásának fontosságáról a munkabalesetek és
foglalkozási ártalmak megelőzése érdekében.
A piacvezető kiállítóknak köszönhetően a munkavállalók tájékozódhatnak a legújabb egyéni
védőeszközök tulajdonságairól és a használatukra vonatkozó előírásokról. A nap „sztárvendége” Besenyei Péter műrepülő oktató lesz. A
tervezett (égi-földi) szabadtéri bemutatókkal
szeretnék növelni a munkatársak érdeklődését,
élményét.
Ezúton is tisztelettel meghívjuk az erőmű
területén dolgozó munkavállalókat (PA Zrt.,
beszállítók), hogy érdeklődésükkel járuljanak
hozzá a munkavédelmi nap sikeréhez. A ren-

dezvény jól illeszkedik a társaság egységes és
átfogó megelőzési elveihez, üzenete és célja
egyben a biztonságos üzemeltetéshez szükséges elkötelezettséget is erősíti. A gyakorlat
bizonyítja, hogy a munkahelyi munkavédelem
megvalósítása nem csupán a megfelelő szabályzáson, hanem a munkáltató és a munkavállalók jó együttműködésén is alapul. Ennek
figyelembevételével a Munkavédelmi Bizottság
felkéri a munkahelyi vezetőket, hogy ösztönözzék és tegyék lehetővé a munkavállalók részvételét a programokon. A rendezvénnyel kapcsolatos részletes információkat október elején
tesszük közzé.
-kárpáti-
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Hogyan töltik napjaikat az atomerőmű
nyugdíjasai?

Amikor Tóth Lajos kollégával találkozót beszéltem meg, még nem tudtam, hogy Szekszárdon, a Lisztes-völgyben lévő tanyájának terasza lesz az interjú helyszíne. A város
zajos nyüzsgéséből távolodva a szőlő-gyümölcsös környezetében és csendjében értettem meg igazán, hogy házastársával,
gyerekeivel és unokáival miért szeretik idejük nagy részét itt tölteni. Lajos elmondta,
hogyan került Szekszárdra, a paksi atomerőműbe, majd beszélt a szőlőtermesztés
és borkészítés szeretetéről. Természetesen
minden történetének fontos szereplői a családtagok, főként imádott öt unokája.

– Mesélnél arról, hogyan lettél szekszárdi?
– Vámosmikolán laktam, majd Budapesten, a kertészeti egyetemen tanultam. Gyerekkorom óta nagy volt a mozgásigényem, a
gimnáziumban kézilabdáztam, az egyetemi
évek alatt pedig a Bartók Béla táncegyüttesben táncoltam. Mindig úgy éltem, hogy bármihez fogtam, abból igyekeztem a maximumot kihozni. Így voltam a tánccal is. Büszke
vagyok, hogy az országban elsőként nyertem
el tánc kategóriában a „népművészet ifjú
mestere” címet. Feleségem szintén a kertészeti egyetemen tanult, ott ismerkedtünk
meg. Szekszárdra költöztünk, a szülei által
elkezdett családi ház építését mi fejeztük be,
azóta is itt lakunk. Hét évig a megyei kórház
palánki gazdaságát vezettem, onnan biztosítottuk a kórház élelmezésének ellátását.
– Mikor lettél a PAV dolgozója?
– 1983. június 15-én kezdtem dolgozni az erőműben. A gondnokság és a primer
köri szolgáltatás osztállyá szervezése után
az osztályvezetői állásra pályáztam és elnyertem. Sokrétű volt a feladatunk, 500 fős
volt a létszámunk. Hozzánk tartozott a létesítmény-üzemeltetés, a primer- és szekunder
köri, valamint a külső szolgáltatás, a lakótelepi lakásállomány, a sporttelep, a szauna,
a balatonfüredi REKÖ, a soproni üdülő és a

Nyugdíjasnap
2011. szeptember 2-án az üzemi terület kisvonattal történő bejárása közben nyugdíjasainkat meglepetés várta, hiszen meglátogathatták a még készülő Atomenergetikai Múzeumot, ahol szembesülhettek azokkal a tárgyakkal, berendezésekkel, amelyek között
több évtizeden át dolgoztak. A nyugdíjasok a Hamvas István vezérigazgató és Süli János vezérigazgató-helyettes részvételével zajló
fórumot követően megválasztották Majoros Jánost és dr. Germán
Endrét a menedzsment és a nyugdíjasok összekötőjének, akik a közel 2000 fős nyugdíjas tábort képviselik.

Fotók: Bodajki Ákos, Wollner Pál, Vincze Bálint

Fadd-Domboriban lévő pihenőtelep. Jó „csapattal” dolgoztunk, ma is szívesen emlékszem vissza azokra az időkre, vezető kollégáimra és munkatársaimra. 2005-ben lettem
nyugdíjas.
– Készültél a nyugdíjas évekre?
– Igen, módszeresen készültem. Az egyetemen gyümölcstermesztést tanultam. A
feleségem szüleitől örököltünk szőlő ingatlanokat, majd a szomszédoktól is vásároltam, ma már összesen két hektár területen
hagyományos magyar és világfajta szőlőket
termesztünk. Gyümölcsfáink terméseit családi fogyasztásra dolgozzuk fel.
– Volt szerencsém látni a „borkészítő
műhelyedet”, amely a „Tóth pince” nevet viseli. Mesélnél erről is?
– 1978 óta foglalkozom borászattal,
rendszeresen benevezek városi, megyei és
országos versenyekre, több aranyérmes borral is büszkélkedhetek. A bort szőlőfajta szerint készítem, a mintát előzetesen laborban
vizsgáltatom be. A tanya földszintjén van a
feldolgozó, speciális gépekkel, valamint a
pince, ahol a bort hordókban és palackokban
tárolom. Az emeleti rész alkalmas családi események és baráti összejövetelek tartására.
– Mesélj, légy kedves, a családodról és a
közös élményekről!

– Két lányunk van. Márta a családjával
Budapesten él, közgazdász és szakokleveles
külügyi szakértő. Imola zenetanár, ők Szekszárdon laknak. Három lány és két fiú unokánk van, a legkisebb kettő, a legnagyobb
hétéves. A szőlőmunka folyamatos elfoglaltságot ad számunkra, feleségem pedig még
heti két alkalommal Pakson a polgármesteri
hivatalban dolgozik. Mindezt úgy intézzük,
hogy a gyerekekkel és az unokákkal a lehető
legtöbb időt tudjuk eltölteni, közös utazásokat, kirándulásokat szervezünk velük. Feleségem idős édesanyja szintén szekszárdi, az ő
ellátásáról is mi gondoskodunk.
– Jókedvű és kiegyensúlyozott vagy, miből nyered az energiát?
– A borászat mellett van egy másik hobbim, ami testileg-lelkileg is erősít és kondícióban tart. A feleségemmel egészségmegőrzés
céljából kínai harcművészeti edzésre járunk,
és évente részt veszünk egy egyhetes táborban. A tai chi egyik legnehezebb fegyveres
formája a kard, célom ennek minél teljesebb
elsajátítása. Emellett energiámat abból a sok
örömteli élményből nyerem, amit a családon
belül egyedüli nagypapaként az unokáim
társaságában megélek.
Kzné

Az idősek
nappali ellátásáról
Pakson az idősek számára számos lehetőséget kínál a Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központ, ahol a magányosan élők klub keretében találkozhatnak
kortársaikkal, és kulturált körülmények
között tölthetik szabadidejüket.
A központ munkatársai szeretettel és
megértéssel foglalkoznak az idősekkel,
segítik őket a mindennapi problémáik
megoldásán túl abban is, hogy a lelki
problémák ne veszélyeztessék mentális
egyensúlyukat, egészségüket. Napközben teljeskörű ellátást – igény esetén
akár napi háromszori étkezést – biztosítanak, a be- és hazajutáshoz szállító
gépkocsit szerveznek. A klubprogramok
mellett, melyeket képzett szakemberek
irányítanak (társasjátékozás, kártyázás, puzzle, hímzés és egyéb kézműves
foglalkozások), újságok, könyvek, tévé,
rádió, videó- és DVD-filmek segítik
a szabadidő aktív eltöltését. A paksi
Nyugdíjas Klub tagjaival való jó kapcsolat révén közös rendezvényeket is
szerveznek. Az idősek nappali ellátását
felvállaló szolgáltatással gondoskodnak az idősek személyes gondozásáról,
rendszeres vérnyomás- és testsúlyméréséről, egyéni és csoportos tornájáról,
pihenéséről, tisztálkodásáról, ruházatának tisztításáról, valamint szociális
ügyeinek intézéséről.
A Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központ vezetője Borbás László, az idősek
nappali ellátásának vezetője dr. Szitáné
Szabó Katalin. A központ Paks, Templom
u. 6. szám alatt található. Tel.: 75/511-036.
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Nekrológ
Olasz Lajos (1948–2011)

Múltidéző
Jövőre lesz az 1. blokk párhuzamos kapcsolásának (1982. 12. 28.) 30. évfordulója, ami által
érdemes visszatekinteni arra is, milyen hatással
volt Paks nagyközség épített környezetére a XX.
század legnagyobb ipari beruházása. A Paksi Tükör 2011/3. számában elindult ezen változás bemutatása „Mezővárosból atomváros” címmel. Lapunkban csak arra van lehetőség, hogy felhívjuk
olvasóink figyelmét erre az érdekes visszatekintésre.
-beri-

Peltzer Tibor (1949–2011)

Törzsgárdatagsági elismerések
2011. augusztus

40 éves
Simonné Hlogyik Ágnes üvig vefo veo,
1971. VIII. 17.
30 éves
Bíróné Nyers Tünde huig hufo jlo, 1981. VIII. 17.;
László Zoltán huig okfo szimo, 1981. VIII. 19.
Tasi István big minfo avo, 1981. VIII. 25.
Molnár László üvig üvfo vüo, 1981. VIII. 17.
Hevesi Antal mig mfo vimo, 1981. VIII. 1.
Körmöczi Zsolt mig mfo vimo, 1981. VIII. 27.
Medveczky Zsuzsanna kaig karbantartás
koordinációs csoport, 1981. VIII. 19.
Jégh Lajos kaig kafo rko, 1981. VIII. 1.

Olasz Lajos nyugdíjas kollégánkat 2011. július 8-án a pécsi kórházból hazaszállítása közben érte a halál. 63 évet élt.
Budapesten született 1948. január 28-án. A mezőgazdasági technikumot Palánkon végezte el. 1980. április 1-jétől állt
az atomerőmű alkalmazásában, a sugárvédelmi osztályon
dozimetrikusként kezdett dolgozni. Magas színvonalú, precíz
munkája és megbízhatósága eredményeként 1994-től dozimetriai szolgálatvezetővé lépett elő, amelyet nyugdíjazásáig, 2004.
július 31-ig végzett. Több betanuló szolgálatvezető képzését is
rábízták. Vezetői és kollégái segítőkész, jó kedélyű és humorú emberként ismerték.
Nyugdíjas éveiben Dunaszentgyörgyön lakott feleségével. A család elsődleges volt
számára, csendesen, kiegyensúlyozottan éltek. Két hobbija volt. Elképzeléseit faesztergálással tárgyakba formálva valósította meg. Fényképeivel saját képi világát és
látásmódját örökítette meg, melyet sokan érdeklődéssel csodáltak.
Fájó szívvel gyászolják: felesége, lánya, fia és unokái. Pakson, 2011. július 25-én családi és baráti körben búcsúztatták. A Paksi Atomerőmű Zrt. kollektívája Olasz Lajos
nyugdíjas munkatársunk emlékét megőrzi, nyugodjék békében!
Kzné

Aranyi László Béla kaig üffo mü, 1981. VIII. 31.
Katona Tamás János kbig, 1981. VIII. 1.
20 éves
Fröhlich Viktor József üvig üvfo vüo,
1991. VIII. 21.
10 éves
Herczig Gábor big mtvo, 2001. VIII. 1.
Baranyi Krisztián big skvfo do, 2001. VIII. 1.
Hamvas Sándor vigh vt utaztatási csoport,
2001. VIII. 6.
Benkő Ádám üvig, 2001. VIII. 1.
Lehmann József kaig üffo mü, 2001. VIII. 1.

Gyászhír
Gál János

a vegyészeti osztály nyugdíjasa 66 éves korában,
rövid szenvedés után, 2011. augusztus 25-én elhunyt.

Jákli József (1963–2011)
A szomorú hír hallatán elszorult a szívünk. Egy esztendeig tartó
súlyos betegség után a szekszárdi kórházban, 48. születésnapján elhunyt Jákli József kollégánk.
Debrecenben született 1963. július 6-án. A dunaújvárosi Bánki
Donát Szakközépiskolában gépész szakképzettséget szerzett.
1993. február 1-jén került a Paksi Atomerőmű Zrt. állományába, a turbina osztályon turbinagépészként lelkiismeretesen,
nagy szakmai tapasztalattal végezte munkáját, melynek elismeréseként 2008-ban az „Atomerőmű Kiváló Üzemeltetője” díjban részesült. Halk
szavú, csendes ember volt, családjáért még szakmai előmeneteléről is lemondott.
Bölcskén lakott, nagy szeretettel és odaadással nevelte gyermekeit. Sokat olvasott,
barkácsolt, számítógépes programokat írt. Az élet embert próbáló feladat elé állította. Kitartóan küzdött betegsége ellen, és megfeszített akarattal igyekezett egyedüli
szülőként gyermekeinek nyugodt családi légkört biztosítani.
13 éves ikerlányai és 10 éves kisfia, édesanyja, testvérei és családjuk, a közeli és távoli rokonok, barátok, kollégák 2011. július 12-én a bölcskei temetőben kísérték végső
nyughelyére. Emlékét a Paksi Atomerőmű Zrt. kollektívája tisztelettel megőrzi, nyugodjék békében!
Kzné

Nyugdíjas kollégánk 2011. július 24-én életének 62. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Kálmáncsán 1949. augusztus 24-én született. Villamosenergiaipari technikumot végzett és felsőfokú munkaügyi képesítéssel
is rendelkezett. Az atomerőműben 1987-ben kezdett, a villamos
üzemviteli osztályon elektrikusként a blokkok üzemvitelének villamos szempontból történő kiszolgálása, a villamos háziüzemi
fogyasztók kezelése, illetve az üzemzavarok elhárításában való
részvétel volt a feladata. Kollégái megbízható, segítőkész, optimista gondolkodású, szorgalmas emberként ismerték. 2002. szeptember 30-án vonult
nyugállományba. Családtagjai részvételével aktív és tartalmas nyugdíjas éveket élt
meg. Hobbijai közül első helyen szerepelt a zene, de szeretett főzni, kirándulni, kerékpározni és internetezni is. Pakson lakott feleségével. Két fiúgyermeke van.
Fájó és megtört szívvel búcsúzik édesanyja, felesége, fiai és párjaik, valamint anyósa.
A paksi evangélikus temetőben 2011. augusztus 2-án a család, a rokonok, a barátok,
a volt kollégák és ismerősök kísérték utolsó útjára.
A Paksi Atomerőmű Zrt. kollektívája nyugdíjas kollégánk emlékét megőrzi. Nyugodjék békében!
Kzné

Adorján Jánosné (1953–2011)

Adorján Jánosné szül.: Adorján Ilona nyugdíjas kolléganőnk
2011. július 20-án, életének 58. évében paksi otthonában elhunyt.
Pakson született 1953. augusztus 18-án. 1980-ban kezdett dolgozni az Erbe-nél, majd 1986. január 1-jétől a PAV rendészeti
osztályán beléptetési ügyintézőként mindig felkészülten, precízen, segítőkészen végezte munkáját, kollégái mindig számíthattak rá. Egészségromlása miatt 2005-ben szűnt meg a munkaviszonya. Férjével Pakson lakott, két fiú- és egy lánygyermekük
van. Fiai házasok, általuk három unokával bővült a család. Nyugdíjas éveiben a
családjának élt. Nagy gondossággal ügyelt családi házuk rendjére és tisztaságára,
virágoskertje gondozására. Igyekezett gyermekei és unokái kedvében járni, kedvenc
ételüket készíteni. Súlyos betegségét türelemmel viselte. A családtagok gondoskodása lelkileg enyhítette fájdalmait, amelyet szerettei nem láthattak, mert óvta őket a
szomorúságtól és az aggodalomtól.
Megrendülten búcsúzik tőle édesanyja, házastársa, fiai, lánya, menyei és unokái. A
rokonok, ismerősök és munkatársak 2011. július 22-én, a paksi Fehérvári úti temetőben megtartott szertartáson rótták le kegyeletüket. Emlékét megőrizzük, nyugodjék
békében!
Kzné

Nagyfejeő Jenőné (1940–2011)

2011. július 27-én a szekszárdi kórházban, életének 72. évében
elhunyt Nagyfejeő Jenőné (született: Ágoston Mária) nyugdíjas
kolléganőnk.
Tiszaburán született 1940. március 16-án. Kereskedelmi szakközépiskolát és felsőfokú raktározási szaktanfolyamot végzett. Az
Erbe-től 1986. január 1-jén került áthelyezéssel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. A beruházási raktár nyilvántartójaként dolgozott, munkája során precíz, segítőkész és türelmes volt. Vezetői és kollégái vidám természetű, kedves és kellemes társasági
emberként ismerték. 1991. november 25-én vonult nyugállományba. Férje négy éve
hunyt el.
Dunaszentgyörgyön lakott, egy településen két házas fiával. Nyugdíjas éveit családja
körében töltötte, szívesen kertészkedett, olvasott és rejtvényt fejtett. Az utóbbi években egészsége megromlott, a kórházi kezeléseket türelemmel viselte. A kézimunkák
közül a gobelinezést kedvelte legjobban, gyönyörű képeit emlékül hagyta. Fájó szívvel búcsúznak tőle fiai, menyei és unokái.
A temetési szertartáson megjelentek 2011. augusztus 2-án vettek végső búcsút nyugdíjas kolléganőnktől. Emlékét a Paksi Atomerőmű Zrt. kollektívája megőrzi, nyugodjék
békében!
Kzné
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Pihenés és rekreáció
A balatongyöröki Hotel Panoráma festői szépségű
környezetbe hívja, várja vendégeit. A Magyar Villamos Művek tulajdonában levő hotel kínálata immár
gyógyító wellness szolgáltatással is bővült.

hely adottságai, Keszthely, Hévíz, Sümeg, Badacsony,
Zalakaros, a Kis-Balaton közelsége számos programot
kínál.

A fejlesztésekről Bangó László ügyvezető igazgatótól, a rehabilitációval kapcsolatos tudnivalókról dr. Dudás Margit rehabilitációs szakorvostól, sportorvostól
és Sütő-Sárközi Nikoletta gyógytornásztól kaptunk
ismertetést.
Az évek során folyamatosan figyeltük az
igényeket – mondta Bangó László igazgató. – Az uszodában külön úszósáv áll azon
vendégek rendelkezésére, akik mozgással
kívánják felfrissíteni magukat. Sokak számára kedvelt az élmény- és pezsgőfürdő
használata. A vendégek érkezéskor kapnak
egy kártyát, amivel a hotel melletti strandra
közvetlenül is beléphetnek, és használhatják
a sportklub eszközeit, mint a vízibiciklit, a tenisz- és a röplabdapályát. Az egykori bányászüdülő 2006-tól egész éves működéssel fogadja
a vendégeket, akik az utóbbi évekig leginkább a
Vértesi Erőműtől érkeztek családjukkal. A megújult hotel plusz emelettel bővült, modernizálódtak,
megszépültek a szobák, a közösségi termek, nagyobb
fogadóképességű lett az étteremrész, és létrehoztak
gyerekszobát, felügyelettel. Mindezek eredményeként
a vendégek száma nőtt, és az évek során egyre inkább
kiegészült a külsős, tehát nem iparágból érkezőkkel. A

fotó: Bangó László

A szálloda különféle terápiás csomagokat kínál vendégeinek – tájékoztatott dr. Dudás Margit szakorvos
a gyógyító wellness szolgáltatással kapcsolatban. – A
helyszíni orvosi vizsgálat, állapotfelmérés alapján egyéni fizioterápiás tervet dolgozunk ki. Egyhetes, tíznapos

és kéthetes időtartamra szólnak a kezelések, melyek
aránya megoszlik az elektroterápia, a mozgásterápia, a
masszázs, a pakolások, az ergoterápia között. Rekreációval segítjük a mozgásszervi elváltozások gyógyulását.
Szekunder prevencióval a már meglévőket kezeljük. A
tercier prevenció pedig a maradandó károsodások kezelésére szolgál és a páciens állapotából a maximumot
hozza ki. A lehetőség ajánlott a mozgásszervi problémákkal küszködőnek, a meglévő egészségi állapotukat
megőrzőknek, akiknek visszatérő csont-, ízületi- és
vázizom rendszeri fájdalmaik vannak, illetve sportolók számára. A medence nem termálvizű, ezért
olyan vendégek is kaphatnak kezeléseket, akik
szív- és érrendszeri betegségben szenvednek,
vagy egyéb társbetegségeik vannak.
A gyógytornát különböző eszközök segítik, mint az igen látványos berendezés, a therapy master – meséli Sütő-Sárközi Nikoletta
gyógytornász. – A therapy master az egész test
kezelésére alkalmas izomerősítés, tréningezés,
fájdalomcsillapítás, tehermentesítés elérésére az
ízületek és a gerinc tekintetében, mely által lehetőség van aktív és passzív mozgásra is. A gyógytorna
alkalmával felmérem a mozgásszervi állapotokat, felállítom a terápiás tervet, ennek megfelelően történik a
rehabilitáció. A gyógytorna mellett a pakolások, a maszszázs és a kiválóan felszerelt kondicionáló terem ad lehetőséget a vendégek állapotának, közérzetének javulására. Fontosnak tartjuk vendégeink visszajelzéseit is.
LE/LA

Vadvízi túrán a Moldván
evezésünk gyorsan lezajlott, csak öt kilométert tettünk
meg.
A harmadik napon 15 km várt ránk Rozmberktől Na
Piskarnéig. Eléggé hűvös időben és esőben tettük meg a
távolságot. Délután ismerkedtünk a Romberki várral, a
kis településsel és a helyi vendéglátóhelyekkel.
A negyedik napon a reggeli után sátorbontás és
az autóbuszunkkal előre mentünk a Zlata Koruna
kempingig. Itt gyorsan felépítettük ismét kis táborunkat
és irány vissza, Na Piskarnéba, ahol az előző napon

fotó: Wollner Pál

Az ASE Természetjáró Szakosztálya és a Demeter
Egyesület vízitúrát szervezett Csehországba augusztus
7-től 13-ig. A szelíd rafting túra a Moldva folyón Vissy
Brodtól indulva kezdődött és Cesky Budejovice mellett,
Borsovban fejeződött be. A kanyargós mederben több
kisebb duzzasztó között haladva öt nap alatt zajlott le a
75 kilométeres túra, ahol a természeti szépségek mellett
jutott idő a középkori városok megismerésére is.
Az utazásunkat nagy várakozás előzte meg, hiszen
a harmincfős kis csapat jelentős része még nem vett
részt vadvízi túrán. Autóbusszal utaztunk a
Paks, Hegyeshalom, Bécs, Linz, Vissy Brod
útvonalon. Vasárnap délután érkeztünk meg
Rozmberkbe, ahol a kemping megközelítése
autóbuszunkkal a gépkocsivezetőnk, Mátyás
ügyességén is múlott. A sátrainkat gyorsan
felvertük odaérkezésünk után és az eső
elől fedezékbe kellett menekülnünk a helyi
büfébe.
Hétfőn a reggeli elfogyasztása után
mentünk Vissy Brodba, ahol találkoztunk
túránk kísérőjével. Megkaptuk hatszemélyes
gumicsónakjainkat, az evezőlapátokat,
az esőkabátokat (melyre ekkor már
szükség volt), a kis hordót, melybe a napi
felszerelésünket tehettük, és – aki igényelte –
a mentőmellényt. Kialakítottuk az egy-egy
hajóban evező csapatokat. Ezt követően
a parton, majd a vízen evezéstechnikai
eligazítás során mindenki begyakorolhatta
az erre a folyóra szükséges ismereteket.
A gyönyörű erdők között kanyarogva azonnal
belekóstolhattunk a pezsgő cseh vízitúrás életbe. Az első
napon megismerkedhettünk a több méteres mesterséges
duzzasztásokat követő zúgókkal.
Érdekesség, hogy a folyón a helyiek a normál hajókon
kívül nemegyszer egyedi saját gyártású tutajokkal is
eveznek és időnként különleges ruházatot viselnek. Az
evezősök mindenfelé vidám „Ahoj” kiáltással üdvözlik
egymást. Ezt mi is gyorsan elsajátítottuk és minden
találkozásnál hangosan üdvözöltük egymást. Az első napi

hagytuk hajóinkat. Innen eveztünk a kempingig. A pár
kilométer erdőrész után a parton ipari terület következett,
melyekben valamikor komoly termelés lehetett.
Egymást követték a zúgók is és keresztülmentünk Cesky
Krumlovon.
Az ötödik napot pihenőnapnak szántuk. Ekkor az
autóbuszunkkal elmentünk Cesky Krumlovba. Ez a
gyönyörű cseh kisváros egész napra adott látnivalót. A
városnak felejthetetlen vízi hangulata is van. A turisták
a hidakon drukkolnak a vízen közlekedőknek, hogy

szárazon átjussanak a zúgókon. Persze a gyors folyású
Moldva sokaknak borulással végződik. A teljesen ép
középkori városban prágai színvonalú idegenforgalmi
pezsgést találunk. Itt található Csehország második
legnagyobb vára is. Ekkor már az idő is kegyes volt
hozzánk.
A hatodik napi túránk Zlata Korunától Borsovig
tartott. Ezen a napon már többször is a hat csónakunkat
egymás mellé állítva csorogtunk le a folyón. Sajnos
a vízitúránk itt véget ért. Visszaadtuk hajóinkat és a
kapott felszereléseket, elbúcsúztunk a helyi
túravezetőnktől. Ezután az autóbuszunkkal
elmentünk Ceske Budejovicébe, ahol a
főtéren és környékén sétáltunk. Este még
Zlata Korunában a helyi vendéglátóhelyen
jól bevacsoráztunk és sátraink előtt
elevenítettük fel az elmúlt hét élményeit.
A hetedik nap következett a sátorbontás,
szakadó esőben kellett összecsomagolnunk
felszerelésünket. Indultunk hazafelé és késő
délután érkeztünk vissza Paksra.
Résztvevőnként érezhettük, hogy az
elmúlt évek nyarainak leghidegebb időszaka
volt ez a hét Dél-Csehországban. A Vlatava,
azaz Moldva körülbelül 16 Celsius fokos vize
csakúgy „gőzölgött” a hideg hajnalokon.
Bizony elkelt az esőkabát, a vastag pulóver
a külső, és a folyékony fűtőanyag a belső
felmelegítésére. Szerencsére mindegyikkel
készültünk és a túra útvonalában öt
kilométerenként megállva a part menti
vendéglátóhelyen pótoltuk is.
Adorján József, az Atomerőmű SE Természetjáró
Szakosztálya gyakorlott túravezetője szervezte meg
ezt a túrát. Ismerősei élménybeszámolói keltették
fel érdeklődését a csehek nemzeti folyója iránt, ezért
szervezte meg a Moldva-túrát. A paksi csapat valamivel
kevesebb, mint nyolcvan kilométert tett meg a folyón,
közben arra is volt lehetőségünk, hogy megismerkedjünk
néhány hangulatos cseh városkával.
Wollner Pál
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Miként telt gyermekeink szünideje?
A nyár eleje mindenki számára mást hozott.
Míg gyermekeink izgalommal telve várták a
nyarat és tervezték a szünidei programokat,
addig a szülőknek komoly fejfájást okozott
– elsősorban a kisiskolások esetében – a
gyermekfelügyelet megszervezése azokra
a hetekre, amikor mindkét szülőnek dolgoznia kellett.

Újabb helyszínen már Cseke Klára zenepedagógus, táborvezetővel beszélgettem
abból a célból, hogy jobban megismerhessük a Musical táborban zajló zenei és személyiségfejlesztő foglalkozásokat.

foglalkozás keretében szerzik meg a diákok.
Az ebédet követően a kiválasztott zenemű
szöveg, ill. dal tanulására kerül sor, mindenki
felkészül a mű önálló előadására. A tanulás
folyamán, időközönként egyénileg meghall-

A szülők számára mindig is fontos volt, hogy
gyermekeik szünideje tartalmas és élményekkel teli programokkal teljen, s habár a
szünidő gyermeki fejjel oly rövidnek is tűnhet, mégis két és fél hónapról szól a történet.
Szerencsére a paksi diákok, szüleikkel közösen számos program közül választhattak.
Remek kezdeményezés volt a paksi önkormányzat részéről, hogy a „Táborozási kalauz
2011” kiadványt elkészítették, mely csokorba
szedte az idei nyár szabadidős programjait
és a táborozási lehetőségeket. Választható
volt napközis, szakmai (balatoni, horgász,
kajak-kenu, művészeti, média, kézműves)
tábor, hogy csak néhányat említsek a széles
kínálatból.

– Milyen múltra tekint vissza a tábor?
– A tábor története a régmúltba nyúlik
vissza, hiszen még kissrác voltam, amikor
egyik barátom invitált a csónakházba, ahol
aztán nagyon megszerettem ezt a sportágat.
Az elmúlt 25 évben elődeimmel együtt azon
munkálkodunk, hogy míg a szülők dolgoznak, táborozó gyermekük – felügyeletünk
mellett – megszeresse, és minél jobban
megismerje a kajak-kenu sportágat. A tábor négyszer egyhetes turnusokban várja a
gyermekeket a szünidő elején. Büszkén említhetem, hogy több, ma már híres élsportoló
kezdte itt pályafutását, köztük Boros Gergely,
Kozmann György.
– Kik és milyen feltételekkel jelentkezhettek a táborba?
– Vízi sportágról lévén szó a biztos úszástudás fontos, de nem feltétlenül szükséges,
hiszen a bizonytalanabb úszókkal partközeli
foglalkozások során a vízbiztonságot és az
evezés technikáját ugyanúgy tudjuk oktatni.
– Hogyan alakul a diákok egy napja itt
a táborban?
– Az egy hét szakmai programját úgy
állítottuk össze, hogy egy átlagos képességű gyermek biztonsággal megtanuljon kajakozni, kenuzni az öt nap alatt. A város két
pontjáról felügyelet mellett kerékpárokkal
érkezünk, rövid pihenő, reggeli, majd kezdetét veszi a délelőtti vízi foglalkozás, oktatás.
Ebéd után egy hosszabb csapatjátékra kerül
sor. Igen népszerű a baseball, a vetélkedő, de
lehet csocsózni, társasjátékozni, kártyázni.
Délután a Duna túlpartján fürdés, evezésoktatás, majd öt órakor zárul a napi program.

A körülöttem álló táborozók közül két
diákot arról kérdeztem, hogy miben különleges ez a tábor. Hrivik Máté Bálint elmondta, hogy 3 éve kenuzik, az ASE igazolt
versenyzője. Évről-évre egyre technikásabb
és gyorsabb lett, a sikerek pedig a sportág
szeretetét is magával hozták. Gyökös Zsombor a tábori rövidtávú csapatversenyeket
kedvelte leginkább, ahol igen jó helyezéseket szerzett.

fotó: Bodnár

Hőseink
lábnyomán
– Hogyan született ez a tábor?
– Az egész történet a zenebölcsivel indult, ahol már kis korban elkezdünk a zenével ismerkedni játékosan. Ez később kiegészült játszóházzal, majd átalakult családi
napközivé. Régi vágyam teljesülhetett azzal,
hogy a musical kurzust elindíthattam.
– Kik alkotják a tábort?
– Egy tehetségkutató felvételi során, szigorú elbírálást követően választottuk ki a tábor lakóit. A jelöltek 1-1 közismert gyermekés népdalt adtak elő. Közülük kerültek ki azok
a zenekedvelő gyerekek, akik a legjobb képességekkel rendelkeztek. Hangszerismeret
és szolfézstudás nem volt elvárás, mi a zene
szeretetére helyezzük a hangsúlyt. Jelenleg 7
és 14 év közötti gyermekkel kezdtük el a zene
és énektudásuk fejlesztését, de a szeptemberi tagfelvétellel tovább fogunk bővülni.
– Miből áll egy nap szakmai és fakultatív programja?
– Célul tűztük ki, hogy a tábor végéhez
közeledve, valamennyi diák képes legyen
önálló és kórus szereplésre is, ami ünnepélyes keretek között megtartott fellépés keretében zajlik majd. A reggelt mindenki a „saját kis birodalmának” szépítésével töltheti.
Majd egy közösségfejlesztő játékra kerül sor,
ezután beéneklés, és kezdődik a komoly kóruspróba. A színpadi szerepléshez szükséges
magabiztosságot egy személyiségfejlesztő

gatunk minden diákot a kolléganőmmel, fejlesztjük a hangképzést, törekszünk a zeneileg helyes előadás elérésére. A kóruspróba
után szabadon választott sportfoglalkozás,
játék zárja a napot.
A tábor zenei és fakultatív programjainak az öszszefoglaló értékelésére kérem az interjúba bekapcsolódó felső tagozatos diáklányokat.
– A remek hangulat, a sok játék mellett a tábor nagyban hozzásegített bennünket, hogy
a hangképzésünk, az énektudásunk fejlődjön, nyitottabbak legyünk és a kórusszereplésünk is magasabb színvonalú legyen. Egy
új világ nyílt meg előttünk, tippeket kaptunk
egymástól, ki hogyan fejlődhet tovább.
Kiegészítésképpen Péri Babett kiemeli,
hogy számára a legfontosabb az, hogy személyre szabott zenei képzésben részesülhet.
Boldizsár Armilla reméli, hogy a tábor idei és
a későbbi zenei foglalkozásai során megszerezheti mindazt a tudást, amivel akár hivatásos előadóművész, énekes is válhat belőle.
A cikkben bemutatott két tábor mellett még számos helyen bepillanthattam volna más helyszínekre, de talán ennyi „mintavételből” is látszik,
hogy a diákok koruknak és érdeklődési körüknek
megfelelően, tartalmasan, készségüket, tudásukat fejlesztve hasznosan tölthették el a vakációjukat.
BR

A sűrű bokrok övezte túraútvonalon egyszer csak egy kővár látszik kirajzolódni a
fák közt. Nagyoroszitól és Drégelypalánktól
mindössze néhány km-re, a Börzsöny sűrű
erdeiben járunk, szemközt a hajdani Drégely vára magasodik.
A gyönyörű tájban szinte felidéződik
a történelmi múlt… Az erdő mélyén egyszeriben egy érces, rekedtes hang töri meg
édesen csivitelő madárkák énekét. „Szép
úrfiak! Immár e puszta halom” – hallatszik
az örömittas török szó, de mindez mit sem
változtat azon a tényen, hogy hősies magyar
vitézek deli szellemei járják az egykoron
földig rombolt, s napjainkra szinte csak kőhalommá vált egykori büszke várat.
Az Úr 1552. esztendejének nyarán járunk. Ali budai pasa hatalmas török seregével megrohamozza Drégely várát, melyet
egy alig 146 főnyi helyőrség véd Szondy
György vezérletével. Szinte hallani, ahogy
az éles kardok csattannak össze, puskák
pattognak, ágyúk dörrennek. A nyári nap
sugarait vastagon gomolygó füstfelhő takarja el, pokolbéli pillanatokat okozva magyarnak, töröknek. A várvédők három nap
és három éjszaka tartják a már meggyengült várat, mégsem adja fel senki magyar a
harcot. Egy árulás, egy jól irányzott ágyúlövés, és a vár végleg megrogyik. Hősies vitézek várkapitányukkal hősként törnek ki a
várból, vad török karmok közt végezve bátor életüket.
1552 nyarán valószínűleg ugyanolyan
zöldellő hegyek övezték a 444 m magasan
a 13. század derekán épült kővárat, mint
napjainkban. Drégely vára a 2-es főútról,
Hont és Drégelypalánk közt körülbelül félúton helyezkedik el. Az információs táblákat követve kellemes séta során érhetjük
el az egykor fontos védelmi szerepet játszó
kővár romjait. A vár meglátogatásához legalkalmasabbnak vélt időpont lehet a szikrázó napsütésű nyár és a környező erdőket is
bronzruhába öltöztető kora ősz. Nyáron a
nap lágy sugaraitól ittas hajlott korú kövek,
ősszel a lenyűgöző környezet ejtheti rabul
az erre látogató szívét, s a látvány sokáig
bennünk élő kellemes emlék marad.
(Idézetek Arany János Szondi két aprója c. művéből)
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Gondoltam egyet és találomra választottam
a programok közül, így nyerve betekintést a
gyerekek nyári szabadidejének eltöltésébe.
Elsőként az ASE Kajak-kenu Szakosztály által
szervezett „Nyár a Dunánál” nevű táborban
jártam, ahol Feil Imre vezetőedzőt, táborvezetőt faggattam.

„Felhőbe hanyatlott a drégeli rom,
Rá visszasüt a nap, ádáz tusa napja;
Szemközt vele nyájas, szép zöld hegy-orom,
Tetején lobogós hadi kopja.”

Lehmann Katalin
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Hevesben hevesen
Szerencsére nemcsak néhány nagyszerű
televíziós sorozatnak van tartós sikere,
hanem a Természetjáró Szakosztály kerékpáros megyejáró sorozatának is. Idén a 14.
részben – a félig alföldi, félig hegyvidéki –
Heves megye várta a negyvenegy lelkes, az
aktív pihenést és az ország megismerésének ezt a formáját választó csapatot.

Túránk Gyöngyösről indult, és a Mátra múzeum megtekintésével kezdődött.
A várostól le-fölhullámzó úton haladtunk
Gyöngyöspatáig, ahol a katolikus templomot néztük meg. A következő napon csatlakozott hozzánk egy nagyon kedves régi
túratárs, egykori szakosztályvezetőnk, aki
magasan vezeti a „kerékpárral megyek
dolgozni az atomerőműbe” számot. Nekivágtunk tehát legyőzni a hegyet, kerékpárúton tekertünk Mátrafüredig. Kis pihenő
után egyre jobban emelkedve a szerpentines úton befordultunk Sástóra. Sokan felmentünk az 50 méter magas kilátótorony
tetejére. Mátraházára érve már többen palacsintát is kértek az ital mellé, fogyóban

volt az energia. Egyre hűvösebb volt, de mi
egyre jobban izzadtunk felfelé menetben.
Aztán megláttuk a táblát: Kékestető, még
néhány tekerés és ott voltunk Magyarország legmagasabb pontján. Ebéd, csoportkép a „kőnél”, majd csak gurultunk, gurultunk lefelé. Előbb Recsk következett majd
szálláshelyünk, Sirok, ahol gyalog men-

tünk fel a 300 m magasságban emelkedő
barlangvárba.
Másnap a Kígyós-patak fölött áttekertünk az egri borvidékre. Egercsehit elhagyva két túratársunk szülei köszöntöttek bennünket Pétervásárán, még meleg
volt a diós sütemény, amivel megleptek. A
Salvus gyógyvizéről híres Bükkszéken egy
valamikor szebb napokat látott, csodálatos
környezetben fekvő ifjúsági táborban szálltunk meg. Egy napot pihentünk, strandoltunk, majd ismét kerekeztünk. Bélapátfalván a Gyári-tó partján pihentünk meg,
szemben a Bél-kő megkapó látványával.
Szilvásváradon a Fátyol-vízesésig tekertünk fel, ez a Szalajka-völgy egyik fő ne-

Helytállás az Európa Ligában

fotó: Molnár Gyula

Az egyetlen állva maradt nemzetközi magyar kupacsapat,
az MVM Paks a norvég Tromsö elleni veretlenül megvívott
párharcot követően (1:1, 0:3) a skót Hearts csapatával került össze. Az Európa Liga-selejtező harmadik körének első
mérkőzését ismét Székesfehérváron, a Sóstói Stadionban
rendezték. Az 1:1-gyel végződő összecsapás után – a paksi
gólt Sipeki István lőtte – Kis Károly vezetőedző így értékelt: „Számítottunk arra, hogy
az ellenfél sok ütközésre építi
játékát. A fiúk mindent megtettek, ügyes támadásokat
vezettek, s ha a végjátékban
pontosabbak vagyunk, lőhettünk volna még gólt. Skóciában
18 ezer fanatikus szurkoló előtt
lesz a visszavágó, nem mi vagyunk az esélyesek, de nem feltett kezekkel utazunk.”
A visszavágó előtt menesztette a Hearts vezetősége Jim
Jefferies edzőt. Az új tréner a
portugál Paulo Sergio lett, aki
alaposan feltüzelte övéit, hiszen a Tynecastle stadionban
2:0-s félidőt követően 4:1-re
legyőzte a skót csapat az MVM
Paks együttesét. „Megérdemelten nyert a Hearts, a mérkőzés nagy részében ők domináltak, rengeteg párharcot nyertek és a kapu előtt is
határozottabbak voltak” – mondta Kis Károly a meccset
követően.
„Összességében pozitív élményekkel gazdagodtunk,
csodálatos időszakon vagyunk túl, komoly eredményekkel. A kiváló közösség és a megfelelő szakmai munka gyü-

ULTRABALATON

vezetessége. A Bükk-fennsík legszebb, de
egyben legnehezebb kerékpárútján haladtunk. Felérve a fennsíkra az Olaszkapunál
álltunk meg, amely egy átjáró, Az I. világháború végén olasz hadifoglyok véstek
ki a sziklából az épülő kisvasút számára.
Innen csodás szakasz következett, a fennsík csodás rétjei, növényzete, majd – Eger
irányába fordulva – 20 km-es gurulás lefelé az út fölé hajló sűrű fák árnyékában.
A történelmi hangulatú megyeszékhelyen
kellemes estét töltöttünk el a város dicső
tradíciójára emlékeztető Dobó téren. Reggel megcsodáltuk a bazilikát, majd elindultunk a megye alföldi területe felé. Verpelétre érve pihentünk, majd a Varsányi
pincészetben szakszerű tájékoztatást kaptunk a borok mellé. Végre tényleg kisimult
az út, jól haladtunk. Hevesen megnéztük a
sakkmúzeumot, mely egy különleges magángyűjtemény. Utolsó szálláshelyünkön a
hagyományos vetélkedő és persze a tábortűz volt az est „fénypontja”. Ez az utóbbi
évek egyik legszorosabb versenye volt, a
kupát a „kék” csapat nyerte, de mindenki
kapott ajándékot. Hazafelé indulva hamar
feltűntek a Gyöngyös közeli erőmű hűtőtornyai. Tarnamérán még megnéztük az
Almássy-kastélyban berendezett rendőrmúzeumot és a déli harangszóra beértünk
Gyöngyösre, ahol egy remek ebéddel zártuk a 372 km-es Heves megyei kört.
A távolság mellett igen jelentős szintemelkedést is leküzdöttünk, így mindenki
megkapta azt az ajándékpólót, melynek
viselésekor biztosan eszébe jut: Hevesben
hevesen, de feltekertem az ország tetejére!
Gergely László, túravezető

mölcse, hogy megmutathattuk magunkat Európában” –
tette hozzá Haraszti Zsolt, az MVM Paks ügyvezetője.
„Sajnálom, hogy egy álom véget ért, szerettünk volna
továbbjutni. Nem leszek már fiatalabb, a sorozat hatalmas
élmény volt, remélem, megadatik még a lehetőség, hogy
visszatérjünk a klubbal a nemzetközi porondra. Ezért dolgozunk” – értékelt Éger László csapatkapitány.
A honi bajnokságban, vagyis az OTP Bank Ligában a gárda
neve mellett a legutóbbi három
játéknapon győzelem, döntetlen és vereség is szerepel. A
negyedik fordulóban Újpesten
maximális pontszámmal gazdagodott a klub, Éger és Vayer
egyaránt büntetőből talált a
hazaiak kapujába, míg Csernyánszki minden lila-fehér próbálkozást, köztük még 0:0-nál
egy tizenegyest is hatástalanított. A következő meccsnapon a
Siófok látogatott a Fehérvári úti
stadionba, a végeredmény 1:1
lett, a paksi gólt Bartha fejelte.
A találkozón Kis Károly egylete
közelebb állt a győzelemhez,
de a szervezetten védekező
Balaton-parti gárda védelmét csak egyszer sikerült átjátszania a zöld-fehér csapatnak. Legutóbb, a Győri ETO FC
ellen pedig szezonbéli második vereségét szenvedte el az
atomváros együttese. Montvai gólját megelőzően Völgyi
és Pilibaitis is bevette a paksi kaput. Az MVM Paks hat forduló után nyolc ponttal a tabella 10. helyén áll.
Faller Gábor

2011. június 25-26-án rendezték az
„ULTRABALATON” futóversenyt, ahol
a Paksi Atomerőmű Zrt. két csapata is
teljesítette a nonstop futás 212 km-es távját. A váltócsapatok szombaton 12 órakor rajtoltak el Tihanyból és vasárnap
14 óráig kellett oda visszaérkezniük a
Balaton megkerülése után. Sikerült tisz-

tesen helytállnunk, hiszen az ötfős csapatunk 16 óra 31 perccel (Lippai Zoltán,
Balogh Béla, Herman Zoltán, Nagy Tibor, Jobbágy Gyula) a 23. helyen, a tízfős
csapatunk 18 óra 12 perccel (C. Szabóné

K. Ilona, Dobi Krisztina, Kiss Krisztina,
Bencze Gyuláné, Jobbágyné Szűcs Judit,
C. Szabó István, C. Szabó Bence, Sima Ferenc, Simon Kornél, Jobbágy Csaba) pedig a 63. helyen végzett a beérkezett 201
csapat közül. Rajtunk kívül még egy 10
fős csapat képviselte Paksot, ők a 85. helyen végeztek.
Jobbágy Gyula

Pakson rendezik
a 8. Atomsport Futsal Kupát
Idén Paks ad otthont a Nukleáris Dolgozók Világtanácsa
(WONUC) által útjára indított, immár hagyománnyá vált
nemzetközi teremlabdarúgó tornának, az Atomsport Futsal
Kupának. (A WONUC-ról dióhéjban: Párizsban alakult a francia nukleáris szervezetek kezdeményezéseként. Célja a nemzetközi érdekvédelem képviselete, a szakmai kapcsolatépítés támogatása, továbbá az atomenergia megismertetése,
a környezetkímélő, versenyképes nukleáris energiaipar társadalmi elfogadtatásának elősegítése. A nemzetközi sportrendezvények is mindezek megvalósítását és népszerűsítését szolgálják. A szervezetről részletesen lásd: http://www.
wonuc.org.)
A torna megrendezését a Paksi Atomerőmű Zrt. támogatja, Hamvas István vezérigazgató fővédnöksége mellett,
aki az Üzemi Tanácsot kérte fel a szervezési munkára, és
Lőrincz Lászlót, a PADOSZ elnökét jelölte ki kapcsolattartó
személynek.
A mérkőzések szeptember 28. és október 3. között zajlanak az Energetikai Szakközépiskola (ESZI) sportcsarnokában.
A nevezési lista alapján a francia, a spanyol, a kazah, a cseh, az
orosz, az ukrán, az olasz és a magyar csapat méri össze erejét.
A magyarok – azaz a paksi atomerőmű – csapatában a következő játékosok lépnek pályára: Balogh Tibor (csapatkapitány),
Aradi Gábor, Bencze Balázs, Besenczi István, Buzás Attila,
Debreczeni Gábor, Erdélyi Péter, Fritz Ferenc, Licker András,
Orosz József, Szabadi Adrián, Szlanyinka Pál, Wolf Attila.
A mérkőzések az elmúlt évek tapasztalatai alapján jó hangulatúnak és rendkívül izgalmasnak ígérkeznek. A szervezők
minden érdeklődőt, focibarátot szeretettel invitálnak, hogy
látogassanak ki a meccsekre, és sportszerű szurkolással támogassák a hazai csapatot (belépődíj nincs). A 8. Atomsport
Futsal Kupáról részletes tájékoztatás elérhető a következő
honlapon: http://atomsport.fw.hu.
Prancz Zoltán
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VOTT – másoknak magyarázva hányszor bontottam már ki ezt a mozaikszót… Tizenhat éve voltam először
természetbarát-találkozón, Hódmezővásárhelyen. Azóta minden évben eredményesen szerepelt a paksi csapat. Az
idei egri, 61. Villamos-iparági Országos
Természetbarát Találkozó után konkrétan a következőkre lehettünk büszkék:
A női tájfutásban, korosztályában
Sztanóné Körösztös Lívia második, a veterán versenyben Kókai Péter első lett.
A csapatversenyek közül a terepi versenyen kellemes meglepetésre a második
helyet szerezte meg az Atomerőmű Vegyes nevű csapat (Veisz Zsuzska, Decsi
Béla, Pupp József, Kónya Zoltán) – több
ellenfél jól megjegyezte őket magának,
és mi is azt gondoljuk, hallanak még
róluk. A tavalyi szintből nem engedve a
családi összetett első helyezést az Atom-

erőmű Családi csapat (Weiszné Kiss Éva,
Weisz Pál, Nagy István, Kókai Péter,
Sztanó László, ifj. Weisz Pál) hozta el, ez
egyben az összetett harmadik helyezést
is jelentette.
Ez a VOTT számomra is különleges
volt. A Villamosenergia-ipari Sportbizottság Természetjáró Sportági bizottsága elnökeként idén nem versenyeztem,
hanem a szervezők munkáját segítettem.
Összességében mi más mondható,
mint hogy a 2011. évi VOTT jól sikerült
rendezvényként elérte a célját: a versenyzők több kategóriában összemérték erejüket, melynek eredményeként (talán
nem hangzik szerénytelenül) győzött
a jobbik, ismerkedtek Egerrel, és a legfontosabbra, a kapcsolatok ápolására is
maradt idő.
Jakab Albert
VOTT Sportági Bizottság vezető

A nagy túrázó: Aradi Marci

Iparági tenisztalálkozó

A találkozót augusztus 11-14. között a Pécsi Elektromos Sportegyesület szervezte a
kiváló természeti adottságokkal rendelkező Diófa utcai pályáján.
Első körben 14 egyéni és páros versenyszámban egyenes kieséses rendszerben, majd az egyéni versenyszámok első
fordulós vesztesei számára vigaszversenyt
bonyolított le, nem kis szervezőmunkával
Dudásné Nádasi Judit versenybíró.
Pontozás a helyezések alapján 1.: 10 p.,
2.: 7 p., 3-4.: 5 p., 5-8.: 2 p. A párosok tag-

jai fél pontszámot kapnak, azokban a versenyszámokban is felezik a pontszámot,
ahol a nevezők létszáma kevesebb, mint
8 fő.
A kupát az EKS Service Kft. nyerte létszámarányos pontjai alapján (0,322).
A sportági értekezleten döntöttek a
korcsoportok változtatásáról. Minden korcsoport határát megemelték 5 évvel, mert
itt is öregszik a mezőny. Jól szervezett, kiváló hangulatú verseny volt.
gyulai

Dobogóra állhattak:
Férfi kvalifikált: 3. Barta Attila
Férfi 60:
3. Skach Lóránd
Férfi 50:
3. Pataki János, Tárnok László
Férfi páros:
3. ifj. Tárnok László–Simon Zoltán
Férfi páros 40: 2. Pataki János–Gulyás Zoltán

Összesített eredmények:
1. E.ON, Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. (57,5)
2. Elmű-Émász Társaságcsoport (56,5)
3. E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. (49)
6. Paksi Atomerőmű Zrt. (30)
17. MVM Informatika Zrt. (2)

Hátsó sor: Skach Lóránt (5 pont), Pataki János (8,5), Pataki Jánosné, Krizák János (1), Klopcsik István
Első sor: Gulyás Zoltán (5,5), Horváth László, Szabó Bernadett (2), Skach Lórántné
Guggol: Barta Attila (2,5) csapatvezető.
Hiányoznak a képről: Fauszt Gábor (1), Simon Zoltán (4,5), ifj. Tárnok László (2,5),
Tárnok László (5), Klopcsik Ferenc (2)

Kiszli Vanda és Fenyvesi Réka
Európa-bajnokok

Remekül szerepelt a magyar kajak-kenu
válogatott a franciaországi St. Jean de
Losne-ban, július 22–24. között megrendezett Maraton Európa-bajnokságon. A paksi
sportbarátoknak azonban az szerezhetett
igazán nagy örömöt, hogy Kiszli Vanda és
Fenyvesi Réka, az Atomerőmű Sportegyesület ifjúsági korú kajakosai révén két aranyérem is városunkba került. Vanda először
egyesben állt rajthoz a 17,2 km-es távon.
Már a rajt után nem sokkal sikerült ellépnie
a mezőnytől, s végül magabiztosan győzött.
Egy nappal később rendezték a párosok versenyét, ugyanezen a távon, ahol Vanda Rékával indult. A verseny hasonlóan mentes
volt az izgalmaktól: a lányok egy egység
kivételével már az első futószakasznál leszakították valamennyi ellenfelüket. A velük
maradt hajó is csak a harmadik futószakaszig bírta az iramot, így a paksi hajó végül
már egyedül versenyzett és aratott rajt-cél
győzelmet. Gratulálunk az újdonsült Euró-

pa-bajnokoknak és edzőjüknek, Meczker
Andrásnak!
Blatt Kristóf, az ASE ifi kenusa, ugyancsak
kiharcolta az EB-indulás jogát. Ő a kilencedik
helyen ért célba az egyesek 17,2 km-es távján.
A nyár egyébként rendkívül gazdag volt
kajak-kenus versenyeseményekben. A legnagyobb várakozás természetesen a Szegeden
megrendezett kajak-kenu világbajnokságot
övezte, ahol két paksi versenyző is rajthoz állt.
Sajnos azonban ezúttal nem születtek dobogót érő helyezések. Boros Gergely a kajaknégyesek 1000 méteres számában, Kammerer
Zoltánnal, Vereckei Ákossal és Kucsera Gáborral lapátolva, hetedik helyen végzett (ezzel az
eredménnyel a magyar egység négy olimpiai
kvótát gyűjtött be). Kozmann György – aki
hosszabb pihenője után idén tért vissza a professzionális versenyzéshez – a kenu kettesek
500 méteres döntőjében a csepeli Korisánszky
Péterrel kilencedikként zárt.
Prancz Zoltán

XIII. Országos Tűzoltó Horgászverseny
A Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete idén is megrendezte a már 13 éves
hagyománnyal bíró országos rendezvényt.
A versenynek és egyben baráti találkozónak
a Nyíregyháza melletti Kótaj településen található festői szépségű Verba tanya adott
otthont július 7-én. A 42 csapat a kísérőkkel
együtt összesen 176 fős volt.
A versenyen indult az Atomerőmű Tűzoltóság csapata is, melynek tagja volt Gyöngyösi Tamás, Pintér Erik, Szabó László és koordinátorként Fodor Károly.
Az egyéni eredmények alapján az A szektorban Gyöngyösi Tamás a 3. helyet, a C szek-

fotó: Atomerőmű Tűzoltóság

VOTT – Iparági természetbarát sikerek

torban Szabó László a 2. helyet szerezte meg.
A tűzoltóság csapata 19 ponttal a 2. helyet
vívta ki magának. A versenyen a legnagyobb
halat Gyöngyösi Tamás fogta a 12540 gramm
súlyú ponttyal.
LA

Vitorlások
Az egyszemélyes
versenyvitorlások között a legnépszerűbb az
1949-ben tervezett, az olimpiai játékokon is
szereplő Finn-Dinghy. Mivel ez a hajóosztály
nagyon technikás versenyzést tesz lehetővé, ezért minden korosztály körében igen
kedvelt. Az olaszországi Punta Ala adott otthont június 10–17. között a minden évben
megrendezendő master világbajnokságnak,
melyen kollégánk, az ASE sportolója, Stadler
Csaba is részt vehetett.
A hajót személyautóval, utánfutón vontatta le. Sátorban aludt a vízparti kempingben, a verseny színhelyén. Szokatlan volt számára a strand homokjáról indulni, de mások
számára sem volt kiépített sója.
Több mint háromszázan neveztek, 29 országból. Öt nap alatt nyolc futamot bonyolí-

tottak le középerős szélben, mely nagy hullámokkal nehezítette a versenyzők dolgát.
– Sok volt a borulás, a hajókár, de én épségben megúsztam. A versenyen a papírforma érvényesült, a tengeri nemzetek, korábbi bajnokok osztoztak a dobogón. Ebben a
mezőnyben a 156. helyet szereztem meg –
mondta szerényen Stadler Csaba.
gyulai

