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amelyek a társaságcsoport hatékonyságát
segítik.
Köszöntőbeszédét a vezérigazgató a
régi és új céggyűrűs kollégák munkájának elismerésével zárta: „Jubileumhoz
érkeztünk ma. A 20. alkalommal tartjuk
társaságunk e jeles, legrangosabb elismerését jelentő ünnepségét, a Céggyűrű kitüntetések átadását. A gyűrű ősi jelkép,
az együvé tartozás szimbóluma, tiszteletet
és rangot hordoz. Az együvé tartozást és
a tiszteletet a munkatársak, a rangot a kitüntetettek teljesítménye, életpályája adja.
Társaságunk vezetése és egyben minden
munkatársa nevében köszöntöm a körünkben megjelent korábbi és az újonnan
választott kiválóságainkat. Kívánjuk, hogy
boldogsággal és büszkeséggel viseljék kitüntetésüket, és jó egészségben folytassák
példamutató munkájukat!”

Három évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit Bátaapátiban a Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló.
Az elmúlt időszakban biztonságosan, az előírt
hatósági követelmények betartásával üzemelt a
létesítmény, melynek életében jelentős állomásként szerepel a háromezredik hordó elhelyezése.

A 2008. december 2-án megkezdett kiszállítást további 187 követte, a következő éves
ütemezés szerint: 2008-ban 80 hordó (5 szállítmány), 2009-ben 1520 hordó (95 szállítmány),
2010-ben 800 hordó (50 szállítmány), 2011-ben
600 hordó (38 szállítmány). Az első, 2008. december 2-án hagyta el az erőmű területét, melyet még négy követett, így abban az évben
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Huszadik alkalommal rendezte meg
Céggyűrű ünnepségét a Paksi Atomerőmű Zrt., melyen a kiváló teljesítményt
nyújtó munkatársait Céggyűrű kitüntetésben részesítette. A 2011. október
20-án tartott eseményen húsz kolléga
részesült e rangos elismerésben.
A Céggyűrű kitüntetést az erőmű 1. blokkja indításának tízedik évfordulója alkalmából alapították
1992-ben, és átadása hagyományosan az október
23-i
ünnephez
közeli estén történik.
A rendezvényen Hamvas István vezérigazgató
mondott köszöntőt. Beszédében említést tett arról, hogy az év
végéhez közeledve számvetésre, eredmények áttekintésére kerül sor. Mint
mondta, a paksi atomerőmű dolgozói büszkén tekinthetnek vissza, hisz
mindent megtettek a vállalások teljesítéséért, és számos kiváló eredményt
értek el. Az üzemidő-hosszabbítás
kapcsán kitért a főjavításokra, az
azokkal összefüggő rekonstrukciókra, átalakításokra, felkészülésekre. A
Célzott biztonsági felülvizsgálatról szólva elmondta, amellett, hogy a vizsgálat
eredménye alapján az erőmű biztonsága
megfelel a követelménynek, törekednek
a védettség további fokozására. „Mindez
egy nagyon jó kollektíva együttműködésének eredménye. Olyan embereké, akik
szakértelmükkel, pozitív hozzáállásukkal
dolgoztak azért, hogy a mindannyiunk
számára fontos célokat elérjük. Fegyelmezett, biztonságtudatos, az atomerőmű
iránt elkötelezett munkatársaink adják cégünk erősségét, és ez az erő a záloga stabilitásunknak is” – hangsúlyozta.
A továbbiakban kitért a közvélemény-kutatási eredményekre, melyek
szerint az erőmű termelési eredményeit,
jó biztonsági mutatóit a közvélemény
pozitívan értékeli. Úgy látja, hogy ez a
megmérettetés az erőműben dolgozók
munkájának és egyben nemzetgazdasági
fontosságának a társadalom részéről történő elismerése. Ez alapot ad a közeli jövőn
túli, a generációkon átívelő távlatokban
való gondolkodásra. Hivatkozott a közelmúltban elfogadott nemzeti energiastratégiára, mely deklarálja, hogy hazánkban
hosszútávon nincs alternatívája a nukleáris energiatermelésnek. Az új atomerőműves blokk megvalósítására csak egy hatékony és gazdaságilag erős vállalatcsoport
képes. Az MVM tekintetében csoportszinten kell keresni azokat a tartalékokat,

23024 – ez a szám ismét történelmi jelentőségű a paksi atomerőmű életében.
Az erőműből kikerülő kis aktivitású
hulladékot tartalmazó, 2011. október
6-án indított 188. szállítmány utolsó
hordójaként a bátaapáti végleges tároló
felszíni létesítményébe a fenti jelű hordó érkezett háromezredikként.
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A rendezvény a céggyűrűk átadásával
folytatódott. A cég hagyományosan évente húsz kiváló munkavállalóját jutalmazza
a Céggyűrűvel, melynek odaítélése a dolgozók javaslata alapján történik. Az idei
év kitüntetettjei: Ács György, Aradi Imre,
Adorján János, Bucsi Gábor, Buránszky
István, Gáspár Lajosné, Horváth László,
Kiszli Ferenc, Madaras József, Májer
Bertalan, Makk Imre, Medovarszki László, Menzer János, Rátkai Sándor, Riszter
Margit, Slonczki István, Sós János, Tóth
János, Treszl János és Varju Attila.
Az ünnepségen Kubik Anna az 1956os eseményeket felidéző verseket szavalt,
Wolf Kati koncertműsorral lépett fel. A
műsor után Hajdú János, Paks polgármestere, a Paksi Atomerőmű Zrt. felügyelőbizottságának tagja mondott pohárköszöntőt.
Lovásziné Anna

összesen nyolcvan hordó került Bátaapátiba. Ez
körülbelül egy havi hulladékmennyiségnek felel
meg az erőmű vonatkozásában.
2009-ben a munkák tovább folytatódtak,
aminek eredményeként 1520 hordó érkezett
Bátaapátiba. 2009. június 11-én kikerült az ezredik, a 200379 jelű is. A Püspökszilágyba történt
kiszállítások 1997. év végi befejezése óta először
fordult elő, hogy több hordó „távozott” az erőmű
területéről, mint amennyi keletkezett. (Összehasonlításképpen: a 2009-ben keletkezett kezelt
hulladékmennyiség 820 volt.)
Az előző évi lendülethez képest 2010-ben
már csak 800 kiszállítása történt meg, melynek
legfőbb oka az volt, hogy a megelőző logisztikai
és egyéb tevékenységek (daru áttelepítés, tároló aknából történő kiemelés, hulladékminősítés
stb.) jelentős időt emésztettek fel. Június 29-én,
a 125. szállítmány részeként a kétezrediket, a
19067 jelű hordót is kiszállították. Mivel 2010.
végére a 2400. hordó kiszállítása is megtörtént,
2011-ben a munka már „kényelmes” ütemezésben folytatódhatott. Ez azért is szerencsés volt,
mert a hulladékminősítő berendezés cseréje az
eredeti ütemezéssel ellentétben némileg elhúzódott.
Ennek megfelelően az idei munkák márciusban kezdődtek meg, majd ütemesen folytatódtak, melynek eredményeként október 6-án,
ünnepélyes keretek között megérkezett a 3000.
hordót tartalmazó „csonka”, nyolc hordóból álló
szállítmány is. Ez a dátum abból a szempontból
is érdekes, hogy napra pontosan három évvel azelőtt történt meg a bátaapáti felszíni létesítmény
átadása.
Folytatás a következő oldalon

Gratulálunk!

Az Atomerőmű Sportegyesület versenyzői közül Kiszli Vanda világbajnok,
Bor Barna világbajnoki ezüstérmes lett.
(Tudósítás a 7. oldalon)

A magyar tudomány ünnepén
A pozsonyi országgyűlésen a magyar
rendek 1825. november 3-án döntöttek
a Magyar Tudományos Akadémia (MTA)
létrehozásáról. A Magyar Tudósok Világtalálkozóján – 1996 – arról határoztak,
hogy ez a nap lesz minden évben a Magyar Tudomány Napja, amelyet először
1997-ben ünnepeltünk meg. Az Országgyűlés 2003-ban nyilvánította hivatalosan a magyar tudomány napjává.
Az MTA ez évi ünnepségét a Miskolci Egyetem díszaulájában rendezte
meg november 3-án. Ünnepi beszédet
Pálinkás József, az MTA elnöke mondott, majd köszöntők hangzottak el
Kriza Ákos, Miskolc polgármestere és
Patkó Gyula, a Miskolci Egyetem rektora részéről.
Az ünnepségen adták át a 2011. évi
Eötvös József-koszorúkat és különböző tudományos díjakat.
Ekkor került átadásra az MTA és a
Paksi Atomerőmű Zrt. által 1999-ben
alapított Wigner Jenő-díj, valamint az
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Céggyűrű – 2011

A háromezredik…
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Az atomerőmű kiválóságainak
elismerése

előző alapítók és a Somos Alapítvány
által életre hívott „Hevesy György-díj
a nukleáris biztonságért” elnevezésű
tudományos díj, amelyet 2007-ben
ítéltek oda először.
A 2011-es év Wigner Jenő-díjasai:
dr. Sükösd Csaba és dr. Raics Péter.
A Hevesy-díj I. kategóriájának díját megosztva kapta dr. Nagy Noémi
és dr. Kónya József.
A Hevesy-díj II. kategóriájában két
teljes értékű díjat adtak ki, az egyik
díjazott Nagyné dr. Szabó Andrea, a
másik díjazott Reiss Tibor.
Beri
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Vendégeink
voltak

ladékkezelő üzemének dolgozói végezték, de a
lebonyolításukból a sugár- és környezetvédelmi
főosztály, illetve a rendészeti osztály munkavállalói is kivették részüket, akiknek ezúton mondunk
köszönetet.
Külön elismerés illeti a hordók minősítésével
foglalkozó kollégákat is, akik sugárvédelmi oldalról tették lehetővé a hordók kiszállítását. Emlékeztetőül: hatósági előírás szerint a keletkezett
hordók minimum 15-20 %-án kell elvégezni a sugárvédelmi minősítést, míg a kiszállítandó hordók
esetén az összesen.
Végezetül essék szó a jövőbeni feladatokról. A
jelenlegi tervek szerint a bátaapáti létesítménybe tervezett cementezési technológia várhatóan
2012 III. negyedévében lesz bevethető, ami azt
jelenti, hogy 2012 decemberében elkezdődhet a

próbaüzem. Ennek eredményeképpen 1-2 konténernyi mennyiség (9-18 hordó) becementezésre
kerülhet, melyek végső tárolóhelye már a felszín
alatti tároló kamrában lesz. Ez alapján várhatóan
2013-ban folytatódhatnak majd a kiszállítások,
természetesen a bátaapáti „fogyás” alapján ütemezve. Addig az erőműves kollégáknak folytatni
kell a további előkészítést, minősítést, a még telephelyen maradó hulladékokkal kapcsolatos logisztikai tevékenységet, a hordónyilvántartó rendszer adatbázisának fejlesztését, karbantartását.
Az eddig nyújtott kimagasló teljesítményért,
amely lehetővé tette a kiszállítások zavartalan lebonyolítását elismerés és köszönet illeti a radioaktív hulladékkezelési osztály szilárd hulladékkezelő
üzemében dolgozó valamennyi munkatársat.
Orbán Ottilia

Az MVM megvásárolta a BVMT Zrt.
kisebbségi részesedését
A Magyar Villamos Művek Zrt. lezárta a
BVMT Bakonyi Villamos Művek Termelő
Zrt. 49,5 százalékos kisebbségi részvénycsomagjának megvásárlását, ezzel az újonnan épült két gépegységes, nyílt ciklusú
gázturbinás erőmű egyedüli tulajdonosa
lett. A nemzeti energetikai holding még
2008-ban szerzett 50,5%-os többségi részesedést a beruházást végző projekttársaságban, korábbi tulajdonostársai a
Bakonyi Erőmű Zrt. és az Euroinvest Zrt.
voltak. Az MVM Zrt. közgyűlése a társaságcsoport érdekeinek megfelelően, a
tulajdonosi érték növelésére szeptember
2-án döntött az adásvételről, a tranzakció
most zárult.

„Az erőműtársaság kisebbségi részesedésének megvásárlása, a nemzeti energetikai holding tulajdoni arányának 100
százalékra növelése világos középtávú
stratégiánk megvalósítását támogatja: célunk, hogy az MVM Zrt. sikeres, regionálisan is meghatározó, integrált nemzeti
energetikai társaságcsoporttá, a gazdaság
egyik legfontosabb szereplőjévé váljon” –
mondta Baji Csaba, a Magyar Villamos
Művek Zrt. elnök-vezérigazgatója. „A
tranzakció újabb konkrét lépés termelőkapacitásaink diverzifikálása és hatékony,
eredményes működtetése felé, s tovább
erősíti Magyarország hosszú távú energia-

biztonságát és a folyamatos, magas szintű
villamosenergia-ellátást.”
A nemzeti energetikai holding 2008ban szerzett 50,5 százalékos részesedést a
BVMT Bakonyi Villamos Művek Termelő
Zrt. jogelődjében. A projekttársaság a Bakonyi Erőmű ajkai telephelyén újonnan
felépült két gépegységes, nyílt ciklusú gázturbinás erőmű tulajdonosa. Az erőműtársaság megvásárlása lehetővé teszi, hogy
a BVMT tényleges üzembe helyezését követően a beruházás jobb megtérülést biztosítson. A felek az adásvétel tárgyát képező 49,5 százalékos részvénycsomag árát
független nemzetközi szakértők értékelése
alapján állapították meg.
MVM

Hazai és nemzetközi sztárelőadók
az MVM Koncertek idei évadában
Az októberi 13. Gödöllői Nemzetközi Hárfafesztivál nyitókoncertjével kezdődött a magyar komolyzenei élet talán
legkiemelkedőbb hangversenysorozata,
az MVM Koncertek 2011-2012-es évada.
A művészetek, kiemelten a komolyzene
évek óta elkötelezett támogatója, a Magyar
Villamos Művek Zrt. és a Jakobi Koncert
tizenhárom éves együttműködése az idén
is folytatódik. Az elismert hazai művészek
és a nemzetközi sztárelőadók, zongoraés hárfavirtuózok összesen 33 koncertet
adnak.
„Az MVM Csoport nem csak szűkebb
szakterületén, az energetikában, de a nemzetgazdaságban és életünk minden területén értéket kíván teremteni, elkötelezett
az egyetemes értékek megőrzése, így a
kultúra támogatása iránt” – mondta Baji
Csaba, a Magyar Villamos Művek Zrt.
elnök-vezérigazgatója. „Továbbra is részt

veszünk a hazai komolyzenei élet támogatásában. Célunk, hogy a fiatalok is megszeressék a komolyzenét és hangszereit,
valamint hogy világszínvonalú produkciókat állítsunk színpadra a komolyzenét szerető és értő közönség számára.”
A programsorozat keretében az elmúlt
bő évtized során olyan művészeket láthatott a magyar közönség, akik korábban
még soha, vagy nagyon régen nem léptek
fel hazánkban. Alfred Brendel például 25,
Jevgenyij Kiszin 20 év után, Mitsuko Uchida először adott szólóestet Magyarországon. A hosszú távú együttműködésnek köszönhetően a szervezők olyan művészeket
is fel tudnak kérni, akik 3 évre előre véglegesítik programjaikat.
Az idei évad nemzetközi
sztárelőadói közé tartoznak
Grigorij Szokolov, Borisz
Berezovszkij, Richard Goo-

de és Fazil Say zongoravirtuózok, valamint
Anneleen Lenaerts és Emmanuel Ceysson
hárfaművészek. A magyar kiválóságok
közül többek között Ránki Dezső, Vásáry
Tamás, Bogányi Gergely, Farkas Gábor,
Vigh Andrea, Szabadi Vilmos, Kelemen
Barnabás, Kokas Katalin, Baráti Kristóf,
Banda Ádám és Drahos Béla, valamint a
Bartók Vonósnégyes és a Mandel Quartet
ad hangversenyt.
Ahogy az elmúlt évek során, az MVM
Koncertek idén is egy-egy hangszer bemutatását helyezik a középpontba. A
2011-2012-es évad során a már hagyományos „Zongora” műsorok előadói mellett
kiváló fiatal magyar művészek tematikus
hegedű-hangversenyeket is tartanak. A

A világ egyik vezető mérnöki vállalata, az ABB ügyvezető igazgatója, Tanja
Vainio és Török Zsolt, a cég kiemeltügyfél-kapcsolati menedzsere látogatott el 2011. október 18-án a paksi
atomerőműbe. Az automatizálási és
energetikai technológiák terén jártas
vállalat képviselőit Hamvas István
vezérigazgató, Pekárik Géza műszaki,
Cziczer János üzemviteli és Mittler
István kommunikációs igazgató fogadta. A megbeszélés után a vendégek
üzemlátogatáson vettek részt.
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Az RHK Kft. ezt az alkalmat méltóképpen ünnepelte. Az eseményen részt vettek a sajtó képviselői, a környező települések polgármesterei,
illetve az atomerőmű munkatársai is.
Az utolsó szállítmányt a rendezvényen résztvevők is elkísérték „utolsó útjára”, azaz megtekintették a hordkeretek beléptetését az üzemi területre,
illetve elhelyezését a technológiai épületben kijelölt pozíciókra.
A paksi atomerőmű részéről komoly, felelős
tevékenységet igényel a hordók megfelelő előkészítése, és kiszállításuk lebonyolítása. Az ezzel
kapcsolatos teendőkről Nagy Zoltántól, a szilárd
hulladékkezelő üzem vezetőjétől és Trábert János üzemeltetésvezetőtől kaptunk tájékoztatást.
Elmondták, hogy a feladatok oroszlánrészét a
radioaktív hulladékkezelési osztály szilárd hul-
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Folytatás az előző oldalról

Ngo Duy Ngo, a Vietnami Szocialista Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott
nagykövete vezetésével népes delegáció
tett látogatást október 6-án az atomerőműben. A vendégek nagyobb része
a vietnami oktatási minisztérium vezető
beosztású tisztségviselői voltak, köztük
a Hanoi Műszaki Egyetem rektorával. A
vendégeket Hamvas István vezérigazgató, Bognár Péter humán igazgató és Aradi
János osztályvezető fogadta.
Vietnam új atomerőmű blokkokat kíván építeni, ezért élénken érdeklődik a
Karbantartó Gyakorlóközpontunk és a
blokkszimulátorunk iránt. Olyan igény is
megfogalmazódott, amely szerint a vietnamiaknak Pakson lenne egy oktató és
gyakorló bázisuk.
-beri-

társaságcsoport által támogatott Junior
Príma díjat elnyert fiatal tehetségek is önálló koncerteket adnak. Beethoven, Debussy és Schubert műveivel folytatódik
Vásáry Tamás „A Zongorán túl” című,
valamint a „Hangszerek világa” gyermekkoncert-sorozat is.
A programok 2011 októberétől
2012 áprilisáig tartanak. (Bővebben:
www.mvm.hu/Sajtóközlemények)
MVM
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ti, és a folyó rendkívül alacsony vízszintjének
bekövetkeztét az erőmű megfelelő műszaki
felkészültséggel, biztonságosan kezelni tudja. A vizsgált meteorológiai eredetű extrém
esetek nem okozhatnak számottevő kárt a
létesítményben. Az elemzés kitért az áramellátás és a hűtővíz-ellátás esetleges pótlására
is. E szerint az áramellátás vagy hűtővízellátás
kimaradása esetére a reaktorok hűtéséhez a
rendelkezésre álló tartalékok elegendőek.
A vizsgálatok alapján megállapítható,
hogy a Célzott biztonsági felülvizsgálat eredményei azonnali beavatkozást nem tesznek
szükségessé a paksi atomerőműben. A biztonság további növelése érdekében ugyanakkor a Célzott biztonsági felülvizsgálat
jelentésében a PA Zrt. további javító intézkedésekre tesz javaslatot. Ezek közé tartozik
a földrengésre eddig nem minősített, közvetlen biztonsági funkcióval nem rendelkező épületek minősítése és szükség szerinti
megerősítése, a rendelkezésre álló tartalékok
növelése és a meglévő helyreállítási lehetőségek hatékonyabb kihasználása érdekében
a kezelési utasítások módosítása, további, nagyobb teljesítményű dízelgenerátorok telepítése, valamint alternatív hűtővíz-utánpótlási
lehetőségek biztosítása.
A javító intézkedések megvalósítását követően a villamos betáplálás és a végső hőelnyelő tartós elvesztése csaknem lehetetlenné válik, a súlyos balesetek esélye pedig
még a jelenlegi rendkívül kis értékhez képest
is tovább csökken.
Mittler István, kommunikációs igazgató

Döntött a kuratórium
a térségfejlesztési pályázatokról

fotó: Bodajki Ákos

A Paksi Atomerőmű Zrt. által alapított Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány kuratóriuma 2011. november 4-én Szedresben tartotta ez évi második ülését.

A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány kiemelt célja a térségfejlesztés, az
életminőség emelése. Ezen célok megvalósítása érdekében elsősorban és kiemelten az új Széchenyi Terv 2011. évben
megnyíló pályázati eszközrendszerével
összhangban az európai uniós forrásokból, magyar társfinanszírozás mellett támogatott pályázataiban való részvételt kívánja segíteni. Az érintettségi kört a paksi
és a kalocsai kistérség, valamint a szekszárdi kistérség egy részének összesen 41
települése alkotja.
November 4-i ülésén a kuratórium elfogadta az alapítvány kommunikációs és
arculati tervét, valamint a támogatott pályázókkal megkötésre kerülő támogatási
szerződés mintáját, továbbá a Monitoring
Szabályzatot is.
Az alapítványhoz ebben a pályázati
fordulóban beérkezett pályázatokból 52-t
fogadtak be, közülük 31 nyert. Az igényelt
támogatás összege meghaladta a 700 mil-

lió forintot. A kuratórium a szedresi nyilvános ülésén 417 millió forint odaítéléséről döntött.
Támogatásban részesült többek között
a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa
János Kórháza (Szekszárd). A támogatott
projektben a kórház egy – a mai kor követelményeinek megfelelő – alacsonyabb
sugárterheléssel működő CT-berendezést
kíván megvásárolni, amely Tolna megye
lakossági ellátását biztosítani tudja.
A Paks és térsége hulladékgazdálkodási
rendszer kialakításának projektjére is támogatást ítélt meg a kuratórium, a nyertes KEOP-pályázat önerő-kiegészítésének
formájában. A beruházás során a meglévő
kommunális hulladéklerakó bővítményeként felépítésre kerül egy hulladékkezelő
központ és egy lakossági szelektív hulladékgyűjtő udvar.
Dusnok Község Önkormányzata a Dusnok-Fajsz Társult ÁMK óvoda és bölcsőde
épületeinek energetikai korszerűsítésére
nyert támogatást az alapítványtól, Fajsz
Község Önkormányzata pedig a fajszi iskolaépület energetikai felújítására.
A támogatott pályázatok közvetve 4,3
milliárd forint fejlesztést generálnak.
A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési
Alapítványhoz kapcsolódó információk
megtalálhatók a www.jovonkenergiaja.hu
oldalon.
Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány

Pannon Tudományos Díj
A Nagykanizsán rendezett Pannon Tudományos Nap elnevezésű konferencia
keretében adta át Bognár Péter, a Paksi Atomerőmű Zrt. humán igazgatója a
Pannon Tudományos Díjat Horváth Józsefnek, a Kaposvári Egyetem kutatóprofesszorának, tiszteletbeli doktorának, a
Pannon Egyetem Georgikon Kara professor emeritusának.
A díjat a Paksi Atomerőmű Zrt. a dunántúli régió tudományos életében kiemelkedő szerepet játszó személyek tevékenységének, életpályájának elismerésére
alapította. Azon személyek kaphatják meg,
akik pályafutásuk jelentős részében – de
legalább 10 éven át – a pannonrégióban
fejtettek ki kiemelkedő tudományos tevékenységet. A díjat először 2010-ben adták
át. Évente egy alkalommal értékelik vele az
arra érdemesek munkásságát.
Az idei évben a Magyar Tudományos
Akadémia Pécsi Akadémiai Bizottsága,

fotó: Bodajki Ákos

Elkészült az atomerőmű jelentése
A Paksi Atomerőmű Zrt. (PA Zrt.) a
2011. október 31-i határidőig megküldte végleges jelentését az Országos Atomenergia-hivatalnak (OAH) a
„stresszteszt” eredményeiről. Az OAH
által a fukushimai eset hatására elrendelt vizsgálat eredménye alapján
kijelenthető, hogy a paksi atomerőmű
ellenállóképessége megfelelő a feltételezett kulcseseményekkel, a külső veszélyeztető tényezőkkel szemben, így
azonnali beavatkozásra nincs szükség.
Az Európai Bizottság felkérésének eleget
téve Magyarországon is lezajlott az atomerőmű Célzott biztonsági felülvizsgálata, az ún.
stresszteszt. A Paksi Atomerőmű Zrt. 2011.
május 2-án kapta meg az OAH-tól azt a dokumentációt, amelynek alapján a Célzott biztonsági felülvizsgálatot el kellett végeznie. A
PA Zrt. a Célzott biztonsági felülvizsgálat előrehaladási jelentését az előírt 2011. augusztus 15-i határidőig benyújtotta az OAH-nak.
Az október 31-i határidő előtt benyújtott
végleges jelentés alapján írja elő az OAH a PA
Zrt. számára az atomerőműben elvégzendő
biztonságnövelő intézkedéseket, valamint állítja össze a nemzeti jelentést, amelyet 2011.
december 31-ig kell továbbítani az Európai
Bizottság számára.
Az atomerőmű által összeállított végleges
jelentés főbb megállapításai között szerepel,
hogy az erőmű megfelelő védelemmel rendelkezik a földrengések ellen, a Duna áradása
a telephelyet – annak magasabb elhelyezkedése és kialakítása miatt – nem veszélyezte-

Veszprémi Akadémiai Bizottsága és a PA
Zrt. delegáltjaiból álló kuratórium Horváth József akadémikusnak ítélte oda.
Horváth József az MTA rendes tagja, a
hazai és a nemzetközi növényvirológia elismert képviselője, a Magyar Növényvirológiai Iskola vezető személyisége.
A díj átadását követően a kitüntetett
plenáris előadás keretében mutatta be
munkásságát.
LA

WANO előzetes látogatás a paksi
atomerőműben
2012 februárjában erőművünk teljes körű WANO partneri vizsgálatnak veti alá magát. Ez
már a harmadik ilyen típusú vizsgálat lesz az erőmű eddigi működése során.
A WANO gyakorlata szerint a fő vizsgálatot egy előzetes látogatás előzi meg, melynek
három célja van:
t
megállapodás a WANO és a vizsgálatot fogadó erőmű között a vizsgálat előkészítéséről és lebonyolításáról, a szervezési, logisztikai és adminisztrációs kérdések megbeszélése;
t
az erőmű személyzete és a paksi partner team oktatása a WANO-vizsgálat módszertanáról;
t
azon területek vizsgálata (főjavítás alatti karbantartási munkák, üzemviteli személyzet szimulátoros képzése), amelyeknek megfigyelésére nem mindig van lehetőség a
rendes vizsgálat során.
A látogatásra az erőművünkben október 11-13. között került sor, melyben a WANO
Moszkvai Központ (MC) részéről három fő vett részt:
- Zbynek Grunda, nemzetközi kapcsolatokért felelős igazgató, CEZ; a februári WANO-vizsgálati team vezetője;
- Anatolij Zincsenko, a WANO MC program koordinátora;
- Hadnagy Lajos, a WANO MC tanácsadója (a PA Zrt. delegáltja).
Az elővizsgálat első napján a WANO képviselői az erőmű vezetőivel, illetve a paksi vizsgálati team tagjaival találkoztak. Az erőmű vezérigazgatója ismertette a vendégekkel a
paksi atomerőmű aktuális helyzetét, beszámolt az elért eredményekről és a jövőbeni tervekről. A WANO-team vezetője üdvözlő beszédében kifejtette a paksi vizsgálattal kapcsolatos gondolatait, terveit. „A vizsgálat akkor lesz sikeres és maximálisan hasznos egy erőmű
számára, ha sikerül megteremteni a közvetlen légkört és a nyílt kommunikációt a vizsgálók
és az erőmű személyzete között – mondta Zbynek Grunda. A partneri vizsgálatnak nem az
a célja, hogy minél több hibát találjon a csapat, hanem az, hogy feltárja azokat a területeket, amelyeket tovább lehet fejleszteni, hogy az erőmű a lehető legmagasabb biztonsági
színvonalat érje el.”
A délutáni program keretén belül a WANO Moszkvai Központ munkatársai előadást
tartottak a paksi partnerek részére a WANO-vizsgálat metodikájáról, a program tervezett
változásairól.
Az elővizsgálat második és harmadik napján a WANO képviselői a tervezett megfigyeléseket végezték, a 3. blokki karbantartási munkák, illetve az üzemviteli személyzet szintentartó szimulátoros képzése kapcsán. Mivel a 3. blokki főjavítási munkák gyakorlatilag befejeződtek a látogatás kezdetéig, a vendégek nagyrészt az üzemi területen (az ellenőrzött
zónában és a gépházban) tartottak bejárást, megfigyelték az erőmű és berendezéseinek
általános állapotát, a munkák szervezettségét, a munkaterületek rendjét és tisztaságát. Az
esetleges hibákról, eltérésekről a paksi kísérők fényképeket készítettek, melyeket a megfigyelésekről összeállított jegyzőkönyvvel együtt a WANO-csoport átadott az erőmű vezetése részére. Ezek az információk nem kerülnek a fő vizsgálat jelentésébe, hanem azt a célt
szolgálják, hogy segítsék az erőmű felkészülését a februári WANO-vizsgálatra, és előzetesen rámutassanak a létező gyenge pontokra.
Az elővizsgálat záró megbeszélésén a WANO képviselői megismertették az erőmű vezetését az elvégzett megfigyelések eredményeivel. A felek megállapodtak a WANO-vizsgálat terjedelméről, programjáról, az erőmű által küldendő előzetes információs csomag
tartalmáról, valamint a szervezési kérdésekről. A WANO-team vezetője zárszavában elmondta, hogy ő mindent megtesz annak érdekében, hogy a paksi vizsgálat sikeres legyen,
és újabb lökést adjon az erőmű további fejlődéséhez.
Hadnagy Jelena
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NAÜ benchmarking, a hulladékok
teljesítmény értékelése
A teljesítmény értékelés lényege

A címben szereplő téma egy, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség
(NAÜ) által még 2008-ban indított programot jelent, amelynek célja
a szovjet típusú (VVER) reaktorokat üzemeltető atomerőművek üzemeltetése során keletkező hulladékok mennyiségi és minőségi adatainak összegyűjtése, az üzemeltetés hulladékkezelésre gyakorolt hatásainak elemzése, valamint az egyes atomerőművek hulladékkezelési
technológiáinak, illetve a kezelt hulladékok átmeneti tárolásának és
végleges elhelyezésének bemutatása.
A program alkalmat nyújt arra is, hogy a hulladékkezeléssel foglalkozó szakemberek megosszák tapasztalataikat a napi, illetve a jövőben még megoldandó feladatokkal kapcsolatban, hiszen a „keleti
blokk” atomerőművei – a nyugati erőművek gyakorlatilag egységes
szemléletű hulladékkezelési gyakorlatával szemben – a saját útjukat
járják.
A program célja egyben egy olyan – a résztvevő országok által is
elfogadott – műszaki leírás (TECDOC) létrehozása, amely útmutatóul
szolgál az említett feladatok végrehajtásához.

Előzmények

A benchmarking program fejlesztésével kapcsolatban a résztvevő országok (Csehország, Szlovákia, Finnország, Bulgária, Örményország,
Magyarország, Ukrajna, Oroszország) már több alkalommal találkoztak. A résztvevők megvitatták a központi adatbázis felépítését, amely
egy webes felületen keresztül fogadja majd az adatokat. Az adatbázis
első feltöltéséhez szükséges adatokat egy Excel táblázatban (sablon)
küldték meg a rendszeradminisztrátornak.
Az adatok kiértékelése, összevetése során kiderült, hogy számos
probléma merült fel, ami további egyeztetéseket igényelt. Ezen felül
a webes felület is tartalmazott hibákat.
Az adatbázis 2006-ig visszamenőleg fog adatokat tartalmazni, és
évente „frissül”.

A bécsi találkozó

2011. október 10-14. között Bécsben, a NAÜ központjában került sor a
projektzáró megbeszélésre, melynek fő témái az alábbiak voltak:
A résztvevők áttekintették a benchmarking szoftver észrevételek
alapján módosított állapotát és további javaslatokat tettek a végső
változat tartalmára.
Meghatározták a jelentések szöveges részeinek tartalmát.
Definíciójelleggel rögzítették a benchmarking sablon adatainak tartalmát.
Megállapodtak a munka folytatásának ütemezésében, azaz:
a NAÜ-koordinátor elkészíti a megállapodások szerinti végleges sablon formátumát és elküldi véleményezésre a résztvevők számára;
szétküldésre kerül az adatok tartalmára vonatkozó megállapodás is,
ugyancsak a végleges elfogadás céljából;
a fenti két anyag elfogadását követően a résztvevők aktualizálják a
benchmarking szoftverbe történő feltöltéseiket;
feltöltésre kerülnek a 2011. évi adatok is, melynek határideje 2012.
március vége;
a TECDOC tartalmát kiegészítendő, a résztvevő országok elkészítik és
megküldik a koordinátor számára az országjelentéseket. Ezt a pontot
a PA Zrt. már teljesítette.
Nagy Zoltán a radioaktív hulladékkezelési osztály üzemvezetője szerint a PA Zrt. számára jelenleg a legfontosabb feladat, hogy elkészítse
az elfogadásra kerülő új rendszerhez szükséges adatformátumokat,
illetve az adatfrissítéseket.
A többi erőmű által felvitt adatokkal összevetve megállapítható, hogy
a PA Zrt. által termelt hulladékok mennyisége megfelel a VVER erőművek átlagának.
Orbán Ottilia

a stressztesztek végrehajtásáról
2011. augusztus 30-án szemináriumot tartottak
Moszkvában az Atomerőmű Üzemeltetők Nemzetközi Szervezetének Moszkvai Központja (WANO MC) és
a Roszenergoatom Konszern (REA) szervezésében, a
WANO MC atomerőműveiben készülő stressztesztek,
azaz a célzott biztonsági felülvizsgálatok előrehaladásáról. A rendezvényen a WANO MC és a REA vezetőin
kívül részt vettek az oroszországi tervező, beruházó
vállalatok, kutató intézetek, valamint az üzemeltető
szervezetek, atomerőművek képviselői 13 országból,
többek között Kínából, Indiából. A Paksi Atomerőmű
Zrt.-t Pekárik Géza műszaki igazgató, Nagy László
osztályvezető és Eiler János műszaki főszakértő képviselte. A VVER Klub tagjai véleményüket az előző napi
megbeszélésen külön egyeztették.
A szeminárium célja az volt, hogy a célzott biztonsági felülvizsgálatok előrehaladásának tapasztalatait a végrehajtó országok, atomerőművek egymással
megoszthassák, és azokat a további munka során felhasználhassák. Amint a WANO MC honlapján megjelentetett közlemény fogalmaz, a résztvevők részéről bemutatott információ arról tanúskodik, hogy a Moszkvai
Központhoz tartozó atomerőművekben komoly figyelmet kaptak a célzott biztonsági felülvizsgálatok végrehajtásával kapcsolatos kérdések. Megállapítást nyert,
hogy az atomerőműveknek érdemes figyelembe venniük az elhangzott tapasztalatokat a megkezdett munka
folytatásához.
A rendezvényen elhangzott javaslat szerint célszerű
a WANO MC keretein belül egy szakértői csoport felállítása az előadásokban elhangzottak összehasonlítására, feldolgozására annak érdekében, hogy a VVER
típusú atomerőművek üzemeltetői közös álláspontot
fogalmazhassanak meg a stressztesztek kérdésében.
A munkacsoport első ülésére október 19-én került sor
Moszkvában.
Egy másik javaslat arról szólt, hogy megfontolandó
egy közös regionális krízisközpont felállítása a VVER
atomerőművek üzemeltetőinek részvételével. Az első
megbeszélés október 12-én volt a Roszenergoatom
moszkvai krízisközpontjában.
Hadnagy Lajos
Moszkva

A VVER Klub ülése
Pakson
Október 12-én a VVER Klub szakértői egyeztetést
tartottak Pakson az Erzsébet Szállodában a Célzott
biztonsági felülvizsgálat elkészítésének helyzetéről.
A Célzott biztonsági felülvizsgálat (Cbf) az Európai Bizottság által – a fukushimai atomerőmű balesete nyomán
– elrendelt vizsgálat, mely az európai atomerőművek biztonságát és védettséget vizsgálja a feltételezett külső eseményekkel (földrengés, természeti katasztrófák) szemben.
Az EU-ban VVER 440-es blokkokat üzemeltető erőművek – a cseh Dukovany a szlovák Bohunice és Mohovce , valamint a finn Loviisa erőművek és Paks – vezetői és
szakértői a találkozó során véleményt cseréltek az erőművekben elvégzett felülvizsgálat eredményeiről, a javasolt,
biztonságot növelő intézkedésekről. Tájékozódtak továbbá
a 2012 I. félévében esedékes Cbf partneri felülvizsgálatok
előkészítéséről. A résztvevők újabb szakértői egyeztetés
megtartásában állapodtak meg, melyre Szlovákiában kerül
sor még a végleges jelentések benyújtása előtt.
Laszlóczki Ivetta

Nukleáris Technikai
Szimpózium
A Magyar Nukleáris Társaság a Nukleáris Technikai
Szimpóziumot 2011. december 1-2. között a Magyar Villamos Művek Zrt. székházában rendezi meg.
A szimpózium célja a hazai tudományos eszmecsere
elősegítése, illetve hogy fórumot biztosítson a hazai
szakemberek, kutatók, valamint a szakma ifjabb művelői közötti kapcsolatépítésre, információcserére.
A konferencia magyar nyelvű.
(http://mnt.kfki.hu)

Tehetséges paksi fiatalok
Nemzeti ünnepünkön adta át díjazottjainak az
elismerést a Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány Kuratóriuma. Az Erzsébet Nagy Szállodában ötvenöt diák vehetett át jutalmat a kilencvenöt pályázóból.
Az elismeréseket az önkormányzat részéről Hajdú János, a Paksi Atomerőmű Zrt. részéről Mittler
István kommunikációs igazgató adta át. A tehetséges fiatalok a tanulmányok, a művészetek és sport
terén egyaránt jeleskedtek. L. Németh Erzsébet, a
kuratórium titkára elmondta, hogy az idei év már
a 24. alkalom volt a díjkiosztásban. Várhatóan a későbbi évek fogják igazolni majd, hogy azok a fiatalok, akik itt elismerésben részesülnek, még hallatják magukat. A kuratórium elnöke, Dávid József
elmondta, hogy az alapítóknak köszönhetően immár
14 millió forint kamatait oszthatják fel ajándékutalványok formájában, ezzel is elismerve a kitüntetettek
tevékenységét.

fotó: Wollner Pál

fotó: Beregnyei Miklós

A lakótelepi óvodásoktól volt
hangos október 20-án az
Atomenergetikai Múzeum. A
gyerekek nagy élvezettel babráltak mindent, ötletet adva
a múzeum interaktivitásának
megoldásával foglalkozó szakembereknek. A tolózár meghajtó kerekét azonnal kinevezték körhintának, és élvezettel
pörgették.
Beri

A díjazott ötvenöt fiatal mellett a felkészítő tanárok közül kettőt jutalmazott a kuratórium, Adorján
Györgyöt az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium testnevelő tanárát, és Árokszállási Esztert, a Vak
Bottyán Gimnázium matematika tanárát.
Wollner Pál
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Több mint tűzoltóság
hatósága kisugárzik a társzervezetekre, és
hatással van az atomerőmű egyéb folyamataira is.
LA

Dr. Katona Tamás János okl. mérnök-fizikust, a PA Zrt. tudományos tanácsadóját
a közelmúltban a Tolna Megyei Mérnöki
Kamara Alkotói díjban, a Dél-dunántúli
Regionális Innovációs Ügynökség Életműdíj elismerésben részesítette.
Katona Tamás a Moszkvai Energetikai
Egyetemen végzett 1973-ban nukleáris létesítmények szakon. 1983-ig a KFKI-ban
tudományos munkatársként dolgozott.
1982-1983-ben részt vett az 1. blokk üzembe helyezésben. 1983. augusztus 1-jétől
dolgozik a paksi atomerőműben. Előbb a
műszaki fejlesztési osztály vezetője, majd a
beruházási igazgatóság általános műszaki
főmérnöke volt, később pedig műszaki fejlesztési főmérnök lett. 1992-ben a műszaki

fotó: Lovásziné

Az Atomerőmű Tűzoltóság, pontos nevén
az Atomix Kft. Tűzoltási és Kárelhárítási
Szakágazat tevékenységéről újságunkban
rendszeren tudósítunk. Számos írásos
anyag jelenik meg a tűzoltóságról más újságokban, kiadványokban és az interneten
is. Most DVD-n keresztül, mozgókép formában is lehet ismerkedni az Atomerőmű
Tűzoltósággal, hiszen elkészült a tevékenységüket bemutató film. A Több mind tűzoltóság című összeállítás arról ad képet, hogy
különös felelősséggel járó feladat a paksi
atomerőműben tűzoltónak lenni. Az atomerőmű védelme nemcsak a közvetlen környezet szokásos védelmét jelenti, hanem
hatással van az egész ország és az itt élő lakosság biztonságára. Az erőmű tűzoltói az
általános tűzoltástaktikai tudnivalókon túl
speciális erőművi helyismerettel és tudással is rendelkeznek. A tűzoltóság az évek
múlásával is bizonyítja, hogy jól működő,
profi szervezet. Fegyelmezettsége, megbíz-

Munkatársunk elismerése
igazgatóság általános műszaki főmérnökévé
nevezték ki. Ezen beosztásában, 1995. január 1-jén befejeződött erőműves pályájának
az a szakasza, amikor a mindennapi operatív
feladatok sokaságában, az „élet sűrűjében”
élt, azóta tudományos tanácsadó. 2002-ben
megkapta az atomerőmű Céggyűrű kitüntetését. A teljesítménynövelés, az üzemidő-hosszabbítás és az új blokkok építése
kapcsán neve számos területen ismertté
vált. 1986 óta meghatározott szerepet játszott erőműves pályáján a külső hatásokkal
szembeni biztonság, a földrengésbiztonság
vizsgálata. Az elmúlt 15-20 évben rendszeresen tartott előadásokat egyetemeken és
külföldi szemináriumokon. A BME és a PTE
címzetes egyetemi docenssé fogadta. Publikációival aktív szereplője a nemzetközi tudományos közéletnek.
Munkásságának elismeréséhez gratulálunk!
LA

Együtt az egészségért és munkabiztonságért
Szabó Béla, a Munkavédelmi
Bizottság elnöke elmondta, a
nap fő célja a széleskörű munkavédelmi ismeretbővítés, tájékoztatás, valamint az, hogy a munkavállalók számára
megerősítést tudjanak nyújtani az egyéni védőeszközök
használatának és a szabályok betartásának fontosságáról, a
munkabalesetek és foglalkozási ártalmak megelőzése érdekében.
A rendezvényt Volent Gábor biztonsági igazgató nyitotta meg. Bevezetőjében elmondta, a munkavédelmi napot a társaság, és azon belül a szakmailag felelős biztonsági igazgató a kezdetektől fogva támogatta, mert – az idén
negyedik alkalommal megrendezett esemény – jó alkalom
a Munkavédelmi Bizottság és a munkavállalók közötti kapcsolatteremtésre. Hozzátette, a munkabiztonsági kultúrát
olyan előadásokkal, bemutatókkal is erősíthetik a dolgozók
körében, melyek nem közvetlenül kapcsolódnak az atomerőművel összefüggő munkavédelmi kérdésekhez, az általuk közvetített üzenet azonban növelheti a biztonságos
munkavégzés iránti elkötelezettséget. A munkabalesetek
száma jelentősen csökkent az elmúlt években, amiben minden bizonnyal e rendezvénysorozat is sokat segített.
A megnyitót követően a látogatók változatos témájú szakmai előadásokat hallgathattak. Elsőként a Sperian
Hungária Kft. előadói mutatták be az általuk forgalmazott,
az egyéni védőeszközök területén piacvezető márkákat.
A kéz és bőrvédelem, a zuhanás gátló és mentőhevederek
mellett a hallásvédelem területén is kiemelkedő eszközökről kaphattak áttekintést az érdeklődők.
Ezt követően dr. Szvitán Gábor ismertette az erőmű
mentőszolgálatának tevékenységét és tapasztalatait. Az előadás végén felajánlotta, a mentőszolgálat igény esetén képzésekkel és bemutatókkal támogatja a dolgozók egészségügyi ismereteinek bővítését.
Az érdeklődők az irodaépület mellett megtekinthették
az erőmű sürgősségi mentőkocsiját, valamint a tűzoltóság
bevetés-irányítást támogató kocsiját is.
A továbbiakban Czimmerman László tanszéki mérnök (Pécsi Tudományegyetem, Környezetmérnöki Tanszék)
a munkahelyi zajterhelés emberi szervezetre gyakorolt fiziológiás és érzelmi hatásairól tájékoztatta az érdeklődőket.
Felhívta a figyelmet a zajvédelem fontosságára, mert a zaj
növelheti a munkahelyi stresszt, és a balesetek kockázatát.
Az Országos Munkavédelmi És Munkaügyi Főfelügyelőség
képviseletében dr. Berecki Edit tartott előadást a villamosenergia-ipari munkabalesetek megelőzéséről, az emberi

fotók: Bodajki Ákos

A Munkavédelmi Bizottság a paksi atomerőmű vezetésének támogatásával 2005-től kétévenként rendezi meg az „Együtt
az egészségért és munkabiztonságért” elnevezésű munkavédelmi napot. A rendezvényt az idén október 26-án tartották
az irodaépület földszinti tanácstermében és annak előterében.
tényező szerepéről a munka világában, érintve a munkavégzés
személyi feltételeit is.
A legnagyobb érdeklődés a
nap „sztárvendége”, Besenyei Péter műrepülő sportoló, oktató prezentációját kísérte, aki betekintést engedett a műrepülés világának kulisszatitkaiba, amit igen látványos bemutató filmmel is illusztrált. Ezt követően az irodaépület előtti
téren akrobatikus repülőmodell bemutatót tekinthettek meg
a jelenlévők. A szakmai előadások sorában a 3M Magyarország mutatta be a biztonságos munkavégzéshez szükséges
eszközeit, valamint az irodai munka során segítséget nyújtó
ergonómiai innovációit. A Celerus Bt. a munkahelyi elsősegélynyújtás témájában tartott előadást, termékbemutatójukon pedig az erőműben is rendszeresített defibrillátor használatát demonstrálták. Kiállítóként jelen volt a SPERIAN,
és a 3M is, de a Villbek Kft. és a Henkel Magyarország Kft.
termékeivel is megismerkedhettek a látogatók.
Szabó Béla a munkavédelmi nappal kapcsolatban elmondta, a programot úgy igyekeztek megalkotni, hogy
a munkabiztonság fontosabb szegmensei szerepeljenek
benne. Az erőmű vezetése pedig munkaidőben biztosított
lehetőséget a részvételre, így annak nem volt akadálya. A
jövőre nézve mégis fejtörést okoz a rendezőknek a látogatók számának növelése. Annak ellenére például, hogy több
csatornán is figyelem felhívással fordultak a munkavállalók
felé, akadtak, akik ott a helyszínen érdeklődtek, hogy milyen rendezvény zajlik éppen. A nap folyamán a munkáltató és munkavállalók együttműködését szerették volna
erősíteni, a célok tehát az évek során nem változtak. Szabó
Béla a rendezők nevében hozzátette, a meghívott előadók
és kiállítók jelenlétükkel teljes mértékben eleget tettek a
felkért feladatuknak, amit köszönet illet. A munkavédelmi
napon elhangzott előadások anyaga a későbbiekben felkerül a Munkavédelmi Bizottság honlapjára, ahol mindenki
számára elérhető lesz. A jövőre nézve hangsúlyozottabban
kell érvényt szerezni a munkahelyi munkavédelmi oktatásoknak, hogy szélesedjen a munkavédelmi szemlélet és
emelkedjen a munkavédelmi kultúra színvonala. Az üzenet, amit a munkavédelmi kultúra erősítése érdekében ez
a rendezvény is közvetít, példaértékű. A résztvevők visszajelzései és a társaság vezetésének véleményéből következik,
hogy az „Együtt az egészségért és munkabiztonságért” c.
munkavédelmi napot folytatni kell az erőmű hosszú távú,
biztonságos üzemeltetése érdekében.
Kárpáti Viktor
(A cikk bővebb terjedelemben olvasható a portálrendszeren: Közérdekű
információk/Belső tájékoztatás/ Atomerőmű újság bővebben menü alatt.)
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IPA-lőverseny Mennyi szeretet fér el

– Hogy sikerült a szervezés? Technikailag
rendben zajlott-e minden? Kaptatok-e viszszajelzéseket?
– Minden rendben ment. Sok elismerő viszszajelzést kaptunk. Jelen volt például a jövő
évi kupa szervezője is (az orosz csapattal érkezett), aki egyszerűen csak így nyilatkozott:
ezt nehéz lesz felülmúlni. A játékosok örültek, hogy közel volt a csarnok a szálláshoz,
és mindez a város szívében. Kulturális programból nem szerveztünk túl sokat, hagytuk
inkább, hogy a csapatok maguk fedezzék fel
Paksot. Ebben a magyar focisták és a tolmácsok sokat segítettek. A franciák a piacot is
megnézték, az olaszoknak külön borkóstolót
biztosítottunk.
– Eljött-e az összes nevező csapat? Milyen volt a felkészültségük? Mi lett a végeredmény?
– Igen, itt volt mindenki. Mint mindig,
most is az oroszok voltak a legjobbak, a
cseheknél látszott a fejlődés, az ukránoktól
többet vártunk. Az eredmény a következőképpen alakult: Az első helyen az orosz, a másodikon a magyar, a harmadikon a kazahsz-

táni, a negyediken az ukrán csapat végzett.
Mind a négy csapat kapott kupát.
– Hogyan értékeled a paksi csapat –
azaz a paksi atomerőmű csapatának – teljesítményét? Kik léptek pályára?
– A torna megnyerése volt a cél, de teljesítettük a reálisan elérhető legjobb eredményt. A csapatot a következő játékosok alkották: 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.
– Mekkora volt az érdeklődés?
– Bátran kijelenthetem, hogy az eddigi
tornák viszonylatában itt volt a legnagyobb
nézőközönség. Emellett itt volt a legnagyobb
a résztvevő csapatok száma is (a magyarokkal
együtt nyolc csapat indult).
– Hogyan tovább? Hol lesz a 9. Atomsport Futsal Kupa?
– Szentpéterváron lesz jövőre a következő torna. Természetesen a paksi csapat játékosai erre is teljes erőbedobással igyekeznek
majd felkészülni.
Prancz Zoltán

fotó: Tolnai Népújság

Pokorni-Lovas Katalin
festményét díjazták
Pokorni-Lovas Katalin, az Erbe általános műszaki osztályának szakértője, második helyezést
ért el a kormányablakokat népszerűsítő, „Változatos megyéink az Európai Unióban” elnevezésű művészeti pályázaton. A megoldás fája című
szürrealista festményén közel másfél hónapig dolgozott, hogy megfeleljen a szigorú
feltételeknek. Az oklevelet Tóth Ferenc kormánymegbízott adta át számára október
12-én, a Szekszárdon megrendezett díjátadó ünnepségen.
csa

Nyílt nap az ESZI-ben
Az idén 25. születésnapját ünneplő Energetikai Szakközépiskola és Kollégium (ESZI)
– az MVM paksi atomerőmű bázisiskolája – 2011. október 21-én, pénteken 14 órától
bemutatkozó nyíltnapot tartott. A következő nyílt napra 2011. november 24-én (csütörtökön) 16-tól 18 óráig kerül sor.
A továbbtanulás előtt álló 7-8.
osztályosok mindent megtudhattak a felvételiről, a számukra szimpatikus szakmákról,
megismerkedhettek az ESZI
pedagógusaival, találkozhattak
leendő diáktársaikkal, működés közben láthatták a műhelyek, szaktantermek berendezéseit.
Szabó Béla igazgató elmondta, hogy olyan piacképes
szakmákra készít fel a közép-

fotó: Tibay László

Amint erről szeptemberi
számunkban
beszámoltunk, idén
Paks városa nyerte
el a jogot a Nukleáris Dolgozók Világtanácsa
(WONUC)
által útjára indított,
immár hagyománnyá
vált nemzetközi teremlabdarugó-torna,
az Atomsport Futsal
Kupa megrendezésére. A szeptember 28. és október 3. között sikeresen lezajlott rendezvényről Oláh
József főszervező adott tájékoztatást az Atomerőmű újság olvasói számára.

A Paksi Atomerőmű Zrt. a humán igazgatóság munkatársainak kezdeményezésére az
idei évben is meghirdeti a karácsonyi cipősdoboz akciót, immár negyedik alkalommal.
A mozgalom alapgondolata szerint gyermekek, családok készítenek ajándékot rászoruló
gyermekek részére. Ezt az elvet megtartva, a
gyermekek számára készített, szépen becsomagolt cipősdobozok mellett, az idei évben tartós élelmiszerekből összeállított csomagokat
is várunk az adakozóktól a rászoruló családok támogatására.
Kérünk mindenkit, hogy – lehetőségeihez mérten – támogassa jótékonysági felhívásunkat, és csatlakozzon a rászoruló, nehéz sorsú gyermekek és családok megajándékozásával e jó és nemes ügyhöz.
Az elkészült ajándékcsomagokat 2011. november 28. és december 15. között lehet eljuttatni a gyűjtőhelyekre: A paksi atomerőmű területén: F2 Porta, a Volán iroda melletti
gyűjtőhely, PA Zrt. Egészségközpont, ESZI főiskola épület, II. emelet.
Sok gyermeknek ajándék nélkül múlik el a karácsony. Együtt változtathatunk ezen!
LILI

iskola, melyek hazánkban és
az Európai Unióban is keresettek, és amelyekkel jó esély
nyílik a munkába állásra a
villamosenergia-iparban és a
gazdasági élet más területén.
Az intézmény kiemelt
figyelmet fordít a szakmai
oktatáson túl a nevelésre, a
személyiség fejlesztésére és az
idegen nyelv ismeretére.
Orbán Ottilia

Számítógépterem a VMK-ban
Új számítógéptermet avattak Pakson a Városi Művelődési Központ (VMK) könyvtárában,
október 10-én.
A helyiség korábban raktárként funkcionált, átalakításából, berendezéséből a
ház szinte minden dolgozója kivette részét, mondta el
Gutai Istvánné könyvtáros.
A számítógépek „korábbi
szerzemények”, új helyre a
néhány hónapja történt átalakítások – pontosabban
a társalgó és a társalgógaléria létrehozása – miatt
fotó: Wollner Pál

Lezajlott a 8. Atomsport Futsal Kupa

egy cipősdobozban?

fotó: Tibay László

A XIV. dr. Oláh László emlék lőversenyt
és bográcsétel főző versenyt 2011. október 1-jén tartották meg a biritói lőtéren,
a IPA (International Police Association
/Nemzetközi Rendőri Szervezet) Paksi
Szervezete rendezésében.
A versenyen 150 fő vett részt, akik az
A szituációs lőgyakorlat részeként a háromfős
csapat egy sérültet szimuláló bábut visz, menekít. ország minden részéből, sőt határon túlról, így Lengyelországból, Szlovákiából,
Romániából és Ukrajnából érkeztek. A paksi atomerőmű fegyveres biztonsági őrségének csapata, Végh Csaba, Házi Géza, Pata Csaba, állandó szereplője a lőversenynek,
és bár az idei évben nem sikerült a lövészeti versenyszámban dobogós helyet elérniük,
most is igyekeztek helyt állni. Rajtuk kívül, a rendészeti osztályon dolgozó kollégák
a főzőversenyen indulnak minden alkalommal, ők ezúttal különdíjban részesültek.
GYNYP

volt szükség. A termet azonnal használatba is
vették, kezdő számítógép-kezelői tanfolyam
indult benne, Raush Ildikó és
Cselenkó Erika vezetésével.
Az idén még egy ingyenes tanfolyam lesz, egy pályázatnak
köszönhetően,
mondta el Gutai Istvánné.
Hozzáfűzte: másra – például folyóirat olvasóként – is
használják az új helyiséget.
Az itt lévő számítógépeket
az olvasók a régi rend szerint
használhatják.
Wollner Pál
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Térségi kitekintő
Bor Barna
Kiszli Vanda
vb-ezüstérmes
világbajnok
Fantasztikusan szerepelt
Bor Barna,
az Atomerőmű Sportegyesület
cselgáncsozója az október végén,
Tyumenyben (Oroszország) megrendezett open- (súlyhatár nélküli)
világbajnokságon: olimpiai és világbajnok ellenfeleit legyőzve jutott el a
fináléig, ahol aranypontos csatában
alulmaradt az üzbég Tangrijevvel
szemben, így a dobogó második fokára állhatott.
A kétszeres Eb-ezüstérmes Bor Barna az Afrika-bajnok tunéziai Fajszal
Dzsaballahot aranypontos csatában
vazarival győzte le.
A legjobb 16 között a japán Kamikava Daiki következett, aki tavaly
bírói döntéssel győzte le a francia
szuperklasszist, Teddy Rinert a tokiói világbajnokság open döntőjében.
Ezúttal viszont jukóval alulmaradt,
így a magyar dzsúdós jutott be a negyeddöntőbe, ahol a 2001-ben duplázó, 2005 óta már háromszoros világbajnok orosz Alekszandr Mihajlin
volt az ellenfele.
Bor Barna végig irányítva taktikus győzelmet aratott rutinos riválisa
felett, s ezzel már elődöntőben volt,
ahol pazar győzelmet aratott az olimpiai bajnok, kétszeres világbajnok japán Szuzuki Kejdzsi felett. A neves

ellenfél igazán be sem tudott melegedni, harmincnyolc másodperc alatt
megvolt a magyar ippon.
Következett a finálé, ahová a másik ágról az üzbégek olimpiai ezüstérmese, a háromszoros vb-bronzérmes,
ötszörös Ázsia-bajnok Abdullo Tangrijev jutott be. Vele korábban öt rangos tornán is összecsapott a magyar
judós, három vereség mellett 2007ben Hamburgban, illetve legutóbb, a
2009-es moszkvai Grand Slam-tornán
ő volt a jobb.
A mérlegen sajnos nem sikerült
javítani, de ehhez csak hajszál hiányzott. Az első öt percben Bor Barna
irányított, az egyre fáradtabban mozgó Tangrijevnek csak egy kívülről
indított dobása hozott izgalmakat. A
hosszabbításban aztán egy összekapaszkodásból az üzbég jött ki jobban,
ipponra dobta a magyar cselgáncsozót, ezzel megszerezte az aranyérmet.
Az ASE versenyzője a hatodik magyar cselgáncsozó, aki világbajnoki
döntőben szerepelt. Eddig csak Kovács Antal 1993-ban és Braun Ákos
1995-ben tudott nyerni. Bor Barna
egyúttal a hatodik magyar vb-ezüstérmet gyűjtötte be.
Prancz Zoltán
(Forrás:
www.nemzetisport.hu, www.ase.hu,
www.judoinfo.hu, ugyanitt
részletesebb beszámoló is olvasható).

Az Atomerőmű újság szeptemberi számában adtunk hírt Kiszli Vanda, az Atomerőmű Sportegyesület ifjúsági kajakosa
kétszeres Európa-bajnoki győzelméről.
Az október 21. és 23. között Szingapúrban
megrendezett maratoni kajak-kenu világbajnokságon azonban Vanda olyan teljesítményt nyújtott, ami még ezeket az eredményeket is felülmúlta: a 17,5 km-es távon
egyéniben második lett, párosban pedig
– Czéllai-Vörös Zsófia győri versenyzővel –
világbajnoki címet szerzett. Az alábbiakban
újdonsült világbajnokunk nyilatkozik.
– Hogyan foglalnád össze az egyes és a
páros versenyzésedet?
– Pénteken reggel 7:48-kor rendezték az
egyest. Csak egy órával előtte tudtunk kimenni a pályára, és ez alatt kellett összekészülni.
Futam előtt 20 perccel mentem vízre, ott folytattam a bemelegítést. A rajtból jól jöttem ki,
négyen elmentünk a mezőnytől. Az első futószakasz után az angol lány lemaradt, majd az
utolsó futószakasz előtt leráztuk a svéd lányt
is. Ebből a futásból a másik magyar versenyző
jött ki jobban, így végül ő nyert. Másnap a párost is ugyanebben az időpontban rendezték.
Rajt után itt is négyen mentünk el (svédek,
spanyolok, és a két magyar egység). A spanyolok már az első futószakaszban lemaradtak, majd a második futás után sikerült leráznunk a többieket is. Utána már csak egy olyan
erős iramot kellett mennünk, hogy ne érjenek
utol minket. A futószakaszt sokkal hosszabbra vették, mint itthon és eléggé csúszott is, így
ott nagyon kellett figyelni. És nagyon meleg is
volt, magas páratartalommal. Az egyes előtt

nagyon izgultam,
de szerencsére
jól sikerül, nem
keseredtem
el
amiatt, hogy csak
2. lettem. Másnap úgy éreztem,
hogy nem tudtam
rendesen kipihenni magam az egyes után, és
kicsit aggódtam, a páros miatt, de szerencsére minden rendben történt. Csodálatos érzés
volt elsőként célba érni! Elégedett vagyok
mindkét helyezéssel.
– Hogy tetszett Szingapúr?
– Nagyon szép és tiszta hely. Az utcán
nem szabad enni, inni, még rágózni, cigizni
sem – gondolom, ezért tudnak ilyen szép rendet tartani. A verseny előtti napok természetesen felkészüléssel és pihenéssel teltek, de én
már szombat délelőtt végeztem, így maradt
másfél napom körülnézni egy kicsit. Egyik
kedvencem az esti „csendélet” lett: a gyönyörű, hatalmas, kivilágított épületek.
– Hogyan tovább?
– Most lesz nagyjából 2 hét pihenőm, utána kezdek el újra edzeni. Ez volt az utolsó
évem ifjúsági korosztályban, tehát jövőre már
U23-as leszek. A célom természetesen ebben
a korosztályban is a nemzetközi versenyen
való részvétel, ami úgy gondolom, nem lesz
könnyű, de keményen fogok dolgozni érte.
– Szerkesztőségünk és az atomerőmű
munkatársai nevében gratulálok, és kívánjuk, hogy a jövő évi célkitűzések is így sikerüljenek!
Prancz Zoltán

Búcsú Mészáros Zalántól

Ősszel is folytatódtak a Hamüled Kft. éttermében, az Oltalom Alapítvány szervezésében az immár több kurzust maga mögött tudó életmód és egészségügyi ismeretterjesztő előadások.
Századunkban a civilizáció számos előnyét élvezzük, egyszersmind
számtalan hátrányát szenvedjük el. A hátrányok mennyisége és mértéke olyan jelentős, hogy – sok esetben – az egészségünk vallja kárát. A
feszített élettempó, a magas elvárások, a stressz, a környezeti ártalmak,
az étkezési szokások negatív irányba történt megváltozása, az elkényelmesedéssel járó mozgásszegény életvitel, egyszóval egész életmódunk
olyan hatásokkal jár, amely testi-szellemi egészségünket veszélyezteti.
Ennek a káros folyamatnak a megelőzésében illetve kezelésében kívántak segítséget nyújtani az egy héten át tartó sorozat szervezői és előadói.
A sorozatot megelőzte egy hét alkalomból álló főzőkör, amelyeken különböző egészséges ételcsoportok elkészítésének praktikáit sajátíthatta el a hallgatóság, és meg is kóstolhatta az ételeket. Az „Egészségünk
heté”-ben, az október 17-től 21-ig zajló rendezvény során a jelenlévők
megismerhették az egészséges életmód alapelveit, az életmód változtatás gyakran nem könnyű folyamatának gyakorlati lépéseit és várható
hasznait, a daganatos megbetegedések kialakulását támogató és elhagyandó helytelen szokásokat, a már meglévő különféle betegségek gyógyításának elősegítését, az „élő” ételek, vagyis az enzimeket megkímélő
ételkészítési eljárások tudományát, amely az egészségmegőrzés egyik
alappillére, valamint az emberi agy csodálatos öngyógyító képességét.
Az előadások átfogó üzenete az volt, hogy a nagyszerűen megalkotott
emberi szervezet több fokozatú védelmi rendszerrel rendelkezik, amit
ha életmódunkkal nem akadályozunk működésében, akkor hosszú,
egészségben eltöltött életre számíthatunk. Mindehhez azonban tudatos
életmódra van szükség, mert – miként az előadók visszatérően hangsúlyozták – a dolgok a fejben dőlnek el. Az előző alkalmak gyakorlatához
híven most is lehetőség nyílt egészséges ételek kóstolására. A szervezők
a közeljövőben folytatni szeretnék az előadásokat.
Prancz Zoltán

Október 22-én az Atomerőmű SE – Falco találkozó előtt búcsúztatták el a hazaiak Mészáros Zalánt, aki 2001-től 11 éven át játszott
a paksi kosárlabda csapatban. A 110-szeres magyar válogatott kosaras részese volt a paksiak mind a négy bajnoki címének és kupagyőzelmének. A játékost Kovács Antal, az ASE elnöke, Tóth János szakosztályvezető, valamint az Atomic Boys szurkolói csoport
is köszöntötte. A B-közép „Örökre bajnokunk maradsz” felirattal
üzent Mészáros Zalánnak.
Wollner Pál

Természetes táplálkozás
PA Zrt. Egészségközpont szervezésében 2011. október 19-én, Sebestyén Szilvia, az Első Magyar
Makrobiotika Intézet megalapítója és vezetője közreműködésével, Természetes táplálkozás elméletben
és gyakorlatban címmel programsorozat indult az Atomfitt centrumban.
A foglalkozáson a makrobiotikus tudnivalókat
elméleti és gyakorlati ismeretek által sajátíthatták el az érdeklődők. Lehetőség nyílt az adalékanyag mentes alapanyagok és azok konyhatechnikai felhasználásának megismerésére is.
A módszer alkalmazásával gyógyíthatóvá, megelőzhetővé válhatnak a cukorbetegség, az emésztési zavarok, az allergiák, a májproblémák, a szív és
érrendszeri problémák, a bőrfelületi elváltozások, a
nőgyógyászati problémák, az anyagcserezavarok és
szerveink rákos elváltozásai. Az előadást, a főzési
bemutatót és az ételkóstolót biotermékek bemutatója egészítette ki.
Wollner Pál

fotó: Wollner Pál

fotó: Wollner Pál

Ismeretterjesztő előadások

8

2011. november

Térségi kitekintő
Mikulásfalvára várják a gyerekeket
A magyar Mikulás Nagykarácsonyba,
népszerű nevén Mikulásfalvára hívja
a gyerekeket, ahol a november 2-től
december 23-ig tartó 16. Országos
Mikulás Fesztivál keretében számos
programot kínál számukra.
A hagyományokhoz híven itt a kicsik és nagyok találkozhatnak a magyar
Mikulással, megtekinthetik a szánhúzó
szarvasokat és a csillagjáró szánt, a Manóvilág kiállítást, a Karácsonyi Múzeumot és birtokba vehetik a játszóházat.
Az idei esztendő újdonsága a zöld karácsony óriás társasjáték. Ebben a játékban a kicsiket egy utazásra hívják, amelyben eljutnak a négy évszakba, négy állat
lakóhelyére és megtanulják, hogyan kell
gyűjteni a hulladékokat, hogy fennmaradhasson csodálatos világunk, a Föld. A
játék Bubutímár Éva, keramikus tervezésében és az Öko–Ferr Nonprofit Kft. szakmai segítségével készült.
Az ünnephez kapcsolódóan lehetőség nyílik arra, hogy a megyék karácsonyfáinál a látogatók felhelyezzék a
saját megyéjük karácsonyfájára az álta-

luk hozott, vagy a játszóház kézműves
foglalkozásain készített díszeket.
Az idei év újdonsága továbbá az
éremverő gép, amelyen mikulásfalvi
emlékérmet lehet készíteni.
A rendezvény 52 napján több mint
200 programot bonyolítanak le. Találós
kérdések, színielőadások, valamint zenés és táncos programok szórakoztatják
a kicsiket. Többek között bemutatják a
Bőrönd mesemusicalt – a Megasztárban
feltűnt – Patai Anna főszereplésével, illetve Szandi is koncertet ad.
A magyar Mikulás és a fesztivál mindenkit szeretettel vár a nagykarácsonyi
Mikulásfalvára.

Kalocsai hírek
Civil segítség a kórháznak

A „Kalocsai Kórházért, Betegeinkért
Alapítvány” új röntgen készüléket
vásárolt a Szent Kereszt Kórház részére.
Az alapítvány finanszírozta a
nemrégiben megvalósult informatikai
fejlesztést is. Ugyancsak alapítványi
forrásból vásároltak szem-nyomásmérő
műszert a szemészet, új mosogatót az
endoszkópiai laboratórium részére.
A Szent Kereszt Kórház megújítását
önkéntes adományaikkal vállalkozók
is segítik.
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Műsoros esttel köszöntötték az
időseket

A Művelődési Központ és a Tomori Pál Főiskola
közös udvarán felállított sátorban mintegy
hatszázan gyűltek össze október elején, az
Idősek Világnapja alkalmából megrendezett
ünnepségen. Az időseket Török Ferenc
polgármester köszöntötte, aki arra hívta fel a
figyelmet, hogy „…sokat köszönhet a város,
és sokat köszönhetnek a családok is az idős
emberek munkájának, életük során felhalmozott
tapasztalataiknak, amelyért tisztelet illeti meg
őket.” Beszédét követően a polgármester virággal
és ajándékkal köszöntötte Kalocsa két legidősebb
polgárát: Németh Károlynét, aki 97, és Gausz
Jánost, aki 94 éves.

Pusztahencse életéből
A 2011-es év egyik jelentős
eseménye volt, hogy a falunapon átadták a művelődési ház melletti
szabadidőparkot. Az
itt elkészült szilárdburkolatú pályát az
önkormányzat önerőből, a vállalkozók és a lakosság öszszefogásával építette
meg, melyre méltán
büszke lehet a település
minden polgára.
Az idei év is bővelkedett
rendezvényekben. A téli hónapokat
a heti rendszerességgel megtartott és nagy létszámban látogatott népfőiskolai előadások színesítették. Az asztalitenisz bajnokságtól és az
iskolások farsangi mulatságától is hangos volt
a művelődési ház. Újra megrendezésre került
a családi majális, ahol a vidám sorversenyen
az óvodástól a nyugdíjasig mindenki aktívan
részt vett. A július első hétvégéjén megtartott
„boszorkányszombaton” a „boszorkányok”
konyháiban készültek a finom ebédek, és megválasztották a falu „bűbájos boszorkányát” is. A
bátrak és erősek első ízben vehettek részt traktorhúzó-versenyen. A szeptemberben megtartott szüreti napon a hagyományos szüreti felvonulás, szőlőlopás és látványos néptánc műsor
szerepelt a programban. A helyi Vadvirág Népi
Együttes mellett más tánccsoportok is bemu-

Hírek – események Faddról
Az elmúlt években Fadd szemmel láthatóan
sokat fejlődött. Látványos a faluközpont átalakulása: a külsőleg megújult, megszépült római
katolikus templom; az előtte lévő tér a Szentháromság-szoborral; a gondozott virágágyások
a Bartal-parkban és még sok helyütt a településen, a két játszótér, amelyeket tavaly vettek birtokukba a gyerekek, és amelyeknek csodájára
járnak a környékbeli kicsik és nagyok.

2011 perc sport Kalocsán
Czene Attila, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium
(NEFMI) sportért felelős államtitkára nyitotta
meg a Kalocsa Város Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzata sportnapját. A rendezvény idén
ünnepelte 10. születésnapját, melynek célja a lakosság megmozgatása és a sport népszerűsítése.
Az esemény különlegessége, hogy minden évben
az adott évszámnak megfelelő mennyiségű percig sportolnak a résztvevők. Az idei esztendőben, 2011 percen át, 18 sportágban próbálhatták
ki magukat a sportos életmód iránt érdeklődők.
A program október 7-én délelőtt 11 órakor kezdődött, és október 8-án, szombaton este 20:31kor fejeződött be.

Közösségi Ház segíti a civileket

A Kalocsa, Hunyadi János utca 82. szám alatti
ingatlan, „Közösségi ház fejlesztése” című
pályázat útján került felújításra. Ezt követően
az ingatlan hasznosítása Közösségi Házként
történik; ifjúsági és civil szervezetek kapnak
helyet az épületben.
Péjó Zoltán

tatkoztak, majd mindenki táncra perdülhetett a napot záró
szabadtéri bálban.
A faluban óvoda és
az általános iskolai
alsó tagozat működik.
A művelődni vágyókat művélődési ház, a
teleház és a könyvtár
várja.
Hamarosan nagy
beruházás kezdődik a
településen, melynek keretében a művelődési házat
integrált közösségi szolgáltató
térré alakítja át az önkormányzat
egy közel 50 millió forintos költségű projekt
keretében.
A közelmúltban avatták fel Földespusztán, a
Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány támogatásával a biogáz-üzemet, amely egyedülállónak minősül a környéken. Az egészségügyi
ellátás területén is változást hozott az idei esztendő. Júliustól kezdődően a község a györkönyi háziorvosi körzethez csatlakozott, így napi
rendszerességgel van orvosi rendelés. A rendeléssel párhuzamosan a fiókgyógyszertár is várja
a betegeket.
A község a nehéz gazdasági helyzetben a
szűkös forrásokat jól beosztva igyekszik fenntartani intézményeit és élhető lakókörnyezetet
biztosítani az itt lakóknak.

Az iskolában digitális táblák segítik az oktató-nevelő munkát, elkészült az egészségügyi és
szociális intézmények akadály-mentesítése, korszerűsítése, új ravatalozó épült, és még sorolhatnánk, mi mindent sikerült pályázati forrásokból vagy azok segítségével, önerő hozzáadásával
megvalósítani. A fejlesztéseket támogatta a Paksi
Atomerőmű Zrt. és a Duna-Mecsek Alapítvány
is. A további tervek között szerepel a Bartal-park
díszvilágítása és egy sárkányhajó kikötő építése.

A település életében jelentős esemény volt
szeptember 24-én a megújult művelődési ház – Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér átadása, amit
összekötöttek a hagyományos szüreti nappal. Soha
ennyien nem vettek még részt a felvonuláson,
megmozdult a falu apraja-nagyja. Méltó alkalom
volt ez az IKSZT átadására, amelyet megtisztelt jelenlétével Tóth Ferenc kormánymegbízott, országgyűlési képviselő is.
Fadd igyekszik kihasználni páratlan természeti adottságait. Domboriban a nyári hónapokban sok
ezer vendég talál kikapcsolódási
lehetőséget a Dombori Nyári Fesztivál, a SporTolna Triatlon Fesztivál,
a sárkányhajó versenyek, a horgászversenyek alkalmával, de a csak pihenni vágyók is kellemesen tölthetik
el szabadidejüket az üdülőterületen.
A hagyományos faddi nagy
rendezvények közül kiemelendő a
falunap és a templom napja. Az augusztusi falunap évről-évre nagyobb
közönséget vonz. Meghívót kap és
általában él is a lehetőséggel az erdélyi (Gyergyóalfalu) és a németországi
(Grossharthau) testvértelepülés.
A templom napja azzal a nem titkolt szándékkal szerveződött, hogy könnyebb legyen az adományok gyűjtése a templom felújítására. Az eredmény nem is maradt el. A falu katolikus és nem
katolikus közössége közel 10 millió forinttal járult
hozzá a templom külső felújításához. Ez az összefogás példaértékű, és nem is valósulhatott volna
meg a civil szervezetek közreműködése nélkül,
amire a továbbiakban is számítanak, hiszen a felújítás a belső munkálatokkal folytatódik.
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Erőműves híradások
A nyomás- és tömörségpróbák gyakran közbeszólnak
fotó: Bodajki Ákos

Véget ért az a tavasztól őszig tartó főjavítási időszak, amely
megalapozza a következő év sikeres és
biztonságos üzemvitelét. Az elvégzett munkákat Zsoldos Ferenc igazgató az alábbiak szerint összegezte.
A főjavításokat viszonylag sikeresen hajtottuk
végre, a viszonylagosság abban van, hogy a négy
főjavításnál három esetben is csúsztunk, viszont
minden munkát elvégeztünk. Úgy érzem, megfelelő állapotban adtuk vissza a blokkokat az üzemeltetőknek.
A főjavításokkal a már évek óta megszokott
1-4-2-3-as sorrendben haladtunk. Az 1. blokk
esetében március 12-től május 12-ig terveztük a
leállást, amely 57 napos főjavítás tervezetten, ám

61 nap és néhány óra volt a tényleges végrehajtás
időtartama. Ebben az esetben igen nagy mennyiségű munkát kellett elvégeznünk, hiszen 12 372
munkautasítás (mut) feladat volt. Az elvégzendő
munkák mennyiségét növelte az üzemidő-hoszszabbítást szolgáló feladatok elvégzése. A négynapos csúszást a primer köri 25 és 164 báros nyomáspróbáknál bekövetkezett tömörtelenségek
megszüntetése okozta.
A 4. blokk május 14-től június 9-ig állt. Ennél a
blokknál 26 napra terveztük a főjavítást, és 26 nap
és 10 óra alatt sikerült befejezni. Ebben az esetben
6 978 mut-feladatot kellett végrehajtani. A tíz órás
csúszást a 132 báros tömörség próbán egy hollander tömörtelenség elhárítása okozta, illetve egy
motoros tolózár javítása met-re hozás alatt.
Következett a 2. blokk, amelynél július 1-től
július 27-ig tartó, 26 napos leállást terveztünk.

Elsősegélynyújtás a munkahelyen

fotó: Bodajki Ákos

Velünk is megtörténhet, amiről azt gondoljuk,
hogy csak mással fordulhat elő. Nemigen
gondolunk arra, hogy ha a munkahelyén
valamelyik kollégánk rosszul lesz, kisebb
vagy komolyabb baleset éri, van-e kiképzett
elsősegélynyújtó, aki segíteni tud a szakképzett
és szükséges eszközökkel ellátott egészségügyi
szakszolgálat megérkezéséig, és akár életet
menthet a begyakorlott mozdulatsorokkal.
Az életet vagy az egészséget veszélyeztető
állapotba kerülő személyt – addig is, amíg részére a szükséges orvosi ellátás nem biztosítható – egészségi állapotának helyreállítása,
illetve rosszabbodásának megakadályozása
céljából szakszerű ellátásban, elsősegélynyújtásban kell részesíteni.
Ennek elősegítésére a humán szervezet
elsősegélynyújtási ismeretek megszerzésére
elméleti és gyakorlati munkahelyi képzési
programot indított el.
– Mi a célja a programnak? – kérdeztem
Nyiratiné Fehér Edit
humánpolitikai munkatársat, a program koordinálóját.
– A vonatkozó jogszabályok értelmében
minden munkáltatónak
meg kell teremtenie az
elsősegélynyújtás tárgyi és személyi feltételeit annak érdekében, hogy munkahelyi balesetek, rosszullétek esetén szakszerű segítséget tudjon biztosítani elsősegélynyújtásban
jártas munkatársakkal, a szakképzett mentőszolgálat kiérkezéséig. Ennek érdekében
a részvénytársaság vezetése szükségesnek
tartotta, hogy elsősegélynyújtó pontokat alakítson ki az atomerőmű területén, valamint
huszonhárom darab defibrillátor készülék is
kihelyezésre kerül a nagy forgalmú, illetve
veszélyes munkaterületeken. Egyrészt elsősegélynyújtó alapismeretek oktatása és a defibrillátor készülékek használatára vonatkozó
elméleti és gyakorlati tudás megszerzése teszi indokolttá a képzési program szervezését,
másrészt humánus okok is késztették a munkáltatót a képzés megszervezésére, hiszen
minden ember élete fontos, és kiemelt figyelmet érdemel, hogy segíteni tudjunk a bajba
jutottaknak.
– Kik a program résztvevői, és milyen
szempontok alapján választották ki őket?

– Nagyon fontosnak tartottuk a képzési program elindításakor, hogy elsősorban
önkéntes vállalás alapján jelentkezzenek a
munkatársak erre a feladatra, hiszen belső
késztetés is szükséges ahhoz, hogy valaki képes legyen segítségnyújtásra. A résztvevők
számát illetően a nem műszakos személyzet
esetében a munka- és tűzvédelmi osztály
határozta meg épületenként a feladat ellátásához szükséges létszámot, a műszakos személyzet esetében pedig az üzemviteli igazgatósággal egyeztettünk, mivel ők ismerik
legjobban az érintett munkaterületeket.
– Milyen elemekből épül fel a képzési
program?
– A képzési programot az atomerőmű
mentőszolgálat szakemberei tartják, és
olyan alapvető elsősegélynyújtási ismereteket tartalmaz, mint a beteg állapotának
felmérése, eszméletlenség, újraélesztés, különböző sérülések kezelése,
ezen túl megtanulják a
résztvevők az automata defibrillátor készülék
használatát is. A program gyakorlatközpontú,
amely során a munkavállalók úgynevezett ambubabán sajátíthatják el
a gyakorlati ismereteket. A hét órás képzés
vizsgával zárul, amelynek teljesítését követően minden résztvevő tanúsítványt kap.
– Miért tartod fontosnak a munkahelyi
elsősegélynyújtást?
– Úgy gondolom ma Magyarországon az
elsősegélynyújtás, mint az egyik legfontosabb ismeret még nem épült be kellőképpen
a társadalom tudatába, ezért a média is egyre
erőteljesebben népszerűsíti az ilyen jellegű
ismertek elsajátítását, és azok alkalmazását.
Cégünk a társadalmi szolidaritáson túl nagyon fontos feladatának tartja, hogy munkavállalóink az elsősegélynyújtó képzéssel
megszerezzék mindazon ismereteket, amelyekkel segítséget tudnak nyújtani a bajba
jutott kollégáiknak. Jelentős emberi, tárgyi,
anyagi erőforrást mozgósít annak érdekében,
hogy az elsősegélynyújtás, mint önzetlen,
humanitárius cselekedet megvalósulhasson
a Paksi Atomerőmű Zrt.-nél is.
László A. Zoltánné

Ebben az esetben 32 napig állt a blokk, és 7 296
mut-feladat volt. A 6 napos csúszás oka az volt,
hogy a 2-es főkeringtetőszivattyúnál (fksz) indításkor visszaforgás volt tapasztalható. Ez a jelenség
komoly problémát jelentett a motor csapágyazására nézve, és ellenőriztük a szivattyút is. Ezen kívül a gőzfejlesztő 51 báros tömörség próbája sem
sikerült az első nekifutásra. Sorrendben a 3. blokki
főjavítás következett, amelyen szeptember 9-től
október 12-ig tartottak a munkák. A 34 napra tervezett helyett 39 napra nyúlt a leállás. 7 000 felett
volt a mut-ok száma. A csúszást a hurok biztonsági
szelepek többszöri beállítás utáni tömörtelensége
okozta. Itt csak a harmadik nekifutásra sikerült tömörré tenni a berendezést a 132 bar-os próbához.
Mindent összevetve, közel 160 nap volt a főjavítási időszak ebben az évben, szemben a tavalyi
148 napos időszakkal, viszont 2009-ben 170 nap

feletti leállást jelentett a karbantartási időszak. A
hivatalos értékelések ugyan még nem fejeződtek
be, de Zsoldos Ferenc előzetesen a következőképpen értékelte a főjavításokat:
Talán a legfontosabb tanulság, hogy nem szabad kapkodni és nem is érdemes. A feladatokat
mindig az idő szorításában hajtjuk végre, hiszen
nagymennyiségű munkát kell elvégeznünk rövid
idő alatt. Az a véleményem, hogy egy adott probléma megoldásán fél óra helyett inkább egy órát
gondolkodjunk, mert így megelőzhető a későbbi
még nagyobb probléma. Tehát arra biztatom a
kollégákat, hogy bátran kérjenek információkat
az üzemeltetőktől, vagy a műszaki háttértől, hiszen ezzel megelőzhető egy későbbi súlyosabb
helyzet, vagy akár az adott blokk főjavításának a
csúszása.
-beri-

Szűrővizsgálati lehetőségek
A Paksi Atomerőmű Zrt. és a Nukleo-Med
Kft. minden évben két alkalommal közösen
megszervezi az egészségnapokat. Az őszi
szűrővizsgálatok lehetőségeiről kérdeztem
dr. Brázay Lászlót, a Nukleo-Med Kft. ügyvezető főorvosát.
– Az előző évekhez hasonlóan most
is végzünk somatoinfra állapotfelmérést,
amely számos betegség korai felismerését
teszi lehetővé. A vizsgálat során a szervezet
által kibocsátott hőenergia alapján fényképet készítünk a testről. Ennek alapján a somatoinfra-készülékkel egyes szervek és szövetek színeltéréséből a kóros folyamatok és
elváltozások nyomon követhetőek.
A másik elterjedt műszeres szűrővizsgálat az arteriográf, mellyel a szív és érrendszeri
betegségek diagnosztizálhatóak.
– Az időszakos orvosi vizsgálatok alkalmával a PA Zrt. 45 év feletti dolgozóinál vicardio vagy közismertebb nevén
„szívstressz” vizsgálatokat is végeznek. Ez
mit jelent?
– A vicardio a szív funkcionális állapotának és a stressz – kémiai, fizikai, táplálkozási, pszichés, környezeti – általi terhelésének
kiértékelésére szolgáló biofizikai mérő és
értékelő módszer, amely a hagyományos
EKG méréssel összekötött 3D megjelenítést
biztosít. Leméri és kiszámítja a stressz terhelését és grafikusan ábrázolja a szívműködést,
valamint a szív funkcionális paramétereit.

– Egy új diagnosztikus vizsgálattal, a
vektorkardiográffal is készülnek.
– A vektorkardiográf vagy vektor-EKG
mindössze 12 másodperc alatt ad képet a
szívizomzat homogenitásáról, illetve a szív
koszorúereinek krónikus vérellátási zavarairól. Ezzel lehetőségünk nyílik az arterioszklerotikus szívkoszorú-érrendszeri, illetve a
cukorbetegségből eredő hajszál-érrendszeri
megbetegedések korai felismerésére.
– Cégük a daganat korai felismerés céljából, tumormarker vizsgálatokat is végez
vérből. Lesz lehetőségünk igénybe venni ezt
az egészségnapokon?
– Igen, a vérvételeket minden nap 7 és
9 óra között végezzük. November 21., 22.
és 23.-án az ESZI II. emeletén, előzetes bejelentkezés alapján valamennyi vizsgálatra
lesz lehetőség mind a dolgozók, mind a hozzátartozók, a lakosság részére. A vizsgálatok
díja az önkéntes egészségbiztosítási pénztáraknál elszámolható.
Csütörtökön (november 24-én) a PA Zrt.
dolgozóinak az 1-es orvosi rendelő laboratóriumában lesz lehetőségük a tumormarker
vizsgálatokra. Valamennyi felsorolt vizsgálat
a PA Zrt. dolgozói részére ingyenesek. A költségeket a vállalat fedezi, ennek értelmében
adóköteles, amit a dolgozóktól a későbbiekben levonnak. A vizsgálatokon túlmenően
életmód tanácsadással is állnak rendelkezésükre. Sok szeretettel várjuk az érdeklődőket!
Frits Adrienn

Őszi erőműves egészségnapok
A paksi atomerőmű vezetése elkötelezett dolgozói egészségének megőrzése
iránt, ezért a humán szervezet koordinálásával 2006 óta rendszeresen megszervezi a szűrővizsgálatokra épülő
egészségnapokat.
A 2011. évi őszi egészségnapok témája a
szív- és érrendszeri megbetegedések megelőzése, a „Szívbarát Munkahely” cím jegyében.
A szervezők – a tavalyi évhez hasonlóan – az idén is két helyszínen várják az
érdeklődőket. Az őszi egészségnapokat az
ESZI-ben, az Egészségközpontban rendezik, 2011. november 21-23. között, 8-tól 15
óráig. A háromnapos rendezvény folytatá-

saként az atomerőmű területén november
24-én, csütörtökön kerül sor az egynapos
program megrendezésére, 8-tól 14 óráig,
az irodaépület aulájában és földszinti tanácstermében. Ez egyrészt lehetőséget
biztosít a részvénytársaság munkavállalói
számára a legnépszerűbb szűrővizsgálat,
a tumor-markerek szűrés helyben történő
kedvezményes igénybevételére, másrészt
alkalmat ad különböző egészségmegőrző,
fejlesztő programok, mozgásos bemutatók, főzőshow, ételkóstoló, táplálkozási
tanácsadás, masszázs igénybevételére, ezáltal az egészségtudatos szemlélet fejlesztésére.
LILI
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sítményt nyújtott. Kiemelkedő teljesítményét sokéves tapasztalatának, megszerzett szaktudásának
és pontos precíz munkájának köszönheti, mellyel
kivívta felettesei és közvetlen munkatársai elismerését is.
Nős, két gyermek édesapja.

is részesült vezérigazgatói dicséretben. Munkáját
nagy odafigyeléssel, kiegyensúlyozottan és megbízhatóan végzi.
Szabadidejében utazgat, sportol és modellvasutakat gyűjt.

Szabadidejében a MÉSZ által szervezett Kispályás
Labdarúgó Bajnokságon vesz részt, valamint a Városi Tekebajnokságban is, ahol a Mészégetők csapatának oszlopos tagja. Nős, 4 gyermek édesapja.

Ács György
1982-től dolgozik az atomerőműben. A villamos
osztály tagjaként részt vett az 1-es és 2-es blokk
üzembe helyezési, majd üzemeltetési feladataiban.
1986-ban – műszaki tanári végzettsége révén – felkérést kapott az ESZI erősáramú képzésének létrehozására és irányítására. Közel 100 volt tanítványa
dolgozik megbecsült szakemberként az erőműben.
2003 januárjától a rendszertechnikai osztályon
rendszerfelelősi feladatokat lát el, csoportvezetői
beosztásban. Jelentős szerepet vállal az integrált
műszaki rendszert érintő műszaki változások kezelésének oktatásában, a teljesítménynövelés, az
üzemidő-hosszabbítás, valamint a célzott biztonsági felülvizsgálat feladatainak végrehajtásában.
Nős, két gyermek édesapja. Szabadideje nagy részét a tenisznek, az úszásnak és a kerékpározásnak
szenteli.

Bucsi Gábor
Pályakezdőként került a Paksi Atomerőmű Vállalat
üzemviteli osztályára. 1992-ben blokkügyeletesi
jogosítványt szerzett, melyhez a szükséges ismereteket és gyakorlati készségeket primer köri
gépészként, reaktoroperátorként, majd betanuló
blokkügyeletesként sajátította el. Megszerzett szak-

Gáspár Lajosné
1986-ban kezdte munkáját a Paksi Atomerőmű Vállalatnál. Már a kezdetek óta aktív munkatársa a beruházások gazdálkodásával foglalkozó csoportnak.
2000 óta beruházási kontrollerként dolgozik a gazdálkodási és kontrolling főosztályon. A beruházások
hatékony gazdasági ellenőrzésében és sikeres irányításában meghatározó szerepet tölt be. Munkája,

Adorján János
1980. december 15-én kezdte pályafutását az Erőmű Beruházó Vállalatnál. 1985. november 1-jén
nyert felvételt a Paksi Atomerőmű Vállalathoz.
1993. április 1-jétől dolgozik jelenlegi munkakörében, a munka- és tűzvédelmi osztályon, emelőgép
felügyelőként. Mind az emelőgépek, mind a munkavédelem területén megvalósult ötletei révén
nagyban hozzájárult az emelőgépek biztonságos
üzemeltetéséhez és a munkavégzés biztonságának
javításához. Munkatársai közvetlensége, segítőkészsége és vidám természete miatt kedvelik, ennek köszönhetően, nemcsak az osztály szabadidős
programjain, hanem a munkaidő alatt is felszabadult, jó légkör uralkodik.
Három felnőtt gyermek édesapja. Szabadidejében
szívesen foglalkozik gépek, autók javításával.

Madaras József
tudását 1996 és 2004 között blokkügyeletesként
kiválóan hasznosította. Ezt követően az üzemviteli
főosztályon főtechnológusi beosztásba került, ahol
lelkiismeretesen és nagy hozzáértéssel végezte
munkáját. 2009 márciusában ugyanezen főosztály
vezetésére kapott megbízást, és jelenleg is ezt a pozíciót tölti be. Vezetői munkája igényes és mindig
következetes. Határozott, megbízható és humánus,
akit szűkebb és tágabb környezete tisztel és elismer.
Nős, feleségével, aki szintén a paksi atomerőmű
dolgozója, két gyermeket nevelnek.

Buránszky István
Aradi Imre
Azon kollégák egyike, aki a rábízott feladatokat maradéktalanul elvégzi. Korábban készülék-karbantartó lakatos munkakörben tevékenykedett a fővízköri
berendezések területén, majd 2007-ben vezető
szerelőnek nevezték ki. A készülék-karbantartás területén egyre sokrétűbben alkalmazott új technikák és technológiák fegyelmezett végrehajtója.
Rendszeres észrevételeivel elősegíti a hatékonyabb
munkavégzést. 2010-ben a gőzfejlesztők kötőelem
cseréjének kivitelezésében elismerésre méltó telje-

Kiszli Ferenc
1979-ben kezdő villamos üzemmérnökként az Erbe
paksi kirendeltségén helyezkedett el, majd 1985-től
a műszaki előkészítési osztály vezetőjeként folytatta tevékenységét. 1989-től különböző vezetői beosztásokat töltött be, mígnem 2005-ben felkérést
kapott az újonnan megalakult irányítástechnikai
szervezet vezetésére. Azóta is ezt a tisztséget tölti
be. Munkáját kiváló szakmai igényesség, szorgalom
és fáradhatatlan kitartás jellemzi. A feladat súlyától függetlenül mindig a precízségre, pontosságra
törekszik. Munkatársaival, beosztottjaival való kapcsolatára a kiegyensúlyozottság, az együttműködő
és példamutató segítőkészség jellemző.
Nős, feleségével 3 gyermeket nevelnek.

1983. május 9-én kezdte pályafutását a paksi atomerőműben előkészítő mérnökként, majd
blokkügyeletesi, osztályvezetői és főtechnológusi
feladatokat is ellátott. A 2003-as üzemzavar után
közreműködött a 2. blokk állapotának stabilizálásában, indításában, és jelentős szerepet vállalt a kárelhárításban. Jelenleg főtechnológusként dolgozik,
és ő a tokozott üzemanyag elszállítás előkészítésének technológiai vezetője. Munkája során az orosz
és magyar szakemberekkel egyaránt példaértékű
emberi és szakmai kapcsolatot tart fenn. Segítőkész hozzáállásával, szorgalmával kivívta kollégái és
felettesei elismerését. Az elmúlt 28 évben többször

kollégái és vezetői számára egyaránt nélkülözhetetlenné vált. Tapasztalatai e területen már évtizedekben mérhetők. Teljesítménye kiegyensúlyozottan,
mindenkor magas szinten szolgálja munkakörének
és munkakörnyezetének eredményeit. Bárki, bármikor fordulhat hozzá segítségért vagy információért,
teljesítetlen kérést, befejezetlen feladatot sosem
hagy maga után. Szorgalmával, munkafegyelmével, a munka és a paksi atomerőmű iránti elkötelezettségével méltán érdemli meg a kitüntetést.
Férje a paksi atomerőmű nyugdíjasa, két felnőtt
gyermekük van.

1983 áprilisa óta a paksi atomerőmű dolgozója.
Szakmai végzettségeit tekintve üzemgépészeti,
valamint munkavédelmi üzemmérnök. 1993-tól
a gépkarbantartó üzem, 2000. januártól pedig az
emelőgép üzem vezetője. Szakmai tudásának fejlesztése érdekében folyamatosan képzi magát. Tudása és tapasztalata alapján az emelőgép karbantartás területén elismert szaktekintélynek számít.
Kiváló munkája elismeréseképpen 2003-ban vezérigazgatói dicséretben, 2004-ben az „Atomerőmű
kiváló karbantartója” díjban részesült. A Műszaki
Alkotói Pályázaton két alkalommal is nyert díjat. A
társszervezetekkel és kollégáival kiváló munkakapcsolatot ápol, az atomerőmű iránti elkötelezettsége
példaértékű.
Feleségével két nagyfiút nevelnek. Hobbija a szőlészkedés és a horgászat.

Horváth László
1983. november 1-jén lépett be a Paksi Atomerőmű Vállalat reaktor osztályára primer köri gépész
munkakörbe. 1986-ban az elsők között tett sikeres
primerköri főgépészi hatósági vizsgát. Részt vett a
4. blokk üzembe helyezésében, majd az annak indításához kötődő munkálatokban. 1989 májusában
reaktoroperátori hatósági vizsgát tett, ekkor került a
3. blokki B műszakba, ahol 19 évet töltött el. 2008ban primerköri szolgálatvezetőnek nevezték ki, és
azóta is ebben a munkakörben dolgozik. A Műszakosok Szakszervezetének vezetőségi tagja.

Májer Bertalan
1980. augusztus 1-jén kezdett dolgozni a Paksi
Atomerőmű Vállalatnál üzemviteli műszerészként.
Részt vett a blokkok irányítástechnikai valamint a
neutronfluxus ellenőrző rendszer üzembe helyezésében, majd üzemeltetésében és karbantartásában. 1998. november 1-től a biztonsági rendszer
osztályon megalakult reaktorvédelmi csoport tagja lett. Kezdetektől részt vett az új reaktor védelmi
rendszer létrehozásában, üzembe helyezésében,
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ezt követően pedig a rendszer javítási, karbantartási feladatait végezte. 2007. szeptember elsejétől
megbízást kapott a technológiai védelmek művezetői feladatainak ellátására. Az évek folyamán
a hozzá tartozó irányítástechnikai rendszerek területén szaktekintéllyé vált. Sokan ismerik, keresik és
igénylik szakmai segítségét, és nagy megbecsülésre tett szert.

tott el jelenlegi beosztásába. Munkáját felelősséggel, kiváló szaktudás birtokában, magas színvonalon látja el. Részt vett a blokkok üzembe helyezési
munkálataiban. Szerepet vállal a turbina osztály
üzemeltetői személyzetének utánpótlásához és
szinten tartó képzéséhez kapcsolódó feladatokban.
Munkateljesítményével nagyban hozzájárul az erőmű biztonságos és gazdaságos üzemeltetéséhez.
Párjával két gyermeket nevelnek. Szabadidejének
nagy részét a családi ház körüli munkák kötik le.

szorgalom és szakszerűség jellemzi. A kollégák felé
mindig nagy empátiával fordul és nyújt segítséget.
Rendszeres és aktív résztvevője az iparági sportrendezvényeknek. Jelentős sikereket ért el asztaliteniszben, kajak-kenuban és sárkányhajóban.

évig a WANO londoni központjában is dolgozott,
1998-tól pedig a biztonsági főosztály vezetőjeként
tevékenykedik. Munkáját lelkiismeretesen, nagy
odaadással végzi. Elsődleges szempontként kezeli
a nukleáris biztonság meglétét, és ennek fontosságát mindenhol hangsúlyozza. Hatékonyan működik közre a biztonsági kultúra szintjének növelését
célzó tevékenységekben. Kiemelkedő szerepe van
a munkavégzés előtti eligazítások és a háromutas
kommunikáció erőművön belüli meghonosításában is. Szerepet vállal az erőmű nemzetközi kapcsolatainak erősítésében, aktívan részt vesz a WANO tevékenységében. Kitüntetése méltó elismerése az itt
eltöltött több mint 3 évtizedes munkájának.

Slonczki István
Makk Imre
1987. október elsejétől dolgozik a paksi atomerőműben, víztisztító kezelőként. Ő nem az a reflektorfényben élő, magára mindenáron figyelmet felhívni
akaró embertípus. Aki nem ismeri, az magába forduló embernek gondolhatja, de ez csak az első, felszínes benyomás. Imre nagyon céltudatos, precíz
csapatember, aki minden tudását, tapasztalatát, átlagosnál nagyobb kitartását kollégái és végső soron
az erőmű szolgálatába állítja.
Családi élete példás. Életvitelét, az egészséges életmód iránti elkötelezettség jellemzi. Ebben igazi
vezérszellem, kollégáinak példát mutatva formálja
életüket. Ugyanez mondható el a szakmai területeken is. Az általa kiemelkedően teljesített feladatokat
fiatalabb kollégáival együtt úgy végzi el, hogy közben átadja tudását, tapasztalatát, alázatát. Precizitása, munkabírása és elkötelezettsége példaértékű.

Rátkai Sándor
1983 óta társaságunk dolgozója, aki a 2. blokk indításától egyik meghatározó szakemberünk. Az
atomerőmű közel harminc éves történetében csaknem minden gépészmérnöki probléma megoldásából kivette a részét. A véges elemes szilárdsági
számítási módszert nemcsak cégünknél honosította meg, hanem később jelentős része volt abban
is, hogy az iparág egésze és a hatóság is elismerje
azt. Az üzemidő-hosszabbítás nélkülözhetetlen
feltételét jelentő szisztematikus öregedéskezelés
kidolgozását és bevezetését, s az öregedéskezeléssel foglalkozó szervezet létrehozását is ő kezdeményezte. Az atomerőmű üzemidő-hosszabbításának
előkészítésében döntő szerepet játszott. Közvetlen
részvétele és szakmai irányítása alatt készül most az
Üzemidő Hosszabbítás Engedélykérelemét Megalapozó Dokumentáció. Tudását és eredményeit a
hazai és külföldi szakmai körök egyaránt elismerik.

Huszonöt év egy ember életében hosszú idő, bár
visszatekintve tűnhet úgy, mint egy pillanat. István éppen negyed évszázada, 1986. szeptember
1-jén kezdte meg első munkanapját a Paksi Atomerőmű Vállalatnál. Nagy feladat várt rá, hiszen szinte a semmiből kellett felépítenie egy, az erőmű
nyomtatványigényét kiszolgáló, működőképes
üzemet. 1974 óta dolgozik vezetőbeosztásban, a
paksi atomerőműben pedig belépése óta nyomdavezető. Munkássága során sikeresen létrehozott
egy minden igényt kielégítő, a társszervezetek
megelégedésére is szolgáló nyomdát. 2008-ban
újabb nagy feladatot kapott: a nyomdaüzem rekonstrukcióját, amelyet sikeresen meg is valósított.
Feladatait mindig komolyan veszi, munkáját lelkiismeretesen végzi. Jó vezető módjára szívén viseli
az üzem és kollégái sorsát. Számára a kitüntetés
többet jelent egy gyűrűnél: egy élet munkájának
elismerését jelenti.

Medovarszki László

Sós János

A Moszkvai Energetikai Intézetben hőfizikus mérnökként végzett. 1984 májusa óta dolgozik a paksi
atomerőműben, kezdetben előkészítő mérnökként,
majd blokkügyeletesként, 1999 óta pedig ügyeletes mérnöki beosztásban. Tájékozottsága széleskörű, tárgyi tudása és problémamegoldó képessége
kiváló. Munkáját mindig magas színvonalon, körültekintően végzi. Beosztottjaitól is a pontos és határidőre történő végrehajtását követeli meg. Bátran
fordulhatnak hozzá problémáikkal. Az atomerőmű
elkötelezett szakembere. Feladatait tisztességgel,
becsülettel elvégzi, kapcsolata beosztottaival, feletteseivel és más szervezetek munkatársaival kiváló.
Szabadidejében szívesen kirándul és utazik.

1982 májusában került a Paksi Atomerőmű Vállalathoz dozimetrikusi munkakörbe. Több évig műszakozott, közben folyamatosan képezte magát.
Ennek eredményeképpen üzemmérnöki diplomát
szerzett. 1993 óta a sugárfizikai laboratórium dolgozója, ahol a metrológusi és mérésügyi szakvizsgák letétele után vezető mérnöki, majd csoportvezetői feladatokat látott el. Jelenleg a metrológiai
üzem laboratóriumának vezetője. Részt vett a reaktorblokkok sugárvédelmi ellenőrző rendszereinek
üzembe helyezésében és a sugárvédelmi rekonstrukció metrológiai minőségbiztosítási feladatainak
elvégzésében. Megkapta a „szakma ifjú mestere” és
az „Atomerőmű kiváló karbantartója” díjat is. Munkatársaival és a társszervezetekkel való kapcsolata
példamutató.
Nős, feleségével és 2 gyermekével él Tolnán.

Riszter Margit
1981. február 2-án nyert felvételt a Paksi Atomerőmű Vállalathoz számítógép-kezelő, gyors- és
gépíróként. 1993-tól dolgozik számítógép-kezelő,
majd humánpolitikai ügyintéző munkakörben.
Az eltelt évek alatt tudását fejlesztette, középfokú
személyügyi szaktanfolyami végzettséget szerzett.
Az erőmű területére belépők adatainak rögzítését,
az adatváltozások figyelemmel kísérését, valamint
a módosítások rögzítését végzi, fő tevékenysége
mellett ellátja a munka- és személyügyi osztály
munka- és tűzvédelmi feladatait is. Pontosság, nagy

Varju Attila
1986. április 1-jén pályakezdőként került a paksi
atomerőműhöz, beosztott mérnökként. 1989-től
blokkügyeletesként, 1992-től ügyeletes mérnökként dolgozott, majd 1997 márciusától az akkori
biztonsági főmérnökség főtechnológusa lett, ahol a
biztonságot érintő események kivizsgálását irányította, kamatoztatva az üzemviteli területen szerzett
tapasztalatait. 1999. február 1-jén nevezték ki az
üzemviteli biztonsági osztály vezetőjének, és azóta
is ezt a munkakört tölti be. Szakmai tapasztalatait
nemzetközi szinten is hasznosítja, WANO, valamint
OSART partneri vizsgálatokon egyaránt részt vesz.
Feladatait magas szakmai színvonalon, a biztonság
elsődlegességének maximális szem előtt tartásával látja el. Döntéseit szakmai megalapozottság és
konzervatív megközelítés jellemzi. A cégen belül jó
szakmai kapcsolatokkal rendelkezik, ami hozzájárul
hatékony munkavégzéséhez is.
Fotó:
Bodajki Ákos,
Wollner Pál

Menzer János
1985. szeptember 25-én lépett be cégünkhöz szekunder köri segédrendszer gépész munkakörbe.
Kezdettől fogva a szekunder kör gépész technológia üzemeltetés területén végzi munkáját, jelenleg
szekunder köri szolgálatvezetőként. Ambíciója és
tartósan kiemelkedő munkateljesítménye révén ju-

Treszl János
1979. szeptember 17-én lépett be a paksi atomerőműhöz. 1983 márciusától a gépészeti osztályon
operátor, 1984 januárjától primer köri főgépész,
novembertől pedig már reaktoroperátor munkakörben dolgozott. Kiemelkedő teljesítményének
köszönhetően blokkügyeletesi beosztásig jutott,
majd kiváló technológiai ismeretei alapján nappalos munkára emelték ki. Jelenleg az üzemirányítási
osztályon műszaki főszakértő. Szakmai ismereteit,
magas szintű számítástechnikai tudását folyamatosan fejleszti és bővíti. Mindig képes az új kihívásokhoz alkalmazkodni, mindig elvhű és következetes.
Feladatköréből adódik, hogy sok kollégával kerül
közvetlen munkakapcsolatba, amely során a nagyfokú együttműködés és segítőkészség jellemző
rá. A 2. blokki sérült üzemanyag kezelése kapcsán
végzett munkája elismeréseképpen vezérigazgatói
dicséretben részesült.

Tóth János
1980 áprilisától dolgozik a paksi atomerőműben.
Többek között az 1-es blokk üzembe helyezésével, majd biztonsági elemzésekkel foglalkozott. Két
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OSZTÁLYTABLÓ

EMELŐGÉP ÜZEMELTETŐ CSOPORT
Haaz Ferenc

során középfokú munkavédelmi,
tűzvédelmi és számítógépes végzettséget szerzett. 2009 végén,
amikor a cégvezetés létrehozta a
karbantartási főosztályon az emelőgép üzemeltető csoportot, újabb
döntés elé került: őt kérték fel a
csoportvezetői feladatokra. Rövid
gondolkodás után ismét vállalta
az új feladatot.
A PA Zrt. összes primer és szekunder köri telepített daruja, valamint a külső (beruházási) területen lévő daruk is csoportjának
hatáskörébe tartoznak. A csoport
feladata az emelőgépek napi ügyeinek intézése. Ez magába foglalja
az emelési tevékenységhez szükséges darukezelők és a daruk
mindenkori rendelkezésre állásának biztosítását, a karbantartások
idejére a feszültségmentesítést, az
üzembe helyezést, a hibajavítások
során a munkautasítások forgalmazását, a munkaterületek át-

adás-átvételét, a megbízólevelek
kiadását, az emelési technológiák
véleményezését, a helyszíni ellenőrzések és bejárások megszervezését, az emelőgép-naplók és kulcsok kiadását, az átalakításokban,
tervzsűriken és koordinációs értekezleteken való részvételt, a daruk leltári adatainak kezelését, a
takarítási munkák szervezését és
végrehajtásuk ellenőrzését. A csoport munkájának határidőre történő végrehajtása rendkívül fontos, hiszen a daruk meghibásodása kihatással van az atomerőmű
biztonságára – ilyen eset állhat elő
például, ha a daru üzemképtelensége miatt nem lehet kiszállítani
a kiégett üzemanyagot a primerkörből a megadott határidőig,
vagy ha egy veszélyes emelés nem
hajtható végre. A feladatok elvégzése során fontos szerephez jut a
napi, közvetlen kapcsolattartás
más szakemberekkel illetve szer-

Első munkahelye az Április 4.
Csőszerelő Vállalat volt, amelynél
frissen elsajátított szakmájában –
hegesztőként – helyezkedett el.
1989-ban felvételt nyert az
atomerőműbe – az akkori Paksi Atomerőmű Vállalthoz –, lakatos munkakörbe. Ezt követően, de még mindig 1989-ben,
munkahelye támogatásával nehézgépkezelői tanulmányokba
kezdett Debrecenben. A vizsgák
sikeres teljesítése után, 1990-től
emelőgép koordinátor
darukezelő munkakörben folyPakson született 1964-ben, és tatta atomerőműves szakmai pászületése óta megszakítás nélkül lyafutását, egészen 2009-ig.
2010-ben megalakult az emeebben a városban él. Általános
iskolába is Pakson járt. Szakmai lőgép üzemeltető csoport, és a
tanulmányait Szekszárdon, az karbantartási főosztályvezető
egykori 505-ös számú Ipari Szak- felkérte Bélát a mostani munkamunkásképző Intézetben – mai köre betöltésére. Jelenlegi feladanevén Szent László Szakképző Is- ta elsősorban a kezelőfülkével
kola – végezte, ahol hegesztő szak- ellátott daruk emelési munkáimunkás bizonyítványt szerzett. nak koordinálása és irányítása.

Ezen túlmenően azonban az erőműben található egyéb emelőberendezések ügyeit is ő intézi,
a kollégáival együtt. Munkáját
nagyban segíti a korábbiakban
darukezelőként eltöltött húsz
év, mivel ez idő alatt tökéletesen
megismerte az emelőgépekkel
végzett tevékenységek minden
részletét és fázisát. Béla elmondása szerint a munkájában az
okozza a legnagyobb nehézséget
– de egyben ettől nyeri a fontosságát is –, hogy mivel az atomerőműben számos tevékenységhez illetve munkafolyamathoz
emelőgép használata szükséges,
az emelőgépeknek, daruknak
mindig megbízható, üzemkész
állapotban kell lenniük.
Béla rendkívül fontosnak
tarja, hogy a munkája során jó
szakmai kapcsolatokat tartson
fent mind a csoporton belüli,

mind a más szervezetekhez tartozó – például az emeléseket végrehajtó, a darukezelő és a darukarbantartó – kollégákkal. Meggyőződése, hogy a problémák
időben és megfelelő minőségben
történő megoldása nagyrészt a
jó munkatársi kapcsolatoknak
köszönhető. A feladatai teljesítéséhez ezen túlmenően a képzettsége és készségei rendszeres szinten tartására is szükség van, amit
az előírt és jóformán folyamatosan zajló tanfolyamok, képzések,
tréningek biztosítanak.
Béla nős, két fia van, egy 23
éves és egy 17 éves. Szabadideje
egyik részét a házkörüli munkák
töltik ki, a másikat pedig a hobbija, a Duna. Van egy motorcsónakja, amivel, ha az időjárás engedi, szívesen járja a vizet, családja és a barátai társaságában.
Prancz Zoltán

osztályán belül működő havaria
csoportba, ezt megelőzően Tolnán dolgozott 15 évig.
Kezdetben vizuális anyagvizsgálói, később pedig technológusi munkakörben végezte a
2-es blokki 1-es aknában történt
balesetben megsérült üzemanyag
kazetták állapot ellenőrzését. Végül a helyreállításban és az eltávolításban is részt vett.
Az emelőgép üzemeltető csoport megalakulásától kedve, 2010
nyarától, technológusként dolgozik a csoportban. Mindennapi feladatainak döntő részét a telepített
emelőgépek üzemeltetéséhez kapcsolódó dokumentálás, valamint
az erőműves szervezetek emelés
végrehajtóival való kapcsolattartás képezi. Az emelőgépek ellenőrzése, szemrevételezéses vizsgálata,
az esetleges hibák elhárításának
kezdeményezése, illetve az emelő-

gépekkel kapcsolatos mut-ok forgalmazása, az emelőgép naplók kiadása, visszavétele szintén fontos
része tevékenységi körének. Eseti
jelleggel, üzemeltetői szerepben
a daruk üzembe helyezésén való
részvétel, az emelési technológiák
véleményezése, egyeztetése is előfordul a feladatai között.
Szakmai tervei között szerepel
a gépészmérnöki (BSC) szak befejezése, és az üzemeltetéshez szorosan kapcsolódó munkavédelmi
technikus képzésre való beiratkozást is latolgatja.
Fent már említettük, hogy a
sérült fűtőelemek eltávolításában
szerepet vállalt, az akkor nyújtott
kiemelkedő teljesítménye elismeréseképpen 2006 decemberében
vezérigazgatói dicséretben részesült.
2001 óta nős, felesége mindig,
mindenben mellette áll. 2002 ka-

rácsonyán született kisfia, Balázs.
2006 őszén pedig kislánya, Bítia
Sára. Mindketten sportolnak, a
szekszárdi Gemenc Judo Klub
tagjai.
Gyermekei jó példát láttak tőle,
hiszen hosszú-hosszú ideig, 18
évig sportolt rendszeresen, heti
5-6 alkalommal a tolnai testépítő
termekben. Jelenleg sajnos erre
nincs lehetősége, persze szeretne
visszatérni a sporthoz, és mindent megtesz annak érdekében,
hogy ez minél előbb megvalósuljon.
Szabadidejét, amennyi adódik,
szeretett családjának szenteli.
Hobbi szinten otthon szokott barkácsolgatni: kapu, ajtó, a gyerekek
játékai is mindig igényelnek valami javítást. Úgy érzi, hogy ez számára nagyon jó kikapcsolódást
jelent.
GYNYP

portréfotók: Bodajki Ákos

munkahelyi vezetőinek az volt az
elgondolása, hogy a teljes tmk-t ismerje meg, 3 havonta új szakterücsoportvezető
letre vezényelték, így 1982-re már
széleskörű szakmai információkkal rendelkezett. Ezt követően
alapító tagként kezdett dolgozni a
tmk-n belül 1982-ben megalakult
daru-villanyszerelő csoportban,
amelynek az üzem kiszolgálása
volt a feladata. 1987-ben a kaig
gyártó osztályára került, az ekkor
alakult emelőgép üzembe, ahol
ugyancsak tmk-s munkát végzett.
1992-től az osztályhoz tartozó
Tősgyökeres paksi. Szakmai ta- előkészítő csoportban dolgozott,
nulmányait Budapesten az Üteg itt az alkatrészek rendelkezésre
utcai technikum első atomerő- állásásának biztosítása volt a felműves évfolyamán végezte, ahol adata. 1996-ban felkérték, hogy
erősáramú technikusi képesítést a munka- és tűzvédelmi osztály
(mtvo) állományában legyen emeszerzett.
1980 júniusában felvételt nyert az lőgép-ügyintéző. A váltás nehéz
atomerőműbe, ami az első mun- volt, mert jól érezte magát a tmk
kahelye. A villamos tmk-hoz ke- kollektívájában, végül mégis igent
rült mint villanyszerelő. Mivel mondott. Az mtvo-n töltött 13 év

Kern Béla

Tancsa János
technológus

Középiskolai tanulmányai során
gépi forgácsoló szakképzettséget szerzett, majd leérettségizett.
Emellett vizuális anyagvizsgálói,
gépésztechnikusi és minőségellenőri szakképesítéssel is rendelkezik,
2010-ben pedig emelőgép ügyintézői OKJ-s vizsgát tett.
2003. október 1-jén került a paksi
atomerőmű reaktor karbantartó

vezetekkel, hiszen ezek a tevékenységek csak összehangoltan
végezhetőek el biztonságosan.
Ferenc Pakson, családi házukban lakik a feleségével és a gyermekeivel. A gyerekeket szemük
fényének tartja. Fia idén érettségizik, kislánya pedig idén kezdte
meg a középiskolai tanulmányait
az ESZI-ben. Felesége Pakson
dolgozik a Hétszín virág óvodában. Szabadidejükben szívesen
kirándulnak, utaznak, illetve általában – ha tehetik – sokat vannak együtt. Ferenc szívesen olvas
történelmi könyveket. Ezen kívül
az egyik fő elfoglaltsága a család
szőlőjének művelése és a présház
karbantartása. A borkészítést a
család hagyományai szerint végzi.
E mostani bemutatkozása alkalmán is jó egészséget kíván a
kollégáknak és az Atomerőmű újság minden olvasójának.
Prancz Zoltán
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Szakmák az atomerőműben

fotó: Bodajki Ákos

Fazekas Attila
darukarbantartó villanyszerelő
A dunaújvárosi 316. számú Makarenko
Szakközépiskola és Ipari Szakmunkásképző Intézetben végzett tanulmányait
követően az akkori Ingatlankezelő Vállalatnál volt betanuló villanyszerelő. 1986ban, tanulmányai befejeztével a bölcskei
termelőszövetkezetben dolgozott két évet.
1988-ban került az erőmű szerviz főosztályának gépész szerviz osztályára, darukarbantartó villanyszerelőként azóta is ezen a
szakterületen dolgozik.
Jelenleg két, a gépész és a villamos művezetői egység foglalkozik az erőmű területén lévő emelőgépek szerkezeti vizsgálatával, karbantartásával és hibaelhárításával.
Hozzájuk tartozik minden ilyen eszköz,
a legkisebb, fél tonna teherbírású láncos
emelőktől kezdve a turbinák szétszereléséhez használt nagyméretű darukon át, a
reaktorcsarnok 250 tonnás darujáig. Kevés
olyan technológiai helyiség létezik, ahol
nincs valamilyen emelő berendezés, általában műhelyenként kettő-három is van.
Megtalálható köztük a legrégebbi és a legmodernebb hajtású és vezérlésű típus is.
Attiláék fő feladata e vezérlések és hajtásszabályozások javítása. A hibák bejelentését követően a bázison veszik fel a mun-

kautasítást (mut). Ezután a munkaterület
átvétele következik, majd megkezdődhet a
hibák elhárítása. Ha ez megtörtént, lezárják a mut-ot, jegyzőkönyvezik és átadják
a művezetőnek. A különböző javítások,
ellenőrzések egész évben folyamatosan
zajlanak, természetesen kivételt képeznek
a nem kezelhető helyiségekben található
berendezések, amelyek csak a leállásokkor
hozzáférhetőek. Fontos hogy a főjavítások,
átrakások során igénybevett emelőgépek,
daruk karbantartását az ezekkel végzett
munka megkezdése előtt be kell fejezni,
hogy a segítségükkel végrehajtott emelések során lehetőleg már ne léphessen fel
meghibásodás.
Az általában magasban végrehajtott feladatok, a villamos technológiai szerelések
és a primerkörben végzett tevékenységek
miatt az általuk kivitelezett munkák során
fokozott figyelem és precizitás szükséges.
A javítások kézi erővel történnek, ezért a
nagy magasságokban végzett hibaelhárításhoz az ahhoz nélkülözhetetlen, sokszor
nagy mennyiségű szerszámot, alkatrészt
is fel kell vinniük magukkal. A különböző
emelőgépek mellett az erőmű telephelyén
található „szkandor” teleszkópos fém kapuk javításával is ők foglalkoznak.
A villamos hibaelhárítási területen Attila jelenleg négy munkatársával dolgozik
együtt. Régóta ismerik egymást, jó köztük
a kollegáris kapcsolat.
Attila szabadidejében Bölcskén, a családi házuk körüli tennivalókkal foglalatoskodik, másra saját bevallása szerint
nincs ideje, mert épületvillamossággal
foglalkozó vállalkozása minden idejét leköti. Felesége szintén vállalkozó, fodrász
Bölcskén. Két fia közül az idősebb az ESZI
ipari elektronikai technikus szakán a 11.,
a kisebbik a bölcskei általános iskolában
a 8. osztályba jár. Attila elmondta, reméli,
hogy idősebbik fia a későbbiekben követi
őt a pályán, és folytatni tudja majd az általa művelt szakmát.
Kárpáti Viktor

Fiataljaink
Bemutatjuk
Patz Krisztiánt
Gyöngyösi származású,
három
éves volt, amikor
1983-ban
szüleivel Paksra
költözött. Az általános iskolát Pakson végezte, majd
Dunaföldváron
csőszerelő, Paks-Biritón gázvezeték szerelő és
Szekszárdon villanyszerelő szakmai végzettséget szerzett.
A villanyszerelő szakmunkás bizonyítvány megszerzését követően, a polgári szolgálat lejárta után, az atomerőmű területén a
„J” és Társai Kft.-nél helyezkedett el. 2010-től
az Ovit Zrt. alkalmazásában állt, ahonnan az
idei év augusztusában felvették részvénytársaságunkhoz. Feladatait tekintve megszakító
és elosztó karbantartással foglalkozik, ezen
belül vannak primerköri és szekunderköri
karbantartási, javítási munkái is. Legjobban
kedvelt munkaterülete a hibafeltárás. Azért
szereti az ilyen feladatokat, mert ezek során
az okok felkutatása történik, amely minden
egyes esetben más-más problémára derít
fényt. Ezek megoldása kihívást és sikerélményt jelent számára. Mindemellett a technológia részét képező rutinfeladatokkal is
szívesen foglalkozik,. Kiváló munkaközösségben dolgozik, kapcsolata minden kollégájával nagyon jó. Úgy érzi, sok segítséget kapott
tőlük eddigi pályafutása során. Krisztián a kollektívát azért is tartja jónak, mert vegyes korosztályból áll, vannak idősebb kollégák, akik
igen nagy szakismerettel, szakmai rutinnal
rendelkeznek – tőlük sokat lehet tanulni –, és
vannak vele egy korosztályhoz tartozó munfotó: Bodajki Ákos

A karbantartási igazgatóság szerviz főosztályán tett látogatásunk során ezúttal a gépész szerviz osztály villamos
művezetői egységének munkájába nyerhettünk betekintést.

katársak is. Gyakran szerveznek cégen kívüli
programokat, és jellemző, hogy az otthoni
problémák megoldásában is segítik egymást.
Krisztián kiemelte, hogy a munkatársaknak
a vezetőkkel való kapcsolata is példaértékű,
így örül annak, hogy összességében egy ilyen
összetartó, támogató csapatban dolgozhat.
Terveit illetően elmondta, hogy szeretné
megállni a helyét, bízik önmagában, úgy érzi,
rendelkezik azokkal a szakmai ismeretekkel,
szaktudással, amelyek támogatják abban,
hogy hosszú ideig a részvénytársaságnál dolgozzon, sőt – ugyan még fiatalember – szeretne a cégtől nyugdíjba menni.
Jelenleg Pakson él az édesanyjával, aki a
PA Zrt. számviteli osztályán dolgozott nyugdíjazásáig. Barátnőjével évek óta ismerik
egymást, akinek két gyermekével sok közös
programot szerveznek.
Kedvenc időtöltése az autózás. Amikor
betöltötte a jogosítvány megszerzéséhez
szükséges életkort, azonnal elment autóvezetést tanulni, és kezdetben szülei autóját
használta, ma a sajátját hajtja, amikor csak teheti. Krisztián másik „szerelme” a számítógép,
a neten való böngészés. Érdekli a technika
világa, amelyről nagyon sok új ismeretet tud
szerezni az interneten keresztül.
Évente két alkalommal ellátogat szülővárosába, Gyöngyösre, amikor – a rokonlátogatás mellett – nagy kirándulásokat tesznek a
Mátrába barátnőjével és gyermekeivel, akikkel időnként ugyancsak rokonlátogatás céljából Ópusztaszer környékére is járnak.
Régen rendszeresen sportolt, tagja volt
az ASE vívószakosztálynak, amely időközben
megszűnt, de – főleg barátnője ösztönzésére – jövőbeli tervei között szerepel valamilyen sporttevékenység választása.
László A. Zoltánné

Kardos Sándor és
Putnoki Gergely

Utánpótlás a vegyészeten
Kardos Sándor mentor és Putnoki Gergely betanuló szolgálatvezető
A vegyészeti főosztályon évek óta jól működik a mentori program.
Szükségességéről a munkahelyi vezető dönt az utánpótlási tervek
és a munkakörönkénti betanulási idők figyelembevételével. Alkalmazása olyan esetekben indokolt, amikor a munkakör specialitásaira tekintettel a szabályozásokban leírt elméleti és gyakorlati
betanuláson túl egyéni segítség, egyedi betanítás is szükséges.
A mentori program végrehajtásában meghatározó szerepet tölt be a mentor. Kardos Sándor vegyészeti szolgálatvezető a mindennapi munkája mellett végzi ezt a feladatot,
ami nem kis felelősséggel jár.
1985. szeptember 2. óta van a PA Zrt. alkalmazásában. Nem
az első munkahelye, előzőleg dolgozott kerámia- és csempegyárban, kőolajipari vállalatnál. Mielőtt vegyészeti szolgálatvezető lett, a dekontamináló csoport vezetője volt. Számos
dicséretet és elismerést kapott, többek között a „Biztonságos
Üzemeltetésért” díjat. Aktív tagja a MÉSZ-nek, a munkahelyi
rendezvények fő szervezője és lebonyolítója. Szakmai célkitűzései között szerepel a fiatal vegyészek szakmai utánpótlása,
betanítása. Dunaszentgyörgyön él, két lánya van és két unokája, felesége, Gabi, szintén a vegyészeten dolgozik, laboránsként.
Elmondása szerint nem könnyű feladat mentornak lenni.
Ez egy képzési program. Az egyéni mentori tervet a jóváha-

gyott képzési program figyelembevételével kell összeállítani.
A betanuló más szemszögből nézi az eseményeket, feladatokat. Néha nehéz válaszolni az általa feltett kérdésekre, mert
vannak olyan témák, amik a mentor számára evidensek. Néha
az ember csak a fejét vakarja, hogy hogyan lehetne válaszolni.
A program időtartama egy év. A vizsgák nagyon sok időt
elvisznek a betanítási időből. Közben pedig, ha van rá mód,
együtt járják a rendszereket, ismerkednek a feladatokkal. Sajnos nincs arra lehetőség, hogy maga mellé vehetné a betanulót, mert emellett neki is végeznie kell a jelenlegi munkáját a
műszakban.
Putnoki Gergely a mentori program betanuló résztvevője. A veszprémi vegyipari technikumban végzett általános
vegyésztechnikusként. 2001 májusa óta PA Zrt-s, először a
vízlágyítóban volt kezelő, majd 2002 júniusa óta műszakvezető. Feleségével és egyéves kisfiúkkal Szekszárdon élnek.
Szakmai tervei között szerepel, hogy a vegyészeti szolgálatvezetői munkakörben minél sikeresebben és jobban megfeleljen, ami elég nagy kihívást jelent a számára. Véleménye
szerint mentora, Kardos Sándor kellő szakértelemmel, tapasztalattal és kapcsolatokkal rendelkezik. Képes szakmai
fogásokat megmutatni, esetenként betanítani, segít a prob-

lémákat azonosítani, a megfelelő megoldásokat megtalálni,
és azok eredményét értékelni. Támogatást nyújt a megfelelő
munkamódszer, munkastílus, magatartás megtalálásában,
kialakításában. Fel tudja kelteni az érdeklődését és képes
motiválni. Gergő elmondta, hogy sokat fiatalodott a csapat,
mióta itt dolgozik és ő az elsők közt volt a fiatal generációból.
A vízlágyító üzemben gyakorlatilag teljesen kicserélődött a
csapat. Szakmailag és képzettséget tekintve megfelelő az
utánpótlás. Ha az utódlás a megfelelő gyakorlati és elméleti
tapasztalat átadása nélkül történne, szerinte az nagyban veszélyeztetné az üzembiztonságot.
Csak pozitívan tud nyilatkozni a kollégákról és a kollektíváról. Segítségük és támogatásuk nélkül nehezen tudná
teljesíteni a kitűzött céljait. A munkához való hozzáállásuk is
nagyon jó. Mindenki tudomásul veszi azt, hogy ez egy atomerőmű és az elvárásoknak elég magas szinten kell megfelelni.
Orbán Ottilia
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Épületgépészeti fórum

Amikor Balatonfüreden a Rekreációs Központban üdülünk, azt tapasztaljuk, hogy az ott dolgozó munkatársak
folyamatosan figyelnek ránk, igényeinket a lehetőségekhez képest maximálisan teljesítik. Olyan szolgáltatást biztosítanak számunkra, amely jelentősen hozzájárul, hogy kipihenten, felüdülten folytassuk a dolgos
hétköznapokat.

A másik oldalon…

fotó: Rankovics Erika

Most fordult a kocka, mivel október 4-től, két turnusban a
paksi Erzsébet Nagy Szállodában háromnapos tréningen
vettek részt a Rekreációs Központ női munkavállalói.
– A három nap alatt aktív és passzív pihenésre egyaránt
lehetőséget kaptunk, ami nagyon jó hatással volt ránk. A
tréninget azért is tartom fontosnak, mert a Rekreációs
Központ női munkavállalói olyan feladatokat végeznek, amelyek során a vendégekkel való folyamatos
kapcsolattartás, a szolgáltató jellegű szerepek különböző konfliktushelyzeteket eredményezhetnek. Ezen
túlmenően nem könnyű a munkahely és a magánélet egyensúlyának megteremtése, a magánéleti és
munkahelyi szerepek összehangolása sem. Mindez
fokozott megterhelést okoz mindannyiunk számára,
aminek kipihenésére nagyon jó volt ez a három nap az
Erzsébet Szállóban – mondta Rankovics Erika üdülővezető.
A tréning vezetője Szendrey Anna személyi edző,
táplálkozási szaktanácsadó volt, akitől megtudtam,
hogy a program összeállítása során kiemelt figyelmet
kapott a mozgás, mint a stressz-kezelés egyik mód-

Tréningen az üdülő dolgozói
szere, az egészséges táplálkozás, valamint a csapatépítés. A
résztvevők megismerték a jó közérzet kialakításának alapjait, mint az ideális testsúly, az ésszerű táplálkozás, a stressz
levezetése különböző mozgásprogramok segítségével, a fizikai és szellemi fittség javítása. A tréning tartalmi elemeit
illetően a résztvevők ismertető előadások, egészségügyi
állapotfelmérés segítségével bevezetést kaptak a preventív

állítani a szabályzók segítségével a hőmérsékletet. Ezért az
új, modern szabályzással működő, energia hatékony eszközpark humán, illetve szervezési oldalról is komoly kihívást
jelent, emellett műszaki oldalról is komoly felkészülést igényel az üzemeltető szervezettől. A rendszer minden üzeme-

fotók: Bodajki Ákos

nosnak tartja, ha az érintett szakemberek megismerhetik az
erőműben zajló nagy volumenű projekteket, mert hasonlókkal az országban tervezőként és kivitelezőként is kevesen találkozhatnak.
A meghívott előadók közül Mikos Levente vezetőtervező (MahlerBau Kft.) tárta a hallgatóság elé a klímagép rekonstrukció tervezése során fellépő szakmai, és a nukleáris
biztonsági szabályok által támasztott egyedi elvárásokat.
Példaként említette a tartalékgép redundancia biztosítását,
illetve azt, hogy az erőművi berendezések rendelkezésre állási mértéke egészen más, mint egy „hétköznapi” használatra tervezett eszköznél.
Kovács Tibor területi képviselő (GEA Klímatechnikai
Kft.), a szellőzőgépeket beszállító cég képviselője, szintén
a berendezésekkel szemben támasztott speciális erőműves
kritériumokat helyezte előadásának fókuszába. Második,
bemutató jellegű prezentációjában e gépek felügyeleti rendszerét, kezelőfelületét ismertette.
A hűtöttvizes rendszer átalakítási munkálatairól, a hűtöttvíz rendszer beszabályozási kérdéseiről, a téma szakmai
alapjairól a hidraulikai beszabályozás egyik hazai szaktekintélye, Vinkler Károly (IMI International Kft.) adott áttekintést. A hűtöttvizes rendszer rekonstrukciójának előkészítését a Kajtár László egyetemi docens (BME épületgépészeti
tanszék) vezetésével készített koncepcióterv alapozta meg.
Összefoglaló jellegű előadásában az
üzemeltetők, karbantartók egyaránt
láthatták, hogy milyen szakmai érvek
támasztották alá
az átalakítások terjedelmét.
Fenyvesi Csaba
üzemviteli
technológia-veCsontos Erzsébet
zető
(üvfo/kto)
betekintést nyújtott a korszerű üzemeltetés feltételeibe,
szakmai és emberi oldalról vizsgálva a témát. Elmondta, az
üzemeltetés alapvetően két részre osztható. A hardver rész
korszerű, ezt a rekonstrukció a legkorszerűbb GEA gépekkel biztosítja. A működtetéshez szükséges a „szoftver” rész
is, amely képes korszerűen üzemeltetni az adott gépet. A
rendszernek alapvetően biztonságosan kell üzemelnie, a
korszerű üzemeltetés ezen túlnyúlik. A régi gépek igen emberi erőforrás igényesek voltak, a gépészeknek kézzel kellett

fotó: Bodajki Ákos

A Paksi Atomerőmű Zrt. támogatásával szakmai napot
rendezett a Tolna Megyei Mérnöki Kamara (TMMK) és
a Magyar Mérnöki Kamara Épületgépész Tagozatának
Tolna Megyei szakcsoportja. Az „Épületgépész szakmai
nap az atomerőművi épületgépészeti fejlesztések tükrében” címmel megtartott eseményre szeptember 30-án,
az Erzsébet Nagy Szállodában került sor. A rendezvényen
megjelent nagyszámú érdeklődő az érintett erőműves
szakemberek és a TMMK meghívására érkezett szakértők előadásaiból tájékozódhatott az erőműben zajló
épületgépészeti fejlesztések folyamatairól, eddigi eredményeiről.
A Simon Zoltán (mig/pfo, beruházási program-vezető, a
Tolna Megyei Mérnöki Kamara épületgépész szakcsoport
elnökségi tagja) kezdeményezésére megrendezett szakmai
nap fő célja az volt,
hogy a hallgatóság megismerhesse az atomerőművi épületgépészeti
átalakítások szakmai
alapjait, azok szakmaés eljárás specifikus követelményeit, valamint
eddigi eredményeit. A
konferencián Pekárik
Géza műszaki igazgató (mig) megnyitóját
követően Csontos Erzsébet főtechnológus
Pekárik Géza
(mig/pfo) előadásban
részletesen ismertette a beruházásokhoz kapcsolódó projektirányítás lépéseit, valamint azt,
hogyan illeszkedik ez a paksi atomerőmű működési, engedélyezési folyamataihoz. Áttekintést
adott arról, milyen informatikai környezetet alakítottak ki a projektirányítási folyamat támogatására az elmúlt években, emellett az idén bevezetett IT eszközöket is bemutatta. Az informatikai
eszközpark 2009-ben elindított fejlesztésével párhuzamosan
zajlott az eljárásrendek megújítása is. Ez az új működési környezet idén februárban indult el „élesben”. Kiemelte, hogy
Magyarországon kevés helyen van ilyen komplett struktúra,
ahol mind a működés, mind az informatikai támogatottság
szempontjából ilyen összetetten tudják kezelni e folyamatok
irányítását. A fórum kapcsán hozzátette, fontosnak tartja az
egyes mérnöki szakterületek szakmai, illetve jogi háttérrel
kapcsolatos ismereteinek ily módon történő bővítését. Hasz-

léssel kapcsolatos információt elment, az értékelést azonban
az üzemeltetőnek kell kidolgoznia. A feladat az üzemeltetési
optimum értékek megtalálása. Amennyiben ehhez párosul
a megfelelő személyzet, aki képes üzemeltetni, illetve szakmailag felügyelni a rendszereket, akkor lehet korszerű üzemeltetésről beszélni.
A rendezvény záró programjaként Simon Zoltán és Takács Tibor (mig/rto, pfo) bemutatta az Erzsébet Nagy Szálloda épületgépészeti rendszereit, a tervezés során felmerülő,
komoly kihívást jelentő, komplikált kivitelezéssel járó építészeti, műemlék jellegű követelményeket. Az ezt követő
szakmai bejáráson a részvevők személyesen is bepillantást
nyerhettek a szálloda gépészeti tereibe.
Simon Zoltán a konferencia összefoglalásaként elmondta, a szakmai nap jól érzékeltette azt az épületgépészeti
munkát, ami az erőműben az elmúlt 15-20 évben történt,
illetve jelenleg is folyamatban van. Hozzátette, az épületgépész mérnöki pálya rangját is emeli egy-egy ilyen rendezvény azzal, hogy elmondhatják az eredményeiket, meghallgathatják a kritikákat, javaslatokat, és megvitathatják az
előttük álló szakmai kihívásokat. Szakmapolitikai és a jogszabályi változások terén is naprakész információkkal igyekeznek segíteni a kollégákat. Hozzátette, erősíteni szeretné
a szakmai összefogást, mivel tervezői vonalon többször elég
komoly erőforráshiánnyal küzdenek. Az erőmű vezetése pozitívan állt a szakmai naphoz, az Erzsébet Nagy Szállodában
méltó helyszínt biztosított a rendezvény lebonyolításához. A
rendszeres találkozók pedig jó alkalmat teremtenek szakmai
mellett az emberi kapcsolattartásra is.
Kárpáti Viktor
edzésmódszerek világába (hogyan lehet ízületi túlterhelés
nélkül minden izmot feléleszteni különböző eszközök használatával, zsírégetés, nyújtás, lazítás). Speciális módszereket
ismerhettek meg testsúlycsökkentésre, állóképesség-fejlesztésre, a test harmonikus izomzatának kialakítására. A
forgószínpadszerű programok az egészséges életmód kialakításához nyújtottak segítséget, egyéni dietetikai szaktanácsadás, valamint speciális mozgásprogramok keretében.
Ezek a programok az egészséges állapot megőrzésére, alakformálásra, stresszoldásra, egészségügyi problémák kezelésére, és az ülőmunka okozta problémák csökkentésére egyaránt hatékonyan alkalmazhatók.
A tréningen résztvevő lányok különleges test, arc, kéz és kényeztető kezelésekben válogathattak, valamint kellemes stresszoldó masszázs is része volt a programnak.
Jól sikerült a kirándulás a Vörösmalom horgásztóhoz is,
ahol gyönyörű környezetben, friss levegőn csapatépítő
mozgásgyakorlatok színesítették a programot.
A háromnapos tréning az atomerőmű területén
tett üzemlátogatással zárult, amely azért jelentett különleges élményt, mert többen most jártak
először az erőmű területén. Emlékezetes volt számukra például letekinteni a látogatófolyosóról a
reaktorcsarnokra.
A balatonfürediek összességében nagyon
jól érezték magukat Pakson, és örömmel vették
igénybe a rekreációs program keretében nyújtott
szolgáltatásokat.
László A. Zoltánné
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A turbina haboltó rendszer átalakítása
A műszaki igazgatóság projekt
főosztályán (pfo)
a közelmúltban
egy projektet hoztak létre a turbina
haboltó rendszerhez kapcsolódó,
ún. habosanyag
gyűjtő tartály kiépítésére. Az átalakítás keretébe tartozó műszaki
feladatokról az illetékes szakember,
Ulrich István projektvezető adott átfogó tájékoztatást lapunk olvasói
számára.
– Mi a turbina haboltó rendszer feladata?
– A turbina haboltó blokkonkénti oltórendszer az egy blokkhoz tartozó turbinák fő- és gravitációs olajtartályainak
tűzvédelmére szolgál. Tűz esetén, a berendezés működésbe hozása nyomán, a
tartályok és a beton védőfal közötti tér –
az ún. kármentő – feltöltődik középhabbal (középhabnak azt a közepesen stabil
és elég laza szerkezetű habot nevezzük,
amely jól alkalmazható mind a szabadban, mind zárt terekben). A hab a kialakult tüzet elfojtja. A működtetés kézzel
– a személyzet jelzésére –, vagy automatikus tűzjelzésre történik. A rendszer a működéséhez szükséges vizet az „A” és a „B”
soron kiépített tűzi-víz hálózatról kapja,
melyen 7,5 bar az üzemi víznyomás. A víz

és az atomerőműben használatos habképző anyag (sthamex f-15) keverési aránya a
keverőszeleppel állítható be. A beállítási
értéket a rendszer üzembe helyezésekor határozzák meg és állítják be kb. 3 %
arányra. A víz és habképző anyag elegye
egy gerincvezetékbe kerül, ahonnan 4 db
mágnes-szeleppel kezdődően, négy vezetéken juthat a habgenerátorokon keresztül az oltandó helyre.
– Mi tette szükségessé a rendszer átalakítását, azaz a habosanyag gyűjtő
tartály kiépítését?
– A szintetikus habanyagok alkotói a
fluort tartalmazó tenzidek, amelyek jellemzően igen stabil vegyületek, biológiai
lebomlásuk rendkívül lassú. A szintetikus habanyagok nagymértékben terhelhetik a környezetünket a bennük lévő
vegyi anyagok miatt. A habanyag-koncentrátumokra vonatkozó biológiai követelményeket a 2000. évi XXV. törvény és
végrehajtási rendeletei szabályozzák. A
turbina osztály személyzete a környezettudatos üzemeltetés érdekében 2009-ben
többször is mintát vett a habpróbáknál
keletkezett habosanyagból, melyet eljuttattak az akkori környezetvédelmi csoporthoz (kvcs, jelenleg környezetvédelmi osztály, kvo). A minták kiértékelését
akkreditált laboratóriumban végezték el.
A kvcs állásfoglalása egyértelművé tette, hogy a haboltásnál keletkező habosanyag erősen toxikus, ezért gyűjtése és

hulladékként való kezelése indokolt. Ezen
túlmenően további vizsgálatok történtek arra nézve, hogy a jelenleg is használt
habképző anyagot ki lehet-e váltani a környezetre ártalmatlan habképző anyagra.
Egyértelművé vált, hogy a rendelkezésre
bocsátott információk alapján a habképző anyagok ismert – biztonsági adatlapon
megnevezett – összetevőik, koncentrációjuk azonosak, így ökotoxicitásukban
alapvetően nincs különbség. Ezért a
más habképző anyaggal történő helyettesítés nem válhatott megoldássá a kibocsáthatóság problémájára.
Ennek megfelelően az akkori műszaki döntéshozó értekezlet (mdé)
engedélyt adott a beruházás azonnali megkezdésére.
– Mi az átalakítás lényege?
– A habpróbáknál (haboltásnál)
bekevert, valamint a csővezetékek
öblítésénél, haboltás utáni takarításoknál keletkezett habosanyag, gyűjtővezetékeken keresztül egy kb. 8 m3-es ausztenites, a –3,60 m-re épített tartályba jut.
A tartály zsompjába egy búvárszivattyú
került, amellyel a habosanyag a tartálykocsiba tárazható. A gyűjtővezetékeket
úgy alakították ki, hogy a haboltás során
érintett helyekről össze lehessen gyűjteni
a keletkezett habosanyagot.
– Hol tart jelenleg a kivitelezés?
– Az átalakítások két blokkon (2-es és
3-as) elkészültek, üzembe helyezésük a

hivatalos habpróbákkal egy időben sikeresen lezajlott. Az 1-es blokkon elkészült a
fogadótartály, és a gyűjtővezetékek kiépítését végzik. A 4-es blokki tartály előszerelése a vállalkozó telephelyén folyamatban van. Terveink szerint ebben az évben
befejezzük az átalakításokat, így a jövő
évi habpróbáknál már szervezetten gyűjthető a keletkezett habosanyag, megvédve
környezetünket annak káros hatásától.

A habosanyag tartály
és az ahhoz kapcsolódó szintmérő

– Milyen cégek vesznek részt a kapcsolódó munkákban?
– A 2010. szeptember 2-i logisztikai
zsűri határozata értelmében három kivitelező cégtől kértünk ajánlatot a munka
elvégzésére. A PA Zrt. végül az Olajterv
Zrt.-vel kötötte meg a fővállalkozói szerződést. Az alvállalkozók a DC GÉPSZER
Kft., amely a gépész, az ÉPSERV Kft.,
amely a villamos, és a Pakett Kft., amely
az építészeti átalakításokat végzi.
Prancz Zoltán

Új blokk üzembe helyezés előtt

India Tamil Nadu államában, az egyenlítőtől 7
foknyira, közvetlenül az óceán partján Kudankulam néven két orosz tervezésű VVER, azaz
nyomottvizes blokk épült, egyenként 1000
MW villamos teljesítménnyel. Tóth János, biztonsági főosztályvezető részt vett az új blokkok üzembe
helyezése előtti WANO-vizsgálaton, szeptember 4-17.
között. Ebben az időszakban az 1. számú, a vizsgálat tárgyát képező blokkon fejeződött be a melegjáratás, és
kezdődött el a primer köri rendszerek és berendezések
átvizsgálása az első üzemanyag-behelyezés előtt.
Rövid áttekintést adva India energiapolitikájáról, érdekes tény,
hogy míg a fukushimai katasztrófa csökkentette az atomenergia
vonzerejét Nyugaton, annál inkább
nő a vonzereje Indiában, hiszen az
ország fejlődésének hajtóerejét az
atomenergetikában látják. India a
nukleáris kapacitását 4,5 GW-ról
2020-ra 35 GW-ra, 2030-ra pedig
63 GW-ra szeretné növelni, ami elég
ambiciózusnak tűnik. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség adatai
szerint jelenleg 20 atomerőművi
blokk üzemel és további 5 áll építés
alatt. A blokkok többsége nehézvizes reaktorral üzemel, amelyek
alapvetően kanadai fejlesztésűek,
de az első kanadai blokkok üzembelépése után India saját fejlesztésű hasonló reaktorral felszerelt blokkokat létesített.
A WANO-vizsgálat céljáról, folyamatáról és annak eredményéről, valamint saját tapasztalatairól és élményeiről kérdeztem Tóth Jánost.
– Mi a WANO-vizsgálat célja és feladata új blokk üzembe
helyezése előtt?
– A cél annak megállapítása, hogy az erőmű üzemeltetetése, karbantartása és minden műszaki és humán háttértevékenysége a nukleáris biztonság elsődlegességének figyelembe vételével történik-e. Ehhez kapcsolódóan még vannak
vizsgálandó területek, amiket itt most nem sorolnék fel, erről
több hasonló cikk jelent már meg az Atomerőmű újságban.

WANO-vizsgálat Indiában
Az üzembe helyezést megelőző vizsgálat alapvető célja annak megállapítása, hogy az erőmű készen áll-e a nukleáris
biztonság magas szintjén történő üzemeltetésre.
– Milyen eredménnyel zárult a vizsgálat?
– Ha az alapvető kérdésre akarunk választ kapni, nevezetesen, hogy a blokk készen állt-e az adott időszakban, illetve
pillanatban arra, hogy nukleáris üzemmé legyen nyilvánítva
és az első üzemanyag töltet
behelyezhető legyen, akkor
azt kell mondani, hogy nem.
Az adott fázisban az erőmű
készültsége, úgy műszakilag,
mint adminisztratív szempontból még nagyon sok hiányossággal bírt. Ha viszont azt
nézzük, hogy az erőmű vezetése elkötelezettséget nyilvánított ki amellett, hogy addig
nem helyezi be az első töltetet, amíg az erőmű műszaki
állapota el nem éri a 100 %-os
készültséget, akkor a vizsgálat sikeresnek minősíthető. Az
erőmű dolgozói, vezetői maximálisan nyitottak voltak. Bárhova bemehettünk, minden dokumentumot azonnal bemutattak, ha nem létezett valamilyen alapvető dokumentum, nem
próbálták palástolni.
– A fukushimai baleset kapcsán milyen intézkedéseket
tettek Indiában, hajtottak-e végre stressztesztet?
– A japán balesetet követően 2011. március 15-én India
miniszterelnöke bejelentette, hogy az ország összes atomerőművében olyan biztonsági felülvizsgálatot kell végrehajtani,
amely igazolja, hogy az erőművek kiállják olyan természeti
katasztrófák hatásait, mint a földrengés, vagy a cunami, annak ellenére, hogy véleménye szerint az indiai erőművek tervezési biztonsága megfelelő.

– Milyen benyomást tett rád az ország, mely
nevezetességekhez, látnivalókhoz sikerült eljutnod?
– A vizsgálat két hétig tartott, a két hét közé
eső hétvége volt szabad, amikor vendéglátóink
elvittek bennünket kirándulni. A szállásunk az erőműtől 10
kilométerre fekvő kis zárt településen volt, ahol kizárólag az
erőmű dolgozói laktak. Az infrastruktúra az indiai viszonyokhoz képest tökéletes. A dolgozók számára kulturált lakáskörülmények biztosítottak. Viszont amint elhagytuk a zárt város
területét, szembesültünk azzal a mérhetetlen szegénységgel
és nyomorral, ami India jelentős részét jellemzi.
A hétvégi kirándulások alkalmával megtekintettünk olyan
nevezetességeket, melyek az ország 20 leghíresebb látnivalója között szerepelnek. Madurai városában egy csodálatos,
65 ezer négyzetméteres templomba látogattunk, aminek az
építését a 13 században kezdték meg, és az évszázadok során
újabb és újabb csodálatos kisebb nagyobb oldalépületekkel,
templomhajókkal egészítettek ki. A legnevezetesebb része
az Ezer oszlop csarnok. Megnéztük a városban található a
Ghandi múzeumot is.
Nagy élményt jelentett Kanniyakumariba tett kirándulásunk. A város földrajzi elhelyezkedése arról is nevezetes,
hogy India legdélebbi csücskében található, ahol a Bengáli
öböl, az Indiai Óceán és az Arab tenger találkozik. Pontosan
ezen a helyen, a csücsöktől pár száz méternyire található két
sziklasziget, amelyek egyikén egy nagy indiai lelkipásztor és
filozófus, Swami Vivekananda emlékére épült szenthely áll, a
másikon Thiruvalluvar, indiai költő és szent 40 méter magas
szobra emelkedik.
A kulturális programot az erőművi település 800 fős iskolájának tanulói tették teljessé, akik India különböző népeinek
zenéjét és táncait mutatták be.
Összegezve az Indiában lezajló WANO-vizsgálatot: rendkívül pozitívan értékelhető a vezetők hozzáállása és nyitottsága. Az ott üzembe helyezendő blokk hasonló a Paksra
tervezett blokkok egyik jelöltjével, ami szintén hozzájárul a
szakmai fejlődéshez és egyben tapasztalatszerzéshez.
Laszlóczki Ivetta
(A cikk bővebb terjedelemben olvasható a portálrendszeren:
Közérdekű információk/Belső tájékoztatás/ Atomerőmű újság bővebben menü alatt.)

16

2011. november

Ami az elmúlt 15 évben történt

fotó: Bodajki Ákos

Csanádi Gábor primerköri főgépész Pakson született, szülei
is szinte tősgyökeres paksiak. Így Gábort nem csak a munkája, de a gyermekkora is ide köti. Nagyon szereti a várost, a
Dunát, a nyugodt környezetet, amit Paks biztosít. Nyugdíjas
szüleivel szoros kapcsolatot tart. Édesapja részt vett az erőmű 3-4-es blokkjainak építésében, így a családi kötelék mellett szakmai kapcsolat is összeköti őket.
A 3-4-es blokk építését megelőzően, a fontosabb szerelési
munkálatokat végzőket a voronyezsi atomerőműben képezték ki feladataikra. Köztük volt Csanádi Mihály, Gábor édesapja is, aki a gyár és gépszerelő vállalatnál volt minősített
hegesztő, és az erőmű építésénél a fővízköri berendezések
hegesztésében vett részt. Később a paksi atomerőmű vállalat
dolgozójaként a turbinagép-szerelő csoport tagja lett, innen
is ment nyugdíjba.
Gábor 1987 szeptembere óta dolgozik az erőműben. Ekkor
még erős szakemberhiánnyal küzdött az erőmű, így őt már az
általános iskolában próbálták erre a pályára orientálni. Szülei
is látták, milyen jó lehetőségeket kínál karrier szempontjából
az erőmű, és azt, hogy mint munkahelynek, gyermekeik szempontjából is van jövője. Így Gábort meggyőzték arról, hogy
pályaválasztás szempontjából jó döntés. Tanulmányait így
erőműves tanulmányi szerződéssel Pécsett folytatta, ahol az
erőmű támogatásával, a nehézipari gépészeti szakközépiskolában, a gépészeti szakon belül indították el az atomerőművi
gépész képzést. Itt, az ESZI egykori igazgatója, Ronczik Tibor
tanította neki az atomenergetikát, és az atomerőművi gépek
és berendezések tantárgyat. Az évfolyamukban mindössze ti-

fotó: Bodajki Ákos

Weisz Zsuzsanna
minőségirányítási megbízott
13 évvel ezelőtt vagyonőrként kezdte meg pályafutását az Atomix Kft.
Biztonsági Szakágazatnál, nappalos
műszakban. Időközben elvégzett két
szakirányú középfokú tanfolyamot,
majd felvételt nyert a Gábor Dénes
Főiskola műszaki informatika szakára, ahol a biztonságszervező szak-

irányt választotta.
10 évvel ezelőtt alakították ki a minőségirányítási
rendszert, amiben kezdetektől részt vett, de már a vezetői csapat tagjaként. Az ISO minősítés megszerzéséhez
szükséges dokumentációt ő dolgozta ki, s a mai napig az
ő feladata a minőségirányítás rendszer működtetése. A
szolgálatot teljesítő állomány képzésében is rendszeresen részt vesz, illetve a szakágazatnál működő minősítési rendszer működtetése is az ő feladata. Adatvédelmi és
környezetvédelmi feladatokat is ellát. Szívesen dolgozik
ebben a kollektívában és az elmúlt több mint egy évtized

Generációk a szakmában

zenöten választották az atomerőművi gépész képzést. Gábor
a harmadik ott végzett évfolyam tagja volt. Több osztálytársa
és barátja is az erőműhöz került, ám az üzemvitelen az egykori csoporttársai közül már csak ő dolgozik. A szakképzettség
megszerzését követően eldönthette, hogy turbinagépész legyen, vagy a primer körbe kerüljön. Az utóbbit választotta:,
annak ellenére, hogy tanulmányainak köszönhetően a turbina
berendezéseire nagyobb rálátása volt, a primer kör „misztikuma” jobban vonzotta. Amit addig csak elméletben tanultak,
hirtelen megelevenedett, a sémarajzok helyett háromdimenziós valójukban is megpillanthatta a reaktort, a gőzfejlesztőt,
a keringető szivattyúkat. Ezek az élmények meghatározóak

során kialakult jó légkörben. Szakmai tervei között a minőségirányítási szakmérnöki képzés elvégzése szerepel.
Váradi Mónika
adminisztrátor
A szakágazathoz, annak alakulását
követően, egy pályázat útján került
még 1996 decemberében. Korábban is dolgozott már az erőműben
a munka- és tűzvédelmi osztályon,
viszont gyermeke megszületése
után itt helyezkedett el. Kazincbarcikai származású, 1987-ben költözött családjával Paksra. Adminisztrátorként dolgozik az
Atomerőmű Biztonsági Szolgálatnál.
Napi feladatai közé tartozik többek között a szolgálat tevékenységéhez kapcsolódó adminisztrációs és titkársági
feladatok elvégzése. Sokrétű és feladatokban bővelkedő
munkakörét immár 15 éve látja el.
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Szakács Károly
szakágvezető
1988-ban került a Paksi Atomerőmű Vállalat fegyveres őrségéhez
mint első és egyetlen őrségparancsnok-helyettes. 1996-ban felkérést
kapott a biztonsági szolgálat megszervezésére, melyet örömmel elfogadott és szakmai továbblépésnek
tekintett. A korábbi rendészeti portaszolgálat és a fegyveres őrség tagjaiból, valamint külsős
személyekből állt össze a kezdő csapat, akikből 1996 őszén
megalakult az Atomerőmű Biztonsági Szolgálat. (Közülük
jelenleg 17-en teljesítenek itt a ma napig is szolgálatot).
A szolgálat az Atomix Kft. keretein belül, mint Biztonsági
Szakágazat működik.
A megalakulás óta szakágvezetőként irányítja az állományt. Alapvető feladatuk a paksi atomerőmű külső fizikai
védelmének biztosítása, a beléptetési pontokon telepített
rendszerek kiszolgálása, ellenőrzése, emellett sok egyéb,
a biztonságot és a társasági vagyon védelmét érintő tevékenységük van. Szakács Károly számára az elmúlt 15 év, így
visszatekintve, egy pillanatnak tűnik. Sok-sok munkával és
jó eredményekkel bővelkedő időszakot tudhat az állomány
és a vezetőség maga mögött.
Az évek során sikerült stabilizálni a létszámot, a fluktuáció minimálisra csökkent, komoly képzési rendszert
építettek ki, minőségirányítási, minősítési, valamint ösztönzési rendszert is bevezettek.
További tervei között a meglévő rendszerek még magasabb színvonalon való működtetése és természetesen a
megrendelő elvárásainak megfelelő munkavégzés megvalósítása szerepel.

Tombor György
szakágvezető-helyettes
1985-ben került az erőműbe a fegyveres őrséghez, ahol több beosztásban is dolgozott. 1996-ban felkérték
az akkor alakuló biztonsági szolgálatnál vezető-helyettesi pozíció betöltésére. Ez a lehetőség előrelépést,
szakmai kihívást jelentett számára.
Az fegyveres biztonsági őrségnél
megszerzett szakmai tudását itt jól tudta kamatoztatni.
Az erőmű fizikai védelme a szolgálat feladata. Ez a tevékenység szerteágazó, sok kihívást rejt magában.
Jelenlegi beosztásában feladata az állomány szakmai
irányítása, amelybe egyebek mellett beletartozik a belső
szakmai szabályzatok elkészítése, a napi szolgálati feladatok koordinálása, a szolgálati vezénylés, a szakmai képzés
és a továbbképzés. Az erőműbe látogató, kiemelt biztosítást igénylő delegációk kísérésében is gyakran részt vesz.
Rövid távú szakmai terve, hogy a 2012. év elején módosuló vagyonvédelmi törvényhez hozzáigazítsa saját
rendszerüket. Szeretne még legalább ennyi ideig és ilyen
színvonalon tevékenykedni az erőmű védelme érdekében.

fotó: Bodajki Ákos

Az Atomerőmű Biztonsági Szolgálat az Atomix Kft.
szakágazataként alakult meg 1996. szeptember 1-jén,
a korábbi polgári fegyveres őrség átszervezését követően. Az elmúlt másfél évtizedben szoros együttműködésben és a megrendelői elvárásoknak eleget téve
végezte tevékenységét a paksi atomerőmű fizikai védelmének biztosításában, a fegyveres biztonsági őrséggel
és a Terrorelhárítási Központ helyi egységével.
A 15 éves jubileum alkalmából a vezetői stáb tagjaival és
egy, a kezdetektől ott dolgozó kollégával beszélgettünk –
őket mutatjuk most be olvasóinknak.

Kiss József
műszakvezető
1984-ben került a paksi atomerőmű
építésében részt vevő Verteszhez,
majd 1987 novemberétől a PAV rendészeti osztályán helyezkedett el, a
portaszolgálatnál. Az 1996. szeptemberi szervezeti átalakítás számára is meghatározó volt, hiszen új
munkáltatóhoz került.
Az újonnan megalakult biztonsági szolgálat egyik műszakvezetője lett, s ebben a beosztásban dolgozik a mai
napig is. Jelenleg ő az egyetlen olyan kolléga, aki a kezdetektől fogva műszakvezetőként tagja az állománynak.
Az elmúlt 15 alatt minden műszakban dolgozott már,
ma a B műszakos vagyonőrök munkáját irányítja. Jól ismerve a kezdeti helyzetet, majd végigkísérve a szolgálat
tevékenységét és fejlődési folyamatát, úgy véli, hogy ma
már nagyon komoly képzési, minőségügyi és kiválasztási
rendszerrel felvértezve működnek, színvonalas munkát
végzenek. Számára az Atomerőmű Biztonsági Szolgálatnál végzett tevékenység kihívást jelent, éppen ezért szeretne még hosszú évekig itt dolgozni.
Gyöngyösiné Nyul Petra

voltak számára. Azóta is itt dolgozik, három műszakban, s a
mai napig kihívásnak tekinti munkáját. Véleménye szerint az,
hogy az ember átfogóan, részletekbe menően átlássa minden
berendezés működését, a kezdetekhez hasonlóan, ma is sok
időt és energiát igényel. Elmondta, bár már a 4-es blokk meleg indításánál is jelen volt, mint betanuló primerköri gépész,
szinte azóta sem telik el nap úgy, hogy ne épülne be újabb berendezés, napról-napra újabb technológiával bővül az erőmű.
A kiszolgáló berendezések folyamatos műszaki fejlődését nekik is követniük kell, ez tőlük is folyamatos felkészülést igényel.
Az élettartam- és a biztonságnöveléssel kapcsolatos új
rendszerek, új technológiák is új szakmai kihívást jelentenek
számukra. Gábor hozzátette, a munkaterületek átadása, átvétele alatt a műszakban sok, különböző beállítottságú emberrel
dolgoznak együtt, ezért munkájához szükséges a jó kommunikációs képesség is.
Kíváncsian várja az erőmű bővítésével kapcsolatos fejleményeket, reméli, még aktív munkavállalóként sikerül megélnie
az új blokkok építését. Elmondta, ez olyan kihívás lenne, melyben szívesen részt venne, mert látta azokat a kollégákat, akik
a jelenlegi blokkok összeszerelése időszakában már itt voltak:
Más a hozzáállásuk, más a kötődésük, jobb a rálátásuk a berendezésekkel kapcsolatos műszaki részletekre, így nagyobb a
szakmai tudásuk, jobban értik a rendszer sajátosságait.
Gábor személyes kötődését az adja, hogy azokkal a berendezésekkel dolgozik, amelyekkel édesapja is kapcsolatba került. Ezek lassan már 30 éve üzemelnek, komolyabb hiba nélkül.
Kárpáti Viktor
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Ketten az őrségtől: Házi Géza és Pata Csaba
Sokéves szakmai gyakorlat és tapasztalat birtokában
Ezúttal a rendészeti osztály fegyveres biztonsági őrségének állományából két olyan kollégát ismerhetnek meg olvasóink, akik hosszú évek óta résztvevői a helyi lőversenyeknek, és az elmúlt két évben megrendezett országos szakmai versenyen is megmérették magukat. A sokéves szakmai gyakorlat és tapasztalat birtokában több alkalommal értek el remek eredményeket.
– Igen, a kommandó után az
Atomix Biztonsági Szolgálatnál töltöttem egy évet, ezután kerültem
a fegyveres biztonsági őrséghez.
Mindhárom terület speciális felkészültséget igényel, elengedhetetlenül fontos a jó csapatmunka, az
egymás iránti feltétlen bizalom. A
jogszabályi előírások alapján, hatáskör és illetékesség figyelembe
vételével, végzi minden egység a
tevékenységét.
– Mi az, amire szívesen emlékszel vissza?
– A neutronos életből a versenyeket emelném ki. Viszont a

fegyveres biztonsági őrséggel is
járunk országos szakmai és helyi
versenyekre. Ezek nagy megmérettetések, s egyre több kolléga
érdeklődését keltik fel. A kötelező
képzések mellett a versenyeken
is számot adhatunk tudásunkról.
A felkészülés és a részvétel lehetőséget nyújt a jó csapatszellem
és munkatársak még szorosabb
együttműködésének kialakítására.
– Mesélj kicsit a családról is!
– Két gyermekemre büszke vagyok, valójában már mind a kettő
felnőtt. A fiam a Modern Üzleti Tudományok Főiskolán, a lányom az

Energetikai Szakközépiskolában
tanul. Feleségem szintén itt dolgozik az erőműben. Szabadidőnkben,
ha tehetjük, együtt vagyunk, kirándulni szoktunk.
– A sport egyben a hobbid is?
– Igen, a hosszútávfutást nagyon szeretem. Tavaly a Berlin,
idén tavasszal pedig a Stockholm
Maratonon vettem részt. Jelenleg
a sárvári 12 órás futásra készülök.
Ez a sport kitartásra, fegyelemre,
összpontosításra is megtanít, megfelelő erőt és állóképességet ad.
Ezeket a munkám során is tudom
kamatoztatni.

dolgoztam, elvégeztem a gimnáziumot is. A sikeres érettségi vizsgát követően a munkáltatóm beiskolázott egy szakmai felsőfokú
képzésre, így végeztem el a biztonságszervező szakot.
– Milyen beosztásokban dolgoztál a pályád során?
– Az Atomerőmű Biztonsági
Szolgálatnál először vagyonőrként,
később járőrparancsnokként teljesítettem szolgálatot. A PA Zrt. fegyveres biztonsági őrséghez 2003Pata Csaba
ban nyertem felvételt. 2007-ben
őrparancsnok
kaptam megbízást a műszakomban a parancsnokom helyettesí– Milyen tanulmányokat foly- tésére, majd 2010-ben kerültem a
tattál?
jelenlegi beosztásomba.
– Szakmunkásképzőbe jártam,
– Milyen főbb feladatok kapmajd amikor már az erőműben csolódnak a munkakörödhöz?

– Alapvetően az erőmű fizikai védelmében részt vevő három
szervezet munkájának koordinálása, irányítása az őrparancsnok
feladata, s a váltás tagjainak vezénylésével kapcsolatos feladatok
tartoznak hozzá. A szolgálati idő
nagy részében próbáljuk elősegíteni a mindennapi munkavégzés
szabályszerű és biztonságos végrehajtását.

A közelmúltban részt vehettem
egy nagyszabású terrorelhárítási
gyakorlaton. Lehetőségem nyílt
bizonyos mértékben betekintést
nyerni a végrehajtásban résztvevő, operatív szervek munkájába.
Nagyon sok érdekes és tanulságos
dologgal találkoztam. Az ilyen gyakorlatok során rengeteg szakmai
tapasztalatot lehet gyűjteni.
A fegyveres őrök számára kiírt
országos szakmai és az IPA (Nemzetközi Rendőri Szervezet) helyi szervezetének lőversenyeit is
megemlíteném. Az évközi gyakorlatokon kívül, itt jó lehetőségünk
adódik szakmai felkészültségünk,
tudásunk megmérettetésére az elméleti, fizikai és a lövészeti feladatok végrehajtása során.

– Pár mondatban mutasd be,
kérlek, a családodat is?
– Jelenleg Tolnán élek a párommal, akivel idén volt 10 éve,
hogy megismerkedtem, ő szintén
az erőműben dolgozik. Fiúnk, Balázs 5 éves, középsős a helyi óvodában.
– Mivel töltöd szívesen a szabadidődet?
– A szabadidőmet, ha tehetem, elsősorban a családommal
töltöm.
Nagy szerelmem a motorozás,
amikor van rá lehetőségem, felpattanok a „vasra” és tesztelem az
aszfaltot. Emellett már régóta foglalkozom testépítéssel, és horgászni is szoktam.
GYNYP
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– Hogyan kerültél kapcsolatba az erőmű védelmében résztvevő szervekkel?
– Menjünk vissza 1992-be,
akkor váltottam szakmát, egy országosan meghirdetett pályázatra
jelentkeztem, és a Neutron Beavatkozó Alosztályhoz (kommandóhoz)
felvételt nyertem. A rendőri pályán
2003-ig voltam, amelyre mindig jó
visszagondolni. Az erőműben 1996tól teljesítettünk neutronos járőrként szolgálatot, az itteni egységekkel szoros együttműködésben.
– Te mindhárom egységnél
dolgoztál?

Házi Géza

fotó: Lovas Tibor

fegyveres biztonsági őr

– Mely jelentősebb események voltak befolyással a munkádra?

– Például a 2003-as Greenpeace-demonstráció. Ennél az akciónál néhány kollegámmal a tüntetők kerítésen való behatolását
kellett megakadályoznunk.

Paksi Atomerőmű Szabályozás Információs Rendszer – 2. rész

Előző számunkban a PASZIR felépítésével foglalkoztunk. Most a tevékenység szabályozás módosításához
kapcsolódó dokumentáció felülvizsgálat és a módosítás
menetét tekintjük át.
A PASZIR felhasználói felülete a dokumentációk jóváhagyásait követő mentések során frissül, így használatakor
az érvényben lévő előírások között kereshetünk. A korábbi rendszerhez képest változás, hogy ezen dokumentumok
hatályba lépése a publikációt követő ötödik napon történik.
Egy tevékenység szabályozásának a módosítása – irányítottan és dokumentáltan –, változáskezeléssel történik. A folyamatgazda kitölti a folyamatmódosítás igény
bejelentő nyomtatványt (IST103_NY01), amit
egyeztet szükség esetén a folyamatmodellezővel. A folyamatmódosítás által érintett valamennyi terület számbavétele és annak dokumentálása (pl. változás oka és részletezése,
oktatási igény stb.) megalapozza a változás
minőségi végrehajthatóságát. Fontos, hogy a
módosításban érintett minden szereplő munkája a biztonsági kultúra elvárásai szerint valósuljon meg, és az érintett munkavállalókkal
a változtatások megismertetése dokumentáltan
törtéjen. A munkaköri leírás változással járó
módosítások megtervezésekor a folyamatgazda
mint felelős előre láthatja, hogy a változás mekkora érintettséget mutat az egyes szervezeteknél (ábra). Ezt az igényt támogatja az IST103_
M01 „Kitöltési útmutató”-ba beágyazott „SA

érintett dolgozók” hiperlink, mely közvetlen lekérdezési
lehetőséget biztosít az élő MKLEIR-ből. A munkaköri leírás rögzíti, hogy ki milyen folyamatkompetenciával rendelkezik (kihez melyik tevékenység, milyen szerepkörrel
és felelősséggel tartozik), amit minden munkavállalónak
az aktuális változatban ismerni kell. A szabályozás(ok)
változását a minőségirányítási és működésfejlesztési
osztály (mmo) az intraneten is közzéteszi. Összetettebb
változások esetén a folyamatgazda oktatási segédletet is
készíthet, továbbá az oktatási szervezet közreműködését
is kérheti a szabályozás változás részleteinek megismertetéséhez.

A folyamatgazda megtervezi IST103_NY01 nyomtatványon a folyamatra vonatkozó változtatásokat, melyet az
mmo folyamatmenedzserével hagyat jóvá. Miután a folyamatmenedzser jóváhagyta a változás bejelentő lapot, a folyamatgazda csak ezután kezdheti meg a System Architect
(SA)-ben a tényleges változtatásokat, a folyamatmodellező
közreműködésével. Munkaköri leírásváltozással járó változás esetén az érintettek listáját csatolni kell a változás
bejelentő laphoz. A folyamatmódosítás jóváhagyása előtt
a folyamatmodellező ellenőrzi, hogy a változáshoz kapcsolódó valamennyi tartalom, adat és dokumentáció teljes
körűen rendelkezésre áll-e. Gondoskodni kell a hatálytalanított dokumentum nyomon követhető módon történő archiválásáról (erre szolgálnak az
archív könyvtárak).
Összegzésképpen javasoljuk valamennyi
munkavállalónak, hogy szakítson időt az irányítási rendszer alapfelépítésének megismerésére. Ezen ismereteit időszakonként frissítse,
hiszen egy, a háttérben dinamikusan fejlesztett rendszer „éli az életét”. A rendszerismeret
birtokában megtanulható a keresésfinomítás
technikája, ami együtt jár a felhasználói sikerélményekkel. Biztatunk mindenkit, hogy
a PASZIR „Észrevételek” menüpont kiválasztásával aktivált közvetlen elektronikus címre
(folyamatmenedzser@npp.hu) észrevételeit, javaslatait juttassa el, elősegítve ezzel a rendszer
fejlesztését.
BR
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Energiaforrások üvegházgáz-kibocsátása
Az utóbbi időben általánosan elfogadottá vált a globális klímaváltozás elmélete. Eszerint az éghajlat fokozatos
felmelegedését civilizációs hatás, az
üvegházhatású gázok (ühg, például
szén-dioxid, metán) kibocsátása okozza azzal, hogy ezek a gázok a légkörbe
kerülve visszatartják a föld saját hőjének kisugárzását a világűrbe. Léteznek
ezzel ellentétes elméletek is, de jelenleg a tudósok többségének véleménye
szerint súlyos veszélyek leselkednek az
emberiségre az éghajlatváltozás következtében, úgymint tengerek szintjének
megemelkedése, sivatagosodás, szélsőséges időjárási jelenségek gyakoriságának növekedése.
Mindenfajta energiatermelés ühg
kibocsátással jár az építés, az üzemelés, vagy a lebontás során. A World
Nuclear Association (WNA) ebben az
évben hozta nyilvánosságra jelentését
(Comparison of Lifecycle Greenhouse gas Emissions of Various Electricity
Generation Sources), melyben összehasonlítja különböző áramtermelő technológiák ühg kibocsátását teljes élettartamuk alatt. A dokumentumban 21
már publikált tanulmány eredményeit
analizálták és foglalták össze. Megállapították, hogy a kibocsátások nagysága még azonos energetikai technológia
mellett is régiófüggő és az egyes termelőegységekre jellemző. Például a nukleáris üzemanyag gázdiffúziós dúsítása
nagyobb energiafogyasztással és ezáltal
nagyobb ühg kibocsátással jár, mint a
centrifugálásos dúsítás. Másik fontos
tényező, amely hatással van a kibocsátási adatokra, az élettartam definíciója.
Egyes tanulmányokban például figyelembe veszik a hulladékkezelést, másokban nem. Meglepő, hogy a fotovoltaikus napenergia esetében igen széles
határok között ingadozik a kibocsátás,
aminek oka a technológia gyors fejlődése és ezzel együtt a kibocsátás jelentős

csökkenése az utóbbi években. Az ered- tatóit. A jelentésben összehasonlították
mények azt mutatják, hogy a lignit- és az adatforrásokat aszerint, hogy egyeteszéntüzelésű erőművek ühg kibocsátása mi, kormány- illetve más hivatali jelena legnagyobb. Ez valószínűleg a jövőben tésekből, vagy szakmai tanulmányokból
csökkenhet a szénleválasztási technoló- származnak. Az eredmények nagyfokú
gia megjelenésével, de a közeljövőben egyezést mutattak ki a kibocsátási adarohamos elterjedésére még nem lehet tokat illetően, ami cáfolja a fenti állítást.
számítani a technológia kiforratlanA jelentés főbb következtetései:
sága és magas költségei miatt. Bár az
– Az atomerőművek ühg kibocsáolaj- és gáztüzelésű erőművek szén-ditása az egyik legalacsonyabb az
oxid kibocsátása egyértelműen kisebb,
áramtermelő technológiák között
azonban nyilvánvaló, hogy a megújuló
és az életciklus analízis alapján
energiaforrások kibocsátása jelentősen
összehasonlítható a szél-, víz- és
kisebb a fosszilis energiahordozók elbiomassza erőművek kibocsátáégetésén alapuló energiatermelési techsával.
nológiákénál.
– A gáz- és szénerőművek életcikAz atomerőművekben a magas bizlus ühg kibocsátása 15-, illetve
tonsági követelmények miatt bonyolult
30-szorosa az atomerőművekének.
építési technológiákat kell alkalmazni.
– A különböző irodalmi források
Ennek következtében az atomenergia
életciklus kibocsátás-adatai szoros
ühg kibocsátása az építés stádiumában
egyezést mutatnak. A nukleáris
jóval nagyobb más technológiákhoz készakemberek által publikált tanulpest, a tanulmányokban ezt is figyelemmányokban nem volt megfigyelbe vették. Az üzemelés során azonban
hető tendenciózus eltérés az ühg
az atomerőmű szén-dioxid kibocsátása
kibocsátásokban az atomenergia
minimális, átlagosan 30 tonna CO2e/
javára.
GWh, ami mindössze 7%-a a gáztüzeléSzerbin Pável
sű erőművek átlagos kibocsátásának és (Forrás: http://www.world-nuclear.org/uploa3%-a a széntüzelésű erőművekének. Az dedFiles/org/reference/pdf/comparison_of_liatomerőművek életciklus ühg kibocsátá- fecycle.pdf)
sa a megújulók
kibocsátásának
nagyságrendjébe esik.
Gyakran éri
vád a nukleáris
szakma képviselőit, hogy ők
az „atomlobbi”
finoman szólva elfogult szekértolói és aktuális érdekeik
mentén kozmetikázzák az
Áramtermelő technológiák életciklus
atomenergetika
üvegházgáz kibocsátása (tonna CO2e/GWh).
különböző mu-

KENTON-HAGYATÉK – 3. RÉSZ
A SUGÁRZÁS TÖBB ÉVTIZEDES SZEMÜVEGEN ÁT
Az Atomerőmű nemrég megnyitott múzeumában található Kenton-hagyatékot, könyvgyűjteményt vizsgáló sorozatunk 3. része a Radiation in Perspective
(A sugárzás lényege) című könyvet helyezi
nagyító alá, melyet az amerikai Atomenergia Bizottság adott ki 1963-ban.
Igazi hidegháborús csemegét rejt a Kenton-féle könyvgyűjtemény. A legtöbben már
bizonyára láttunk az ismeretterjesztő csatornák valamelyikén olyan fekete-fehér oktatófilmekből részleteket, melyekben tudományos témákat (beleértve az atomenergetikát)
mutattak be az 50-es, 60-as éveknek megfelelő körítéssel. A jelenleg általunk vizsgált
kiadvány tulajdonképpen az egyik ilyen ismeretterjesztő film leirata, azaz könyvváltozata.
Már a borító is retró hangulatot idéz, az
érzés pedig csak tovább erősödik, amint belelapozunk a Radiation in Perspective-be. A
már-már képregényekre emlékeztető rajzolt
illusztrációk egyikén csokornyakkendős, laboratóriumi köpenyt viselő tudóst látunk, egy másikon pedig sétapálcás,
kalapos, bajuszos úriember áll egy hosszúszoknyás, szintén

kalapos, esernyőre támaszkodó hölgy mellett – az utóbbi
ábra egyébiránt azt hivatott érzékeltetni számos nyíl segítségével, hogy saját testünk is tartalmaz sugárzó anyagokat.
A kiadvány – lévén, hogy közérthető,
ismeretterjesztő célokat szolgált – próbál
végig úgy fogalmazni, hogy tudományos
felkészültség nélkül is követhető maradjon
a mondanivaló. A néhány táblázat, grafikon
is a még bárki által megérthető egyszerűség
szintjén marad. Ugyancsak ez a helyzet, amikor konkrétan a fizika és a biológia területére evezünk. Találkozunk ugyan – a manapság az EU-ban már elavult mértékegységnek
számító – milliröntgenekkel és remekkel, de
a szerzők, illetve készítők mindig figyeltek
arra, hogy példákkal és mindennapi viszonyítási helyzetekkel illusztrálják a mondanivalójukat.
Bár egy ma készülő hasonló kiadvány
talán kicsit másképp nézne ki, egy időutazást mindenképp
megér a téma.
Simon Zoltán

Kishírek
a nagyvilágból
USA: MÉG MINDIG
MAGAS TÁMOGATOTTSÁG
A fukushimai események után fél évvel is
jelentős elfogadottsággal büszkélkedhet az
amerikai atomipar. A Bisconti Research
nemrég egy 1000 amerikai polgárt felkereső
telefonos kutatást végzett a GfK Roper-rel
közösen a Nuclear Energy Institute megbízásából. Az eredmények alapján kijelenthető, hogy a megkérdezettek 62%-a támogatja
azt, hogy a villamosenergia-előállítás egyik
ága az atomenergiára támaszkodjon. A válaszadók 67%-a továbbra is magas szintűnek
tartja az USA-beli atomerőművek üzembiztonságát. Ez teljességgel megegyezik a fukushimai események előtti számadattal. A
megkérdezettek 85%-a továbbá támogatja
az üzemidő-hosszabbításokat, 75% szerint
a szolgáltatóknak már most fel kellene készülniük a jövő évtizedben esetlegesen létesítendő új blokkok építésére, 59% pedig határozottan új atomerőművek építése mellett
foglal állást.
(Forrás: World Nuclear News)

KÍNA–TAJVANI
MEGÁLLAPODÁS
Tajvan (Kínai Köztársaság) és a Kínai Népköztársaság nukleáris megegyezést írt alá,
melynek célja a két ország közötti nukleáris biztonság erősítése, illetve a vészhelyzet
esetén történő kommunikáció javítása a
hatékony jelentési kötelezettségeknek köszönhetően. A Tianjin-ben aláírt dokumentumok alapján a két fél ellátja egymást információkkal saját atomerőművei, valamint a
nukleáris biztonságot érintő szabályozások
és követelmények tekintetében. Ezen túlmenően tapasztalatcserére is sor kerül majd a
nukleáris biztonság témakörében.
(Forrás: World Nuclear News)

RADIOAKTÍVHULLADÉKELHELYEZÉSI KUTATÁSOK
Európai tudósok azt vizsgálták EU-s támogatással, hogy mennyire oldható meg biztonságosan és kielégítően a nagy aktivitású
radioaktív hulladékok elhelyezése hosszú
távon. A kutatók Franciaországban, ill. Belgiumban tevékenykedtek. A két kutatóprojektre alapuló eredményeiket először egy
internetes hírlevélben publikálták, maguk
az eredmények pedig bíztatóak. A tudósok
véleménye szerint az általuk vizsgált metódus hatásos védőgátat jelent több tízezertől
akár több millió évig terjedő időtartamra.
Becsléseik szerint nagy aktivitású „hulladéktömbök” több mint százezer évig is megőrizhetik integritásukat. A fent említett két
tanulmány újabb kutatási területeket jelölt
meg a bizonytalanságok tisztázása végett,
de mindkét kutatási anyag pozitív kritikákat
kapott, mivel segített konszenzust létrehozni
több kritikus kérdésben.
(Forrás: World Nuclear News)

Simon Zoltán
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Mobil EKG az ESZI-ből
Tavaly júliusban az általa fejlesztett EKG
berendezése kapcsán
már írtam Orgován
Józsefről, aki Szekszárdon él szüleivel, és
most már az ESZI 12. c
osztályába jár, az elektronika-elektrotechnika szakmacsoport
tanulójaként. Osztályfőnöke Bölcsföldi
Tünde.
Az akkori készüléke személyi számítógéphez csatlakoztatva – mintegy perifériaként – működött. Egy családi körben
elfogyasztott ebéd utáni beszélgetésben
merült föl először a mobil készülék ötlete,
mely azután nem hagyta nyugodni. Megtervezte, beszerezte az alkatrészeket és
megépítette – persze ez csak leírva ilyen
egyszerű. Az elérhető alkatrészek, a megálmodott funkcionalitás lépten-nyomon
újratervezést tettek szükségessé, de határidőre elkészült.
Sokan, sokféleképpen foglalkoznak a
labilis egészségi állapotú emberekkel. Ez

Virtuális
hadronütköztető otthon

fotó: Wollner Pál

Önkéntesek segítségét kéri a Higgs-bozon kutatásában a világ legnagyobb részecskegyorsítója, az Európai Nukleáris
Kutatási Szervezet (CERN) nagy hadronütköztetője (LHC).
Bárki rátalálhat az „isteni részecskére”!
Akik letöltenek otthoni számítógépeikre egy programot, az LHC-ben folyó részecskeütköztetéseket fogják szimulálni
számítógépükön.

Az LHC Genf mellett, a francia-svájci
határon 100 méter mélyen, egy 27 kilométeres, 3 méter átmérőjű alagútban
üzemel, ahol a csaknem fénysebességre
felgyorsított, egymással szemben haladó részecskenyalábokat ütköztetik egymással.
Az ütközések során új elemi részecskék keletkeznek, általában igen rövid
élettartammal, amelyek tanulmányozásával a kutatók az anyag tulajdonságait,
illetve a világegyetem keletkezésének titkait remélik megfejteni.
Az úgynevezett Higgs-bozon feltételezett részecske felfedezése az utolsó
hiányzó „darabja” a részecskefizika 40 éve
kidolgozott „standard modelljének”.
A Higgs-bozon léte szolgáltatná a legegyszerűbb magyarázatot arra, hogy a
korai világegyetemben miként sérült a
gyenge kölcsönhatás szimmetriája, és
miként nyertek tömeget a részecskék.

a berendezés is ilyen igényt elégít ki. Miközben a páciens természetes napi tevékenységeit végzi: dolgozik, sportol, pihen,
mégis „szem előtt van”, mert a berendezés
szinte észrevétlenül folyamatosan ellenőrzi. Szükség esetén – amit egy esetleges
rosszullétkor a beteg már nem tud megtenni – értesíti az orvosát, értékelésre
alkalmas adatokat küld és megadja pillanatnyi helyzetét.
A kétfordulós Ifjúsági Tudományos és
Innovációs Tehetségkutató Versenyt már
20. alkalommal rendezték meg. Először a
témát kellett elfogadtatni az év elején, egy
pár oldalas leírással (91 pályamunkából
60-at fogadtak el), majd május 4-ig kellett
ezeket megvalósítani.
Google Technology Trailblazer különdíjban részesültek a legjobb számítástechnikai projekteket kidolgozó pályázók:
Lipécz Ádám (BME) és riportalanyom,
Orgován József.

A díj elnyerésével a fiatalok részt vehettek Svájcban, a Google Zürichi központjában egy kétnapos látogatáson,
melynek keretében megismerkedhettek
a Google mérnökeivel, szoftverfejlesztési munkájukkal. A táborban hat ország
(Íroszág, Egyesült Királyság, Németország, Svájc, Románia és Magyarország) 16
győztes fiatalja vehetett rész. Az első nap
során bemutathatták saját projektjeiket a
Google szakembereinek. Másnap szerepet cseréltek, és a Google új fejlesztéseivel
ismerkedhettek. Sajnos ezek mind az üzleti titkok körébe tartoztak.
A központban 800-an dolgoznak, közöttük 50 magyar. Érdekes a kinti munka.
A munkaidő 80%-át a fő projekten kell
tölteni, míg a fennmaradó részt tetszés
szerinti, vagy önként vállalt feladattal
tölthetik a dolgozók. A cégnek így is megéri, mert sok ötlet, megoldás jött már át a
hobbik oldaláról.

Navigáció

A navigációs eszközök
ma már elterjedt használata az amerikai katonai
navigációs
műholdak
jelértelmezésének felszabadítása miatt lehetséges.
Természetesen
van orosz és kínai navigációs műholdrendszer
is a világűrben. Régóta
készül már (1999) az Európai Unió polgári alkalmazásra szánt navigációs műholdrendszere
is. Az első műholdakat
teszt céljából 2005-ben
lőtték fel (GIOVE-A), majd a következőt 2008-ban (GIOVE-B). Ezeken
tesztelték a minden eddiginél pontosabb atomórát (2x107 év alatt sem
késik, vagy siet 1 másodpercnyit), és
a pályamanővereket. A várhatóan
2014-re kiteljesedő rendszer három kitüntetett pályán, harminc műholddal
látja el majd a feladatát. Az amerikai
tapasztalatok alapján kifejlesztettek
olyan rendszert is, mely automatikusan felismeri az elromlott műholdat 1
másodpercen belül, és lekapcsolja, nehogy hibát okozzon.
Aligha lehetett volna jobb időpontot
választani a következő navigációs műholdak felbocsátására, mint október 20.
Ebben az időben hirdették ki ugyanis
ünnepélyes keretek között Münchenben a Rezidencián a Galileo-program
díjnyerteseit, kik a műholdas navigáció
segítségével megvalósítható ötleteikkel
élhetőbbé teszik világunkat.
A Galileo-program idei pályázatára
800 téma érkezett be. Mintegy 30 díjat
osztottak ki a szponzorok és a rendezők
nevében. Sok olyan alkalmazást jutalmaztak, melyek személyek, tárgyak hely-

Az LHC@home program hasonlatos
az olyan népszerű kezdeményezésekhez,
mint például a földön kívüli intelligencia
keresésébe önkénteseket bevonó SETI@
home elnevezésű projekt. A most meghirdetett projekt résztvevői segíthetnek

„Végigjártuk az épületet – mesélte
riportalanyom –, egy emeletnyien csak
a YouTube-ot, a videomegosztó portált
fejlesztik. A városra, a nevezetességekre
nemigen jutott idő, bár sétáltunk a városban. Drága a tömegközlekedés. Sokan
veszik igénybe a 20 frank kauciójú kerékpárkölcsönzést. A Kutatók Éjszakáján,
Budapesten az Ericsson jóvoltából kiállíthattam a mobil EKG berendezést. Sok
érdeklődő volt.”
Kérdésemre, hogy milyen a tanulmányi eredménye, a „kütyü” fejlesztése nem
vonja-e el figyelmét a tanulásról, így válaszolt: Bizony nem a legjobb, mert volt egy
négyesem és egy hármasom is. Angoltanárunk nagyon szigorú, valamint az alkatom sem szertornára, sem atlétikára nem
alkalmas – magyarázta ki magát. Jól tudom, milyen fontos a sport: rendszeresen
kerékpározom, mert a gondolkodáshoz,
az alkotáshoz is kell az állóképesség. Nagyon sokat köszönhetek felkészítő szaktanáraimnak: Nagyné Lakos Máriának és
Manzinger Józsefnek.
gyulai

150 éves
a Jedlik-dinamó
Az első villanymotor, a dinamó és az
első elektromos jármű megalkotója,
Jedlik Ányos munkássága előtt tiszteleg az Elektrotechnikai Múzeum
a „150 éves a Jedlik-dinamó” című
időszaki kiállítással.

zetét adják meg, pl. egy központnak, vagy
egymásnak. Többen gondoltak a fogyatékkal élőkre is, például egy kifejlesztettek GPS támogatású, beszélő fehér botot.
Érdekes megoldás az úthiba rögzítő és egy speciális adó-vevő, mellyel a
feltárt közlekedési akadály előjelzése
is megoldható. A következő autók már
csökkenthetik a sebességet, vagy kikerülhetik.
Volt olyan GPS-t kiegészítő „fekete
doboz” is, amely egy koccanás, vagy egy
baleset esetén, amikor a légzsák kinyílik,
automatikusan hívja a mentőket, a rendőrséget a helyszín koordinátáinak pontos megadásával.
Örvendetes, hogy végre voltak magyar nyertesek is Kuba András és Török
Tibor személyében. A témájuk: kisgyermek felügyelet falusi környezetben. A
rendszer célja, hogy a szülők bármilyen
helyzetben ellenőrizhessék gyermekük
„elfoglaltságát” és tartózkodási helyét,
valamint, hogy a felügyelettel megbízott
személlyel szót válthassanak, vagy üzenhessenek neki. Montenegró díját nyerték
el, mely pénzzel ugyan nem jár, viszont
jelentős erkölcsi elismerés.
gyulai
az LHC tudósainak azonosítani olyan
korábban sohasem észlelt részecskéket,
mint amilyen a feltételezett Higgs-bozon. A sokmillió lelkes önkéntes ténylegesen hozzájárulhat az új tudományos
felfedezésekhez.
Wollner Pál

A kiállítás különlegessége a több mint 180
éves forgony, az eredeti 150 éves dinamó, a
közel 140 éves villámfeszítő és a 135 éves,
műszerész precizitással készített, hullámok
eredőjét rajzoló gépezet. A tárlaton több
berendezést működés közben lehet megfigyelni.
Jedlik Ányos, pannonhalmi bencés szerzetes tanár, 150 évvel ezelőtt, 1861-ben készítette el unipoláris generátorát, melynek
mágneses terét elektromágnes állítja elő. E
készülékkel jutott el az öngerjesztés – dinamó elv – felismeréséig, öt évvel a német
Siemens és az angol Wheatstone előtt, de
felfedezését nem publikálta. A dinamó elv
új utat nyitott az áramfejlesztő generátorok
tervezésében.
Jedlik 1830 körül részletesen tanulmányozta az elektrodinamikus forgó mozgás
minden lehetséges változatát: több kommutátoros és unipoláris forgonyt, azaz villanymotort készített. Sikeresen alkalmazta az
elektrodinamikában szerzett ismereteket az
elektrosztatika területén is. Ennek eredménye volt, a „villámfeszítő”. 1855-ben villamos
mozdony modellt készített és ugyanebben az
évben a galvánelemek tökéletesítése, fejlesztése terén eredményeit nemzetközileg is elismerték. Tudományos tevékenységének legnagyobb része az elektrotechnika területére
esik, de maradandót alkotott a finommechanikában és a fénytanban is. Wollner Pál
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10 éves
Auth Csaba
huig hufo jlo rekö

2011.10.01.

Bernáth Viktor
huig okfo szimo

2001.10.03.

Lukácsi Tibor
huig okfo teoo

2001.10.18.

Baka Zoltán
big minfo meo

2001.10.01.

Baksai Róbert
big minfo meo

2001.10.01.

Horváth József
big minfo meo

2001.10.01.

Kakstetter Ferenc
big minfo meo

2001.10.01.

Seres Zoltán
big minfo meo

2001.10.01.

Kocsi Károly
big minfo avo

2001.10.01.

Zakóné Bárdosi Gyöngyi
big skvfo
2001.10.01.
Fodor Zoltán
üvig üifo üvo

2001.10.01.

Balogh János
üvig üvfo to

2001.10.15.

Gárdai Gábor
üvig üvfo iüo

2001.10.01.

Otterbein János
üvig vefo rhko

2001.10.11.

Bernhardt Krisztián
mig mfo imo

2001.10.02.

Kulcsár Levente László
mig mfo imo

2001.10.19.

Nagy Ernő
mig mfo imo

2001.10.01.

Gőbölös Kálmán
mig rtfo rto

2001.10.11.

Nagy Tamás
mig pfo

2001.10.16.

Repovszki Gábor Péter
kaig kafo ako

2001.10.01.

Hága Ferenc
kaig üffo ao

2001.10.13.

Kern Józsefet Paks
régi városrészében
lévő otthonában látogattam meg. Az
előszobán áthaladva büszkén mutatta
kaktuszgyűjteményét. Józsi PA Zrt.-s
nyugdíjasként a közéleti munkából jelentősen kiveszi részét: 2006 októberétől a város önkormányzati testületének
tagja, választókörzetében képviselőként
immár a második ciklust tölti. Így vall önmagáról: „elkötelezett, keresztyén polgári gondolkodású embernek tartom
magam, az a feladatom, hogy szolgaként
tegyem a dolgom”.
– Paksi születésű vagy. Jól tudom,
hogy erős a kötődésed a városhoz?
– Igen, itt születtem, és a gyerekkoromat is itt töltöttem. Felnőttként még a
házasságkötésem előtt néhány évet dolgoztam külföldön, de ottlétem ideje alatt
is tudtam, hogy az csak egy ideiglenes állomás, az én otthonom itt van. Szeretem a
várost és a benne lakó embereket. Érdekel,
hogy mi foglalkoztatja őket, ismerem a
gondolkodásukat, a problémáikat, ezért is
vállaltam fel, hogy ezeket különböző fórumokon tolmácsolom és kifejtem.
– Hogyan és mikor kerültél az erőműbe, mi volt a munkaköri feladatod?
– Németországból 1983-ban jöttem
haza, és rövid időn belül az erőmű állományába kerültem. Öt építőipari szakmát is
kitanultam, amit jól tudtam hasznosítani.

Főzőklubbal Prágában

zetesebb sörözőjében, a Pegas
étteremben ebédeltünk. A
menü: marhahúsleves, sertés2001.10.12.
szelet párolt káposztával és
20 éves
háromfajta knédlivel, házi süKugli József
temény és Pegas sör. Késő délmig mfo gmo
1991.10.11.
után érkeztünk meg Prágába,
Repovszkiné Kis
ahol elfoglaltuk szállásunkat
Erzsébet
az Apollon Hotelben. Este vilmig mfo gmo
1991.10.11.
lamossal mentünk be a városközpontba és az esti Prágával
30 éves
ismerkedtünk.
Matlag György
Pénteken reggel a Vencel
üvig üvfo ro
1981.10.19.
téren találkoztunk az idegenNagyirova Gulnara
vezetőnkkel. Négyórás séta
Baranbaevna
keretében az óváros nevezegig logfo bszo
1981.10.07.
tességeit jártuk körbe. Jól elfáradva tértünk be a vacsoránk
helyszínére, az U MedvidSzeptember 22-25. között a Reform ku étterembe. A menü: burgonyaleves,
Főzőklub tagjai és hozzátartozóik, 44 marhaszelet vadas mártással, knédlivel
fővel négynapos kiránduláson vettek tálalva.
részt. Csütörtökön kora reggel indulSzombaton villamossal mentünk fel
tunk. A délelőtti órákban már Brnóban a várba. A délelőttöt a várban töltöttük
sétáltunk és a főbb nevezetességekkel el. A váron keresztülhaladva sétáltunk
ismerkedtünk. Délben a város legneve- vissza Prága óváros részébe. Ebédre a
Kovács Jánosné
gig

A karbantartási igazgatóságon, az építészeti és szakipari szerviz osztályon vezető
szerelőként állványozásokat végeztünk
az üzemelő blokkokon, a szekunder és a
primer körben egyaránt. Nagyon jól és
összehangoltan tudtunk dolgozni a kollégáimmal, akiket munkatársként és magánemberként is kedveltem.
– Miért döntöttél 2009-ben a nyugdíjazás mellett?
– 26 évet töltöttem el a részvénytársaságnál, azóta is nagyon hiányzik az a
közeg. Nem volt különösebb oka az eljövetelemnek, egész egyszerűen csak éltem a
lehetőséggel.
– Hogyan telnek nyugdíjas napjaid?
Vannak-e közös családi programjaitok?
– Jelenlegi házunkat, amelyben a feleségemmel lakunk, a magunk ízlése és igénye szerint felújítottuk és korszerűsítettük.
Van egy lányunk és egy fiunk. A lányunk
családban él, náluk van egy három éves
fiúunokánk, aki a hétköznapjainkat megszínesíti. Feleségem még dolgozik, ezért
igyekszem a háztartási munkából úgy
kivenni a részem, hogy ez számára segítséget jelentsen. Szívesen főzök, szeretek
kipróbálni új recepteket, illetve a hagyományos ételeket továbbfejlesztem, fűszerekkel, ízesítéssel új ételkülönlegességeket készítek. Az önkormányzati képviselői
munkám mellett a külső településrészi önkormányzat elnöke is vagyok, így mindig
van valamilyen intézendő feladat. Számomra fontos, hogy a választókörzetem
lakóival élő legyen a kapcsolatom, ismer-

Svejk u Karla étteremben vártak bennünket. Itt a menü rakott Camembert
sajt, pékáruval, Otto Katz főkurátor gulyása, kétfajta knédlivel és amerikai jellegű vastagabb palacsinta volt lekvárral
és túrókrémmel. Szombaton délután
szabadprogram volt, így mindenki egyénileg felkereshette az őt érdeklő nevezetességet, múzeumot.
Vasárnap reggel autóbuszra szálltunk, az autópályáról letérve a Moldva
folyó mentén haladtunk tovább. Célállomásunk Cesky Krumlov volt. A város
Dél-Csehországban, a Moldva folyó kettős kanyarulatának partján fekszik. Történelmi negyedét az UNESCO 1992-ben
a Világörökség részének nyilvánította. A
középkori házak között kellemes sétát
tettünk. Kora délután Ausztrián keresztül jöttünk haza, és éjfélkor állt meg a
buszunk Pakson.
Sok-sok látnivalóval gazdagodva, jól
elfáradva, teli élményekkel, igazi őszi
szép időben töltöttük el közösen ezt a
négy napot.
Wollner Pál

jem gondjaikat, meghallgassam véleményüket, javaslatukat, s azt tolmácsoljam a
testületi ülésen. Ebben a munkában a korlátok miatt sokszor falba ütközünk, érnek
csalódások, de az emberek részéről történő visszajelzések, apró sikerek és eredmények újra erőt adnak, és arra ösztönöznek,
hogy tovább folytassam, amit elkezdtem.
Természetesen vannak közös programjaink a családdal. Feleségemmel már hosszú
évek óta Erdélybe járunk, ahol olyan családoknál töltünk két-három hetet, akikhez
mély barátság köt bennünket. Hazánkon
kívül ott érezzük igazán otthon magunkat.
Ezek a látogatások kölcsönösek, mi is szívesen fogadjuk és látjuk vendégül őket otthonunkban a több hetes itt-tartózkodásuk
ideje alatt. Erdélyen kívül még a Felvidéken
és Kárpátalján vannak kapcsolataink, melyek az önkormányzati munkámhoz kötődnek, inkább hivatalos jellegűek.
– Képviselőként rálátásod van az erőmű életére. Milyennek láttad belülről, és
milyennek látod most?
– Nem látok különbséget, a bennem
kialakult kép nem változott meg, hiszen
szerettem ott dolgozni, jó volt a munkahelyi kollektíva és ez mélyen elraktározódott
bennem. Büszke vagyok arra, hogy a paksi
atomerőműben dolgozhattam. A teljesség
igényéhez azonban hozzátartozik, hogy az
erőműves és a jelenlegi képviselői munkám eredményességéhez elengedhetetlen
a segítő családi háttér, a feleségem megértő hozzáállása, toleranciája.
Kzné

Tamásiban járt
a nyugdíjasklub
Az Atomerőmű Nyugdíjasklubban mozgalmas élet
zajlik. A klub egyik programja volt a megújult Tamási
termálfürdő meglátogatása október 19-én. Gyönyörű napsütésben indultunk útnak, bérelt busszal. Az
asszonyok beszélgetéssel töltötték az időt, a férfiak a
beszélgetés mellett egymás pálinkájának a megkóstolásával foglalatoskodtak, aminek meg is lett az eredménye: jókedvű társaság érkezett meg a fürdőhöz.
Az 1,6 mrd Ft ráfordítással elkészült fedett létesítményt egy hónapja adták át, a fürdő régi medencéi
természetesen megmaradtak. Kívülről az épület nagyon szép és esztétikus. A fürdő belülről kétszintes,
de úgy van megoldva, hogy a két szint egy légtérben
helyezkedik el, emiatt néha kicsit zajosnak éreztük.
Hét órát töltöttünk a létesítményben, ami nagyon
gyorsan eltelt. Általában a termálvíz volt a sláger, de
sokan kipróbálták a jakuzzit és a szaunát is. Laczkó
Laci barátunk többször lement a csúszdán is, anynyira tetszett neki, hogy öt percig győzködött bennünket, próbáljuk ki mi is, de mi biztonságosabbnak
tartottunk a büfében
beszélgetni egy sör
mellett. Néhány
kártyacsapat is
szerveződött a
büféasztaloknál.
Aki igényelte,
délben kaphatott
meleg ételt, amit
egy közeli étteremből hoztak. Délután négykor indultunk haza egy szép nap emlékével. A buszon megettük a maradék szendvicseket, megkóstoltuk egymás
borát, és már haza is értünk.
Pataki János

fotó: Zelfel István

2011. október

Hogyan töltik napjaikat az atomerőmű nyugdíjasai?

fotó: Wollner Pál

Törzsgárdatagsági
elismerések
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Munkatársaink, szabadidőben
A horgászbajnok

Schäffer Károly a reaktor és készülék
karbantartó osztály technológusa, már
kisgyermekként is a horgászat szerelmese volt. Négyévesen már ott ült a
vízparton. Újabb négy évvel később az
atomerőmű horgászegyesületének is
tagja lett. Az azóta eltelt időben számos
különböző versenyen indult, a sikerek
pedig sorban jöttek egymás után.
Minden évben számos verseny közül válogathatnak a vállalkozó szellemű
horgászok, akik egyénileg és csapatban
is összemérhetik tudásukat. Karcsi egyénileg is rendkívüli
sikereket ért el, a versenyhorgászat számára mégis inkább csapatban jelenti az igazi
kihívást. A versenyre
való felkészülés sok
időt és szervezést
igényel. Fel kell mérni a terepet, kitalálni
a legalkalmasabb taktikát, szükség esetén pedig a csapattársak verseny közben
szerzett tapasztalataihoz igazítani mindezt. A feladat, minél nagyobb összsúlyú
halat kifogni. Ez a fajta szellemi kihívás
rengeteg izgalommal jár, a rendelkezésre álló három-négy óra, még a kétórás
felkészülési idővel együtt is pillanatok
alatt elrepül. A csapat mindvégig megőrzi a jókedvét, minden helyezésnek örülni
tudnak. Talán ez a hozzáállás is közrejátszik abban, hogy az eredményhirdetések
alkalmával rendre felállhatnak a dobogó
valamely fokára. Karcsi, hála a kitartó
munkának, világbajnoki címet szerzett
a magyar horgászválogatott tagjaként,
klubcsapatával két alkalommal magyar
bajnok lett, 2009-ben pedig ezüstérmet

szerzett a klubcsapat világbajnokságon.
Egyéni eredményei közül a magyar nemzeti válogatottal 2003-ban elért egyéni
világbajnoki ezüstérmére a legbüszkébb.
A csapattagok, ifjú tanítványok sikereinek ugyanúgy örül, mint a sajátjának,
és mivel alapvetően csapatjátékos, a jövőben is társaival együtt szeretne versenyezni. A Paksi Atomerőmű Horgászegyesület mindig is kiemelkedő munkát
végzett az utánpótlás nevelésben, Karcsi
is az egyesület szárnyai alatt szerette

meg a versenyhorgászatot. Mivel Antal Lajos, az egyesület jelenlegi elnöke
lelkes támogatója a horgászsportnak
és az ifjúságnevelésnek, az egyesület a
mai napig komoly támogatást nyújt a
tehetséges gyermek és ifi horgászoknak.
Karcsi is oroszlánrészt vállal a fiatalok
szakmai felkészítésében. Rácz István csapatvezetővel közösen igyekeznek a tehetséges fiatalokból kihozni a legjobbat.
Így igyekszik visszaadni az egyesületnek
azt a sok támogatást és segítséget, amit
ifi korában kapott. Jól példázza erős kötődést az atomerőmű horgászegyesületéhez, hogy 2011-től klubcsapatával
az egyesület neve alatt indulnak az országos klubcsapat bajnokságon, Paksi
Atomerőmű HE-MMX Team néven.

Ha valaki esetleg azt hinné, hogy
ilyen sikerek után már nem tartogat új kihívásokat Karcsi számára a horgászat, az
bizony alaposan téved. Az elmúlt év versenykiírásai közül elsősorban az alapján
válogatott, hogy tökéletesíthesse az ún.
matchbotos horgászat fortélyait. Ritkán
van ugyan alkalma rá, de a lékhorgászat
is a kedvenc módszerei közé tartozik.
Nem Karcsi az egyetlen sikeres horgász a családban. Felesége, Bokodi
Barbara, szintén sikert sikerre halmoz
a horgászvilágban. A
csapatban elért győzelmei mellett, kétszer is
megszerezte az egyéni
magyar bajnoki címet,
a 2008-ben rendezett
világbajnokságon pedig
csapatban szerzet világbajnoki aranyérmet. Barbara jelenleg jól megérdemelt pihenését tölti, a
család ugyanis időközben
háromfősre bővült. Egy kilenc hónapos
kislány szüleiként, a házaspár életében
most a család tölti be a legfontosabb szerepet. Egy igazi horgász azonban mindig
horgász marad, és ezt az ifjú anyuka példája mutatja a legjobban. Egyszer úgy
adódott ugyanis, hogy a csapat női tag
nélkül maradt az egyik versenyen. Kiváló
szervezőképességét bizonyítva Barbara
képes volt kisegíteni társait úgy, hogy a
kislánya és a tópart között ingázva egyszerre látta el szülői és versenyzői kötelességeit, megszerezve a hatodik megyei egyéni bajnoki címét. A házaspár
különösen büszke arra, hogy sikereik
elismeréseként mindketten megkapták
a „Horgászegyesület örökös tagja” címet.
-csa-

„A profizmus a hozzáállástól függ…”
Közeledik a 2011. évi Karbantartói Sportnap, és ezzel együtt sorra alakulnak,
állnak össze a csapatok a
meghirdetett versenyszámokhoz. Licker Andrással, a
diagnosztikai csoport munkatársával mint az egyik induló focicsapat vezetőjével
beszélgettem, aki szabadidejében is szívesen hódol
a labdajátékoknak, de leginkább kedvenc sportjának,
a focinak.
– András, mióta dolgozol
az erőműnél?
– 1998-ban kezdtem a területen dolgozni, de akkor még az
egyik helyi vállalkozás, a Delta-3N Kft. munkavállalójaként. 2001
óta vagyok a diagnosztikai csoportnál, jelenleg az OVIT Zrt. alkalmazásában, mint diagnosztikai mérnök.
– A labdarúgás mióta van jelen az életedben? Hol játszol
most?
– Már gyerekkorom óta fontos szerepet játszik az életemben
a sport, azon belül is a foci. Németkéren kezdtem a pályafutásomat, utána átjöttem az Atomerőmű SE-hez. A sportegyesület
1999-es megszűnése után a Paksi SE színeiben játszottam 2002ig, amikor is visszatértem a németkéri csapathoz. Jelenleg is ott
játszom, illetve a játék mellett még a pályán kívül és belül felmerülő egyéb feladatok szervezésében is aktívan részt veszek.

– Milyen sikereket értetek el eddig a németkéri társulattal?
– Amatőr focicsapatunk Tolna megyei szinten sok szép eredményt tudhat már magáénak, amivel leginkább Németkérnek és
a szurkolóinknak szereztünk sok örömet. Célunk nem az, hogy
feljebb jussunk az amatőr labdarúgás tabelláján. Szeretnénk a
falu méretéhez képest a Tolna megyei utánpótlást meghatározni, a gyermekeket segíteni, hogy bekerülhessenek a paksi
csapathoz, és ott – vagy később akár bármely más csapatnál
– próbáljanak karriert csinálni. Ezen kívül a sporttelepünket kívánnánk fejleszteni új lelátókkal, kispadokkal, hogy minél szebb
környezetben fogadhassuk a szurkolókat. A focicsapatunk szlogenje is, azt hiszem, sokat elárul rólunk: „A profizmus a hozzáállástól függ, és nem a pénztől”.
– A sportnapra hogyan, kikből áll össze a csapat?
– A diagnosztikai csoport az elmúlt két évben indult csak a
sportnapon, és tavaly nagy büszkeségünkre egy bronzérmet is
sikerült szereznünk. A csoport tagjait természetesen a diagnoszta kollégáim alkotják (Malcsik Zoltán, Szendrei István, Kiss Gábor,
Schmidt András, Feil Imre, Haaz Dávid, Rikli G. Péter), Feil Imre
munkatársam hoz még 3 embert a kenus szakosztályból (Bedecs
Ferenc, Gutai Dániel és Kirschner Zoltán), valamint még egy fő
(Pletenyik Zoltán) csatlakozik még hozzánk, akit az OVIT részéről
delegáltak. Úgy is mondhatom, hogy egy valódi erőcsapat fog
összeállni idén is. A mi társulatunk az egyetlen a kb. 10-12 induló
csapat közül, akik nem osztály, hanem csoport szinten indulnak
a versenyen. Bízunk benne, hogy most is sikerül dobogós helyet
szereznünk.
A sportnaphoz is, és a labdarúgáshoz is további nagyon sok
sikert kívánok!
Keszthelyi Katalin

A kenuedző

Feil Imre diagnosztikai technikusként dolgozik a műszaki
főosztály diagnosztikai csoportjában. Munkaideje azonban nem ér véget az erőműből
történő kiblokkolással, mivel
másodállásban ő látja el az
utánpótlás korú kenucsoport
edzői feladatait is az Atomerőmű Sportegyesület Kajak-Kenu Szakosztályában.
– Milyen sportolói pályafutás áll mögötted?
– 1989 nyarán egy barátom invitálására indultam el a csónakház irányába. Odaérkezve egyből
magával ragadott a csónakház miliője és a Duna
szépsége. A rengeteg gyerek között sok-sok barátra találtam, és Sziklenka Laci bácsi vezetésével elindult ott velem egy életre szóló kaland, ami a mai
napig is tart. Rengeteg szép élmény mellett sok
eredményt is sikerült elérnem a 15 éves pályafutásom alatt. Sok országos bajnoki cím mellett korosztályos világ- és Európa-bajnoki aranyat is sikerült
nyernem, majd a felnőtt válogatott tagjaként Európa-bajnoki bronzérmet és világbajnoki 6. helyezést
értem el.
– Mikor és miért fejezted be a profi sportot?
– 2004 végén, részben személyes döntés következtében, részben pedig egy apró baleset miatt
döntöttem a versenyzés befejezése mellett. Ebben
az évben kezdtem a főiskolai tanulmányaimat Budapesten, és ezzel egy kicsit más irányt vett az életem. A következő év tavaszán lehetőségem nyílt az
atomerőműben dolgozni, és én igent mondtam.
– Hogyan lettél kenuedző?
– Az aktív sportpályafutás befejeztével Hajba
Antal akkori vezetőedzővel közösen úgy döntöttünk, hogy felállítunk egy kezdőkből álló kenus
csoportot, aminek a vezetésével engem bízott meg.
Azóta vagyok a kenus utánpótlás szakág edzője.
– Milyen feladatokat foglal magába az edzői
munkád?
– Az edzői tevékenység sokrétű feladatokat ró
rám: az edzések megtartása mellett a versenyeken
való indulás feltételeinek megteremtését, koordinálását, edzőtáborok szervezését, lebonyolítását. A
legfontosabb feladat viszont a csapat építése és ápolása, valamint az, hogy a gyerekek amellett, hogy
teljesítenek és keményen dolgoznak, jól érezzék
magukat és magukénak érezzék a csónakházat és
a Dunát.
– Hogyan tudod összeegyeztetni az erőműves
és az edzői feladataidat?
– Az atomerőműben délelőttös műszakban dolgozom, az edzői feladataim pedig főként délutáni
elfoglaltságot jelentenek. Sokszor egybefolynak a
délelőttök a délutánokkal, a hétköznapok a hétvégékkel, de ez az idő megfelelő beosztásával áthidalhatóak. Nagy könnyebbség, hogy az erőműben is és
a csónakházban is olyan kollégákkal van szerencsém dolgozni, akikkel nagyszerű csapatot alkotunk. Ezúton is köszönöm!
– Melyek a csoportoddal kapcsolatos céljaid
és eredményeid?
– A sportsikerek elérése mellett az egészségre
való nevelést tartom a legfontosabb feladatnak.
Minél több kis emberrel szeretném megszerettetni
a sportunkat és a mozgást. Természetesen minden edző célja és feladata az is, hogy megtalálja és
gondozza azokat a tehetségeket, akikből egy újabb
Kozmann Gyuri vagy egy Boros Geri lehet.
Több korosztályos országos bajnokom és helyezettem van, és egy-egy versenyzőm a korosztályának megfelelő válogatottnak is a tagja. Szeretném
név szerint megemlíteni Koleszár Zoltánt és Cseh
Olivért, akik edzésről edzésre bizonyítják, hogy érdemesek a sikerekre.
Prancz Zoltán
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Ajánljuk munkatársainknak

Nógrádban – Madách, Mikszáth és Balassi nyomában
A határon túli magyar egyetemisták ez évi szakmai gyakorlatának
előkészítése érdekében jártunk a Felvidéken, Ipolyságon és környékén. Elhatároztam, hogy turistaként is visszatérek ide, a történelmi Nógrádba. Csábító programok várják a természet és az irodalom kedvelőit az Ipoly két partján. Irodalom, néprajz, régészet,
a közelmúlt történelme, építészet, játék és játékbáb, termálstrand,
vad természet – ez mind fellelhető egy kb. 100 kilométeres körúton, amelyhez prémium minőségű gasztronómiai élmények is
kapcsolódhatnak.
A kulturális örökségben gazdag vidéken a fő téma az innen
származó és itt élő magyar irodalmárok, Balassi Bálint, Madách
Imre és Mikszáth Kálmán emlékhelyei. A kirándulás egyformán
alkalmas autósoknak és kerékpárosoknak (a kerékpárosok használhatják az ideiglenes gyalogátjárókat az Ipolyon), felnőtteknek,
diákoknak és gyerekeknek. Miszáth Kálmán a dombos-lankás
Ipoly menti vidékről ezt írta: „Nincs ebben a Nógrádban semmilyen nagy hegy, vagy egyéb nagy érdekesség, de a bozót, a vadvirág, a kimosott mezsgye… ez együtt gyönyörű.”

Ezen a tájon találhatók a természeti szépségek mellett az alábbi turistacsalogató helyek:
r Horpács, Mikszáth Kálmán Emlékház;
r Csesztve, Madách Emlékmúzeum;
r Mohora, Mikszáth Emlékház, Zichy-Vay kastély, Tolnay Klári
Emlékház;
r Szklabonya, Mikszáth Kálmán Emlékház;
r Kékkő, a kékkői vár, Balassi Bálint-kiállítás, játékbábmúzeum;
r Alsósztregova, Madách-kastély és kiállítás, Madách Imre
sírja;
r Rárosmúlyad, a Szent Erzsébet vasbeton templom;
tZsély, Zichy-kastély, helytörténeti és néprajzi múzeum.
Palócország közepébe szeretettel várják a látogatókat.
A programokról bővebb információ kérhető Bőhm András helytörténésztől: bohm.ondrej@mail.t-com.sk
A Paksi Tükör legutóbbi száma részletesen foglalkozott
a témával.
I.É.

Makovecz Imre
mészetes anyagok felhasználásával készültek. Szerinte az épületnek úgy kell kinéznie, mintha az alja a földből nőtt volna ki, és a
teteje az égből esett volna le rá.
1992-ben Makovecz Imre volt a Magyar Művészeti Akadémia
egyik alapítója. Ez a szervezet az új alaptörvény szerint 2012-től
állami elismerést, a Magyar Tudományos Akadémiával azonos

fotó: Wollner Pál

Életének 76. évében elhunyt Makovecz Imre,
Kossuth-díjas építész, a magyar organikus építészet legismertebb képviselője. 1935-ben született Budapesten, de gyermekkorában sok időt töltött a Zala
megyei Nagykapornakon, ami visszaemlékezései szerint nagy
hatást gyakorolt későbbi pályájára. 1959-ben szerzett diplomát
a Műegyetemen, majd 1962-ben az Iparművészeti Főiskolán.
1959-től állami tervezővállalatoknál dolgozott. „Kezdettől azt
az egy épületet szerettem volna megépíteni, amely az emberiség
kezdete előtt már állt” – mondta saját munkásságáról 2002-ben.
Makovecz Imre első, már a saját stílusát hordozó épülete a
berhidai étterem volt, 1964-ben.
Korai munkái közül a legismertebb az 1972-ben épült U alakú sárospataki művelődési ház.
1981-ben alapított önálló építészirodát, amely számos középületet (templomot, művelődési házat) tervezett. Teljesen
egyéni kompozíciójú, legtöbbször faszerkezetű épületeivel vált
híressé, ő lett az organikus építészet egyik legismertebb képviselője. Saját maga az 1987-ben épült paksi katolikus templomot
tartotta az első igazán figyelemre méltó munkájának. „Az épület
egy ősi jel térbeli megfogalmazása” – írta honlapján az épületről, amelynek kecses tornyán a kereszt mellett a Nap és a Hold is
helyet kapott. Fő műve az 1992-es sevillai világkiállítás magyar
pavilonja.
Makovecz Imre száznál több különböző funkciójú, jellegzetes
épületet alkotott. A fát nem díszítőelemként, hanem szerkezetként használta, művei környezetükbe illenek, emberbarát, ter-

rangot kapott. Alapítója és örökös tagja volt a posztgraduális
képzéssel foglalkozó Kós Károly Egyesülésnek, 1987-től tanára
a Nemzetközi Építészeti Akadémiának. Egyetemi tanár volt a
Budapesti Műszaki Egyetemen és az Iparművészeti Főiskolán.
Wollner Pál

Bár lehűlést és esőt jósoltak, végül az időjárás kegyesnek bizonyult: csodával határos
módon mindhárom napon napsütéses, kellemes időjárásban lehetett részünk. Dél körül
a boldogkőváraljai vár megmászása volt a
legelső úticélunk. A várból gyönyörű panoráma tárult elénk a zempléni lankákra. Majd
a faluház megtekintése következett. Ezután
a tállyai szállásunkat foglaltuk el, majd rövid tállyai körsétát tettünk. A város neve az
Itália szóból származik a középkori olasz építőmesterek után. Ezt
követően egy neves tállyai pincetulajdonos szőlejébe sétáltunk ki,
s a lemenő nap fényében emelkedett hangulatban habzsoltuk
a zamatos tokaj-hegyaljai szőlőt
a tőkék között, miközben újfent
lélegzetelállító tállyai látképet
csodálhattunk a domboldalról.
Vacsora után a borász 700 éves
rejtelmes pincéjében tárolt finom

Gyászközlemények
Kegyelettel őrizzük elhunyt
munkatársaink emlékét.

Molnár László
(1960–2011)
Molnár László, a paksi
atomerőmű volt munkavállalója életének 52.
évében, 2011. október
3-án elhunyt. Bölcskén
született, 1960. január 19-én. A részvénytársaságnál 1983-tól 2008-ig dolgozott. Több fontos, vezető pozíciót
töltött be, volt terv- és munkaügyi osztályvezető, kontrolling központ-vezető,
kontrolling főosztályvezető, közgazdasági és gazdasági vezérigazgató-helyettes. 1999-ben Céggyűrű kitüntetésben
részesült. 2011. október 7-én a paksi
Fehérvári úti temetőben kísérték végső
nyughelyére.

Miklós Lőrinc

Tállya környéki kirándulások
A Paksi Orosz Klub háromnapos zempléni túrájára 2011. október 7-én került sor. A
program csábítónak ígérkezett. Tokaj-hegyaljai borkóstolásos-szüreteléses-gyalogtúrás
kirándulást szervezett nekünk Turánszki
János, egyben azzal a céllal is , hogy meglátogassuk Tállyát, János szülővárosát. Végül
egy kilencfős remek kis csapat indult el egy
általunk vezethető mikrobusszal. Az autóvezetés oroszlánrészét magamra vállaltam.

Madách Imre síremléke.
A kastély parkjában található síremlék
– mely Rigele Alajos munkája – a karjait
az ég felé emelő Ádámot örökíti meg

borainak, aszúinak és zamatos esszenciáinak kóstolása következett, melynek hatását némi meleg házipogácsával igyekeztünk
megfékezni – ki több, ki kevesebb sikerrel.
Az ódon borospince hangulata és a borok íze
magával ragadott, elbűvölt bennünket! Az
éjszakába hajló borkóstolás után mindanynyian emelkedett hangulatú táncot lejtettünk
Tállya főterén a színesen kivilágított zenélő szökőkútnál; nagy élmény volt! Másnap
Tállyáról Hejcére autóztunk, ahol újra egy
fokozottan védett kirándulóhelyen gyalogtúráztunk. A túra csúcspontját a 650 m magasan található Gergely-hegyi Amadé-várrom és sziklabérc megmászása jelentette. A
csúcson végül fáradtan süttettük magunkat
egy kis ideig, miközben az az érzésünk támadt, hogy a napsugarak mellett a felhők is
simogatják arcunkat. A látkép, a táj újra szemet gyönyörködtetően tárult elénk. Ezután
továbbautóztunk Füzérradványra, ahol a
Károlyi-kastélyt és az azt körülvevő ősparkot

(1947–2011)
Miklós
Lőrinc
bogyiszlói lakos, a paksi
atomerőmű nyugdíjasa, 2011. október 8-án,
életének 64. évében
elhunyt. Bogyiszlón, 1947. december
13-án született. 1984-től volt az erőmű
alkalmazottja, a villamos karbantartási osztályon üzemvezetőként dolgozott.
2006. december 30-án vonult nyugállományba. Nyugdíjas kollégánkat 2011.
október 15-én a bogyiszlói református
temetőben helyezték örök nyugalomra.
Kzné

csodáltuk meg. Harmadnap délelőtt a Sárospatak-közeli egyedülálló természeti képződményt, a tengerszemet vettük célba. Gyönyörű túra volt! A sárospataki Rákóczi-vár
következett, ahol a reneszánsz kávézóban
pihentünk meg, majd zárásként ellátogattunk Tokaj városába, ahol egy estebéddel koronáztuk meg a napot. Innen indultunk haza.
Elmondhatjuk, hogy egy remek csapat jött
össze. Kb. 1000 km-t autóztunk, 20 km-t túráztunk szebbnél-szebb helyeken. Sokat sétáltunk és nevettünk, és a kosztot és kvártélyt
illetően is kitűnő ellátásban részesültünk
Tállyán. Köszönet Jánosnak a remek szervezésért! Élményeinket azóta is nosztalgiával
emlegetjük, és alig várjuk a következő programot!
Tóth Andrea
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Iparági vitorlás találkozó
Az iparági vitorlások nagy hagyományokkal rendelkeznek, 2011. szeptember 15-18. között már a 40. rendezvényüket tartották Balatonfüreden, a
Koloska-Marina kikötőben.
Péntekre három, szombatra még egy
kalózfutamot, valamint egy nagyhajós
túraversenyt terveztek.
Szombaton délig bárányfelhős volt
az égbolt, szinte szellő sem járt. A hajók felhúzott vitorlái ernyedten csüngtek az árbocon – még a parton. Akinek
volt ötlete, igazított még valamit a hajón. A túravitorlásokon is átcserélték
már a vitorlákat, bekészítették a fuxba
a spinnakert, a boomját és a köteleit –
ezek nem standard tartozékok, jobbára csak a versenyeken használják.
Végre a napsütés után megjött a
várva-várt szél is. Indulhattak a pályakitűző motorosok, a zsűri hajó, és vonulhatott utánuk a mezőny is. A pálya
szélirányfüggő. Ha a szél forgolódik,

nem alkalmas a versenyzésre. Három narancssárga bójával tűzték ki az
egyenlőszárú háromszög alakú pályát.
Az átfogó közepe táján volt a rajt és
célvonal. Itt horgonyozott a zsűrihajó.
A versenyzők széllel szemben, cirkáló
szakasszal kezdtek, balról kerülték a
bójákat, majd az első ismételt kerülése
után egy hátszeles szakasz következett
az alsó bójáig. Végül a befutó széllel
szemben – ha még volt. Első napon
szűken egy futamnyi szél volt rövidítéssel.
Szombaton a napsütéses reggel
rövidesen meghozta a szelet is, így a
nagyhajók elrajtolhattak Tihany irányába, az öbölben lévő bója felé egy
hátszeles szakasszal. Dudaszó jelezte
a „spinnaker-húzás” lehetőségét, amivel többségében éltek is a hajósok. Az
első forduló után szinte vitorlaigazítás nélkül „félszélben” kerülhettük a
második bóját a félsziget csúcsa irá-

nyában. Innen már a tapasztalat és a (0,066). Nagyon jól szervezett, kiváló
vakszerencse osztotta a szélsávokat hangulatú sporttalálkozó volt. Jövőre
Káptalanfüredig, ahol nagy nehezen Alsóörsön az ELMŰ rendezi a soron
felfedeztük a part közelében telepí- következő 41. Villamosenergia-ipari
tett bóját, ami egyben a befutó is lett. Vitorlás Sporttalálkozót.
gyulai
Szinte észre sem vettük, hogy már
ötödik órája
vitorlázunk. Kalóz versenyeredmények (33 hajó nevezett, 3 futam):
1. Nagy Róbert kormányos és Mészáros Miklós ASE mindhárom futamot megnyerve (3 helyezési
Újra felhúztuk
pont),
a spinnakert,
2. Máyer Tivadar, Máyer Petra ASE (10),
3. Szegedi Dániel, Csáfordy Ferenc E.ON (10),
és a kikötőig
4. Boromisza László, Boromisza Tamás ASE (16),
megelőztük az
5. Oravetz Attila, Tibay László ASE (18),
előttünk célba
6. Kutics János, Kiss Gábor ELMŰ–ÉMÁSZ (22),
érkezőket.
7. Kiss István, Felszeghy István MVM Informatika (23),
„Mi
va8. Debreczeni János, Varjú Gábor ASE (24),
gyunk a leg9. Dr. Kemenes László, Kákai Emese ASE (25),
jobbak” ván10. Stadler Csaba, Debreczeni Csaba ASE (29),
21. Lipták Emese, Gáspár Szilvia ASE (60).
dorkupát az
E.ON csapata Nagyhajós túraverseny (23, 1):
1. Horváth János, Asztalos József, Prokop József, Asztalos Levente PA Zrt.,
nyerte állomá2. Horváth Attila, Horváth Gergő, Heinz Balázs, Kovács Norbert, Szekeres Norbert E.ON,
nyi létszám3. Györei János, Görbicz László, Erős Gábor dr., Györei Péter MVM TRADE,
arányos telje4. Prókai Gábor, Prókai László, Ivándy Csaba PA Zrt.,
sít m é nyé é r t
6. Cziráki László, Gombkötő Zsuzsa, Keresztesi Csilla, Tibayné Feil Anita, Kiss László, Szakács Viktor,
Hidegné Kövesdi Ilona MVM Kontó,

Atom Kupa – Köves László emlékére
Október
elsején és másodikán zajlott le
az Atomerőmű
Spor tegyesület
Dzsúdó Szakosztályának szervezésében a paksi sporthagyomány immár
alapvető részét képező Atom Kupa
nemzetközi cselgáncsverseny, amit a
rendezők idén Köves László emlékének ajánlottak. Köves László – vagy
ahogy a legtöbben szólítottuk: Laci
– hidrológus szakemberként dolgozott az atomerőműben, ilyen minőségében jól ismerhette őt az erőmű
munkaközössége. Emellett a dzsúdó szerelmese volt. Sportpályafutása kezdetén versenyszerűen űzte a
sportágat, majd fokozatosan az edzői

munka, az utánpótlás nevelése
felé fordult. A megalakulásától
kezdve tagja volt az ASE Dzsúdó
Szakosztályának. Edzői munkájával jelentős részt vállalt a cselgáncs paksi megismertetésében
és népszerűsítésében. Az edzői
feladatokat
másodállásban,
mintegy az atomerőműves főmunkaidejét követő délutáni
műszakban végezte. Edzéseit nagy
létszámban látogatták a növendékek,
akiket mindig szeretettel, odaadással
tanított. Folyamatosan képezte magát, szakedzői diplomát szerzett a
Testnevelési Egyetemen. 1998-tól a
versenyek, rendezvények szervezésében és lebonyolításában vállalt jelentős feladatokat. Laci öt éve hunyt

7.

Mosolygó Sándor, Horvai Jenő, Szalai Ákos, Gyulai János MVM Informatika,

9.

Gál István, Fenyvesi Gábor, ifj. Fenyvesi Gábor PA Zrt.,

11.

Dr. Katona Szabolcs, Dr. Pozsgai Imre, Radnóti István, Dr. Czimmer Roland PA Zrt.,

12.

Sárközi Béla, Csizmadia József, Héjja László, Szabó Béla PA Zrt.,

Társaságcsoportok közötti összesítés:

el. Fiatalon, szakmai és életpályáját
kettétörve érte őt a halál. Az Atom Kupán a teremben elhelyezett fényképei
emlékeztették rá a barátokat, kollégákat, tanítványokat, illetve a teljes
versenyzői mezőnyt. A tatamira lépő
paksi cselgáncsozók az általuk elért
helyezéseket ugyancsak az ő emlékének ajánlották.
Prancz Zoltán

1.

PA Zrt.

2.

E.ON

160 pont
34 pont

3.

ELMŰ–ÉMÁSZ

28 pont

4.

MAVIR

8 pont

XXII. Villamosenergia-iparági
Teketalálkozó
A 2011. október 14-16. között Tatán lezajlott teketalálkozó nagyon jó körülmények között, jó hangulatban, szép őszi időben, és még szebb paksi
eredményekkel zárult. A rendező a Bakonyi Erőmű Zrt. volt.

Iparági egykosaras találkozó
Nyolc társaságcsoport 12 csapata vett részt október 7-én e
a népszerű, tömegsportrendezvényen, melyet ismét a Paksi
Atomerőmű Zrt. és az Atomerőmű Sportegyesület rendezett. Ezen új sportág már másodízben adott alkalmat az
iparági vetélkedésre. A mérkőzéseket az ESZI sportcsarnokában játszották.
Nagy János rövid megnyitója és szabályismertetése
után megkezdődött a küzdelem.
(Az ötfős csapatokat férfiak és legalább két nő alkotja.
Egyszerre hárman vannak a pályán, nemek szerint mindig vegyesen. A játékidő 20 perc, vagy a 16. kosár jelenti a mérkőzés
végét. Pályánként felügyelő jegyzi a kosarakat: közeli 1, távoli
2 pont. Egyik csapat 30 másodpercig birtokolhatja a labdát.
Szándékos időhúzás esetén a pályafelügyelő a másik csapatnak ítéli a labdát.)
A csapatok négy csoportba sorsolva négy pályán kezdtek játszani. A körmérkőzések után a csoportelsők, a másodikok és harmadikok kerültek egy-egy csoportba és újabb
körmérkőzéssel döntötték el a helyezéseket.
A rendezők a díjkiosztóval egybekötött vacsora után
mindenkit áthívtak a paksi kosarasaink NB I-es hazai mérkőzésére. Bár szálláslehetőség és további kultúrprogram is
biztosítva volt vasárnap délig, csak kevesen éltek a lehetőséggel.
Színvonalas mérkőzések, remek kosarak és sportszerű
légkör jellemezte a jó hangulatú találkozót.

A PA Zrt. versenyzőinek eredményei

Végeredmény:
t E.ON Kaposvár
t Padosz II. (Krasznai Iván, Kern László, Sitkei Gábor, Bosnyák Zoltánné, Légrádi Réka)
t DÉMÁSZ II.
t Mátra II.
t MVM Informatika (Kudor Katalin, Haaz Erzsébet, Császár Béla, Pataki Balázs, Trázer Nándor)
t Budapesti Hőerőmű
t Paksi Atomerőmű Zrt. (Horváthné Sümegi Andrea, Adorján Csilla,
Feil Norbert, Pumerschein Péter, Krausz Attila)
t Padosz I. (Martincsek Tibor, Kirr László, C. Szabó István, C. Szabó
Istvánné, Hanol Zsuzsanna)
t Mátra I.
t Pannonpowers
t DÉMÁSZ I.
t Mátra III.

gyulai

Női amatőr csapatunk:
2. hely: 2. sz. női csapat:
Bérces Zsuzsanna, Tamás Erzsébet,
Berkes Zsuzsanna
3. hely: 1. sz. női csapat:
Sztanóné Körösztös Livia, Herman
Zoltánné, Gyarmathy Katalin
Női amatőr egyéni:
3. hely: Sztanóné Körösztös Livia
8. hely: Bérces Zsuzsanna
9.hely: Herman Zoltánné
10. hely: Tamás Erzsébet
Férfi amatőr csapatunk:
1. hely: 1. sz. férfi csapat:
Égner Attila, Szalai János, Hercegfalvi József
2. hely: 2. sz. férfi csapat:
Németh Sándor, Fenes László,
Suplicz Sándor

Férfi amatőr egyéni:
1. hely: Égner Attila
7. hely: Suplicz Sándor
9. hely: Hercegfalvi József
10. hely: Németh Sándor
Vegyes páros amatőr:
1. hely: Sztanóné Körösztös Livia, Égner Attila
3. hely: Herman Zoltánné, Németh Sándor
4. hely: Gyarmathy Katalin, Hercegfalvi József
6. hely: Bérces Zsuzsanna, Szalai János
Összetett amatőr csapatunk:
1. hely: 2. sz. női csapatunk – 1. sz. férfi csapat
2. hely: 1. sz. női csapat – 2. sz. férfi csapat
A legeredményesebb társaságok:
1. hely: PA Zrt.
2. hely: EDF Démász Zrt.
3. hely: Mátrai Erőmű Zrt.

Gratulálunk az elért eredményekhez!
Teke szakcsoport
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A művészetektől a tudományokig

A kisbaba érkezése, egy kisgyermek
születése az élet egyik legcsodálatosabb
eseménye. Természetes, hogy mindenki
kíváncsi az újszülöttre, és nincs olyan
családtag, barát vagy munkatárs, aki
ne szeretné minél előbb látni a kis jövevényt.
Munkatársi kezdeményezésre új rovatot indítunk, amelyben hírt adunk munkavállalóink gyermekeinek születéséről.
Mostani számunkban azok az október
hónapban született babák mutatkoznak
be, akiknek szülei ezt kérték, illetve hozzájárultak ehhez.
Baka Róbertnek hívnak, a szekszárdi korházban születtem 2011.
október 5-én. Súlyom 3200 gramm
és 54 cm a hosszúságom. Nagyon
jó az étvágyam, az első három hét
alatt 500 g-ot gyarapodtam. A nap
nagy részében alszom. A család
második gyermeke vagyok, testvérem, Zoltán,
három és fél éves. Szüleim: Szili Szilvia 33 éves,
aki jelenleg gyermekneveléssel tölti napjait, Baka
Zoltán szintén 33 éves, és 2002 óta a turbina és
forgógép karbantartó osztály dolgozója.
Kunner Zsombor vagyok, Szekszárdon születtem 2011. október
2-án, 3300 grammal és 51 cm-rel.
Jó kisbaba vagyok, sokat eszem,
nagyokat szeretek aludni, ezért
gyorsan növök. Édesapám, Kunner
János, 2008 óta dolgozik a reaktor
és készülék karbantartó osztályon reaktor szerelőként, ahol nagyon családias a légkör, ezért szeret
ott dolgozni. Édesanyám, Kunnerné Böcz Regina,
2006 óta dolgozik a szolgáltatási osztályon.
Osztermayer Fanninak hívnak,
október 11-én születettem Szekszárdon. Születési súlyom 2800
gramm, magasságom 52 cm. Érkezésem nagy boldogságot jelentett
a családban, első gyermek vagyok, akit már mindenki nagyon
várt. Jó kislányként viselkedem, inkább csak napközben hallatom a hangomat, éjszaka hagyom
aludni apát és anyát, amiért az apukám külön
büszke rám. Ő műszaki-gazdasági főszakértőként
dolgozik a kapacitásbővítési igazgatóságon. Anya
az IBUSZ utazási iroda vezetőjeként dolgozott a
születésem előtt.
Péri Ádám vagyok, 2011. október
6-án láttam meg a napvilágot egy
pécsi korházban. Súlyom 4200
gramm és 53 cm a magasságom.
Szüleim szerint csak akkor sírok,
amikor oka van. Jól alszom, az
étvágyamról viszont nem mindig mondható el ugyanez, de már ugyanannyi a
súlyom, mint amikor megszülettem. Az apukám
technológus a karbantartási igazgatóságon, az
anyukám, mielőtt megszülettem, anyakönyvvezetőként dolgozott a paksi önkormányzatnál.
Schreiner Balázs Ákos vagyok.
Második gyermekként születtem
a családba, nővérem mellé, aki
nagyon szeret engem. Jól eszem,
sokat alszom, nyugodt gyerkőc
vagyok. Nagyon szeretem, ha babusgatnak. Apukám közel tíz éve
a reaktor és készülék karbantartó osztály vizuális
és manipulátor kezelő csoportjában vizuális vizsgáló, az anyukám pedig a Provident Zrt.-től ment
GYES-re, ahol irodavezetőként dolgozott.
LILI

A művészetektől a tudományokig ível annak a tanulmánygyűjteménynek a spektruma, amelyet „Huszonöt fennsík”
címmel, illetve a fenti alcímmel jelentetett meg a közelmúltban a Debreceni Egyetem Filozófiai Intézete, a Nagyerdei Almanach Könyvek sorozat első kiadványaként. Az
egyes tanulmányok szerzői az intézet tanárai, doktori címet
szerzett volt hallgatói, jelenlegi doktoranduszai és diákjai.
„Az a könyv, amelyet most kezében tart a Tisztelt Olvasó,
– írják az előszóban a kötetet szerkesztő Bujalos István és
Valastyán Tamás professzorok – több tudásterület alkotó képviselőinek különböző törekvéseit mutatja meg, mint
afféle szellemi térkép. Ígérhetjük, kalandos és izgalmas lesz
tájékozódni e gondolatok között.” Az igen különböző témaköröket felölelő huszonöt tanulmány a következő fejezetcímek alá sorolódik be: A művészetek filozófiái; Az irodalom
filozófiái; A vallások filozófiái; Az etika filozófiái; A politika
filozófiái; A tudományok filozófiái. Sokszínűségük mellett
azonban közös a kötetet alkotó a tanulmányokban, hogy a
maguk módján egytől-egyig a filozófia máig eleven szere-

pét tükrözik, avagy mondhatnánk: annak szükségességét,
hogy a meggondolás, a széles látókörű gondolkodás fölébe emelkedjen a különböző diszciplínák és tudásterületek
kategóriahatárainak, és azokon túlmutató összefüggéseket,
következtetéseket hozzon felszínre. A kötetben egyebek
mellett olyan érdekes és szerteágazó problémákról esik szó,
mint például az agyi teljesítményfokozás (agydopping) kiszámíthatatlan következményei, a polgári engedetlenség
speciális értelmezése, Leonardo da Vinci esztétikája, a tudományos szubkultúrák szerkezete, az államhatalom anatómiájának vizsgálata annak metaforikus megjelenésein
keresztül, vagy éppen – az e sorok írója által jegyzett – az
ismeretelmélet és az antropológia azon összefüggései, amelyek a valószínűség és a hit egymástól elválaszthatatlan kettősének fényében tárulnak fel. A kötet megrendelhető az
országos könyvterjesztőknél, de legnagyobb kedvezménynyel a Debreceni Egyetem Sziget könyvesboltjában szerezhető be.
Prancz Zoltán

Kajak-kenu országos bajnokság

Az előző számunkban hírt adtunk az
ASE kajakosai, kenusai által az országos bajnokságon elért sikerekről. A
szerkesztőségünk által megkapott adatok hiányossága miatt azonban sajnálatosan kimaradt néhány versenyző
neve az érmes helyezettek sorából. Az
ő eredményeiket az alábbiakban közöljük, egyben utólag is gratulálunk
nekik.
Prancz Zoltán

K-2 ffi. serdülő V. korcsoport, 4000 m:
1. Pinczés Alexander, Molnár Balázs
MK-1 női kölyök III. korcsoport, 4000 m:
2. Pupp Noémi
C-2 ffi. serdülő VI. korcsoport, 4000 m:
2. Till József, Ledneczky Zoltán
MK-1 ffi. gyermek II. korcsoport, 2000 m:
3. Kerti Tamás
TC-4 ffi. gyermek I-II. korcsoport, 2000 m:
3. Somkert Máté, Hodován Dávid, Kasi Mátyás, Klenk Botond

MVM Paks: Pro Urbe díj
és korai búcsú a Magyar Kupából
Októberben kettősség jellemezte az
MVM Paks labdarúgó csapatának teljesítményét, illetve annak megítélését.
Az elmúlt hónapban Paks város képviselőtestülete a város gazdasági, kulturális és társadalmi életében kifejtett
kiemelkedő teljesítményéért a Paksi
FC-t – amelynek nevében 2011 júniusától már az MVM is szerepel mint névadó támogató – Pro Urbe emlékérem
kitüntetéssel jutalmazta. A méltatás
kitér arra, hogy a 2006-tól az NB I-ben
szereplő gárda csak magyar játékosokat foglalkoztat, és nyolc saját nevelésű futballista mutatkozott be az
elmúlt időszakban a nagycsapatban.
A 2010-2011-es szezonban az egylet
megnyerte a Ligakupát és másodikként zárt a legmagasabb osztályban,
mellyel kivívta a nemzetközi szereplés
jogát, és az Európa Liga selejtezőjében a Fehérvári úti alakulat képviselte
legtovább Magyarországot. Emellett a
Paksi FC-nél folyó sportszakmai munkát a Magyar Labdarúgó Szövetség az
NB I-es, az NB III-as és a 19 éves korosztályú csapatnál a legsportszerűbb csapatnak járó Fair Play díjjal, valamint a
legjobb sportvezetőknek járó Minarik
Ede-díjjal ismerte el, Kis Károly pedig
az év edzője elismerést kapta az újságírók és a sportolók szavazatai alapján.
A zöld-fehér klub elöljárói, Balogh
Judit és Haraszti Zsolt az október
23-án a Városi Művelődési Központban rendezett ünnepi testületi ülésen
vették át az elismerést. Ami a gárda októberi szereplését illeti, a Haladás ellen
megszerezte a második hazai győzelmét az OTP Bank Ligában, majd kikapott a Vasastól, így a középmezőnyben

fotó: Molnár Gyula

Babahírek

foglal helyet. Ennél is fájóbb vereséget szenvedett az egylet Putnokon.
A Magyar Kupában az NB III-as rivális
otthonában 3:2-re maradt alul az élvonalbeli társaság, mely után Kis Károly
szakvezető kritikusan nyilatkozott:
„Nem tehetek mást, mint gratulálok a
Putnoknak a továbbjutáshoz, és sok sikert kívánok nekik a legjobb tizenhat
között. Rendkívül csalódott vagyok,
mert úgy estünk ki, hogy számtalan
lehetőséget dolgoztunk ki, főleg a második félidőben. Egy-egynél többször
is eldönthettük volna a mérkőzést.
Természetesen, ahogy a sikerek közösek voltak, úgy a kudarcból is együtt
kell kivennünk a részünket. Én is így
teszek.” Az MVM Paks a Magyar Kupa
kiesést követően már csak a Ligakupában érdekelt. A címvédő a D csoportban a Kecskeméttel, az Újpesttel és a
Szolnokkal küzd a továbbjutást érő
első két hely valamelyikéért. Lapzártánkkor a csapat harmadik helyen állt,
és a hátralévő két fordulóban (Újpest
itthon, Szolnok idegenben) győznie
kell ahhoz, hogy a legjobb nyolc közé
jusson.
Faller Gábor

Moszkva város
napja
Moszkva 2011. szeptember 3-án és
4-én ünnepelte megalapításának 864.
évfordulóját. Középkori történetírók szerint – akik először említik a
város nevét – 1147-ben Jurij Dolgorukij Vlagyimir-Szuzdali fejedelem
ezen a helyen találkozott Szvjatoszlav
Észak-Novgorodi fejedelemmel. Először 1947-ben, a 800 éves évfordulón
emlékeztek meg a neves dátumról. Hivatalosan Moszkva város napja szeptember első szombatja, de idén a legnagyobb ünnepségek és programok
vasárnap várták az érdeklődőket.
Szabadtéri koncerteket tartottak
a Lubjankán, a Bolsoj előtt a Színház téren, a Tverszkaja utca elején,
a Manyézsnál, az Arbaton és szinte valamennyi nagyobb téren, illetve
az egyes kerületek központjában. A
Vörös tér teljesen le volt zárva az esti
programokhoz, de az azt körbevevő
városközpontba is csak rendőrkordonokon keresztül lehetett bejutni. A
legnagyobb koncerteket, szabadidős
rendezvényeket természetesen a Luzsnyikiban, a Gorkij Parkban és a Győzelem Parkjában tartották. A moszkvaiak
és a város vendégei élvezték a hűvösbe hajló, de még kellemes, napsütéses
őszt, vidáman sétáltak a Kreml körül,
az Alekszandrovszkij Parkban, a belvárosi utcákban, hallgatták a szinte minden ismert vagy kevésbé ismert előadó
zenéjét, élvezettel kóstolgatták az utcákon is megízlelhető finomságokat.
A hivatalos ünnepségek az ország
és a város vezetőinek részvételével a
Vörös téren zajlottak, ahol napközben
több száz fiatal adott elő látványos
programot a külön ez alkalomra előkészített helyszínen. A legélvezetesebb
természetesen a hadi lovasparádé, valamint este a Szpasszkaja Torony Nemzetközi Fesztivál gálája volt, amelyen
mintegy 14 ország hadserege fúvószenekarának fergeteges műsorát nézhették meg a szerencsés jegytulajdonosok
– a többség pedig egyenes adásban a
tévében. Az ünnepet tűzijáték zárta a
Moszkva folyó felett.
Hadnagy Lajos
Moszkva

