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Mindenki
a jövőt építi
Nagyon mozgalmas volt az elmúlt
év, olyan jelentős eseményekkel, amelyeket még sokáig fogunk emlegetni.
Márciusban vezérigazgató-váltás történt, rá egy hétre a parlament zöld
utat adott az új blokkok építését előkészítő munkálatoknak és befejeződött a teljesítménynövelési program.
Süli János vezérigazgató urat arra
kértem, adjon egy rövid összegzést az
elmúlt év eredményeiről.
Vezérigazgató Úr! Megszoktuk, hogy a
vezérigazgatói váltást több személycsere követi, ám esetedben ez nem következett be. Mi ennek a magyarázata,
mire gondoljunk?

Süli János: Az erőműves pályafutásom
harmadik évtizedét kezdtem el, ebből öt
évet – mint üzembe helyező mérnök – az
Erbénél töltöttem, ahonnan az üzemviteli
osztály vezetőjeként kerültem a vállalathoz. Akkor is az volt a feladatom, hogy
vegyem át az osztályt úgy, ahogyan van,
aztán majd kialakulnak a munkatársi
viszonyok. Ott sem éltem azzal a lehetőséggel, hogy új vezetőként változtassak a
vezetői struktúrán. Eddigi pályafutásomra visszatekintve elmondhatom, mindig
azokkal dolgoztam, akiket kaptam. Amikor már kellőképpen megismertem mindent és mindenkit, akkor léptem néhány
esetben, de soha nem ez volt számomra
a legfontosabb teendő. Azt mindig szerettem volna, hogy legyen mögöttem olyan
kolléga, aki hasonló elveket vall, ám ezt
nem mindig sikerült megvalósítani.
Vezérigazgatói kinevezésemmel olyan
csapat élére kerültem, amelynek tagjaival
évekig együtt ültünk a vezetői értekezleteken, ahol többször megfogalmazódott bennem, hogy én mit csinálnék másképpen, ha
lehetőségem lenne rá. Kinevezésem után
azt nyilatkoztam, hogy nem szándékozom
leváltásokat eszközölni. El kívántam hitetni
mindenkivel, hogy én másképp csinálom,
a meglévő csapattal kívánok dolgozni, és
reméltem ezt méltányolni is fogják.

Azt hirdettem, nyugodt légkörben, a fő
feladatokra kell koncentrálni és nem átszervezéssel felbolygatni mindent.
Aki viszont a saját stábjában szeretett
volna személyi cseréket, azt nem akadályoztam ebben, mert nem akartam hallani,
hogy azért nem tud a területén jól dolgozni,
mert tíz éve akadályozó problémákat kell
görgetnie. Ennek alapján kisebb személycserék voltak, ám nem én voltam a kezdeményezőjük.

Cégkarácsony - Héliosz-díjjal
Több szempontból is rendhagyónak
nevezhető a december 18-án megrendezett évzáró ünnepség.
Először is új helyszínt választottak,
jelesül az európai hírű kortárs művészetet reprezentáló Paksi Képtárat. Ám
a képtár kiállítóterét megtoldották egy
másik térrel, nevezetesen az ország
településeit járó kiállítókamionnal,
amelyben az erőmű működését, jelenét
és jövőjét, valamint a hazai villamos
energia helyzetét feldolgozó kiállítás
tekinthető meg. Az sem volt szokványos, hogy a rendezvényt megtisztelte
Mártha Imre, az MVM Zrt. vezérigazgatója. Az viszont már a hagyományok
sorába simult, hogy átadásra került a
2001-ben alapított Héliosz-díj.
Az ünnepség résztvevőit Süli János
vezérigazgató köszöntötte, majd röviden értékelte a 2009-ben végzett munkát, amely értékelés nem volt ünneprontó! Mártha Imre vezérigazgató úr is

méltatta azt a teljesítményt, amelyet az
MVM-család nyújtott az elmúlt évben,
és felhívta a figyelmet arra a biztos egzisztenciát nyújtó lehetőségre, amelyet
az MVM-család biztosít munkavállalóinak ebben a politikailag és gazdaságilag
is zaklatott környezetben.
A karácsonyi évzáró ünnepségen Süli

János vezérigazgató úr két főnek nyújtotta
át a Héliosz-díjat. Az egyik kitüntetett Bagdy László, a paksi városi önkormányzat
tanácsnoka, aki igen sokat tett és jelenleg
is tesz az atomerőmű magas lakossági elfogadottságáért a radioaktív hulladékok
biztonságos elhelyezésének megoldását
propagáló tevékenységével.

A másik kitüntetett Kovács Kálmán, az
ETV Erőterv Zrt. szakterületi főmérnöke,
aki a paksi blokkok üzemidő-hosszabbítási programjához kapcsolódó feladatok
egyik kiváló szervezője, koordinálója és
irányítója.
Gratulálunk a kitüntetetteknek, és további sikeres munkát kívánunk!

Az alapítvány 300 paksi munkahely megtartásához ad támogatást
A Duna-Mecsek Területfejlesztési
Alapítvány kuratóriumának 2009.
december 17-ei ülésén a 2009. évi működés eredményeinek értékelése mellett
támogatás odaítéléséről is határozott,
amely döntésével közel 300 paksi munkahely fennmaradásához járult hozzá. A
támogatás odaítélésére a paksi székhelyű
F6 Ruhaipari Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. pályázati kérelme alapján került sor.
A hazai nukleáris létesítmények környezetében – Paks, Kalocsa, Bátaapáti,
Boda és Püspökszilágy körzetében – működő Duna–Mecsek Területfejlesztési
Alapítvány 2009. december 17-én megtartotta utolsó évzáró ülését. Az alapít-

vány célja továbbra is az atomerőmű által
kijelölt területeken település-, térség- és
gazdaságfejlesztés. Az alapító Paksi
Atomerőmű Zrt. 2009-ben is 500 millió
forintot bocsátott az alapítvány rendelkezésére.

A 2009-es évben kiemelt feladatnak tekintette a kuratórium, hogy a világgazdaságban kialakult recesszió hatásait a maga
eszközrendszerével ellensúlyozza elsősorban munkahelyteremtés, illetve a kis közösségek energiaracionalizálási tevékeny-

ségének támogatása, valamint a szükséges
pályázói önerők biztosítása révén.
A kuratórium 2009-es utolsó ülése előtt
a válságos helyzetbe került paksi ruhaipari szövetkezet jogutódja segítségért fordult
az alapítványhoz 300 paksi munkahely
megtartása, fennmaradása érdekében. A
kuratórium a tartalék kerete terhére úgy
döntött, hogy a pályázatot befogadja és a
kért támogatást megadja.
A kuratórium a 300 paksi munkahely
fennmaradását kiemelt feladatnak tekintette. Egyben felkérte Paks Város Önkormányzatát is a munkahelyek megőrzésének támogatására.
Az alapítványhoz kapcsolódó további információk megtalálhatóak a www.dmta.hu
című honlapon.

Kilenc hónappal a kinevezésed után milyen
érzésekkel gondolsz a megtett útra?
- Azt gondoltam, sokkal hamarabb el lehet hitetni, hogy másképp akarjuk csinálni,
és hogy nagyon fontos az együttműködés.
Álláspontom szerint ott születnek a jó döntések, ahol a legjobban értenek hozzá, ám
ezt csak jó együttműködésben lehet érvényre juttatni.
Folytatás a 2. oldalon.

Boldog új évet kívánunk kedves olvasóinknak!

2010. január

2

Megállapodás megújítása
az Atomerõmû nyugdíjasklub
Egyesületnél
Az atomerőmű kezdetektől támogatja az Atomerőmű
Nyugdíjasklub Egyesület működését, és figyelemmel
fordul nyugdíjasai felé. Ennek megerősítését célozta
a 2009. december 9-én ünnepélyes keretek között
aláírt 2010. évre vonatkozó megállapodás.
Az eseményre a klub nagytermében került sor,
melyen a PA Zrt. részéről Süli János vezérigazgató,
dr. Varga-Sabján László törzskari és humán igazgató,
dr. Angyalné Kiss Bernadett jóléti osztályvezető és
Kovács Zoltánné humánpolitikai előadó mellett meghívott vendégként vett részt Bocsor István, a Padosz
elnökhelyettese.
Szanyi Nagy János vezetésével az Atomerőmű
Nyugdíjasklub Egyesület tagjai jelentős számban képviseltették magukat a rendezvényen, ahol vendégként
vettek részt a Balatonfüredi Rekreációs Központ egykori, jelenleg nyugdíjas munkavállalói is.
Az ünnepséget dr. Varga-Sabján László törzskari és
humán igazgató nyitotta meg, majd Süli János, az
erőmű vezérigazgatója és Szanyi Nagy János, az egyesület elnöke aláírásukkal érvényesítették a megállapodást.
A résztvevőkhöz szólva Szanyi Nagy János röviden
vázolta az egyesület tevékenységét és köszönetét
fejezte ki mindazért a támogatásért, amit az erőmű
nyújt számukra. Süli János vezérigazgató beszédében
kiemelte a nyugdíjasokkal való élő, közvetlen kapcsolat fontosságát, az atomerőmű célkitűzéseinek velük
történő megismertetését. Tájékoztatta a résztvevőket
arról, hogy a jövőben a nyugdíjasok számára is tervezik erőműves nyílt nap tartását, amelyen családtagjaikkal vehetnének részt, és ezt a programot négyévente kívánja megismételni a társaság vezetése. Szólt
az erőmű üzemeléséről, a blokkok gazdaságos és
biztonságos működéséről. Befejezésül megköszönte
a nyugdíjasoknak mindazt a munkát, amit még aktív
munkavállalóként végeztek, a jövőt illetően pedig
jókívánságait fejezte ki.

A következőkben a klub hölgytagjai kedveskedtek
meglepetéssel, a klubélet eseményeit rímekbe foglalva, dalokban énekelték meg. A műsor végén saját
maguk által készített, gyöngyből fűzött angyalkadíszekkel ajándékozták meg a vendégeket.
A jóléti osztály által szervezett jó hangulatú találkozó
a Reform Főzőklub közreműködésének köszönhetően ízletes vacsora mellett folytatódott, miközben a
nyugdíjasokat az erőmű képviselői egy-egy nyakkendővel, illetve selyemkendővel ajándékozták meg.
Dr. Varga-Sabján László igazgató úr tájékoztatásul elmondta, hogy a megállapodás megújításával az erőmű jelentősen segíti a nyugdíjasklub
működését, a tagság részére történő programok
tervezésében, szervezésében. Az atomerőműnek
jelenleg 1565 nyugdíjasa van, akiknek egy része
ebbe az egyesületbe tömörült. A mostani rendezvény kapcsán is megmutatkozott, hogy nagyon
összekovácsolódott közösséget alkotnak, jól érzik
magukat egymás társaságában. Gyakran összejárnak, közös utazásokat, kirándulásokat szerveznek. Az atomerőmű az egyesület támogatását az
anyagiakon túl egyéb kedvezményekkel (pl. autóbusszal) is biztosítja. A PA Zrt. vezetése ily módon
is kinyilvánítja, hogy figyelemmel fordul nyugdíjasai
felé. Az utóbbi években viszonylag sokan mentek
fiatalon nyugdíjba. Jól érzékelhető, hogy az idő
előrehaladásával nyugdíjas munkavállalóinknak
egyre nagyobb igénye jelentkezik egy közösségre,
kedvező programokra, összejövetelekre.
Dr. Angyalné Kiss Bernadett jóléti osztályvezető arról
nyilatkozott, hogy az osztály munkájában jelentős
szerepe van a nyugdíjasokkal való foglalkozásnak: a
munkaviszony megszűnése után is rendszeres a kapcsolattartás a nyugdíjas munkavállalókkal, szükség
esetén segítségnyújtás az egyéni problémáik megoldásában. Az Atomerőmű újsággal egyidejűleg kerülnek kiküldésre az őket érintő témákban készített tájékoztatók pl. üdülés, kedvezményes áramvételezés,
étkezési támogatás, szociális és alapítványi segély.
A most aláírt megállapodás az anyagi támogatáson
túl tartalmaz egyéb, az Atomerőmű Nyugdíjasklub
Egyesület működését elősegítő juttatásokat is, mint
berendezési tárgyak, eszközök, továbbá internetezés
lehetőségének biztosítását. A megállapodásban foglaltak a társaság és az egyesület érdekeit egyaránt
szolgálják.
Lovásziné Anna

Mindenki a jövőt építi
Folytatás az első oldalról
Süli János: Minél magasabb szintre viszszük a dolgokat, a hozzávaló szakértelem egyre általánosabb. Ebben az elvben
szeretnék további javulást, hogy azon a
szinten intézzük el a problémákat, ahol
a legjobb megoldásnak vannak meg a
feltételei. Ezen a területen még vannak
javítani valóink.
A vezetői fórumokon való megnyilvánulásoktól is többet várok, azt hittem
bátrabban mernek kérdezni, és elhiszik
a kérdezők, hogy megfelelő és őszinte választ tudunk adni a kérdésekre. Még mindig érzek olyat a kollégák részéről, hogy
nem érdemes kérdezni, nincs értelme.
Én olyan légkört szeretnék a cégnél,
ahol a munkáról és a teljesítményről nem
vitatkozunk, az a munkaszerződésében
mindenkinek benne van, ha ezen kívül
teljesít, biztos lehet abban, hogy alkotó
módon dolgozhat és vitatkozhat, hiszen a
vita alapja az együttműködésnek. A vitát,
ha lezártuk, akkor viszont a cél elérése
érdekében a maximális együttműködést
kérem. Az elmúlt kilenc hónapban ezen
a területen elért eredmények kedvező előjelűek, viszont nagyobb léptekkel kell haladnunk az átütő siker felé vezető úton.

Kinevezésedet követő héten – március 30-án – a parlament hozzájárult a
bővítést előkészítendő munkák megkezdéséhez. Ezzel az atomerőmű építésének befejezése óta nem tapasztalt
mozgás indult be. Hogyan értékeled
ezt az időszakot?

- Ez a döntés fontos volt, de az is nagyon fontos, és ezt minden fórumon tudatosítani próbáljuk, hogy a blokkokat jól
üzemeltessük. Mindig azt mondom, akik
nem az új feladatokat kapják – mert az új
adott esetben szebb, de fáradtságosabb is
lehet, mert nem rutinból lehet elvégezni –,
hanem a meglévő blokkokat üzemeltetik
és karbantartják, ugyanúgy a bővítés érdekében dolgoznak. A bővítés záloga a
meglévő blokkok folyamatosan biztonságos és olcsó üzemeltetése.
Az elmúlt időszak legfontosabb feladata volt számomra – a külső kommunikáción kívül – elhitetni az emberekkel, hogy
mindenki a jövőt építi. Nincs különbség

Fontos eredménynek tartom a megújított Etikai Kódex kiadását, mert a nem
szabályozott dolgainkat a kódex elvárásait betartva végezhetjük.

Mi vár ránk a 2010-es évben?

abban, hogy ki hol ül, mindenkinek a legjobb tudása szerint együtt kell működni.
Mindenki sikere lesz a két blokk megvalósulása. Azt minden kollégának éreznie
kell, hogy az ő munkája nagymértékben
hozzájárul az új blokkok megépítésének
feltételeihez.
Nagyon fontos, hogy az üzemidő-hoszszabbítást végre tudjuk hajtani.
Nagy jelentőségű lépés volt a teljesítménynövelés befejezése. Ezek mind a hatékonyságunkat növelték, gazdaságosabban, több árbevétellel tudjuk üzemeltetni
a blokkokat.
A parlamenti döntés után nagyon felgyorsultak és besűrűsödtek mind a belső,
mind pedig a külső kommunikációs feladataink. Nem csak a saját munkavállalóinkkal, hanem a különböző társadalmi,
önkormányzati és szakmai szervezetekkel kellett megismertetni, hogy mit jelent
számunkra és az ország számára a bővítés lehetősége.
Az európai országok magyarországi
nagykövetein kívül – külön delegációban 14 nagykövet – vietnami, mongol és
dél-koreai nagyköveti látogatás részesei
voltunk. Minden látogató arra volt kíván-

csi, hogyan sikerült a magas lakossági
elfogadottság szintjét megtartani.
Mindig elmondtuk, hogy fontos a kommunikáció és a térséggel való jó kapcsolat, de hiába kommunikálnánk jól, ha
nem tudnánk jól üzemeltetni. Az egyik
legjobb kommunikáció, ha azt látják a
környezetünkben, hogy itt nyugodt légkörben, biztonságosan üzemeltetjük a
blokkokat.
A biztonsági mutatóink az elmúlt évihez hasonlóan jók, néhány területen még
javultunk is.
A belső nyugodt légkör megteremtéséhez nagyban hozzájárult az érdekvédelem és a munkáltató konfliktusmentes kapcsolata. Nem arról volt szó, hogy
mindenben meg fogunk egyezni, hanem
kompromisszumok mentén, mindkét
félnek engednie kellett. Amit a közös cél
érdekében akartunk, azt sikerült elérni
mindkét részről.
Kíváncsian várom a felmérések végső
eredményeit, bár én jobb hozzáállásra
számítottam. Azt gondoltam elhiszik az
emberek, hogy érdemes egy félórát szánni a kérdőívek kitöltésére és visszajelzést
adni a vezetés irányába.

- Változatlanul sokat kell dolgoznunk
az üzemidő-hosszabbítás programjában.
A hatóságtól 2009 júniusában visszakaptuk a benyújtott programot, amelynek végső következtetése szerint nincs
akadálya az üzemidő-hosszabbításnak,
de azt a számtalan feladatot, amelyet bevállaltunk, azt kiegészítette a hatóság, és
ezeket végre kell hajtanunk.
Fontos, hogy a négy blokkot változatlanul jól üzemeltessük. Eddig egy kicsit
mindig jobb évet tudtunk magunk mögött
hagyni, 2009-ben szintén sikerült, hiszen
15 427 GWh energiát termeltünk, amely
a működésünk óta a legmagasabb.
A 2010-es évben viszont már nem
számolhatunk a teljesítménynövelésből
adódó előnyünkkel, ezért már 2009-ben
elkezdtük a főjavítások tervszerűségét
forszírozni. Elsősorban arra kell koncentrálni, ha 28 napra terveztünk egy karbantartást, akkor azt tartsuk is be. Ebből a
szempontból a 2010-es tervünk eléggé
feszes, rövid főjavításokat terveztünk.
Vannak tartalékaink, amelyek hatékony
felhasználásával kismértékben még
növelhetjük is az éves teljesítményünket. Minden áron nem akarjuk növelni
a termelést, ám minél hatékonyabban
dolgozunk, annál biztosabban tudjuk
megtermelni az újabb beruházásokhoz
szükséges pénzt. Az üzemidő-hosszabbítás pénzbe kerül, az új blokkokról nem
is beszélve. A hitelezőnek a jól működő
erőmű a garancia.
A 2010-es év sikeréhez jó garancia
számomra az a kollektíva, amelynek az
elmúlt év sikerét is köszönhetjük. Megköszönöm a külső és belső munkavállalóinknak a 2009-ben nyújtott teljesítményét, amely a sikeres év záloga.
Eredményekben bővelkedő, boldog új
évet és jó egészséget kívánok minden
munkavállalónknak és partnerünknek.

Vezérigazgató úr! Köszönöm az interjút!
Beregnyei Miklós

Mennyi szeretet fér el egy
cipősdobozban?
A Paksi Atomerőmű Zrt. a humán
igazgatóság munkatársainak
kezdeményezésére 2009 novemberében ismét meghirdette a karácsonyi cipősdoboz-akciót.
A mozgalom alapgondolata szerint
gyermekek, családok készítenek ajándékot rászoruló gyermekek részére.
Az ajándékok csomagolására szolgáló,
színes csomagolópapírba öltöztetett cipősdobozok nemcsak sok millió nehéz
sorsú gyermek örömét, hanem a szeretet és együttérzés jelképét jelentik az
egész világon.
E gondolat jegyében közleményben
fordultunk az erőmű területén dolgozó
munkatársakhoz, hogy - lehetőségeikhez mérten - támogassák a jótékonysági
felhívást, és minél többen csatlakozzanak a rászoruló, nehéz sorsú gyermekek megajándékozásával egy jó és
nemes ügyhöz. A gondosan elkészített,
tetszetősen becsomagolt ajándékdobozok már a közlemény megjelenését
követő naptól szépen szaporodtak. Az
adományokat december 16-ig lehetett a
megadott gyűjtőhelyekre eljuttatni. A
határidőig szép menynyiségű, összesen 178
db csomag várakozott
elszállításra (az elmúlt
évben összesen 106
doboz gyűlt össze).
Az ajándékcsomagok egy részét a faddi
nevelőotthon gyermekei részére adtuk át,
akik meghívtak ben-

nünket a december 18-án megrendezett
karácsonyi ünnepségükre. Az ünnepi
műsor után a gyermekek kíváncsi és
örömteli érdeklődéssel bontogatták a
csomagokat, és hálás mosollyal viszonozták az ajándékokat, amely feledhetetlen és egyben megható élményt
jelentett számunkra. A nevelőotthon
gyermekeinek örömét tovább fokozta,
hogy részt vehettek a részvénytársaság
Mikulás-ünnepségén, és megtekinthették a fővárosi nagycirkusz előadását,
amely osztatlan sikert aratott a gyermekek körében.
Az ajándékcsomagokból a Baptista
Szeretetszolgálat és a Református Gyülekezet részére is szép számmal jutott,
akik országos önkéntesi hálózatuk képviselőin keresztül juttatták el az adományokat a rászoruló gyermekekhez.
Köszönjük azoknak a munkatársaknak, akik csatlakoztak a meghirdetett
akcióhoz, és ajándékukkal hozzájárultak, hogy még több mosolygós gyermekarc volt a szeretet ünnepén!
László A. Zoltánné

PEZSGÕS BÚCSÚZTATÓ Évtizedes hagyomány szerint kedveskedett az erőmű menedzsmentje

az ó- és az újévet is műszak után búcsúztató munkavállalóknak. A műszak leadása után minden
műszakban dolgozott személy egy üveg pezsgőt kapott ajándékba, melyen külön címke volt
felragasztva a menedzsment jókívánságával és aláírásával.

Új eszközöket kapott a paksi
mentőállomás
Új mentéstechnikai eszközökkel gazdagodott a paksi mentőállomás. A készülékeket
december 19-én a Paks és Környéke Mentéséért Közalapítvány kuratóriumának elnöke, Feil József adta át dr. Buda Péternek,
az Országos Mentőszolgálat Dél-dunántúli
Régiója orvos-igazgatójának. Az átadáson
részt vett Hajdú János, Paks város polgármestere, Süli János a Paksi Atomerőmű Zrt.
vezérigazgatója és Mittler István a PA Zrt.
kommunikációs igazgatója.
A műszerek értéke 1,8 millió forint, mely
összeg a Paksi Atomerőmű Zrt. támogatá-

sából, Paks Város Önkormányzata egészségügyi bizottságától elnyert pénzből és a
támogatók által felajánlott 1%-okból származik. A pályázatok sikeréhez hozzájárult
az is, hogy a budapesti H.S.- MEDPLAN
Kft. garantálta a mentéstechnikai eszközök kedvezményes árajánlatát.
A Paksi Atomerőmű Zrt. mindenkori vezetése rendkívül fontosnak tartotta a Pakson és környékén élő emberek magasabb
színvonalú, és korszerű mentőellátását.
Ennek a gondolatnak jegyében támogatja
folyamatosan a közalapítvány munkáját.
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Új távvezeték Szombathely és Hévíz között
Átadták a magyar villamos energiai
átviteli hálózat legújabb, Szombathely
és Hévíz közötti 400 kilovoltos szakaszát. A mintegy 11 milliárdos (közel 10
százalékát az Európai Unió TEN-E programján elnyert támogatásból fedezték)
fejlesztésnek köszönhetően jelentősen
növekszik az ellátás biztonsága. Az
új összeköttetés kiegészíti a 2006-ban
átadott Győr—Szombathely közötti szintén 400 kilovoltos távvezeték működését
– mondta a december 10-ei átadáson
Tari Gábor, a Magyar Villamosenergiaipari Átviteli Rendszerirányító (Mavir)
vezérigazgatója.
A Szombathely—Hévíz nagyfeszültségű
távvezeték előkészítési munkái 2005-ben
kezdődtek meg a nyomvonal-kijelöléssel,
majd a tulajdonosokkal, közmű-szolgáltatókkal és hatóságokkal való egyeztetések után, 2008 májusában született meg
a jogerős vezetékjogi engedély, majd
júliusban kezdődtek el az alapozó munkálatok. A távvezeték nyomvonalát úgy
alakították ki, hogy az a lehető legkisebb
mértékű kárt okozza a környezetben. A
műszaki minőség biztosítása mellett a
távvezetéki oszlopok lehetőséget biztosítanak műfészkek kihelyezésére, amelyek menedéket és otthont nyújthatnak

Öt éve jelent meg
az Atomkorkép
című könyv
2005 januárjában jelent meg Szabó Benjamin Atomkorkép című könyve. A szerző az
1970-es évek során miniszteri biztosként
irányította a paksi atomerőmű építési, szerelési és üzembe helyezési munkálatait.
Az önéletrajzi elemeket tartalmazó könyv
ez idáig a legrészletesebb írás, amely feldolgozza a paksi atomerőmű történetét
az 1960-as évek közepétől a 1980-as évek
elejéig. A közel 800 oldalas mű számos
fénykép, ábra és korabeli dokumentum segítségével mutatja be hazánk legnagyobb
ipari beruházását. A könyv külön érdekessége, hogy bepillantást nyújt a beruházás
döntéseinek politikai hátterébe, számos,
az akkori időszakban szigorúan bizalmas
levél másolatának a bemutatásával.
A könyv megjelenésekor nagyon nagy
sikert aratott az atomerőműves dolgozók
körében. Kollégáink hosszú sorokban várakoztak a paksi Városi Művelődési Központban, illetve az atomerőmű Tájékozató
és Látogatóközpontjában, hogy a szerző
által dedikált példányhoz jussanak.
Ajánlom a könyvet mindazoknak, akik
szeretnének megismerkedni az atomerőmű építésének és beüzemelésének a
részleteivel. Figyelmébe ajánlom az atomerőmű új munkavállalóinak, akik az egyik
leghitelesebb forrás, az erőmű egykori vezetője szemüvegén keresztül ismerkedhetnek meg az atomerőmű múltjával. A könyv
kikölcsönözhető a műszaki könyvtárból és
a paksi városi könyvtárból.
Dohóczki Csaba

az őshonos magyar madárfajok egyedeinek. Nem lehet eléggé hangsúlyozni az
együttműködő hálózatok, a kölcsönös
segítség és a hosszú távú gondolkodás
fontosságát – mondta Tari Gábor jelezve,
hogy a villamosenergia-ellátás fejlesztése
során legalább években és régiókban, de

inkább évtizedekben és az ország egészében kell gondolkodni. Nagyon jelentős
az is, hogy az új szakasz javítani fogja a
nemzetközi kereskedelem lehetőségeit is.
Azzal, hogy ez a jelentős beruházás rendben, határidőre megvalósul, nemcsak az
ellátás biztonsága javul, de a nemzeti

tulajdonú energetikai cégcsoport egésze
gazdagodik, tulajdonosi értéke növekszik – mondta Mártha Imre, a Magyar
Villamos Művek (MVM) Zrt. vezérigazgatója. A beruházással az egyre fontosabbá
váló, kontinentális energetikai hálózatok
fejlesztése terén is nagyot lép előre Magyarország, ez különösen aláhúzza az új
összeköttetés jelentőségét.
Az átviteli hálózat működési stratégiáját 1993-ban határozta meg az MVM,
s ennek eredményeként létesült a térségben a Hévíz–országhatár 400 kilovoltos
távvezeték 1999-ben, a Győr—Szombathely 400 kilovoltos távvezeték 2006-ban.
Most, az új szakasz átadásával bezárul
az észak-dunántúli gyűrű, lehetővé téve, hogy üzemzavar vagy karbantartás
esetén a régió lakosainak ellátását automatikusan átvegye a rendszer egy másik
szakasza. A Szombathely—Hévíz távvezeték sikeres üzembe helyezése kiemelten
fontos eleme az átviteli hálózat fejlesztési
programjának, amelynek megfelelően a
Mavir további, a fogyasztók jobb ellátását szolgáló beruházások előkészítésén
és megvalósításán dolgozik. A magyar
átviteli hálózat a több évtizedes tervezés
és folyamatos fejlesztés eredményeként,
nemzetközi viszonylatban is stabil, jó
mutatókkal rendelkezik.
Mayer György

Príma díj Csőglei Pista bácsinak
Rangos kitüntetés, a Megyei Príma
díj tulajdonosa lett id. Csőglei István
nyugalmazott tű. ezredes, akit a paksi
atomerőműben sokan Pista bácsiként
szólítanak. Ebben az elismerésben
benne van az atomerőműben végzett
több évtizedes munkájának köszönete is. Az ünnepélyes díjátadásra
2009. november 19-én, Szekszárdon
a Garay Gimnázium dísztermében
került sor.
A Megyei Príma díjat a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Tolna
Megyei Szervezete az országos Príma Primissima díj területi díjaként először 2005ben adta át, mellyel Tolna megye kulturális
és tudományos munkásságának, valamint
közéletének kiválóságait ismeri el. Az idei
kitüntetettek között szerepelt id. Csőglei István, Tolna megye egykori tűzoltóparancsnok-helyettese, a Tolna Megyei Tűzoltószö-

vetség örökös tiszteletbeli elnöke és az atomerőműnek egészen az építkezésektől kezdve
évtizedeken át a tűzvédelem és tűzbiztonság
kialakításáért felelős szakembere.
Pista bácsi élete legmagasabb, legkomolyabb kitüntetéseként fogadta a Príma

díjat. Igen nagy elismerésnek tartja, hisz
neves tudósok, művészek mellett részesült
ebben a kitüntetésben. Mint elmesélte, a
kb. négyszáz fős terem teljesen megtelt,
és legalább százan gratuláltak neki a díjhoz. Többen voltak, akikkel sok szép régi
emléket, köztük az egykori tűzoltóversenyeket idézték fel. Emlék van bőven, hisz
Pista bácsi nemcsak abban a 36 évben,
amíg nyugdíjazásáig a tűzoltó-egyenruhát
viselte, hanem a mai napig is aktívan tevékenykedik úgy a tűzoltókért, mint a közért.
Nemrég került ki keze alól a sokadik után a
legújabb könyve, A paksi tűzoltóság múltja
és jelene című, melyben Paks város tűzoltóságának 135 éves történetét dolgozta fel.
Az atomerőműbe is rendszeresen visszajár,
az őszi nyílt napon is közreműködött, és ha
igény van rá, szívesen kísér csoportokat.
Drága Pista bácsi! A Príma díjhoz gratulálunk, és további örömteli elfoglaltságot,
nagyon jó egészséget kívánunk!
Lovásziné Anna

Iparági Sportértekezlet
Sportkoordinátorok, kuratóriumi
tagok és a sportágak bizottsági elnökei részvételével a Budapesti Hőerőmű
tárgyalójában tartottak évadzárót
december 15-én.
Várhelyi Géza, a Villamosenergia-ipar a
Sportért Alapítvány kuratóriumának elnöke értékelte az év iparági sporttalálkozóit.
Örvendetes, hogy idén 300 résztvevővel
többen vettek részt e nemes vetélkedésben, mint tavaly. A több mint száz villamosenergia-ipari társaság kb. fele nevezett
be önállóan vagy egymással szövetkezve a
találkozók sportversenyeibe.
A szervezetek nyitottak arra, hogy hagyományos sportágakon felül újabbakban
is rendezzenek iparági sporttalálkozókat.
A paksi atomerőmű javaslatára sárkányhajóversenyt rendeznek 2010. szeptember
17-18-án Fadd-Domboriban, melynek előzetes versenykiírását is beterjesztették. A
javaslatot a kuratórium nagy többséggel
elfogadta. Szóbeli kezdeményezés érkezett
az E.ON részéről egy budapesti helyszínű
iparági fallabdaverseny jövő évi megrendezésére is. A 2011. évi iparági kosárlabda-találkozó ötletét többen is tervezik felkarolni.
A hagyományos sporttalálkozók 2011-2012.
évi megrendezésének szándékát már többen jelezték.
Az iparági sportversenyre benevező társaságok létszámarányos rendezési költségei rendre befolytak az alapítvány számlájára, jövőre is ezt várják el. Ezen összegeken
felül az alapítvány fogadni tudja a személyi
jövedelemadó 1%-át is. Aki teheti: válassza

az alapítvány támogatását. A befolyt összegeket az alapítvány a megelőző évi résztvevők arányában rendezési támogatásként
folyósítja a találkozó rendezőjének.
A legsportosabb villamosenergia-ipari
társaságnak járó vándorserleget - az állományi létszámból (261) a legtöbben (98)
vettek részt az iparági sporttalálkozókon
– az MVM Erbe Energetikai Mérnökiroda
Zrt. nyerte el. Negyedik lett az MVM Informatika Zrt.
A „Legeredményesebb Társaság” vándorkupáját a Paksi Atomerőmű Zrt. kapja
(5,89), az MVM, MVM Trade, MVM Partner Zrt. egyesített csapatát (4,57) és az
E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltatót
(4,45) megelőzve. A díjakat a január végi
kuratóriumi ülésen adják majd át.
Idén az elégedettségi felmérésben a

Szegeden rendezett tenisz- és kajak-kenu
versenyen induló csapatok vezetői vettek
részt. Megállapítható, hogy a közel azonos
ellátási és rendezési színvonal más és más
elégedettséget eredményez a résztvevő
társaságok munkavállalói körében. Jövőre
minden sportág rendezőjének el kell majd
végezni ezt a felmérést, amely közvetlen
visszacsatolást jelenthet a sportági bizottságoknak és a kuratóriumnak is.
A honlapon év közben több fejlesztést
hajtottak végre, így remélhetőleg a versenykiírások, a szükséges űrlapok, eredmények
hamarabb elérhetővé válnak.
Az alapítvány szándéka szerint ezen a
portálon a sporttalálkozók története is megismerhetővé válik a fiatalabb generációk
tagjai számára. (www.vitsport.hu)
gyulai

Eredményes
évet zárt az
RHK Kft.
Elkészítette a „Megalapozás a magyarországi radioaktívhulladék-elhelyezési
és kezelési programhoz” című dokumentumot a Radioaktív Hulladékokat
Kezelő Kft., amely több alternatívát
megvizsgálva adja meg a válaszokat a
különböző hulladéktípusok megfelelő
kezelésére – mondta 2009. december
7-i évértékelő sajtótájékoztatóján Hegyháti József ügyvezető igazgató.
Az RHK Kft., amely négy nagy projektért felel - Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló építése és üzemeltetése,
a paksi Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának működtetése, a püspükszilágyi nem atomerőművi eredetű kis
és közepes aktivitású tárolójának működtetése és a nagy aktivitású végleges
hulladéktároló létesítése - működését a
Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból
finanszírozzák. Az alapba (melyben jelenleg mintegy 150 milliárd forint van) a
legnagyobb befizető a paksi atomerőmű
jövőre 23,1 milliárd forintot fog befizetni. Az RHK jövő évi működésére az országgyűlés 18,7 milliárd forintot hagyott
jóvá, ez közel 2,5 milliárd forinttal több
az idei keretnél. Ennek oka, hogy a 2010.
év az erőmű üzemviteléhez elengedhetetlen KKÁT 3 évenkénti ciklikus megvalósításának első éve.
Túl a századik beszállításon, túl az
ezerhatszázadik hordón, túl az 5 km
hosszú föld alatti folyosó feltárásán
– így lehet összegezni a Tolna megyei
Bátaapátiban található Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló idei beruházását.
A létesítmény már egy éve fogadja a
paksi atomerőmű kis és közepes aktivitású hulladékát. Az ideérkező hordókat
egyelőre a tavaly óta üzemelő, minden
biztonsági követelménynek megfelelő
felszíni tárolóban helyezik el, amíg el
nem készülnek a föld alatti végleges
tárolókamrák. A két, kb. 1700 méter
hosszú lejtősakna már elkészült az öszszekötő vágatokkal együtt. Jelenleg a
tárolótér és az ahhoz tartozó egyéb térelemek kialakítása zajlik. A felszín alatti
létesítmény várhatóan 2011-től üzemel.
Komoly fejlesztéseket hajtanak végre Pakson is, ahol idén megkezdődött a
Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának
újabb 4 modullal történő bővítése. Az
atomerőmű szomszédságában található tárolóban – ahol 50 évig pihentetik a
reaktorokban elhasznált fűtőelemeket
– az idei évben 480 kazettát helyeztek
el. Így jelenleg összesen 6067 kazettának ad otthont a KKÁT, melynek
tervezői már az üzemidő-hosszabbítás
kihívásaira is készülnek.
A hazai nem atomerőművi eredetű
radioaktív hulladékok elhelyezésének
fontos helyszíne a Pest megyei Püspökszilágyon található Radioaktívhulladékfeldolgozó és -tároló is. Itt az elkövetkező
években a biztonságnövelő és térfogatfelszabadító feladatokra kell majd összpontosítani. Ez a munka már az elmúlt
években is zajlott, most az eddigi tevékenység biztonsági jelentése készül.
Az RHK negyedik projektje a nagy
aktivitású hulladékok végleges elhelyezését célozza meg. A Nyugat-Mecsekben, Boda térségében már megtalálták
a kutatók azt a kőzetet, amely alkalmas
lehet a további vizsgálatokra, sőt akár
egy majdani tároló befogadására is. A
szakembereknek meggyőződése, hogy
Magyarországnak szüksége van egy
végleges nagy aktivitású radioaktívhulladék-tárolóra, amely alkalmas akár
az atomerőmű kiégett fűtőelemeinek,
akár a nagy aktivitású leszerelési hulladék biztonságos befogadására.
Mindezek mellett rendkívül fontos
a lakossági tájékoztató munka is, melynek keretében a társaság és a területileg
illetékes tájékoztató társulások közös
programjain idén is több ezren vettek
részt. A négy érintett térség, az említett létesítmények szomszédságában
működő, összesen 36 önkormányzatot
tömörítő négy társulás nagyban segíti
az RHK tájékoztató tevékenységét.
Mayer György
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Jelek a Kárpátok körül
Bilecz Ferenc könyvet írt
Az emberben rengeteg energia és számos terv munkálhat
korától és képzettségétől függetlenül. Erre
szolgál nagyon jó példával Bilecz Ferenc,
a paksi atomerőmű
nyugdíjasa. Ő ugyanis
könyvet írt, mely múlt év őszén Jelek a
Kárpátok körül címmel jelent meg.
Bilecz Ferenc Tolna megye egy kis településéről, Nak községből származik, és
már hosszú ideje Szekszárdon él. Szakmai
pályája mindig az erőművek felé irányult. A
Moszkvai Energetikai Egyetem hőerőművek szakát elvégezve az Erőmű-beruházási
Vállalatnál dolgozott mint erőmű üzembe
helyező mérnök. Aztán a visontai hőerőműnél, majd Inotán lett üzembe helyezési
vezető. A paksi atomerőműnél 1979 januárjában kezdett dolgozni, a reaktor osztály,
később a külkereskedelmi osztály vezetője
lett. Tanácsadóként ment nyugdíjba.
A nyugdíjas évekkel elérkezett számára
az az idő, amikor felszabadult a kötöttségek alól, és szabadon foglalkozhatott
régi terveivel. – Ugyanúgy, mint sok más
embert - meséli Bilecz Ferenc -, engem
is érdekelt a szülőföldem története és
saját nevem eredete.
A könyv írását megelőzően beadtam
egyik tanulmányomat egy pályázatra,
aminek kritikája arra
ösztönzött, hogy eddigi témáimat kiszélesítsem, és másokat
is érdeklő területeket dolgozzak fel. Ezt az elhatározást
egy hároméves munka követte, aminek
eredményeként megszületett ez a könyv.
Elmondhatom, hogy szakmai szempontból a könyvben rejlő gondolatokat nagyon
újnak és továbbfejleszthetőnek találták,
ezért kellő szakértő segítséggel elképzelhető, hogy lesz ennek a munkának
folytatása.
A Jelek a Kárpátok körül c. könyv két fő
részből épül el. Az I. rész a települést és
környezetét, a tájat és az embert veszi
sorra. Bemutatja a Dunántúl azon részét,
ahol ő maga is élt, és nemcsak családjáról és saját fiatalkoráról, hanem az ottani
emberek egykori életmódjáról is képet ad.
„Én úgy gondolom, Tolna megyének ezen
a nyugati részén élő magyar származású
emberek lélekben kicsit somogyiak, kicsit
baranyaiak is, és ez a származásukból
adódik” – írja Bilecz Ferenc.
A II. rész a családnévvel és helységek
névadásával foglalkozik. Itt találkozhat az
olvasó azokkal az érvekkel, melyek alapján, a Kárpát-medence határvidékén álló
egyes helyeket, jelölt helyeknek tételez
fel. Mint a könyvből kiderül a Bilec névhez
hasonló hangzású (a bélyeg szó alapján:
jelző) őrhelyek, jelölt helyek mellett megjelentek a Bila (vezető) elnevezésű irányító-,
vezetőközpontok.
Az illusztrációkban és fotókban bővelkedő könyv nemcsak múlt, a helytörténet
és a nyelvészet, de a szűkebb hazájuk
iránt érdeklődők számára is igen érdekes
olvasmány lehet.
Lovásziné Anna

Az Atomerőmű Sportegyesület KajakKenu Szakosztályának elmúlt év értékelése keretében az alábbi eseményeket emelte
Bedecs Ferenc vezetőedző.
A nemzetközi versenyeredmények tekintetében tavalyi sem ad okot szégyenkezésre. Boros Gergely a felnőtt Európa-bajnokságon K-4 200 méteren bronzérmet, a
felnőtt világbajnokságon K-4 200 méteren
és K-4 1000 méteren egyaránt V. helyet
szerzett. A Maraton Európa-bajnokságon
Rohn Richárd az ifjúsági korosztályban
C-2 21 km-en a VII. helyen végzett. Ugyancsak ő az Európai Olimpiai Reménységek
Versenyén C-2 500 méteren szintén a VII.
helyen zárt. A Sárkányhajó-világjátékokon
Tajvanon és a Sárkányhajó-világbajnokságon Dél-Koreában három versenyző képviselte egyesületünket: Kozmann György,
Fehér Imre és Viktor Endre. Ők ezüst- és
aranyérmekkel tértek haza.
A nemzeti bajnokságokon elért tizenegy
magyar bajnoki címmel kifejezetten eredményes évet zárt a kajak-kenu szakosztály. sikerült nyerni a különböző korosztályokban:

ffi, gyermek I-II. kcs.
5000 m
Koleszár Zoltán
MK-1
ffi, kölyök III. kcs.
4000 m
Pinczés Alexander
TC-4
ffi, kölyök III. kcs.
2000 m
Kõvágó Attila – Gaál Csanád –
Hanol István – Benedeczky Máté
MC-1
ffi, gyermek I-II. kcs.
2000 m
Koleszár Zoltán
MK-1
nõi, gyermek I. kcs.
2000 m
Pupp Noémi
MK-1
ffi, kölyök III. kcs.
3x200m váltó
Pinczés Alexander – Molnár Balázs – Horányi Péter
K-4
ffi. felnõtt
200 m
Boros Gergely (versenyegyesülésben)
K-4
ffi. felnõtt
500 m
Boros Gergely
C-4
ffi, U23
200 m
Dejczõ Balázs – Dejczõ Bálint –
Rohn Richárd – Haag Zoltán
C-4
ffi. masters
200 m
Lõrincz Zoltán – Lichosyt Róbert –
Prancz Zoltán – Schönveitz János
C-1
ffi. masters
200 m
Prancz Zoltán

A vidékbajnokságon
hat elsõ helyezés született:
C-2
C-4

K-2
MK-1

MK-1
MK-1

ffi, felnõtt
500 m
Molnár Mihály – Prancz Zoltán
ffi, felnõtt
500 m
Rohn Richárd – Molnár Mihály –
Prancz Zoltán – Haag Zoltán
ffi, ifjúsági
1000 m
Somorácz Tamás – Kiss Csaba (Kõrös)
vegyes, gyermek II. kcs. 4x500m váltó
Széperdei Bence – Pupp Noémi – Kerti
Tamás – Ágoston Veszta
ffi, kölyök III. kcs.
4000 m
Pinczés Alexander
nõi, gyermek I. kcs.
2000 m
Pupp Noémi

Az országos diákolimpián
hárman diadalmaskodtak:
K-1
MC-1

ffi, ifjúsági VII. kcs.
Somorácz Tamás
ffi, gyermek I-II. kcs.
Koleszár Zoltán

1000 m
2000 m

MK-1

nõi, gyermek I. kcs.
Pupp Noémi

2000 m

A korosztályos válogatottakba öt versenyzőnk került be: Koleszár Zoltán (kölyök),
Blatt Kristóf (serdülő), Pinczés Alexander
(kölyök), Somorácz Tamás (ifjúsági), Boros
Gergely (felnőtt).
Az Atomerőmű Sportegyesület vízitelepén idén is volt nyári napközis tábor, ami
biztosította a szünidő tartalmas eltöltését
és lehetőséget adott minden érdeklődőnek
a Dunával, a vízi sportokkal és a különböző
hajótípusokkal való ismerkedésre.
A szakosztály infrastrukturális háttere
tekintetében fontos fejlesztésekre került sor
az elmúlt évben. Megújultak a csónakházban az öltözők vizesblokkjai és a vízitelep
két épületének tetőhéjazata. Ezenkívül az
öltözőkben új öltözőpadok és –szekrények,
valamint ruhaszárítók állnak a sportolók
rendelkezésére.
Összességében tehát elmondható, hogy
eredményes évet zárt a szakosztály.
Prancz Zoltán

Wollner Pál fotópályázati sikere
Nagy örömmel adjuk hírül kedves Olvasóinknak, hogy újságunk munkatársa,
Wollner Pál rangos fotóművészeti díjat
nyert. A Magyar Trikolor Fotópályázaton
harmadik helyezést ért el. A díjat 2009.
december 9-én Budapesten Zsigmond Vilmos Oscar-díjas operatőr, a zsűri elnöke
adta át.
A pályázat sikeres fotóit tartalmazza „A
magyar trikolór tizenkét hónapja 2010 - A

Paks feketén-fehéren

Ismét megjelent Molnár Gyula fotóriporter Paks feketén-fehéren c. könyve, immár
harmadik kiadásban, a második kiadáshoz képest változatlan utánnyomásban. A
fotóalbumban Paks városról fekete-fehér
színekben készített fotókat háromnyelvű
(magyar, német, angol) szöveg kíséri. A
könyvet 500 példányban nyomták a Páskum nyomdában. Az eredeti, első kiadást
Paks Város Önkormányzata támogatta.

Impresszum
Atomerőmű
Kiadja: a Paksi Atomerőmű Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
Felelős kiadó: Süli János vezérigazgató
Nyomdai előállítás: AS-Nyomda Kft.
Szilády üzem, Kecskemét, Mindszenti
krt. 63.
Felelős vezető: Boros Gábor
Szerződésszám: 4600002419
Főszerkesztő: Lovászi Zoltánné
e-mail: lovaszine@npp.hu
Főszerkesztő-helyettes: Beregnyei Miklós
A szerkesztőség tagjai: Enyedi Bernadett,
Gyöngyösiné Nyul Petra, Gyulai János,
Hadnagy Lajos, Medgyesy Ferenc, Prancz
Zoltán, Sipos László, Tóth-Pataky Adrienn
Magdolna, Wollner Pál
Tördelés: Fazekas András
Szerkesztőség címe: Paksi Atomerőmű
Zrt. Tájékoztató és Látogatóközpont, 7031
Paks, Pf. 71, telefon: 75/ 507-431, telefax:
1/ 355-7280
Internet: www.npp.hu; www.atomeromu.hu

MC-1

Fõszerkesztõváltás
Az Atomerőmű újság elmúlt 32 éve alatt
nem volt gyakori a főszerkesztői váltás, ám
most mégis sor került rá. Ennek elsődleges
oka az, hogy az atomerőműben folyó múzeumi tevékenység komoly fordulatot vett,
megkezdődött egy bemutatóraktár (tanulmánytár) építése, amelynek megnyitása
után láthatóvá és látogathatóvá válnak az
atomerőmű múltjának összegyűjtött relikviái. Ennek a fejlesztési tevékenységnek a
szervezése teljes embert kíván, ezért Beregnyei Miklóst felmentettem a tíz éve tartó főszerkesztői feladatok alól, és megbíztam a
múzeummal kapcsolatos ügyek ellátásával
a főszerkesztő-helyettesi feladatok mellett.
Az új főszerkesztő 2010. január 1-től Lovászi Zoltánné, aki 2009. december 1-jétől
a látogatóközpont munkatársa.
Mittler István, kommunikációs igazgató

nemzet naptára” kiadvány, melyben Wollner Pál kollégánknak nyolc képe látható.
Ezen képek közül a kecskeméti repülőnapon készített képét díjazták, ahol a repülők
a magyar trikolor színeiben húznak csíkot
maguk után. A többi képe a mártélyi Tiszaparton, a sárszentlőrinci Petőfi-emlékháznál, Recsken és a Hortobágyon készült.
Wollner Pál 2006-ban jelentkezett először
a New York-i Hungarien tévémagazinnak
az 1956-os forradalom 50. évfordulójára „A
magyar trikolór 12 hónapja – A Nemzet naptára” címmel meghirdetett nyílt fotópályázatára, ahol a magyar nemzeti színeket kellett
a fotókon bemutatni. A pályázat anyagából
megjelentetett 2007-es naptárban két képét
közölték le. A 2008-asban már négy, a 2009esben pedig 6 képe jelent meg, köztük több
kép Paksot mutatta be. A legutóbbi pályázat
eredménye nyolc kép a 2010-es naptárban
és az igen komoly rangot jelentő harmadik
helyezés. Kollégánk gyermekkora óta foglalkozik fotózással. Az idő előrehaladásával

egyre profibb gépekkel készítette képeit, s mellette a
videofilmezés is hobbijává
vált. Fotóival több különdíjat
nyert, és az ezredfordulóra
kiírt pályázaton ötven társával együtt az ő képét is urnába zárták azzal a céllal, hogy
száz év múlva majd a napvilágra hozzák. A Sorstalanság
c. film paksi forgatásán csak
ő kapott fotózási engedélyt,
és az ott készített képeit több
helyütt bemutatta. Nemcsak országon belül voltak
Wollner Pál és Zsigmond Vilmos
kiállításai, de határon kívülre, Paks testvérvárosaiba is
eljutottak képei. Számos könyvben, paksi A www.paksikepek.hu honlapon fotós tárkiadványban, naptárban, de honlapokon saival együtt paksi hétköznapokat, eseméis fellelhetők képei. Az idei Tolna megyei nyeket mutatnak be.
naptárban, ahol a megye városai szereKedves Pali! Gratulálunk fotós sikeredpelnek, az ő paksi képe is megtalálható. hez, és további jó munkát, szép eredményeVezetője a Paksi Fotósok Baráti Körének. ket kívánunk!
Lovásziné Anna

Magyar sportévkönyv 2009
Paks lakossága többször bizonyította
sportszeretetét, így bizonyára érdekli
az olvasóinkat, ha megjelenik egy
nívós kiadvány. Az Aréna 2000 Kiadó
(www.arena2000.hu) gondozásában,
Ládonyi László szerkesztésében, több
támogató – köztük a nemzetközi sikereket is elérő Atomerőmű SE sportolóinak felkészülését biztosító Paksi
Atomerőmű Zrt. – segítségével megjelent a „Magyar sportévkönyv 2009”
címet viselő kiadvány.
A magyar sportolók a világ legjobbjai
közé tartoznak az „idők kezdete” óta,
eredményeik több évtized távolából is
visszakereshetők a Magyar sportévkönyv korábbi, bizony már megsárgult,
de ma is haszonnal forgatható oldalain.
A közelmúltban megjelent „sportszeretők bibliája” a 2008. évre tekint vissza.
A Paksi Atomerőmű Zrt. vezetői számára kiemelten fontos a verseny- és a
szabadidősport támogatása. Ennek bizonyítéka, hogy a társaságunk nevét viselő
sportegyesület, az ASE versenyzői 2008ban is kiválóan szerepeltek. A pekingi
olimpia, világ-, az Európa- és a hazai
bajnoki helyezések, illetve a különböző
kupákban elért eredményei alapján az
ASE hazánk egyik legeredményesebb
sportegyesülete.
Lapozgatva a kiadványt, jóleső érzéssel olvashatjuk a 33. oldalon: „Arannyal
felérő bronzérmet nyert a kenu kettesek
1000 méteres döntőjében a Kozmann
György, Kiss Tamás páros, amely Kolonics György halála után, négy héttel a
pekingi finálé előtt állt össze, és nemcsak hogy bejutott a döntőbe – már ez is

bravúros teljesítmény volt –, hanem ott
óriásit hajrázva harmadikként érte el a
célvonalat.” Kozmann György, az ASE
immáron kétszeres olimpiai bronzérmes kenusa nagyszerű sportember, a
döntő után úgy nyilatkozott, hogy lélekben bizonyára velük volt Koló is, és így
sikerülhetett a csodálatos eredmény,
amely bizonyára több magyar szurkoló számára jelentett feledhetetlen
élményt és néhány boldog könnycseppet. Gyuri! Köszönjük! A szintén paksi
Boros Gergelynek is jól indult az elmúlt
év: Milánóban a K-4 hajók 200 méteres távján Európa-bajnoki bronzérmet
szerzett. A kajak négyesek ezerméteres selejtezőin drámai csata alakult
ki az olimpia előtt másfél hónappal.
A győztes egységet, melyben a paksi

fiú is szerepelt, meg kellett bontani a
korlátozott számú kvóták miatt. Gergő
2008. évi kiváló teljesítménye „csak”
arra volt elegendő, hogy tartalékként
utazzon Pekingbe. Az ifjú kajakos változatlanul hisz a kemény munkában,
mi pedig Gergőben!
Az ASE Cselgáncsszakosztály versenyzőinek, Hangyási László tanítványainak 2008. évi eredményei közül kiemelkedik Braun Ákos Európa-bajnoki
bronzérme, amely szintén nem volt elegendő, hogy kvalifikáltatni tudja magát
az olimpiai játékokra. Mészáros Anett,
a világ- és Európa-bajnoki bronzérmes
cselgáncsozó 7. helyen végzett Pekingben. A szintén ifjú Bor Barna számára
az első olimpiája nem hozta meg a felnőttek között az áttörést, bár az év végén
harmadik alkalommal lett győztes a 23
éven aluli fiúk versenyén, ami az U23-as
Európa-bajnokságok történetében egyedülálló teljesítmény.
A 202. oldal a kosárlabdáé, benne
egy kiváló fotó: Gulyás Róbert, a kupagyőztes Atomerőmű SE férficsapatának
centere kosárra dob a Magyar Kupa
elődöntő mérkőzésén. A 210. oldalon a
Magyar Köztársaság 2007/2008. évi NB
I-es labdarúgó-bajnokság legeredményesebb góllövői között szerepel Tököli
Attila is, a Paksi SE méltán népszerű és
eredményes csatára. A paksi sakkozók
2008. évi eredményeit is tartalmazza a
kiadvány, kiemelve a 235. oldalon: az
ASE a felnőtt férfiak között 3. helyezést
ért el a csapatbajnokságon, valamint
Szabó Krisztián a rapidbajnokságon
szerzett egy értékes bronzérmet.
Sipos László
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21. Műszaki Alkotói Pályázat
Rendkívül örvendetes, hogy felélénkült az alkotókedv, és több
pályamunka érkezett be, mint tavaly. A meghallgatások 2009.
november 30. és december 1-2. délutánján rendre lezajlottak.
Az igazgatóságok és a szakszervezet delegáltjaiból alakult zsűri
(Debreczeni Sándor, dr. Elter József, Faragó Péter, László Zoltán,
Maracsik Kálmán, Szendrei István, Bocsor István) egységes

Eredmények
1. díjas pályázat:

• Horváthné Bajai Éva, Beliczai Botond: Speciális megoldás hafniumos kazetták alkalmazására a zónák
centrális pozícióiban

2. díjas pályázatok:

• Szabó János Zsigmond: Átrakás közbeni Sipping
vizsgálat megvalósítása a PAE 1-4. blokkján
• Baradlai Pál, Kurucz András, Oldal Ottó: Üzemeltetésből kivont SZBV hajtások dekontaminálása
• Géri Károly, Szarvas Krisztián: A 3. blokk 104%-ról
105%-ra történő teljesítménynövelése a főgőzrendszer nyomásemelése révén
• Károlyi Károly: Elektronikus személyi dózismérők
metrológiai ellenőrzése a Paksi Atomerőműben

I. díj
Speciális megoldás hafniumos
kazetták alkalmazására a zónák
centrális pozícióiban

A centrális pozícióban elhelyezkedő
szbv-kazetta – mivel egyrészt nincs szimmetrikus párja, másrészt pedig a zónában
egy nagy reaktivitás értékességű helyen
található - a töltettervezés szempontjából
speciális szerepet tölt be. A Gd-os fűtőelemkazettákat tartalmazó töltetek bevezetésével célszerűvé vált, hogy ebbe a pozícióba
is Hf-os szbv-kazettákat helyezzünk. A
centrális pozíció specialitása miatt a fenti
probléma megoldása érdekében az üzemanyaggyártó cégtől egyedi fűtőelem-kazettákat kellene rendelnünk. Az általunk kidolgozott, reaktorfizikailag megvalósítható
stratégiai üzemanyag-felhasználási terv
– a zóna közepén 3,82%-os dúsítású, Hf-os
szbv-k harmadévben történő felhasználása
– szükségtelenné teszi az egyedi kazetták
beszerzését 2020-ig, ami mintegy félmilliárd forint költségmegtakarítást jelent a PA
Zrt.-nek.

Beliczai Botond,
rfo, reaktorfizikus
A Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem mérnökfizikus szakán
végeztem 2002ben, nukleáris
technika szakirányon. Az egyetem
után a PA Zrt.-hez
kerültem a reaktorfizikai osztályra. Azóta a töltettervezési
csoportban dolgozom reaktorfizikusként.
Angolul és németül beszélek, jelenleg franciául tanulok.

Horváthné Bajai Éva,
nufo, nyugdíjas
Mint matematikus kerültem a PAV-hoz
1979-ben a folyamatirányító számítógép
mellé, de betanításom elmaradt a folyamatosan érkező gyermekáldás miatt: a
három fiú és egy kislány mára már felnőtt.

szempontrendszer szerint elvégezte az értékelést. A témák nem
egyformán súlyozhatók és a kidolgozottság mértéke is jelentősen
szórt. A bírálóbizottság Süli János vezérigazgatóval egyetértésben
mégis több díjat osztott ki, mint azt a szabályzat előírja.
A pályázat résztvevői ünnepélyes keretek között, munkahelyi
vezetőik és érdeklődő kollégáik előtt vehették át okleveleiket Süli

• Szécsényi Zsolt, Parkó Tamás: A sérült üzemanyagot
tartalmazó tokok gumitömítéseinek dózis számítása
• Bunkóczi András, Lipták János: Nagynyomású előmelegítők tömítő egységének az átalakítása

3. díjas pályázatok:

• Fenyvesi Csaba: Energiamegtakarítási lehetőségek
vizsgálata a hűtöttvíz rendszeren
• Harmat László Zoltán:Tesztelő készülék diesel-vezérlő cseréhez
• Tarczal Lajos Balázs: A teleszkópos Sipping berendezés hőtechnikai vizsgálata hűtéskimaradással járó
esetekre
• Hanol Ferenc: Reaktorvédelmi működést követő turbina kiesés elmaradás vizsgálata APROS termohidraulikai kóddal
• Ódor Ervin, Ozsvárt D. Péter: Megoldási javaslat a GF

Visszatérve az
erőműbe beruházás-gazdasági
számításokkal,
majd a Központi
Nukleáris Pénzügyi Alap finanszírozási kérdéseivel foglalkoztam. Közben
szakközgazdász
lettem, és az üzemanyagciklus gazdasági
kérdéseivel kezdtem foglalkozni. A nukleáris főosztályról gazdasági főszakértőként
mentem nyugdíjba 2009-ben.
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II. díjak
Átrakás közbeni Sipping vizsgálat megvalósítása a PAE 1-4. blokkján
Az átrakás közbeni Sipping (szippantásos mintavétel) vizsgálati módszert 1998
óta ismerem. Az atomerőműben történő
megvalósítására 2000-ben tettünk először
kísérletet, de a fejlesztés abbamaradt. A
2. blokkon 2008 őszén elvégzett H&B
TS vizsgálatok tapasztalatai és az eddigi ismereteim alapján, a Sipping-team
hathatós támogatása révén kidolgoztuk
az átrakás közbeni Sipping vizsgálatot,
amelyet 2009-ben a 4. blokkon sikerrel
alkalmaztunk. A pályázati munkámban
azt mutattam be, hogy az átrakás közbeni
Sipping vizsgálatot milyen átalakítások
végrehajtása után lehet megvalósítani az
erőmű 1~4. blokkján.

Szabó János Zsigmond, gmo,
vezetõ berendezésmérnök
Kunhegyesen
születtem 1956ban. Középiskolai tanulmányaimat Szolnokon
végeztem, majd
a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen kaptam
gépészmérnöki
diplomát. Az ez-

szintszabályzó szelepek karbantartási költségeinek
csökkentésére, élettartamának növelésére

Dicséretes és jutalmazott pályázatok:

• Dr. Korpás Lajos: A paksi atomerőműben használt
töltettervező kódok validációja, karbantartása
• Petovári Zoltán: Teljesítménynövelő átalakítások a
Paksi Atomerőmű K-220-44-1M2 és a K-220-44-3M
tip. turbináinál
• Haáz János: Tápszivattyú tömítőelemeinek kiváltása
a javítási ciklusidők hosszabbítása érdekében
• Ódor Ervin, Kiss Gábor: Forgógép állapotértékelő és
információs rendszer kialakítása
• Mach Gyula Máté: Mechanikus regisztráló és megjelenítő műszerek kiváltása
• Hován Ádám: A VVER-440 gőzfejlesztő hőátviteli
modellje és a hőátvitel elemzése

redfordulón költöztem Paksra, és azóta az
erőműben dolgozom. Gyermekeim dolgoznak: Zsófi lányom főpincér Londonban, Peti
fiam 2009 márciusában helyezkedett el és
már műszaki főszakértő a váci DMRV-nél.
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Üzemeltetésből kivont szbv-hajtások
dekontaminálása
A VVER-440-es reaktorblokkoknál az
szbv-hajtások gyártó által engedélyezett
maximális üzemideje 15 év. Az üzemeltetésből kivont és kivonásra kerülő radioaktívan szennyezett szbv-hajtások
elhelyezésére sürgősen megoldást kell
találni. Ennek egyik lehetséges útja az
szbv-hajtások dekontaminálása és a dekontaminált alkatrészek felszabadítása.
Kidolgoztuk és kipróbáltuk a hajtások
többlépcsős merítéses elektrokémiai dekontaminálási eljárását.

Baradlai Pál, vto, üzemvezetõ
A Veszprémi
Vegyipari Egyetem radiokémiai
ágazatán végeztem. Az erőmű
a
harmadik
munkahelyem,
ahol 2002 óta
dolgozom a deko n t a m i n á l ó
üzemben technológus mérnökként. Üzemvezető 2006
szeptembere óta vagyok. Veszprémben élő
családomhoz hétvégeken megyek haza.
Hobbim, a természetjárás háttérbe szorul
a ház körüli munkák és egyéb családi elfoglaltságok miatt.

Kurucz
András, vto,
üzemeltetésvezetõ
Középiskolai
tanulmányaimat
elektronikai műszerészként fejeztem be, majd
az ESZI-ben

János vezérigazgatótól, és fogadhatták Nagy László, a fejlesztési
és elemzési osztály osztályvezetőjének gratulációját helyezésük
sorrendjében a díjkiosztón, 2010. január 7-én az erőmű nagytárgyalójában.
A pályázat résztvevőinek gratulálunk! További eredményes munkát kívánunk! Példájuk találjon minél több követőre!

Oklevelet kaptak:

• Vilimi András: Kritikussági számítás sérült üzemanyagot tartalmazó tokokra
• Véghelyi Péter, Szűcs Csaba: Gazdasági tervezőrendszer (szoftver)
• Hackl Béla: A 3-4 blokk dízelgenerátorok fordulatszám szabályozó és vezérlés csere átalakítás igények
és a megvalósult állapot összehasonlítása
• Bakonyi György: Távadó helyiségek videó megfigyelése, rögzítése, képtartalom változás elemzéssel
• Mácsai Zoltán, Mácsainé Zelizi Márta, ifj. Mácsai Zoltán: Primerköri védőruházatban felejtett
elektronikus dózismérők védelme, a védőruhák
mosása során bekövetkezett tönkremenetelük
elkerülése
• Sipos Tamás: Az atomerőművek és a nukleáris energia jövőképe

szereztem gépész technikusi végzettséget. 1997-től dolgozom az erőműben. Két
évet villanyszerelőként, majd dekontamináló gépészként, műszakvezetőként
dolgoztam, jelenleg pedig üzemeltetésvezetőként. Családommal Faddon élek,
szabadidőmben szeretek horgászni és
szörfözni.

Oldal Ottó, vto, mûvezetõ
A Petrik Lajos Vegyipari
Technikumban
végeztem 1976ban. Rövid ideig
a gumiiparban,
majd 1977-től a
paksi atomerőmű beruházásán
anyagvizsgálóként dolgoztam.
Az erőmű dekontamináló üzemének állományába tartozom 1986-tól.
Családommal Pakson élünk. Három
gyermeket nevelünk. Szabadidőmben szívesen barkácsolok, a sportok közül a kézilabdát kedvelem.
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A 3. blokk 104%-ról 105%-ra történő
teljesítménynövelése a főgőzrendszer
nyomemelése révén
A 3. blokki gőzfejlesztők hőtechnikai
állapota biztosította, hogy a főgőzkollektor nyomását a szükséges tartalékok betartásával mintegy 0,6 bar-ral megnövelhessük. Ennek következtében a reaktor
teljesítményét további 1%-kal (105%-ra)
emelhettük. A felterhelést követően a
blokk a főjavításra történő leállításáig
zavartalanul üzemelt. A pályamunkához
az érintett partnerszervezetektől sok segítséget kaptunk.

Szarvas Krisztián, to,
üzemviteli technológia vezetõ
Az atomerőműben 1996 óta dolgozom.
Végigjártam a „szamárlétrát”, gépészként kezdtem, néhány év múlva turbinaoperátor, majd főgépész lettem. Jelenlegi
beosztásomat 2002 augusztusától töltöm

be. Végzettségem okleveles
gépészmérnök,
melyet a BME
gépész karán
szereztem. Pakson élek feleségemmel, 8 éves
fiammal és 2
éves kislányommal.

Géri Károly, to, osztályvezetõ
A BME Gépészmérnöki Kar
folyamattervező
szakán szereztem
gépészmérnöki
diplomámat. Az
első munkahelyem a Dunai Vasmű erőművében
volt. A paksi atomerőműbe 1983ban kerültem. Az évek során turbina üzemi
mérnök, technológus mérnök, csoportvezető,
technológiavezető munkaköröket töltöttem
be. Az elődöm, Sztrida Ferenc nyugdíjba vonulása óta látom el jelenlegi munkaköröm.
Vidéken élek feleségemmel és lányommal.
---------------------------- • ----------------------------

A sérült üzemanyagot tartalmazó tokok
gumitömítéseinek dózisszámítása

A 2003. április 10-én történt üzemzavar
következtében megsérült üzemanyagot lezárt tokokba helyezték és a pihentető medencében tárolják. Igazolni kell azt, hogy a
tokokat lezáró fejrészek gumitömítéseit időközben nem teszi tönkre a bennük elnyelődött sugárzás. Elvégeztük az elnyelt integrált
dózisok számítását, és megmutattuk, hogy
bizonyos, a pihentető medence elrendezéseire vonatkozó megszorításokkal a tokok
az eredetileg tervezett öt évnél jóval tovább
ellátják feladatukat. Eredményeink felhasználásával a tokozott üzemanyag team a tárolási időt ötről tizenkét évre történő növelésre
kért engedélyt, amit az Országos Atomenergia-hivatal tavaly év végén megadott.
Köszönjükateamvezetőinekéstagjainakafeladatot és a megoldás során nyújtott támogatást.
Folytatás a következő oldalon.
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Folytatás az előző oldalról.

idő alatt tömörtelenséget nem észlelt
az üzemvitel.

Fenyvesi Csaba, kto,
üzemviteli technológia vezetõ

Szécsényi Zsolt, rfo,
csoportvezetõ

Bunkóczi András,
Erbe, nyugdíjas

A rektoranalízis csoportban
1988 óta dolgozom. Reaktorfizikusként
kezdtem, később
csoportvezető
lettem. Az utóbbi
időben a pályamunkák készítésében főleg
ötletekkel, tanácsokkal irányítóként veszek részt, a munka jelentős részét fiatal
tehetséges kollégáim végzik. Nős vagyok,
a feleségem szintén műszaki területen
dolgozik. Két gyermekünk van, mindketten örökölték a műszaki, természettudományos érdeklődést.

Az erőműhöz 1986-ban
kerültem, a reaktor- és készülék-karbantartó
üzembe, majd a
gépész-karbantartás technológiai osztályon
dolgoztam 2005től nyugdíjazásomig.
Két felnőtt gyermekem van: Adrienn az
MVM Kontónál, Roland a műszaki igazgatóságon dolgozik tanulmányai mellett.
Természetkedvelő vagyok. Sok időt töltök
a Duna-parton. Kikapcsolódásként futok,
sétálok. Szeretem a komolyzenét, sokat
olvasok.

A Budapesti
Műszaki Egyetemen végeztem,
mint repülőgépész mérnök,
majd az erőműves ismereteimet
a BME különböző karain szakmérnöki képzés
keretein belül fejlesztettem. Az erőműben 1996 óta vagyok.
Két gyermekem van, egy 11 éves kislány
és egy 16 éves fiú. Feleségem a DM Területfejlesztési Alapítványnál dolgozik. Több
hobbim is van, a sport és a vitorlázórepülés
talán a legfontosabbak.

Parkó Tamás, rfo,
reaktorfizikus
Budapesten,
a Műegyetemen
végeztem mérnök-fizikusként
2002-ben. Ez az
első munkahelyem. Jó érzés,
hogy bíznak bennem, ellátnak
feladatokkal. Nős
vagyok, Tamás és
Dénes fiaink az elsők, most velük foglalkozunk.
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Elektronikus személyi dózismérők
metrológiai ellenőrzése a paksi atomerőműben
A paksi atomerőműben az elektronikus személyi dózismérést alkalmazzák
az operatív dozimetriai ellenőrzésre.
A műszereknek a kalibrálását eddig
egyesével végeztük, ami lassú és körülményes volt. Elkészült egy kalibrátor,
amely tulajdonképpen egy mérőautomata. A berendezésnek a sugárzási terét
mértem ki másodlagos etalonokkal, és
vezettem vissza a mérési eredményeket
a nemzeti etalonra. A kalibrátor használatával jelentősen felgyorsult az elektronikus személyi dózismérők kalibrálása,
illetve hitelesítése.

Károlyi Károly, dro,
vezetõ mérnök
S z o l n o ko n ,
a Repülőtiszti
Főiskolán szereztem villamosmérnöki
diplomát. Az
erőműbe 2002ben kerültem a
sugárfizikai laborba, ahol azóta is dolgozom.
Tavaly reaktortechnikai szakmérnökként végeztem a Műegyetemen. Tolnán lakunk, feleségem ott dolgozik a
gimnáziumban. Van egy tizenegy éves
fiunk, Gergő, készül a gimnáziumba.
Nagy hobbim a mountain bike, idén
több mint 6000 km-t tekertem hegyenvölgyön.
---------------------------- • ----------------------------

Nagynyomású előmelegítők tömítőegységének átalakítása
Az új nagynyomású előmelegítők
vízkamra-búvónyílásainak tömítőegységei nem elégítik ki a gyors, szakszerű karbantartás feltételeit - ezt
jeleztük is. Az üzem közben sorozatos
membránkifújásokat csak nehezen
és sok időráfordítással lehetett megszüntetni. Szilárdsági számításokkal
igazoltuk, hogy az új tömítőegységhez szükséges felszabályozási műveleteknél csak a minimális értéket
használunk el a karimák tartalékaiból
- kielégítve az üzemidő-hosszabbítás
feltételeit is. Főjavítás alkalmával beépített tömítőegységnél az eltelt üzem-

Lipták János, gmo, vezetõ
berendezésmérnök
Az erőmű beruházása során
1978-ban kezdtem dolgozni a
Gyár- és Gépszerelő Vállalatnál,
majd a Vegyépszer vállalatnál.
A karbantartási
igazgatóság műszaki előkészítési osztályára 1986-ban vettek fel, most is
ott dolgozom. Két gyermekem van, akik
jelenleg főiskolai tanulmányaikat folytatják. Kikapcsolódásként rendszeresen
sportolok: kosárlabdázom, úszok, asztaliteniszezek, síelek, vitorlázok.
---------------------------- • ----------------------------

III. díjak
Tesztelő készülék dízelvezérlőcseréhez
A több mint 20 éves konstrukciójú – relés – dízelgenerátor-vezérlőszekrények
cseréjéhez készítettem tesztelő készüléket,
melynek használatával a tesztelési idő kb.
egy hónapról egy hétre rövidülhet. A készülék a PLC-s vezérlés be-, illetve kimeneteit,
valamint a PLC-ben futó program ellenőrzését teszi sokkal egyszerűbbé. Ezzel időt
és pénz takaríthat meg az erőmű.

Harmat László, ao, mûvezetõ
Az elsők között tanultam az
ESZI-ben (198689), s mivel akkor az erősáramú berendezésszerelő szakon
csak szakmunkás képzés volt,
a Vak Bottyán
Gimnáziumban
érettségiztem. A technikumot a pécsi Zipernowskyban végeztem el, idén informatikus mérnök diplomát szereztem. 1989-től
dolgozom az erőműben. Kezdetben műszerész, majd csoportvezető lettem. 2007-től
vagyok művezető.
---------------------------- • ----------------------------

Energiamegtakarítási lehetőségek
vizsgálata a hűtöttvíz-rendszeren
Az erőmű klíma- és szellőzőgépeit
és az irodai fancoil rendszereket egész
évben a külső hőmérséklettől függően
7 °C-os hűtött vízzel kell ellátni, amit
az Eü. épület melletti hűtőgépházból
biztosítanak. A hűtöttvíz-rendszer
hasonló módon van kialakítva, mint
a távfűtő rendszer, csak abban nem
forró víz, hanem hideg víz kering.
Pályamunkám ennek a rendszernek
az üzemeltetési optimalizálásával foglalkozik, amely tulajdonképpen azt jelenti, hogy hogyan és mennyi villamos
energiát lehet megspórolni műszaki
átalakításokkal vagy az üzemeltetés
megváltoztatásával.
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Reaktorvédelmi működést követő
turbinakiesés-elmaradás vizsgálata
APROS termohidraulikai kóddal
Az APROS (Advanced PROcess Simulator) egy termohidraulikai szimulációs program, mely képes reaktorfizikai számítások
elvégzésére is. A kód reaktoreleme egydimenziós, két energiacsoportos, hat későneutron csoportos reaktorfizikai modellt
tartalmaz. A termohidraulikai modellhez
kapcsolva az egész rendszer viselkedése
vizsgálható mind üzemi, mind üzemzavari
szituációkban. Egy kézi ÜV1-et követő turbinagyorszáró zárási hibája miatti üzemzavar és az ennek következtében fellépő
túlhűtés hatásait vizsgáltam. A kapott eredményeket összehasonlítottam az AEKI által
már korábban elvégzett és burkolóesetnek
tekintett gőzvezeték-töréses elemzésekkel,
hogy rekritikusság szempontjából esetleg
komolyabb következményekkel jár-e az
„egy turbinakiesés-elmaradás” esete.

Hanol Ferenc, feo,
elemzõ mérnök
A Budapesti
Műszaki Egyetemen gépészmérnökként végeztem 1999-ben és
turbinagépészként sikerült elhelyezkednem az
atomerőműben.
Reaktortechnika-szakmérnök
lettem 2003-ban. Feleségemmel Pakson
élünk. Hobbim a horgászat, a helyi horgászegyesületnél versenyszervezői feladatokat látok el.
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A teleszkópos Sipping berendezés
hőtechnikai vizsgálata hűtéskimaradással járó esetekre
A kazetták inhermetikusság-vizsgálatára használt teleszkópos Sipping berendezés üzemzavari állapotait vizsgáltam. Az eljárás során kialakulhat olyan
üzemzavari állapot, amikor a berendezés
kényszerkeringetése megszűnik. Kiemelt
jelentősége ennek követő kazetták esetén
van, hiszen ekkor – a geometriai kialakítás miatt - a kazettán keresztül természetes konvekciós hűtés sem alakulhat ki.
A keletkező remanens hő csak a kazetta
palástfelületén keresztül tud távozni.
Vizsgálatom célja annak meghatározása volt, hogy a kényszerített áramlás
megszűnése esetén, milyen átrakómedence-hőmérséklet és remanens teljesítmény esetén alakul ki olyan állandósult kazetta-hőmérséklet, amely mellett
a kazettában forrás nem lép fel.

Tarczal Lajos, feo,
elemzõ mérnök
A Budapesti
Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán,
energetikai
mérnök szakon
végeztem 2006ban. A fejlesztési
és elemzési osztályra 2007-ben
pályakezdőként

kerültem elemző mérnöki munkakörbe.
Levelező képzésben jelenleg is a BME-n
tanulok, így ez szabadidőm nagy részét
kitölti.

2007 végétől nyugdíjasként, az Erbe alkalmazottjaként.
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Mechanikus regisztráló- és megjelenítő
műszerek kiváltása

Megoldási javaslat a gf szintszabályozó
szelepeinek karbantartási költségei csökkentésére, élettartamának növelésére
A gőzfejlesztők tápvízrendszeri szintszabályozása jelenleg a 3. generációs Fisher
szelepekkel történik. Az atomerőmű tápvízrendszerébe kiválasztott rendszerszabályozás a fojtó szabályozás elvére épül. A
nyomóoldali túlnyomás csökkentésével a
rendszer mechanikai igénybevétele csökken, ami a rendszer élettartamát növeli. A
több fokozatú szivattyúknál kiszerelünk
egy járókereket, akkor a nyomáskülönbséget a minimálisra csökkentjük. Ezzel a
megoldással ~1-1,5 milliárd Ft megtakarítás érhető el.

Ódor Ervin, fko, osztályvezetõ
Az iskoláimat
Pécsen végeztem. Tanulmányi szerződés
miatt kapcsolatban voltam az
erőművel, diplomamunkám
is itt készült. A
karbantartáson
1988-tól dolgozom, 1993-tól üzemvezetőként, majd
2004-től jelen munkakörömben. Idő
közben mérnök-közgazdász lettem. Feleségemmel is az erőműben ismerkedtem
meg, két kislányunkkal élünk kiegyensúlyozott családi életet.

Ozsvárt D. Péter, lfig,
fõkoordináló
A technikum
elvégzése után
gépészmérnöki diplomát
szereztem. Az
erőmű az első
munkahelyem
immár 20 éve.
A pályám kezdetén szereltem
reaktort, majd
osztályvezetői feladatokat láttam el 11
évig a karbantartási igazgatóságon. Feleségem tanítónő, 3 gyermekünk van.

Dicséretek
Teljesítménynövelő átalakítások
a paksi atomerőmű K-220-44-1M2 és
a K-220-44-3M tip. turbináinál
Az eddigi teljesítménynövelési átalakítások eredményeként a turbináink névleges teljesítménye 250 MW-ra nőtt. További teljesítménynövelésre van lehetőség a
nagynyomású részen: a ház átalakítása
hétfokozatúvá (+ 2MW), méhsejttömítések beépítése (+1 MW). A korábbi szerződéses árak, illetve becslések felhasználásával elvégzett árkalkuláció alapján
az előbbi 2,5 év alatt, az utóbbi 1 év alatt
megtérülő beruházás lenne.

Petovári Zoltán, Erbe,
vezetõ szakértõ
A GYGV-nél
kezdtem dolgozni
1976-ban Pakson.
Külföldön a KKW
Nord atomerőműben turbina
szerelésvezetőként, majd Pakson is az 1-6. sz.
turbináknál. Az
Erbe, majd a PAV
dolgozója lettem.
Részt vettem a „bővítésben”, majd biztonságnövelő intézkedésekkel foglalkoztam. A
műszaki felülvizsgálati tervek készítésekor
csoportvezető voltam. A turbinaretrofiton
dolgoztam 1996-tól 2003-ig, ebből három
évig projektvezetőként. Azóta is a turbina
teljesítménynöveléssel járó átalakításainak
vagyok a beruházója, jelenleg a gmo-nál,
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Az erőműben alkalmazott mechanikus
megjelenítő műszerek kiváltása egy teljes
irányítástechnikai rekonstrukció alapját adó technikai háttérrel. Ezen szoftver
és az National Instruments által gyártott
mérésadatgyűjtők segítségével könnyedén
létrehozható egy olyan rendszerfelügyeleti
eszköz, amely akár egy turbinagépcsoport
– és annak paramétereivel, reteszeivel,
esetleg a későbbiekben akár védelmeivel
együtt - minden szükséges információját
megosztja az operátorral.

Mach Gyula, iüo,
ügyeletes mûszerész
Középiskolai
tanulmányaimat
az ESZI-ben végeztem. Az erőműben kezdtem
dolgozni, a forgácsoló- és hőkezelő gépek villamos
karbantartásával
foglalkoztam a
gszo-műhelyben.
A jelenlegi munkahelyemre 2006 novemberében kerültem.
---------------------------- • ----------------------------

A paksi atomerőműben használt
töltettervező kódok validációja,
karbantartása
A KARATE rendszer GLOBUS moduljának számítási eredményeit hasonlítottam
össze a mérési adatokkal, majd a C-PORCA
eredményeit a GLOBUS-eredményekkel.
Az összehasonlítás 52 töltetre és az azokra
vonatkozó indítási, illetve in core mérésekre terjedt ki. A programrendszer előnye
az automatikus inputgenerálás a nyers
mérési adatok alapján, és a validáció gyors
elvégzése más szimulátorkódok alkalmazása esetén. Kapcsolódik a teljesítményemeléshez a mérnöki tényezők előállítása
kapcsán, illetve a biztonsági növeléshez a
reaktorfizikai keretparaméterek bizonytalanságának meghatározása révén.

Dr. Korpás Lajos, rfo,
reaktorfizikus
A József Attila
Tudományegyetemen szereztem
fizikus diplomát
1983-ban, ettől az
időponttól kezdődően az erőműben dolgozom.
A Budapesti Műszaki Egyetemen
kaptam reaktortechnikai szakmérnöki diplomát, majd
ugyanitt egyetemi doktori fokozatot.
Két fiam van, az idősebb végzett közgazdász, a kisebbik programtervező informatikusnak tanul.
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A VVER-440 gőzfejlesztő hőátviteli
modellje és a hőátvitel elemzése
A diplomamunkám rövidített változatával pályáztam. A gőzfejlesztő hőátadó
felületére rakódó korróziós termékek esetenként javíthatják a gőzfejlesztőben a hőátviteli folyamatokat, illetve a hőcserélőkre
jellemző k∙F szorzatot.
A problémát olyan részletességgel
sikerült modellezni, hogy az arra épülő
szimulációs szoftver alkalmassá tehető a
gőzfejlesztők további komplex hőtechnikai elemzésére, illetve mellőzni lehetne
bizonyos, az eddig külső segítséget igénybe vevő drága elemzőmunkákat. Az alkotói pályázatra abban a reményben nyújtottam be ezt az alkotást, hogy lehetőleg
új továbbfejlesztési irányvonalak jelenhessenek meg, illetve hogy feltárjam az
eddig elvégzett munkában rejlő további
lehetőségeket.
---->

2010. Január

Hován Ádám, ro,
primerköri gépész
Budapest
egyik külső kerületében, Újpesten
a kertvárosban
születtem 1983.
december 25én. Gimnáziumi
érettségimet a Babits Mihály Gimnázium emelt
szintű angol és
francia szakán 2002-ben tettem le. Egy
évig különböző munkákat végeztem, majd
megkezdtem tanulmányaimat a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
energetikus mérnök szakán, melyet jó eredménnyel 2009 elején fejeztem be.
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Tápszivattyú tömítőelemeinek
kiváltása a javítási ciklusidők
hosszabbítása érdekében

Az alapötletet még akkor találtam, amikor
szivattyú-karbantartó voltam. Régóta feltűnt,
hogy ezeknek a gépeknek egyedül a tömítő
„O” gyűrűivel van gond, mégis 4 évente szétszedik. Ez jelentős költség. Ha a nem megfelelő tömítéseket kicseréljük olyanra, ami
valószínűleg nem hibásodik meg ilyen gyakran, akkor nem kell feleslegesen a szivattyúkat szétszedni. Az utóbbi néhány évben a
karbantartói létszám lecsökkent, és sokszor
kerültünk időzavarba, mert egyszerre több
munka is volt. A szivattyúk átalakításával
költségcsökkentés és hatékonyságnövelés
érhető el. Természetesen ehhez még megfelelő üzem közbeni diagnosztika is kell.

Haáz János, gmo,
mûszaki ügyintézõ
Jelenleg a Dunaújvárosi Főiskolán tanulok gépészmérnöknek.
Az erőműben
1993 óta dolgozom, először több
kisebb kft.-nél,
majd 2001-ben
kerültem az fkora mint karbantartó lakatos és ott dolgoztam 2008. július
elsejéig. Három hónapot voltam az ako-n,
majd október elsejétől vagyok a gmo-n. A
feleségem közgazdász, a Tolna Megyei Bíróságon dolgozik. Két gyerekem van, Gergő 4 éves, Hanna 2 éves. Szabadidőmben
a gyerekekkel foglalkozom, illetve elkezdett
érdekelni a CAD-es tervezés.
---------------------------- • ----------------------------

A forgógép állapotértékelő és információs rendszerének kialakítása
Az erőműben alkalmazott merev ciklusú
karbantartási rendszer által megszabott kereteket kicsit feszegetve elképzeltünk egy
olyan, a karbantartás-végrehajtók, berendezésmérnökök, rendszertechnológusok,
üzemeltetők és diagnoszták által jól is használható információs rendszert, amely a napi
problémák megoldásában hathatós segítséget nyújthat. Cégünknél a forgógépekre kialakultak és használatban is vannak a megfelelő diagnosztikai módszerek, azonban a
diagnosztika eredményei a karbantartás-

Paks város tűzoltóságának 135 éves
fennállása alkalmából ünnepségsorozatot rendeztek tavaly novemberben,
ahol Balatoni Sándort, az atomerőmű nyugdíjas tűzvédelmi főelőadóját
elismerésben részesítették.
Balatoni Sándor 1978. szeptember 15-én
került a Paksi Atomerőmű Zrt. jogelődjéhez, a Paksi Atomerőmű Vállalathoz mint
tűzvédelmi előadó. 1978-ban kinevezték
vállalati tűzoltóparancsnoknak és ezzel
együtt az önkéntesek megszervezésével,
kiképzésével is megbízták. E feladatát tűzoltó főtörzsőrmesteri tisztségben végezte.
1978 decemberében megkapta a 10 éves
Önkéntes Tűzoltó Szolgálati Érem kitüntetést. 1980 januárjában az atomerőmű tűzvédelmi bizottsága titkárának nevezték ki.
1982-ben képesítést szerzett felsőfokú tűzvédelmi vezető szakon. 1984-ben elnyerte
a Tűzbiztonsági Érem ezüst fokozatát, és
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tervezésbe még csak hézagosan épültek be.
Az adatok közötti összefüggések feltárására
használható lekérdezéseket megvalósító
rendszerre mutattunk be egy alkalmazási
példát, amelynek megvalósítása példa lehet
más szakterületek számára is.

Ódor Ervin (az elõzõ oldalon)
Kiss Gábor, dcs, csoportvezetõ
Az 1987-ben
indult BME Gépészmérnöki
Kar energetikai
üzemmérnöki
szakán végeztem.
Az atomerőműnél
már több mint 20
éve, eleinte üzemeltetői vonalon,
turbinagépészként ténykedtem, majd 1992-től a diagnosztikán dolgozom. A BME-n műszaki diagnosztika szakmérnöki oklevelet szereztem
1997-ben, ekkor lettem csoportvezető. Három gyermekem van, két tinédzser korú fiú
és egy másfél éves kislány. Szabadidőmben
leginkább a családommal vagyok, emellett
amatőr szinten gitározom és a városi vegyes
kórusban énekelek.
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Oklevelek
A 3-4. blokk dízelgenerátorok fordulatszám-szabályozó és vezérléscsereátalakítási igények és a megvalósult
állapot összehasonlítása
Az 1-2. blokki dízelgenerátorok vezérlésátalakításakor felmerült (1996-97), hogy
a 3-4. blokkiakra is ráférne a modernizálás.
Koncepció (2002), engedélyezett tervek
(2003), de nagy költségkihatása miatt ez a
téma mind hátrább sorolódott. Az üzemmeneti paraméterek indokolttá tették. Mire a
döntés megszületett a szabályozás, vezérlés
számos eleme nem volt beszerezhető, így át
kellett tervezni a kiviteli terveket.
A gondos előkészítésnek köszönhetően
10 nap alatt elkészült, további 4 nap üzembe helyezés: az egység felfutási ideje 30”-ről
a felére csökkent, a frekvenciatartási határ
2%-ról szinte 0-ra csökkent, hogy csak a legnagyobb eredményeket említsem.

Hackl Béla, rto, vezetõmérnök
A Budapesti
Műszaki Egyetemen szereztem
gépészmérnöki
diplomát 1981ben. Az erőműbe 1987-ben kerültem, és szinte
kezdetektől ezekkel a „dízelekkel”
foglalkoztam. Nagyon szép téma, mert nemcsak gépészet,
de villamos és irányítástechnika is, amikbe a szükséges mértékben beletanultam.
Van két nagy gyermekem, Albert és Dominika, sokat vagyunk együtt, bár elváltam.
Közös hobbink a vitorlázás. Már többször
részt vettünk a Balaton nagy versenyén, a
Kékszalagon.
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Kritikussági számítás sérült üzemanyagot tartalmazó tokokra
A feladat lényege az volt, hogy igazoljam,
hogy a C30-as konténerben a sérült üzemanyagot tartalmazó tokok kritikussági probléma nélkül szállíthatóak.

Vilimi András, rtfo,
mûszaki fõszakértõ
Az OAH-nál
2004-ben kezdtem dolgozni mint
nukleáris biztonsági felügyelő. Az
erőműben voltam
gyakorlaton, műszakban is eltöltöttem 3 hónapot
mint primer köri
gépész. A hatóságnál a legfontosabb feladatom a sérült
üzemanyag eltávolításával kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési feladatok ellátása
volt. Másfél éve jöttem az erőműbe. Feladatom még a WANO-jelentések igazgatóság
szintű terjesztése/hasznosítása is.
Szekszárdon élünk feleségemmel, Izával
és két gyönyörű gyermekünkkel, Sárival
(2,5 éves) és Barnussal (15 hónapos). Sokat
vagyok velük. Reggelente futok.
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Gazdasági tervezőrendszer (szoftver)
A programrendszer feladata a gazdálkodó egységek részletes havi költségtervezésének a támogatása. Ez egy
sokszereplős tervezési rendszer, amely
egy biztonságos SQL szerveren tárolja az
adatokat. A beállított jogosultságok csak
saját területük elérhető. A rendszert a
társaság valamennyi szervezete használja (> 100 felhasználó). A munkamegosztásunk szerint a rendszer fejlesztési
feladatait Véghelyi Péter, a szervezést és
adminisztrációt Szűcs Csaba végezte.

Véghelyi Péter, épo,
vezetõ mérnök
Építész-informatikus diplomát
szereztem a Pollackon. Az erőműben 1999 óta dolgozom. Az informatikán voltam
a kiszervezésig
mint szerverüzemeltető/-fejlesztő.
Feleségemmel,
Ferencz Évával 17 éve élek együtt. Van két
nagy gyerekünk: Bíborka (16), aki a pécsi
Nagy Lajos Gimnáziumba jár, és Mátyás (11),
aki még általános iskolás.

Szûcs Csaba, kgo,
vezetõ kontroller
Gimnázium
Bátaszéken,
SZÜV informatika, Dunaújvárosi Főiskola gazdálkodási szak.
Az erőműben az
anyag- és áruforgalmi főosztályon cikktörzs-

kezelő, majd a logisztikai főosztályon
elemző voltam. Jelenlegi beosztásomban
2006-tól dolgozom. Feleségem, Szilvia, a
Raiffeisen Bank munkatársa. Tamara 11
éves a Garay János Gimnázium tanulója,
Tamás fiam sajnos 2007-ben 11 évesen
meghalt anyagcsere-betegségben. Hobbim a folyóvízi horgászat.
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Az atomerőművek és a nukleáris
energia jövőképe
Az EU 2007-ben mutatta be az energiapolitikáról szóló hároméves tervét. Kiemelt cél,
hogy 2020-ra 20%-kal csökkenjen az üvegházhatást kiváltó gázok kibocsátása. Európa egyre
nagyobb függősége fosszilis energiahordozók
külső szállítóitól indokolja azok kiváltását. Célom, hogy a kétkedőket, az atomenergia ellenzőit meggyőzzem a helyzet tarthatatlanságáról.
A nukleáris energia békés célú felhasználása
lehet az egyik legtisztább és egyben legolcsóbb
megoldás ennek a globális méretű problémának a kezelésére. Magyarországon erre a paksi
atomerőmű sikeres és biztonságos működése
a kitűnő példa.

Sipos Tamás, kto, gépész
Külföldön eltöltött évek után
2003-ban kerültem az erőműbe.
Öt évig a tűzoltóságon dolgoztam,
közben humán
és munkaügyi területen főiskolai
és egyetemi diplomát szereztem.
2008 óta dolgozom jelenlegi munkahelyemen. A Pécsi Tudományegyetem doktori
iskolájának másodéves hallgatója vagyok,
kutatási témám az energiapolitika.
Pakson élek menyasszonyommal, szabadidőmet a sportolás, elsősorban a foci
tölti ki.
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Távadó helyiségek videomegfigyelése, rögzítése képtartalomváltozás-elemzéssel
A korlátozottan kezelhető helyiségekben
lejátszódó folyamatok megfigyelésére vízjelző szondákat, nyomásmérőket, páratartalom-érzékelőket használnak. Ezek az eszközök azonban csak az ott zajló fizikai folyamatokról tájékoztatnak jól vagy hibásan. Ha
videokamera is lenne, akkor az ellenőrzések
közti időszakok is ellenőrizhetők lennének.
A képtartalom-elemzés segítségével a folyamatos megfigyelés is helyettesíthető, mert
változás esetén jelzést generál a szoftver.

Bakonyi György, iüo,
technológus mérnök
A Rózsa Ferenc Műszaki
Szakközépiskolában elektroműszerészként végeztem. A Kandó
Kálmán Villamos
Ipari Főiskolán
villamos készülékek szakon szereztem diplomát.

Jubileumi elismerés
Balatoni Sándor tűzvédelmi-tűzoltási munkája
tűzvédelmi vezető feladatkör ellátásával
bízták meg. 2003. december 31-én a PA Zrt.
munka- és tűzvédelmi osztályáról tűzvédelmi főelőadóként vonult nyugdíjba.
Paks város tűzoltósága mindig is szoros
kapcsolatban állt az atomerőmű tűzoltóságával, valamint munka- és tűzvédelmi osztályával. Kezdetben az atomerőmű területén helyezték el a városi tűzoltóság egyik
tűzoltóegységét. Mint ahogy Balatoni Sándor elmondta, nagyon jó együttműködés
jellemezte mindkét tűzoltóságot. Sokat dolgozott városi tűzoltóság korábbi parancsnokaival és megelőző tűzvédelmi előadóival.
Mindig örömmel végezte munkáját, amit
sajnos egészségének megromlása miatt

kénytelen volt feladni. 2003-ban, amikor
nyugdíjba vonult, szív- és tüdőműtéteken
esett át. Szívimplantátumot kapott, majd
rákos daganat miatt egy éven belül két tü-

dőműtétet hajtottak rajta végre. A betegségekből szépen felgyógyult, megerősödött,
s mint ahogy hangsúlyozta, mindez drága
feleségének, Valikának köszönhető, aki
negyven évig dolgozott az egészségügyben.
Ma már ő is nyugdíjas, természetgyógyászként biorezonanciás állapotfelméréssel foglalkozik. Sándor sokat segít neki a vállalkozásában, és a sárszentlőrinci családi házuk
körüli telkükön adódó teendőket is ellátja.
Balatoni Sándornak tehát hasznosan, elégedetten és boldog családi körben telnek
a nyugdíjas évei. Bár fia messze, Németországban él, lánya elérhető közelségben,
Szekszárdon lakik. A nagypapai örömöket
pedig felesége első házasságából szárma-

Az erőmű területén külsősként 1995-től
dolgozom. A technológiai videorendszerek
tervezésének zömét én végeztem. Az erőmű alkalmazásában vagyok 2003-tól.
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Primer köri védőruházatban felejtett
elektronikus dózismérők védelme, a
védőruhák mosása során bekövetkezett
tönkremenetelük elkerülése
Hetente, havonta előfordul, hogy egyegy figyelmetlen dolgozó a primer overallban felejti az elektronikus doziméterét,
mely a ruha kimosásakor tönkremegy. A
keletkezett kár típustól függően 60 000120 000 Ft. A pályázatra beadott műszaki javaslattal - mely hangos üzenettel
figyelmeztetné a dolgozót a mulasztásra
- megelőzhető lenne az egyre halmozódó
anyagi veszteség és a dózismérőkészlet
folyamatos fogyása.

Mácsai Zoltán, svo,
szolgálatvezetõ
Középiskolai
és technikusi
végzettséget szereztem, majd
tervezőként dolgoztam. Sorkatonaként 1982-ben
kerültem az atomerőmű-építkezésre. Dozimetrikusként 1984-től,
szolgálatvezetőként 1997 óta dolgozom.
Egész családom elkötelezett az erőmű
iránt, mivel mindkét fiam és a feleségem is
itt dolgozik. Sokat barkácsolok, de ha időm
engedi, szívesen zenélek barátaimnak és
önmagamnak.

Mácsainé Zelizi Márta,
Atomix, ügyintézõ
Igazgatás-ügyviteli végzettségeket, idegen nyelvű
gyors- és gépírói
képesítést, pedagógusdiplomát
szereztem. Többéves álmom vált
valóra, amikor
végzettségemnek
megfelelő állást
kaptam az erőműben. Előző házasságomból egy 19 éves lányom van, aki velünk él,
vegyészmérnöknek készül.

ifj. Mácsai Zoltán, rto,
rendszertechnológus
Az ESZI-ben végeztem ipari elektronikai technikusként, és 2001-ben
nyertem felvételt
az atomerőműbe.
Tanulmányaimat
a Kandó Kálmán
Villamosmérnöki
Főiskolai Karon
folytattam, diplomámat munka mellett szereztem meg.
---------------------------- • ---------------------------Összeállította és a fotókat készítette:
Gyulai János
zó unokái révén élvezi. Mindig szívesen
gondol vissza egykori munkahelyére és
tűzvédelmi feladataira. A városi tűzoltóságtól kapott elismerés szívhez szóló élményt
jelentett számára. Meghatotta, hogy ennyi
év után sem feledkeztek meg róla, és megbecsülték munkáját.
Kérdésemre, hogy mit vár a jövő évtől,
és hogy mit üzen az erőműves kollégáknak, a következőket mondta: „Szeretném,
ha egészségem megmaradna, és ha Valikámmal, aki az én szívem, életem, továbbra
is boldogan élnénk. Az erőműves kollégák
felé azt üzenem, hogy becsülettel végezzék
azt a munkát, amit mi egykor elkezdtünk.
A tűzvédelemben nagyon sok a tennivaló,
amit csak szívvel-lélekkel lehet csinálni, és
remélem, ez a szemlélet folytatódik!”
Kedves Sanyi! Gratulálunk a tűzoltósági
elismerésedhez! További szép nyugdíjas
éveket és nagyon jó egészséget kívánunk!
Lovásziné Anna
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Beszélgetés Hamvas Istvánnal
az MNT díjátadó közgyűlésén tartott előadása kapcsán
Mint ahogy 2009. decemberi számunkban már hírt adtunk róla,
Hamvas István, a Paksi Atomerőmű
Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettese
több évtizedes munkája elismeréseként megkapta a Magyar Nukleáris
Társaság (MNT) által alapított Szilárd
Leó-díjat. A díj átadására múlt év
decemberében az MNT ünnepi közgyűlésén került sor, ahol Hamvas
István a paksi atomerőmű teljesítménynövelési eredményeivel kapcsolatban tartott előadást.

lépés, a mérések pontosabbá tétele, a reaktorok teljesítményének névleges értékre
növelését tette lehetővé, aminek eredményeként a blokkok villamos teljesítménye
460 megawattra nőtt. A turbinák átalakításával, ún. retrofitjával és a kondenzátorcserével a szekunder körben megnöveltünk a
hatásfokot, aminek eredményeként a blokk
teljesítménye 470 megawattra változott. Az
új teljesítménykorlátozási rendszer bevezetését követően pedig a szükséges átalakításokkal elérhettük az 500 megawattos
névleges villamos teljesítményt.

- Kedves István, először is gratulálok
magas szakmai kitüntetésedhez, melylyel a nukleáris kultúra terén kifejtett
eredményes tevékenységedet értékelték, díjazták! Az előadásoddal kapcsolatban kérdésem: miért tartottad fontosnak, hogy a teljesítménynövelésről
beszélj?

- Nagyon örültem, hogy egy olyan előadás megtartására kértek fel, melynek
témáját magam választhattam meg. Így
eldönthettem, hogy arról beszélek, amiről
még soha nem tartottam előadást, de mindig is szerettem volna, és régóta munkált
bennem ennek a gondolata. Ez pedig a
teljesítménynövelés lehetőségének a megteremtése volt. A 2003-ban jóváhagyott
projekt eredményeként a blokkok teljesítménye 500 megawattra nőtt. Büszkék
vagyunk a 2000 megawattos összteljesítményre! A média számára ez az érdekes,
a mögötte álló igazán értéket jelentő előkészítő munka már nem annyira, emiatt erről még nem beszéltünk. Nagyon szerettem
volna a hallgatóság, a nyilvánosság tudtára
hozni mindazt a sok munkát, energiát, ami
ezen eredmény mögött áll, és vázolni azt a
folyamatot, mely során a teljesítménynövelés reális tervvé vált.

- Mit is jelentett ez a feladat, hogyan
kezdődött?

- Mivel már az üzembe helyezéskor itt
voltam, és így az erőműves szakmában
több évtizedes múltra visszatekintve
elmondhatom, hogy kezdetben teljesítménynövelésről csak álom szinten lehetett beszélni. Az akkori számítástechnika,
a feldolgozó algoritmusok egyszerűsége,
a mérések pontossága olyan szinten állt,
hogy akkor nem volt reális ez a tervezés.
Emellett a teljesítmény megnöveléséhez
szükséges biztonsági megalapozások
sem álltak rendelkezésre. És annak ellenére, hogy ez egy nagy álom volt, mégis
elkezdtük megoldani azokat a feladatokat,
amelyek közelebb vitték az erőművet a
biztonságos teljesítménynöveléshez. Évek
hosszú során a fizikusok és a rendszer hatásfokának javításában szakértő emberek
teljes együttműködésében folyamatosan

- Mi jellemezte magát a megvalósulás
menetét?

- Ez a fejlődési folyamat három részből
állt, aminek első lépcsőjét a mérések rendbetétele jelentette. Ezalatt a mérési hely kialakítását, a szabványossághoz szükséges
feltételek megteremtését kell érteni. A másik részt a mérések interpretálása foglalta
magába. Ez komoly feladat volt, hisz a mért
jelek megfelelő értelmezésének rendkívül
nagy jelentősége van. A harmadik feladatcsomag tartalmazta azokat a biztonsági
elemzéseket, szoftverkialakításokat és ki-

értékelési algoritmusokat, melyekkel biztosított volt a reaktor összes adatának szinkronban való begyűjtése és komplex feldolgozása. Ezekkel gyakorlatilag beleláttunk
az aktív zónába. Amikor a 2000-es év körül
ezt az új, a lokális paraméterekre alapozott
teljesítménykorlátozási rendszert megteremtettük, akkor mondhattuk ki, hogy
mostantól válik az álom valósággá. Olyan
új teljesítménykorlátozási rendszert vezettünk be, amely a biztonság szempontjából
fontos paraméterekre fókuszálva határozza
meg a megengedett működési tartományt.
Ennek a kidolgozása és elfogadtatása hatalmas küzdelmet jelentett, és emiatt különösen nagy elismerés illeti a munkában
résztvevőket.

- A megawattok miként emelkedtek?

- Előadásomban végigvezettem azt a
munkát, ami megmutatja, hogy abból az
állapotból, ahogy a blokkot megkaptuk, az
évtizedeken át tartó fejlesztések során miként születtek meg a teljesítménynövelésben jelentkező eredmények. Az első nagy

- Mikor is kezdtél az erőműben? Milyen
pályaút áll mögötted?

- Az előadásomban is fontosnak tartottam kiemelni, és most is hangsúlyozom,
hogy ez a nagy eredménynek számító 2000
megawatt a háttérben álló emberek sokaságának érdeme, ami szintén kiemelkedő,
elismerésre méltó teljesítmény. A másik,
amit mindenképpen el akartam mondani,
az az akkori szakemberek tenni akarásáról, jövőbeli terveik céltudatos megvalósításáról szólt. Mi felnéztünk az orosz szakemberekre, de azért nem voltunk kishitűek.
Már a blokkok érkezésekor megszülettek
bennünk a tervek, és készen álltunk az
átalakításokra. Most 500 megawatt teljesítménnyel jár egy blokk.

- A jövőre nézve milyen gondolatok
foglalkoztatnak?

- Nagy érték az ilyen munkahely, de
gondolom, sok múlik a kollégákon.

- Tehát teljesült a nagy álom, köszönhetően a szakemberek sokévnyi kitartó
munkájának.
tökéletesítettük a rendszert. Az idők előrehaladásával amit csak lehetett, mindent
megpróbáltunk a lehetőségeinkhez mérten
pontosabbá tenni. Ennek eredménye, hogy
a reaktorba beépített méréseken kívül ma
már semmi sem egyezik meg a kezdetben
lévőkkel, és más a mérés, az adatgyűjtés, a
feldolgozás és megjelenítés. A reaktor teljesítményére vonatkozó korlátozási rendszer
sem az, amit mi annak idején a tervezőtől
megkaptunk.

A fizikusról és csapatáról
- Én 1977-ben végeztem Debrecenben az
egyetemen, de már 1976 decemberében eldöntöttem, hogy idejövök dolgozni, annak
ellenére, hogy hívtak az egyetem fizika
tanszékére és az Atommagkutató-intézetbe
is. Hallottam, hogy az épülő atomerőműbe
keresnek fizikusokat. Megkerestem Szabó
Józsefet, aki közölte, hogy pontosan nem
tudja, mi is az atomerőműben a fizikusok
feladata, de ha idejövök, az lesz az első
dolgom, hogy ezt megtudjam, és eszerint
intézzem a feladatok végzéséhez a berendezkedést. Nekem tetszett ez a mondat
és ez a hozzáállás. Úgy éreztem, ez az én
pályám. 1977. augusztus 1-jén fizikusként
kezdtem dolgozni, és e terület munkáját
irányítottam egészen 2003-ig, műszaki
vezérigazgató-helyettesi kinevezésemig.
Büszke vagyok arra a fizikuscsapatra, melyet vezettem, mert az a szellemiség, szakmai hozzáállás, kollegialitás és eredmény,
ami kialakult, példaértékű. Úgy érzem,
ebben bizonyos mértékig én is szerepet
játszottam. Ez olyan munkahely volt, ahova
örömmel ment be az ember.

Az emberi háttérrõl

A teljesítménynövelésrõl

magunkénak érezzük. És ez így van! Ez már
nem az, ami kezdetben volt, teljesen mássá
fejlődött. A mi munkánk eredménye, ezért
magunkénak érezhetjük.

- Előttünk áll az új blokkok építésének terve, és fennáll a lehetősége, hogy az e területen
járatos világcégek túlzott befolyással kívánnak hatni ránk. Az is előfordulhat, hogy kishitűség határozza meg a magyar szakemberek
hozzáállását. Koromnál fogva joggal mondhattam el a konferencián is, hogy mi tudtunk
tenni olyat ezeken a blokkokon, amit nem hitt
volna el senki. Ezért tartom fontosnak azt,
hogy bármilyen
nagy cég szállítsa is
az új blokkokat, nekünk nem szabad
csupán asszisztálni.
A mai fiatalság igenis álljon úgy az új
blokkok építéséhez,
ahogy azt az elődeik
tették, és mindent
legjobb tudásuk
szerint végezzenek.
Soha ne higgyék,
hogy nem képesek
arra, amitől végül
magukénak érzik a
blokkot. Előadásom
elején Gadó János
azon mondatát
idéztem, miszerint
szovjet tervezésű ez
a blokk, de mégis

- Tudni kell, hogy a paksi atomerőmű fizikuscsapata nem olyan, mint általánosságban
az atomerőműveké. Ez a csapat sokkal több.
Más országokban általában a kutatóintézetek
végzik az erőműves feladatokat, és az erőműben csak a kiszolgáló, ellenőrző fizikusi tevékenység zajlik. Nálunk ez másként alakult.
A mi csapatunk tevékenysége az erőmű
és a kutatóintézet feladatai közé illik, jóval
többet lát el annál, mint ami az atomerőmű
működéséhez szükséges. Többet fejleszt, és
fejlesztései a nemzetközi szakmai körökben
megmérettettek, elismerést nyertek. A paksi
atomerőmű fizikusai már több mint 25 éve
aktív tagjai annak a nemzetközi szakmai
kollektívának, amelyben a VVER reaktorokkal rendelkező országok szakembereinek az
együttműködése valósul meg.

- Ez a díj mintegy nyugtázása lehet a
munkádnak?

- Úgy érzem, hogy bár az atomerőműben
eltöltött 32 év hosszú idő, de én még dolgozni akarok, és ugyanúgy szeretném ezt
a szakmát segíteni, mint eddig. Azt, hogy
megtiszteltek a Szilárd Leó-díjjal, úgy tekintem, hogy az elsősorban a paksi szakembergárda elismerésének szól.

- További sok sikert kívánok!

Lovásziné Anna

Gazdasági Nívódíj 2009
Hagyományainknak megfelelően
„Gazdasági Nívódíj” átadására kerül
sor minden évben a gazdasági vezérigazgató-helyettes területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó munkatársak
számára.
Az elmúlt időszakban végzett tevékenysége
alapján 2009-ben Mukli Béláné logisztikai
főelőadó (logfo bszo, beszerzéstámogató
csoport), Gárdai Jánosné csoportvezető
(gkfo kro, eredménygazdálkodási csoport)
és ifj. Bernáth Lajos üzemvezető (gvigh
szo, létesítményüzemeltetés) részesült elismerésben. A díjakat ünnepélyes keretek
között Sós Lajos gazdasági vezérigazgatóhelyettes úr adta át 2009. december 16-án.

Mukli Béláné, Csilla
Munkáját maximális megbízhatósággal
végzi, a rábízott feladatokat mindenkor
kiemelkedő színvonalon teljesítette, illetve
teljesíti. A logisztikai tevékenységet érintő
változásokhoz, elvárásokhoz rugalmasan

alkalmazkodik, segítve közvetlen kollégái,
valamint a vele kapcsolatban álló társszervezetek munkáját. A logisztika szakterületen eltöltött 16 év munkaviszonya során
kiemelkedő feladatok eredményes teljesítésében vett részt, a társaságon belüli és
az MVM-tagvállalatok körében az emberi
és munkakapcsolatai egyaránt példaértékűek, azokat kölcsönös tisztelet és megbecsülés jellemzi.

Gárdai Jánosné, Borika
A kontrolling olyan területén tevékenykedik, ahol elsősorban nem a látványos
termékek születnek, azonban ahhoz,
hogy a megítélésünk alapját képező beszámolók/jelentések/adatszolgáltatások
megfelelő minőségben és határidőben
elkészülhessenek, szükséges a napi megalapozó tevékenység hatékony végzése. A
díjazott ebben a feladatkörben nyújt olyan
kiemelkedő teljesítményt, ami precizitása,
szakmai hozzáértése, a munkához való
példamutató hozzáállása és a csapatmun-

ka ösztönző irányítása révén teszi lehetővé
a gazdasági nívó megteremtését, melyet
önmagával szemben is követelményként
támaszt. Ezen túlmenően a jóléti intézmények gazdasági elszámolásával kapcsolatos tevékenységben is kiemelkedő teljesítményt nyújt.

Bernáth Lajos
Kollégánk a szolgáltatási osztályon 4
éve dolgozik, azonban az igazi megmérettetés ebben az évben jelentkezett. Először
Takács László kollégánk betegsége miatt,
majd nyugdíjazását követően teljes körűen
átvette és azóta irányítja a nem technológiai jellegű ingatlanok üzemeltetését, karbantartását, beruházását. Munkája során
törekszik a jogszabályok és hatósági előírások pontos betartására, megbízható, precizitása, alapossága kiemelkedő. Kapcsolata
mind saját kollégáival, mind a társszervezetekkel kiváló, ami ebben a munkakörben
elengedhetetlen.
Gyöngyösiné Nyul Petra
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Óévi visszatekintés

Együttműködési megállapodás az MTA és a PA Zrt. között (02.23.)

2. Kiváló Szállító lett az ETV-Erőterv Zrt. (02.27.)

Rendkívüli közgyűlés és vezérigazgató-váltás (03.23.)

Zöld út Paks-2 létesítésére (03.30.)

Tudományos tanácskozás Siófokon a bővítésről (06. 3-4.)

Átadták az ESZI fémipari alapképző tanműhelyét (06.12.)

A magyar férfi vízilabda-válogatott látogatott az erőműbe (06.16.)

Pécsi nap az együttműködés jegyében (06.18.)

Diplomáciai csúcs: Svájc, Vietnam és Románia diplomatái az erőműben (06.)

Újra vendégeket fogadott a megújult TLK (08.25.)

Megyei tanévnyitó az ESZI-ben (08.31.)

Családi nyílt nap (09.06.)

Sárkányhajók versenye Domboriban (09.12.)

A VII. Marx György-sakkemlékverseny résztvevői (08.30.- 09.05.)

20 éves volt a Balatonfüredi Rekreációs Központ (10.16.)

Wigner Jenő- és Hevesy György-díjak átadása a magyar tudomány napján (11.02.)

Lévai András szobrának avatása (12.03.)

Herczog László szociális és munkaügyi miniszter és munkatársai látogatása (12.04.)
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Szervezeti és Mûködési Szabályzatunk és az Irányítási
Rendszer Kézikönyvünk változásai
Süli János, a Paksi Atomerõmû Zrt.
vezérigazgatója december 21-én a
társasági portálon megjelent közleményében hívta fel az atomerõmûben dolgozók figyelmét a nukleáris
hatóság által is jóváhagyott társasági szervezeti és mûködési változtatásokra. Cégünk vezetõje az elvégzett felülvizsgálatok alapján a "PA
Zrt. Irányítási Rendszer Kézikönyv"
módosítását is elfogadta, és döntött
a január 1-jétõl történõ hatályba
léptetésérõl. A változásokról Puskás
László, a minõségirányítási és mûködésfejlesztési osztály vezetõje tájékoztatta szerkesztõségünket.
- A PA Zrt. vezetése által kezdeményezett és az OAH 2009. november 19-i
HA4980 jelû határozatával jóváhagyott
társasági szervezeti és mûködési változtatások január 1-jétõl léptek hatályba. Melyek az SZMSZ 8.0 verziójából adódó fontosabb szervezeti és mûködési változások?
- A PA Zrt. törzskari igazgató közvetlen
irányítása alá tartozó stratégiai és mûködésfejlesztési osztály (smo), valamint a
biztonsági igazgatóság minõségfelügyeleti fõosztály szervezetében mûködõ
minõségbiztosítási osztály (mbo) minõségirányítási feladatai összevonásra kerültek, és a tervezett feladatok elvégzésére a törzskari igazgató közvetlen alárendeltségében jött létre január 1-jétõl a minõségirányítási és mûködésfejlesztési
osztály (mmo). Legfõbb feladataink dióhéjban: a stratégiai célok és az operatív
mûködési folyamatok összhangjának biztosítása; az integrált irányítási rendszer
dokumentálása, mûködtetése, fejlesztése;

Külső követelményt állító
szabályozók:
Paksi Atomerőmű Zrt.

Alrendszerek,
főfolyamatok

II. SZMSZ, IRK + Függelékek

Folyamatok

III. szint: Eljárásrendek

Elemi üzleti
folyamatok

IV. Végrehajtási
utasítások

mûködésfejlesztési programok irányítása, azok változáskezelése; belsõ auditok;
bejelentõ rendszer mûködtetése, fejlesztése; önértékelések, vezetõségi felülvizsgálatok társasági szintû összefogása.
A szállítók nukleáris szempontú minõsítési tevékenységét a korábbi mbo-tól a
minõségellenõrzési osztály (meo) átveszi,
és ez által az mbo mint szervezet megszûnt. A meo az általa eddig végzett mûszaki biztonságtechnikai vizsgálatokat
alapvetõen beszállítóval végezteti el. A
meo új feladatai: a jelzett szállítói minõsítési rendszer mûködtetése, fejlesztése és
a klasszikus minõségbiztosítási funkciók,
így a szerzõdések minõségbiztosítási fel-

Megújult a minõségpolitikánk
Süli János, társaságunk vezérigazgatója az elvégzett felülvizsgálatok alapján "A PA Zrt. minőségpolitikája" módosítását elfogadta, és
döntött a január 1-jétől történő hatályba léptetéséről.
A PA Zrt. minőségpolitikája c. dokumentum
legutóbb 2005. október 17-én került felülvizsgálatra és kiadásra. Ami 2005 óta nem
változott: "A PA Zrt. minőségpolitikája a mindenkori jövőképünk és a stratégiai céljaink
szerint meghatározott alapcél, azaz a biztonságos és gazdaságos villamosenergia-termelés megvalósítását szolgálja a lehető leghoszszabb időn keresztül." Az eltelt időszak alatt
az irányítási rendszer kapcsán bekövetkezett
változások sokasága már önmagában indokolta a minőségpolitika felülvizsgálatát. A
közvetlen okot az SZMSZ 8.0 verzió által generált változások szolgáltatták. A január 1-jétől érvénybe lépett minőségpolitikánkban új
elemeket jelenítettük meg, így az irányítási
rendszerre vonatkozó követelményalapot az
azonosított érdekelt felek szerint határozzuk
meg (ebbe beleértendők az MVM csoport
szintű elvárásai is). Az irányítási rendszer az
alapvető tevékenységünkre, tehát a meglévő
atomerőmű üzemeltetésre terjed ki. Az irányítási rendszerünk integrált - a rendszer fejlesztése a részrendszerek fejlesztésére is kiterjed.
A jelenleg működő rendszerünk, stratégiavezérelt és folyamatközpontú, a fejlesztés is
ezekre az alapelemekre épül. A végrehajtás
során kiemelt figyelmet kell fordítani a külső
erőforrások integrálására.
A korábbi minőségpolitikánkban rögzített célok is átdolgozásra kerültek, így az atomerőmű
területén dolgozó saját és külsős kollégáknak
is érdemes megismerkedniük a jelenleg hatályos szövegrésszel:
"Részvénytársaságunk vezetősége a munkatársak és munkánkban velünk együttműködő
partnerek bevonásával mindent elkövet a minőség, tehát biztonság iránti elkötelezettségük
folyamatos fejlesztéséért. Minden eszközzel
arra törekszünk, hogy az üzemeltetésben résztvevők ismerjék és értsék a minőségpolitikában
lefektetett alábbi célokat, mindennapi munkájuk során pedig alkalmazzák az azok megvalósításához biztosított eszközöket, módszereket,
eljárásokat:

I. szint: A Paksi Atomerőmű Zrt.
jövőképe és stratégiája, Irányítási és
szakpolitikák

z Teljes körű, az atomerőmű üzemeltetéséhez
szükséges valamennyi tevékenységére, folyamatára érvényes, differenciált minőségi szinteket alkalmazó minőségirányítás megvalósítása.
z A minőségi szemlélet, a minőségi kultúra
színvonalának folyamatos növelése a humán
értékek figyelembevételével és kibontakoztatásával.
z A magas színvonalú, biztonságos, megbízható, gazdaságos üzemeltetés minőségi feltételeinek folyamatos teljesítése.
z Az atomerőmű üzemeltetéséhez szükséges
valamennyi funkció elvárt szintű és színvonalú
teljesülését biztosító minőségtervezés működtetése.
z Stratégiavezérelt, folyamatközpontú működési feltételek kialakítása.
z Az érdekelt felek által támasztott követelmények alapján az értékteremtést középpontba
állító folyamatok kialakítása.
z A folyamatok mentén, a támasztott követelményekkel összhangban kialakított szerepköri
és felelősségi struktúra, valamint szerepkörök
betöltőivel szembeni személyi követelmények
meghatározása.
z A folyamatok bonyolultságához igazított
többszintű, a szükséges helyen elérhető, könynyen kezelhető és áttekinthető végrehajtási
dokumentáció biztosítása.
z A stratégiai célok megértését, a napi szintű
működés, valamint a munkában résztvevők
együttműködési hatékonyságát biztosító belső
kommunikációs feltételek biztosítása.
z A stratégiai célok megvalósulását és ahhoz
való hozzájárulását, illetve a megvalósítására
fordított erőforrások mértékét meghatározó
mérő- és mutatószámrendszer kialakítása és
működtetése.
z A működés folyamatos fejlesztéséhez bemenetet biztosító felülvizsgálati, önértékelési
eszköztár kialakítása és működtetése.
z Saját és partnereink által foglalkoztatott
munkatársak felelősségének tudatosítása a rájuk bízott feladatok minőségi végrehajtásáért.
z A napi munkában nem érintett érdekelt felek, valamint a széles értelemben vett közvélemény atomerőmű irányában megnyilvánuló bizalmának megnyerését és megtartását szolgáló kommunikáció biztosítása." Sipos László

tételeinek kidolgozása, ellenõrzése; minõségtervek, minõségbiztosítási programok
készítése, véleményezése, ellenõrzése; kiemelt társasági projektekbe a minõségbiztosítási szakemberek delegálása.
A megszûnõ biztonsági és minõségirányítási bizottság (bmb) miatt az irányítási rendszer idõszakos vezetõi kontrollját
a vezérigazgató által vezetett cégvezetõi
értekezlet gyakorolja az évenkénti vezetõi felülvizsgálaton és a negyedéves tematikus beszámolókon keresztül. A bmb
egyéb tevékenységének végzését az újból megalakuló üzemeltetést vizsgáló bizottság (üvb) vette át, amelynek szervezése és mûködtetése a biztonsági igazga-

tóság üzemviteli biztonsági osztály (übo)
feladata.
Az eddig a biztonsági igazgató közvetlen alárendeltségében mûködõ sugárvédelmi osztályból (svo) és a big ipari biztonsági fõosztályának (ibifo) keretében mûködõ környezetvédelmi csoportból a feladataik ellátására megalakult a big sugár- és
környezetvédelmi fõosztálya, amelynek
alárendeltségében a dozimetriai osztály
és a környezetvédelmi osztály mûködik.
Megszûnt az ipari biztonsági fõosztály
(ibifo). Az ibifo szervezeti keretei között
mûködött munka- és tûzvédelmi osztály,
rendészeti osztály és baleset-elhárítás
mindegyike közvetlenül a biztonsági igazgató irányításával folytatja tevékenységét,
egyben a baleset-elhárítás az eddigi csoport szintû szervezetbõl osztállyá alakul.
A változásokkal összefüggõ szabályozási
dokumentumok módosulásáról bõvebb
információt a portálon folyamatosan megjelenõ közleményekben olvashatnak az
érdeklõdõk.

A PA Zrt. integrált irányítási
rendszer dokumentálási
struktúrája
- A jelenleg hatályos irányítási rendszerünk bevezetésének részeként 2008. január 1-jén lépett hatályba a PA Zrt. integrált irányítási rendszerét bemutató dokumentum, az Irányítási Rendszer Kézikönyv (IRK) 1.0 verziója. Az azóta eltelt
idõszak tapasztalatai alapján szükségessé
vált az IRK átfogó felülvizsgálata. Melyek
a kézikönyvünk legfontosabb változásai?
- A felülvizsgálat során nagyon sok
szempont került figyelembevételre, így elsõsorban a PA Zrt. igazgatóságának

36/2009. (IV. 30.) határozatával elfogadott
"A PA Zrt. jövõképe és stratégiája 20092011." c. dokumentuma. Ezenkívül beépítettük a Környezetközpontú Irányítási
Rendszer (KIR) tanúsító auditjának jegyzõkönyvében rögzített észrevételek kapcsán
született döntéseket. Az elmúlt évben akkreditált felnõttoktatási alrendszerünk dokumentumait és az Átfogó Veszélyhelyzetkezelési és Intézkedési Tervünk dokumentumait sem hagytuk figyelmen kívül. A PA
Zrt. Hegesztõüzem 2009-ben készült dokumentumait (melyek alátámasztották az
MSZ EN ISO 3834-2: 2006 szabvány alapú
hegesztõüzem-alkalmassági tanúsítványt)
is beintegráltuk az IRK-ba. A belsõ ellenõrzés 2008-ban készült dokumentumait és a
metrológiai (labor) üzem szervezeti változásait is figyelembe vettük. Az IRK 7. 7. fejezetét kiegészítettük a vállalkozásban végzett PA Zrt.-s tevékenységek kezelésére vonatkozó útmutatással. A sugárvédelem területén történt változásokat is kezeltük. Az
IRK 1. verziójának kiadása után megjelent
MSZ EN ISO 9001: 2009 Minõségirányítási rendszerek. Követelmények jelû szabvány változásai és a hazai jogszabályok
változásából adódó kötelmek is több helyen módosították az alapdokumentumot.
Legvégül, de nem utolsósorban említeném,
hogy az új SZMSZ 8.0 verzióban rögzítésre került változások, különös tekintettel a
PA Zrt. kapacitásbõvítési igazgatóság létrehozására és az irányítási rendszerbe illesztésre, valamint a big-en belüli szervezeti
átalakításokra, a bmb megszûnésére is beépítésre kerültek. A jelzettek értelmében
nagyon sok helyen változott az IRK függelékek között található fogalomtár tartalma
és neve is. Az új megnevezés: Társasági
szakkifejezéstár.
Sipos László

Az elsõ már itt van
A 2009 nyarán alakult "Fõtranszformátorok cseréje projekt" feladata, hogy a gépház mögött található 8 db fõtranszformátor lecserélését 2010-2014-ig tartó idõszakban elvégezze. A munka az Ovit fõvállalkozásban történik, de jelentõs feladat hárul a PA Zrt. környezetvédelmi,
munka- és tûzvédelmi, építészeti, szolgáltatási, gépészeti és a villamos szervezeteire. Mint ahogy Szabó György projektvezetõ elmondta, az elsõ transzformátor cseréjét 2010 májusában meg kell kezdeni.
Ezt a transzformátort a gyártó a múlt év
végén útnak is indította és az a Dunán
szerencsésen megérkezett az atomerõmû
kikötõjébe.
L. Anna

AZ ELMONDHATOM… 2009. FELMÉRÉSBEN 736
MUNKATÁRSUNK MONDTA EL VÉLEMÉNYÉT
2009. december 7-én zárult az atomerõmû 2009-es munkatársi vélemény- és elkötelezettség-felmérésének kérdõív-kitöltési idõszaka. A négy hét alatt minden
harmadik munkatársunk - kollégáink
31%-a - szánt idõt arra, hogy a kérdõív kitöltésével megfogalmazza véleményét az
erõmûrõl mint munkahelyrõl.

Köszönjük mindenkinek a felmérésben
való részvételt. Közremûködésükkel sikerült a legutóbbi, 2005-ös felmérésnél magasabb kitöltési arányt elérni. Az elért kitöltési arány statisztikailag megbízható
eredménynek számít (a hasonló létszámú vállalatok körében, azonos módszerrel végzett felmérések kitöltési aránya jel-

lemzõen 30-45% között mozog), ennek
megfelelõen az adatok feldolgozását követõen megalapozott eredményeket fogunk
látni és érdemi következtetéseket tudunk
megfogalmazni.
A részvétel az egyes igazgatóságokon
belül viszonylag kiegyenlített képet mutat, míg a képzeletbeli dobogó fokaira a
törzskari igazgatóság, a mûszaki igazgatóság és a humán igazgatóság munkatársai állhatnak fel, ugyanis e területeken a
létszámra vetített kitöltési arány elérte
vagy meghaladta a 35%-ot.
Igazgatóságonkénti, létszámra vetített
kitöltési arány - végleges eredmény
Az Elmondhatom… felmérés 2010. januárban a kapott visszajelzések feldolgozásával és a fókuszcsoportos interjúk lebonyolításával folytatódik. Február közepétõl kezdõdõen pedig minden munkatársunknak lehetõsége lesz az eredmények megismerésére, és tájékoztatást
kapnak arról is, hogy mik a társasági, illetve szakterületi szinten tervezett fejlesztési intézkedések.
László A. Zoltánné
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A nemzetközi kapcsolatok jelentõsége
a reaktorfizikai osztály nézõpontjából
A paksi atomerõmû reaktorfizikai
osztályán (rfo) mindig is fontosnak
tartották a nemzetközi kapcsolatok
kiépítését és ápolását. Ennek jelentõségét a mai napig abban látják,
hogy a nagyvilágra való kitekintés,
a nemzetközi szinten történõ bemutatkozás egyrészt az osztály és a kollégák munkájának megmérettetését
jelenti, másrészt a külföldi erõmûvek és szakmai szervezetek tevékenységének, eredményeinek megismerése sok tapasztalattal és hasznosítható ismerettel szolgál.
Mi itthon egy kicsit szigetüzem vagyunk mondja dr. Nemes Imre, a reaktorfizikai osztály vezetõje --, hisz teljesen más témákkal
foglalkozunk, mint a cég többi szervezete,
ahol elsõsorban gépész, vegyész, karbantartási stb. ügyek kerülnek elõtérbe. Számunkra ezért nagyon fontos, hogy a szakmában
információt cseréljünk és megmérettessük
magunkat. Ezt pedig a külföldi kapcsolatok
révén tudjuk megvalósítani. Egy-egy konferenciára készülve összefoglaljuk az adott
tárgyban végzett munkánkat, csiszoljuk idegen nyelvi tudásunkat, elõadói képességeinket. Mások elõadásait hallgatva pedig bõvül
ismeretünk mindarról, hogy hol milyen
szakmai elõrehaladást értek el vagy éppen
mivel küszködnek. A számos rendezvény
közül, melyre meghívást kapunk, csak azokon veszünk részt, amiket saját munkánk tekintetében hasznosnak ítélünk.
A reaktorfizikai osztály nemzetközi kapcsolatában az egyik legerõsebb fórum az
Atomic Energy Research, vagyis az AER kol-

lektíva. Ez a VVER típusú reaktorok fizikájával foglalkozó intézmények nemzetközi szervezete. Titkársága Budapesten, a KFKI AEKIben található. Az AER-nek alapítása - 1989 óta tagja a paksi atomerõmû, mely képviseletében dr. Nemes Imre 1992 óta vesz részt
az AER Tudományos Tanácsában és a C munkacsoport vezetésében. A tudományos tanács összegzi az éves munkát és dönt a következõ évi programokról. Erre a rendezvényre minden olyan ország delegálja szakembereit, akik érintettek ezen a területen, így például jelen vannak orosz, ukrán, cseh, szlovák, bulgár, finn, német és magyar kollégák.
Az AER évi rendszerességgel szervezi nagy-

szabású szimpóziumát, mindig változó helyszínnel. Hazánkban a legutóbbi szimpózium
2008 októberében a rfo szervezésében, igen
nagy sikerrel zajlott Egerben.
Az AER munkacsoportokat is mûködtet
különbözõ témákban. A paksi kollégák az
erõmûves tapasztalatokkal, mérésekkel foglalkozó C munkacsoport gyûléseit szervezik
immár több mint 15 éve rendszeresen. A
legutóbbit ez év júniusában Tengelicen tartották, ami a többi rendezvényhez hasonlóan, igen nagy népszerûségnek örvendett.
A másik nagy európai szintû szervezet,
amelynek munkájában rendszeresen részt
veszünk, a The Utility Group, azaz a TUG.

Hírek a nagyvilágból
A NucNet alapján
ÚJ TECHNOLÓGIA NÖVELI MAJD
A NUKLEÁRIS ENERGIA
TÁRSADALMI ELFOGADOTTSÁGÁT
A Finnish Energy Industries friss jelentése szerint az elkövetkezõ 40 évben
olyan új technológiák megjelenése várható, melyek növelik majd a nukleáris
energia társadalmi elfogadottságát.
A szóban forgó jelentés a "Hogyan tegyük a kihívásokat lehetõségekké - egy
karbonfüggetlen jövõkép 2050-re a villamosenergia-termelés és fûtés vonatkozásában" címet viseli, és abból az alapfeltételezésbõl indul ki, hogy a nukleáris technológia negyedik generációja kereskedelmi felhasználás alatt áll majd a 20402050-es években:
"Az új nukleáris energetikai technológia segítségével az atomerõmûvek nagyobb hatásfokot érnek majd el a nukleáris üzemanyag felhasználása során, és
mindemellett kevesebb nukleáris hulladék is keletkezik majd, mint jelenleg. Az
új technológia kereskedelmivé válása kordában tartja majd a nukleáris üzemanyagok árát és lényegtelenné teszi az
uránhiánnyal kapcsolatos kérdéseket. Az
új technológia növeli majd a nukleáris
energia társadalmi elfogadottságát is."
A szervezet elmondása szerint a jelentés a finn klíma- és energetikai politikákat támogatja, és egy olyan jövõképet vázol fel, mely szerint 2050-re karbonfüggetlen módon kerülne elõállításra a
villamos energia és a fûtés, mindezt a gazdasági növekedés fenntartása mellett.
Aki a teljes, angol nyelvû jelentésre kíváncsi, a www.energia.fi oldalon találja azt.

FEBRUÁRBAN KEZDÕDNEK
A HOLLAND KUTATÓREAKTOR
CSÕVEZETÉK-FELÚJÍTÁSI
MUNKÁLATAI
2010. február 19-én kezdõdnek meg a
Hollandiában található High Flux Reactor

(HFR) primer hûtõkörének csõvezeték-felújítási munkálatai - tette közzé a hírt a Nuclear Research and Consultancy Group
(NRG).
Az NRG Pettenben mûködteti a HFR-t
a tulajdonosa, a Joint Research Centre of
the European Commission megbízása
alapján. A reaktor újraindítása 2010 augusztusának második felére várható az
NRG elmondása szerint.
2009 februárjában a holland hatóságok
egyéves üzemidõ-hosszabbítási engedélyt
adtak a HFR-nek, amit egyébként még
2008-ban állítottak le egy elõre betervezett karbantartási és javítási idõszakra, de
nem indították újra, mert egy gázbuborék-folyamot fedeztek fel, ami idõszakosan a primer hûtõkörbe áramlott be.
A deformálódás és a gázbuborékfolyam
okát a korrózióban találták meg, amely a
reaktortartály betonból készült részén
volt felfedezhetõ és ami a tartály alumíniumból készült részére is kihatással volt.
Az NRG elmondta: az alumíniumból készült és betonba ágyazott hûtõköri csõvezetékrendszer javítása számos olyan pontra fókuszál majd, ahol ismert a korrózió, illetve a lokalizált deformálódás jelenléte,
valamint arra a pontra, ahol a kis buborékfolyamot felfedezték 2008-ban. A javítás
során a csöveket körülvevõ betont el kell távolítani annak érdekében, hogy az új anyagot rá lehessen hegeszteni a meglevõ rendszerre.
A csõvezetéket ezután korróziómentes
réteggel vonják be. Mielõtt a csöveket betonba ágyazzák, a rendszert kiterjedt
vizsgálatoknak és tesztelésnek vetik majd alá, tette hozzá az NRG.

A NUKEM ELADTA
LEÁNYVÁLLALATÁT
AZ ATOMSTROYEXPORTNAK
A Németországban található Nukem
csoport (Nukem GmbH) hivatalosan is

nyélbe ütötte Nukem Technologies névre
hallgató leányvállalatának eladását az
orosz Atomstroyexport részére.
A Nukem elmondása szerint a
Nukem Technologies - mely világszerte
foglalkozik mérnöki tevékenységgel, radioaktívhulladék-kezeléssel és leszerelési munkálatokkal - eladása visszamenõleges hatállyal vált érvényessé 2009.
január 1-jei kezdõ dátummal, miután a
szükséges "formális elõfeltételek" teljesültek.
Ulf Kutscher, a Nukem Technologies
ügyvezetõ igazgatója elmondta: "Az
Atomstroyexport személyében olyan stratégiai befektetõre leltünk, aki tökéletesen
megérti a tevékenységünket és tovább is
fejleszti majd azt."

A URANIUM ONE FELVÁSÁROLTA A KAZAHSZTÁNI
KARATAU URÁNBÁNYA FELÉT
A kanadai bázissal rendelkezõ Uranium One befejezte a kazahsztáni Karatau
uránbánya 50 százalékos részesedésének
akvizícióját, jelentette be az észak-amerikai cég.
Kazahsztán a múlt hónapban hagyta
jóvá az ARMZ Uranium Holding Company, más néven az Atomredmetzoloto
(ARMZ) közös vállalkozáshoz kapcsolódó tulajdonrészének megvételét. Az
ARMZ tulajdonosa a nukleáris energiával foglalkozó orosz állami vállalat, a
Rosatom.
A Uranium One korábban kijelentette,
hogy a Karatauban folyó termelésbõl
2010-ben a részesedése várhatóan 2,3
millió fontnyi U3O8 lesz, körülbelül 14
USD költséggel számolva eladott fontonként. Teljes termelési kapacitás mellett a
Uranium One termelési részesedése
Karatauból várhatóan 2,6 millió fontnyi
U3O8 lesz évente.
Simon Zoltán

Fõ célja, hogy növelje a nukleáris reaktorok
rendelkezésre állását és szervizelhetõségét
az üzemanyag- és zónajellemzõk optimalizálása révén. Ennek csak erõmûvek lehetnek tagjai - kizárja a hatóságokat és üzemanyaggyártókat - tekintve, hogy a felhasználók tapasztalatainak nyíltan történõ kicserélését helyezi elõtérbe. A TUG is szervez
éves nemzetközi konferenciákat, melyek közül egynek Budapesten, a Hotel Gellértben
a paksi atomerõmû volt a házigazdája.
Nemzetközi tekintetben rendkívül hasznos a Studsvik Scandpowerrel való kapcsolat, ami fõleg reaktorfizikus, elméleti - számítós feladatokra koncentrál. A reaktorfizikai

osztály még 1994-ben vásárolta a Studviktõl
a HELIOS számítógépes programot, ami a
mai napig munkájuk alapját képezi. A
Studsvik Scandpower egy mérnökiroda, aminek kihelyezett részlegei a világ különbözõ
pontjain megtalálhatók, és folyamatosan fejlesztett szoftvereit széles körben használják
az erõmûvekben. A Studsvik félévente szervez Users Group Meetingeket, melyeken keresztül a paksi kollégáink kitekintést kapnak a VVER-es világon kívüli többi erõmûves
területre is. A tavalyi budapesti találkozót a
Kempinski Hotelben a reaktorfizikai osztály
szervezte, ugyanúgy, mint a legelsõ, 90-es
évekbeli találkozót.
Mint ahogy dr. Nemes Imre elmondta, a reaktorfizikai osztály munkatársaitól általában
elvárás, hogy elõadással utazzanak egy-egy
külföldi vagy éppen belföldi konferenciára.
A rendszeres részvétel révén mondható, hogy
munkánkat széles körben ismerik és elismerik. Általános tapasztalat, hogy amikor egy
ország sorra kerül valamely évente ismétlõdõ konferencia megrendezésében, a helyi intézmények és vezetõk ezt széles körben igyekeznek kihasználni, hogy önmagukat reklámozzák, munkájukat, tevékenységüket a világnak megmutassák. Sajnos, hasonló aktivitás nemigen mutatkozik nálunk az rfo által rendezett, idõnként nagyszabású, máskor
kisebb létszámú nemzetközi összejöveteleken, konferenciákon, ezen a téren bõven
akadnak kihasználatlan lehetõségek. Örvendetes lenne, ha úgy az anyagi hátteret, mint
a szakmai érdeklõdést tekintve nagyobb támogatást kapnának ezek a rendezvények,
hisz az erõmû teljesítménye büszkén vállalható, ezt bátran képviselhetik a paksi atomerõmû munkatársai.
Lovásziné Anna

Lengyel útkeresés GMF-segítséggel
2009. november 25-26. között nemzetközi konferenciát rendeztek Gniewinóban, melynek az
adta aktualitását, hogy Lengyelország új atomerőmű építését tervezi.
Érdekes megkeresés érkezett az elmúlt év végén
a Nukleáris Létesítmények Körüli Európai Önkormányzatok Szövetségének (GMF) spanyolországi
központjába. Gniewino polgármestere, Zbigniew
Walczak azzal a kéréssel fordult a nemzetközi
szervezethez, hogy egy, az általuk megrendezésre kerülő konferencián segítsen bemutatni a lakosság és az atomerőművek kapcsolatát, a lehetséges együttműködési módokat, az előnyöket és az esetleges hátrányokat, amelyet egy
nukleáris létesítmény jelenthet az őt körülvevő
régióra.
A kérés azért volt szokatlan, mert ez volt az első
alkalom, amikor egy olyan ország fordult a GMFhez kéréssel, ahol jelenleg még nem üzemel
atomerőmű. A GMF természetesen örömmel tett
eleget a megkeresésnek, hiszen a lengyel példa
jól mutatja, hogy a lakosságot már a döntéshozatal előtt jóval korábban be kell vonni a folyamatokba.
A házigazdák számára annál is inkább fontos volt
a külföldi lakossági vélemények megismerése,
mivel Gniewino a Balti-tenger közelében fekszik,
a tengerpart pedig kiemelt turisztikai övezetnek
számít az országban. Ezért kíváncsiak voltak arra, hogy más országokban milyen hatással van
például egy atomerőmű közelsége a turizmusra.
A GMF három tagországát: Spanyolországot,
Hollandiát és Magyarországot kérte fel a lakosság és a közelében levő atomerőművek közötti
kapcsolatrendszer bemutatására.
Mariano Vila d' Abadal, a GMF spanyol főtitkára
arról számolt be, hogy országában az atomerőmű és a lakosság békésen megfér egymás mellett. Nyaranta ezrek fürdőznek a Costa Brava tengerpart azon szakaszán, amelynek közvetlen közelében atomerőmű található. Jap Gelok, a hollandiai Borsele város polgármestere bemutatta
a térséget, ahol az atomerőmű régóta fontos szereplője az ipari tevékenységnek. Elmondta, hogy
az atomerőmű több száz embernek ad munkát
és közvetve még több család megélhetését biztosítja. A problémamentes üzemelés következtében pedig az emberek elfogadták az atomerőmű
jelenlétét.
Dohóczki Csaba, a Társadalmi Ellenőrző és Információs Társulás (TEIT) képviseletében részlete-

sen beszélt a paksi atomerőmű és a közvetlen
közelében levő településeket tömörítő társadalmi szervezet közel két évtizedes kapcsolatáról. A
TEIT történetének és tevékenységének bemutatása mellett az előadásban kiemelt hangsúlyt
kapott az atomerőmű társadalmi, gazdasági szerepvállalása, amely nagymértékben hozzá járul a
térség fejlődéséhez.
A konferencián a lengyel ipari minisztérium képviselője kijelentette, hogy a közelmúltban elfogadott új energiapolitika a szénfelhasználás csökkentését irányozza elő. Jelenleg a villamosenergia-termelés 96%-át széntüzelésű erőművekben
állítják elő. A cél a szénfelhasználástól való függőség és egyben a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése. Az új energiapolitika az atomenergia alkalmazását is támogatja. A tervek szerint Lengyelország első atomerőműve 2020-ban kezdené meg üzemelését. A lehetséges atomerőmű
egyike helyszíne a konferenciának helyt adó

Gniewino/Zarnowiec térsége. Ezen a területen az
1980-as években már folyamatban volt egy
atomerőmű építése, de azt a rendszerváltás során leállították és azóta sem fejezték be. A konferencia résztvevői megtekintették az egykori építési területet, amely ma ipari parkként működik.
A gniewinói konferencia egyben vitaindító fórum is volt. A rendezvényen megjelentek a lengyel kormány illetékes vezetői, európai uniós
képviselők, a környék és az atomerőmű további
lehetséges helyszínének polgármesterei, önkormányzati képviselői, a műszaki tudományos
élet képviselői, egyetemek, főiskolák tanárai,
hallgatói, valamint a lakosság érdeklődő tagjai.
A konferencián különböző vélemények hangzottak el, melyek részben az atomenergetika
mellett, részben pedig a megújuló energiaforrások minél nagyobb arányú alkalmazása melD.Cs.
lett érveltek.
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A nukleáris energia és az üvegházgáz-kibocsátásmegtakarítás az EU-ban (2009)
A Foratom a korábbi évek gyakorlatának megfelelõen átdolgozta a különbözõ energiatermelési technológiák üvegházgáz-kibocsátását (ühg)
összehasonlító jelentését. Ebben
megerõsítik, hogy a növekvõ ühgkibocsátás következtében megfigyelhetõ klímaváltozás a legnagyobb
környezeti veszély, mellyel a világnak ma szembe kell néznie. A légköri ühg-koncentráció csökkentésére
való törekvés nemzetközi szinten
prioritást élvez, ezt bizonyítja a Kiotói Jegyzõkönyv aláírása.
Az elektromos energia tiszta, de elõállításához fosszilis tüzelõanyagokat: szenet,
kõolajat, gázt kell elégetni. Az energiatermelés a jövõben egyre inkább a szénmentes energiaforrások, a víz-, szél-, nap-, geotermális és nukleáris energia felé tolódik
el. A felsorolt energiaforrások kielégítik a
kibocsátásmentes fenntartható energiatermelés követelményeit. Ezek közül a
nukleáris energia jelenleg az egyetlen
eszköz, amellyel korlátozni lehet az ühgkibocsátást, és ugyanakkor alkalmas
nagy mennyiségû energia elõállítására
stabil és alacsony áron.
A fosszilis fûtõanyagok használatával
szemben a nukleáris energiatermelés
nem jár közvetlen ühg-kibocsátással. Az
atomenergia és a megújuló energiaforrások nem termelnek üvegházgázokat az
energia elõállításának fázisában, de van
kibocsátás az üzemanyag bányászata és
dúsítása, az erõmûépítés, a kiégett fûtõelemek és melléktermékek elhelyezése, a
hulladékkezelés és az erõmûvek leszerelése során. Például a nukleáris ciklusban
is történik ühg-kibocsátás, mert fosszilis
alapú energia kell az uránbányászathoz
és az üzemanyag elõállításához, a ciklus
létesítményeinek felépítéséhez és az építõanyagok elõállításához.
Az elektromosenergia-termelési láncban az összes ühg-kibocsátás nagymér-

tékben függ az erõmû tulajdonságaitól (típus, kapacitás, hatásfok, rendelkezésre
állás, élettartam) és az erõmû földrajzi elhelyezkedésétõl. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (1), az OECD International Energy Agency (2) és a World Energy Council (3) által publikált adatokból
számított ühg-kibocsátási sávok (t
CO2eq/GWh) az egyes energiatermelési
láncokra vonatkozva a következõ táblázatban vannak összegezve.

ményét 1,45 faktorral kellene megnövelni, hogy elérjék a 3 361 694 GWh összes
2007. évi elektromosenergia-termelés
szintjét. A vízenergia növekedésével azért
nem lehet számolni, mert az EU-ban számottevõ kihasználatlan vízenergia-kapacitás nem áll rendelkezésre. Két további
feltételezés a számításokhoz: a nem foszszilis energiaforrások kibocsátása = 0,
nincs súlyzótényezõ a gáz vagy szél esetleges nagyobb arányú növekedésére.

Energia/Technológia

IEA 2000 (2) IAEA 2000 (1) WEC 2004 (3)

Lignit
Szén
Olaj
Földgáz
Napenergia (fotovolt)
Vízenergia
Biomassza
Szél
Nukleáris

790-1182

837-1464
756-1310
547-903
385-690
30-280
4-237
31-61
9-48
9-21

n/a
389-511
13-731
2-48
15-101
7-124
2-59

A fenti adatok alapján látható, hogy a
nukleáris ciklus kibocsátása a teljes élettartamot figyelembe véve 2-59 tonna CO2
egy gigawattóra megtermelt elektromos
energiára vetítve, a fosszilis tüzelõanyagok
ühg-kibocsátási (CO2eq) átlagértéke 3851464 t CO2eq/GWh, a megújuló energiaforrások energialáncának kibocsátása pedig
a 7-731 t CO2eq/GWh sávban mozog.
A Foratom által a fent említett források
és az Eurostat adatai alapján elvégzett számítások szerint az egyes fosszilis energiatermelési láncokra a következõ ühg-kibocsátási (CO2eq) átlagértékek adódtak
(t/GWh): szén - 960; olaj - 720; gáz - 480.
Ezen adatokat felhasználva egy teljesen atomenergia-mentes elméleti opció
esetén, ha az EU mind a 146 atomreaktorát leállítanák, akkor a vízenergia kivételével az összes többi energiaforrás teljesít-

EU energiaforrások 2007. (%)
10 víz

0,2 más

22,6 gáz

3,3 olaj
6,3
megújuló

1062-1372
757-1085
657-866
398-499
13-104
4-120
15-49
7-15
3-20

Az eredmény azt mutatja, hogy az
összes atomreaktor kiesése esetén az
Európai Unió összes CO2eq kibocsátása
2037 millió tonnára nõne 1405 millió
tonnáról, a különbség 631 millió tonna
CO2eq. Vagyis az ühg-kibocsátás
44,92%-kal nõne, ha nem lenne nukleáris energia. Ez a kibocsátási megtakarítás majdnem egyenlõ az Egyesült Királyság teljes ühg-kibocsátásával, ami
636,5 millió tonna évente. A Kiotói Jegyzõkönyv alapján az EU kibocsátás-csökkentési kötelezettsége mintegy 446 millió tonna CO2eq. Hasonló módszerrel kiszámították a többi megújuló energiaforrás ühg-kibocsátás-megtakarítását,
az eredmények az alábbi táblázatban
láthatók.
Ühg-kibocsátás-megtakarítás az EU
elektromosenergia-iparában (millió t

29,4 szén

CO2eq) Forrás: kibocsátásmegtakarítás
2007-ben, az IEA, IAEA és WEC fosszilis
kibocsátásadataival számolva és az Eurostat erõmû termelési adatai alapján
Ugyanazt az elméleti forgatókönyvet
alkalmazva a világban jelenleg mûködõ
összes reaktor (437 db) leállítása esetére a 2006. évi energiamix (5) alapján elvégzett számítások eredményei azt mutatják, hogy a nukleáris energiatermelés
nélkül az összes CO2eq kibocsátás 2,1
milliárd tonnával (21,32%-kal) 10,118
milliárd tonnáról 12,276 milliárd tonnára nõne. Összehasonlításként: az UNFCCC becslése szerint a Kiotói Protokoll
Tiszta Fejlõdés Rendszere (Clean Devel-

27,9 nukleális
opment Mechanism - CDM) összesen 1,2
milliárd tonna ühg-kibocsátás-csökkentést generálna 2012-ig. A Kiotói Jegyzõkönyvben az aláíró felek által vállalt öszszes ühg-csökkentési kötelezettség 549
millió tonna CO2eq. A világ atomenergetikája a kiotói kibocsátáscsökkentési vállalásoknál négyszer több ühg-kibocsátást takarít meg, meghatározó módon
hozzájárulva a klímaváltozás elleni küzdelemhez.
A „Nuclear Energy and Greenhouse
Gas Emissions Avoidance in the EU
2009” Foratom állásfoglalás nyomán:
Dr. Szerbin Pável
EU-szakértõ

Aktuális információk, évfordulók 2010. január közepétõl február közepéig
Január 16. - Jámbor Pál költõ, író és politikus
születésnapja
Pakson e napon született Jámbor Pál
(1821-1897) költõ, író, politikus és igazga-

tó-tanár. Az írói álnevei közül legismertebb az 1843-tól használt Hiador. Az 1988.
október 6-án megalakult Jámbor Pál Társaság javaslatára Paks Város Önkormányzata és a Paksi Atomerõmû Zrt. vezetése
1998. március 15-én Jámbor Pál mellszobrot állíttatott a Szent István téren.

átadó Mérnökakadémiák Világszövetsége,
a Council of Academies of Engineering and
Technological Sciences (CAETS).

Január 30. - Mérnökbál a Mûegyetemen

Január 22. - A magyar kultúra napja

1823. január 22-én született Kölcsey
Ferenc szatmárcsekei házában a költõ alkotása a "Hymnus, a Magyar nép zivataros századaiból", amely a nemzetünk
Himnusza lett. A vers születésnapja a magyar kultúra napja.

Január 29. - 20 éve alakult a Magyar
Mérnökakadémia

A térségünkben elsõként, 1990. január
29-én alakult. A szervezési munkákban
nagy segítséget jelentett a külföldön már
régóta mûködõ, nemzeti mérnökakadémiák tapasztalatait a Magyar Mérnökakadémia (www.mernokakademia.hu) számára

A Hyperion kis reaktorok gyártására alkalmas
létesítmények építését tervezi
A Hyperion Power Generation cég kis
"reaktorgyár" felépítését tervezi az Egyesült Királyságban, és a beruházásra két
évet szánnak. A cég úgy tervezi, hogy a
meglévõ brit beszállítói vonalat használja majd a 27 megawattos (villamos teljesítmény), önszabályozó reaktor gyártása során. Az itteni gyártásból származó
egységekkel kívánják ellátni az európai
piacot. A cég további két telephellyel számol: ezeket az Egyesült Államokban
(Észak- és Latin-Amerika ellátására), illetve Ázsiában (valószínûleg Japánban)
hoznák létre. A brit helyszínrõl nincs

A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Magyar Mérnöki Kamara, a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara, a Makadám Mérnök Klub közremûködésével január 30-án rendezi meg
a 14. országos mérnökbált a Mûegyetem
aulájában és dísztermében.

Február 1. - A Magyar Köztársaság emléknapja

A köztársasági gondolat is hagyományokkal rendelkezik hazánkban. Annak
emlékére, hogy 1946. február 1-jén az országgyûlés törvényt fogadott el a köztársasági államformáról, a kormány 2005.

július 27-i döntése alapján e nap a Magyar
Köztársaság emléknapja.

Február 6. - A magyar ûrkutatás kezdete, Bay
Zoltán holdradarkísérlete
Az elõször 1994-ben megtartott rádiótechnikai napon a szakemberek arra a
bravúrra emlékeztek, hogy Bay Zoltán és
kutatócsoportja 1946. február 6-án a saját fejlesztésû radarral - a világon akkor
egyedülálló eljárással - megmérte a Föld
és a Hold közötti távolságot. Azóta e napot tekintik a magyar ûrkutatás kezdetének.

Február 7. - A föderatív Európai Unió
születésnapja

Az Európai Közösségek tagállamai
1992. február 7-én a hollandiai Maastrichtban írták alá a föderatív Európa, az
Európai Unió alapjait lerakó szerzõdést.
1991. december 11-én az Európai Közösség (EK) 12 országának vezetõje megállapodott az 1957-es római szerzõdéssel létrehozott és az 1987-es okmánnyal módosított EK helyébe lépõ szervezet alapszer-

Nuclear Engineering International
még döntés, de valószínûleg a Cumbria
megyében található és nagy nukleáris
vonzáskörrel rendelkezõ Sellafield térsége jöhet szóba.
John Deal, a Hyperion vezetõje úgy nyilatkozott, hogy tárgyalásokat folytatnak a
térség gazdasági fejlesztésében érdekelt
szervezetekkel. Ezek lezárása valószínûleg pár évet vesz igénybe. Hasonló tárgyalások folynak a lehetséges beszállítói oldal
képviselõivel is. A gyártómû közel kétszáz
embernek adna munkát. A kis reaktorok
szerepe a decentralizált energiaellátásban,

a távoli bányák és katonai létesítmények
kiszolgálásában, a vízszolgáltatásban és a
szennyvízkezelésben mutatkozhat meg. A
cég jelenlegi álláspontja szerint valószínûleg 2010-ben nyújtják be az amerikai
nukleáris hatóságnak a tervezéshez szükséges engedélykérelmet. A reaktor várható gyártási költsége 30 millió amerikai dollár körül alakulhat, a megtermelt villamos
energia költsége 10 dollárcent/kWh alatt
alakul majd. Ha a reaktor és a telephely
költségeit összegezzük, akkor kb. 2000
USD/kW fajlagos költség körül leszünk -

tette hozzá a cégvezetõ. Csakúgy, mint a
száznál kevesebb dolgozót foglalkoztató
cég, a reaktor is kicsi. Az átmérõje 1,5
méter körüli, magassága 2 méter, a
hõteljesítmény 70 megawatt. A tervezett
kampányhossz tíz év, ezt követõen a
gyártómûbe visszaszállítva egyben cserélik az üzemanyagot a következõ üzemeltetési ciklusra.

Óriás turbinák a láthatáron

A Mitsubishi Heavy Industries befejezte új gyárának építését Hyogo prefek-

zõdésében és annak késõbb megvalósítandó gazdasági és pénzügyi uniójában.

Február 13. - Mérnökbál Szekszárdon

A Tolna Megyei Mérnöki Kamara
(TMMK) február 13-én rendezi az immáron 14. farsangi mérnökbált Szekszárdon,
a PTE Illyés Gyula Pedagógiai Fõiskolai
Kar aulájában. A zenét a bonyhádi Royal
zenekar szolgáltatja. Bõvebb információ:
www.tmmk.hu.

Február 15. - 190 éve ismerjük az áram mágneses hatását
Oerstedt, Hans Christian (1777-1851)
dán fizikus és kémikus, a fizika és a kémia professzora, 1820. február 15-én vette észre, hogy a mágnestût egy vezetékben folyó áram erõtere kitéríti, ebbõl megállapította az elektromosság és a mágnesesség kölcsönhatását. E megfigyelése lett
az elektromágnesesség, valamint az
elektrodinamika alapja.
Sipos László

túrában (Japán). A létesítmény elsõdleges célja atomerõmûvi gõzturbinák forgórészének gyártása lesz. A tervek szerint
a maximális lapáthosszúság elérheti a
177 centimétert is, így a világ legnagyobb
egységei készülhetnek itt. A cég nyilatkozata szerint a gyár jelentõs szerepet fog
játszani a továbbfejlesztett nyomottvizes
reaktorblokkok igényeinek (US-APWR és
EU-APWR) kiszolgálásában, illetve az új
üzemmel a cég gyártóképessége is felfuthat az évi tíz rotoregységig.
Forrás: Nuclear Engineering
International, 2009. november
Varga József
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Az értékelemzések eseményei 2009-ben
Héjja Lászlóval, az értékelemzési
csoport újonnan kinevezett vezetõjével beszélgettem.
Visszagondolva az egy évvel ezelõtti
célkitûzésekre, az elvégzett feladatokra,
mindenképpen eredményes évet tudhatunk magunk mögött.
A 2009-es év sok szempontból különbözött az elõzõektõl, és természetesen voltak hasonló célkitûzések is, mint az elõzõ három évben. Az alaptevékenységnek
számító projektelemzéseket és felülvizsgálatokat végeztük a kollégákkal.

– Mik voltak ezek az értékelemzések?

Égner Ibolya és Lacza Zoltán a múlt év
elején elkezdte a "Sótalan víz felhasználásának felülvizsgálata és fejlesztése értékelemzési módszerrel" címû projektet. Ez
egy elõzõ értékelemzési munkából adódott.
Nagyon fontos volt ennek a munkának az
eredménye azért is, mert visszahatása van
az elõzõ projektre, mely az új pótvíz-elõállító technológia létesítésével foglalkozik.
A munka eredménye kiemelkedõ, az
egyik legnagyobb megtakarítást sikerült kimutatnunk. A berendezés és rendszerszintû átalakítások kb. 80 millió forintos egyszeri beruházási költséget jelentenek, és 25 évre vetítve 2,9 milliárdos megtakarítás érhetõ el. Nagyon fontos az éves megtermelt vízmennyiség változása. A megtakarítás alapján a jelenlegi megtermelt éves vízmennyiség 70%-át nem kell majd megtermelnünk.
Ez egy óriási dolog. Ma már több mint 150
forint 1 m3 sótalan víz elõállítása a PA Zrt.nél. Az 1-4. blokkra a kiviteli tervek készen
vannak, a beszerzés nagy része megtörtént.
Maga az átalakítás üzem közben is kivitelezhetõ. Optimalizáljuk a felhasználást,
melynek keretében egyrészt a vízmennyiséget szabályozzuk, másrészt rendszer szinten olyan megoldásokat javasoltunk, melylyel nem is szükséges sótalanvíz-felhasználás, mivel már a fõkondenzátum-rendszerrõl fogjuk ellátni azt a hûtési feladatot, amit
eddig sótalan víz segítségével láttunk el.

– Úgy tudom, hogy sikerült nemzetközi minõsítést szereznetek.

Az elsõ negyedév feladatai között szerepelt az is, hogy a nemzetközi minõsítõ
vizsga elõfeltételeit teljesítsük és nyújtsuk be a jelentkezési dokumentumokat a
Magyar Értékelemzõk Társaságának Minõsítõ Bizottságához.
A vizsga elõfeltételeit a mögöttünk hagyott három év alatt sikerült teljesíteni.
Eredetileg négy fõ indult el ezen az úton,
és végül is két fõnek sikerült 2009 tavaszára elkészíteni a vizsga elõfeltételét jelentõ 150-160 oldalas dokumentumot.
A Magyar Minõsítõ Bizottság megfelelõnek találta a beadott vizsgaanyagot, majd a szóbeli vizsgát követõen július végén
ketten kaptuk meg a nemzetközi minõsí-

tést Daytonból, Müller Józseffel. (Jelenleg
az országban 22 fõnek van CVS- és 16 fõnek PVM-minõsítése.)
A PA. Zrt.-nél az önálló értékelemzõ
csapat megalakulásának egyik feltételeként a menedzsment azt határozta el,
hogy e minõsítéssel rendelkezõ kollégákból hozzák létre a csoportot. Ezt még 2008
tavaszán, a Nemzetközi Értékelemzési
Konferenciát követõen deklarálta a mûszaki igazgató.
A vizsgáink után két projektet indítottunk.
Az egyik a fõgõzrendszer maradó nyomásveszteségeinek csökkentésével foglalkozott, a másik a szabályozó- és bizton-

ságvédelmi rudak vezérlõrendszerének a
rekonstrukciójával. Ez utóbbi projektrõl
tudni kell, hogy egy kis szelet egy nagy
tortából.
Ezeknél az új indítású projekteknél
szem elõtt tartottuk, hogy az értékelemzõk egymás munkáját segítve párban dolgozzanak. Egy-egy projektben így - a külsõ mentor segítségével - két teamet sikerült indítanunk párhuzamosan.
Októberben a menedzsment kijelölte
az újabb munkáinkat.
2008-2009-bõl érdemes még megemlíteni az erõmû belsõ hírközlõ rendszerének az értékelemzését. Erre a munkára
szinte az utolsó pillanatban, a kivitelezés
megkezdése elõtt közvetlenül került sor.
A kivitelezést a menedzsment felfüggesztette. 2008 októberében a javaslatainkat
befogadta a menedzsment, és áttervezésre került az a tervcsomag, aminek az
eredményeként 2009-ben a 3. blokki fõjavításon az átdolgozott tervekkel az új
mûszaki tartalom létesítése megkezdõdött. Ennél a munkánál említeném meg
azt a tevékenységet, amit az elõzõ években az értékelemzõk eddig csak egy alkalommal végeztek, de a nemzetközi ajánlásoknak megfelelõen a jövõben rendszeresen fognak végezni. Ez pedig a Döntéselõkészítõ Tanulmányok átadását követõen a projektek elõrehaladásának nyomon
követése lesz.
2010 elsõ negyedévétõl rendszeresen
fogjuk a volt teamtagokkal együttmûködve az adott projektek értékelemzési
szempontok szerinti elõrehaladását ellenõrizni.
Ezzel a tevékenységgel kapcsolatban
csak megerõsített bennünket a novemberben megtartott nemzetközi értékelemzési fórum, melyet Tengelicen rendezett
az idén a Magyar Értékelemzõk Társasága és a PA. Zrt. közösen.
Ez a rendezvény a 2009-es évben számunkra új típusú feladatokat is hozott.
Elõször voltunk részesei a kollégákkal
egy ilyen fórum elõkészítésének, rendezésének.
2009-ben volt 50 éves a SAVE Interna-

Fogyasztói szemmel az atomerõmûvi beruházásokról
Több nukleáris blokk felépítésével
sikerül a jövõben alacsonyan tartani a villamos energia árát Dél-Karolina államban - nyilatkozta Bill
Timmerman úr, a SCANA energetikai cég elnöke.
A cég egyik meghatározó leányvállalata, a
South Carolina Electric and Gas (SCE&G)
az atomenergiát választja az olyan hagyományos és megújuló energiaforrásokkal
szemben, mint a szén, a szél és a szoláris
energia, mivel az ár alacsonyabb. Az adatok alapján 76 USD/MWh volt az atomerõmûvi fajlagos költség, szemben a szénre jellemzõ 114 USD/MWh, valamint a

szél- és napenergiára jellemzõ 132 és 614
dolláros értékkel. Az SCE&G kb. 625 ezer,
villamos energiát fogyasztó ügyféllel rendelkezik. Timmerman úr megemlítette,
hogy az ország ranglistáján az állam csupán a 49. helyen áll az egy fõre esõ bevételeket figyelembe véve. Az is tény, hogy
a szolgáltatócéghez tartozó háztartások
negyven százalékában a bevétel csupán
kétszerese az államilag deklarált szegénységi szintnek (22 050 dollár négy fõre).
Minden olyan kísérlet, ami magasabb árakat akar lenyomni a fogyasztók torkán,
komoly nehézségekbe fog ütközni - tette
hozzá az elnök. A közmûtársaság azonban rendelkezik egy olyan állami szabá-

lyozói engedéllyel, ami lehetõvé teszi számára az áram árának évi 2 százalékos
emelését egészen 2019-ig, egy atomerõmû-építési projekt végéig.
A teljes áremelés 37 százalék körül lesz,
ebbõl kívánják visszafizetni majd a sokmilliárdos kölcsönt, amit a nukleáris projekt
igényel. A SCE&G az állami Santee Cooper
céggel kíván összefogni két darab, egyenként 1117 megawattos reaktorblokk felépítésére. A beruházási költség 9,8 milliárd
dollár körül alakul, a helyszín a jelenleg
egy blokknak otthont adó V. C. Summer telephely lesz. Az elsõ új blokk üzembe lépése 2016 tavaszán, a másodiké 2019-ben várható. A két blokk üzemével a cég 55 száza-

lékban nukleáris úton termeli majd az áramot, egyúttal csökkenti a szén-dioxid kibocsátását is. Elérhetõnek látszik számukra,
hogy elérjék a cégre 1996-ban jellemzõ
emissziós értéket - ez mindenképpen jót
tesz a környezetnek.
Az egyik jelentõs mérföldkõ 2011 harmadik negyedévében várható, amikor a cég valószínûleg megkapja az építési és üzemeltetési engedélyt az amerikai nukleáris hatóságtól. A hatóság egyébként arra számít, hogy
2010 februárjában érkezik be hozzá a kérelem. A telephelyen bizonyos rendezési és takarítási munkálatok már megkezdõdtek.
Forrás: NEISmartBrief, 2009. december
Varga József

Véget ért az ESZI kollégiumi koncertsorozat
2009 végén került megrendezésre a
nyolcadik, és egyben utolsó zenés
est az ESZI kollégiumában. A fõként
versmegzenésítéssel foglalkozó "Lebújok" együttest látták vendégül az
ESZI kollégistái.
Miért is volt különleges ez az alkalom?
Elsõsorban, mert nem a szokásos elõadó-hallgató kapcsolat volt tapasztalható,
hanem sokkal inkább egy otthonos hangulat érzõdött, melyet csak fokoztak az
akusztikus gitárral kísért dalok. A zenészek közvetlenek voltak, folyamatos kapcsolatot tartottak a közönséggel (vagyis
velünk), és természetesen nem maradhat
szó nélkül az igen magas színvonal sem,
melyet képviseltek. A "Lebújok" duó egyedisége, hogy nem csupán költõk verseit
zenésítették meg, hanem saját dalokat is
szereztek, valamint más, hasonló jellegû
együttesek szerzeményeit is bemutatták.
Úgy gondolom, a mai este egy nagyszerû
élmény volt mindenki számára, és remélem, hogy a jövõben máshol is lehetõsé-

günk lesz ilyen elõadásokat hallgatni mondta Kubitsch Rebeka kollégista.
Korábban már beszámoltam a kollégium által megszervezett koncertsorozatról, amit egy pályázat elnyerése alkalmából indítottak el. A program nyolc zenés
estet foglalt magában egy év lefolyása

alatt. Igazán színvonalas és hangulatos
elõadásokat láthattunk, hallhattunk a Városi Mûvelõdési Központban és az ESZI
kollégiumában. A diákok eleinte érezhetõen szkeptikusan álltak az újabb kulturális program elé, majd láthatóan egyre
inkább feloldódtak, idõvel teljesen átad-

ták magukat a zenének. Maradandó élményt okoztak az együttesek a hallgatóság számára, mind gyönyörû énekhangjukkal, és mind különlegesebbnél különlegesebb hangszereikkel. A zene által
sokkal könnyebben tanulhat az ember,
hiszen a dallam, a zene üteme képes jobban érzékeltetni a hangulatát egy adott
versnek. Ezáltal a régmúltról, szerelemrõl, történelemrõl szóló dalok is hamar
elnyerték a diákok tetszését. A "Lebújok"
nevû együttes hatalmas sikerét, mi sem
támaszthatná jobban alá, mint hogy nemcsak a koncertre érkezõk élvezték, hanem egy éppen arra járó fiatal házaspár
is bekéredzkedett az elõadásra, mondván,
annyira elvarázsolták õket az utcára kiszûrõdõ dallamok.
Gratulálok az itt vendégül látott együtteseknek a kiváló elõadásokért és Bodroghalmi Lászlónak, a koncertsorozatot
létrehozó, megszervezõ tanárnak. Reméljük hamarosan újabb hasonló jellegû rendezvényre kerülhet sor Pakson, az ESZI
kollégiumában.
Prokob Ágnes

tional (Nemzetközi Értékelemzési Szervezet). A magyarországi rendezvényt
megtisztelte jelenlétével Bruce Lenzer az
Egyesült Államokból, aki a SAVE alapító
tagjai közé tartozik és korábban betöltötte a világszervezet elnöki tisztét is.
Az USA-ból és Kanadából érkezett kollégákkal sikeres konzultációkat folytattunk
Budapesten és itt, az erõmû területén is.
A tengelici fórum fõvédnöke Mártha
Imre volt az MVM Zrt.-bõl. Egy nagyon
pozitív visszhangú elõadás-sorozatot éltünk meg 2009. november 17-én, aminek már ismerjük a részletes kiértékelését is. Az ország legkülönbözõbb szervezeteibõl mintegy 140 fõ vett részt a rendezvényen. Szeretném megragadni a lehetõséget, hogy megköszönjem minden
kollégánk segítségét, akik hozzájárultak
az elõadásukkal, a kiállítás anyagának összeállításával, elhelyezésével, az egyéb
szervezési feladatok elvégzésével a feladat sikeres teljesítéséhez.

– Mesélj az értékelemzési csoport
megalakulásáról!
A fórumot megelõzõ hetekben alakult
meg 2009. november 1-jén a PA Zrt.-nél
három fõvel az értékelemzõ csoport. Az
értékelemzõ csoport állandó létszámának
átgondolása folyamatban van.
Reményeink szerint 2010-11-ben újabb
kollégák szerzik meg a CVS-minõsítést, és így
már belsõ értékelemzõként fogják tudni szolgálni az üzemidõ-hosszabbítás projektjeit.
Számos olyan projektnek az elõkészítését is el kell végeznünk az elkövetkezõ
években, ami a városhoz, a régióhoz, az
ipari övezethez és az erõmû bõvítésének
az elõkészítéséhez tartozik.
Most rakjuk le az alapokat és nem
mindegy, hogy hogyan! Ha ezekben akár
minõségi téren, akár költségben tartalékok maradnak, csak önmagunknak okozunk majd a késõbbiekben bosszúságot,
többletmunkákat, illetve dobunk ki felesleges pénzeket. Ezt szeretnénk - mint értékelemzõk - elkerülni.

– Köszönöm a tájékoztatást!

Wollner Pál

Fél év múlva indulhat
a magyar áramtõzsde
Szándéknyilatkozatot írt alá a magyar áramtőzsde létrehozásáról a Mavir leányvállalata, a HUPX
Zrt. és az egyik legnagyobb európai tőzsdei szolgáltató, az EPEX Spot SE. A szándéknyilatkozatban foglalt együttműködés lehetővé teszi a szervezett magyar villamosenergia-piac elindítását,
várhatóan júliusban.
Az MVM-csoport tagjaként a Mavir leányvállalata, a HUPX, valamint az EPEX Spot is olyan kereskedési rendszer kialakításában érdekelt, amely
megbízható működés és alacsony tranzakciós
költségek mellett nyújt likviditást a piaci szereplők számára. A leendő tőzsdei kereskedési rendszer használata leegyszerűsíti a résztvevők részére az adminisztratív folyamatokat, a szerződéskötések és az elszámolások automatikusan történnek a menetrendkezeléssel párhuzamosan.
A HUPX tevékenysége - referenciaár, valamint kereskedési felület biztosításával - hatékonyan hozzájárul majd a magyar villamosenergia-piac fejlődéséhez. Tari Gábor, a Mavir vezérigazgatója kiemelte, hogy az együttműködés gyakorlatilag
már a harmadik a villamosenergia-ipari integrációk sorában. Először a hazai villamosenergiarendszer csatlakozott Európához 1995-ben, két
év próbaüzem után. Majd az európai uniós irányelveknek megfelelően 2003-tól fokozatosan
megnyitottuk a villamosenergia-piacot. Most
újabb lépést teszünk az egységes piac és az európai technológiák meghonosításában. Ez nemcsak azért fontos, mert törvényi kötelezettségünk
és szakmai felelősségünk megfelelni ennek a feladatnak, de azért is, mert a HUPX segíti majd az
árak átláthatóságát.
Mártha Imre, az MVM vezérigazgatója pedig azt
tartotta fontosnak kiemelni, hogy az együttműködés létrejötte igazolja a tulajdonos eddigi álláspontját, vagyis azt, hogy a piacnyitás óta arra
törekszik az MVM, hogy élénkítse a hazai kínálatot és kereskedelmet. Ezt a célt szolgálja az MVM
által létrehozott Powerforum internet alapú kereskedési rendszer is, melynek szolgáltatásait jól
kiegészíti a nemsokára beinduló áramtőzsde.
Mayer György
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Hogyan töltik napjaikat az atomerõmû nyugdíjasai?
Makai Jánost és feleségét, Katit paksi otthonában látogattam meg.
Mindketten a Paksi Atomerõmû Vállalat megalakulásának elsõ idõszakában kerültek az erõmûbe. Megtalálták számításukat, jól érezték magukat a munkahelyükön, nyugdíjazásukig az erõmûben dolgoztak.
Mikor kerültetek a társasághoz, melyik szervezetnél dolgoztatok és mi
volt a munkaköri feladatotok?
J: 1977. július 1-jén áthelyezéssel kerültem a PAV-hoz, azt megelõzõen Gyöngyösön, a Gagarin Hõerõmûben dolgoztam lakatos hegesztõként. Munka mellett villanyszerelõ, majd Pécsett erõsáramú technikusi szakképzettséget szereztem. A villamos karbantartáson generátoros csoportvezetõként, majd 1982-tõl, az akkor
megalakuló elõkészítési osztályon mint
elõkészítõ technikus dolgoztam nyugdíjazásomig.

K: Szintén a gyöngyösi hõerõmûben
dolgoztam azt megelõzõen, hogy 1977.
szeptember 15-én a PAV villamos fõosztályára kerültem áthelyezéssel. Korábbi
munkahelyemen és itt is titkárnõként
kezdtem dolgozni, majd egy átszervezés
alkalmával a munka- és személyügyi szervezet állományába helyeztek át. A munkám nem változott, a titkárnõi feladatok
mellett végeztem a fõosztályhoz tartozó
munkavállalók munkaidõ- és szabadságnyilvántartását, a bérszámfejtéshez szük-

Hogyan szereztek tudomást a PA Zrt.
által a nyugdíjasok számára kínált
kedvezményekrõl és juttatási lehetõségekrõl?

séges adatok gyûjtését, valamint a fõosztály által végzett munkák költséghelyre
történõ besorolását.

Mi motivált benneteket, hogy munkahelyet változtassatok?
J és K: Debrecenben szülõknél laktunk, majd Gyöngyösre költöztünk, ahol
a hõerõmûtõl lakást kaptunk. A munkahelyünkön jól éreztük magunkat, de
Gyöngyöshöz nem kötõdtünk annyira,
hogy végleges lakóhelyünkké válaszszuk. Amikor Pakson elkezdõdött az
építkezés, mindketten úgy gondoltuk,
hogy egy új munkahely kihívást jelent
számunkra. A jövõnket tekintve éreztünk magunkban ambíciót, a szakmai
fejlõdés, a jobb megélhetési feltételek
reményében döntöttünk a paksi letelepedés mellett. Rövid idõn belül bérlakáshoz jutottunk, amelyet késõbb megvásároltunk. Ebben a lakásban lakunk
ma is.

Milyen munkahelyi vonatkozású élményeitek vannak?
J: A munkába lépést követõen másfél
hónapig elméleti és gyakorlati betanuláson vettünk részt a voronyezsi erõmûben.
Ez kemény idõszak volt, de az alapismeretek a késõbbi munkavégzés során hasznosnak bizonyultak.
K: Büszke vagyok arra, hogy a munkám
erkölcsi elismeréseként többszörös kiváló dolgozó voltam, és egy alkalommal miniszteri kitüntetésben is részesültem.

J és K: Több csatornán is eljutnak hozzánk a nyugdíjasokat érintõ fontosabb információk. Elolvassuk az Atomerõmû újságot, a tájékoztatókat. Fiaink az erõmûben dolgoznak, tõlük is tájékozódhatunk.

Milyen juttatásokat tudtok igénybe
venni?
Mióta vagytok nyugdíjasok?

J: 53 évesen, 1997. december 30-án lettem nyugdíjas, de még néhány évig tovább
dolgoztam.
K: 16 évig dolgoztam az erõmûben,
1993. december 30. óta vagyok nyugdíjas.

Hogyan telnek napjaitok, mivel foglalkoztok?
J és K: Amióta nyugdíjasok vagyunk,
úgy érezzük, még gyorsabban múlik az
idõ. Van elfoglaltságunk, igyekszünk beosztani úgy az idõnket, hogy mindenre
jusson. Van egy telkünk Bölcskén, a Duna-parton. A telek be van füvesítve, most
már többnyire pihenni járunk oda. Van
két fiúgyermekünk, mindkettõjüknek van
egy-egy kislánya. Õk is Pakson laknak,
nem messze tõlünk, így gyakran tudunk
találkozni.

A horkolás okai és veszélyei

Az éjszakai horkolás népbetegség, amely
a felnõtt lakosság több mint felét érinti, de
többé-kevésbé elõfordul gyermekeknél is.
A gyermekkori horkolás kiváltó oka legtöbbször a heveny vagy krónikus gyulladás következtében megnagyobbodott orr-,
illetve garatmandula. Heveny gyulladás
esetén gyógyszeres kezelés hatására a
megnagyobbodott mandulák megkisebbednek, krónikus gyulladás következtében megnagyobbodott mandulákat mûtéttel távolítjuk el, mindkét esetben a kiváltó ok megszûntével abbamarad a horkolás.
Sokmillió ember horkol álmában. A
horkolás az esetek túlnyomó többségében
veszélytelen, legfeljebb a közvetlen hozzátartozókat zavarja.
Mi okozza a horkolást? Alvás közben az
izmok tónusa csökken, így a garat, a lágy
szájpad, a torok izmai is ellazulnak és a
levegõ ki- és beáramlása közben rezgésbe jöhetnek. Ez a rezgés okozza a horkoló hangot.
Ha azonban a garat túlságosan ellazul,
akkor szinte összeesik, és a garatátmérõ
beszûkül. Normális körülmények között
egy reflex ilyenkor megfeszíti a garatot
nyitva tartó izmokat, és a levegõ útja nyitva marad. Ha azonban ez a reflex meggyengül, az a garat jelentõs beszûküléséhez, sõt elzáródásához vezet. Ezáltal a lég-

zés átmenetileg elakad, az éltetõ oxigén
nem jut el a tüdõbe mindaddig, míg a beteg - néha szinte fuldokolva - fel nem ébred. Az ébredés gyakran csak másodpercekig tart, reggelre a beteg nem is emlékszik rá.
Ez a horkolás igen veszélyes formája,
amit az orvosok alvási apnoe szindrómának neveznek, amit magyarra alvási légzéselakadásként lehetne fordítani. Ez a
betegség a legfrissebb adatok szerint az
össznépesség 2-4%-át érinti, de a 40-60
éves férfiak között már 10%, 60 év felett
pedig 30-40% körüli az elõfordulása.
Melyek azok a tényezõk, amelyek elõsegíthetik az alvási légzéselakadást? Számos alkati eltérés szûkítheti a garatot, a
megnagyobbodott garatmandulák, az elhízás is gátolhatja a levegõ szabad beáramlását. Az altatók, nyugtatók, egyes
allergiaellenes szerek és az alkohol pedig gyengítik a védõreflexet.
Milyen veszélyei lehetnek az alvási légzéselakadásnak? Ez a látszólag ártalmatlan eltérés számos betegség kockázatát
növeli és az életkilátásokat jelentõsen
csökkenti. Az átmeneti oxigénhiány
ugyanis riadóztatja a szervezet védekezõ
rendszereit: a vérnyomás emelkedik, a
szívmûködés gyorsul, veszélyes ritmuszavarok jelentkeznek. Romlik a szív és az
agy oxigénellátása is. Mindezen okok kö-

vetkeztében a betegek körében 10-20-szor
gyakoribb és súlyosabb a magas vérnyomás és a szív-érrendszeri halálozás. Kezeletlen esetben tehát a beteg életkilátásai jelentõsen csökkennek.
A beteg az éjszaka folyamán a légzéselekadásra többször felébred, így alvása
szakaszos, nem kellõen pihentetõ. Ezért
napközben hirtelen elálmosodik, súlyos
kényszerítõ alváskésztetést érez. Az alvási légzéselakadásban szenvedõ betegek
között 7-10-szer gyakoribb az elalvás miatt bekövetkezõ munkahelyi és közúti balesetek. Másrészt a kóros kialvatlanság
miatt romlik a beteg memóriája, koncentrálóképessége. A szellemi képességek hanyatlása miatt számos beteg veszíti el az
állását.
Éppen ezért igen fontos a betegség korai felismerése és kezelése. Az alvási légzéselakadás ugyanis eredményesen kezelhetõ, különösen korai stádiumban,
amikor még nem alakultak ki a szövõdmények. A diagnózist alváslaboratóriumi
vizsgálatokkal lehet felállítani, amit szûrõvizsgálatok elõznek meg.
Természetesen nem szükséges mindenkinek, aki horkol éjszakánként alváslaboratóriumi vizsgálatot végezni. Melyek
azok a jelek, tünetek, amelyek felvetik az
alvási légzéselakadás gyanúját? Milyen
esetekben forduljunk orvoshoz?
A beteg szinte mindig horkol, a horkolás nem függ a testhelyzettõl, nemcsak
hanyatt fekve, hanem oldalt fekvéskor,
sõt ülve is elõfordul. A horkolás hangos
és egyenetlen, idõnként kihagyások, légzésszünetek szakítják meg. A beteg alvás közben nyugtalanul dobálja magát,
erõsen megizzad, gyakran felébred, reggel fáradtan, kialvatlanul ébred, ébredés
után gyakran tompultság, fejfájás jelentkezik. Napközben erõs álmosság, kényszerítõ alváskésztetés tör rá, ami zavarja megszokott hétköznapi tevékenységét.
Aktív szellemi tevékenység vagy autóvezetés közben gyakran elálmosodik. Jellemzõ továbbá a fokozódó ingerlékenység, hangulati nyomottság, feledékenység, a koncentrálóképesség, figyelem
csökkenése.
Ha valaki ezen tünetek közül többet is
észlel feltétlenül forduljon orvoshoz. A
túlsúlyos, magas vérnyomásban vagy cukorbetegségben szenvedõ betegek vizsgálata különösen fontos és sürgõs.
Vörössné Erika

J: 1981 óta labdarúgó-játékvezetõként
tevékenykedem, illetve már jó ideje ellenõri feladatokat látok el Tolna megye településein megyei I. osztályú mérkõzéseken. Ez egy rendszeres, fõként hétvégi elfoglaltsággal járó munka, amit nagyon
szeretek, számomra a legkedveltebb idõtöltés.
K: Én 17 éve vagyok itthon, jól érzem
magam. Vezetem a háztartást, naponta
fõzök. A gyerekeknél szükség esetén be
szoktam segíteni, amikor a kislányok
még kicsik voltak. A férjemet minden
alkalommal elkísérem a hétvégi mérkõzésekre. Ezek a kirándulások alkalmat
adnak arra, hogy Tolna megye településeit megismerjem. Gyönyörû látványosságokat fedezek fel, csodálom a kistelepüléseken élõ emberek szorgalmát, ahogyan környezetüket tisztán tartják, gondozzák.

J és K: A juttatások közül az üdülést és
a telefont emelnénk ki. Örvendetes, hogy
mi nyugdíjasok is kedvezõ feltételekkel
üdülhetünk. A mobiltelefon a családon
belüli kapcsolattartást könnyíti meg, korlátlanul beszélgethetünk díjmentesen. Jó
érzéssel fogadtuk a karácsonyi ajándékként érkezett utalványt is, s minden
olyan juttatásért hálásak vagyunk a társaság vezetésének, ami anyagi hozzájárulás a mindennapi megélhetésünkhöz.

Hogyan összegeznétek a beszélgetésünket és mit üzentek az olvasóknak?
J és K: Örülünk, hogy 1977-ben vállaltuk a változást és Paksra jöttünk dolgozni. E döntés meghatározta életünk további részét. Paks munkahelyünk és lakóhelyünk is lett egyben. Szeretünk itt élni.
Mindkettõnknek jó munkahelye volt, öszszetartó kollektívában dolgozhattunk.
Minden kedves olvasónak, munkavállalónak és nyugdíjasnak a 2010-es évben jó
egészséget kívánunk.
Kzné

Kiss Lajos
(1944-2009)
Kiss Lajos, a PA Zrt. nyugdíjasa 2009. december 14-én
tragikus hirtelenséggel hunyt el, 64 évet élt.
1944. január 19-én született Polgáron. 1986. január 1jén lépett be a Paksi Atomerõmû Vállalathoz. A szolgálgatási osztályon belül a vasútüzemnél darukötözõként,
majd kocsirendezõként dolgozott. 1997. december 31-én
vonult nyugállományba. Munkatársai csendes, szorgalmas, családszeretõ, segítõkész embernek ismerték. Munkáját állandó megfelelni
akarással, lelkiismeretesen végezte. Megbízható, kötelességtudó kolléga volt, akire
mindig lehetett számítani.
Pakson élt házastársával és lányával. Fia szintén Pakson lakik családjával. Rendszeresen látogatták egymást, az apa, nagyapa szívesen töltötte idejét gyermekei és
unokája társaságában. Nyugdíjas éveiben esetenként vállalt még munkát. Hobbija nem volt, de a labdarúgó- és kosárlabda-mérkõzéseket rendszeresen látogatta.
Fájó és megtört szívvel búcsúzik a férjtõl szeretõ felesége: Julianna, akivel 45 évig
éltek házasságban. Gyermekei: Lajos és Melinda, menye: Ági, valamint unokája:
Adrián.
Nyugdíjas kollégánkat 2009. december 18-án helyezték örök nyugalomba Pakson, a Fehérvári úti temetõben, polgári szertartás szerint. A búcsúztatón tisztelettel vettek részt a rokonok, barátok, kollégák és ismerõsök.
A Paksi Atomerõmû Zrt. kollektívája - emlékét megõrizve - ezúton búcsúzik
nyugdíjas kollégánktól.
Kzné

Czvack Béla
(1943-2009)
2009. december 9-én elhunyt Czvack Béla nyugdíjas kollégánk. Életének 67. évében érte a halál.
1943. január 3-án született Borsodnádasdon. A villamos ipari technikumot Miskolcon végezte. 1978.
szeptember 1. napján nyert felvételt a Paksi Atomerõmû Vállalathoz. A villamos üzemviteli osztályon
üzemeltetésvezetõként dolgozott. A mátrai erõmûben
szerzett villamos üzemeltetõi tapasztalatait jól hasznosította az 1. blokk indításának üzemviteli kiszolgálásában, majd üzemeltetésében. Rendkívüli mûszaki igényességével, empátiájával egy nyugodt, megbízható légkört alakított
ki munkahelyén. Szakmai tudását elismerték. Nyugállományba vonulása
után még aktívan dolgozott, a fiatal villamos üzemviteli szakemberek képzésében jelentõs szerepet töltött be.
Pakson élt fiával. Nyugdíjas napjait családja körében, gyermekeivel és unokáival töltötte. Szabadidejében szívesen kertészkedett. Az utóbbi években egészségi állapota megromlott, betegségei miatt rendszeres orvosi kezelésre szorult.
A kórházba kivizsgálásra érkezett, otthonába azonban már nem térhetett viszsza.
Fájó szívvel búcsúznak Tõle szeretett gyermekei: Angéla és Béla, unokái: Csaba, Liza és Dániel, vejei, bátyja, nõvére és családjuk.
Születési helyén, Borsodnádasdon helyezték örök nyugalomba. A Paksi Atomerõmû Zrt. kollektívája nyugdíjas kollégánk emlékét megõrzi, nyugodjék békében.
Kzné
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Tehetségesek és talentumok
A Tolna Megyei Önkormányzat Tolna Megye
Talentuma és a Tehetséges Paksi Fiatalok
Alapítvány díjátadó ünnepélye hiányt pótol: a
díjazottak munkáját elismeri és a fiatalokat
további kihívások keresésére ösztönzi. Nagy
nyilvánosság elõtt bemutatják õket városunkban és megyénkben, így nem csak külföldrõl
kapjuk róluk a híreket. Miért fontos ez? Valami eredetit hoznak, ami ebben az értékválságos idõben fogódzót jelenthet, mert a kreatív
gazdaság: tudás és mûvészet.
A két díjátadó eredményérõl, tapasztalatairól
kérdezem az Energetikai Szakközépiskola és
Kollégium közismereti igazgatóhelyettesét,
Csajági Sándort. Ön is részt vett az ünnepségeken. Milyen érzés volt látni diákjait, amint jutalomban részesülnek?
A díjátadó minden évben a tehetséggondozásnak egyévente visszatérõ ünnepe. Ez egy olyan iskolán kívüli elismerés, ahol elõször látják a résztvevõ diákok, hogy iskolán kívüli személyek is elismerik munkájukat, ezt igen nagyra tartják. A
tanárok számára is ünnep, hiszen látják díjazott
diákjaikat - legtöbbször a szülõket együtt - egy
olyan ünnepség kitüntetettjeiként, amely színvonala alapján a legrangosabb ünnepségek közé sorolható.

– Az iskola számára miért fontos, hogy ennyi diák ért el helyezést a pályázaton?

Ennek több oka van, az egyik
az, hogy azok a gyerekek, akik
versenyeken vesznek részt, az
órai tananyagnál többet tudnak
az adott tantárgyból, illetve tantárgyakból. Õk szakkörök keretében vagy egyénileg mélyebben
foglalkoznak az érdeklõdési területükkel. Ez a késõbbiekben
az érettségin, a technikusi vizsgán, a fõiskolai vagy egyetemi továbbtanulásnál az elért kimagasló vagy jó eredményben mutatkozik meg. A továbbtanuláshoz való felkészüléshez szükséges az, hogy a gyerekek négy
éven keresztül folyamatosan készüljenek, tanórán kívüli megmérettetésen is részt vegyenek. Ez vonatkozik a szakmatanulásra is, hiszen a szakmai versenyek eredményét ugyanúgy díjazták. Az iskolánk számára azért
fontos, mert ezáltal megmutatható a szülõk számára, hogy a hozzánk érkezõ 9. évfolyamos tanulók
honnan hova jutnak el, mire befejezik szakközépiskolai tanulmányaikat.

– Kik voltak a felkészítõ tanárok?

Az ESZI-n belül mind a közismereti, mind a szakmai
tanárok egyaránt készítenek fel versenyekre. Így, hogy
éppen melyik tanárnak lesz eredménye, az adott évtõl
függ és attól, hogy milyen érdeklõdésû gyerekek kerültek a kezünk alá. Minden területen vannak eredmé-

– Végezetül, milyen fontos információt osztana
még meg velünk?

nyek, a szakmai és közismereti tárgyaknál egyaránt.
Az országos döntõsök száma évente változó, ez elsõsorban a tanulóink érdeklõdési körétõl és feladatelkötelezettségétõl függ. Ha egy jó képességû tanuló a szakma
iránt érdeklõdik elsõsorban, akkor ott fog eredményt
elérni. Amennyiben közismereti tárgyhoz vonzódik például matematikához -, és tanárával összpontosít az
adott témára, akkor ott lesz sikeres. Az idei tanévben
díjazott tanulóink felkészítõ tanárai: közismereti területen Nagyné Lakos Mária, Faragó Zoltán, Káspári Tamás, Csajági Sándor, Nagy Gábor, a szakképzési területen Jorga Krisztina Katinka, Fórizsné Martos Klára,
Spiesz Judit, Csanádi Zoltán és Weisz János.

A gyerekek, amikor átérzik ezeknek a versenyeknek a sikereit, a részvétel fontosságát, a díjátadó hangulatát, átértékelik ezeket az eredményeket, látják, hogy elért eredményeiknek tényleg
súlya és értéke van. Másrészt az alsóbb évfolyamba járókat is lehet ezekkel az eredményekkel a
versenyekre buzdítani. Látják, hogy a nagyobbak
milyen szép eredményeket értek el, akik ezzel példát mutatnak nekik. Így sokkal könnyebb a 9-10.
osztályos tanulókat rávenni, hogy igenis dolgozni
kell, a tananyagon kívül mással is kell foglalkozni. Az utókövetésük is fontos, mi lett belõlük, melyik felsõoktatási intézményben tanulnak. Visszajönnek a volt tanítványaink, elmesélik, hogyan
boldogulnak, hogyan hasznosították az itt tanultakat, mi az, amire büszkék lehetünk, és mi az,
amire jobban oda kell figyelnünk. A pedagógusokon kívül azoknak a gyerekeknek is fontos a
visszajelzés, akik fogékonyak erre, és tanulnak a
korábban végzettek tapasztalataiból.
Részletesebb eredmények megtekinthetõk: www.eszi.hu oldalon.

– Jóval több pályázatra és kezdeményezésre lenne szükség, de talán a jó példa is fontos, hogy
még többen segítsék a tehetségeseket. Köszönöm, hogy kollégáival, diákokkal közösen lehetõvé tették, hogy a fotón látható nyertes "arcképcsarnokot" megismerhettük.
Prokob Ágnes

Közösen és vidáman búcsúztatták az évet az ESZI kollégistái
Évtizedes hagyomány, hogy a paksi Energetikai Szakközépiskola és Kollégium karácsonyi és évbúcsúztató
bulit rendez. Errõl az eseményrõl kérdezem Mayer
Anitát - kollégiumi nevelõtanárt, egyben az esemény
szervezõjét-, aki az ünnepséget második alkalommal
szervezte meg.

port vesz részt, akik egy-egy kollégiumi csoportot képviselnek. Zenei és filmes feladatokban kell összemérniük a tudásukat a diákoknak, játékos formában, me-

Miben tér el az idei rendezvény az elõzõ évitõl?

A tavalyi karácsonyi buli egy rendkívül spontán ötlet alapján jött létre. Körülbelül két hetünk volt rá
mindössze, hogy megszervezzük, éppen ezért kicsit
szedett-vedettre sikerült. Az akkori hiányosságokból
tanulva próbáltuk idén összehozni ezt a karácsonyi évzáró bulit. Az elõzõ évi mûsor egy 20 perces éneklésbõl állt - karácsonyi dalokkal és hangszeres kísérettel.
Idén egy vetélkedõ is szerepel a programban, aminek
segítségével próbáljuk még inkább közösséggé formálni a diákságot. A vetélkedõn összesen nyolc cso-

Hobbiból szenvedély
Feil József népi iparmûvész kollégánk (a
szolgáltatási osztály munkatársa) már tinédzser korában is szeretett rajzolni, és ez a
szeretet indított el benne valamit, melynek következtében a kétdimenziós ábrázolásmódról a komolyabb térlátást és kézügyességet igénylõ fafaragásra tért át. S ez
a mesterség mára már több mint hobbi, a
szenvedélyévé vált.

Milyen témakörbõl választja mûveinek alakjait?
Mûvem a saját képzeletem, illetve a mindennapi életben, gyermekkoromtól napjainkig megfigyelt történések, alakok, pillanatképek szobrokban történõ megvalósulásai. A mûvészetben a magyar kultúra értékeit, hagyományait kívánom megjeleníteni. Munkáim döntõ többségében a parasztság hétköznapjait, a magyarság történelmi pillanatait, illetve a bibliai témákat
ábrázolom. Szobraim készítésénél ügyelek
a kiválasztott faanyag formai sajátosságaira, az abban rejlõ lehetõségeket használom ki.

Hol tanulta és milyen szinten ûzi ezt a
mesterséget?
Saját erõmbõl, autodidakta módon sajátítottam el a fafaragás tudományát, és fiatal korom óta folyamatosan fejlesztem magam. Tevékenységem elismeréseként
2001-ben népi iparmûvész címet kaptam.
Szobraim nagy részét a Népi Iparmûvészeti Tanács kiválónak minõsítette.

Hol láthatók a mûvei?

Eddigi kiállításaim többek között Pakson, Szekszárdon, Balatonlellén, Õriszentpéteren és Budapesten (a Környezetvédelmi Minisztériumban), illetve Németország-

ban (egy európai uniós rendezvénysorozaton) voltak.
Az egyik szobrom a Paksi Képtárban a
hónap mûtárgyaként szerepelt. Több köztéri alkotásom is található Pakson és a környezõ településeken: a Magyarok Világszövetsége által a paksi Kálvária temetõben felszentelt négyméteres fakereszt, a
Dunakömlõdön állított Vak Bottyán szobor,
illetve a település határain állított üdvözlõtáblák, az imsósi erdõben állított kopjafa,
a paksi Deák Ferenc Általános Iskola névadójáról készített és ott elhelyezett mellszobor, illetve a Perkátán állított Mátyás király
szobor.
Alkotásaim és eddigi életmûvem jelentõs része jelenleg is megtekinthetõ a
www.fafaragasok.hu címû internetes oldalon. Múlt év decemberében készült el az a
betlehem, melyet családi házam udvarán
az érdeklõdõk is megtekinthettek.

– Köszönöm és további sikeres munkát kívánok! Gyöngyösiné Nyul Petra

lyet Bodroghalmi László nevelõtanár állított össze.
Ezenkívül közös szendvics- és süteménykészítéssel
készülnek a kollégisták az ünnepségre. A lányok egy
kis teaházat hoztak létre a mûsorok helyszínén, hogy
a szomjazó társaik érdekes teaféléket kóstolhassanak
meg a délután folyamán. A szendvicsek és sütemények mellett még a kollégiumvezetõ bográcsban fõzött
paprikás krumplijának az elfogyasztásával is csillapíthatták az éhségüket a diákok. Tulajdonképpen egy zeneszóval kísért közös evés-ivással végzõdik az este,
ami megalapozza az elkövetkezendõ ünnepek hangulatát mindannyiunk számára

Hogyan tovább?

Szerencsére a gyerekek az idén még aktívabban
vettek részt a szervezésben és az elõkészületekben,
mint az elõzõ évben. Mindenképpen jó lenne a hagyományt folytatni, remélhetõleg mindezt sikerül meg-

szervezni, kivitelezni az elkövetkezendõ évek során is.
Ezzel a mûsoros esttel szeretnénk a gyerekeket motiválni, hogy minél többet legyenek együtt, hogy közös
élményekkel gazdagodhassanak. Jó érzés látni õket
csapatban dolgozni, nevetni, beszélgetni. Úgy gondolom, hogy felszabadult, mégis kulturált légkört sikerült teremtenünk.

– Dicséretet érdemelnek, mind a diákok, mind
a tanárok, hiszen olyan varázslatos, vidám délutánt hoztak létre közös erõvel, ami ritkán fordul elõ. Öröm volt nézni az elõkészületek során
a serénykedõ tanulókat, a szervezést lebonyolító felnõtteket. Mindenkit egy cél vezérelt, hogy
minél gördülékenyebb és vidámabb lehessen a
mûsor. Véleményem szerint céljukat elérték,
gratulálni lehet nekik.
– Sikerekben gazdag, boldog új évet kívánok
mindenkinek!
Prokob Ágnes

Tolnai és faddi karatékák elmúlt évi sikerei
A Faddi SE Karateszakosztály és a tolnai
Tanren Karate Sportegyesület versenyzõi
az elmúlt évben a nemzetközi versenyeken is kiváló eredményeket értek el. Megyénkbõl immáron több ifjú karatéka is
bekapcsolódott a magyar nemzeti csapat
munkájába, így nyolc fõre növekedett a
válogatott kerettagok létszáma.
Az elmúlt évben a hollandiai
Mäschrichtban került megrendezésre a
JKA (Japan Karate Association) Európabajnokság. A juniorok és felnõttek versenyére Tolna megyébõl Berta Dániel versenyzõ és Bali Ervin válogatott edzõ utaztak. Dániel elõdöntõbe kerülését a késõbbi gyõztes angol fiú akadályozta meg,
azonban a csapatversenyben vigasztalódott. A cseh és litván ellenfelek legyõzésével a magyar juniorcsapat a döntõbe jutott, ahol a belorusz ellenfeleiktõl kaptak
ki, így egy igazán értékes ezüstérmet szereztek. Berta Dániel kiválóan küzdött, két
gyõztes és egy döntetlen mérkõzést vívott
- tájékoztatta szerkesztõségünket Bali Ervin edzõ.
Az ifjabb generáció fontos eseménye
volt a belgrádi JKA Korosztályos Európabajnokság. Tolnáról Kiszli Viktor és Tóbi
Csaba, Faddról Bányai Kitti, Kósa Evelin,
Bogárdi Barbara, Bogárdi Mónika és Feidt Norbert vívtak ki maguknak a helyet
az utazó keretbe. Elsõ napon az egyéni
versenyszámokat rendezték meg, s válogatottunk remekül szerepelve négy
arany-, kilenc ezüst-, és tizenegy bronzérmet szerzett. A csapat rendkívül jól teljesített, a gyerekek igazi csapategységet alkotva buzdították egymást - értékelt Bali
Ervin. Helyhiány miatt csak a Tolna megyei eredményeket tudjuk közreadni. Második lett Bogárdi Barbara, bronzérmet

szerzett Bányai Kitti, Kósa Evelin és Kiszli Viktor, valamennyien a Faddi SE sportolói. A csapatversenyszámokkal válogatottunk katában és kumitében összesen
tizenegy csapat révén volt érdekelt. Faddi és tolnai versenyzõk közül mindenki
érdekelt volt a csapatversenyszámokban.
Az év végén ismét szép eredmények
születtek, ezúttal az ausztriai Welsben.
November 27-29. között került megrendezésre az ESKA (Europan Shotokan Karate Assocation) Európa-bajnokság.
Megyénkbõl a kadet küzdelemben
Kiszli Viktor és Tóbi Csaba, junior és felnõtt küzdelemben pedig Berta Dániel
kvalifikálta magát. Pénteken a kadetek

küzdelmében Kiszli Viktor a 16, Tóbi Csaba a 8 közé kerülésért esett ki, így a pénteki nap nem volt szerencsés számukra.
Szombaton délelõtt Berta Dániel öt nyertes mérkõzéssel bejutott a legjobb négy
közé, így neki az érem már biztos volt. Dani a csapatküzdelmek során egy elég
nagy ütést kapott, így az esti egyéni elõdöntõre nem tudott teljes koncentrációval
felállni, és a döntõbe jutásért a német ellenfelétõl kikapott, de így is a nagyon elõkelõ bronzérmet szerezte meg! - zárta a
visszaemlékezést Bali Ervin edzõ.
Szerkesztõségünk nevében gratulálunk és további sok sikert kívánunk!
Sipos László
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Kezdõdik a felkészülés - cél a legjobb 10.
A remekül sikerült õszi szezont követõen - továbbjutás a Ligakupában
a legjobb 8 közé - a téli szünet nem
volt túl hosszú a Paksi FC számára,
az egy hónapos pauza alatt a játékosok aktívan pihentek. A gárda
nagy része ugyanis az ESZI-kupa
kispályás teremlabdarúgó-tornán
szerepelt.
2010 elsõ foglalkozása a klubházban zajlott, majd a megbeszélést követõen tréninget vezényelt Gellei Imre vezetõedzõ. A
gyakorlás elõtt két új legény is csatlakozott
a kerethez. "A kölcsönben Szolnokon ját-

szó Csehi Tamást visszahozzuk Paksra,
valamint zöld-fehérbe öltözik Bartha László is. A támadó ferencvárosi nevelésû játékos, egykori utánpótlás-válogatott. Formahanyatlását követõen az NB II-es Kozármislenyben szerepelt, tudása alapján
azonban mindenképp élvonalban a helye.
Reméljük él az általunk kínált lehetõséggel"- mondta el Haraszti Zsolt, a Paksi FC
ügyvezetõje.
Gellei Imre a felkészülés fontosságát
emelte ki, valamint a sérülésmentes edzéseket. Hozzátette, a decemberben átadott
mûfüves pálya a tréningeket tekintve komoly elõrelépést jelent. A szakvezetés a január közepi balatonfüredi edzõtábort kö-

vetõen 10 felkészülési mérkõzést tervezett, ezek közül többet a Fehérvári úton.
"Az elsõ edzést követõen Haraszti Zsolttal
a horvátországi Rovinjba utazunk, ahol
olyan ellenfelekkel vesszük fel a kapcsolatot, melyek mindenképp segíthetnek felkészülésünkben. Elsõsorban horvát és
szlovén csapatokkal szeretnénk játszani"tette hozzá a Paksi FC vezetõedzõje.
A csapat jó hangulatban készül a február 20-ai Zalaegerszeg elleni bajnoki
rajtra. Éger László elõretekint, a mögöttük található riválisokra azonban mindenképp figyelni kell. „A hátul lévõ csapatok, így a Nyíregyháza, a Diósgyõr, a
Szombathely, a Kecskemét a Budapest

„Több száz évre készültek”
Győrffy József tűzzománc képei
imnek a története onnan indul, hogy tájékoztatást kaptam a pályázatról, amit a
dunakömlõdi templomban lévõ régi stációképek felújítására, tûzzománc képekre történõ kicserélése céljából írtak ki.
Több Tolna megyei mûvész között én is
beadtam a tervem, majd májusban értesítettek, hogy elnyertem a megbízást, és
a képeket 2009. november 8-ig el kell
készítenem.

Az atomerõmû dolgozói és a paksi lakosok körében ismert festõmûvész,
Gyõrffy József egy újabb mûvészeti ágban mutatta meg tehetségét. Jézus keresztútját ábrázoló tûzzománc képsorozatot készített a dunakömlõdi római katolikus templom részére.

- Milyen kihívást jelentett ez számodra?
- Örömmel vetettem bele magam ebbe
az igen megtisztelõ és komoly munká-

ba. A tizennégy keresztúti állomás után
tizenötödik képként a feltámadásról kellett egy képet alkotnom. Vázlatokat készítettem úgy, hogy a Bibliából tanulmányoztam a történetet, az egyes állomások jeleneteit. Mindig arra szorítkoztam, hogy a legfontosabb személyeket
jelenítsem meg. Bár munkáim zöme a
tájkép és a csendélet, nem idegen tõlem
az emberábrázolás sem. Korábban is
festettem portrékat, többalakos képeket,
csak kisebb számban. Itt inkább az jelentett kihívást, hogy a zománcban miként tudom ezt megvalósítani.

- Amikor a templomban már a helyén
láttad a képeket, milyen érzést váltottak ki belõled?
- Készítés közben igazából nem tudtam átlátni, hogy miként fog a képsor
egészében mutatni a falon. Annak ellenére, hogy tervezéskor elmentem a
templomba, és figyelembe vettem a színeket, az alkotások láttán magam is
meghatódtam. A stációképek a hívek és
a Németországba elszármazottak adományozásából készültek, nevüket kis
tábla jelzi rajtuk. A felszentelés során
Mayer Mihály püspök úr mondta, hogy
ezek a képek nem tíz, húsz évre, hanem
több száz évre készültek.

- Eddig többnyire olaj- és akvarellképek kerültek ki a kezed alól. A közvélemény körében, ha elhangzik a neved, akkor mindenki a festményeidre
gondol. Mióta foglalkozol tûzzománccal? Hogyan kaptad a felkérést a stációk elkészítésére?
- Tûzzománccal már nagyon régóta
szerettem volna foglalkozni, és nagy
örömömre az elmúlt öt-hat évben komolyan elmélyedhettem ezen a területen.
Készítettem is zománcképeket, amit
már láthatott a közönség. Mostani képe-

- Kedves Józsi, szívbõl gratulálunk alkotásaidhoz, sikeredhez!

Lovásziné Anna

Reform Fõzõklub
A Reform Fõzõklub évzáró, egyben libanapi rendezvényét a Prelátusban tartották.
A rendezvény elején Bíró Lajosné Éva klubtitkár köszöntötte a megjelenteket. Külön
köszöntötte a szponzorokat, akik elfogadták
a meghívást. A Reform Fõzõklub Egyesület
tagsága nevében kifejezte köszönetét, hogy
támogatásukkal hozzájárultak a klub színvonalas munkájának megtartásához, valamint sikeres mûködéséhez 2009-ben.

Évikét kérdezem: milyen fõbb rendezvényeken vett részt a klub?
Támogatóink segítségével részt vehetett
a fõzõklub a Paksi Duna-partért Alapítvány
évadnyitó rendezvényén, a Gastroblues
Fesztiválon, a Paksi Szüreti Fesztivál, valamint a Kalocsai Paprikafesztivál rendezvényén. Minden rendezvényen sikeresen szerepelt az egyesület.
Elmúlt 5 éve, hogy a klub önálló klubként
mûködik. A cégbíróság már hivatalosan is
bejegyzett egyesületté nyilvánította a klubot.

Mi a megfogalmazott célja az egyesületnek?
Célja a Reform Fõzõklub Egyesületnek az
egészséges táplálkozás alapelveinek és gyakorlatának terjesztése, az étkezési kultúránk fejlesztése, hagyományos gasztronómia ápolása, átültetése a jelenkor körülményei közé. A gasztronómiai széleslátás, idegen ízekre, kultúrákra nyitottság. A gasztronómiai élmények által a mindennapok

egyhangúságának, megváltoztatásának
elõsegítése.
Az egyesület felkarolja mindazon rendezvények kezdeményezését, melyek a célokat magáévá teszik, és aktívan részt veszünk a paksi lakosság kulturális életében.
Fõ támogatónk a paksi atomerõmû, mely
biztosítja a helyiséget, az eszközöket, és az
utazásainkhoz is támogatást nyújt. A személyes kötõdések is nagyon erõsek, csaknem valamennyi klubtag, illetve hozzátartozójának munkahelye az atomerõmû. A
partneri együttmûködés keretében a paksi Reform Fõzõklub Egyesület gasztronómiai utazásai során kiváló lehetõség kínálkozik arra, hogy elvigye támogatóinak jó
hírnevét. Támogatóinak köre egyre bõvül.
Ezúton szeretnénk felajánlani minden
támogatónknak, hogy amennyiben családi,
baráti összejöveteleket szerveznek, szívesen vállaljuk az ételek elkészítését viszonzásul.
Szeretnénk, ha klubunk más egyesüle-

tek, kollektívák számára is vonzó, példamutató lenne. Felvettük a kapcsolatot más klubokkal is, pl. a szekszárdi Ínyenc Klubbal,
az erõmû orosz klubjával és a Finnlandia
Klubbal is.
A fõzõversenyek során legtöbbször a dobogó legfelsõ fokán álltunk. Bizonyíték erre az Atomfitt rendezvényterem fala, ahol
rendre sorakoznak a bekeretezett okleveleink.
Minden évben, így 2009-ben is részt vettünk egy 3 napos gasztronómiai utazáson.
Kellemes 3 napot töltöttünk Debrecenben,
Nyíregyházán és környékén. Megnéztük
többek között Penyigén hogyan, fõzik a szilvalekvárt és Panyolán a szilvapálinkát. Remek szilvalekváros fánkot ettünk és többféle pálinkát kóstolhattunk.
Évike klubtitkár beszámolója után a klubvezetõ, Kovács János mesterszakács ismertette a klub tagjai által elkészített napi menüt, amit jó étvággyal elfogyasztottunk.
Wollner Pál

Honvéd vagy a Ferencváros mindenképp
igazolni szeretne, és azért, hogy jövõre is
NB I-esek legyenek, mindent megtesznek. Nekünk azonban elõnyünk van velük szemben, és inkább felfelé nézünk a
tabellán. Arra kell koncentrálnunk, hogy
stabilan az elsõ 10-ben legyünk tavaszszal is”- értékelt a csapatkapitány. A Paksi FC jelenleg 9. helyen áll a Soproni Ligában, az együttesre tavasszal 8 hazai és
7 idegenbeli bajnoki vár. A Paksi FC õszszel elsõsorban a védekezését stabilizálta, az elõzõ szezonok hasonló idõszakában 31 kapott gólnál járt a Fehérvári úti
együttes, addig ez a mutató idén 18. Támadásban viszont a 16 találat kevés, en-

nél mindenképp többet remélnek tavaszszal az elsõ osztályú klubnál. A paksi stadionba viszont remegõ lábakkal léphetnek továbbra is az ellenfelek, mivel hazai
környezetben az 5 gyõzelem, 1 döntetlen, 1 vereség imponáló. Az idegenbeli
mérlegen azonban van mit javítani
(4 döntetlen, 4 vereség). A zöld-fehérek a
Ligakupában is bizonyíthatnak. A Ferencváros, az Újpest és a Haladás társaságában a B csoportban küzdenek
Tököliék. A középdöntõben kétszer mérkõznek egymással a felek, a döntõt a csoportgyõztes játssza a másik ág elsõ helyezettjével. A Paksi FC a kupában az Újpest
ellen február 17-én kezd. Faller Gábor

Horváth Zoltánra
emlékeztek

Horváth Zoltánra, a 2009. december 28-án közlekedési balesetben elhunyt kosárlabdázóra emlékeztek Pakson, az ASE sportcsarnok elõtt.
Horváth Zoltán, a harmincéves válogatott kosárlabdázó nagy népszerûségnek örvendett a paksi kosárlabda-rajongók körében, hisz korábban a Atomerõmû
Sportegyesület csapatában is játszott, és így a helyi szurkolók közelebbrõl is
megismerték, megkedvelték. Legutóbb december 12-én láthatta a paksi közönség
városunkban játszani, amikor is a szombathelyi Falco KC színeiben mérkõzött az
ASE csapatával.

Sakksiker
NB I-es csoportmérkőzés negyedik fordulójában mérte össze tudását 2009.
december 20-án az Atomerőmű Sportegyesület és a Budapesti Honvéd
Sportegyesület sakkcsapata. A paksi
sakkozók igen jó játékkal kiütéses győzelmet arattak, és ezzel a bajnokság
második helyét foglalták el.

Számítógépek Csángóföldre
Áttételesen a Moldvai Csángó Magyarok
Szövetsége felhívására, a magyar házba
vezetékes és vezeték nélküli számítógépes hálózatot, számítógépeket telepítettek Frumószára (Szépfaluba) Bákó megyében.
Vissza a közbensõ gyökerekhez, Etelközbe? Úgy terjedt el a köztudatban, hogy
a csángók „lemaradtak” a honfoglalásról.
Mivel a honfoglalás utáni idõkben számos dúlás volt ezen a területen (besenyõk, úzok, kunok, tatárok stb.), nem valószínû, hogy bárki túlélte volna. Inkább
az valószínû, hogy visszatelepült székelyek alapítottak településeket. Mária Terézia hadba akarta õket kényszeríteni, de
nem akartak idegen érdekekért harcolni.
Megtorlásul ágyúval lövettek a tanácskozásra összegyûlt székelyek közé Mádéfalván (1764). Ezután menekültek Bukovinába (török fennhatóság), ahol szívesen
fogadták a dolgos kezeket. Nyelvüket változatlan formában õrizték vagy az új fogalmak idegen szavait magyarul ragozták - területen kívüliségük miatt a nyelvújítás nem hatott rájuk.
Hosszas egyeztetés, számítógépek kiválasztása, felújítása, majd elõzetes programtelepítések után 2009. december 7-én
végre bepakoltak Skoda furgonunkba kollégáink (Glöckner Gábor és Lázár Szabolcs), és nekivágtak a több mint 900 kmes útnak. De hova is kell menni? Hát ott
van Pusztina mellett. A térképen nincs
rajta, az útvonaltervezõk sem ismerik, vé-

gül találtunk egy útleírást fényképekkel
az interneten.
Hétfõn reggel indultunk, éjfélre érkeztünk meg - sorolja az eseményeket Szabolcs. Nagyon kedvesen fogadtak. Valóban nagyon szerényen élnek, de mindenüket megosztották velünk. Finom, bõséges ételekkel jártak a kedvünkbe. Kaptunk szállást - WC az udvar végében, lavórban mosdás -, egy ágyat és egy takarót kettõnknek. Végül megosztoztunk:
egyikünk az ágyban aludt és dzsekivel,
pulóverrel takarózott, másikunk a földön
és övé volt a takaró. Lehet, hogy csak egy
szavunkba került volna… Olyan tisztaság
volt, hogy a padlóról is lehetett volna enni, és a szoba is jól be volt fûtve. Induláskor még útravalót is csomagoltak - csupa
szív emberek.
Reggel kipakolás, üzembe helyezés egy szerver és 5 gép meg egy multifunkciós színes lézer (szkennel, nyomtat,
másol, faxol). Természetesen ott derült
csak ki, mi is kellene nékik és hogyan.
Így lehetett újra telepíteni szinte mindent
- szerencsére számítottunk rá és vittünk
mindent - este 10-ig eltartott, de Gábor hajnal 2-ig állítgatta az illesztõ-programokat,
mellyel így akár videót is lehet vágni. Reggeli elõtt még egy-két biztonsági ellenõrzés, majd másik, rövidebb, jobb úton indultunk vissza, így már este 10-kor Szekszárdra értünk. A jól végzett munka fáradságával gyorsan álomba merültünk.
gyulai

