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Az önkormányzat és az atomerőmű vezetőinek találkozója
Paks város és az atomerőmű vezetői
közös megbeszélésre gyűltek össze
2010. április 13-án. A Prelátusban
tartott találkozón az önkormányzat
vezetői, képviselőtestülete és a Paksi
Atomerőmű Zrt. vezetői kölcsönösen
tájékozódtak egymás munkájáról, a
várost és az erőművet érintő eseményekről, a jövőbeli tervekről.

olyannak kell lennie, amelyre az utódok
büszkék lehetnek, és ami azt igazolja viszsza, hogy jól dolgozott együtt a város és az
atomerőmű.
A nyilatkozatokat követően a két vezető
köszöntötte a találkozó résztvevőit, majd
a város történetéről hangzott el visszaemlékezés. A továbbiakban Hajdú János polgármester prezentációban, régi képekkel
illusztrálva az atomerőmű építkezés megindulásától mutatta be a város múltját és
fejlődését. Említést tett a beruházásokról és
az önkormányzati munkákról. A gazdasági terület jellemzőinek ismertetése mellett
beszámolt az utolsó nyolc évben zajló fejlesztésekről, és kitért az oktatási, egészségügyi, szociális, közművelődési és a sportot
érintő kérdésekre. Dr. Blazsek Balázs cím-

zetes főjegyző az önkormányzat szervezeti
felépítéséről, az egységek feladatköréről
adott tájékoztatást.
Süli János vezérigazgató az atomerőmű
múlt évének eredményes zárásáról, a teljesítménynövelés megvalósulásáról ismertette a résztvevőket. Kiemelte az atomerőműnek a hazai villamosenergia-termelésben
betöltött szerepét és a teljesítmény kihasználási tényező javulásából adódó termelésnövekedést. Többek között elmondta, hogy
eddig tizenkétezer látogatója volt az erőmű
mobil tájékoztatókamionjának, ami az elmúlt év októberétől járja a környéket, és ez
év májusáig 94 településre látogat el. Süli
János miután ismertetést adott a bővítésről,
szólt a partnerségről, valamint a térség- és
településfejlesztésről.
Lovásziné Anna
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A Magyar Tudományos
Akadémia Vezető Kollégiuma
Wahrmann Mórérmet adományozott
Hamvas Istvánnak, a Paksi Atomerőmű
Zrt. vezérigazgató-helyettesének. Hamvas István az érmet több évtizedes, az
atomenergia területén elért kiemelkedő
műszaki-tudományos teljesítményéért,
valamint a Magyar Tudományos Akadémiával és intézeteivel kialakított eredményes szakmai együttműködés megteremtéséért kapta.

A megbeszélés előtt Hajdú János polgármester és Süli János vezérigazgató rövid
tájékoztatást adott a média képviselőinek,
melyből az alábbiakban közlünk rövid öszszefoglalót.
Hajdú János polgármester elmondta,
hogy erre a találkozóra évek óta az erőmű
kezdeményezéseként kerül sor, de a mostani alkalommal az önkormányzat a vendéglátói szerepköre mellett a város fejlődését,
az önkormányzat feladatát ismertető prezentációval is bemutatkozik az atomerőmű
vezetése előtt. A város polgármestere fontosnak tartja, hogy kölcsönösen informáltak legyenek egymás helyzetéről. Ennek
kapcsán említést tett arról, hogy hétéves
gazdasági programban határozták meg céljaikat, és az atomerőmű bővítésének előkészítéséből adódóan a jövőben új feladataik
is lesznek.
Süli János vezérigazgató meglátása szerint a bővítés előkészítése ügyében számos
olyan új feladat adódik majd, amiben együtt
kell dolgoznia a polgármesteri hivatalnak
és az atomerőműnek, kezdve a munkások
elhelyezésétől az oktatás, képzés beindításán át a lakópark és a közlekedés szervezéséig. Süli János kiemelte annak fontosságát, hogy az itt működő atomerőműnek

Az atomerőmű anyagi segítségnyújtásával
megújult Pécs turisztikai táblarendszere.
Ez az idegenforgalmi szempontból jelentős és egységes útbaigazító táblák, térképek és kiadványok egységes rendszerét
jelenti, amely méltó az Európa Kulturális
Fővárosa címhez.
A rendszer átadását beharangozó sajtótájékoztató április 15-én volt a Pécsi Kulturális Központban, ahol dr. Páva Zsolt,
Pécs polgármestere méltatta a rendszer jelentőségét és megköszönte az atomerőmű
segítőkészségét. Süli János vezérigazgató
az atomerőmű régiós szerepvállalásából
fakadó támogatási szándékát hangsúlyozta, kiemelve, hogy sok paksi diák élvezi és
élvezte eddig is Pécs oktatási és kulturális
szolgáltatásait.
Ezt követően dr. Páva Zsolt átadta Süli Jánosnak a „Pécs Európa Kulturális Fővárosa
2010 turizmusának főtámogatója” címet
jelképező oklevelet.

Környezetvédelmi vetélkedő az ESZI-ben

Magyar-Francia Atomenergia Szakmai Nap keretében 2010. április 27-én francia
szakértői csoport érkezett az atomerőműbe. A paksi látogatásra a Budapesten, április
26-án kezdődött rendezvény második napi programjaként került sor. A budapesti első szakmai
napon A magyar nukleáris ágazat bemutatása címmel tartott előadást az atomerőmű egykori szakembere, Kovács Pál, a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium főtanácsosa, aki a paksi
erőmű-látogatásra is elkísérte a vendégeket. Az atomerőművel való ismerkedés során a francia
szakértők amellett, hogy üzemlátogatáson vettek részt, előadásokat is hallhattak, ahol többek között
Lenkei István kapacitásbővítési igazgató adott számukra tájékoztatást.

Április 10-én szakmai megbeszélésre érkezett Paksra a Mavir Zrt. menedzsmentje.
A PA Zrt. cégvezetésével tartott találkozóra második alkalommal került sor, melynek keretében kölcsönösen áttekintették az aktuális kérdéseket. A vendégek üzemlátogatáson is részt vettek, ami kiterjedt a 400
kV-os állomás és a látogatóközpont megtekintésére is.

Április 20. és 22. között rendezték meg
a Paksi Energetikai Szakközépiskola és
Kollégium szervezésében a XIII. Környezetvédelmi és Vízügyi Országos Szakmai
Tanulmányi Versenyt, a Környezetvédelmi
és Vízügyi Minisztérium megbízásából.
Szabó Béla, az ESZI igazgatója arról tájékoztatott, ez egy különleges és ritka esemény egy iskola életében. 20 tanuló jutott
a döntőbe az ország hét középiskolájából,
közülük 4-en az ESZI-t képviselték.
A környezetvédelmi OSZTV két ismeretkörben, a környezetvédelmi és a vízügyi
témakörben mérte fel a diákok felkészültségét, de itt Pakson volt egy harmadik, a
gyakorlaton alapuló, ún. szakmaspecifikus
megmérettetés is. A környezetvédelmi
OSZTV ünnepélyes megnyitóját április
21-én tartották az ESZI főiskolai előadójában. Az ünnepélyes eredményhirdetésre
és díjátadásra április 22-én, a Duna Hotel
aulájában került sor.
A környezetvédelmi kategóriában a
legjobb Simon László Ferenc, a budapesti
Petrik Lajos Szakközépiskolából, a második
helyezett Csesznik Attila, a Szolnoki Műszaki Szakközépiskolából, míg a harmadik
helyet Szűcs Árpád, szintén a Szolnoki Műszaki Szakközépiskolából szerezte meg.
Négy ESZI-s diák is szép eredményt ért
el: Okner Erika, Nyitrai Izabella, Feil József,
Pecz Achilles Benjamin.
A vízügyi kategória dobogósai: első
helyezett Tóth Péter Szolnoki Műszaki
Szakközépiskola, második: Nemes Zoltán
a Somogyi TISZK középiskolából,harmadik
Baksi Adrienn szintén a Szolnoki Műszaki
Szakközépiskolából.
A helyezettek és a 70% felett teljesítő résztvevők felmentést kaptak a szakmai vizsgáik

A verseny résztvevői a látogatóközpontban

Az OSZTV megnyitója

egyes moduljainak teljesítése alól, vagy akár
teljes vizsgamentességet is szerezhettek. Az
államtitkári köszöntő után Süli János vezérigazgató átadta a paksi atomerőmű ajándékait a résztvevőknek, köszönetet mondott
és díjazta a felkészítő tanárokat, majd a

győzteseknek impozáns
különdíjakat adott át.
Minden résztvevő
nagyra értékelte az ESZI
körültekintő, mindenkire odafigyelő rendezését,
külön méltatták az Paksi
Atomerőmű Zrt., az ESZI
Alapítvány és az ESZI
példaszerű kapcsolatát,
együttműködését.
A környezetvédelmi vetélkedő országos versenyfelelőse Cserkutiné Illyés
Ágnes vezető tanácsadó,
a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési
Intézet tanácsadási osztályának dolgozója, egykori ESZI-s tanár volt. A verseny
befejezését követően a résztvevő diákok
és kísérő tanáraik látogatáson vettek
részt az erőműben.
Wollner Pál
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ABDULLAH ATOMVÁROS
„Abdullah Király Városa az Atom- és
Megújuló Energiáért” néven fut SzaúdArábia új nukleáris központja. A cél: a
nukleáris energiával kapcsolatos kutatás,
üzletkötés és egyéb kapcsolódó tevékenységek koordinálása és végrehajtása. A
centrumot egy április 17-én keltezett királyi
rendelet nyomán hozták létre Abdullah bin
Abdulaziz utasítására. A fentieken kívül a
város lesz majd a felelős a már létező,
illetve jövőben köttető atom- és megújuló
energiát érintő nemzetközi szerződések
hazai végrehajtásának biztosításáért is. A
kezdeményezés költségvetését főként az
állami büdzséből biztosítják majd.
(Forrás: World Nuclear News)
MARS-JÁRÓ NUKLEÁRIS
ENERGIÁVAL
A Mars Tudományos Laboratórium (becenevén Curiosity, azaz Kíváncsiság) Marsjáró járműje évek óta fejlesztés alatt áll,
és nem egy problémát hárítottak már el a
fejlesztésével kapcsolatban a tudósok. A
mérnökök most épp a jármű mini-atomerőművén dolgoznak. Fő üzemanyaga
4,8 kg plutónium-dioxid lesz – leginkább
Pu-238. (Forrás: Space.com)
USA-MINISZTER
A KISREAKTOROK MELLETT
Az úgynevezett kis- és moduláris reaktorok
mellé állt az amerikai energiaügyi miniszter,
Steven Chu is. A vezető amerikai napilap, a
Wall Street Journal publicisztika rovatában
azt fejtegette a felelős tárcavezető, hogy
miért lenne pozitív az efféle reaktorokon
való munkálkodás. A miniszter szavaival
élve: „Ha ki tudjuk fejleszteni ezt a technológiát az USA-ban és amerikai munkásokkal
tudjuk megépíteni ezeket a reaktorokat,
akkor kulcsfontosságú versenyelőnyre tehetünk szert.” A kisreaktorok teljesítménye
bár alacsonyabb a jelenlegi nyomottvizes
átlagkonstrukciókénál, gazdaságilag akár
előnyösebbek is lehetnek bizonyos szolgáltatóknak. (Forrás: Wall Street Journal)
JAPÁN ÚJ ERÕMÛVEKET TERVEZ
A világ második legnagyobb gazdaságát
magáénak tudó Japán már most is jelentős számú atomerőművel rendelkezik, de
még többet szeretne – legalábbis egy
releváns tudósítás szerint. Jelen pillanatban az ország villamosenergia-szükségletének közel egyharmadát biztosítja
a nukleáris energia. A kormány tervei
szerint a bővítésre két lépcsőben (2020,
2030) kerülne sor. Az erőművekről júniusban várható hivatalos bejelentés.
(Forrás: Agence France-Presse / Nikkei)

Simon Zoltán

A Mavir beruházásában elkészült a nyugat-dunántúli térség ellátásbiztonsága, illetve az európai villamosenergia-rendszeren belül a nemzetközi átviteli kapacitás növelése szempontjából meghatározó jelentőségű, Szombathely
- Országhatár - Bécs 400 kilovoltos összeköttetés, melyet április 4-én adtak át.
Az EU támogatásával kiépített vezeték a rendszerirányító Mavir és ausztriai partnercége, a Verbund-Austrian
Power Gird (Verbund APG) közös beruházásában
készült el. Tari Gábor, a Mavir vezérigazgatója szerint
a már meglévő Győr-Bécs összeköttetés mellett az új
távvezeték üzembe helyezésével tovább erősödött a
nyugat-dunántúli térség villamos energia ellátásának
biztonsága, valamint a hazai és az osztrák rendszer
összeköttetése. Az új távvezeték - melyre mintegy 700
millió forintot költött a Mavir - bekapcsolásával az európai villamos energia rendszeren belül is jelentősen nő
az átviteli kapacitás. Az elmúlt évek fejlesztései alapján
(15 év alatt sikerült felújítani és korszerűsíteni mind a
26 hazai alállomást, amelyek közül a SzombathelyVép alállomáson már négy 400 kilovoltos távvezeték
halad keresztül) a magyar villamosenergia-hálózat ma
már európai színvonalú, és mindenben megfelel az
uniós követelményeknek.
A mostani fejlesztés előzménye, hogy a Győr-Bécs
összeköttetés már 1992-ben kiépült, de miközben a
magyar oldalon kettőzött rendszer létesült, az osztrák
oldalon a két rendszerből csak egy valósult meg, ezt
pótolták most. Időközben részben a nem használt rendszer felhasználásával már 2006-ban kiépítette a Mavir
a Győr-Szombathely közötti 400 kilovoltos távvezetéket, tavaly pedig átadták a Szombathely-Hévíz közötti
két rendszerű 400 kilovoltos távvezetéket is, mégpedig
valamennyit a vépi alállomás érintésével. Mayer Gy.

Az április 9-én megtartott évzáró rendes
közgyűlésen elfogadták az MVM Zrt., illetve
az MVM-társaságcsoport elmúlt évi gazdálkodásáról és vagyoni helyzetéről készített
társasági, illetve összevont (konszolidált)
beszámolóját és üzleti jelentését. Eszerint a
társaságcsoport tavalyi összevont mérlegét
és eredménykimutatását 814 727 millió forint összevont mérlegfőösszeggel, és 60 811
millió forint összevont adózott eredménnyel
fogadták el. A közgyűlés elrendelte, hogy a
társaság az adózott eredménye terhére fizessen összesen 35 055 millió forint osztalékot
a társaság részvényeseinek, azaz alapvetően a magyar államnak, amely az MVM-nek
99,87 százalékos tulajdonosa. Mivel 2009
decemberében a tulajdonos döntése alapján
20 milliárd forint osztalékelőleg fizetésére
került sor, a még fennálló mintegy 15 milliárd forint osztalék kifizetésére ez év augusztusától kerül sor.

2010. április 29-én tette közzé a nukleáris biztonságról szóló felmérésének eredményeit az Eurobarometer.
A kapott adatokat az Európai
Atomfórum (Foratom) foglalta össze.

Cégmajális. Kellemes hangulatban, gazdag szórakoztató program és a hagyományos főzőverseny kíséretében
zajlott a Paksi Atomerőmű Zrt. idei cégmajálisa. Ez alkalommal adták át az erőmű dolgozóinak az Atomerőmű
Kiváló Karbantartója és az Atomerőmű Kiváló Üzemeltetője díjakat, valamint az Igazgatósági Nívódíjakat.

A felmérések alátámasztják az atomenergia általános társadalmi elfogadottságának növekedését. Az Európai Unió
polgárainak 56%-a szeretné fenntartani
vagy növelni a nukleáris energia arányát, ami 8%-os növekedést jelent az előző, 2007-es felmérés óta. Az európaiak
68%-a gondolja úgy, hogy az atomenergia
használata segít csökkenteni az Európa
függetlenségét az energiaimporttól, 51%
szerint hozzájárul az energiaárak stabilan tartásához.
Az EU polgárok 59%-a meg van győződve
arról, hogy az atomerőművek biztonságosan üzemeltethetők. Közép-Európában ez
az arány még nagyobb. Magyarország az első ebben a rangsorban: itthon az emberek
80%-a bízik az atomerőmű biztonságosságában. Finnországban 78%, Szlovákiában
77% a nukeáris biztonság iránti bizalom.
Az európai polgárok az információforrások
közül leginkább a szakembereknek hisznek, második helyre a nukleáris hatóság
hihetősége került.
Hadnagy Lajos

Tovább terjeszkedik az MVM
Majdnem 100 milliárd forinttal nőtt
a Magyar Villamos Művek (MVM)
Zrt. vagyona az elmúlt két évben az
akvizícióknak és a fejlesztéseknek
köszönhetően, így a csaknem 100
százalékban állami tulajdonú cég
tulajdonosa által jóváhagyott konszolidált mérleg szerint a cégcsoport
eszközeinek értéke 815 milliárd forint
volt a múlt év végén.
Az MVM elfogadott stratégiájának megfelelően folytatja piacszerző lépéseit, melynek
keretében várhatóan az idei év közepén
újabb három áramhálózati cégben szerez
tulajdont, mert az E.ON Hungáriával tavaly született megállapodás értelmében
bevásárolhatja magát az E.ON három társaságába.
Az E.ON Tiszántúli, az E.ON Dél-dunántúli és az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Társaságok átvilágítása befejeződött,
most folyik az értékelés, így még a nyáron

Kiemelkedő nyereség
Az eddigi legjelentősebb, 60 milliárd
forint feletti nyereséget ért el az elmúlt
évben a Magyar Villamos Művek
(MVM) Zrt. A cégcsoport április 9-i közgyűlésén arról is döntés született, hogy
a társaság a 2009. évi adózott eredménye terhére fizessen összesen több mint
35 milliárd forint osztalékot a társaság részvényeseinek, azaz alapvetően a
magyar államnak, amely az MVM-nek
99,87 százalékos tulajdonosa.

Nőtt az atomenergia
elfogadottsága az
Eurobarometer szerint

Átadták a Szombathely Bécs közötti távvezetéket
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Kishírek a nagyvilágból
2010. május

Mártha Imre vezérigazgató a beszámoló ismertetésekor kiemelte, hogy az MVM-csoport
fennállásának legeredményesebb évét zárta,
melynek jelentőségét tovább növeli, hogy a
kiemelkedő jövedelmezőséget több nehezítő
külső és belső körülmény – a gazdasági válság okozta villamosenergiaigény-csökkenés,
vagy az alacsonyabb nagykereskedelmi értékesítési árak – ellenére sikerült elérni. A
közgyűlés egyben elfogadta az MVM Zrt., valamint az MVM-csoport 2010. évi üzleti tervét
és az elkövetkező két üzleti évre vonatkozó
kitekintést, benne a cégcsoport aktualizált
középtávú üzleti stratégiáját. Mártha Imre a
napirend kapcsán hangsúlyozta azt is, hogy
a stratégia kiemelt feladatként rögzíti a cégcsoport tőzsdei elvárásoknak is megfelelő
átlátható, eredményes működését. Fontos
feladat az MVM hazai piacon való tulajdonosi jelenlétének erősítése, elsősorban a cég
termelői portfoliójának fejlesztését szolgáló
beruházások folytatása révén.
A közgyűlés tulajdonosi döntéssel megerősítette azt is, hogy Magyarország (ahogy a
Mol esetében is) az MVM-csoportnál a rendszerirányítás tevékenységi függetlenségét az
integrált vállalatcsoporton belül rögzítő ITO
(Independent Transmission System Operator)
modellt választja az Európai Unió III. liberalizációs csomagjában a hálózatüzemeltető szervezet és a nemzeti energiatársaság viszonyát
rögzítő megoldások közül, a hazai szabályozási
környezet változásával is összhangban. M.Gy.

megszülethet a szerződés – hozta nyilvánosságra Mártha Imre vezérigazgató. Az
átvilágítás a legutóbbi 15 év változásaira
koncentrált, hiszen korábban az MVM
szerves részét képezték a közép- és kisfeszültségű elosztói hálózatok. Nagyon
lényeges, hogy a tulajdonszerzést követően az MVM 15 évvel az áramszolgáltatók
privatizációja után ismét tulajdonosa lesz
a közép- és kisfeszültségű elosztóhálózat jelentős részének. A további tulajdonszerzés
a cégcsoport stratégiájának része, hiszen
az MVM-csoport tavaly a vagyonát a Mavir
hálózatfejlesztéseivel, a szélerőműparkot
üzemeltető Hungarowind Kft. megvásárlásával, a német RWE többségi tulajdonában
lévő Elmű és ÉMÁSZ tavaly megszerzett
15, illetve 10 százalékos tulajdoni hányadával, két új erőműprojekt már megvalósult
befektetéseivel és a megvásárolt székházzal növelte. Mindezek mellett a francia
Electricité de France (EdF) tulajdonában
lévő Démásszal is folytak hasonló tárgyalások. Az elmúlt két évben az akvizícióknak

Az atomenergia
versenyképes!
Az atomerőművekben megtermelt elektromos
energia olcsóbb lehet a szén-dioxid-elnyelő és
-tároló rendszer nélkül működő széntüzelésű, illetve a földgáztüzelésű erőműveknél, ha alacsony a
beruházási hitelek kamata, illetve ha a szén-dioxid-kvóták ára tonnánként 30 dollár körül alakul
- derül ki az OECD mellett működő International
Energy Agency (IEA) és Nuclear Energy Agency
(NEA) közös jelentéséből. A helyi körülményektől
függően a szél- és a vízi energia is versenyképes
lehet az áramtermelésben - jelenti ki a 21 ország
190 erőművének adatait feldolgozó dokumentum. Hangsúlyozza továbbá, hogy a következő
években számos tényezőtől függ majd az elektromos energia ára, a legnagyobb mértékben
a kamatoktól, kevésbé az üzemanyagár-ingadozásoktól és CO2-kibocsátás költségeitől, de az
említetteken túl például a rendelkezésre állástól,
élettartamtól, a beruházás időtartamától, a leszerelés és hulladékkezelés költségeitől is. A jelentés
alaperőmű üzemmódot feltételezve villamosenergia-termelési egységköltségben (levelised cost of
electricity, LCOE, USD/MWh) hasonlítja össze a
2015-re üzembe lépő beruházások során megvalósuló különböző technológiákat.
A tanulmány legfőbb tanulsága, hogy nincs
olyan technológia, amely a világon mindenütt
garantáltan előnyt élvezhetne versenytársaival
szemben. Az IEA és a NEA a költségeik összehasonlítását segítő standardizálások alapján
arra a következtetésre jutott, hogy ötszázalékos diszkontrátánál (adott időpontban érvényes
kamatszint) atomenergiával lehet legolcsóbban

és a fejlesztéseknek köszönhetően majdnem 100 milliárd forinttal nőtt az MVM vagyona. A csaknem 100 százalékban állami
tulajdonú cég tulajdonosa által jóváhagyott
konszolidált mérleg szerint a cégcsoport
eszközeinek értéke 815 milliárd forint volt
a múlt év végén. A tevékenység eredményességét jellemző üzemi szintű konszolidált nyereség elérte a 77,3 milliárd forintot,
amelyet 10,9 milliárd forint pénzügyi nyereség növelt. Így az adózás előtti nyereség
85,4 milliárd forintot tett ki, az adófizetés
után pedig 60 milliárd forint volt a profit.

Az MVM-társaságcsoport pénzügyi helyzetét jól tükrözi, hogy az eladósodottsági
mutató, azaz az idegen források aránya
mindössze 18 százalék, ami nagyon markáns finanszírozási erőt jelent.
A paksi atomerőmű bővítéséről a vezérigazgató az MTI kérdésére elmondta,
hogy a finanszírozás koncepciójával már
foglalkozott az MVM igazgatósága. Biztosra
vehető, hogy költségvetési forrást nem igényel a beruházás, aminek nagyságrendje, a
mértékadó beruházások költsége alapján,
két 1000-1200 megawatt teljesítményű
blokk esetén mintegy hatmilliárd euró. A
bővítés finanszírozása minden bizonnyal
több elemből állhat majd. Ezek között lehetséges, hogy részben a szállítók biztosítják
a pénzügyi forrást, szindikált kereskedelmi banki hitel felvétele is szerepelhet, és
elképzelhető az is, hogy maguk a áramkereskedők is hiteleznek, amit a majdani kedvező árú villamos energia értékesítésének
hasznából fedeznek.
Mayer György

áramot termelni, ezt követik a szén-dioxid-elnyelés nélküli szénerőművek. Tízszázalékos rátánál
már az utóbbiak és a kombinált ciklusú gázerőművek is olcsóbban termelnek az atomerőműveknél – az atomerőművek nagy tőkeigényű
és beruházási költségei és a hosszú építési
idő miatt (tehát a jelenlegi hosszú és bonyolult
engedélyezési eljárás egyszerűsítése nemcsak
a kisebb bürokrácia miatt fontos, hanem közvetlen hatással van a megtermelt áram árára
is). Nagy a bizonytalanság a jövőben valószínűleg kötelezően bevezetendő vagy klímavédelmi
szempontból nagyon ajánlott szén-dioxid-elnyelő
és -tároló rendszerek költségeit illetően, ami
meghatározó lehet a technológiák versenyében. Területi összehasonlításban az atomerőműben termelt áram Európában 62 USD/MWh
(ez 200 Ft/USD középárfolyamot feltételezve
12,40 Ft/kWh), míg az amerikai kontinensen
és Ázsiában 49 és 33 USD/MWh lesz 5%
kamat esetén, 10% kamatnál ezek az árak 105
(21 Ft/kWh), 75 és 49 USD/MWh-ra nőnek.
Egy atomerőmű átlagos beruházási költségét
a tanulmány 4100 USD/kWe (820 000 Ft/
kWe) értékre becsüli, míg az OECD országokban
megtermelt atomerőművi áram érdekes módon
a legdrágább Magyarországon lesz (82 USD/
MWh – 16,40 Ft/KWh – összehasonlításként:
a paksi áram ára 2005-ben 8,32 Ft/KWh volt,
2010-ben eddig 11,06 Ft/KWh).
Ausztráliában, Ázsiában, Dél-Afrikában és az
Egyesült Államok egyes részein a rendelkezésre
álló olcsó szén vonzó lehet az alacsony szállítási költség miatt, ha nem veszik figyelembe
a klíma- és környezetvédelmi követelményeket
– de ez utóbbiakat egyre nehezebb elkerülni a

fokozódó társadalmi nyomás miatt. A földgáz
előnye a rugalmasság és a viszonylag kis CO2kibocsátás, hátránya a magas üzemanyagár és
a nem kielégítő ellátásbiztonság. Az atomenergia
mellett szól, hogy megbízhatóan nagy mennyiségű áram előállítására képes kis CO2-kibocsátás
mellett hosszú távon stabil árakon, ugyanakkor
a befektetés finanszírozása kockázatot jelenthet
elhúzódó beruházás esetén. Megoldandó továbbá a végleges hulladékelhelyezés, az általános
és nukleáris biztonság és a proliferáció kérdése.
Az adatokból az anyag készítői azt a következtetést vonták le, hogy az egyes áramtermelő technológiák versenyképessége nagymértékben függ a mindenkori kamatszinttől,
kisebb, de jelentős függés tapasztalható az
előrevetített szén-dioxid-kibocsátás árától, a
gáz- és szénáraktól – az atomenergia függése a tüzelőanyag árától nem meghatározó.
A megújulók vonatkozásában nagy hatással van az árra az ország- és helyspecifikus
rendelkezésre állás – ami jelenleg offshore
(belső-szárazföldi) telepítésű szélerőműveknél 21-41%, tengerparti erőművek esetében
34-43%, míg fotovoltaikus napenergia-termelésnél mindössze 10-25% (a paksi atomerőmű rendelkezésre állása 85% körül van).
A jövő technológiáinak kiválasztásánál nagy
szerepet játszik majd a finanszírozási források
hozzáférhetősége és a beruházások kockázatát csökkentő nemzeti támogatási politika
és hitelgarancia-rendszer. Az ellátásbiztonság
megteremtése fontos szempont a legtöbb
OECD országban, ezért a kormányok energetikai döntéseinél meghatározó szerepet játszik
majd a jövőben is.
Dr. Szerbin Pável
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A 400/120 kV-os alállomás rekonstrukciója és bővítése

A blokkok 1-1 különálló 400 kV-os vezetékkel csatlakoznak a kapcsolóállomásba, ahol
nagyfeszültségű kapcsolókészülékekkel lehet őket a hálózatra kapcsolni.
A kapcsolóállomás a PA Zrt. tulajdonában van, ezért az üzemeltetésén és a karbantartásán kívül a megfelelő műszaki
színvonal fenntartása is a mi feladatunk.
A kapcsolóállomás egyes részei már 30
éve üzemelnek, ezért a megfelelő üzembiztonság érdekében többször kellett készülékcseréket és rekonstrukciókat végeznünk.
Az első nagyobb rendszerszintű átalakítást 1997-től 2000-ig végeztük, amikor
az országos nagyfeszültségű alaphálózat
összes kapcsolóállomásának adatgyűjtési
rekonstrukciója megtörtént. Az új rendszer
kialakításával a magyar villamosenergiarendszerirányító diszpécserei minden Pak-

Az új megszakító (létesítés alatt)

Rekonstrukció előtti készülék

Rekonstrukció utáni készülék

son történő kapcsolásról és hibáról azonnal
értesülnek, sőt a Budapestről történő távkapcsolási lehetőség is megvalósult.
Adatgyűjtő berendezés
A második projekt a Paks-Pécs közötti
új 400 kV-os távvezeték becsatlakozásának
kiépítése volt a 2003–2004-es években. Az
állomás bővítését nehezítette, hogy a régi
és emiatt elavult (kb. 23 éves) villamos
védelmi és irányítástechnikai rendszerhez
kellett illeszkedni. A bővítés tervezésekor
először ki kellett alakítani az új villamos
védelmi és irányítástechnikai rendszer
koncepcióját. Az állomás bővítésének
tervezésekor így előkészítettük a későbbi
villamos védelmi és irányítástechnikai rekonstrukciót, ami a műszaki elhasználódás
miatt egyre sürgetőbbé vált.
2003-ban megkezdődött a régi és emiatt
alacsony üzembiztonságú 400 kV-os megszakítók cseréje is egy sokkal magasabb
technikai színvonalú készülékre. A fokozatosság elvét betartva évente általában

400 Kv-os állomás

1 készlet megszakítót cseréltünk, illetve
cserélünk. 2011-re az összes fontos helyen
beépített 400 kV-os megszakító új lesz.
Az irányítástechnikai rekonstrukciót az
előkészítettsége és indokoltsága ellenére
is megelőzte az állomás 400 kV-os gyűjtősínjeinek átalakítása, mert az országos
villamosenergia-rendszer biztonsága
szempontjából sokkal nagyobb hatásúnak
bizonyult.
2005-2006-ban a két gyűjtősínes rend-

szert átalakítottuk négy gyűjtősínessé,
ezáltal a paksi blokkok villamos üzemzavar miatti együttes kiesésének kockázata
jelentősen lecsökkent.
2007-ben kezdődött az állomás villamos
védelmi és irányítástechnikai rekonstrukciós projektje. Mivel az állomás folyamatos
üzemét biztosítani kellett, a rekonstrukciós
munkákat a blokki nagy karbantartásokhoz és a távvezetéki karbantartásokhoz
illesztettük.
2008-ban a 2. blokki nagytranszformátorok villamos védelmei és automatikái, a
2. blokki 400 kV-os gépvezeték védelmei,
valamint a 400 kV-os 3-as mező komplett
rekonstrukciója valósult meg.
2009 első félévében rekonstruáltuk a
blokkfüggetlen 400 kV-os 1-es mezőt, a
400/120/18 kV-os hálózati transzformátorok védelmeit és automatikáit, valamint a
120 kV-os betáplálási mezőket. A második
félévben az előző évivel analóg módon a 3.
blokki transzformátorok és 4-es mező rekonstrukciója készült el, az idén pedig a 4.
blokk és 5-ös mező van soron.
A jövő évben zárul a projekt az 1. blokki
transzformátorok és a 2-es 400 kV-os mező
munkáival.
A jövő évben befejeződő rekonstrukciókat követően bátran kijelenthetjük, hogy a
paksi 400/120 kV-os állomás a paksi atomerőmű elvárt üzembiztonságához illeszkedő, a kor műszaki színvonalának megfelelő
létesítmény.
Sziklai György
műszaki főszakértő

Szeminárium a VVER-atomerőművek üzemanyagáról

A rendszeres találkozó hasznos hagyomány a paksi atomerőmű, a finn loviisai
atomerőmű, valamint a nukleáris üzemanyagot gyártó orosz TVEL és háttérintézményeinek szakemberei között. Magyar
részről a hazai tudományos intézetek és az
OAH Nukleáris Biztonsági Igazgatósága is
képviseltette magát az összesen 40 résztvevő között. Megnyitójában dr. Elter József,
a nukleáris főosztály vezetője a megbeszélés aktualitását hangoztatta, hiszen Paks
épp most kezdi meg a II. generációs üzemanyag-kazetták bevezetését. A szervezők
részéről dr. Nemes Imre, a reaktorfizikai
osztály vezetője örömét fejezte ki a nagy
érdeklődés miatt. Későbbi előadásában a
modernizált kazetták paksi próbaüzemének tapasztalatait mutatta be.
Vlagyimir Molcsanov, a TVEL ügyvezetőigazgató-helyettese átfogó előadásában
az elmúlt évek oroszországi üzemanyagfejlesztéseit mutatta be. A fejlesztéseket
a piaci igények: a teljesítménynövelés, az
üzemidő-hosszabbítás, a manőverező képesség iránti elvárás generálja, amelynek
teljes mértékben igyekszenek megfelelni.
Elmondta, hogy a szintén VVER-440 típusú
kolai atomerőmű 4. blokkján ez évtől már
a 4,87%-os dúsítású II. generációs kazettákat is alkalmazzák. Szintén megkezdődik
a VVER-1000-es üzemanyag tapasztalatain
Azatomerőműbentettlátogatástáprilis28-ánaz
Tolkacs Alexander orosz nagykövet és Monics
Jurij, a nagykövet első tanácsosa. A vendégeket
Süli János vezérigazgató és közvetlen vezető
munkatársai fogadták, majd a megbeszélést
követően üzemlátogatásra indultak. Végigha-

lus tekintetében a paksi és
alapuló, több változáson átmás országbeli kollégákkal.
esett, már hatéves működésA TVEL részéről odafigyere tervezett III. generációs
lünk a vevőinknek az aktív
munkakazetták próbaüzezóna üzemeltetésével, az
me, melyekkel 10% hatéüzemanyag fejlesztésével
konyságnövelés érhető el.
kapcsolatos kérdéseire, és
Jani Halinen, a loviisai
gyakorlatilag mindig meg
atomerőmű üzemanyagis oldjuk azokat. Persze előmenedzsere előadásában
fordulnak nagyobb fejtörést
elmondta, jók a tapasztalaigénylő ügyek, de azokban is
taik az orosz üzemanyaggal,
próbálunk közös megoldást
amellyel a 2. blokk üzemel. A
találni. Ez a szeminárium jó
további fejlesztéseknél kulcslehetőség arra, hogy – a haszempont a biztonságos és
tóság képviselőjének bevoa lehető leggazdaságosabb
násával – jelentősebb, stratéüzemeltetés. Ezen a téren a
giai témákat, eredményeket,
tevékenységük fő iránya az
terveket beszéljünk meg
üzemanyag-kazetták kiterszemélyesen. Nagyon haszjedt telephelyi vizsgálata,
V. Molcsanov
nos ez az orosz-finn-magyar
valamint a kiégés növelésére
együttműködés a nukleáris
irányuló kutatások. Céljuk az
egynegyed töltetnyi átrakások elérése és a II. üzemanyag felhasználása terén. Most éppen
aktuális téma a Pakson is bevezetésre kerügenerációs kazetták sikeres bevezetése.
A szeminárium előadásainak színvo- lő II. generációs üzemanyag, amely további
nala és a személyes eszmecserék lehető- perspektívát jelent a VVER-440-es atomerősége sikeres találkozót eredményezett. A művek biztonságos, gazdaságos működtemegjelentek egyetértettek abban, hogy az tése számára. Ezen típusnál gyakorlatilag
együttműködést ebben a formában is foly- nincs is konkurenciája társaságunknak.
tatni kell, célszerűen kétévente más-más Vaszilij Koloszovszkij (osztályvezető-helyettes, MSzZ üzemanyaggyár, Oroszország)
országban szervezett rendezvénnyel.
– A fentieket kiegészíteném azzal, hogy
A résztvevő országok képviselőit kérdeztük a napi kapcsolatok során általában éppen
munkájukról, tapasztalataikról, véleményük- aktuális, szűkebb területet érintő és keveről a VVER-üzemanyag-szemináriummal sebb szakembert igénybevevő kérdésekhez
kapcsolatban:
képest a szemináriumon szélesebb körben –
Jurij Kukuskin (főszakértő, TVEL, Oroszország)
kutatóintézetek, fiatal szakemberek részvé– Szerződéses keretek között folyamatos, telével ¬általánosabb témákat tudunk megoperatív a kapcsolat az üzemanyag-fejlesz- beszélni. Az üzemanyag-fejlesztés mindig
tés, engedélyezés, üzemeltetés, a tapaszta- összetett, de érdekes feladat. A II. generációs
latok felhasználása, a teljes üzemanyagcik- üzemanyaggal kapcsolatban elmondhatom,

hogy annak bevezetése a végéhez közeledik,
hiszen mára minden II. generációs atomerőműben megtörtént az ilyen üzemanyag
megrendelése, leszállítása, több esetben
már jó ideje az üzemeltetése folyik. Miután
2002-ben elkezdtük a kolai atomerőműbe
szállítani a II. generációs üzemanyagot,
nagyon sok további fejlesztésre került sor.
Például a paksi erőmű is saját igényeinek
megfelelő kazetták kifejlesztését kérte, ami
mégis az MSzZ gyár eredeti, II. generációs
fejlesztésein alapszik. Úgy gondoljuk, sikeres a közös munkánk, és a további fejlesztéseknél is erre számítunk.

Vendégeink voltak

Jevgenyij és Porojkov Vlagyimir, akiket Pónya
József, az igazgatóság elnöke, Süli János vezérigazgató és Maróthy László mint kapcsolattartó fogadott. Tájékoztatást kaptak működéséről, eredményekről és jövőbeli tervekről,
majd üzemlátogatáson vettek részt.
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2010. április 8-9-én Tengelicen a Paksi
Atomerőmű Zrt. szervezésében került
sor a VVER-440 típusú atomerőművek
üzemanyagának és üzemanyagciklusának gyártási és üzemeltetési tapasztalatait, a fejlesztés perspektíváit megvitatni
hivatott, soron következő háromoldalú,
finn-magyar-orosz szemináriumra.

ladtak a látogatói útvonalon, és kitérőt tettek a
melegvizes csatornához. A program a Tájékoztató és Látogatóközpontban fejeződött be.

Április 15-én az erőműbe látogatott az
oroszországi „Rosenergoatom” nemzetközi
veteránszövetségének két tagja, Akimov

Jani Halinen
Finnország)

(osztályvezető,

Fortum,

– Korábban kutatás-fejlesztési területen
dolgoztam, de immár öt éve üzemanyagkezeléssel foglalkozom. Elmondható, hogy
nagyon jó a kapcsolatunk a paksi atomerőművel, hiszen több közös munkánk volt, így
az üzemanyag-fejlesztés terén is. A legutóbbi
együttműködés az új generációs üzemanyag
loviisai tesztelésekor kezdődött. Szintén jó a
kapcsolatunk az üzemanyagot szállító orosz
TVEL társasággal is. Mivel még nem jártunk
az oroszországi gyárban, ez a szeminárium jó
alkalom arra, hogy közvetlenül beszélhessünk
meg aktuális, a minket leginkább érdeklő kérdéseket, láthassuk a tapasztalatokat, a fejlesztési irányokat a TVEL szakembereivel. Terveink között szerepel például a kiégetés növelése,
amelyet itt, a magyarországi szemináriumon
is megvitathatunk. Másrészt – mivel két blokkunk közül az egyik amerikai üzemanyaggal
működik – lehetőségünk nyílik a kétféle üzemeltetési és fejlesztési tapasztalat összehasonlítására is. Ezzel ráadásul nemcsak mi,
hanem partnerünk is új tapasztalatot, információt szerezhet.
Hadnagy

Az atomerőmű Tájékoztató és Látogatóközpontja előtti parkban található
a Paksi disputa nevet viselő szoborcsoport, mely az atomenergia-kutatásban és gyakorlati megvalósításában
meghatározó szerepet játszó magyar
tudósoknak állít emléket. A parkban
Teller Ede, Szilárd Leó, Wigner Jenő,
Neumann János, Hevesy György,
Kármán Tódor, Marx György, Habsburg
Ottó és Lévai András bronzból készült
mellszobra látható. Sorozatunkban
szoborparkunk nagyjait kívánjuk
bemutatni olvasóinknak.

FOTÓ: TLK ARCHÍV

A paksi atomerőmű által megtermelt
villamos energia a paksi 400 kV-os
kapcsolóállomáson keresztül jut az
országos távvezeték-hálózatba, emiatt termelésbiztonsági szempontból
kiemelt fontosságú létesítmény.

Szoborparkunk nagyjai

2. rész: Wigner Jenő
„Az atomreaktorok kifejlesztésében és
az atomfizikában az emberiség számára
maradandót alkotott” – ez áll a Wigner Jenő
(Budapest, 1902. november 17. – Princeton,
New Jersey, 1995. január 1.) szülőházán
található emléktáblán. Ő az atomerőműves
szoborparkot bemutató sorozatunk legújabb
részének főszerepelője.
Talán nem véletlen, hogy a gimnáziumi
oktatást kiemelt fontosságúnak ítélte saját
szakmai fejlődésében a tudós. A Fasori
Evangélikus Gimnáziumra nem túlzás az elitiskola címkét ráragasztani: Wigner mellett olyanok jártak még oda, mint pl. Neumann János
(USA Szabadság Érdemrend az elektronikus
számítógép megalkotásáért), Harsányi János
(Nobel-díj a játékelméletért) vagy Andy Grove
(az INTEL vezetője, 1997-ben „az Év Embere”
a Pentium mikroprocesszor kifejlesztéséért).
A gimnáziumot a Műegyetem, azt pedig a
Berlini Műszaki Főiskola, illetve egy princetoni
állás követte. Akkorra azonban a geopolitikai
helyzet kezdett elmérgesedni. Marx György
akadémikus imígyen emlékezett vissza tudós
kollegájának életútjára Hitler színre lépésétől
kezdve: „’33-ban Hitler átvette a hatalmat
Németországban és nem titkolta ambícióját,
hogy egész Európa ura legyen. Wigner eldöntötte, hogy végleg az Egyesült Államokban marad,
ezzel életének új szakasza kezdődött, figyelme
ettől kezdve az új tudományra, az atommagfizikára összpontosult. Az 1930-as években
Wigner lett a magfizika előfutára: felismerte a
magerők rövid hatótávolságát (1933), a magerők töltésfüggetlen voltát (1937), a neutronok
rezonáns befogódását az atommagok energiaszintjein és az atommagok héjszerkezetéről
árulkodó mágikus számokat. Amikor az 1940es években a II. világháború elérte Amerikát
is, ő lett az atomreaktor-technika vezéralakja.
Szerepe volt abban, hogy az amerikai nukleáris
programot elindító Szilárd-Wigner-Teller-levél
eljusson Roosevelt elnökhöz (1939). Ő volt a
világ első atomreaktorának elméleti számítója
és tervezője (1941), és ő tervezte és építette
az első vízhűtéses atomreaktorokat, majd a
reaktorok biztonsága érdekében ő ajánlotta,
hogy a neutronok lassítására szintén vizet
alkalmazzanak. Ma ezen az elven működik a
világ atomerőműveinek 90%-a. De ez már egy
másik történet.”
Wigner Jenő professzor munkája nem maradt
elismerés nélkül: 1963-ban fizikai Nobel-díjat
kapott „az atommagok és az elemi részecskék
elméletének továbbfejlesztéséért, különös
tekintettel az alapvető szimmetriaelvek felfedezéséért és alkalmazásáért”, 1972-ben
pedig Albert Einstein-díjat elméleti fizikai
eredményeiért.
A magyar származású tudós a beköszöntő
1995-ös év legelső napján halt meg, emlékét azonban őrzik: 2000-ben a Magyar
Tudományos Akadémia (a paksi atomerőművel együttműködve) Wigner-díjat alapított a
nukleáris tudomány és technika terén kiemelkedőt alkotó szakemberek jutalmazására.
Ha pedig a kedves olvasó Balatonfüreden
jár, ne felejtse el bevenni a túraprogramba
a vízparti sétát: ott ültetett ugyanis emlékfát
1976-os magyarországi látogatását megörökítendő Wigner Jenő. Sok sikert mindenkinek
Simon Zoltán
a kereséshez!
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Kamionnal érkeztünk
A kiállító kamion április 26-án Bikács községben állomásozott. A településen iskola nem
működik, a gyerekek nagy része Nagydorogra
jár, illetve Vajtára.
A délelőtt nagyon csendes volt, bár látogatóban nem volt hiány. Az önkormányzat – mint
legnagyobb foglalkoztató – alkalmazottai
felváltva tekintették meg a kiállítást. Szép
számmal akadt olyan látogató, aki valamikor
az erőműben dolgozott és örömmel beszélt
emlékeiről. A délelőtti események fénypontja
a közel 20 fős óvodáscsoport látogatása
volt, akik élvezettel kérdezgették, hogy „ez
micsoda?” Ráadásul ők készültek a látogatásra, néhány rajzukat hozták el és adták át
a „kamionos bácsinak”.
Az igazi nyüzsgés délután kezdődött, amikor az iskolások hazaérkeztek. A távolsági buszról leszállva, azonnal a kamionon
teremtek, majd egy rövid tájékozódás után
körbefogták a számítógépeket. A nagy tanulság: ha előadás formájában akartuk volna
megtanítani azokra a kérdésekre, amelyeket
a számítógép tett fel, bizonyosan nagyon
keveset jegyeztek volna meg. Így viszont két
próbálkozás után már kórusban fújták a kérdésekre adandó helyes válaszokat.

Szakmájuk fiatal mesterei
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
szervezésében harmadszor rendezték
meg a Szakma Sztár Fesztivált, a
Szakma Kiváló Tanulója Verseny országos döntőjét, mely 2010. április 26-28.
között a Hungexpo területén várta a
versenyzőket és a látogatókat. A verseny célkitűzése továbbra is kiemelten a
gyakorlatigényes, „fizikai” szakmák társadalmi presztízsének és vonzerejének
növelése, a szakmunkás pályamodell
bemutatása és népszerűsítése volt.
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium
támogatásával megvalósult rendezvényen a
fiatalok az idén 23 szakmában mérték öszsze tudásukat, ezek között gépipari és ahhoz
kapcsolódó hiányszakmák is szerepeltek. A
versenyre jelentkező - a szakképző intézményekben végzős - tanulók létszáma ez évben
2665 fő volt, szemben a tavalyi versennyel,
amelyre 2568 fiatal jelentkezett. Az idei
versenyre jelentkezők szakmánkénti megoszlására jellemző, hogy továbbra is vannak
igen népszerű szakmák, mint az asztalos,
fodrász, cukrász, szakács, kőműves, kereskedő és kozmetikus, míg a 7 fém- és gépipari
szakma (hegesztő, géplakatos, szerkezetlakatos, szerszámkészítő, gáz-, központifűtésés vízvezeték-szerelő) versenyzőinek részaránya összesen mintegy 14 százalékot tett
ki. A döntőbe való bejutáshoz szükséges
írásbeli vizsgák lebonyolítása hagyományosan ez év tavaszán, a területi kamarák
bevonásával történtek. Az, aki az elődöntőben 60 százalék felett teljesített (mintegy

Atomtusa játékos vetélkedõ
A Paksi Turizmusért
Egyesület 2010-ben
8. alkalommal indítja
útjára az Atomtusa
elnevezésű játékát,
melynek célközönsége a középiskolai
korosztály, de a játékba kortól függetlenül
minél több résztvevőt szeretnének bevonni.
– Az Atomtusánknak az a célja, hogy népszerűsítsük az atomerőművet, Paksot,
Szekszárdot és Tolna megye turisztikai értékeit – nyilatkozta Ferenci Richárd, az egyesület elnöke. –Támogatóink segítségével az
idei Atomtusa országos szintűvé válik, és
értékes nyereményeket adhatunk át a játékban résztvevőknek.
A vetélkedő első része interneten zajlik,
mégpedig úgy, hogy a patur.hu honlapon
megjelenő tesztkérdések megválaszolásával
pontokat gyűjtenek a játékosok. A vetélkedő
második részében, ahol eldől a helyezés,
a középiskolák legtöbb pontot összegyűjtött osztályai közül az első három csapat
méri össze tudását. A játékban az osztályok
pontjait a hozzátartozók, barátok vagy csak
egyszerűen a szimpatizálók is növelhetik,
ezért a szervezők bíznak abban, sokan részt
vesznek majd a pontvadászatban. A segítők
között is sorsolnak ki nyereményeket, tehát
mindenkinek érdemes a játékba benevezni
egy elküldött megoldással.
A részletes játékleírást és a játék állását az
egyesület honlapján lehet figyelemmel kísérni.

940 diák) mentesült a szakmai záróvizsga
írásbeli feladatának megírása alól. Annak a
tanulónak pedig, aki a döntőben teljesítette
a szakmai és vizsgakövetelményekben előírt
gyakorlati és szóbeli vizsga-részek legalább
60 százalékát, ezen vizsgarészekből nem
kell záróvizsgát tennie. Az e felett teljesítő
diákok mentesülnek a teljes szakmai vizsga
alól, akiknek száma az idei évben 190 fő volt.
Az országos döntőbe országosan 110 iskolából 224 tanuló jutott be, akikre a verseny
első két napján gyakorlati és szóbeli megmérettetés várt. Az idei Szakma Sztár Fesztivál

Az „Együtt a parlagfű ellen” Alapítvány
idén immár 13. alkalommal meghirdette
kétfordulós lakossági virágosítási versenyét tavaszi és nyári zsűrizéssel Paks Város Önkormányzatának támogatásával az
alábbi kategóriákban: legszebb virágos kertes ház, legszebb virágos lépcsőház és legszebb virágos utca. Két alkalommal kerülnek zsűrizésre a nevezett házak és utcák.
Tavasszal áprilisban és nyáron júliusban.
Az értékelésnél a két alkalommal összesített eredményeket veszik figyelembe.
A zsűri a következő szempontokat veszi
figyelembe az értékelésnél, közterületről
belátható legyen; tiszta, rendezett, virágos,
gyommentes kert; a zsűri nem veszi figyelembe, hogy kertész által vagy önállóan tervezett és gondozott a kert. A versenyzők,
helyezéstől függően virágpalántákban részesülnek, melyek a következő év tavaszán
kerülnek kiosztásra.
Április 26-án virágerdő fogadta azokat, akik a tavalyi évben részt vettek
a virágosítási versenyen és a családi
parlagfűgyűjtésben. Mindegyik kategóriában a résztvevők virágpalántát vehettek
át, így több mint 3600 tő palánta került
kiosztásra.
A családi parlagfűgyűjtésnél mind a 13
család 50-50 tő virágpalántában részesült. A
virágosztást az alapítvány összekötötte egy
kedvezményes virágvásárral, melynek nagy
sikere volt. A vásáron sokféle palánta közül
válogathattak az érdeklődők. Wollner Pál

Kistérségi majális Györkönyben
A Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. és a
Györkönyi Hagyományőrző Egyesület szervezésében a kistérség településeinek, szervezeteinek, egyéni és csoportos alkotóinak,
előadóinak közreműködésével - hagyományteremtő szándékkal április 30. - május 1-jén
Györkönyben került megrendezésre az I.
Kistérségi hagyományőrző majális.
Bodó Katalin kistérségi koordinátor elmondta, hogy ez volt az első ilyen kezdeményezés, melyből a későbbiekben hagyományt szeretnének teremteni.
A kétnapos rendezvény nyitásaként
„Unokáink is látni fogják?” címmel
Wollner Pál fotókiállításának megnyitójára került sor, mely a kistérség tájházait,
gyűjteményeit szedte csokorba. A fotókiállítás megnyitóját Ráday Mihály városvédő
szakember tartotta. Közreműködött a paksi
VMK „emlék-citerazenekara”. A megnyitó
után az érdeklődők kötetlen beszélgetésen
vettek részt Ráday Mihállyal. Május 1-jén
gazdag program várta az érdeklődőket. Kis-

Szoborleltár
könyv alakban
Páday Mihály megnyitja

térségi borverseny, főzőverseny, kézművesek, helyi termékek utcája, népi játszóház,
tréfás majálisi vetélkedő. Az egész napos
műsorban többek között fellépett a paksi
Vetővirág Népzenei Együttes, majd a paksi
kistérség hagyományőrző csoportjainak

műsora következett, a kajdacsi, györkönyi,
dunaszentgyörgyi, paksi, pálfai tánccsoportok, énekkarok. Érdekes volt a bortúra
a pincefaluban és a magyar táncház. A
majálist táncmulatság zárta a Schmuckzenekarral.
Wollner Pál

Oroszos vendéglátás
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megmérettetésen a nőiruha-készítők közül
Fodor Annamária, a kalocsai Dózsa György
Gazdasági, Műszaki Szakközépiskola és
Szakiskola diákja végzett a második helyen,
míg pálya- és iskolatársa, Kukovecz Rita az
előkelő hetedik helyet szerezte meg az országos versenyben. Felkészítő tanáraik Facskó
Jánosné és Jánosi Györgyné. A szobafestőmázoló szakmában Kálóczi Bence Gergő,
aki ugyancsak a Dózsa György Szakiskola
diákja a nyolcadik helyet szerezte meg Kovács József és Kacsala Sándor felkészítő tanárok segédletével.
Péjó Zoltán

Lakossági
virágosítási verseny

A Tűzvirág Táncegyüttes a VMK színháztermében tartotta éves, hagyományos gálaműsorát. Az
előadás első felvonásában a hagyományos táncokból adtak összeállítást Kedvenceink címmel, míg a
második részben egy új koreográfia, Ember az Univerzumban került bemutatásra.

Csillagos ötös a táncosoknak. A modern tánccsoportok magyarországi döntőjébe a paksi Csillag Show
– Tánc Egyesület 17 számmal
jutott be. A döntő küzdelemre
Veszprémben került sor április
17-18-án. Az egyesület nagyon
eredményesen szerepelt, hiszen
9 első, 2 harmadik, 3 negyedik,
1 hatodik és 2 hetedik helyezést
ért el. Gratulálunk az egyesület
minden egyes tagjának a város
hírnevének öregbítéséért tett
fáradozásaikért.

Április 8-án délutánra hívta meg a Paksi Orosz
Klub - a tavalyi meghívásuk viszonzásaképpen
- a Paksi Főzőklub tagjait, hogy vendégül lássák
őket. Ígéretüknek megfelelően oroszos jellegű ételekkel kínálták meg a főzőklub tagjait. A vacsora
az Atomfitt Gesztenyés úti klubhelyiségében lett
megtartva. Az orosz klub tagjai népes csapatot
hoztak össze a menü összeállításához Sutné Vali
vezetésével. Az ételek elkészítése közben elméleti és gyakorlati bemutatóra is sor került az orosz
(ukrán) étkezési szokásokról. Tájékoztatást tartottak a magyar vendégek számára, pl. a zakuszkák
szerepéről, az oroszos vendéglátás és ünnepek
szokásos ételeiről. A javaslatok alapján elkészítetett menüsor a következő volt: Előétel: kis adagban, 3-féle 1 tányéron: vinegret, alivje, szeljotka,
hajában főtt sült krumplival, lila hagymával. Leves:
szoljánka barna kenyérrel. Második fogás: tekintettel a tartalmas levesre káposztás és húsos pirog
volt. Desszert: 2 db szirnyiki, olagyi tejföllel.
A bevitt kalóriák után kellemes beszélgetés következett a két klub tagjai között a menüsorhoz illő
Wollner Pál
borok mellett.

Fontos helytörténeti kiadványt jelentetett
meg a Jámbor Pál Társaság a Paksi Atomerőmű Zrt. támogatásával. A kis színes
könyvecske Paks városának köztéri szobrait és emlékeit mutatja be, csokorba szedve
a szobrokról és emlékekről fellelhető vagy
a szájhagyományban élő adatokat.
A könyv bevezetője előtt olvasható mottó,
miszerint amiről a helyi sajtó megfeledkezik, az elfelejtődik, figyelmeztetés a helyi
írott sajtó szerkesztőinek. Erre jó példa az
atomerőmű irodaépülete előtti parkban
álló „Turbina” című szobor, amelyről csak
az Atomerőmű Építői című üzemi lapban
megjelent fotó segítségével állapítható meg
a szobor felállításának ideje, illetve az élő
tanú – Kemény Csaba – elmondása alapján.
A kiadvány segítségével bebarangolhatjuk
a várost és peremrészeit, időnként elcsodálkozva egy–egy, eddig még nem látott
alkotáson.
A könyv szerkesztője Beregnyei Miklós,
lektora Bencze Barna, a borító Vincze Bálint
munkája. A könyv az erőmű jóvoltából ingyenes, a Látogatóközpontban és a Pákolitz
István Városi Könyvtárban szerezhető be,
amíg a készlet tart.
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Rendkívüli
osztálytabló
Ács György • Mûszaki igazgatóság, rendszertechnikai
osztály, vill. és ir. techn.
csoportvezetõ
A Kandó Kálmán
Műszaki Főiskolán
szerzett műszaki
tanári, illetve villamos üzemmérnöki diplomát. A
paksi atomerőműbe pályázat útján
került, ahol 1982
augusztusa óta dolgozik.

– Kedves Gyuri, hogyan indult erőműves pályautad?

– A villamos osztályon kezdtem, majd
1984-től 1986-ig üzemvitelesként mint
villamos szolgálatvezető dolgoztam. Ezt
követően 16 évet az ESZI-ben töltöttem
el. Itt jelentős szerepet vállaltam az erősáramú képzés létrehozásában, továbbá
az elméleti és gyakorlati oktatást szer-

Petovári Zoltán • Mûszaki
igazgatóság, gépész mûszaki osztályán (Erbe alkalmazásában) vezetõ szakértõ
1976-ban végzett a
Moszkvai Energetikai Intézetben. A
Gyár- és Gépszerelő Vállalatnál
hét évig dolgozott
turbinaszerelésen,
amiből 2,5 évet
NDK-ban a KKW
Nord Atomerőműben, majd 1979-től az
1. sz. turbina szerelésének megkezdésétől Pakson töltött.

– Kezdeti erőműves éveid miként
alakultak?

– 1983-ban a 2. blokk üzembe helyezésére az Erbéhez mentem át turbina-üzembehelyezőnek. 1985-től az
atomerőmű átvette a beruházást és az
üzembe helyezést, ekkor kerültem át én
is turbinaberuházási és üzembe helye-

Kovács András • Mûszaki
igazgatóság, rendszertechnikai osztály, osztályvezetõ
– András, először
kérlek, mesélj az
eddigi erőműves
munkásságodról, előmeneteledről!

– A repülőműszaki főiskola elvégzését követően
1983-ban kerültem az erőműbe, de nem
ez az első munkahelyem. Ma sem tudom miért, de „turbinás” végzettségem
ellenére primer köri gépészként kezdtem. Végigjárva a szamárlétrát 1992ben blokkügyeletesként vettem búcsút
az üzemviteltől. Ekkor alakult a biztonsági igazgatóság és odacsaltak biztonsági mérnöknek. „Bigi boy” – mondták
a régi kollégák. Büszke vagyok erre
az időszakra. MÜSZ-karbantartó voltam közel 10 évig. Ez egy bonyolult és
nagy szakértelmet kívánó feladat. Az
atomerőműves rendszerek biztonsági
osztályba sorolását sokak próbálkozása után nekünk sikerült megalkotni a
VVER-blokkra. Ennek kapcsán először
készült olyan adatbázis, ami a technológiai rendszerek teljes leltára. 2002-

veztem, irányítottam, valamint oktatási
tevékenységet végeztem. 2002 augusztusától visszatértem az erőműbe. Rövid
üzemviteli tevékenységet követően a
rendszertechnikai osztályra kerültem,
ahol rendszerfelelősi, majd vezetőmérnöki beosztásban dolgoztam. 2008 őszétől
a villamos és irányítástechnikai csoport
vezetője vagyok.

– A teljesítménynövelési munkálatokban mióta veszel részt? Milyen
feladatok hárultak rád?
– A teljesítménynövelési alprojekten
belül létrehozott villamos teamben 2003tól dolgoztam. Feladatunk volt a teljesítménynövelésben érintett villamos főberendezések alkalmasságának a vizsgálata. Ezen belül kiemelt szempont volt a generátorok megfelelőségének ellenőrzése,
ellenőriztetése, melyben rendszerfelelősi
beosztásom, valamint érdeklődési köröm
miatt fokozott energiával tevékenykedtem. A feladat kiterjedt az általános tervezési adatok alapján történő ellenőrző

zési csoportvezetőnek. 1987 után rövid
ideig az 1000-es blokkok előkésztésén
majd biztonságnövelő feladatok beruházási munkáin dolgoztam. A műszaki
felülvizsgálati tervek készítésének beindításakor csoportvezetőként tevékenykedtem. 1996-ban kerültem vissza újra
a turbinához. Ekkor kezdődött meg a
turbinaretrofit. 2000-2003-ig a Szekunder köri Rekonstrukció Projekt vezetője
voltam. 2003-2005-ig kisebb teljesítménynövelő átalakításokat végeztünk.

– Akkor most kérlek, mesélj a teljesítménynövelésről!

– 2006 és 2009 között a reaktor teljesítménynöveléshez kötődő turbinás
átalakítások lettek megvalósítva, pontosabban a turbina 1. fokozat diafragmájának (fúvókakoszorújának) cseréje
és a szabályzórendszer átalakítása. Ez
általában ismert tény, de csak a turbinával foglalkozók körében ismert az az
átalakítás, amelyet 1999-ben és az azt követő években végeztünk el valamennyi
turbinán. E nélkül az átalakítás nélkül

ben a feladataimmal együtt a műszak
igazgatóságra helyeztek. 2004-ben az
üzemzavart követő vezetőcserék során
kineveztek a rendszertechnikai osztály
élére, ebben a beosztásban dolgozom
azóta is.

– A te szemeddel nézve hogyan kezdődött a teljesítménynövelés?
– A teljesítménynövelés (tn) gondolata már a ’80-as évek óta foglalkoztatta
az erőmű szakembereit. Ennek műszaki alapja az, hogy a VVER-440-es blokk
jelentős biztonsági tartalékokkal rendelkezik. A belső elvárás az volt, hogy
nem lazulhatnak a biztonsági előírások
és a tn megvalósítása nem veszélyeztetheti az üzemidő-hosszabbítást (üh). Az
elvi engedélyt 2003 áprilisában hagyta
jóvá a hatóság, így megindulhatott a
megvalósítás. Mi persze erről nem sokat tudtunk, mert az engedélyeztetés a
Teljesítménynövelési Projekt munkája
volt. 2004 elején én még csak kezdtem
átvenni az osztályvezetői feladatokat,
amikor beugrott hozzám Szőke Larisza,
és tájékoztatott arról, hogy milyen szerepet szánt az osztálynak a tn megvalósításában. Bemelegítésként írjuk meg
a rendszerelemzéseket, amelyek bemutatják a rendszerek emelt teljesítményen történő viselkedését. Éppen eléggé
lekötöttek minket a kezdődő üzemidő-

számítások elvégeztetésére (ALSTOM),
majd a generátoronkénti ellenőrző méréseket végeztem. Ezek eredményeinek
figyelembevételével a lehetséges javító
beavatkozások közül a team által elfogadott megoldások megvalósításának
elfogadtatása és azok hatékonyságának
vizsgálata vált fő feladatommá.

– A sok emberrel való közös munka
számos problémát vethet fel. Voltak
álmatlan éjszakáid? A kollégákkal
milyen kapcsolatot sikerült kiépítened?
– A napi feladatok elvégzése mellet a
teamben történő munkavégzés, a hétvégi
mérések fárasztóak, de egyben - szakmai
szempontból - hasznosak voltak. Időnként előre nem látható események is
okoztak álmatlan éjszakákat. Így utólag
már kijelenthetjük, hogy a generátorokkal kapcsolatosan meghozott döntéseink
helyesek voltak. Az időnkénti kemény viták megmaradtak szakmai szinten, azok
nem rontották a köztünk lévő kollégiális,

A teljesítménynövelés megvalósításában jelentős szerepet
játszó, komoly feladatot végző munkatársaink bemutatását az előző számunkban kezdtük. Most folytatjuk a sort,
és szintén olyan kollégák nyernek bemutatást, kik a teljesítménynövelésből aktívan kivették részüket.
esetenként baráti kapcsolatokat. Külön
öröm számomra, hogy a teljesítménynövelés kapcsán több volt tanítványommal
dolgozhattam együtt.

– Most, hogy befejeződött a teljesítménynövelés és nívódíjat kapott érte
a cég, hogyan tekintesz vissza erre a
feladatra, mennyire érzed magadénak, mit jelent ez a siker számodra?
– Természetesen jó érzés arra gondolni, hogy személyesen is jelentős szerepet játszhattam az elért sikerben, de
összességében ezt a kiváló csapatmunka
eredményének tekintem és büszke vagyok rá, hogy tagja lehettem a villamos
teamnek.

– Péter fiadat sokan ismerjük, hisz
az ország neves sakkozója, de azért
kérlek, mesélj róla, és családod többi
tagjáról is!
– Feleségem a Deák Ferenc Általános
Iskolában tanárnőként tevékenykedik.
Peti az Országgyűlés Külügyi Hivatalá-

az 1. sz. csapágy axiális csapágypofák
nem lettek volna képesek túlmelegedés
nélkül elviselni a megnövekedett gőzmennyiség által kifejtett tengelyirányú
erőt. Az átalakítás eredményeként a
csapágypofák átlaghőmérséklete 10-12
°C-kal csökkent.
Ennek az átalakításnak a tervezője
Pipin Alekszandr volt, aki a most a 8. sz.
turbina kisnyomású 1. sz. ház átalakítás
tervezői művezetője. Meg kell említenem
a Harkovi Turbinagyár, mai nevén az
OAO Turboatom szerelésvezetőit, akitől
a szakmát megtanultam: Olejnyicsenko,
Szemcsuk, Szoboljev, Matyejcsenko, néhai Szmityijenko, Pavljutkin és Szinyicin
urakat. Magyar részről a GYGV, fko és
to szakemberei, akikre jó szívvel emlékszem. A néhai Ludvig Bandi bácsi, akitől
emberséget a munka és a munkás tiszteletét tanulhattam, a néhai Fejér Jóska,
a ma is aktív Kern Pali és sokan mások.
Néhai Orbán Bandi bácsi az üzembe
helyezésen jelentett emberi és szakmai
példaképet számomra. Kern Pali nevéhez egy olyan teljesítmény is fűződik,

amit a sok évtizedes szerelési tapasztalattal rendelkező gyári szakemberek is
unikumként emlegetnek. A kisnyomású
és a nagynyomású ház tengelykapcsolói
helyszíni illesztése kézi hántolási feladat.
Az általa megmunkált tengelykapcsolók
homlokütésének összesített hibája, amelyet az úgynevezett ostorozásméréssel ellenőrzünk 0,01 mm pontosságú indikátor órával 0,00 mm volt, a megengedett
0,16 mm helyett.

hosszabbítási feladatok, az üzemzavar
utáni visszaindítási munkák, amit a
szervezetfejlesztési tevékenység koronázott meg, ezért próbáltunk vitázni a
projektirányítókkal, hogy szabad-e enynyi feladatot egyszerre elvállalni, hogy
győzzük-e majd erővel? Őszintén szólva, sokszor ma is csodálkozom, hogyan
tudtunk egyszerre megfelelni ekkora
szakmai kihívást jelentő feladatoknak.
A megoldás persze az emberekben, a
kollégáimban van. Az rto-n minden
szakma bizonyítani akart, hogy rajta
nem fog múlni a projekt sikere. Ennek
ellenére majdnem minden feladattal
megszenvedtünk. Semmi nem akart
simán menni. Hogy mást ne mondjak, a generátorok árnyékolótárcsahűtésének problémájával sokat küszködtünk. Rengeteg mérést és elemzést
végzett a villamos csapat. A küzdelemnek az volt az oka, hogy volt olyan
gép, ahol állórészt kellett cserélni. Mivel ez nem kis munka és nem is volt
tervezve, nagyon meg kellett alapozni
a szükségességét. A másik ilyen emlékezetes dolog a hidroakkumulátorok
szintretesz-kialakítása volt, ahol a
megszerelt rendszer nem úgy működött, ahogy azt elképzeltük. Villámgyorsan kellett a KFKI-ban egy modellt építeni és a kísérlet alapján áttervezni a reteszt működtető mérőkört.

Ebbe a sorba tartozik még az fksz-ek
járókerékcseréje, aminek aztán végképp nincs irodalma. Folyamatosan
vitáztunk a gyártóval, később a fizikusokkal a kicserélt járókerekek által
szállított mennyiségekről. Végül még
ahhoz is vettük a bátorságot, hogy az
elsőnek beépített járókerékből egy
év üzem után leesztergáltattunk egy
csipetet. Az így szerzett tapasztalatok
alapján rendeltük meg a 2. blokki
járókerékkészletet. A legidegőrlőbb
feladat azonban az üzembe helyezési program összeállítása volt. Ez a
program tartalmazta, hogy hogyan
fogunk az új teljesítményszintre felmenni, hogyan és hányszor fogjuk a
rendszerek viselkedését vizsgálni és
értékelni. A program váza viszonylag
gyorsan összeállt, de az egyeztetők
nagy száma miatt egy véget nem érő
történetté kezdett válni. Végül lett engedély és eljött a nap a 4. blokk 2006os főjavítását követően. Az üzembe
helyezési program végrehajtásába egy
kis hiba ugyan becsúszott, de ez a tn-t
nem veszélyeztette. A rendszerek a feltételezéseink szerint működtek. A vizsgálatokat végző rendszerfelelősök pedig
az én feltételezéseimet messze meghaladó pontossággal jártak el. Az első
blokkon szerzett tapasztalatok alapján
a többin már szinte rutinból végeztük

– Mit érzel a legjobban magadénak
ebből a közös munkából?
– Legnagyobb „saját” eredménynek
tartom az 1. sz. csapágy átalakításon
túl, hogy a retrofit során a gyári előírásoknál szigorúbb 0,01 mm homlokütés
értéket írtunk elő a forgórészek tengelykapcsolóira és előírtuk az átlapátozott
forgórészek túlfordulatvédelmi értékre
való felpörgetését a gyári balanszírozás
befejezése előtt, ami szintén nem volt
gyári előírás. Ennek eredményeként a
retrofit után a turbinák rezgésállapota
jellemzően az ISO szerint új gépekre

nál dolgozik, és a második diplomájának
megszerzésére készül francia nyelven. A
sakkozás kissé háttérbe szorult az életében, bár az idei csapatbajnokságokon kiemelkedően szerepelt. Eredményei közismertek, azok felsorolásától itt eltekintek. Leányom, Veronika az ELTE biológus
hallgatója, mellette szakirányú kutatással, valamint – sportösztöndíjasként - az
egyetemi ötlabda torna szervezésével,
teniszedzés tartásával foglalkozik.

– Szabadidődet mivel töltöd szívesen? Mi jelenti számodra az igazi
kikapcsolódást?

– Regenerálódásra mindig is igyekszem időt szakítani, mely leggyakrabban családi teniszcsatákban, úszásban,
biciklizésben, illetve erdei vagy gyógyfürdői kirándulásokban valósul meg. Az
igazi kikapcsolódás számomra az, ha a
munkahelyi feladatokat sikerül – legalább átmenetileg – az erőmű kerítésén
belül hagyni.
Lovásziné Anna

előírt kiváló szintet éri el. A karbantartóink figyelmébe ajánlom a 80-as évek
végén készített basic programomat,
amellyel a turbina- és generátor-forgórészek központosítását lehet számítani. Ez
egy nyolc ismeretlenes hat egyenletből
álló egyenletrendszer matematikai modellje.

- Nagyon lelkesen beszélsz a munkádról, úgy, mint aki éjjel-nappal
ezzel foglalkozik. Gondolom, azért
más is belefér. Család, szabadidő?
- Jelenleg a PA Zrt. nyugdíjasa vagyok, de Erbe-alkalmazottként a gépész
műszaki osztály tevékenységi körébe
tartozó turbinaátalakításokkal foglalkozom. Feleségem, Marina a PA Zrt. nyugdíjasa, fiam, Márton tolmács-fordítóként
dolgozik. Két éve kertes családi házba
költöztem, ismerkedem a kertészkedés
fogásaival. Hetente 3-4 alkalommal az
ASE asztalitenisz öregfiúk viselik el játékomat. A nyári időszakban uszodába
járok, télen a szaunázás a kedvenc.
Lovásziné Anna

a feladatunkat. Azért nem említettem
név szerint egyik kollégámat sem, mert
csapatmunka volt. Másrészt már nem
emlékszem pontosan az eseményekre,
mert nálam az üh archívumba tette a
tn-t. Az elmúlt másfél évben az erőinket
annyira lekötötte az üh-ra történő felkészülés, hogy a tn végrehajtása már csak
emlék, és még csak ki sem értékeltük.

– Miben látod ezek alapján a saját
osztályod fontosságát a teljesítménynövelésben?

– Ez egy elméletileg előkészített projekt volt. Nekünk gyakorlati részünk volt
abban, hogy az álmot megvalósítsuk.

– Végül hobbijaidról, sporttevékenységeidről beszélnél nekünk?

– 1984-ben tanultam meg síelni. 1995ben újjászerveztük az ASE Síklubot – azóta élek-halok ezért a sportért. Még ezen
belül is mániám lett a síoktatás. Ma a
klub 7 vizsgázott sítúravezetővel dolgozik, évente 4-5 nagy túrát szervez, közel
150-200 fő résztvevővel. Mivel nyáron is
kell mozogni, ezért sokat bringázunk. A
természetjárókkal már a 13. megyét fedezzük föl a nyeregből. Pár éve van egy
új hobbim is, a társas tánc. Sajnos botfülem van és falábam, de ennek ellenére a
feleségemmel nagyon szeretünk ebbe a
társaságba járni.
Simon Zoltán
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Rendkívüli
osztálytabló
Tóthné Laki Éva • Mûszaki
igazgatóság, fejlesztési és
elemzési osztály, elemzési
csoportvezetõ

elemzési osztályra elemző mérnöknek,
2007 végétől vagyok az osztályvezető
helyettese és csoportvezető.

Én is a Moszkvai Energetikai
Egyetem atomerőművek szakán
végeztem 1987ben. Paks az első
munkahelyem, a
beruházási igazgatóságon kezdtem.
Szülés után a diagnosztikai osztályra
kerültem, reaktordiagnosztikával foglalkoztam. Második gyermekem születése
után, 1996-ban kerültem a fejlesztési és

Ignits Miklós • Mûszaki
igazgatóság, projekt fõosztály, mûszaki fõszakértõ
A Budapesti Műszaki Egyetem
Villamosmérnöki
Karán a Műszer és
Irányítástechnika
szakon végeztem
1979-ben, majd
érezve a kihívásokat informatika és
távadat-feldolgozás szakmérnökit szereztem még hozzá 1984-ben.
Ahogy végeztem az egyetemen, még a
nyáron megnősültem. Hívtak vissza az
egyetemre is, de itt Pakson az új, érdekes
munka mellett rögtön lakást is adtak. Az

Ulrichshoffer Barna •
Üzemviteli igazgatóság, turbina osztály szekunder köri
fõgépész
Otthonában kerestem fel, hogy
ne zavarjam a
munkájában, a 3.
blokkvezénylőben. A kölcsönös
b e m u t a t ko z á s
után következett
a részletesebb –
részéről.
A Zipernowszky Károly Műszaki
Szakközépiskolában villamos szakon

– Hogyan kerültél kapcsolatba a teljesítménynövelési projekttel?
– Hallottam már korábban is a teljesítménynövelés lehetőségéről, de a megvalósíthatósági tanulmány elfogadásáig
nálunk dr. Elter József és Nagy László
dolgozott ezen a témán. Én csak ezután,
2002-ben kerültem be a csapatba.

– Mi volt a közvetlen feladatod?

– Az elvi engedély beszerzéséhez szükséges biztonsági elemzések készítése/
készíttetése, a külső bedolgozó intézetek
(pl. AEKI, VEIKI) elemző munkájának ko-

ordinálása. Az elkészült anyagokat átnéztük, véleményeztük és zsűriztük, majd a
beadványozás után az OAH észrevételeit,
kérdéseit válaszoltuk meg.

– Lehetne egy kicsit konkrétabban?

– Például a Végleges Biztonsági Jelentés (VBJ) 15-ös fejezetét és a hozzá tartozó
elemzéseket teljesen újra kellett írni – ekkor szoros, napi kapcsolatban voltam Szőke Lariszával. A munka jól sikerült, előbb
megjött az elvi engedély, majd elfogadták
a VBJ módosítást is. Ezzel tulajdonképpen
az elemző munka nagy része lezárult.

– Megszakadt a kapcsolat is?

A teljesítménynövelés megvalósításában jelentős szerepet
játszó, komoly feladatot végző munkatársaink bemutatását az előző számunkban kezdtük. Most folytatjuk a sort,
és szintén olyan kollégák nyernek bemutatást, kik a teljesítménynövelésből aktívan kivették részüket.
alakítási munkákat elvégezték blokkról
blokkra, én írtam biztonsági elemzést
az elvi engedélyhez képest megvalósult
különbségek hatásáról, kockázatáról. Tulajdonképpen mi ekkor már csak a háttérből szemléltük a munkát, de együtt
örültünk, amikor sikerült a blokkokat
felterhelni 108%-ra.
Az egyes átalakítások közül a
hidroakkumulátorok átalakításába és
a teljesítménynöveléshez szükséges új
üzemanyag engedélyeztetésébe dolgoztunk be aktívan, a szekunder köri feladatokkal csak az elemzési terjedelem
erejéig kellett foglalkoznunk.

– A napi kapcsolat igen, de amikor
a teljesítménynöveléshez szükséges át-

– Család, gyerekek, hobbi?

első gyerek után a feleségem is itt kezdett el dolgozni 1980-ban. Mindig irányítástechnikával foglalkoztam, elsősorban
a folyamatirányító számítógéprendszerekkel. Gyakran átszerveztek bennünket – üzem, osztály voltunk a folyamatirányítási szakterületen. Főnökeimmel
(Zöld Ferenc, Molnár Sándor, Tóth Zsolt),
munkatársaimmal jó kollégális és baráti
kapcsolatban voltam – jó volt a társaság,
haladt a munka, haladtam a „szamárlétrán”, üzemvezető, majd 1997-től 2000-ig
osztályvezető voltam. Azután 2000-ben a
nagy céges átszervezés idején épp kapóra jött a számítástechnikai rekonstrukciós projekt szakterületi vezetésére szóló
felkérés – elfogadtam, nem bántam meg.
Megcsináltuk az új blokkszámítógépet,
azután egyik projekt érte a másikat, sőt
egyszerre többen is benne voltunk.

– Hogyan kerültél kapcsolatba a teljesítménynövelési projekttel?

a zóna mérésadatgyűjtője, amit már a
90-s években felújítottunk. A VERONA
a reaktorfizikai adatfeldolgozó és megjelenítő információs rendszer, amely
már több generációt ért meg. Sokáig
TPA majd mikroVAX és VMS operációs rendszer alapú volt – (ez volt az első
VAX, ami átjött az embargón). Többször
bővítettük, de a korlátai miatt cserélni
kellett. Elkezdődött szóba jöhető alternatívák több szempontú vizsgálata.
Végül PC-síteni kellett a hozzá tartozó
szerver-kliens osztott technológiával. A
Fortran és Visual-C programok jól futtathatók Windows környezetben – ez
döntött, pedig nagyon tartottunk tőle
– üzembe helyezése óta gond nélkül folyamatosan üzemel. Az addigi egygépes
rendszer 3 független üzemű szerverre
került: adatgyűjtő, fizikai számításokat

végeztem Pécsen. Az erőműbe mégis
gépészeti vonalon kezdtem dolgozni.
Voltam szekunder köri gépész, operátor,
főgépész. Tizenhárom év műszakozás
után a mig rto-hoz kerültem technológusnak, és nagyon sok szekunder köri
üzemviteli dokumentumot készítettünk
kollégáimmal.

feladat volt. Szinte minden rendszert
újra végig kellett gondolni, hogy a teljesítménynövelés milyen követelményeket
ró ki rá, és az előírt átalakítások hozzák-e
a szükséges paramétereket.

– Hogyan kerültél kapcsolatba a teljesítménynövelési projekttel?
Mivel már a turbinaátalakítási munkákban (retrofit) is projekttagként
dolgoztam, ezért esett rám a választás,
hogy a teljesítménynövelés projektben is
vegyek részt, ráadásul teljes munkaidőben. Nagyon szerteágazó, sokszereplős

– A teljesítménynövelési projektben való részvétel nem az első
beruházás volt az életemben, így a
projektmunka nem volt ismeretlen
számomra. Így jó projektben dolgozni, ha megfelelő felkészültségű
kollégákkal van körülvéve az ember,
kik a területüket nagyon jól ismerik
(Mester János, Füstös Tibor, Vas Pál,
Laurinyecz Pál, Csákvári Ferenc, Lovászi Endre, Fejes Tamás, Németh
Ferenc). Többen nyugdíjig dolgoztak
itt, remélem, innen mehetek én is, ha
már küldenek.
A zónaellenőrző rendszer rekonstrukciója jutott ránk a teljesítménynövelésből. Ez a rendszer két fő részre
tagolható. A PDA a Hindukus utódja

– Mi volt a közvetlen feladatod?

– Minden átalakítási munka után vagy
egy-egy blokk visszaindulási programjába beépítettük az emelt teljesítmény
próbáit is, bizonyos üzemviteli helyzetek
lehetőség szerint szimulátoron lettek elemezve. Nagyon sok esetben mérésekkel
is bizonyítanunk kellett az adatok megfelelő értékeit. Nekem kellett az egyeztetésekről összeszedni a jegyzőkönyveket,
lefűzni, hogy együtt legyen minden – az

Férjem is az erőműben dolgozik, a gé-

engedély kérésétől az üzembe helyezésig. Egy hatalmas iratállomány kerekedett ki belőle végül. Volt olyan része,
melyet 25-en írtak alá egyeztetés után.
Nagyon sok munka volt abban, hogy a
konszenzus létrejöjjön, megértsék és
megértsük a szakmai érveiket. Most ott
van Lariszáéknál.
Először a 4. blokkon hajtottuk végre
a teljesítménynövelést, majd sorra a
többin is. Bár már részünkről befejeződött a projektmunka egy-egy próbaterv
kidolgozásába még bedolgoztam.

– Család, gyerekek, hobbi?

– Nős vagyok. Szabadidőmet a családi
házunk felújítása töltötte ki, még mindig

pész műszaki osztályon osztályvezető.
Nagylányunk a Budapesti Műszaki Egyetemre jár, már másodéves, energetikai
mérnöknek tanul. Fiunk a Vak Bottyán
Gimnázium reálosztályába jár, 10.-es.
Hobbim a fiam révén a sakk, sokat
járunk versenyekre. Az egész család
síel. Szlovákiában tanultunk meg síelni
(kollégák, barátok unszolására), ráéreztünk az ízére, nagyon megszerettük. Már
voltunk Olaszországban, a Dolomitokban, Franciaországban, néha csak egy
hétvégére átugrunk Ausztriába. Otthon
is „elvagyunk”, szeretjük a képkirakóst
(puzzle), a legnagyobb kirakott kép 9000
darabból áll. Családi házban lakunk, nekem a ház, a kis kert inkább a férjemnek
ad munkát.
gyulai

végző és egy új funkciójú, a kommunikációs szerverre.
Új kiszolgáló hálózatot is kiépítettünk
(100 Mbit/s). A kommunikációs szerver
segítségével nemcsak a blokkvezénylőben lehet az adatokhoz hozzáférni, hanem engedélyezhető az intranet kijelölt
munkaállomásain. A tn kiszolgáláshoz
elsősorban a reaktorfizikai modelleket,
számításokat kellett korszerűsíteni és
ennek második fázisában 2010 végére
kialakul s Gd-2 típusú üzemanyagot kezelő szoftverrendszer.

– Család, gyerekek, hobbi?

– Nős vagyok, paksi családi házban
élünk. Három nagy, felnőtt lányunk távol
él tőlünk. Van két unokánk is. A szabadidőnk otthoni, sport és családi programokkal telik, van teendő bőven. gyulai

sok munka lenne rajta, ha nem is látszik.
Nagyon szeretjük a természetet, sokat túrázunk a természetjárókkal. Szeretünk
utazni.
Jó volt ott ülni az értekezleteken
és a hosszú évek gyakorlatának, a
folyamatos oktatásnak, vizsgáknak
köszönhetően mindig tudtam, miről
van szó. Bár nagyon sokszor ütköztek
a vélemények, mindenkinek az volt
a célja, hogy a teljesítménynövelés
megvalósulhasson. Már 2007-ben
visszamentem főgépésznek, most
újra műszakozom, és nosztalgiával
gondolok a sokszor késő estébe nyúló
projektmunkára.
gyulai

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer a vegyészet…
2010. április 9-én került sor a vegyészek
nyugdíjas-találkozójára, amely egyéni ötletként merült fel bennünk. Úgy gondolom,
hogy ehhez hasonló kezdeményezés még
nem volt más szervezetnél. Vártuk és akartuk, hogy rég nem látott kollégáinkkal találkozhassunk, hiszen ők is az életünk részei,
hiába múlt el annyi év. Ezt szerettük volna
velük is valamilyen formában tudatni.
Már hónapokkal a találkozó előtt elkezdtük a szervezést. Keresgéltük a neveket, a
régi fotókat, igyekeztünk, hogy senki se
maradjon ki.
1984-2009 közötti, 80 fő nyugdíjas kollégát kutattunk fel, kerestünk meg, és
örömmel fogadták meghívásunkat. 59 fő
meg is jelent a rendezvényen! Véleményem
szerint ez nagyon jó arány, amiből arra következtettünk, hogy igenis szükség volt
erre a szervezésre.
A program már kora délután kezdődött. Kívánság szerint, aki szerette volna
meglátogatni régi munkahelyét, az most
megtehette. Bekapcsolódva egy kicsit a
napi munkába, kipróbálva az új mérési
módszereket, műszereket.
A nap folytatásaként az Atomfitt Centerben a laboros lányok friss, helyben sütött

pogival várták a meghívottakat, közben a
bográcsban rotyogott a finom vacsora Kardos Sanyi módra. Az „ünnepi” menü előtt
Elter Enikő főosztályvezető üdvözölte kedves, régi kollégáinkat, majd rövid ismertetést adott a főosztályról.
Tilky Péter a köszöntők sorát a következő szavakkal folytatta: - Az eltelt harminc
egynéhány év a nyugdíjas találkozón azt
juttatja eszembe, hogy azokat a munkatársaimat, akik részesei voltak a pionir
korszaknak és ma megérdemelt nyugdíjas
éveiket töltik, elismerés és köszönet illeti.
Munkájuk megalapozta a sikeres folytatást, szakmai tradíciókat állítottak fel, és
az új generáció, családi hagyomány miatt

is szívesen és örömmel keres helyet a vegyészeti laboratóriumokban.
A találkozót megtisztelte jelenlétével
Süli János vezérigazgató és Cziczer János
üzemviteli igazgató úr is. Vezérigazgató úr
megemlítette többek között azt is, hogy erőműszintű szervezésben, „családi napok”
keretében terveznek hasonló összejövetelt
az erőmű nyugdíjasai részére.
A nagy beszélgetések igazából a vacsora után indultak, felelevenítve a régi
eseményeket. „Emlékszel, hogy volt?…
Nem felejtem el, amikor… stb.” A beszélgetések közben előkerültek régi
fényképek. Természetesen újak is, saját
családjukról – elsősorban unokájukról,

dédunokájukról -, akiket nagy büszkeséggel mutattak meg.
Összességében jól sikerült a rendezvény,
amit a hagyományként négyévenként a
továbbiakban is szeretnénk megrendezni. Nagyon sok köszönet kollégáimnak és
kolléganőimnek, akik nagy lelkesedéssel,
örömmel vettek rész a találkozó megszervezésében. Szeretném megosztani kedves
kolléganőnk Palástiné Róza levelének egy
kis részletét, amelyet a találkozó után juttatott el hozzánk. „Ez az én ajándékom
nektek! Üdv: Róza
…
Volt egyszer egy csikócsapat…
1984-ben jelent meg: Hazafi József Csikócsapat, Riport 440 megawatt születéséről
c. könyve. A vegyészeten és a radiokémiai
laborban dolgozó lányok is ennek a csapatnak oszlopos tagjai voltak.
…
Végigvizsgáltuk 25 év minden leállási és visszaindulási, primer köri és a
gőzfejlesztőmintáit, EDA-s és EDTA-s tisztítást, evaporátorsavazást, az utált, koszos
TW-s tartály-mintáit. A kollektortáskák
nedvességmintáit, a ZÜHR-tartály mintáit
és a TQ-s borzadályokat!

A gyermekek közben nőttek, mint a gomba, és azt vettük észre, hogy a kidolgozott
magyar és történelem érettségi tételeiket
adogatjuk sorban egymás gyerekeinek.
…
És már megnőttek-felnőttek, itt dolgoznak, nősülnek és férjhez mennek és jönnek
a gyerekek is.
Az első gyanú akkor ébredt bennem,
hogy elszaladt velem az idő, amikor a
csinos-fiatal-szöszke gépészgyermek
csókolommal köszönt és megkérdezte „A
néni melyik mintát szeretné megvenni?!”
…
…és most itt ülünk a szépen megterített
és virággal feldíszített asztaloknál… túl a
nyugdíjon….
Negyed századot éltünk-dolgoztunk végig együtt.
Néha morgolódva, néha könnyedén és
vidáman, néha dörgött az ég, csattogott és
villámlott körülöttünk, de… tettük a dolgunkat minden napján ennek a 25 évnek.
…
Mi a lányok a bányából!” …
Köszönjük Csikócsapat! Hamarosan újra
együtt!
Orbán Ottilia, vegyészeti főosztály
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Az Üzemi Tanács elmúlt három évéről
A Paksi Atomerőmű Zrt.-nél legutóbb
2007. szeptember 19-20-án került sor
az Üzemi Tanács (ÜT) választásra. A megválasztott 13 tag: Bocsor
István, Dömötör Zoltán, Fenyvesi
Csaba, Angyal Zsuzsanna, Lengyel
József, Lukácsi Tibor, Molnár Lajos,
Néber Tibor, Oláh József, Szántóné
dr. Mónus Edit, Tőke János, Trábert
János, Vitéz Tibor.
A 2007. október 1-jével megalakult testület elnöknek Szántóné dr. Mónus Editet,
elnökhelyetteseknek Oláh Józsefet és Vitéz Tibort választotta.
Az elmúlt három év legfontosabb feladatait
az alábbiakban összegezzük:
Választható béren kívüli juttatás

A 2007-es év volt a választható béren
kívüli juttatások (vbkj) rendszerének első éve. Azóta minden évben ez az egyik
legfontosabb feladat. Az ÜT célja a tárgyalások során, hogy a törvény adta lehetőségeket kihasználva a munkavállalók
minél nagyobb nettó összegű juttatáshoz
juthassanak, és a saját tulajdonú üdülők
védelme is biztosított legyen.
A 2009-es szja-változások jelentősen
leszűkítették az adómentes béren kívüli
juttatások körét. A munkavállalói oldal
törekvése az volt a tárgyalásokon, hogy
a munkavállalók emiatt ne részesüljenek
kevesebb nettó juttatásban. Végül 2010.
év elején sikerült igen kedvező módon
megállapodni: a kedvezményes adózású
elemek esetében a munkáltató átvállalta
az adóterhet, emellett a keret összege is
nőtt az infláció mértékével megegyező
módon.
Üdülők

Az Üzemi Tanács legerősebb – együttdöntési – jogosítványai kapcsolódnak a
PA Zrt. tulajdonában álló üdülőkhöz. Minden átalakítás, az igénybevétel rendjének
módosítása, a térítési díjak változtatása a
testület jóváhagyásával történik. Célunk
volt, hogy megőrizzük a saját üdülőket
és növeljük a kihasználtságot. Sor került
több fejlesztésre is, de legfontosabb vívmánynak mégis azt érezzük, hogy pillanatnyilag a saját üdülők térítési díj fizetése nélkül vehetők igénybe.

Lakáscélú kölcsönök

Az ÜT képviselője részt vesz a lakáscélú kölcsönök elbírálásának előkészítésében, majd az ÜT-testület együttdöntésével
történik a kölcsönök odaítélése.
A 2007-ben kialakított kölcsönbenyújtási szabályok élnek tovább azóta is. A
vissza nem térítendő lakáscélú támogatás
megszüntetésre került, ilyen célú pénzfelhasználásra az egyéni vbkj-keretek adnak
lehetőséget.
Kulturális, sportcélú pénzeszközök

A kulturális, sportcélú pénzeszközök
egy része a vbkj-keretbe került átcsoportosításra. A keret szűkülése a programok
csökkenését eredményezte 2007-ben,
és ezzel a kulturális és sportbizottság
feladata is korlátozódott. Rendezvények
(majális, karácsonyi rendezvények), tömegsportrendezvények finanszírozására
került sor.
Segélyezés

2007-ben a KSZ-ben meghatározott
összegű, segélyezésre felhasználható
pénz elosztásáról a segélyezési bizottság
döntött.
Hosszas előkészítő munka és tárgyalássorozat eredményeként 2008. január
1-jétől a segélyezési feladatok egy része

a PA Zrt. Humán Alapítványához került
át (betegségi, műtéti segélyek, temetési
segélyek), míg másik része (születési,
házasságkötési) jogosultság alapján automatikussá vált.
FB-tag választás

Az Üzemi Tanács feladata, hogy a felügyelő bizottság munkavállalói tagjainak
jelöléséről gondoskodjék. Az ÜT a jelölést,
meghallgatást és választást megtartotta. A
felügyelő bizottsági munkavállalói tagok
az ÜT-t tájékoztatták munkájukról.
Büfék, üzemi konyha

Minden évben foglalkozott az ÜTtestület a munkahelyi étkezést biztosító
büfékkel és az üzemi konyha üzemeltetésével. Több változás is bekövetkezett, pl.
az üzemi konyhán és büfékben lehetővé
vált a beléptető kártyákra utalt étkezési
támogatással történő fizetés.
Sor került a munkavállalók kényelmét
szolgáló átalakításokra is. Sajnos érkeztek
panaszos bejelentések is több ízben az ÜThez, ezeket kivizsgáltattuk és megpróbáltuk orvosoltatni – vegyes eredménnyel.
2008 tavaszán szolgáltatóváltás következett be a kereskedelmi és a speciális
büfé üzemeltetésében. Tapasztalható volt

javulás – pl. bővült a választék, a spec. büfében megjelent a meleg étel –, de várakozásaink maradéktalanul nem teljesültek
(alacsonyabb árak).
Munkásszállítás

A 2008. és a 2009. évben az egyik legtöbbször napirendre kerülő terület volt a
szerződéses autóbusz járatok menetrendjének, illetve útvonalának változtatásával
kapcsolatos javaslatok megvitatása. Véleményünket minden tervezett változtatással kapcsolatban megfogalmaztuk.
Sajnos nehéz erre olyan megoldást
találni, amely minden érintett munkavállalói csoport megelégedésére szolgál,
ugyanakkor teljesíti a munkáltató által támasztott gazdaságossági és a biztonságos
üzemeltetéssel kapcsolatos elvárásokat is,
de erre törekedünk.
Ezen túlmenően az ÜT részt vett az
etikai bizottság munkájában, a Műszaki
Alkotói Díj odaítélésében, a Céggyűrű és
a Humán Alapítvány kuratóriumában, a
Vitamin Egészségpénztár vezető testületeiben, valamint gyakorolta véleményezési
jogát szabályozási struktúra átalakítása
és több módosuló szabályozás esetében.
Szántóné dr. Mónus Edit, ÜT-elnök

Szakmák az atomerőműben

Ács-állványozó
Pántya János vezetõ szerelõ
A PA Zrt. létesítmény-fenntartási igazgatóság építészeti és szakipari szerviz osztály
vezető szerelője, Pántya János segítségével
társaságunk egyik fontos, a munkabiztonságra is jelentősen kiható tevékenységét,
az ács és az állványozó szakembereink
munkáját mutatjuk be.
A Paksi Atomerőmű Zrt. Szervezeti és
Működési Szabályzat előírja a tervszerű
karbantartási, javítási, hibaelhárítási, felújítási munkák kifogástalan végrehajtását és
dokumentálását. Az atomerőmű területén
az épületek, építmények, berendezések,
létesítmények karbantartásához, javításához szükséges szerviztevékenységek ellátása, valamint a technológiai és installációs
rendszerek karbantartásához, javításához,
hibaelhárításához, műszaki felülvizsgálatához szükséges ács és állványozási feladatok ellátása az építészeti és szakipari
szerviz osztály (észo) szakembereinek
feladata. Léber Antal, az osztály vezetője
Pántya János vezető szerelő kollégánkat
kérte fel, hogy segítségével igyekezzünk
bemutatni az ács és állványozó szakmun-

kások tevékenységét.
Állványozási munkát az
üzemi területen csak az
építészeti és szakipari
szerviztevékenységet
végző szervezet, valamint a közbeszerzési
pályázaton kiválasztott
vállalkozó végezhet. Az
ideiglenes könnyűállványok építésére csak
a társaságunk tulajdonában, az építészeti és
szakipari szerviz osztály
kezelésében lévő állványanyagok használhatók.
Az elmúlt időszakban
jelentősen lecsökkent a
saját ácsok, állványozók
száma, a vezető szakmunkásaink közül immár Pántya János és
néhány kollégája feladata maradt a szerződéses vállalkozók, a szállítóink részére
az állványanyagok biztosítása. Ezenkívül
szakmai felügyeletet gyakorol a kivitelezési munkák során, valamint elvégzi a
független minőségellenőri feladatokat az
ács-állványozás területén, mivel Pántya János szakmai minőség ellenőri megbízást is
kapott a létesítmény-fenntartási igazgatótól
az állványok folyamatos ellenőrzésére, így
rendellenesség esetén joga van a munkavégzés leállítására is.

- Kollégáid elfogadják csipkelődő, de jó
szándékú humorodat. Milyen a kapcsolatod velük?
- Remélem, az olvasóink is ismerik a
nótát: „Édesanyám huncutok az ácsok,
ezer csókért adják a forgácsot!” Félretéve a humort, meggyőződésem, hogy a jó
hangulat minden nehéz helyzetben kisegít bennünket. Minden esetben tisztázom
a félreértéseket, így a kollégáim bizalommal fordulnak hozzám. A munkák felmérését személyesen végzem, de kikérem a
kollégák véleményét is.

- Hobbid?

FOTÓ: BODAJKI ÁKOS

Sorozatunkban az atomerőműben
alkalmazott hagyományos és speciálissá vált szakmákat és e szakmák jeles képviselőit mutatjuk be.
Szeretnénk ráirányítani a figyelmet a
különböző képzettséget és gyakorlatot
igénylő foglalkozások, fizikai munkakörök erőműben betöltött jelentőségére, hasznosságára. Az írásokon
keresztül kollégáink szakmaszeretetéről, munka iránti elkötelezettségéről is bemutatást kívánunk adni.

- Mióta vagy erőműves dolgozó?

- 1985 márciusában jöttem az akkori
Bajnai Mgtsz segítségével az erőműbe
dolgozni, még azon év végén tagja lettem
a Paksi Atomerőmű Vállalatnak. Az akkori építészeti osztályon közel húsz ács
megosztva végezte a benti leállások állványokkal történő kiszolgálását és a lakóte-

lepen található sportcsarnokunk építési
munkálatait. Ezt követték a sportcsarnok
tövében lévő tekéző és az Atomerőmű SE
étterem faszerkezeti munkái, valamint
egyéb kiemelt építési, javítási feladatok
végzése Szekszárdon, Domboriban, Balatonfüreden és Sopronban is.

- Miért szereted ezt a felelősségteljes
munkát?

- A kezdő kapavágástól, ami lehet egy
új építmény vagy akár a főjavítás is, nagy
szükség van a tevékenységünkre. Ezenkívül a kihívások - mint sportembert mindig is izgattak. A harmadik motiváló
tényező számomra a víg kedélyű kollektívánk, így bármilyen feladattal megbíznak bennünket, azt jó szívvel és határidőre tudjuk teljesíteni. A főnökeim és a
közvetlen kollégáim bizalmát is élvezem,
így nem érzem tehernek e felelősségteljes
munkakört.

- Gyerekkorom óta a foci a mindenem.
Nemcsak nézni, hanem játszani is szerettem. Igyekszem a Paksi SE hazai mecscseit megtekinteni, és bízom abban, hogy
összeszedik magukat a fiúk, és továbbra
is NB I-es mérkőzésekre látogathatunk
szurkolni.

- Család?

- Nejemmel, aki lengyel állampolgár,
1978-ban az akkori NDK-ban ismerkedtem meg. Beáta, Pakson a Ruhaipari
Szövetkezetben varrónőként dolgozik
jelenleg is. Családi házunkat együtt
építettük Pakson. Patrícia nagylányom
aerobic-szakoktatóként dolgozik, most
volt az esküvőjük. Roland fiunk Pakson, az ESZI-ben végzett műszerész
technikusként, jelenleg Pesten él, és
ott is dolgozik. Remélem, hogy a kedvezmények figyelembevételével, a
közeljövőben a társaságunktól fogok
nyugállományba vonulni.

- További eredményes munkát kívánok szerkesztőségünk nevében!

Sipos László

Az Atomix Kft. Üzemi
Tanácsának elnöke
Középiskolai tanulmányait Bonyhádon végezte, ahol képesített könyvelő, vállalati tervező,
statisztikus szakképesítést szerzett. 1994.
december 1-jén vették fel az Atomix Kft.-hez,
munkaerő-kölcsönzés keretében a paksi atomerőmű oktatási osztálya foglalkoztatta, ahol
kiadványszerkesztési feladatokat végzett. Ez a
munkakör a napi oktatási tevékenység támogatását szolgáló formanyomtatványok, dokumentumok számítógépen történő elkészítését,
szerkesztését jelentette, illetve nagyobb részt
az oktatásszervezők munkájának segítését
foglalta magába. Munkájában 2002-től szünet
következett, hiszen megszületett első gyermeke. 2005-ben jött vissza dolgozni az általános
oktatási osztályra, ahol egy nyugdíjba vonuló
oktatásszervező kolléganő feladatkörét bízták
rá. A munkaerő-kölcsönzés megszűnése miatt
2006-ban megalakult az Atomix Kft. keretein
belül a Képzési Központ Szakágazat, itt folytatta oktatásszervezői tevékenységét. Ebben az
évben diplomázott a Pécsi Tudományegyetem
Felnőttképzési és Emberi Erőforrás-fejlesztési
Karán mint művelődésszervező. 2007-től egy
újabb távollét következett, megszületett második gyermeke. A munkától távol töltött időt
kihasználta és saját képzésére fordította. Budapesten két tanfolyamot végzett el, ahol minőségbiztosítási munkatárs és auditor képesítést
szerzett. 2009 novemberében újra munkába
állt oktatásszervezőként és az akkori munkamegosztás szerint új feladatkörben dolgozott
tovább. Az atomerőmű területén munkát végző PA Zrt.-s, illetve külső gazdasági társaságok
munkavállalók biztonságtechnikai vizsgáinak
szervezésével foglalkozik. Jelenlegi munkaköre komoly kihívást jelent, pontosságot, precizitást, jó kommunikációs és szervezőkészséget
igényel. Az itt eltöltött közel 15 év alatt az atomerőmű oktatási tevékenységét több munkaterületen is támogatta tevékenysége során.
Bartosné
Zubor
Anikó

A napi feladatok mellett az Atomix Kft.
munkavállalóinak érdekeit is képviseli. A kft.nél 2006-ban volt az első olyan üzemi tanácsi választás, melyen jelöltként ő is indult. A
választáson sikeresen szerepelt és kellő szavazatszám elérésével lett az ÜT tagja. Akkor
még Pollákné Kardos Ilona volt az elnök, akiről
Anikó úgy nyilatkozik, hogy egy olyan embert
ismert meg Ilona személyében, aki szívvel-lélekkel végezte tevékenységét.
A 3 éves mandátum lejárta után 2009-ben
szintén indult a választáson, ahol ismét bizalmat
szavaztak neki. A 9 fős Üzemi Tanács az Atomix
Kft. szakágazatai (a létesítmény-üzemeltetési, a
termelés-szolgáltatási, a biztonsági, a tűzoltási és
kárelhárítási, a vendéglátó és idegenforgalmi, a
képzési központ szakágazat) – részben a szakszervezet által, részben a munkavállalók által delegált – munkatársaiból tevődik össze. A 2010. januári alakuló ülésén a tagok őt választották meg
elnöküknek. Anikó úgy gondolja, mivel még az
elején vannak, próbálják megismerni egymást és
az „új” Üzemi Tanács működésének rendszerét
kialakítani. Az ülésekre a napirendi pontokat a
beérkezett információk alapján ő állítja össze, de
a feladatok, problémák, nyitott kérdések megbeszélése közösen történik. Az elnök közvetít a
kft. vezetője és az ÜT-tagok, valamint közvetett
módon a munkavállalók között. Az ÜT legfőbb
feladata a tájékoztatás és az információáramlás
biztosítása, ezenkívül a szociális segélyek elbírálásában való közreműködés.
Anikó 15 éve az Atomix Kft. munkavállalója,
ismeri a múltat, aktívan részt vesz a jelenben
és szeretné, ha a jövőben is szükség lenne a
munkájára. Fontos számára a munkavállalókkal való személyes, közvetlen kapcsolat is.
Az Üzemi Tanács nem róla és a 9 tagról szól,
hanem kizárólag arról a 700 munkavállalóról,
akik számukra a bizalmat megszavazták, hogy
érdekeiket képviseljék. Tehát ilyen formában
érez elhivatottságot arra, hogy megfelelő fórumokon képviselje őket, illetve az információkat
el tudja juttatni hozzájuk.
Gy. Ny. P.
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Majális - 2010
Talán az utóbbi évek legverőfényesebb majálisa volt az idei. Napsütéses idő, jó
hangulatú baráti-munkatársi közösségek és gazdag szórakoztató programok
jellemezték ezt a napot. Amíg a nap egyik jelentős eseményének számító főzőverseny jegyében sok helyütt finom étkek rotyogtak a kondérokban, addig
kicsik és nagyok egyaránt megtalálták a kedvükre való szórakozást, akár a
színpadi, a sport- és a játékprogramok, akár az egymással való kötetlen, jó
hangulatú beszélgetések során.
Az idei majálison nemcsak a nap, de sok munkatársunk arca is nagyon
vidáman ragyogott, különösen akkor, amikor ünnepélyes keretek között a
színpadon átvehették az Atomerőmű Kívüli Karbantartója, az Atomerőmű
Kiváló Üzemeltetője díjakat és az Igazgatósági Nívódíjakat. E rendezvényen
adták át Süli János vezérigazgató részére a Villamosenergia-ipar a Sportért
Alapítvány vándorkupáját, és ekkor hirdették ki a főzőverseny eredményét
is, amire 43 csapat jelentkezett. Az I. helyet az automatika osztály, a II. helyet
a Padosz, a III. helyet a híradástechnikai osztály csapata nyerte el.

Köszi …
A mi Csöpikénk Somival és Hamvival karöltve,
A csapatot a férjekkel: Sanyival és Ferivel kibővítve,
Vállalta, hogy élve a lehetőséggel:
vegyes- és finom kakaspörkölttel
- Mit a jólétis csapat jóízűen költ el Ünnepelhessük meg május elsejét,
A munka ünnepét.
A siker érdekében korán reggel
A főzőcsapat munkához látott,
Hogy finom ebéddel várja majd
Az éhes jólétis brigádot.
A Kerekes család lángos sütésére vállalkozott,
Melyből az arra áhítozó vígan falatozhatott.
Hamvas Sanyi és Somi Feri mindent beleadott,
A kamrát otthon kirámolva igazán nagyot alkotott.
Persze azért mindenki tett hozzá egy kicsit,
Csak úgy tornyosultak az asztalon a finom sütik.
Édes is, sós is került terítékre,
Jó italok is voltak. (gyógyír a verítékre.)
Még dolgozó és nyugdíjas együtt múlatta az időt,
felidézve múltat, élve a jelent, tervezve a jövőt.
A pici fiúcskák és lánykák kaptak emléklapot,
Csillogó szemmel vették át a kis ajándékot.
Finom étel sikeredett, nekünk aranyérmes,
Mindenki megmutatta, mi mindenre képes.
Felhasználva az ez évi tapasztalatot,
Jövőre is hozzuk majd össze a csapatot!
2010. május 3.

BT
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Atomerőmű Kiváló Üzemeltetője díj
ranglétrát, elektrikusi beosztását követte
a vezető elektrikusi, majd a művezetői beosztás. Vezető elektrikusként ledolgozott
éveiben az általa irányított elektrikusok
munkáját folyamatosan felügyelte, segítséget nyújtott a problémák megoldásában.
Az osztály vezetése mindig számíthat rá.
Szakmai tapasztalatait az új elektrikusok
betanításánál is sikeresen kamatoztatja.

Androvics Ernõ

Az üzemirányítási osztályon blokkügyeletes. 1986 óta dolgozik az atomerőműben,
mindvégig az üzemviteli területen. Turbinagépészként kezdett, majd operátor, turbinafőgépész lett. 1995. július 1. óta dolgozik
blokkügyeletesként. Az évek során több
ízben kapott egyedi megbízásokat, melyek
közül kiemelendő a karbantartási blokkügyeletesként végzett munkája. Határozott,
kiegyensúlyozott ember, emellett a kollégái
problémáira is érzékeny személy, aki a problémák megoldása érdekében tenni is akar.

Varga József

Bakos Ferenc

A reaktor osztályon primer köri gépész.2001. március 15-e óta dolgozik a
paksi atomerőműben, az üzemviteli főosztály reaktor osztályán gépész beosztásban.
Munkatársai véleménye szerint jó hangulatú, szorgalmas, munkáját mindig pontosan
végző kolléga. Munkája során a társszervezetekkel, az ott dolgozó kollégákkal nagyon
jó, eredményes kapcsolatot tart fennt. Részt
vállal a betanulók szakmai képzésében is.
Munkatársaival munkahelyen kívüli rendezvényeken is szívesen találkozik.

Bán István

munkakörbe. Belépése óta a szekunder
kör gépésztechnológia-üzemeltetés területén végzi munkáját. Előbb turbinagépész, majd turbinaoperátor, jelenleg
turbinafőgépész. Részt vett a blokkok
üzembe helyezési munkálataiban. Mentor
a személyzeti utánpótlás biztosításában.
Munkavégzését a felelősség, a szakmai
hozzáértés jellemzi.

A villamos üzemviteli osztályon elektrikus.
2001-ben mint az Atomix Kft. munkavállalója került a villamos üzemviteli osztályra
elektrikusi munkakörbe, majd 2004. július
13-án felvételt nyert a paksi atomerőműbe.
A 2. blokki „E” műszakban teljesít szolgálatot. Munkatársaival, a társosztályok
munkavállalóival, feletteseivel kiváló kapcsolatot alakított ki. Munkáját nagy szakértelemmel, figyelmesen hajtja végre.

Az irányítástechnikai üzemviteli osztályon
művezető. 1992 augusztusában került az
atomerőműhöz mint ügyeletes műszerész,
a 3-4. blokkra. Ipari elektronikai technikumot végzett és irányítástechnikai művezető hatósági vizsgát tett. 2006 júliusától a
3-4. blokki „B” műszak művezetője. 2008
novemberétől 3-4. blokk „C” műszakjában
művezetői beosztásban dolgozik.

Cserepes Róbert

Jantner István

Heisler Gábor

A vegyészeti technológiai osztályon víztisztító-kezelő. 2001. október 5-e óta dolgozik a
paksi atomerőmű területén víztisztító-kezelőként. Kezdetben az Atomix Kft., majd
2003. október 1-jétől a PA Zrt. alkalmazásában. Az előírt vizsgákon, köztük a társasági jogosító vizsgákon is rendre kiváló
teljesítményt nyújt. Munkaköri feladatait
precízen, szabálykövetően látja el. Szakmai
tudása, szorgalma példaértékű.

Az irányítástechnikai üzemviteli osztályon
ügyeletes műszerész. Az iskolai tanulmányai befejezése után, 1989. augusztus 3-án
kezdett dolgozni a Paksi Atomerőmű Vállalatnál. Az irányítástechnikai üzemviteli
osztályra ügyeletes műszerészi beosztásba
került. Az első 4 évet a „B” műszakba töltötte, majd 1993-ban átkerült az „F” műszakba, és azóta is ezt a csapatot erősíti.

Erõs József

A turbina osztályon turbinagépész.Katona
Csaba 1991. augusztus 26–án lépett be
cégünkhöz, a turbina osztályra turbinagépész munkakörbe. Kezdettől fogva napjain-

A turbina osztályon turbinafőgépész. Erős
József 1987. június 30–án lépett be cégünkhöz, a turbina osztályra ügyeletes lakatos

Katona Csaba

kig ebben a munkakörben dolgozik, végzi
munkáját tartósan magas teljesítménnyel.
Szakmai tudása kiemelkedő, munkához
való hozzáállása példaértékű, a cégünk
iránt elkötelezett.

Kóti Balázs

A turbina osztályon turbinafőgépész. 1985.
augusztus 29-én lépett be a cégünkhöz,
turbinaoperátorként kezdett. 1994. január
1-jétől turbinafőgépész. Részt vett a blokkok
üzembe helyezési munkálataiban, mentorként részt vesz a személyzeti utánpótlás biztosításában. Munkavégzését nagy szakmai
tudás, tartós kiemelkedő teljesítmény jellemzi. Példaértékű a hozzáállása a feladatok
megoldásához. Jó képességgel rendelkezik a
munkatársi kollektíva kiépítéséhez.

Krízer János

A külső technológiai osztályon főgépész.
2006-tól dolgozik műszakos főgépészi
munkakörben. Munkáját példásan, nagy
odafigyeléssel végzi, munkatársaival jó
kapcsolatot alakított ki. A fiataloknak segít
a betanulásban és a beilleszkedésben. Közvetlen feletteseit folyamatosan tájékoztatja
a napi munkavégzések állásáról. Munkáját
a legmesszebbmenőkig a biztonságos üzemeltetés figyelembevételével végzi.

Pataki Gábor

A dozimetriai osztályon dozimetrikus. 1985
decemberében kezdett dolgozni a paksi
atomerőműben. Először fegyveres biztonsági őrként dolgozott, majd dozimetrikus
beosztásban. Mindig készen állt az új fel-

adatok, eszközök megismerésére használatuk elsajátítására. A mai napig az egyik
legaktívabb, ha az új felvételisek betanításáról van szó. Munkakapcsolata során a
társszervezetekkel, a vezetőivel és elsősorban közvetlen kollégáival kiváló – időnként
csapatépítő – kapcsolatot ápol.

Siklósi Mátyás

A reaktor osztályon szolgálatvezető. 1985.
augusztus 29-én nyert felvételt a paksi
atomerőmű gépészeti főosztály technológiai osztályára primer köri gépész munkakörbe. Később primer köri főgépész, reaktoroperátor, 2008. január 1-jétől primer köri
szolgálatvezető. Példamutató hozzáállással,
jó vezető- és szervezőkészséggel rendelkezik. Beosztásánál fogva sok szervezettel és
dolgozóval van napi kapcsolata, amelyeket
magas színvonalon kezel.

Szabó Attila

A villamos üzemviteli osztályon vezető
elektrikus. 2001. március 15-én felvételre
került a PA Zrt. villamos üzemviteli osztályára mint elektrikus. Lelkiismeretes
munkájának, szorgalmának köszönhetően az osztály vezetése rövid időn belül
vezető elektrikusnak nevezte ki. A 4. blokk
„D” műszakban eltöltött idő alatt kiváló
kapcsolatot alakított ki az általa irányított
elektrikusokkal, illetve a vezénylőben lévő
társszervezetek operátoraival.

Szõke István

A villamos üzemviteli osztályon vezető
elektrikus. Végigjárta a villamos szakmai

A reaktor osztály reaktoroperátora. 1987.
február 24-e óta dolgozik a paksi atomerőműben. A reaktor osztályon kezdett mint
betanuló primer köri gépész, aztán primer
köri főgépész, majd reaktoroperátor lett.
Munkatársai szerint szorgalmas, munkáját mindig pontosan végző kolléga. Az
irányítása alá tartozó operatív személyzettel és munkahelyi vezetőivel a kapcsolata
korrekt, együttműködő.

Varga József

A külső technológiai osztályon gépész.
1988. január 8-án került az atomerőműbe.
Szakmailag az egyik legképzettebb, legjobban terhelhető megbízható dolgozó. Az
erőműves tanfolyamokat kiemelkedő eredménnyel végezte. Társasági jogosító vizsgái
során minden alkalommal a felkészültsége
elismerést váltott ki az őt vizsgáztatókból.
Elöl jár az újonnan érkezett munkavállalók
segítésében, beilleszkedésében, oktatásában, tapasztalatok átadásában.

Török Ferenc

A villamos üzemviteli osztályon művezető. Török Ferenc „F” műszakos villamos
üzemviteli művezető az elmúlt 26 évben
végigjárta a villamos szakmai ranglétrát,
elektrikusi beosztásból igen gyorsan művezetői beosztásba került. Azóta is fáradhatatlanul dolgozik és a bonyolult, nehéz
feladatok megoldásában az osztály vezetése mindig számíthat rá.

Tumpek József

A turbina osztályon turbinaoperátor. 1992.
május 11-én lépett be cégünkhöz, a turbina osztályra turbinagépész munkakörbe,
1996. június 1-jétől napjainkig turbinaoperátor munkaköröket töltött, tölt be. Magas
szakmai tudás mellett tartós kiemelkedő
teljesítménnyel végzi munkáját. Munkavégzése és ehhez való hozzáállása példaértékű, a cégünk iránt elkötelezett.

Atomerőmű Kiváló Karbantartója díj
Körösztös József

Sóthy András

Az armatúra- és csővezeték-karbantartó
osztályon üzemvezető. 1988 óta dolgozik
az atomerőműben a csővezeték-karbantartási területen különféle beosztásokban,
jelenleg üzemvezető beosztásban. A paksi
atomerőmű az első munkahelye. Munkáját
becsületesen, szorgalmasan végzi, kollégáival a kapcsolata jó, elkötelezett híve az
atomerőműnek. A munkabírása és sikerorientáltsága kimagasló, példaértékű. A
munkáját a tavalyi év során vezérigazgatói
dicsérettel jutalmazták.

A villamos karbantartó osztály dolgozója.
A nagyfeszültségű mérésvezetői jogosultság megszerzése után a villamos karbantartó osztály mérős csoportjában végezte
munkáját 1994. augusztus 1-jéig, amikor
művezetői kinevezést kapott. Cégünkhöz
lojális, elsődleges szempont számára az
atomerőmű iránti elkötelezettség. Mind a
munkahelyi szakmai, mind a közélet feladatait jó minőségben elvégzi.

Szabó Csaba

Klézli János

Az armatúra- és csővezeték-karbantartó
osztályon vezető szerelő. 1996 óta dolgozik
a primer köri armatúrás szakterületen.
Munkáját becsületesen, szorgalmasan végzi, kollegáival a kapcsolata jó, elkötelezett
híve az atomerőműnek.

Lacza István

A turbina- és forgógép-karbantartó osztályon
karbantartási ellenőr. 1981. év óta dolgozik
az atomerőműben. Kezdetben karbantartó
lakatos, majd vezető szerelő, technológus,
2010-től kezdődően karbantartási ellenőr. A külső üzemi karbantartó művezetői
egységnél dolgozik. A munkahelyén és a
magánéletben példamutató magatartás, az
atomerőmű iránti elkötelezettség, jó emberi
és munkatársi kapcsolat jellemzi.

Lengyel György

A metrológiai üzemben kalibráló techni-

kus.1979 óta dolgozik az atomerőműben.
Feladata az atomerőmű hagyományos műszerezésének – ciklikus és karbantartást
követő – független metrológiai minőségének ellenőrzése. Munkáját hosszú évek
óta magas színvonalon látja el. Tudását
folyamatosan fejleszti, gyakorlatilag az
összes NAT akkreditált kalibrálás (nyomás, hőmérséklet és villamos) végzésére
szakmailag felkészült. Precíz és pontos
munkát végez.

Mérges Miklós

A villamos automatika karbantartó üzemben műszaki ellenőr. 1985. június 26-án
lépett be a paksi atomerőműbe - az akkori
villamos laboratóriumba -, ahol műsze-

részként kezdte a szakmát megismerni.
2008. május 1-jétől műszaki ellenőri
megbízást kapott. Nagy szakmai tapasztalatának, tudásának és szorgalmának köszönhetően sokat tesz fiatal munkatársai
betanításában, a szakterület megismertetésében és a speciális szakmai fogások
elsajátításában.

Pukli József

Az automatika-karbantartó üzemben csoportvezető. 1986. február 28-án lépett be a
paksi atomerőműhöz, az akkori villamos
laboratóriumba, ahol műszerészként dolgozott. A belépését követően hamarosan
kitűnt a szakmai hozzáértésével, munkával való hozzáállásával és szorgalmával.

2007. július 1-jén csoportvezetői megbízást
kapott. Tevékenységét a beosztott műszerészek is elismerik, munkatársaival jó a
kapcsolata.

Remmert Csaba

A gépész szerviz osztályon minőség-ellenőrző csoportvezető. 1984 óta dolgozik
a paksi atomerőműben. Gépi forgácsolóként dolgozott 15 éven keresztül. A
forgácsolóműhely gyártmányainak minőség-ellenőrzésére és a társosztályok mérési
feladatainak ellátására 1999-ben megalakult minőségellenőrző csoport vezetőjévé
nevezték ki. Munkateljesítménye tartósan
kiemelkedő. Munkahelye iránti lojalitása
példaértékű..

Az ács-állványozó és szigetelő-bádogos
üzemben művezető. Cégünknél 1986. július 1-jén kezdett dolgozni mint előkészítő
technikus. Kiváló munkája, nagy szakértelme és a munkához történő hozzáállása
alapján 1993. augusztus 1-jétől a faipari
műhely művezetőjévé lett kinevezve, mely
beosztást mai napig betölti. Nagy rendszerismerettel rendelkezik, becsületes, kiemelkedően lelkes a munkavégzésben. Az osztály kollektívájának bizalmát élvezi.

Vörös József

A reaktor-karbantartó üzemben reaktor-karbantartó műszakvezető. 1990 szeptemberében kezdett dolgozni a turbina- és forgógépkarbantartó osztály turbina-karbantartó
részlegénél karbantartóként. 1999. december
1-jétől a reaktor-karbantartó üzemben dolgozik. Kezdetben nukleáris karbantartó lakatos,
nukleáris vezetőszerelő, majd műszakvezető
(„B” műszak). Szakmailag felkészült, energikus, elkötelezett, megbízható munkaerő.
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TÖRZSKARI IGAZGATÓSÁG

Kovács István
1990-ben kezdte munkáját az erőműbe mint karbantartó lakatos. Később előkészítő technikus
lett. Nagy rendszer- és helyismerettel rendelkezik.
Becsületes és kiemelkedően lelkes a munkavégzésben. Szakmai tapasztalata nagyban hozzájárul az épületgépész-karbantartáshoz kapcsolódó
feladatok határidőre történő elvégzéséhez.

Csordásné dr. Kohlman Erzsébet
1994 óta dolgozik a jogi osztályon mint jogtanácsos és huzamosabb idő óta ellátja az osztályvezető helyettesítését és a felügyelő bizottság mellett a jogi tanácsadói tevékenységet. Munkáját
nagyfokú szakértelemmel, lelkiismeretesen
végzi, a fiatalabb kollégákat évek óta mentorálja.
Kapcsolata kollégáival és magatartása példamutató.

Papp Sándor

Homoki Hedwig
1999-ben lett a Tájékoztató és Látogatóközpont
munkatársa. Munkáját információs asszisztensként kezdte a TLK információs pultjánál. Jelenleg
titkárnői feladatokat lát el a PA Zrt. kommunikációs igazgatója mellett. Sokrétű adminisztratív és
kommunikációs feladatát megbízhatóan, pontosan, precízen végzi. Munkájára mindig lehet
számítani.

HUMÁN IGAZGATÓSÁG
Bese Lászlóné
1983. október 5-én lépett be a paksi atomerőmű
terv- és munkaügyi osztályára adminisztrátorként. Jelenleg a munka- és személyügyi osztályon
humánpolitikai előadóként dolgozik. Munkáját
lelkiismeretesen, a vele kapcsolatban álló vezetők és munkavállalók megelégedésére végzi.

Csomós Hedvig
1986 óta dolgozik a paksi atomerőműben. Fő
feladata a társaság teljes személyi állománya,
illetve a társaság területén szerződéssel munkát végző beszállító vállalkozások személyi
állománya képzettségi és vizsgaadatainak nyilvántartása, karbantartása. Munkáját precízen,
körültekintően, kiemelkedő szorgalommal végzi.
Segítőkészsége, szolgálatkészsége, magatartása
példamutató.

Nagy György
A szimulátor üzemeltetésével, fejlesztésével
kapcsolatos, sokoldalú, felelősségteljes és nagy
felkészültséget kívánó munkáját példamutatóan,
megbízhatóan végzi hosszú évek óta, vezetői,
munkatársai, beosztottja teljes megelégedésére.
Munkájában a tökéletességre törekszik, folyamatosan keresi az új, a jobb, a hatékony megoldásokat. Remek szervezőképessége révén jól szervezi
saját és kollégái munkáját.

Puskás Veronika
1986. február 11-én lépett be a paksi atomerőmű üzemgazdasági főosztályára adminisztrátorként.
2009. május 1. óta a munka- és személyügyi
osztály csoportvezetői feladatait látja el.
A humán terület legjelentősebb feladatainak
ellátásában vesz részt, széles körű ismereteit
felhasználva nagyon precízen, aprólékosan, nagy
megbízhatósággal oldja meg azokat.

Rankovics Erika

Bodor Tibor

Illés Rozália

2002 óta a PA Zrt. munkavállalója, de már
1993-tól is itt dolgozott mint rendszerfelügyelő.
Feladata az általa felügyelt rendszerek műszaki
biztonságtechnikai vizsgálatainak végrehajtása,
dokumentálása, az elvégzett vizsgálatok időadatainak nyilvántartása és módosítása, továbbá a
rendszereihez kapcsolódó technológiák, ellenőrzési tervek egyeztetése. Rendszerfelügyelői munkáját rendkívüli precizitással és alapossággal
végzi, szakmai felkészültsége magas szintű.

1979. december 1-jétől dolgozik az atomerőmű radiokémiai laboratóriumában mint
vegyésztechnikus. Jelenleg az ICP-laborban
dolgozik. Legfontosabb feladatai közé tartozik
a primer köri hőhordozó korróziós termékeinek
mennyiségi meghatározása.

Hornok József
Az üzemviteli biztonsági osztályvezető biztonsági
mérnöke. 1993-ban került az osztály biztonsági
mérnök állományába, amelynek azóta is folyamatosan tagja. Napi feladatai végzése mellett
olyan jelentős céges projektek lebonyolításában
is részt vett. Mentorként végezte az új biztonsági
mérnökök betanítását is. Szűkebb és szélesebb
munkatársi, valamint vezetői körben tevékenységével megbecsülést vívott ki.

Dóczi Miklós
1986 óta dolgozik az atomerőműben, az anyagvizsgálati osztály dolgozója. A roncsolásos laboratóriumban előbb mechanikai anyagvizsgálóként, majd anyagvizsgáló mérnökként, csoportvezetőként dolgozott. 1998 óta ellátja az osztály
minőségirányítási megbízotti feladatait is. Részt
vett az osztály minőségirányítási rendszerének
kialakításában, és abban, hogy a labor akkreditált vizsgáló laboratóriumként működhet.

Kródi József
1986. január 1. óta dolgozik a paksi atomerőműnél. Előtte az Erbe rendészeti osztályán dolgozott.
Mára a rendészeti osztály leghosszabb erőműves
múlttal rendelkező dolgozója. Az erőmű irányába
elkötelezett, az erőművel szemben lojális, a PA
Zrt. érdekeit mindenhol erőteljesen és következetesen képviseli. Munkatársaival kiváló kapcsolatot alakított ki. Oszlopos és meghatározó tagja az
osztály kollektívájának.

MÛSZAKI VEZÉRIGAZGATÓHELYETTES
Kissné Hegyi Ilona

1984. június 19-én lépett be a balatonfüredi
üdülőbe mint felszolgáló. 2007. január 5. óta a
rehabilitációs központban üdülővezetői feladatokat lát el. Hétvégét, határidőt nem ismerve
ténykedik azért, hogy társaságunk munkavállalói
a lehető legjobban érezzék magukat és pihenjenek az üdülőben.

Szakmai pályafutása során munkáját minden
munkakörében kiválóan végezte. Precizitása
közismert, erkölcsi feddhetetlensége vitán felüli, az etikai bizottság tagjaként most is aktívan
fáradozik a cégen belüli elvárások teljesülésén.
Szakemberként hatékonyan segíti a műszaki
vezérigazgató-helyettes területéhez tartozó szervezetek munkáját.

BIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG

ÜZEMVITELI IGAZGATÓSÁG

Antus Andrea

Fenyvesi Csaba

A sugárvédelmi szolgálat irányítása mellett foglalkozik a sugárvédelmi szakterületi események
kivizsgálásával, és kapcsolatot tart a sugár-egészségügyi és a nukleáris környezetvédelmi hatóságokkal. Pontosan, megbízhatóan, példamutatóan látja el a feladatokat, végzi a sugárvédelmi
megbízottak oktatását, munkájuk koordinálását,
a sugárvédelmi szabályok módosítását.

1996-ban került a paksi atomerőműbe technológus mérnök beosztásba. 2001 óta
üzemvitelitechnológia-vezető beosztásban dolgozik. Munkáját kifogástalanul végzi, vezetői
elégedettek kiemelkedő minőségű munkájával.
Sokszor vállal pluszfeladatokat, melynek részeként többször végzett kiváló munkát műszaki
projektekben is.

Ágoston Miklós

Géringer Jánosné

Munkáját mindig kellő alapossággal, a biztonság
iránt elkötelezetten végzi. Emberi, szakmai kapcsolatai kiválóak. Kollégái becsülik, szakmai véleményét megalkuvás nélkül képviseli. 1974 óta
dolgozik folyamatosan a paksi atomerőmű területén. Jelenleg – 1995-től - a minőségfelügyeleti
osztályon dolgozik vezető felügyelőként.

Az üzemvitelen 1995 óta dolgozik. Jelenlegi
beosztása műszaki ügyintéző. Az elmúlt években
munkaköre folyamatosan bővült. Mindig kedves,
szolgálatkész és szavahihető. Jellemző rá, hogy
bárki forduljon is hozzá segítségért, tanácsért, ő
késlekedés nélkül rendelkezésre áll, soha senkit
még el nem küldött, vissza nem utasított.

Kajári Ferenc
25 éve dolgozik az erőműben. 2002-től bázisvezető lett, és azóta is ebben a beosztásban
dolgozik az operatív karbantartás irányítás „B”
műszakban. Valamennyi területtel (üzemviteli előkészítés, karbantartás, műszaki tervezés)
kiváló kommunikációs kapcsolattartás és szervezőkészség jellemzi, munkáját minden terület
egyöntetűen elfogadta.

Kaszás István
1986. szeptember 12-én lépett be a paksi atomerőműbe a reaktor osztályra mint betanuló primer köri gépész. Később primer köri főgépész,
reaktoroperátor, technológus, csoportvezető,
majd a reaktor osztály technológiai vezetője lett.
Munkatársaival jó kapcsolatokat ápol. Részt
vesz az utánpótlás-nevelésben, több primer köri
főgépész és reaktoroperátor betanítása fűződik
nevéhez.

Pfeffer István
1985. szeptember 2–án lépett be a céghez,
a turbina osztályra szekunder köri segédrendszer gépész munkakörbe. Kezdetben turbinagépész, majd turbinaoperátor és 2006. november
1-jétől napjainkig technológus mérnök munkaköröket töltött, tölt be. Munkájára jellemző a
tartós kiemelkedő teljesítmény. Magas szakmai
tudással rendelkezik. Munkához való hozzáállása
példaértékű.

Vétek János
1986. szeptember 2-án mint kezdő munkavállaló
nyert felvételt a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. Az
irányítástechnikai szolgálatnál ügyeletes műszerész munkakörben került foglalkoztatásra. 2000től az I-es kiépítés „C” műszak művezetője lett,
amit 20 évig gyakorolt. 2006 novemberétől az
iüo üzemtechnikai művezetői egység művezetőjeként.

LÉTESÍTMÉNY-FENNTARTÁSI
IGAZGATÓSÁG
Aranyiné Czetli Judit
1995 óta dolgozik a karbantartási szervezetnél,
titkársági teendőket ellátva. Munkáját mindig
nagy odafigyeléssel, lelkiismeretesen végezte.
Remek kapcsolata alakult ki a dolgozókkal,
műszakiakkal, fizikaiakkal. Kiváló szervezőképességét a közösség számára kamatoztatja, hiszen
évek óta jelentősebb események létrehozója,
lebonyolítója.

Magyarfalviné Haag Erzsébet
1988-tól dolgozik az erőműben, 2004-től a PA
Zrt. dolgozója. Belépése óta folyamatosan képezi
magát és számos munkakőrt töltött be. Jelenleg a
létesítmény-fenntartási igazgatóságon igazgatói
titkárnő munkakörben dolgozik. Feladata közül
kiemelhető az igazgatóság egészét érintő koordinációs feladatok ellátása. Munkáját mindig pontosan, a vezetője megelégedésére végzi.

Medveczky Zsuzsanna
1981. augusztus 19-én lépett be a vállalathoz.
Költséggazdálkodási kontroller. A céghez történt belépése óta számos munkakört töltött be.
Munkáját mindig pontosan és precízen végzi.
Munkaköréhez kapcsolódóan ellátja a csoport

leltárfelelősi teendőit és mellette irányítja az
egész létesítmény-fenntartási igazgatóság leltározási tevékenységét.

Payer László
Cégünknél mint vízvezeték-szerelő kezdett dolgozni. Munka mellett folyamatosan képezte
magát. Kiváló munkája, nagy szakértelme és a
munkához történő hozzáállása alapján a szakipari üzem művezetője, később műszaki ellenőr,
majd karbantartási műszaki ellenőr lett. Szakmai
tudása nagyban hozzájárul az épületgépészeti
szakmai feladatok maradéktalan elvégzéséhez.

Pálfi László

Végigdolgozta az atomerőmű létesítésének
hőskorát, majd a biztonságnövelő intézkedések megvalósításában dolgozott, később földrengésvédelmi projekt vezetőjeként dolgozott.
2002-től a friss és kiégett nukleáris üzemanyag
gazdálkodást koordináló osztály megbecsült
dolgozója, tevékenysége meghatározó az üzemanyag-kezelés műszaki folyamatainak kidolgozásában.

Szabó György
1986-tól dolgozik az erőműben. Kezdetekben
elektrikus, majd vezető elektrikusi, később berendezés mérnök. Jelenleg vezető berendezésmérnökként az osztály megalakulásától fogva vezeti a
villamos műszaki osztály kábel és készülék csoportját. Munkatársaival a kapcsolata, a szakmai
és szervezési problémák megoldása kiemelkedő
színvonalú.

A biztonsági rendszer osztály technológiai védelem és szabályozás üzem munkavállalója, 1983.
március 7. óta dolgozik a paksi atomerőműben,
jelenleg üzemvezető beosztásban.
Példamutató magatartásával hosszú ideje kivívta munkahelyi vezetői elismerését, munkáját a
pontosság, alaposság jellemzi. Munkatársaival,
a társszakterületekkel kiemelkedően jó kapcsolatot tart.

Takács Imre

Törjék Ferenc

Tar Zoltán Zénó

1984-ben lépett be az atomerőműbe hírközlő labormérnökként. 1993-tól osztályvezető
helyettesként végezte munkáját, majd 1997-től
a híradástechnikai üzem vezetője. 2002-től újra
osztályvezető-helyettesi feladatokat látott el,
majd 2007 áprilisától a híradástechnikai osztály
osztályvezetője lett. Munkatársaival és a társszakterületekkel kiemelkedően jó kapcsolatot tart,
kollégái mindenkor bízhatnak a munkájában és
számíthatnak a segítségére.

1991-től dolgozik a paksi atomerőmű területén.
A gépésztervezési munka szinte minden ágával
foglalkozott már az előforduló munkák kapcsán,
kezdve az alkatrésztervezéstől, a berendezések rendszerelemek javítási tervein keresztül a
karbantartási segédeszközök megtervezéséig.
Kapcsolata a kollégáival és a tervek megrendelőivel is példamutató.

MÛSZAKI IGAZGATÓSÁG
Csontos Erzsébet
1989-től a PAV-nál dolgozott geodéziai rendszerfelelősként, 2000-től létesítményfelelősként
tevékenykedett. A PassPort verzióváltás projektben munkacsoport-vezetőként tevékenykedik.
A munkavégzése során rendkívül alapos tudást
szerzett a vállalatirányítási rendszerekben fejlesztőként, adaptálóként, oktatóként.

Göbölös Kálmán
1997-től dolgozik a reaktortechnikai osztályon. A
kezdetek óta a szellőzőrendszerekkel kapcsolatos
rendszertechnikai feladatokkal foglalkozik. Precíz
munkavégzése és jó együttműködő készsége
teszi alkalmassá arra, hogy kiemelt jelentőségű
feladatokat végezzen és irányítson. 2007 óta irányítja is a blokkok egyik legkritikusabb ellenőrzési
műveletét, az ismétlődő integrális tömörségvizsgálatokat.

Hanti Zoltán
2008 óta a műszaki igazgatóság főtechnológusaként magas színvonalon koordinálja az igazgatósági főosztályok közötti, ill. a társigazgatóságokkal kapcsolatos műszaki feladatok végrehajtását.
Számos munkacsoportban eredményesen képviseli az igazgatóság álláspontját. Szakmai kvalitásai és emberi kapcsolatai nagymértékben segítik
a műszaki igazgatóság sikeres működését.

Kiszli Ferenc
1985-től az erőmű műszaki előkészítési osztály
vezetője, 1989-től az elemzési osztály vezetője.
Az erőműben töltött 31 év alatt több területen is dolgozott műszaki emberként. Mindenütt
igyekezett feladatát maximálisan ellátni, a
problémákat a társaság érdekében megoldani. Munkáját kiváló felkészültséggel, odaadással, s munkatársaihoz fűződő rendkívül korrekt
viszonnyal végzi.

1997-ben kezdett dolgozni az atomerőműben.
2009. január 1-jétől került berendezéstechnológia-vezető munkakörbe, melynek keretében
egyúttal osztályvezető-helyettesi feladatokat lát
el. Munkáját a lelkiismeretesség, precizitás, megfontoltság, magas szakmai hozzáértés jellemzi.
A rábízott feladatokat kiemelkedő minőségben
hajtja végre.

Ujvári Endre
Az egyetemi diploma megszerzését követően
vállalt munkát az akkor még épülő atomerőműben. 1975 nyarától az Erbe műszaki ellenőreként
tevékenykedett, majd kirendeltségvezető lett.
1985-ben főmérnökként helyezték át a Paksi
Atomerőmű Vállalathoz. Az 1990-es évektől a
szervezeti átalakítások során kialakuló mérnök
műszaki háttérszervezet, az építészeti osztály
vezetője.

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG
Bunkóczi Roland
Gazdasági elemzőként dolgozik a gazdálkodási
és kontrolling főosztályon, elsődlegesen a részvénytársaság fejlesztési feladataival kapcsolatos közgazdasági munkában vesz részt. Nagy
önállósággal és kreativitással alkalmazza mind
a közgazdasági szakirodalom tudásbázisát, mind
az itt megszerzett ismereteit, melyeket céltudatosan fejleszt a magasabb szakmai nívó elérése
érdekében.

Bakó Györgyi
1997-től az Atomix Kft., majd 2002-től a Paksi
Atomerőmű Zrt. állományában dolgozik, ezen
belül a beszerzési osztály szervezetében szerződéskötő munkakörben. Tevékenységét a folyamatos fejlődés, ismereteinek gyarapítása jellemzi. Munkáját nagy szorgalommal, pontossággal
végzi, két éve a Szállítói nap megszervezése
is a feladatát képezi, amit kiváló minőségben
teljesít.

Szutorné Polgár Zsuzsanna
Szolgáltatásvezető a szolgáltatási osztályon.
Beosztásán kívül ellátja az osztályvezető-helyettesi feladatokat. 16 éve dolgozik az osztályon, jelenlegi beosztását három éve tölti be. Munkáját nagy
önállósággal és kreativitással végzi, vezetőként
felelősségteljesen viselkedik. Meglévő magas
szakmai tudását folyamatosan fejleszti.
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Az OAH és a PA Zrt. együttműködése
2010. április 23-án a paksi atomerőmű tárgyalójában közös találkozóra
került sor az Országos Atomenergiahivatal (OAH) és a PA Zrt. legmagasabb rangú képviselői között.
A találkozón először az OAH részéről dr.
Rónaky József, a PA Zrt. részéről pedig
Süli János köszöntötte a résztvevőket, és
kívánt eredményes munkát a most induló
projekthez. Macsuga Géza (OAH) röviden
ismertette az aláírandó együttműködési
megállapodást, majd a NUBIKI Kft. és a PA
Zrt. szakértői (Bareith Attila, Kiss Tibor és
Vida Zoltán) mutatták be az együttműködés kiválasztott területeit. A találkozó végén sor került a projektindító dokumentum
aláírására. Az aláírók ezzel kifejezték azt
a határozott szándékukat, hogy együttműködnek a Kockázatszempontú Döntéshozatal (KSZD) megvalósításában, és ennek
első lépéseként egy közös projektet indítanak, amelynek célja a KSZD magyarországi
használhatóságának igazolása. A projektben a szakértők előzetesen kiválasztottak
a KSZD lehetőségei közül három területet,
és az elkövetkező két évben erre a három

területre elkészítik a használatot lehetővé
tevő eljárásokat, elvégzik az ehhez szükséges elemzéseket, kifejlesztik a hosszú
távú működéshez szükséges eszközöket,
valamint létrehozzák az eljárások engedélyezéséhez szükséges hatósági elvárásokat,
az engedélyezési környezetet.
A jelenleg üzemelő atomerőműveket
szerte a világon nagyobb részt az 1970-es
és 1980-as években tervezték és építették.

A tervezési biztonságot konzervatív feltételezéseken alapuló determinisztikus biztonsági elemzésekkel igazolták, és ez az alapja
az erőművek biztonságos üzemeltetését
biztosító üzemeltetési szabályzatoknak.
Nálunk ez a szabályzat a MÜSZ, és a szabályzatot megalapozó elemzések a Végleges Biztonsági Jelentésben találhatók.
Elsőként az 1979-ben bekövetkező Three
Mile Island-i atomerőmű súlyos, zónakáro-

sodással járó balesete irányította a figyelmet az akkor még gyerekcipőben járó valószínűségi biztonsági elemzésekre (angol
rövidítése Probabilistic Safety Assessment,
azaz PSA). Az első ilyen tanulmány 1975ben jelent meg az USA-ban, és egyik fontos és meglepő állítása az volt, hogy egy
nyomottvizes erőműben nem a legnagyobb
primer köri cső törésével kezdődő üzemzavar a legveszélyesebb, a kisebb átmérőjű
csövek törése nagyobb valószínűséggel vezet zónakárosodáshoz. A szakmai közvélemény a tanulmány megjelenésekor nem
fogadta el a tanulmányban leírtakat, csak
az 1979-es baleset után, amely mintegy igazolandó a leírtakat, a térfogat-kompenzátor
biztonsági szelepének kinyitása és nyitva
maradása révén vezetett súlyos következményekhez.
A valószínűségi biztonsági elemzések
azóta mind nagyobb szerepet kapnak az
üzemelő blokkok biztonságának igazolásában, egyre inkább elfogadottá válnak, mint
a determinisztikus elemzések kiegészítői.
Ennek a növekvő elfogadottságnak lehettünk tanúi a projektindító dokumentum
aláírásával.
Wollner Pál

Kockázatmenedzsment-rendszer az atomerőműben

–Mi a jelenlegi kezdeményezés célja?

–A stratégiai jelentőségű célkitűzéseink
eléréséhez olyan kockázatkezelési rendszert
szükséges működtetni, amely lehetővé teszi
a jelentőséggel bíró kockázatok korai felismerését, kezelését és nyomon követését.
Tulajdonosi elvárásként fogalmazódott meg
továbbá, hogy a cégcsoport működése során
felmerülő kockázatok egységes szempontrendszer alapján kerüljenek értékelésre és
biztosított legyen azok megfelelő kezelése.

– Az atomerőműben nem új dolog a
kockázatelemzés…
–A PA Zrt.-nél a működés kezdete óta létezik magas színvonalú kockázatelemzési
és kezelési gyakorlat. Ezek főbb területei
a munka- és tűzvédelem, a karbantartás,
az átalakítások, a javítások, az üzemviteli
kölcsönhatáselemzés és a gazdasági folyamatok. További előzményként kell megemlíteni, hogy a 2005-ben a PA Zrt. szakértőiből
alakult team kockázatelemzést hajtott végre,
amelynek célja volt a PA Zrt. stratégiai céljainak megvalósítását veszélyeztető kockázatok szisztematikus feltárása és értékelése.

– Mennyiben jelent újdonságot a jelenlegi kezdeményezés az eddigiekhez
képest

azonosítását és értékelését. A kockázatkezelési adatbázis létrehozása támogatja a kockázatkezeléssel kapcsolatos tevékenységeket.
Lehetővé válik a kockázatok kezelésére hozott intézkedések nyomon követése és ellenőrzése. A kockázatkezelési beszámolórendszer támogatja a vezetői döntéshozatalt.

–Mi valósult meg eddig a tervezett
fejlesztésből?

FOTÓ: LOVÁSZINÉ

A Paksi Atomerőmű Zrt. előtt álló stratégiai
feladatok (pl. üzemidő-hosszabbítás, új blokkok létesítése), valamint a mindig kiemelt
prioritással rendelkező nukleáris biztonság
és hatékony üzemeltetés indokolja a kapcsolódó kockázatok folyamatos felmérését,
értékelését és kezelését. A cégvezetés mindezek elősegítése érdekében kockázatmenedzsment-rendszer bevezetéséről döntött,
és társasági kockázatkoordinátort nevezett
ki Füredi Zoltán személyében. Őt kérdeztem
a célkitűzés elméleti megfontolásairól és a
kapcsolódó feladatokról.

–Az említett területek tulajdonképpen
kockázatkezelési „szigetekként” működnek.
Ezek a „szigetek” a jelen törekvés eredményeként egy standardizált kockázatkezelési
folyamat és a szakma specifikus módszertanok bevezetésével, valamint egységes
szemléletű adatbázis létrehozásával egy integrált rendszer részévé válhatnak. Ezáltal
hatékonyabb lehet a kockázatok preventív
kezelése.

–Megtörtént a kockázatkezelési folyamat
és az ahhoz kapcsolódó módszertan szakértői szintű, több iterációs lépést magában
foglaló egyeztetése. Elkészült a kockázatkezelési tevékenységet támogató excel alapú
adatbázis-kezelői felület. Ezek mellett egy
pilotprogram keretében megrendezésre került a módszertani leírások alapján a kockázatkezelési folyamat tesztje. A pilotprogram
tárgya az ASME rendszer bevezetése volt.
(Az ASME BPVC egy műszaki normatív

–Kiterjedhet-e újabb területekre is az
ilyen módon továbbfejlesztett kockázatkezelés?
–Igen. A rendszer indulási feltételeinek
meghatározásához első lépésben célszerű az
MVM Zrt. által megkövetelt kötelező terjedelemmel foglalkozni, és a már ma is működő
PA Zrt. kockázatkezelési szigeteket a tapasztalatok alapján, szükség szerint fokozatosan
lehet integrálni. A következő lépésben azonosítani kell azokat a működési folyamatokat,
projekteket és programokat, amelyeknek a
legnagyobb a hatása a PA Zrt. stratégiai céljainak megvalósítása szempontjából.

–Milyen hasznai lehetnek a kockázatmenedzsment-rendszernek?

–Az egységes szemléletű kockázatkezelési folyamat és módszertan lehetővé teszi a releváns kockázatok preventív módon történő

dokumentum, amely alapvetően a gépészeti
nyomástartó rendszerekre határozza meg
a normatív követelményeket, módszereket,
ajánlásokat, azok tervezése, anyagválasztása, gyártása, üzem közbeni ellenőrzése
tárgykörében.)

–Milyen főbb feladatok vannak még
hátra?
–A bevezetést megelőzően pontosan fel

kell mérni, hogy mely területeken folyik valamilyen kockázatkezelési tevékenység, illetve kapcsolódik-e hozzájuk szabályozás (eljárásrend, végrehajtási utasítás, módszertani
leírás stb.). Azonosítani kell továbbá, hogy
mely területeken indokolt a kockázatkezelési
gyakorlat bevezetése. Pontosan meg kell határozni az egymástól elszigetelten folyó kockázatkezelésre irányuló tevékenységek integrálásának lehetőségét és módját. Biztosítani
szükséges a vonatkozó, MVM-csoportszintű
szabályozással való konzisztenciát. Fel kell
mérni egy, a jelenlegi excel alapú adatbázisnál hatékonyabb informatikai támogatás
lehetőségét. Ezenkívül meg kell szervezni
a kockázatkezelési tevékenységben érintett
munkavállalók oktatását is.

–Ez utóbbi feladat kapcsán, úgy tudom,
hogy már le is zajlott egy képzési kurzus.

–Egy ötnapos, esettanulmányokat és műhelymunkát is magába foglaló kurzus van
mögöttünk. Ennek résztvevői többek között
elsajátíthatták a kockázattal kapcsolatos
alapfogalmakat, az integrált kockázatmenedzsment-rendszer kialakításának alapelveit. Képet kaptak a kockázatmenedzsmentnek a PA Zrt. tervezési tevékenységében és
folyamatstruktúrájában elfoglalt helyéről.
Megismerhették a kockázatok feltárásának,
kvalitatív és kvantitatív értékelésének és
kezelésének technikáit. Részt vettek a paksi atomerőműre jellemző, a csoportszintű
Kockázatkezelési Szabályzatban foglaltak
szerinti 2010. I. negyedéves Kockázati Beszámoló elkészítésében.
–Szerkesztőségünk nevében sok sikert kívánok a folytatáshoz. Mindannyiunk érdeke,
hogy a bemutatott kockázatmenedzsmentrendszer minél előbb hasznos „üzemi” rendszerré váljon.
Prancz Zoltán

Építési geodézia a
gyakorlatban
Április 29-30. között Tengelicen, a Hotel
Orchidea adott otthont az építési geodézia iránt érdeklődő mérnökök számára. Az
immáron 4. Építési geodézia a gyakorlatban c. fórum a Magyar Mérnöki Kamara
Geodéziai és Geoinformatikai Tagozat (MMK
- GGT), a Tolna Megyei Mérnöki Kamara
(TMMK) GGT-i Szakcsoport, a Dél-dunántúli
Építész Kamara, a Magyar Földmérési,
Térképészeti és Távérzékelési Társaság
(MFTTT) Mérnökgeodéziai Szakosztály és a
Paksi Atomerőmű Zrt. támogatásával jött
létre.
Az idei építési geodéziai rendezvény házigazdája Bohli Antal, a TMMK elnöke, a szakterület tagozati támogatója Holéczy Ernő,
az MMK GGT elnöke, valamint a rendezvény szervezője Németh András, a Paksi
Atomerőmű Zrt. műszaki igazgatóság építészeti osztályának csoportvezetője, a TMMK
GGT-i Szakcsoport elnöke volt. A 2005 óta
tartó rendezvénysorozat célja idén sem változott, közös érdekünk – az építési geodézia
területén – a gyakorlati élet tapasztalatainak
és az azt szabályozó jogi és műszaki előírási
környezet ellentmondásainak feltárása, a
témafelvezető vitaindító előadásokkal időt
adva a felvetődő kérdések, vélemények és
javaslatok megbeszélésére. A 2010. évi
szakmai témakörök: - Építési törvény és
rendeleti szabályozásainak jelenlegi helyzete; - Közmű és ellátórendszerek tervezését
és kivitelezését érintő aktuális feladatok a
gyakorlatban; - Megvalósulási dokumentálások és üzembe helyezési dokumentációk
kapcsolata; - Közművek és ellátórendszerek nyilvántartásának jelenlegi helyzete; Geometriai alapú térinformatikai nyilvántartások és közmű-nyilvántartási megoldások.
A szervezők által felkért előadók a vitaindító előadásaikkal nagyon jó alapot adtak
a hatékony és eredményes szakmai vitára.
Sikerült feltárni a feszítő gondokat és sikerült
közös véleményt kialakítani a tagozat jelen
lévő elnöksége részére. A két nap elteltével
szakmailag hasznosnak, a további években
is folytatandónak értékelte Holéczy Ernő,
a MMK GGT elnöke az idei konferenciát. E
rendezvény az ötven regisztrált és megjelent
résztvevőnek nemcsak kreditpontos szakmai
továbbképzésre adott lehetőséget, hanem a
szakmai védnökök által képviselt területek
résztvevőit is egy közös programba, így közös
együttgondolkodásba tudta terelni, illetve
vonzani.
A konferencia eredményeként összegezhető,
hogy a két nap szakmai előadásai ismételten
megerősítették a közműnyilvántartás szabályozatlanságának problémáját, amelynek
hatása jelentkezik a velük kapcsolatban lévő
tervezések, létesítések, üzemeltetési dokumentálások és térinformatikai alapú nyilvántartások feladatainál.
A szabályozás jogszabályi hátterének rendezése egyre égetőbb probléma, amit az
érintett szakemberek részvételével lehetne
kimozdítani a jelenlegi állapotából feltéve,
ha megértő fülekre talál a kamaránk üzenete.
A rendezvényről a résztvevők CD-n megkapják az elhangzott előadások anyagát, valamint azokat a további információkat, amik
kapcsolódó anyagként fontosak lehetnek.
Sipos László

WANO vizsgálat Dél-Ukrajnában
Az Atomerőmű Üzemeltetők Világszövetsége (WANO) Moszkvai Központja (MC)
szervezésében 2010. április 11-23-a között
zajlott a Dél-ukrajnai Atomerőmű (DUAE)
WANO vizsgálata.
A 17 fős vizsgálati csoport tagjai orosz,
ukrán, cseh, szlovák, kínai, finn és magyar
atomerőmű(vek), valamint a WANO Párizsi
Központ és az amerikai INPO munkatársai
voltak.
A Dél-ukrajnai Atomerőmű Juzsnoukrainszkban, Ogyesszától észak-keletre
kb. 200 kilométerre található. Három különböző VVER-1000-es – V-302, V-338,
V-320 – típusú atomerőművi blokkból áll,
melyek üzembehelyezési ideje 1982, 1985,
1989, vagyis koruk a paksiakkal szinte
megegyezik. Eredetileg egy negyedik blokk

is épült volna, de az 1980-90-es évek politikai-gazdasági viszonyai azt „elmosták”.
Helyén épült a teljes léptékű szimulátor.
Az üzemeltető a NAEK Energoatom,
amely négy (Hmelnyickij, Rovno,
Zaporozsje és DUAE) atomerőműve révén
Ukrajna beépített teljesítményének 26,6
%, a villamosenergia-termelés 44,4 % át
birtokolja.
Az 1. blokk 30 éves tervezett üzemidejének 2 x 10 évvel való meghosszabbítását tervezik, a programot idén kell
benyújtani a hatóságnak. Az atomerőmű
egy kétturbinás tározós-szivattyús erőművel együtt üzemel a csúcsidőszaki
terhelések kezelésére.
A kéthetes vizsgálat munkaterhelését
enyhítette, hogy a vizsgáló csoport tagjai-

nak kapcsolata egymással és a helyi partnerekkel fokozatosan egyre szorosabbá
vált. Még futballmeccsen is megmérkőzött
egymással a két fél; nem véletlenül a jobban összeszokott csapat rúgott több gólt,
de a barátság győzött. A helyi konyha ízeit
is fokozatosan megszokták, megszerették a
vendégek, még ha a mennyiségek emberfelettiek voltak is.
Az egyetlen hétvége is részben munkával telt, de maradt idő különleges
kirándulásokra is. Szombat délután a
közeli Pobuzsszkoje stratégiai rakétákat
kiállító múzeumát lehetett megtekinteni.
Az Ukrajnában 2001-ben felszámolt nukleáris arzenál egykor komoly hadviselési
tényező volt. Egy-egy indítási pont védelmi eszközök tömegével volt felszerelve,

vezénylőközpontja 45 napig önellátó tudott
lenni. A szintén kiállított RSz-20V – NATO
kóddal SS-18 „Sátán” – a legkorszerűbb, zavaró és védelmi megoldásokkal ellátott, 211
tonnás, 15 ezer km hatótávú rakéta, amely
10 db 750 kilotonnás nukleáris töltetet is
képes 500 m pontossággal célba juttatni.
A többség számára mégis a fekete-tengeri, soknemzetiségű Ogyessza volt az
igazi kikapcsolódás. A szikrázó, tavaszi
napsütés, a viszonylag fiatal város (az oszmánoktól 1789-ben elfoglalt erőd romjain
1794-ben alapították) hangulatos, XX. század eleji épületei, friss nyüzsgése mindenkit megragadott. Az egykori felszabadító
José de Ribas tengernagyról elnevezett
Gyeribaszovszkaja utcán kávézók, a parkban árusok, énekesek, költők, tréfamondók

igyekeztek a helybéliek és a turisták kedvében járni. Az Eisenstein-féle Patyomkin
páncélos című filmben szereplő lépcsőről
(pedig valójában a fegyverek 1905-ben
nem itt dörögtek) a kikötő öble tárult a vendégek elé. Tetején Richelieu hercegének, az
egykori kormányzónak a szobra áll.
A dél-ukrajnai vizsgálat feszített tempóban, de sikeresen lezajlott. Előzetes jelentését átadták a meghívó házigazdának, azt a
WANO MC hamarosan véglegesíti. A javító
intézkedések visszaellenőrzésére várhatóan két év múlva kerül sor. Zárásként következett érzelmes, baráti búcsúzkodás, kis
izgalom az izlandi vulkán okán, több órás
autózás a reptérre, kis halpiaci kitérővel.
Aztán a vendégek hazautaztak a világ különböző pontjaira.
HyL
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MILLENNIUMI DÍJAK
– 2010
Április 26. a szellemi tulajdon világnapja –
így döntött az ENSZ genfi székhelyű Szellemi
Tulajdon Világszervezete (WIPO) 2000. évi közgyűlésén.
Kihasználva az alkalmat, ekkor jutalmazzák a
világ társadalmi fejlődéséhez és haladásához
meghatározó módon hozzájáruló műszaki
alkotók és művészek munkásságának eredményeit. Ez egyben tisztelgés az emberi tudás és
képzelőerő, a kreativitás előtt is. Csatlakozva a
kezdeményezéshez a szellemi tulajdonvédelem
hazai intézménye, a Magyar Szabadalmi Hivatal
immár minden évben ekkor adja át az ezredfordulón alapított Millenniumi Díját a kiemelkedő
hazai szellemi alkotóműhelyeknek.
Idén e díjban részesültek: a Magyar Mérnöki
Kamara, a Petőfi Irodalmi Múzeum, az Újirány
– építészeti, design, film és animációs – alkotócsoport, valamint két nagy múltú intézmény,
az MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi
Kutatóintézete, a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem Információs Technológiai Kar
Interdiszciplináris Doktori Iskolája és a tulajdonukban lévő TactoLogic vállalkozás, a tapintásérzékelésben elért kutatási-fejlesztési tevékenységért.
A díjakat Bendzsel Miklós, a Magyar Szabadalmi
Hivatal elnöke 2010. április 22-én adta át a
Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen rendezett
világnapi eseményen. A díj Pataki Mátyás és
Weichinger Miklós ötvös-szobrász művészek alkotása, mottója Horatiustól vett idézet:

Mérnökök szakmai fórumának ajánlásai
A Magyar Mérnöki Kamara tíz pontban
foglalta össze ajánlásait, melyeket az új
kormány és az országgyűlési képviselők
figyelmébe ajánl. A javaslatok célja: a jövőben az EU-hoz beadott pályázatok és
a hozzájuk kapcsolódó közbeszerzések
eredményesebbek legyenek, és ezekben
a magyar mérnökök és vállalkozásaik
versenyképesen tudjanak részt venni.
Többek között a PA Zrt. támogatásával
április 29-én a „Jövő idő – mérnök szemmel” címmel a Mérnök Újság kiadója által megrendezett konferencián Barsiné
Pataky Etelka, az MMK elnöke bejelentette, hogy a kamara együttműködik a
Közbeszerzések Tanácsával, a Magyar
Szabványügyi Testülettel, a Gazdasági
Versenyhivatallal, közös munkacsoportot hoznak létre az irreális árak kiszűrési
lehetőségének vizsgálatára. E rendezvényen több előadás hangzott el, és felszólalt cégünk képviseletében Héjja László
csoportvezető, aki az értékelemzés gyakorlati eredményeire hívta fel a figyelmet.
Az alábbi javaslatokat az MMK az Építész
Kamarával, a Főépítészi Kollégiummal,
az Útügyi Társasággal és a Műszaki és
Természettudományi Egyesületek Szövetségével közösen dolgozta ki:
1. A beruházások, a közpénzek és EU-s
források hatékony felhasználásához elen-

gedhetetlen a megfelelő, körültekintő projekt kiválasztás, a jó előkészítés és a teljes életciklusköltségek számításbavétele.
E folyamatban mi, mérnökök vállaljuk a
ránk eső felelősséget, de elvárjuk, hogy
egyszerű és hatékony legyen az ezt működtető intézményrendszer, megfelelő
előkészítési idő és az előkészítésre pályázati forrás álljon rendelkezésre.
2. A közbeszerzési gyakorlat azonnali módosítását várjuk. Kidolgoztuk a jó
közbeszerzéshez elengedhetetlen ajánlati terv tartalmát, az abban résztvevők
egyértelmű feladatát és felelősségét.
3. Elvárjuk a jövőben a közbeszerzések valós költségtartományban történő
odaítélését; javasoljuk az Európai Beruházási Bank gyakorlatának bevezetését,
a kirívóan legalacsonyabb és legmagasabb ajánlat kizárását. Az MMK által
kidolgozott ajánlott mérnöki díjszabás
alkalmazását szükségesnek tartjuk, hiszen a mesterségesen leszorított díj korlátozza a versenyt, a minőségi munkát,
ez ellentétes a nemzetgazdaság alapvető
érdekeivel.
4. Javasoljuk a közbeszerzési törvény
egyszerű eljárása értékhatárának növelését.
5. A mérnöki KKV-k versenyképessége
elfogadhatatlanul alacsony, az országban

kevés a munka, és az alkalmazott mérnököket az elbocsátás, a vállalkozókat
a tönkremenés fenyegeti. Azonnali intézkedést várunk el az áfa- és társasági
adó jogszabályokban. A megrendelő, „a
közszektor” legyen köteles meghatározott előleget fizetni, ahogy ez Európában
szokás. Véget kell vetni a diktált szerződéses feltételeknek. A megrendelő adjon
fizetési garanciát a közszektor állami
garanciaalapján keresztül, és vállalja a
késedelmi kamatot is. A tartozási lánc
okozója legyen kizárható a közbeszerzésből.
6. A magyar mérnöki szolgáltatások
ne kerüljenek hátrányba a hazai piacon,
ennek érdekében sürgősen tőkepótló és
ezt elősegítő finanszírozási eszközöket
kell bevezetni. Közérdek, hogy az uniós
jogszabályokkal összhangban megtaláljuk a magyar mérnök versenyképességét
biztosító eszközöket.
7. A mérnöki műhelyek 20 évvel ezelőtt széthullottak, kevés vállalkozás
tudta megőrizni vagy újraépíteni ezeket.
Készek vagyunk a kormánnyal közösen
kidolgozni a piacképes mérnöki együttműködési formákat. A mérnöki tudás és
munka exportjának megteremtése szintén azonnali feladat. Világszerte keresik
a magyar mérnököket, állítsuk meg az

Az EU parlamentje támogatja a szénmentes
technológiákat, beleértve az atomenergiát

„Artificem commendat opus – Az alkotót alkotása dicséri”.
Elsőként a Magyar Mérnöki Kamara nevében
Barsiné Pataky Etelka elnök asszony, vehette át
a díjat. A legnagyobb hazai műszaki értelmiségi
szervezet programja és megvalósítása nyerte el
kuratórium tetszését.
Az MMK az 1996. évi LVIII. törvény alapján alapított köztestület, 19 területi és 19 szakmai, tagozati szervezettel rendelkezik, csaknem húszezres
taglétszámával megkerülhetetlen tényezője a
műszaki szakma érdekképviseletének. A műszaki értelmiségi szervezetünk elnöksége négy pilléren alapuló programot fogalmazott meg, melyben kiemelt célkitűzésként szerepel a kamara
aktív részvétele az EU-s források felhasználásához kapcsolódó döntéshozatali rendszerben; a
mérnöki kis- és középvállalkozói lét feltételeinek,
versenyképességének javításában; a tudásmenedzsment fejlesztésében és a hiányzó „szakmai
műhelyek” megteremtése érdekében. Bővebb
információ a www.mmk.hu honlapon.
Kiemelendő még a 2006-ban alapított
TactoLogic Kft, hogy az alapítók 2000 óta tartó,
tapintásérzékelős kutatásuk eredményeit átadták, hogy termékké válhasson, a gazdaságban
is hasznosulhasson.
Olyan egyedi tapintásérzékelőt, valamint ehhez
kapcsolódó jelfeldolgozó eljárást dolgoztak ki, ami
a nyomás nagysága mellett igazi újdonságként a
felületre ható erők irányát is képes három dimenzióban érzékelni - magyar találmány. A 3D tapintásérzékelés új dimenziókat nyit a robotika, a virtuális valóság és az orvostudomány minden olyan
alkalmazásában, ahol a tapintási információnak
fontos szerep juthat - például megcsúszásmentes
robotkezes manipuláció, tapintókatéter, endoszkóp, tapintó művégtagok.
A vállalkozás dinamikus fejlődésére néhány jellemző példa: a válság első évében - egy évvel
2007-es alapítása után – megduplázta forgalmát. A világon egyedülálló tapintásérzékelők
fejlesztésével elnyerte az Ernst & Young alapítvány legjobb spin off és start up díját 2008-ban.
Még kiaknázatlan lehetőségeket tartogat a cég
számára például a játékipar. Számítások szerint évente ezerszer annyi szenzor előállítására
lenne fogadókészség ebben a mikroelektronikai
ágazatban, mint az eddigi sebészeti, robotipari
területen.
gyulai

Az Európai Parlament márciusban elfogadott határozatában támogatásáról biztosította a Fenntartható Energia Technológia
Platformot (Sustainable Energy Technology
Plan – SET-Plan). A dokumentummal a
képviselők jelezték, a 2020-ig elérendő
klímapolitikai és energetikai célok megvalósulása érdekében támogatják a további
befektetéseket az alacsonyszén-technológiákba, többek között az atomenergiába
is. A jelenlegi krízis közepette ezek a beruházások munkahelyeket teremtenek,
növelik az EU általános versenyképességét
és hozzájárulnak az energiabiztonság megteremtéséhez.
A határozat kiemeli: a következő tíz évben
növelni kell a lakosság és a magánszektor

befektetéseit az új technológiák kifejlesztése érdekében. Az Európai Bizottság becslése szerint az Európai Ipari Kezdeményezés keretében 6 milliárd € a szélenergia,
16 milliárd € a napenergia, 2 milliárd € a
hálózatfejlesztés, 9 milliárd € a bioenergia,
13 milliárd € a CCS technológia, 7 milliárd
€ a fissziós atomenergetika, 5 milliárd €
az üzemanyagcella és hidrogéntechnológia
fejlesztésébe áramlik majd.
Az atomenergiáról szólva az EP anyaga
úgy látja, el kell mozdulni a IV. generációs
atomreaktorok fejlesztésének irányába. A
tervezés során a fő hangsúlyt az inherens
biztonság maximalizálására, a hatásfok
növelésére, kevesebb radioaktív hulladék
képződésére és a proliferációs kockázat

minimalizálására kell fektetni. A reaktorok kereskedelmi célú üzemeltetése 2040
körül kezdődne, de ehhez a fejlesztéseket
már ma el kell kezdeni. A 2020-ig terjedő programcsomagban meg kell tervezni
és fel kell építeni az első IV. generációs
prototípus és demonstrációs reaktorokat,
üzemanyag-előállító és egyéb kísérleti létesítményeket, valamint dolgozni kell az
új anyagok és egységek kidolgozását célzó
kutatás-fejlesztési programokon a reaktorok ipari és gazdasági életképességének
javítása érdekében. Az így felhalmozódó
szakértelem és tapasztalat szilárd alapot
biztosít majd az atomenergiának a 2020ra megcélzott fenntartható energia tervek
megvalósulásához.
Dr. Szerbin Pável

agyelszívást, teremtsük meg a mérnök
KKV-k exportlehetőségeit.
8. „Aki szabványosít azé a piac.” A jelenlegi országos gyakorlat ezt nem követi. A
kamara folyamatosan elmélyíti kapcsolatait a Magyar Szabványügyi Testülettel, és
részt kíván venni a szabványügyi rendszer
hatékonyabb működtetésében. Elvárjuk a
kormánytól, hogy ismerje fel a szabványosításban, a műszaki fejlesztésekkel összefüggő nemzeti és közérdeket, és vállalja e célok
korábbinál sokkal erőteljesebb és hatékonyabb támogatását.
9. A Mérnöki Kamara mint szakmai
önkormányzat felismerte a folyamatos
képzés fontosságát. Ezért tiltakozik az
ellen, hogy a továbbképzést sok esetben
termékbemutatóként értelmezzék és a
továbbképzés üzleti árucikké váljon. A
kamara mintegy 40 ezer mérnök nevében szorgalmazza a folyamatos tanulást
és ennek sikere érdekében a jogszabályok változtatását kezdeményezi.
10. Több mérnököt Európának! - adta ki a
jelszót a Mérnök Szervezetek Európai Szövetsége. Mi javaslatainkat azért dolgoztuk
ki, hogy megtartsuk mérnökeinket, hogy
alkotó módon vehessenek részt az előttünk
álló feladatokban. Ha ezt elérjük, akkor
mondhatjuk: Több mérnököt Magyarországnak!
Sipos László

Közgyűlést tart
az MNT
május 19-én
2010. május 19-én tartja Közgyűlését a
Magyar Nukleáris Társaság (MNT) az
ETV-ERŐTERV Zrt. tanácstermében,
Budapest, Angyal u. 1-3. szám alatt.
A napirenden az MNT 2009. évi
Közhasznúsági Jelentése, a társaság
tevékenységének áttekintése szerepel.
Ezen kívül sor kerül Gerard Cognet és
Gadó János ALLEGRO tervek c. szakmai
előadására is. A Közgyűlés nyilvános, az
elnökség nevében minden érdeklődőt
szeretettel vár Holló Előd, az MNT elnöke és Neubauer István, az MNT titkára.

A látható világegyetem tömege és a részecskefizika
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem „az atomoktól a csillagokig” címmel a fizikáról népszerűen középiskolásoknak
előadás-sorozatot tart immár
ötödik éve. A záró előadást dr.
Katz Sándor elméleti fizikus,
az egyetem adjunktusa tartotta április 22-én. Hazánk legfiatalabb akadémiai nagydoktora
bonyhádi. Édesapja most is a
bonyhádi gimnáziumban tanítja a szerencsésebbeknek a
matematikát.
Mint a sorozat névadásából is kitűnik a makro- és mikrovilágban
hasonló folyamatok játszódnak le. A „sötét
anyag” először a csillagászatban jelent meg,
a várnai születésű Fritz Zwicky svájci asztrofizikus vezette be a Coma galaxishalmaz
vizsgálata közben (1936). A galaxishalmaz
szélén levő galaxisok sebességéből és a
galaxishalmaz fényességéből, valamint a
galaxisok száma alapján két tömegbecslést
adott. A kettőt összehasonlítva látta, hogy
a sebességeloszlásból számított tömeg 400szor nagyobb, mint a távcsővel mért. Hatása
kimutatható volt, de nem látta, ezért hívta
„sötét anyag”-nak.
A látható világegyetem atomokból áll,
melyek tömegét zömében az atommagban
található protonok és neutronok adják. Ezek
nem elemi részecskék, hanem kvarkokból
és gluonokból állnak. Ha viszont ezek tömegét összegezzük csupán az atommag tömegének kb. 5%-át adja ki.
A jelenségek magyarázatára modelleket
állítottak fel, így a Standard Modell (SM), a

szuperszimmetria (SUSY)
és a húrelmélet. Az SM az
általánosan elfogadott. Felállították, a kísérleti részeredmények igazolták is.
Most a nagyobb energiájú
ütközésektől várják a további alkotóelemek felbukkanását, leginkább a Higgs
részecskét.
Addig is még a kísérleti
fizikusok készülődnek, van
egy egyenlethalmaz, melynek számítása rendkívüli
feladatot jelent, de kiváló
támpontot jelentene a kísérletek megtervezésénél, az eredmények igazolásánál.
Van a világban néhány szuperszámítógép,
az Amerikai Egyesült Államok Energiaügyi
Minisztériumának Oak Ridge-beli Nemzetközi Laboratóriumában működő, melynek
teljesítménye az iparági szabványként elfogadott Linpack teszt alapján 1,64 petaflops
(45 000 négymagos Opteron processzor,
362 terabájt memória és 10 petabájt tárhely
alkotja). Valahol a sorban helyezett még a
németországi Forschungszentrum Jülich
825 teraflops sebességű JUGENE gépe. Ezek
a számítások egyáltalán nem egyszerűek
és nem is könnyűek - hetekig, hónapokig
„molyolnak” egy-egy részfeladaton.
A számítások párhuzamosítása nagyban
meggyorsítja a megoldás menetét (grid). Az
sem árt, ha egy fizikus ért a matematikához
és egyszerűsít, ahol lehet – a szisztematikus
integrálás helyett a Monte-Carlo-módszer
eredményeire támaszkodik. Felismeri, hogy
a számítógépes játékok piaca kifejlesztett a

grafikus kártyák számára (Nvidia GTX 275)
külön processzort, amelyben 240 mag van,
896 MB memória és ez 1 Tflopos számítási sebességen működik – már csak össze
kellett rakni belőlük 256 db-ot, fel kellett
programozni a feladatra és jöhettek is az
eredmények. Ez a „hibrid” gép hússzor jobb
teljesítmény-áraránnyal rendelkezik, mint a
szupergépek.
E jóslatok részben már a mai gyorsítókon
is tanulmányozhatók, de hamarosan megkezdődik Darmstadtban egy új gyorsító építése, mely speciálisan e tartomány kísérleti
vizsgálatára koncentrál.
A csoportnak sikerült megállapítania,
hogy a protonok tömegének zöme (több
mint 95 százaléka) a részecskék mozgási
energiájából és a közöttük lévő kölcsönhatásból tevődik össze. A részecskefizikát
leíró elmélet szerint az atommag protonjai
kvarkokból épülnek föl, s a kvarkok közötti
kölcsönhatást elemi részecskék, gluonok

biztosítják. Mostanáig azonban nem sikerült tisztázni, hogyan is tevődik össze ezekből a proton tömege: a gluonok ugyanis
tömeg nélküli részecskék, a kvarkok pedig
a proton össztömegének mindössze pár
százalékát adják – hol a többi? A kutatási
eredmények, amelyek szerint a protonok
tömegének hiányzó része a kvarkok és
gluonok mozgási energiájából és kölcsönhatásából tevődik össze, bizonyíték arra, hogy
az Einstein képlete a tömeg és az energia
egyenértékűségéről (E=mc2) az atomnál kisebb részecskék szintjén is igaz – az atommagra nem áll.
Az előadás zárórészében egyszerű fizikai kísérleteket mutattak be – nincs fizika
kísérlet nélkül. A főszereplő mindig a víz
volt. Vizet forraltak egy kuktában, a keletkező gőz elvitte a bevitt energia egy részét
és egy kis fordulatszabályzós gőzmotort
hajtott. A magas hegyeken, nyitott lábasban nem fő meg a bab, mert kisebb a víz
forráshőmérséklete –
kuktában persze ott is
főzhetnénk babot. De
vajon mi következik
be extrém körülmények között (folyékony
nitrogénnel hűtött páratérrel), ha nagyon
nagy a vákuum és
nincs hőbevitel – a
víz olyan hevesen forr,
hogy megfagy. Ebben
a nagy hidegben a levegőből „kifagy az oxigén” és összegyűjthető
egy pohárban. gyulai
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KIS REAKTOROK, NAGY REMÉNYEK AZ USA-BAN
Több szolgáltató is érdeklődik a kisreaktorok iránt
Egy újfajta nukleáris reaktor – mely kisebb,
mint egy vasúti kocsi, és egy nagy erőmű tizedébe kerül – készül arra, hogy átformálja az
USA újraéledő nukleárisenergia-iparát.
Három nagy szolgáltató, a Tennessee Valley
Authority, a First Energy Corp. és az Oglethorpe
Power Corp. írt alá nemrég egy megállapodást
a McDermott International Inc. leányvállalatával, a Babcock & Wilcox céggel, melyben elkötelezték magukat amellett, hogy az új reaktort
kereskedelmi célú felhasználásra elfogadtassák az illetékes hatósággal az USA-ban.
Bár egyikük sem tett ígéretet arra, hogy meg
is vásárolja majd a reaktort, a szolgáltatók ügy
iránti elkötelezettsége bizonyára segít majd a
technológia mögötti lendület növelésében, illetve az iparággal való elfogadtatásában. Egy
kulcsfontosságú kezdő lépésről van tehát szó,
mely afelé vezet, hogy az OAH kinti megfelelője, a Nuclear Regulatory Commission (NRC)
jóváhagyja a reaktorterveket. A három szolgáltató korai támogatása – valamint négy másiké,
akik szintén fontolgatják a dolgot – növeli annak az esélyeit, hogy a fogyasztók is előállnak
majd végül.
A kis Babcock & Wilcox reaktor 125-140
MW kapacitással rendelkezik, azaz körülbelül egy nagyreaktor tizedével. A szolgáltatók
viszont úgy vélik, hogy ezek a kisebb, egyszerűbb reaktorok gyorsan legyárthatók és
telepíthetők akár több tucatnyi meglevő nukleáris energetikai telephelyen, illetve, széntüzelésű erőműveket is leválthatnak, melyek a
közelgő kibocsátási korlátok miatt elavulttá
válhatnak.
Egy szolgáltató részére egy kisreaktor szá-

Eric Loewen még kimondani sem hajlandó, hogy „kiégett fűtőelem”. A General
Electric (GE) nukleáris mérnökeként úgy
látja, hogy nincsenek azok kiégve. Sőt, véleménye szerint egy újfajta nukleáris reaktor számára szolgálhatnak nyersanyaggal.
„Használt ugyan, de energiaértékről van
szó” – mondja.
A GE közös vállalkozása a Hitachival, a
GE Hitachi Nuclear Energy, szeretné egy
helyen megépíteni mind a reaktort, mind
a létesítményt, amely az újfajta üzemanyagot gyártja. A GE ezt fejlett újrahasznosító
központnak, azaz ARC-nek hívja az angol
rövidítés nyomán.
A kiégett nukleáris üzemanyag hosszú
időn át történő tárolása mellett vannak más
megoldások is. Az egyik a reprocesszálás.
A Franciaországban, az Egyesült Királyságban és Japánban folyó reprocesszálási
tevékenység előállít némi üzemanyagot a
hagyományos reaktorok számára a hosszú
felezési idejű hulladékból. Ez a jó része a
dolgoknak. Viszont mindez hihetetlenül
költséges. Japán éppen egy reprocesszáló
üzemet épít, ami 600 tonnát fog átalakítani
évente. Az árcímke: 20 milliárd dollár. Az
USA 2000 tonnát állít elő évente… További
probléma, hogy a kimenő üzemanyag 5-10szer drágább, mint az az üzemanyag, amit
a piacon vásárolna meg egy szolgáltató.
A GE terve szerint a reprocesszálás során
a maradék uránt kivonják az üzemanyagból, melyet aztán újra lehet dúsítani a hagyományos reaktorokban való felhasználáshoz. Aztán a „haszontalan” (mellék)termékeket fogják és félrerakják – hogy aztán
300-500 évig tárolják őket. És végül, fogják
az úgynevezett transzuránokat (beleértve a
plutóniumot) – melyeket egyébként nagyon
hosszú időn át kellene tárolni –, és egy új-

A mexikói Cancunban megrendezett XII.
Nemzetközi Energiafórum alkalmával írták alá azt az okiratot, amely a két ország
együttműködését szorgalmazza az atomenergia békés felhasználásának területén.
A jegyzéket Waldemar Pawlak miniszterelnök-helyettes és Masayuki Naoshima gazdasági, kereskedelmi és ipari miniszter látta el
kézjegyével. A jegyzékben foglaltak szerint
Japán segítséget nyújt Lengyelországnak
nukleáris iparának fejlesztéséhez, kiemelt
célként megjelölve az első atomerőművi
blokk 2020 környékén történő indítását.
Az európai ország szeretné megvalósítani
a stabil ellátást és egyúttal intézkedéseket
is kíván foganatosítani a világméretű felmelegedés ellen, így újra meg kell fontolnia a
tervezett blokk 2020-as indításának szüksé-

KISREAKTOR: A teljes containment a föld alatt, a gőzfejlesztő pedig a reaktorral integrálva helyezkedik el

mos előnnyel szolgálhat, kezdve a költségekkel. A kisreaktorok várhatóan kilowattonként
5000 dollárba kerülnek majd, azaz egy teljes
Babcock & Wilcox blokk költsége 750 millió
dollár körül mozogna. A nagyreaktorok 5-10
milliárd dollárba kerülnek 1100-1700 MW közötti kapacitással.
Míg a nagyreaktorokat az erőművek telephelyén építik meg – mely akár 5 évig is
eltarthat – az mPower reaktorokat a Babcock
& Wilcox gyáraiban raknák össze Indiana,
Ohio vagy Virginia államban, majd vasúton,

illetve uszállyal szállítanák el onnan. Szakértők szerint ezzel meg lehetne felezni az
építési időt.
Mivel az mPower reaktor lehetne vízhűtéses vagy léghűtéses is, nem kellene azt nagy
vízforrás mellé telepíteni, mint a nagyreaktorokat, melyeknek naponta több millió liter
vízre van szükségük. Ez megnyitná az USA
száraz nyugati területeit is a nukleáris fejlesztés előtt.
Az első blokkokat valószínűleg már létező
erőművek mellé telepítenék, melyek közül

A JÖVŐ ATOMERŐMŰVE
KIÉGETT FŰTŐELEMEK MŰKÖDTETNÉK A GE-ERŐMŰVET

fajta reaktorhoz használható üzemanyagot
gyártanak belőlük. Ezt a reaktort gyorsreaktornak hívják. Egy hagyományos könynyűvizes reaktorban az üzemanyagrudat
körülvevő víz azonnal lelassítja a neutronokat, amelyek a hasadó atomokból repülnek
ki. Amikor a neutronok visszapattannak
az üzemanyagba, már nem mennek elég
gyorsan ahhoz, hogy tovább bontsák le a
hátrahagyott elemeket.
Egy gyorsreaktor a fentiekkel szemben
nem vízzel van körülvéve: a GE esetében
például folyékony nátriummal. A nátrium lehetővé teszi a neutronoknak, hogy
nagyobb energiával repkedjenek körbe.

Mikor ezek a neutronok visszapattannak
az üzemanyagrúdba, elég gyorsan haladnak ahhoz, hogy hasadást idézzenek elő a
transzuránok atomjaiban. Ezáltal energia
szabadul fel és kevesebb hulladék marad
hátra, amelyet kezelni is könnyebb. A GE
ARC-ja egy reprocesszáló létesítményből és
három reaktorból állna (1800 MW csúcsteljesítménnyel). A cég úgy véli: 26 ilyen
létesítmény – 60 éves üzemidő mellett –
az összes nukleáris hulladékot fel tudná
dolgozni, ami jelenleg létezik, illetve amit
még előállít majd az ország 104 könnyűvizes reaktora. Ez alatt persze temérdek
karbonmentes energiát is előállítanának.

A GE mindenképpen szeretne egy próbát tenni. Loewen elmondása szerint akár 10 éven belül is elő tudnának állni egy kulcsrakész állapotú ARC-vel.

soknak eredetileg engedélyezték, hogy 2-4
blokkot üzemeltessen, de általában csak 1-2vel rendelkezik.
Az egyik legnagyobb vonzerő azonban
mégis az, hogy a szolgáltatók kezdhetnének
néhány reaktorral, aztán egyre többet vehetnének igény szerint. Ezzel szemben a nagyreaktorok esetében a szolgáltatók több milliárd
befektetési dollárja egy erőműnél van lekötve.
De mi a helyzet a kisreaktorok biztonsági
feltételeivel? A legkorábban 2018 körül üzembe helyezendő technológia a szakértők szerint
valószínűleg legalább olyan biztonságos lesz,
mint a nagyreaktoros. Ennek egyik oka az,
hogy kisebb méretekkel és kevesebb mozgó
alkatrésszel kell számolni. A kisreaktorok kisebb nukleáris reakcióval és kisebb hőhatással
is járnak. Ennek köszönhetően könnyebb őket
leállítani üzemzavar esetén.
„Egy nagyreaktor esetében az üzemzavarreakció általában gyors, míg a kisebbek esetén lassabb”, ami azt jelenti, hogy valamivel
könnyebb őket kezelni – mondja Michael
Mayfield, az NRC fejlett reaktorprogramjának
igazgatója. Amint üzemi területre kerülnének, a kisreaktorokat egy kétszintes föld alatti
konténmentstruktúra foglalná magába az extra biztonság érdekében. Nonstop működéssel
lehetne számolni: csak 5 évente kellene átrakni a zónát a jelenlegi reaktorok 18-24 hónapos
üzemanyag-átrakási periódusaival szemben.
Ami a hatóságokat illeti, az NRC akár 4 különféle kisreaktortervet is megvizsgálhat majd
az elkövetkező 2-3 évben.
(Forrás: Wall Street Journal)
Simon Zoltán

A GE szerint a technológia életképességét már bebizonyították az amerikai nemzeti kutatólaboratóriumokban. Mások ezt
vitatják: „A világ 100 milliárd dollárt költött
gyorsreaktorok építésére, de túl drágák és
megbízhatatlanok voltak” – mondja Frank
von Hippel nukleáris szakértő a Princeton
Egyetemről.
A GE módszere nem az egyedüli megoldás természetesen: az Oak Ridge és az
Argonne Nemzeti Kutatólaboratórium
olyan reprocesszáló megoldásokon dolgozik, amelyek nem szeparálják a plutóniumot. Megint mások úgy vélekednek,
hogy az ideiglenes tárolás mellett kellene
letennünk a voksunkat, miközben újabb
reprocesszáló módszereken dolgozunk,
illetve különféle üzemanyagciklusokon és
különböző reaktorterveken. A gazdasági
kérdéseket viszont semmiképpen sem
lehet megkerülni. Konkrétan: ki fizetne a
fejlesztésekért? Ha a kormány, akkor az
nem lenne egyenlő egy véget nem érő kormánytámogatással a nukleáris ipar felé? És
ha a szolgáltatók, akkor az nem jelentene
olyan áremeléseket, hogy a nukleáris energia már nem lenne gazdaságos?
Becslések szerint egy nátriumhűtésű
gyorsreaktor 20-30%-kal lenne drágább a
mai reaktortípusoknál – mondja Sherrell
Greene, az Oak Ridge-i Laboratórium nukleáris technológiai programokért felelős
igazgatója. „Tudósként meg vagyunk győződve, hogy meg tudjuk őket valósítani és
biztonságosan tudjuk azokat üzemeltetni.
De megéri majd a szolgáltatóknak, hogy
ilyen technológiát vásároljanak, illetve gazdaságos lesz majd az üzemeltetés?” – teszi
fel a kérdést.
(Forrás: Forbes)
Simon Zoltán

Japán-lengyel memorandum atomerőművi
blokk építéséről
gességét. Az ország idén már döntött arról,
hogy alkalmazni fogja az atomenergiát, de
még meg kell határoznia a szükséges blokkméretet és ki kell választania a telephelyet.
A memorandum azt is rögzíti, hogy a két
ország kölcsönösen előnyös együttműködésre törekszik a humán erőforrások és az
információk cseréje terén.
Japán iroda nyílik Vietnámban
A Japan Atomic Industrial Forum márciusban irodát nyitott Hanoiban, amihez
előzetesen megkapták a helyi hatóságok
engedélyét. Az iroda felállítása része annak

az együttműködésnek, amelynek célja a
nukleáris energia Vietnám által történő felhasználásának elősegítése. A közös munka
gyökerei 2000-ig nyúlnak vissza, amikor
is hozzáfogtak a nukleáris infrastruktúra
megteremtéséhez. Ennek során vezető vietnámi döntéshozók látogattak Japánba,
majd japán szakértők érkeztek a másik
országba, illetve együttműködés alakult ki
a humán erőforrások fejlesztése terén is.
Tavaly novemberben a Vietnámi Nemzetgyűlés elfogadta azt az előzetes megvalósíthatóságai tanulmányt, amely 2 darab,

egyenként 1000 megawattos blokk két
különböző telephelyen történő építését és
2020-ig történő indítását tárgyalja. Mivel
így felgyorsultak az események, a japánok
az új irodát szánják a kooperáció bázisának.
Együttműködés a Sumitomo és
Kazatomprom cégek között
Egy közös vállalkozás létrehozásáról írt
alá megállapodást a két cég márciusban.
Az új vállalat alapításának célja megvalósíthatósági tanulmányok készítése a
bányászati befektetések előkészítésére, új

Két új blokk kaphat építési
engedélyt Finnországban
A három pályázó közül kettő számíthat
arra, hogy új blokkok építésébe foghat
az északi országban. A cél az, hogy
csökkentsék az orosz importtól való
függőséget és csökkentsék az üvegházhatású gázok kibocsátását.
Matti Vanhanen miniszterelnök azt
nyilatkozta, hogy a kormány támogatni
fogja a TVO és a Fennovoima cégek pályázatait, de visszautasította a Fortumét.
Európában itt a legmagasabb az egy
főre eső villamosenergia-fogyasztás,
és az országnak újabb termelői kapacitásokra van szüksége a függőség
csökkentésére és a széntüzelésű erőművek helyettesítésére. Csernobil után
elsőként Nagy-Britanniában, másodikként Finnországban kezdtek hozzá új
blokk építéséhez (Sizewell, Olkiluoto).
A döntés lehetővé teszi, hogy az ipar
elfogadható áron jusson hozzá az áramhoz, és az ország önerőből fedezheti
igényeit – tette hozzá Jyrki Katainen
pénzügyminiszter. A döntés egyúttal a
kormány két nagy pártjának véleményét is kombinálja: a miniszterelnök
Központi Pártja megújuló energiát és
két atomerőművet szeretne; a gazdasági miniszter Nemzeti Koalíció Pártja
pedig a három atomerőművi blokkos
megoldást támogatta. A kormány arról
is döntött, hogy egy csomagintézkedés
keretében eltöröl bizonyos adókat és
pénzbeli támogatást nyújt a megújulók
esetében, hogy csökkentsék a kibocsátást és 2020-ra elérjek ezen energiaforrások 38 százalékos használatát. A finn
energiakosárban természetesen megtalálható a hazai vízerőműpark, illetve
olajat és gázt is vásárolnak Norvégiából
és Oroszországból.
A Fennovoima az E.ON-ból (34%) és
hatvanhárom finn társaságból alakult,
új szereplő a piacon. Pályázatukban az
északi területre szánják az új blokkot,
mivel így javítani tudnák a legkevésbé
lakott országrész munkaerőviszonyait
– ez egyébként Vanhanen miniszterelnök pártjának is favorizált politikai
területe. A TVO jelenleg építi az ország
ötödik reaktorát az Areva SA céggel
közösen (Olkiluoto-3, EPR-1600 megawattos blokk). Az eredeti célköltség 3
milliárd euró volt, a franciák márciusi
bejelentése szerint ezt már 2,3 milliárddal túllépték. A TVO tulajdonosai között
Európa két legnagyobb papírgyára is
megtalálható. Mauri Pekkarinen gazdasági miniszter azzal indokolta a Fortum
elleni döntést, hogy a cég részesedni fog
a TVO-s beruházás előnyeiből, mivel annak a vállalkozásnak részben tulajdonosa. Az is szempont volt, hogy a piacra
új szereplők is bejussanak. A Fortum
jelenleg vizsgálja egyéb befektetési lehetőségeit, illetve már számos külföldi
projekttel is felvette a kapcsolatot.
A zöldpárti foglalkozási miniszter, Anni Sinnemaeki csalódottságának adott
hangot. Szerinte a nukleáris energia
használata kockázatos. Nemcsak a baleseti kockázatot említette, hanem azt is,
hogy az egész technológia külföldi bázisokra épül. Tavaly egyharmad arányban
járultak hozzá az ország atomerőművei
az országos villamosenergia-termeléshez, 18 százalékát a vízerőművek adták,
a többit importból kellett fedezni.
Forrás: 1NuclearPlace, 2010. április
Varga József

technológiák és más eljárások fejlesztésére. A kazah partner részesedése 51%, 49%
a japán társaságé. Tavaly augusztusban
a partnerek megegyeztek, hogy közösen
dolgoznak bizonyos ritka ércek és fémek
kitermelési projektjeiben, amelyek célja a
használaton kívüli kazah uránbányák maradványkincseinek felhasználása. Olyan
technikát fognak alkalmazni, ami évi 3000
tonna ritkaföldfém kitermelését teszi lehetővé, amit a helyszínen még értékesebb
formára alakítanak át. Kazahsztánban
jelentős mennyiségű diszprózium és neodímium található, amelyek Japán számára
fontosak a stabil hazai ellátás fenntartása
érdekében.
Forrás: Japan Atomic Industrial Forum,
2010. április Varga József
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Kiöntötték az elsõ betont
a Leningrád-II. beruházás
második blokkján
Az április 15-ei ünnepélyes ceremónia
során nemcsak a reaktorépület alaplemezének, hanem a turbinaépület alaplemezének a kiöntését is megkezdték. A fő
beruházó AtomenergoProjekt cég adatai
szerint mintegy 5000 köbméter beton
szükséges a reaktorépület teljes alapozásához, és ez a munka az 1. blokk esetében
nyolc hónapot vett igénybe. (Az 1. blokk
építési munkálatai 2008 októberében kezdődtek.) Ugyanezen a napon végezték el a
turbinacsarnok épülete első szekciójának
betonozását is. Az alapozási műveletek
első lépésében mintegy 1850 köbméter
betonra, 700 tonna megerősített acélszerkezetre lesz szükség a 925 négyzetméteres
területen. Összesen 3000 tonna acéllal
és 12 ezer tonna betonnal számolnak a
hat szekció teljes megépítése során. Az 1.
blokk turbinacsarnokának hasonló munkálatai öt hónapot vettek igénybe.
Az 1. blokk építési engedélyét 2008 júniusában, a második blokkét 2009 júliusában
adta ki a nukleáris hatóság a telephelytulajdonos Energoatom számára. Ez a két
egység már az AES-2006 típushoz tartozó
nyomottvizes blokk, teljesítményük 1170
megawatt. A tervek szerint 2013-ban és
2016-ban indítják a blokkokat. A költségvetési adatok szerint a két egység együttes
építési költsége 3-3,7 milliárd amerikai
dollárra tehető (ez van cikkben – a fordító). A telephelyen tervezik további két AES2006 reaktorblokk felépítését is. A régi
telephelyen négy darab 1000 megawattos,
RBMK típusú blokk üzemel, ezek lassan
elérik tervezett üzemidejük végét.
Forrás: 1NuclearPlace, 2010. április
Varga József

Jordánia: megkezdõdött
a telephely-kiválasztás
Az ország déli területére vonatkozó geológiai és az általános telephelyi tanulmányok azt mutatják, hogy a javasolt helyszínek alkalmasak lehetnek Jordánia első
atomerőművi blokkjának befogadására. A
belga Tractabel Engineering cég által elkészített elemzések azt bizonyítják, hogy „számos terület” megfelel az energiatermelő
egység telepítésére – nyilatkozta Khaled
Toukan, az atomenergia-bizottság elnöke
egy finanszírozási megbeszélésen. Ezeket
az első tanulmányokat követik majd a környezetvédelmi és biztonsági szempontú
vizsgálódások – tette hozzá az elnök.
A bizottság honlapján az olvasható, hogy
elsősorban egy Aqaba városától húsz kilométerre fekvő területre fókuszálnak, amely
a tengerszint felett 450 méterre található.
A beruházás pénzügyi támogatását egy
állami és magánbefektetőkből létrehozandó, együttműködő társasággal szeretnék
megvalósítani. Az ország első kutatóreaktorát 2014-ig szeretnék üzembe helyezni,
az erről szóló szerződést 2009 decemberében írták alá a Koreai Atomenergiakutató Intézettel (a Deawoo is érdekelt az
ügyben). Az atomerőmű építési munkáit
2013-ban szeretnék elkezdeni, előtte számos nemzetközi beszállító ajánlatát meg
kívánják vizsgálni. Ez év elején a francia
Areva kizárólagos bányászati jogot kapott
a hatóságtól Jordánia uránkészleteinek
kiaknázására.
Forrás: World Nuclear News, 2010. április
Varga József

2010. április 7-én a Paksi Atomerőmű Zrt.
műszaki igazgatósága fórumot tartott az
irodaépület földszinti tanácstermében.
Az időszakos tájékoztató fókuszában a
munkavállalói vélemény- és elkötelezettségfelmérés eredményei voltak. A felmérést
végrehajtó Hewitt nevében Csépány Dávid
számolt be a főbb következtetésekről. Mint
elmondta, a hasonló felmérés végrehajtása
már a hazai vállalati gyakorlatban is olyan,
mint az évi egyszeri fogorvosi vizsgálat.
A 2009 őszén lebonyolított Elmondhatom… most is három kérdéskör köré épült:
1) Mennyire nyilatkoznak pozitívan a
munkavállalók? 2) Érzelmileg kötődnek-e
a vállalathoz? 3) Mindent megtesznek-e
érte? Mindemögött megtalálható az elkötelezettség, de további kérdések a biztonsági
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A súlyosbaleset-kezeléshez kapcsolódó
technológiai átalakítások (2. rész)
Korábban bemutattuk azokat az előkészületben lévő Súlyosbaleset-kezelési Útmutatókat (SBKU), amelyek használatára olyan,
a tervezésen jóval túlmutató üzemzavar
esetén kerülhetne sor, amikor a reaktorban lévő üzemanyag sérülése következik
be. Az SBKU bevezetésének feltétele,
hogy elkészüljenek azok az – üzemidőhosszabbítástól függetlenül megvalósítandó - technológiai átalakítások, amelyek
szükségesek az esetleges következmények
csökkentéséhez, és amelyek használatára
az útmutató csomag is támaszkodik. Előző
számunkban a végrehajtandó, előkészítés
alatt álló fontosabb technológiai átalakítások közül mutattunk be néhányat, ezúttal
folytatjuk a sort.

Baleseti mûszerezés
A súlyosbaleset-kezelés magában foglalja a
zónasérülés hatásait és a hasadási termékek
kikerülését megakadályozni hivatott fizikai
gátak épségét fenyegető veszélyek enyhítő műveleteinek végrehajtását, valamint a
blokk ellenőrzött, stabil állapotba hozatalához
szükséges beavatkozásokat. Éppen ezért, a
baleset-kezelési tevékenység során kiemelten
fontos, hogy a végrehajtást irányító személyzet
rendelkezésére álljanak azok az információk,
fontosabb paraméterek, amelyek valós képet
adnak az érintett blokk aktuális helyzetéről.
A szükséges paraméterek többségét jelenleg is mérjük, de súlyos, a tervezésen túli
baleset esetén a jelenleg beépített érzékelők
nem felelnek meg a követelményeknek.
(Ilyen pl.: a reaktor kilépő hőmérsékletmérés vagy a hermetikus téri vízszintmérés.)
A módosítás az alábbi méréseket érinti:
• Kazetta kilépő hőmérsékletmérések:
A megnövekedett hőmérsékletet 12 kijelölt
ponton kell ellenőrizni, ezekre, a helyekre
0-1200°C-os iker hőelempár kerül beépítésre.
• A reaktorvédelemben használt mérőkörök: a gőzfejlesztő szintmérésekre, a
primer köri nyomásmérésekre, valamint a
hermetikus téri nyomásmérésekre a reaktorvédelmi rendszer távadóihoz hasonlóan
a távadó helyiségekben egy-egy új, földrengésálló, nukleáris minősítésű távadó telepítése szükséges.
• Hermetikus tér, reaktorakna, pihentetőmedence vízszintmérések: a meglévő
mérések helyett folyamatos, analóg mérés
kialakítására kerül sor.
• Lokalizációs torony légcsapdáinak nyomásmérése: a mérésre új, földrengésálló,
nukleáris minősítésű távadót kell telepíteni.
• Hermetikus tér és reaktorcsarnok gam-

ma-aktivitáskoncentrációjának mérése: a
sugárvédelmi ellenőrző rendszer korábbi
rekonstrukciója során üzembe helyezett
mérőkörök képesek a mérési feladatokat
ellátni, így csak a mérések becsatolását kell
elvégezni a kiépítendő új mérőrendszerbe.
• Hidrogénkoncentráció mérése a hermetikus térben: 8 db új mérési pont kerül
kiépítésre a hermetikus tér légterében.

Pihentetõmedence-hûtõkör
átalakítása
A pihentető- és átrakómedence hűtőrendszerének feladata a kiégett üzemanyag-kazetták remanens hőjének elvonása a pihentető- és átrakómedencéből, valamint az 1.
sz. aknából a blokk normál üzeme mellett,
átrakás alatt és különböző üzemanyag-manipulációk során, illetve a medencék véletlen leürülésének megakadályozása.
Az átalakítás alapvető célja a pihentetőmedencében tárolt kiégett fűtőelemek
ún. leszáradásával járó üzemzavari kibocsátások, illetve a pihentetőmedence vízszintvesztéséből származó baleset valószínűségének csökkentése. Mindemellett, a rendszer
berendezéseit magában foglaló helyiségek
elárasztásának megakadályozása.
Az átalakítás a pihentetőmedence-hűtőkör
kizáró szelepei és a falátvezetések közötti
csőszakasz törésének kockázatát csökkenti
a hegesztési varratok számának optimalizálásával, valamint a jelenlegi kizáró szerelvények távműködtetésű tolózárakkal történő
kiváltásával. Ez utóbbiak csökkentik a kizárható részen történő hűtőközegvesztés és
elárasztás kockázatát.
„Kizárható folyások” esetén a helyiség
padlóvízszintjéről vezérelt reteszjelről automatikusan záródniuk kell a falátvezetés
után újonnan beépített tolózáraknak, elkerülve ezzel a helyiségben lévő berendezések
víz alá kerülését, illetve a medencék további
ürülését. A „kizárható folyások” leszakaszolhatósága érdekében a beépítendő tolózáraknak földrengés esetén is meg kell őrizniük
működőképességüket.

YP biztonsági szelepek
biztonsági villamos
betáplálása
A biztonsági szünetmentes villamos energiaellátó rendszerek mind normál üzem,
mind a technológia, illetve a biztonsági
energiaellátó rendszerek üzemzavarai során biztosítják a megtáplált technológiai és
villamos berendezések működőképességét.

Normál üzem közben a rendszer terhelését alapvetően a védelmi, működtető- és
jelzőrendszerek betáplálása jelenti. Ebben
az üzemállapotban a 0,4 kV-os biztonsági
létfontosságú főelosztók biztosítják a szünetmentes rendszerek üzemi betáplálását
a STARO-ETA berendezéseken keresztül, a
szünetmentes főelosztó ellátja a róla közvetlenül megtáplált berendezéseket, valamint
a szünetmentes alelosztó rendszert.
A betáplálási rendszer kialakításával
szemben alapkövetelmény, hogy az átalakítás céljának teljesülése mellett, az átalakított meglévő rendszerelemek az átalakítás
előtti funkciójuknak az átalakítás után is
módosulás nélkül megfeleljenek.

Az energiaellátást biztosító kisfeszültségű,
váltakozó áramú, dízelmotoros áramfejlesztő

A villamos berendezésekkel szemben támasztott követelmények baleseti szituációban:
• Teljes feszültségkimaradással kell
számolni. Nem állnak rendelkezésre sem
a külső, hálózati betáplálások, sem pedig a
telephelyen belüli biztonsági energiaellátó
rendszerek áramforrásai (dízelgenerátorok, akkumulátortelepek).
• Nem kell számolni a méretezési földrengést meghaladó mértékű földrengés
egyidejű bekövetkezésével. Mind a biztonsági elosztórendszer, mind pedig az üzemi
főépület épnek tekinthetők.
• Korlátozott mértékű tűz kialakulását
figyelembe kell venni. Egyes kábelnyomvonalak használhatatlanná válhatnak, de
nem kell fizikailag elválasztott helyiségek,
rendszerek egyidejű sérülésével számolni.
• Baleseti helyzetben nem kell biztosítani a blokkokon meglévő redundáns biztonsági energiaellátó rendszerek függetlenségét. Elég, ha csak egyetlen betáplálás
(tartalék áramforrás) áll rendelkezésre.
• A betáplálási útvonal esetleges sérülése miatt tartalék betáplálási útvonal kijelölése szükséges.
• Célszerű a meglévő kapcsoló berendezések felhasználása. Az új külső energiaforrások elhelyezése, csatlakoztatása
minél egyszerűbben megoldható legyen.
Medgyesy

Megkezdték az üzemanyag betöltését Kína legújabb reaktorába
Elkezdődött a betöltési folyamat a Guangdong
tartományban található Ling Ao telephely
második fázisának 1. blokkján. Április 21-én,
az állami jóváhagyás megérkezését követőn
rakták be az első üzemanyagcellát a CPR-1000
típusú blokk reaktorának aktív zónájába. A
157 köteg berakása várhatóan öt napot vesz
igénybe, a kereskedelemi üzem kezdete az
év végére várható. A főbb építészeti munkák
2005 decemberében kezdődtek a helyszínen.
A telephelyen két darab 1080 megawattos
egységet létesítenek. A típus kínai fejlesztés
és a korábbi Areva-modellek alapjaira épül. A
nemzeti célkitűzésekkel összhangban előtérbe
helyezték és helyezik az önbizalmat a tervezés,
a gyártás, az építés és az üzemeltetés terén.

A projekt menedzselését, mérnöki munkáit, a
készülékek gyártását és azok ellenőrzését, az
építkezést és annak kiszolgálását helyi szervezetek végzik. A berendezések helyben történő
gyártása az 50 százalékot is meg fogja haladni
az 1. blokk esetében, a második blokknál ez

már 70 százalék körül lesz. A 2. blokkot 2011ben tervezik indítani.
A Ling Ao első fázis két blokkja szinte teljesen
megegyezik a Daya Bay telephelyen korábban
felépített, standard, háromhurkos francia blokkokkal. A Daya Bay egységek 1994 februárjában és májusában léptek üzembe. A Ling Ao
telephely első két blokkja 2002 májusában,
illetve 2003 januárjában indult. Ezeknél főleg
a Framatome (most Areva) technológiájára
támaszkodtak, a helyi beszállítás 30 százalékos volt. Mind a négy blokk 990 megawattot
produkál. A régebbi és az új blokkokról is
nagyrészt Hong Kongba továbbítják a villamos
energiát. Forrás: 1NuclearPlace, 2010. április
Varga József

Fórumot tartott a műszaki igazgatóság
kultúrára is vonatkoztak.
A műszaki igazgatóság esetében általánosan elmondható, hogy a mért mutatók
többsége növekedett a 2005-öshöz képest,
de alacsonyabb a társasági átlagnál. Az elkötelezettség 45%, az elégedettség 55% értékű. A legkritikusabb az 5-25 éve itt dolgozó,
nem vezető szellemi foglalkozású kollégák
szemlélete.
Javulás jelentkezett társasági szinten a
felső vezetés iránti viszonyban, a társaság
jövőképével való azonosulásban, a munkavállalók érdekeinek figyelembevételében.
Fejleszthetők a működési folyamatok, a tel-

jesítményösztönzés, a karrierlehetőségek.
Speciálisan mig-jellegzetesség a munkaidő
rugalmasságának, a munkatársi kapcsolatoknak az elismerése, de kritikusabb terület a napi feladatok kedveltsége, a képzések
hasznossága.
A műszaki igazgatósággal való együttműködéssel mindegyik igazgatóság teljesen vagy inkább elégedett. A műszaki
igazgatóság részéről a legjobb kapcsolat
a külső, szerződéses partnerekkel alakult
ki.
És hogy mi számít igazán a műszaki
igazgatóságon belül? A legfontosabb az

emberközpontúság, a munkatársi kérdések kezelése, a nyílt kommunikáció, a karrierlehetőség, a döntéshozatalok módja, a
munkafolyamatok megfelelősége.
A felmérési eredmények után Pekárik
Géza műszaki igazgató értékelte a 2009.
évet, és összefoglalta a 2010-es célokat.
Elmondta, hogy a tavalyi év termelése
volt az erőmű történetében a legnagyobb.
A teljesítménykihasználási tényező a legutóbb megnövelt teljesítményű 3. blokk
nélkül is a maximális volt. Az országos
villamosenergia-termelésben az atomerőmű részesedése elérte a 43%-ot, az erőmű

Irány az Alföld
Egy 2009. évi országos felmérés szerint
az Alföldön alacsonyabb az atomenergia
elfogadottsága, mint más területeken, ezért
a WiN (Nők a nukleáris iparban) úgy gondolta, hogy a 2010. évi programtervében látogatásokat szervez néhány alföldi iskolába
és nyugdíjasházba, ahol az atomerőműről
szóló előadásokkal járul hozzá a társadalmi
elfogadottság növeléséhez.
Az első alföldi utunk alkalmával a csongrádi Batsányi János Gimnázium és Szakközépiskolába látogattunk el 2010.04.09-én,
ahol a WiN képviseletében Égner Ibolya,
Gombor Melinda és Szucsán Marina két
fizika óra keretén belül előadásokat tartott
az erőműről, többek között a sikeresen lezajlott teljesítménynövelési projektről és az
átadott magyar Innovációs díjról, az üzemidő hosszabbítási projektről és a tervezett
bővítésről.
Gondosan és alaposan készültünk a diákokkal való találkozásra, felvettük a kapcsolatot tanárokkal, egyeztettük a tematikát,
csiszoltunk az előadások tartalmát, mivel
tudtuk, hogy csak 45 perc áll rendelkezésünkre és még az esetlegesen felmerülő
kérdésekre is időt kell szakítani. Az előadások anyagából 12 kérdéses totót készítettünk, amit az utolsó 5 percben kitöltettünk
a diákokkal. A 10-12 pontos eredményeket
egy kis csekély WIN-es emblémával ellátott
emléktárggyal jutalmaztuk.
Megérkezésünkkor a kapcsolattartó
Baricsné Éva fizika tanár azzal fogadott
minket, hogy a nagy érdeklődésre való
tekintettel mindkét órára két osztályt ültetnek be , így többen is hallhatják az előadást.
A diákokon kívül néhány tanár is részt vett
a programban, így több mint 100 embernek szólt a mondanivalónk. Az előadássorozatot mind a diákok, mind a tanárok nagy
érdeklődéssel hallgatták, ezért úgy gondoljuk, hogy fellépésünk eredményes volt. Az
alaposan előkészített munka meghozta a
gyümölcsét. A bővítésről szóló előadás után
arra ösztönöztük a fiatalokat, hogy rendszeresen kísérjék figyelemmel az erőmű
bővítéséről szóló híreket a médiákban és a
diploma megszerzése után jöjjenek Paksra,
mivel építkezés közben és az üzemeltetés
során nagyszámú munkaerőre lesz szükség. Ezt követően záporoztak a kérdések a
diákoktól, mint például: Milyen szakmákra
van szükség? Milyen iskolát kell végezni?
Az is lehet, hogy ezzel az előadással valakinek meghatároztunk a sorsát és egyesekkel még találkozunk Pakson és kollégák
leszünk.
Szucsán Marina

lakossági támogatottsága pedig az 55%-ot.
Az igazgató jelezte, 2011 végére össze
kell állítani az 1. blokki üzemidő-hosszabbítási (üh) engedélykérelem dokumentációját. A 2010. évi üzleti terv feszes: a múlt
évi 145 nappal szemben összesen 135 nap
főjavítási hosszat irányoz elő. A kiemelt
feladatok között szerepel az üh, a II. generációs üzemanyag bevezetésének, a PRISE
kezelésének, a baleset-kezelési stratégiának a folytatása.
Elhangzott, hogy az igazgatóságon belül
alapvetően nem terveznek szervezeti átalakítást, de változik a tokozott üzemanyaggal
kapcsolatos feladatok kezelése, pontosítani
kell a rendszerfelelősi tevékenységet és az
értékelemzési csoport közvetlen igazgatói
irányítás alá kerül.
HyL
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„NEMCSAK SISAK ÉS KESZTYŰ”
Ülésezett a munkavédelmi bizottság

„Ma már a munkavédelem többről szól,
mint sisak és kesztyű viselete és a jogszabályi előírások betartása. A termelésben
alkalmazott technológiák fejlődésével a
munkavédelem fokozatosan elveszti a különállását, és a termelési folyamat szerves
részévé válik. Egyre fontosabbá válik a
dolgozók hosszú távú egészségének megőrzése” – mutatott rá a munkavédelem modern követelményeire Szabó Béla, a paksi
atomerőmű Munkavédelmi Bizottságának
elnöke az április 13-án tartott konzultáción, ahol érdek-képviseleti szervezetek és
a munkáltatót képviselő munkabiztonságért, munkaegészségügyért felelős vezetők
is jelen voltak.
Az elnök elmondta: jó, hogy lehetőség
van az efféle konzultációkra, mert a résztvevők beszélhetnek a közös munkáról és a
közös kötelezettségekről. Fontos a párbeszéd, hiszen partnerként kell leülni a munkáltatóval – tette hozzá. A bizottság 2009.
évi munkáját értékelve elmondta, hogy
nem érkezett olyan észrevétel, panasz a
munkavállalóktól, mely joghátrányt jelentett volna számukra. Továbbra is fontos a
munkavállalók aktív szerepe a munkahelyi
kockázatok felderítésében. A munkáltató
2009-ben is biztosította a bizottság műkö-

déséhez szükséges feltételeket, a folyamatos, jó partneri kapcsolatot.
A munkáltató részéről Csordás Jenő,
a munka- és tűzvédelmi osztály vezetője rövid összefoglalót tartott az elmúlt év
eredményeiről. A munkabaleseti mutató a
meglehetősen kedvező 0,27%-os számot érte
el – mondta a szakember. A fennálló fejleszthető területek közül kiemelte az új belépők
(akár PA Zrt.-s munkavállalóról, akár külsősről legyen szó) megfelelő felkészítését.
Mint mondta: a munkába állás előtt kell
mindenképpen megtartani az új munkavállalók gyakorlati munkavédelmi oktatását,
melynek keretében ismertetni kell a munkahelyen lévő veszélyeket, az azok elleni védekezés módját és a munkahelyre vonatkozó
helyes viselkedési szabályokat. A gyakorlati
munkavédelmi oktatások megtartásának és
szúrópróbaszerű ellenőrzésének különösen
nagy jelentősége van a fizikai munkát végző
vállalkozók esetében.
A vállalkozók szoros figyelemmel kísérése azért is fontos – mutatott rá Berkes
Sándor MÉSZ-elnök – mert a vállalkozók
baleseti mutatója sokkal rosszabb, mint az
erőműé. Csordás Jenő hozzátette: kiemelt
feladatunk a vállalkozók fokozott ellenőrzése a baleseteik számának csökkentése

Május 18. - Nemzetközi Múzeumi
Világnap
A Múzeumok Nemzetközi Tanácsának 1977
májusában, Moszkvában megtartott konferenciáján határozták el, majd 1978. május
18-án ünnepelték először a múzeumi világnapot.

Május 23. - Pünkösd, a Szentlélek
eljövetelének ünnepe

érdekében, ami nemcsak a baleseti mutató
javítása miatt fontos, hanem azért is, mivel a vállalkozók erőmű területén történt
munkabalesetét a külső környezet a sérült
munkáltatójától függetlenül erőműves balesetnek tekinti, ami kedvezőtlenül befolyásolja az erőmű lakossági megítélését.
Bocsor István, a Padosz elnökhelyettese
szerint túlzott pesszimizmus jellemezte az
elhangzottakat. Elmondta: jók a mutatók,
nincsenek súlyos balesetek és összességében jó irányban haladunk. A jelenlevők
munkáját „példaértékűnek” nevezte.

Szabó Béla elnök még a bizottság segítségét
kérte az egészségügyi bizottság „feltámasztásához.” Rámutatott: „hosszú távon fontos,
hogy mindenki megőrizze az egészségét.”
Az elnök fontosnak találta elmondani
azt a kérését is, hogy a munkavállalók
jelentsék az észlelt baleseteket, illetve balesetveszélyes helyzeteket, hiszen nem kell
retorzióktól tartaniuk. Ezt megtehetik a
társasági bejelentő rendszeren keresztül,
a munka- és tűzvédelmi osztálynál vagy a
munkahelyükön található munkavédelmi
felelősöknél.
Simon Zoltán

Országos Szilárd Leó fizikaverseny
1998-ban Marx György professzor úr javaslatára Szilárd Leó születésének 100.
évfordulója alkalmából országos nukleáris
emlékversenynek adott helyszínt a paksi
szakközépiskola. A rendezők az Eötvös
Loránd Fizikai Társulat, az Energetikai
Szakközépiskola és Kollégium és a Szilárd
Leó Tehetséggondozó Alapítvány ebben a
tanévben a 13. alkalommal rendezte meg
az Országos Szilárd Leó fizikaversenyt. Az
idei versenyre 54 középiskola közel 400
diákja jelentkezett, hogy próbára tegye tudását, megoldja az első forduló feladatait. A
második fordulóba csak a legjobb megoldások beküldőit hívták meg. Ők 27-en jöttek
el felkészítő tanáraikkal Paksra, az egész
hétvégét magában foglaló rendezvényre.
A péntek délután érkezettek tanulmányi
kiránduláson vehettek részt a paksi atomerőmű látogatóközpontjában, a 4. blokki
látogatófolyosón és a Karbantartó és Gyakorló Központban Nagyné Lakos Mária fizikatanár vezetésével. Szombaton reggelre
az ESZI nagyelőadóját készítették elő az
elméleti feladatok megoldásához. Szabó
Béla, az Energetikai Szakközépiskola és
Kollégium igazgatója és dr. Sükösd Csaba,
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézeté-

Pécsi István, a szolnoki Verseghy Ferenc
Gimnázium tanára

nek tanszékvezetője rövid megnyitója után
megkezdődött a verseny. Csajági Sándor
igazgatóhelyettes, a verseny főszervezője
kiosztotta a feladatlapokat – külön a 9-10.
és a 11-12. osztályosok számára, majd a diákok megkezdhették a munkát.
Amíg a versenyzők az atomfizika tárgyköréből válogatott feladatok megoldásán
törték a fejüket, a tanárok részére oktatási
fórumot rendeztek. A verseny korábbi Szilárd Leó tanári Delfin díjasai: Nagy Tibor, a
hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimná-

zium tanára és Simon Péter, a pécsi Leőwey
Klára Gimnázium tanára szakmódszertani
előadást tartottak arról, hogy hogyan készítik fel tanítványaikat a Szilárd Leó fizikaversenyre. Erre az alkalomra jelent meg Simon
Péter és tanítványa Szabó Attila közös munkája: a Szilárd Leó fizikaversenyre felkészülést segítő Modern Fizika című kiadvány.
Délután a diákok számítógépes szimulációs (lineáris gyorsítót kellett üzemeltetniük) és egy összetett kísérleti feladatot
(régi rádiók „varázsszem” lámpájának felhasználásával az elektron fajlagos töltését
határozták meg) oldhattak meg, melyek
eredménye a végső pontszám felét adta.
Vasárnap délelőtt dr. Sükösd Csaba ismertette az elméleti és gyakorlati feladatok
helyes megoldását, majd rövid szünet után
megkezdődött az ünnepélyes díjkiosztó.
Előbb Süli János, az atomerőmű vezérigazgatója, majd dr. Sükösd Csaba, itt mint
a versenybizottság elnöke köszöntötték a
megjelenteket, idéztek klasszikusokat.
Mindketten kiemelték, milyen fontos, hogy
legyenek a fizikához magas szinten értők,
valamint reményüket fejezték ki, hogy
akik itt voltak, tovább folytatják ebben az
irányban tanulmányaikat, példát adva a
többieknek.

69%-os vtig-huig dolgozói elégedettség
A dr. Varga-Sabján László törzskari és humán igazgató által 2010. április
12-én tartott munkavállalói fórumon kilenc előadó számolt be szakterületeik legjelentősebb eseményeiről.
Csépai Martin a Hewitt képviseletében arról a munkatársi vélemény- és
elkötelezettség-felmérésről beszélt részletesen, melyet a paksi atomerőmű dolgozói „Elmondhatom 2009” néven ismerhetnek. A jelenlevők
megtudhatták: a huig és a vtig alkalmazottai 69%-os elégedettségi
mutatóval rendelkeznek és a cég felsővezetését különösen jónak ítélik.
Negatívumként leginkább a karrierlehetőségek hiánya, a nem megfelelően differenciált fizetések, az egyéni teljesítmény kezelése és ösztönzése,
valamint a vezetői működés jelent meg a törzskarnál.
Bedecs Ferencné munka- és személyügyi osztályvezető előadása során
beszámolt a bérfejlesztésről (melyre 2245 fő volt jogosult), de kiemelte
még az egészségközpontot, a drogmegelőzési programot dr. Zacher
Gábor toxikológus főorvos részvételével, illetve a pszichológiai ellátórendszert is. További pozitív eredményként emelte ki az elmúlt időszakból,
hogy a Szívbarát Munkahely pályázat II. díját az erőmű nyerte.
Dr. Angyalné Kiss Bernadett jóléti osztályvezető a 2009-2010. évi béren
kívüli juttatások alakulásáról beszélt. Az adózási változások miatt átrendeződött a VBKJ-elosztás, de nem elhanyagolható tény, hogy az MVM
átvállalta közel 500 millió ft értékben az egyébként a munkavállalókat
sújtó kafetéria-adókat.
Kiss István oktatási főosztályvezető a szerződéses munkavállalók képzését, a minősített oktatók képzési rendszerét, az évek óta magas
színvonalon folyó Vezetői Akadémiát és az egyetemi kapcsolatokat
említette. Utóbbiak olyan intézményekre terjednek ki, mint a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Dunaújvárosi Főiskola, a

Aktuális információk,
évfordulók

Pécsi Tudományegyetem, a Pannon Egyetem, illetve a Szegedi Tudományegyetem.
Puskás László minőségirányítási és működésfejlesztési osztályvezető
egy viszonylag frissen létrehozott osztályt irányít. Beszámolt arról, hogy
elkészültek a 2009-es önértékeléssel, illetve az új működésfejlesztési
koncepcióval, emellett részletesen ismertette az idei évre várható működésfejlesztési feladatokat.
Csordásné dr. Kohlman Erzsébet jogtanácsos elmondta: a jogi osztályra 3 főt vettek fel és összesen 1437 esetben végeztek jogi szakmai
tanácsadást. Cégbíróság előtt 8, egyéb bírósági eljárás keretében 10
alkalommal képviselték a céget.
Kováts Balázs, a térségi kapcsolatok vezetője tájékoztatást adott arról, hogy
400 milliós támogatást sikerült elnyerni az ún. Energiapark létesítésére. Ez
egy „energetikai játszópark” lesz közel az erőműhöz, amely azonban nem
váltja majd ki a TLK-t. A szakember még rámutatott: a Lévai Projekt keretében nagy hangsúlyt helyeztek az erőmű körüli térségre, különös tekintettel a
munkaerő, a vállalkozások és a térség fejlesztésére.
A TLK képviseletében Varga József önálló mérnök elmondta: tavaly nyárra
sikerült az erőmű elfogadottságát 77%-os szintre emelni, új weboldallal
előállni, megújítani a kiállítóteret, több ezer média-megjelenést regisztrálni, és közel 30 ezer látogatót fogadni.
A PADOSZ-t reprezentáló Bocsor István elnökhelyettes zárszóként még
rámutatott: 2009. július 1-től általános érvényűvé vált a szabadpéntek
a cégen belül, sőt, egyes partnercégek – mint pl. az MVM ERBE Zrt. – is
követték a példát. Az elnökhelyettes elmondta még: az MVM-re vonatkozó kétéves keret-megállapodás tartalmazza a 2011-es év bérfejlesztési
Simon Zoltán
mértékét is.

A házigazda iskola, az ESZI tanulója Csábi József Dávid a 11-12. osztályosok között a
13. helyen végzett.
Minden résztvevő oklevelet, könyvjutalmat kapott, az első három helyezett Szilárd
Leó-érmet vihetett haza, ők egyszeri ösztöndíjban is részesültek. Az első öt helyezett
egy évig ingyen megkapja a Fizikai Szemle
folyóirat példányait az Eötvös Loránd Fizikai
Társulattól. A Nukleáris Társaság könyvjutalmat és kedvezményes részvételt biztosít a
társaság által szervezett nyári szaktáborba.
A Nők a Nukleáris Iparban (WIN) szervezet
a legeredményesebb női versenyzőt díjazta,
aki egy munkanapot a női dolgozók vendégeként eltölthet az atomerőműben.
A tanárok a diákok második fordulóban
elért helyezései alapján pontokat kapnak
(első – 20, második - 19 stb.). A felkészítő
tanárok szerint éveken keresztül összegezve a legmagasabb pontszámot elérő kapja a
Szilárd Leó tanári Delfin díjat, amelyet idén
Pécsi István, a szolnoki Verseghy Ferenc
Gimnázium tanára nyert el.
Az az iskola, amely az adott évben a
tanulói helyezések után a legtöbb pontot
gyűjti, nyeri el egy évre a Marx Györgyvándordíjat. Az idei nyertes a pécsi Leőwey
Klára Gimnázium lett.
gyulai

Üzemviteli célokról,
feladatokról
Üvig fórum
Az üzemviteli igazgatóság 2010. április 7-én tartotta első munkavállalói
fórumát, amely elsősorban az állandó délelőttös munkarendben dolgozók tájékoztatására szolgált. A váltóműszakos munkarendben dolgozók,
a korábbi évek hagyományait megtartva, az év elején hat alkalommal
kaptak tájékoztatást hasonló terjedelemben a Műszakos Napok keretében.
A fórumon Cziczer János üzemviteli igazgató megnyitó szavait követően
tájékoztatót tartott Csépai Martin, a HEWITT Humán Tanácsadó Kft.
tanácsadója az „Elmondhatom munkatársi vélemény- és elkötelezettségfelmérés” eredményeiről általánosságban, majd részletezve az üzemviteli
igazgatósághoz tartozó adatokat.
Ezt követően Bencze János, a munka- és tűzvédelmi osztály csoprtvezetője
munka- és tűzvédelmi szempontból értékelte a 2009. évet az igazgatóságra vonatkozó események ismertetésével.
A továbbiakban Cziczer János igazgató tartotta meg előadását, melyben
tájékoztatta a jelenlévőket a 2009. évi termelési eredményekről, főbb
üzemviteli célkitűzések teljesüléséről, valamint ismertette az igazgatóság
előtt álló 2010. évi kiemelt feladatokat.
A fórumon részt vett és rövid előadást tartott Bocsor István, aki a PADOSZ
2009. évi tevékenységét és a jövőbeni célokat ismertette.
A program zárásaként Süli János vezérigazgató úr mondott köszönetet
az igazgatóság munkavállalóinak a közösen elért sikerekért, és kívánt jó
egészséget az előttünk álló feladatok teljesítéséhez.

A pünkösd az egyházi év 3. legnagyobb
ünnepe. A húsvét utáni 50. napra eső
ünnep. Neve is innen származik, a görög
pentekostész, azaz 50. szóból. Az egyházi
liturgiában is, az emberek lelkében is valami
nagy örömnek a napja: a Szentlélek eljövetelének ünnepe, s egyben a tavaszvárás
ünnepe is.

Május 24. - Menedzser-asszisztensek,
titkárnõk napja
A titkárnői beosztás és hivatás megbecsülése még ma is nagyon változó, aminek legfőbb oka a korábban beidegződött előítélet.
Napjainkban egyre fontosabbá válik az információ, így érdemes odafigyelni a nálunk is
meghonosított titkárnők napjára.

Május 26. - Kihívás napja
A Challenge Day 1982-ben indult
Kanadából, ahol két szomszédos város
vezetői elhatározták, egy egész napos verseny keretében döntik el melyikük városa a
sportosabb. Május utolsó szerdáján ezért 0
órától este 21-ig folyamatosan számolták,
hányan végeznek testmozgást legalább 15
percen keresztül. Idehaza is meghonosodott
a sportot és az egészséges életmódot támogató mozgalom.

Május 28. - Szakmai nap
és kamarai taggyûlés
A Tolna Megyei Mérnöki Kamara (TMMK)
taggyűlést és idei első szakmai fórumát
május 28-án délután Szekszárdon rendezik.
Itt adják át a Kőrösi Miklós-díjat és az Alkotói
Díj kitüntetést is. Bővebb információ: www.
tmmk.hu.

Május 29. - 90 éve született
Harsányi János Nobel-díjas tudós Budapesten született Harsányi János (1920-2000)
közgazdász. Az 1994. évi közgazdasági
Nobel-díjat „a nemkooperatív játékok elméletében az egyensúlyelemzés terén végzett
úttörő munkásságáért” kapta, John Nashsel és Reinhard Seltennel megosztva.

Május 30. - Nemzetközi gyermeknap
Május utolsó vasárnapján, ami idén 30-ra
esik, ne feledkezzünk meg a gyermeknapról,
ha ez mégis sikerülne, akkor bízhatunk gyermekeink friss memóriájában.

Június 5. - Környezetvédelmi világnap
1972. június 5-én nyílt meg Stockholmban
„Ember és bioszféra” címmel az ENSZ környezetvédelmi világkonferenciája. Az emberi
környezettel foglalkozó konferencia e napot
határozatában nemzetközi környezetvédelmi
nappá nyilvánította.

Június 5. - 110 éve született
Gábor Dénes Nobel-díjas mérnök
Budapesten született Gábor Dénes (19001979) alkotó mérnök-fizikus. Legjelentősebb
eredményéért, a holográfia feltalálásáért
1971-ben fizikai Nobel-díjat kapott. Nevéhez
több mint száz szabadalom fűződik.

Június 6. - Pedagógusnap
Június első vasárnapja a pedagógusok napja
is, melyet Magyarországon 1952-ben ünnepelték először. Egy jó tanács: „Taníts valahol
valamit, lehetőleg szakmád fontosabb területeivel kapcsolatos tárgyat. Összegezned
kell, amit tudsz, ettől jobban fogod tudni.”

Június 10. - A villamosság nemzetközi
napja, 110 éves a MEE
Az Európai Elektrotechnikai Egyesületek
Szövetsége (EUREL) javaslatára e nap - a
francia André Marie Ampére halálának évfordulója - a villamosság nemzetközi napja.
Ampére-nek fontos szerepe volt villamosság, az elektrotechnika alapösszefüggései
felfedezésében és megfogalmazásában. Az
1900-ban alakult Magyar Elektrotechnikai
Egyesület (MEE) jubileumi rendezvényt szervez június 10-én Budapesten. Bővebb információ: www.mee.hu.
Sipos László

16

2010. május

Hogyan töltik napjaikat az atomerőmű nyugdíjasai?
Lacza Ferenc nyugdíjas kollégát paksi otthonában látogattam meg. Családi házuk
a város déli részén, a régi vásártéren fekszik. 1974-ben vásárolták a telket, majd a
következő évben megkezdték az építkezést.
Jelenleg feleségével laknak a nagy családi
házban. Felnőtt gyermekeiknek saját otthona van, a szülői házba látogatóként térnek
vissza.

oldjuk meg, a hétköznapokon pedig általában én főzök, sőt a hétvégi ételek közül is
van, amit én készítek el. Az ünnepnapokat
a gyerekekkel töltjük.

– Úgy hallottam, hogy van egyéb elfoglaltságod is, mesélnél erről?

– 1980 óta vagyok a Béri Balogh Ádám
Vadásztársaság tagja, vadászmestere és
gondnoka. Emellett a hivatásos vadásznak
besegítek és a külföldieket is vadásztatom.
Körzetünkbe tartozik a 6-os út Pakson a tűzoltóságtól Dunaszentgyörgyig, a nagydorogi
út az Ernő-majorig és a közelmúltban
átadott M6-os út. Állandó készenléti szolgálatban vagyok, ami azt jelenti, hogy ha
körzetünkön belül a közlekedésben vaddal
történő ütközés történik, akkor a helyszínre
kell mennem és a vadásztársaság szabályai
szerinti eljárást kell lefolytatnom. Hajnalban
már a határban vagyok. A feleségem, sőt a
kisebbik unokám is néha eljön velem. Ilyenkor együtt csodáljuk a természet szépségeit,
a határban a virágokat és a madarakat.

– Mikor kerültél felvételre a társasághoz?

– Kisebb megszakításokkal 1975-től
az Erbénél és a Fémmunkás Vállalatnál
már dolgoztam az erőmű területén. Mivel
autószerelő szakképzettségem van, és nagyon érdekeltek a gépek és a motorok, egy
előzetes megbeszélés után beadtam önéletrajzomat a karbantartási területre. Két
hónap elteltével, 1984. május 3-án nyertem
felvételt.

– Melyik szervezetnél milyen munkakörben dolgoztál?

– Felvételemtől nyugdíjazásomig a karbantartási igazgatóság armatúra-karbantartó osztályán dolgoztam. Karbantartó lakatosként feladataim részét képezte többek
között a dízelgépek, a kis- és nagynyomású
kompresszorok karbantartása és javítása.

– Milyen munkahelyi élményre emlékszel vissza szívesen?
– Jó kollektívában dolgoztam, összetartó
volt a csapat, jó hangulatban teltek a munkanapok. Jól sikerült a nyugdíjas-búcsúzta-

tóm is, a csámpai vadászházban megtartott
összejövetelen kb. 30 kollégám vett részt.

– Mikor lettél nyugdíjas?

– 19 éves részvénytársasági munkaviszony után, az armatúra-karbantartó osztályról korengedménnyel 2002-ben, 54
évesen vonultam nyugállományba.

– Hogyan telnek napjaid, mivel foglakozol?

– Nyugdíjba vonulásom óta minden
napom munkával telik. Fontos, és legfőbb
helyen áll a család. Három gyermekünk
van, egy lány és két fiú. Mindhárman felnőttek, párkapcsolatban élnek. Van három
kislány unokánk, akik „bearanyozzák” az
életünket. Szívesen részt vállaltunk a két
nagyobb, most pedig a legkisebb unoka
felügyeletében. Az otthoni teendőkbe is
besegítek, mivel a feleségem még munkaviszonyban áll. A bevásárlásokat közösen

– Tartod-e a kapcsolatot a kollégákkal,
akikkel együtt dolgoztál?
– A piacon és nyugdíjas-búcsúztatókon
szoktam találkozni és beszélgetni a volt
munkatársakkal. Előfordul olyan eset is,
hogy felhívnak telefonon és vadhús elkészítéséhez kérnek tőlem tanácsot.

– Hogyan szerzel tudomást a PA Zrt.
által a nyugdíjasok számára kínált juttatási lehetőségekről?

– A kollégáktól és a fiamtól, aki az erőmű területén dolgozik. Az Atomerőmű újsággal együtt eljuttatott tájékoztatókból is
értesülök az aktuális tudnivalókról. Ismerősök társaságában szívesen hallgatom az
erőmű működésével kapcsolatos híreket,
eseményeket.

– Melyek azok a juttatások, amelyeket
igénybe tudsz venni, s mindezt hogyan
értékeled?
– Úgy gondolom, hogy minden PA Zrt.
nyugdíjas büszkélkedhet azokkal a lehetőségekkel, juttatásokkal, amelyekben
részesül. A mi életünkben ezek fontos tényezők, egyrészt erkölcsi megbecsülést,
másrészt anyagi támogatást jelentenek.
A balatonfüredi üdülő jelenlegi rendszere, a térítésmentes igénybevétel nagyon
kedvező számunkra. Az üdülőn belüli
szolgáltatások igényeinket maximálisan
kielégítik. Jelentős anyagi kedvezményként említeném még a kedvezményes
áramvételezést, a telefonbeszélgetések
díjmentességét és a karácsonyi ajándékutalványt.

– Végezetül mit üzennél az olvasóknak?
– Örülök annak, hogy aktív munkavállalóként és most a PA Zrt. nyugdíjasaként
is azzal foglalkozhatok, amit szeretek.
Napjaim kellemesen, hasznos elfoglaltsággal telnek. Az újságon keresztül kívánok
minden munkavállalónak és nyugdíjasnak
jó egészséget.
KZné

A böjt egészségfejlesztő hatása
„A böjt nem azonos semmiféle önbüntető,
önnevelő aszkézissel; mértékletességre és
ésszerűbb életre, táplálkozásra szoktat.”
(Fahrner)
Ma az elhízás és az anyagcsere-betegségek egyre több embert visznek orvoshoz.
Társadalmunkban a kövérség sajnos még
mindig esztétikai, kozmetikai problémának számít. Csak akkor kerül kezelésre,
ha már szövődmények is kialakultak. A
probléma társadalmi szinten, gazdasági
kárként is megjelenik. A preventív - többek
között testsúlyredukciós módszerek - mind
nagyobb hangsúlyt kapnak a gyógyászatban. A böjtkúrák szinte a sporttal azonos
értékű mozgalommá nőttek.
De mit is jelent a böjt szó valójában? Ha
valaki szabad elhatározásból a napi szükségleténél vagy akár az alapanyagcseréhez
szükséges minimumnál kevesebb élelmet
fogyaszt: böjtöl. Ez magába foglalja a bő
folyadékbevitellel járó nullkalóriás kúrát
éppúgy, mint a különféle „részböjtöket".
A böjtkúrának vannak szabályai, amelyeket kívánatos betartani. Szilárd, emésztést
igénylő ételek elhagyásával tehermen-

tesítjük az emésztőrendszert és minden
alapanyagcsere-folyamatot. Bőséges, bázikus vegyhatású italokat, nyomelemekben
gazdag leveseket, gyógyteákat, ásványi
anyagokat, gyümölcsleveket, ásványvizet
ajánlott fogyasztani. A bélfalra és a lumenbe folyamatosan kiválasztódó salakanyagokat is ki kell tisztítani. Elengedhetetlen a
testmozgás, a keringés stabilizálása és az
immunrendszer erősítése.
Jó kiegészítői a böjtnek a Kneipp-terápiás
módszerek (váltott zuhany, váltott kar- és
lábfürdők stb.) alkalmazása. A böjtök fajtái
közül a kuratív gyógyböjt csak intézetben
és orvosi felügyelet mellett végezhető. A
preventív böjt otthon is, elsősorban egészséges vagy tünetmentes páciensek részére
javasolt. A két-három napos kúrák akár
önállóan is alkalmazhatóak.
Milyen hatás várható a böjttől? A vegetatív
idegrendszer áthangolása nyugtató, pihentető hatású. Az anyagcsere-folyamatokat „tehermentesíti”. Gyulladáscsökkentő
hatású, csökkenti a testsúlyt, méregtelenít,
salaktalanít, rendezi a szervezet pH-ját. A
böjt hatására a szövetek sótartalma csök-

Sautek Géza
(1947-2010)
Nyugdíjas kollégánk 2010. április 22-én a
pécsi klinikán rövid szenvedés után, életének 63. évében hunyt el. Halálát megelőzően
többször állt kórházi kezelés alatt.
Sautek Géza Soltvadkerten született, 1947.
július 24-én. Az általános iskola befejezése után Budapesten, a Verebély László
Szakközépiskolában folytatta tanulmányait, ahol villamos-ipari technikus és elektrikus szakképzettséget szerzett. 1978.
május 24-én került az atomerőműbe, ahol a villamos karbantartó osztályon
műszaki ellenőrként, majd művezetőként dolgozott. Rendkívül büszke volt
arra, hogy részt vehetett az első magyar atomerőmű építésében és arra is,
hogy olyan emberekkel dolgozhatott együtt, akik egyben a barátai is voltak.
Kollégái szerint életvidám, megbízható ember volt. 1995. január 2-án vonult
nyugállományba.
Nyugdíjas éveiben Nagymányokon élt feleségével és kisebbik lányával.
Szabadidejében kertészkedett és barkácsolt.
Fájó szívvel búcsúznak tőle: felesége, fiai, Krisztián és Géza, lányai, Eszter és Zsófia,
menye Lídia, unokája Veronika, sógorai és családjuk, testvérei és barátai. A család,
a barátok, és a volt kollégák 2010. május 7-én kísérték utolsó útjára a nagymányoki
temetőben, ahol evangélikus szertartás mellett temették el.
Paksi Atomerőmű Zrt. kollektívája nyugdíjas munkavállalónk emlékét megőrzi,
nyugodjék békében!
Kzné

ken, így az ödémák is kiürülnek. A glikogénraktárak, felesleges zsír- és fehérjekészletek lebomlanak.
A böjt bevezetése előtt néhány „ráhangoló„ nap szükséges. Így könnyebben átáll
a szervezet. Ez lehet gyümölcs-, zöldség-,
rizs- vagy savanyúkáposzta-nap. A lényeg
az, hogy a rostok mintegy „lekefélik" a bélfalat.
Hogyan kivitelezzük a böjtöt? Reggelire
gyógyteákat fogyasszunk minimális mézzel ízesítve. Délelőtt gyümölcsleveket, teákat, ásványvizet vegyünk magunkhoz.
Délben kb. 1/4-1/2 l rostmentes zöldségleves (sómentes!) lassan elkanalazgatva,
majd séta, pihenés, meleg vizes tömlővel
májpakolás. Délután torna, séta, hígított
gyümölcslevek, ásványvíz, teák. Vacsorára gyümölcslé, zöldséglé vagy szűrt leves.
Okvetlenül ügyeljünk a következőkre: bőséges folyadékbevitel (50 kg-ig min. 2 liter,
50-100 kg között 3-4 1, 100 kg felett 4-6 l/
nap), alapos béltisztítás, rendszeres mozgás, testsúlymérés, nagyobb nyugalom,
több pihenés, melegebb ruhák szükségesek, hosszabb kúráknál elektrolit-ellenőr-

zés (főleg K, Ca, Mg) és nyomelempótlás
(Zn, Se, Cu, Fe, Cr, J, Co).
Hogyan fejezzük be a böjtöt? A kúrát lassan,
fokozatosan kell abbahagyni. Reggelire elfogyasztjuk a 3-4 szem aszalt szilvát vagy
fügét, majd kb. félóra alatt 1/2 l folyadékot
iszunk rá. Kevés nyers zöldség, gyümölcs.
Délben zöldségleves, párolt zöldségekkel.
Délután bő folyadékbevitel, mozgás, gyümölcsök kis adagban, elsősorban a kora

Zubik Gyuláné
1957-2010
A Paksi Atomerőmű Zrt. kollektívája mélyen
megrendült a hír hallatán: Zubik Gyuláné
született Hidasi Erzsébet 2010. április 17-én
a szekszárdi kórházban váratlanul elhunyt.
53 évet élt. Bodroghalmon született 1957.
március 23-án. Az általános iskola befejezése után Ózdon közgazdasági szakközépiskolába járt, ahol gyors- és gépíró és
könyvelő szakképzettséget szerzett. 1988.
május 20-án létesített munkaviszonyt a Paksi Atomerőmű Vállalattal. A
műszaki igazgatóság rendszertechnikai osztályán titkárnői beosztásban
dolgozott. A személyügyi gazdálkodó felsőfokú tanfolyamot munka mellett
végezte el sikeresen. Munkahelyén kiegyensúlyozott, alkalmazkodó volt,
a rábízott feladatokat a legjobb tudása szerint maradéktalanul elvégezte.
Pakson lakott férjével és két gyermekével. Értékrendjében a család volt
az első. Fontos volt számára, hogy velük békességben, harmóniában és
szeretetben éljen. Szabadidős programjaikat, utazásaikat is a családdal
együtt szervezték. Fájó szívvel búcsúzik tőle férje Gyula, gyermekei Roland
és Zsanett, édesanyja és annak élettársa, testvére és keresztlánya, közeli
és távoli rokonok, barátok, ismerősök. 2010. április 29-én az Ózd melletti
farkaslyuki temetőben helyezték örök nyugalomra.
A Paksi Atomerőmű Zrt. kollektívája emlékét megőrizve tisztelettel búcsúzik
Zubik Gyuláné Zsóka kolléganőnktől. Nyugodjék békében!
Kzné

délutáni órákban. Este minél korábban
(legkésőbb 19 órakor) egyénre szabott vacsora, pl. zöldségleves, teák, zab- vagy rizsnyák, pirítós, főtt burgonya vajjal stb.
Mire kell feltétlen figyelni? Mindent alaposan meg kell rágni. Kezdetben elsősorban
párolt zöldségeket fogyasszunk, a nyers étrend fokozatosan építendő be. Az étkezések
alatt csak kevés folyadék fogyasztható. Két
étkezés között viszont elengedhetetlen a bő
folyadékfogyasztás. Ha puffadás jelentkezne, sokat segíthet a májpakolás, szélhajtó
teák, esetleg egy beöntés. Aki minden átmenet nélkül hagyja abba a böjtöt, annál
komolyabb panaszok is kialakulhatnak. Ha
a kúra után visszatérünk eredeti étkezési
szokásainkhoz, a böjtnek alig volt értelme.
Egy nagytakarítás után csak akkor marad
rend, ha azt megőrizzük. Változtatni kell
korábbi szokásainkon. Célszerű a kúra
után rendszeres heti „kistakarításokat" is
beiktatni, például zöldség- vagy gyümölcsnap vagy léböjtnap formájában.
Végezetül: „A böjt célja, hogy hosszú, szenvedésmentes, boldog életet élj e földön.”
Dr. Vöröss Endréné egészségfejlesztő

Tomon János
1949-2010
Tomon János nyugdíjas kollégánk 2010. április 20-án, életének 61. évében, a pécsi 400
ágyas klinika intenzív osztályán két hónapi
kezelés után elhunyt. Súlyos betegségben
szenvedett, a műtét után fellépő szövődményeket szervezete már nem tudta feldolgozni.
Budapesten 1949. április 26-án született.
Általános iskolai, majd gimnáziumi tanulmányait Dunaföldváron végezte. Az érettségit
követően autóvillamossági szerelő szakképzettséget szerzett. 1989. május
15-én nyert felvételt a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. A külső technológiai
osztályon váltóműszakos gépészként dolgozott. Vezetőivel és munkatársaival jó
kapcsolatokat ápolt, jó humoráért mindenki kedvelte. 2006. december 30-án
vonult nyugállományba. Dunaföldváron élt házastársával és lányával, akik sokat
jelentettek számára, élete értelmét is bennük látta. Nyugdíjas éveinek kezdetén
kertészkedett, szőlőt művelt, elvégezte a ház körüli teendőket, és főzni is szeretett. Fáradékonysága miatt később már egyre több pihenésre volt szüksége.
Olvasott és kedvelte a televíziós természetfilmeket. Betegségének utolsó, nehéz
időszakában közvetlen családtagjai a kórházban is mellette voltak.
Búcsúzik tőle felesége Adrienne, lánya Adrienn, leendő veje Gábor, testvérei, rokonai, barátai, és ismerősei. A református szertartáson részt vevők
2010. május 7-én vettek végső búcsút nyugdíjas kollégánktól. Emlékét a Paksi
Atomerőmű Zrt. kollektívája megőrzi, nyugodjék békében.
Kzné
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NÉVJEGY:
Klopcsik Diana,
az „Év sportolója” Pakson
A Paksi Sportegyesület (PSE) vezetése 2009ben alapította az Év sportolója díjat. Az elmúlt
évi eredményei alapján Klopcsik Diana a PSE
közgyűlésén dr. Blazsek Balázs elnöktől vehette át az első alkalommal meghirdetett díjat.
Az alábbiakban bemutatjuk az atomerőműben dolgozó kollégánk, Klopcsik István karbantartó lakatos lányát és az ugyanitt dolgozó
Barta Attila műszaki szakértő, a PSE Teniszszakosztály vezetőedzőjének tanítványát, aki
a felnőtt hölgyek országos ranglistáján az
előkelő 21. helyen található.

- Mivel foglalkozol, hol tanulsz?

- A Pécsi Tudományegyetemen elsőéves
hallgatója vagyok, testnevelő-edző szakon.
Mellette a PSE-nél edzősködöm.

- Eddigi sportágaid és sportegyesületeid?

- Hétéves koromtól teniszezem, a PSE
színeiben tízéves korom óta. Több sportágat (ritmikus gimnasztika, atlétika, röplabda) kipróbáltam. Az egyik kedvenc
kiegészítő sportágam a floorball, amit az
általános iskolában és a gimnáziumi évek
alatt versenyszerűen űztem. Többszörös
diákolimpiai bajnok vagyok, három éve a
középiskolai világjátékokra is eljutottam,
ahol csapatunk a 6. helyen végzett.

- Jelentős eredményeid?

- Kétszeres
országos bajnok a tenisz
diákolimpián.
Korosztályos
Vidék Bajnokság (egyéni és
páros) I. hely.
Felnőtt Vidékbajnokság II.
hely. E-on Kupa Vidékbajnokság (egyéni és páros) III.
hely. Ob páros III. hely. ETA Nemzetközi
verseny páros III. hely. Fedett pályás ob II.
és III. hely. Reebok Kupa I. hely. Babolat
Kupa I. hely. 2004-ben Paks legjobb női
sportolója, idén a PSE Év sportolója díj és
hat alkalommal voltam Tolna megye legjobb női teniszezője.

- Mi a teniszben számodra a legvonzóbb?

- Élvezetes, szép és jó játék. Télen és nyáron is űzhető. Egyénileg, párosban és csapatban is. Sokat utaztam, már gyerekként
bejártam az országot. Megtanultam, hogy
az élsport kemény munka, hogy mi a kitartás, és ez az élet bármely területén fontos.
Szeretem a teniszt, és megtaláltam kedvtelésemet a pályán. A női teniszezők közül
példaképem Marija Sharapova és Kim
Clijsters, míg a férfi mezőnyből Fernando
Verdasco.

- Segítőid?

- A teniszpályafutásom során segítettek
és támogattak, ezért köszönet a PSE-nek,
a teniszszakosztálynak, volt edzőimnek és
jelenlegi edzőmnek, Lisztmajer Tamásnak,
aki az edzőpartnerem, illetve szüleimnek.

- Hogyan tovább?

- Szeretnék a felnőtt ranglistán előrelépni és versenyzőként, valamint edzőként a
nemzetközi mezőnyben is kipróbálni magam.
Sipos László

WHO-egészségnap. 2010. április 15-én, délután
Pakson, a Polgármesteri Hivatalba várták azokat
az érdeklődőket, akik szeretnének az egészségükért még többet tenni. Ingyenesen állapotfelmérést – vércukor-, koleszterinszint-, testzsír- és vérnyomásmérést – végeztek a Védőnői Szolgálat
és az ÁNTSZ munkatársai. „Testpezsdítő program” is várta a mozgás iránt érdeklődőket. A
Família Pizzéria és a Bauer Pékség egészséges
harapnivalót biztosított a program ideje alatt. Az
Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége
és az ÁNTSZ szekszárdi, bonyhádi, paksi intézetei állapotfelméréssel, életmód-tanácsadással és ételkóstolóval egybekötött egészség napi
programot szervezett.
Wollner Pál

Paksi FC, áprilisban
Élvonalbeli tagságának egyik leggyászosabb időszakán van túl a Paksi FC Soproni
Ligában szereplő labdarúgó csapata. A zöld
fehér gárda a bajnokságban, áprilisban nulla pontot szerzett. A Debrecentől idegenben
elszenvedett 3:1-es vereséget követően
Gellei Imre lemondott vezetőedzői posztjáról, a tréner a kialakult helyzetet nehezen
tudta kezelni, elmondta, szerinte a játékvezetők az ő személye miatt tévednek sorra
a mérkőzéseken, valamint az eredménytelenséget is elismerte. A kiváló felkészülés ellenére a várt első 10 helyett jelenleg
14. a Paksi FC. Gelleitől nem válik meg a
paksi egylet, megfigyelőként fog dolgozni
a klubnál, illetve a fiatalok mellett kaphat
szerepet. „Nagyon megtisztelő, ugyanakkor nagyon nagy felelősség is a Paksi FC
vezetőedzőjeként dolgozni”- mondta el
az eddigi segítő, Kis Károly kinevezését
követően a Videoton elleni hazai pályán
2:1-re elveszített mérkőzés után. A tréner
korábban a Váccal már szerepelt a legmagasabb osztályban. „A játékosok közül, aki
nem áll be a sorba, vagy alkalmatlan arra
a feladatra, hogy ebben a nehéz időszakban is maximumon tudjon teljesíteni, arra
nem fogok számítani. Ők is tudják, érzik
ezt, ez nem fenyegetés, egyszerűen nincs
más út. A bajnokság ezen szakaszában
csak a célfutball és az eredmény számít.
Azt vallom, ha jönnek a győzelmek, akkor
a szurkolók is visszatérnek a csapat mellé,
hiszen minden drukker a győzteshez akar
tartozni”- tartotta meg székfoglalóját a zöldfehér együttes új szakvezetője. Kis Károly

Bor Barna ezüstérme
a bécsi Európabajnokságról
Az osztrák fővárosban közelmúltban rendezett cselgáncs Európabajnokságon a tizenhárom fős
magyar válogatott minden idők
legsikeresebb
Eb-szereplését
mutatta be. Külön öröm számunkra, hogy a sportág történetének
59. kontinenstornáján a paksi Bor
Barna, az Atomerőmű SE kiválósága ezüstérmes lett.

csapata ezt követően Újpestten 3:2-es vereséget szenvedett, majd már májusban értékes ponttal gazdagodott a dobogó legalsó
fokáért harcban álló Győri ETO FC ellen. Az
év ötödik hónapjában a Kecskemét elleni
1:1-es és a Diósgyőrrel szemben aratott 1:0ás győzelem következett. Az utolsó három
fordulóban a Pápa, a Budapest Honvéd és a
szombathelyi Haladás lesz az ellenfél. Az
utolsó játéknapot május 23-án rendezik. A
sok kudarc ellenére a Ligakupában viszont
döntőt játszott a Paksi FC, mely siker annak köszönhető, hogy a harmadik számú
sorozatot mindvégig komolyan vette a Fehérvári úti gárda. A Kecskeméten rendezett
találkozót ugyan 2:1-re a DVSC nyerte, a
zöld-fehér klub vezetése az ezüstérem mellett öt millió forintot vehetett át a Magyar
Labdarúgó Szövetségtől. „Mint mondtam,
büszke vagyok, de egyben csalódott is,
mert élnünk kellett volna azokkal a lehe-

tőségekkel, amik adódtak a számunkra.
És itt nem csak a kimaradt tizenegyesre
gondolok, hanem korábbi helyzetekre is.
El kell ismerni, hogy a Lokinak is voltak
helyzetei, de mégis fájó így elveszíteni ezt a
mérkőzést”- nyilatkozta a paksi vezetőedző
a döntő után. Áprilisban tovább szépült a
Fehérvári úti stadion. A fogadóépület előtti
terület 2200 négyzetméter térkő burkolatot
kapott, valamint a centerpálya és az öntözőrendszer is tovább korszerűsödött. A régi
salakos futópálya egy része már néhány éve
eltűnt a lelátó felállításával, a még megmaradt sávot megszüntették, és gyeptéglával
takarták le, valamint a vendégszektort is
tovább füvesítették. Ez utóbbi munkálatokkal párhuzamosan a centerpályához
hasonlóan a kettes és hármas pályákhoz
megépült a locsolórendszer, így teljesen
automatizált lett az öntözés. A beruházás
45 millió forintból valósult meg. Faller Gábor

Nemzeti válogatottunk az idei bécsi
Európa-bajnokságon – ahol 44 ország
közel háromszáz dzsúdósa lépett tatamira
– két első (a jelenleg Honvéd-Kipszer, de
a pekingi olimpia előtt a paksi kék-piros,
azaz az ASE színekben versenyző Mészáros
Anett, illetve Joó Abigél), három második
(Ungvári Miklós, Bor Barna, Csernoviczki
Éva) és két harmadik helyezést (Ungvári
Attila, Karakas Hedvig) szerzett, így minden idők legjobb magyar Eb-szereplését
produkálva az éremtáblázat élén végzett.
Örömüket az sem halványította, hogy a
csapatversenyben a címvédő, de tartalékos magyar férfi válogatott egy vereséggel
búcsúzott, azonban itt a paksi Csoknyai
László győzött a 81 kg-osok közötti összecsapásán.
A férfiak +100 kg-os súlycsoportjában
Bor Barna, Hangyási László mesteredző
tanítványa először a szlovén Matjaz Ceraj
ellen lépett tatamira, akit kisvártatva

Finiséhez érkezett a kosárlabda-bajnokság
Továbbra is a magyar bajnokság meghatározó csapatai között tartják számon az Atomerőmű SE férfikosárlabda-csapatát. Az idény
közben számos változtatáson, személycserén áteső gárda lapzártakor 2:1-es vezetésre
állt a Körmend ellen.
Kipróbált, jó kosarasok szerződtek el 2009
nyarán az akkor negyedik bajnoki címét
megszerző ASE-tól, helyükre újak érkeztek,
és sokáig úgy tűnt, a gárda ott folytatja, ahol a
bajnoki döntőben abbahagyta. Kilenc győztes
meccsel kezdték a mieink a szezont, ám az
azt követő nyolc találkozójuk közül mindöszsze a pontvadászatot az utolsó két helyen záró
egyletet tudták legyőzni. Visszacsúsztak persze a piros–kékek a tabellán is, szükség volt a
váltásra. Braniszlav Dzunicsot Horváth Imre
követte a kispadon, és vele a csapat nagyszerű hajrával, 8-1-es mutatóval a 2. helyen zárta
az alapszakaszt.
Az edzőcsere tehát jót tett a paksiaknak. A
vezetőség jó érzékkel választott egy olyan trénert, aki másképpen viszonyul játékosaihoz,

kevésbé keménykezű, mint elődje. Január végén távozott az irányító posztról Mike English
is, az ő visszaesése összefüggésbe hozható a
csapat két hónapon át tartó vesszőfutásával.
Februártól aztán új időszámítás kezdődött, a
fordulatot a Kecskemét elleni utolsó percben
megnyert bajnoki hozta el. A „Végre összejött
már valami!” – érzése terelte vissza a kosarasok önbizalmát a helyes mederbe, Mészáros
Zalánék újra tudtak szoros meccseket nyerni.
A rájátszás első fordulójában a 7. helyezett Kecskemét arra készült, hogy elüti a
továbbjutástól a mieinket, s bizony nem

jártak ettől messze. Mindkét paksi öszszecsapáson jelentős – 19, ill. 13 pontos
– előnyt harcoltak ki, de talán mentálisan,
talán fizikailag, de nem voltak elég erősek
a győzelem megszerzéséhez. A mieinket dicséri, hogy – akárcsak a februári bajnokin
– nem adták fel, végig hajtottak, felőrölték
ellenfelük ellenállását. 2-1-es előnnyel várták tehát a kecskeméti 4. meccset, melyen
nagyszerű kezdéssel megalapozták sikerüket. A hazaiak később ugyan feljöttek, néhány pillanatra a vezetést is átvették, ám
Horváth Ákos, Anthony Dill és a többiek
egységes, jó csapatként fontos kosarakat
dobva újabb szoros meccsen győztek, így
továbbra is lehetőségük van a bajnoki cím
megvédésére.
Ehhez azonban lényegesen javítani kell
a játékon, 5-6 perces kosárcsend az elődöntőben már nem megengedhető. A február
óta megtapasztalt küzdőszellem és eredményesség ugyanakkor szép reményekre
jogosítja a paksi drukkereket. Vöröss Endre

Indul a kajak-kenu versenyévad
Két hagyományos tavaszi versennyel vette
kezdetét a kajak-kenu sport versenyszezonja. A versenyek jelentősége leginkább
abban áll, hogy képet ad a téli felkészülés
eredményességéről a különböző sportklubok edzőinek és versenyzőinek, illetve
támpontot nyújt arra nézve, hogy milyen
szakmai, módszertani korrekciók szükségesek a tavaszi, vízi alapozás hátralévő
szakaszában.
Április utolsó hétvégéjén rendezték a
Hídépítő Kupát, Budapesten, az Újpestiöbölben. A táv minden versenyszámban
egy „öbölkör” volt, ami körülbelül 2000
méter.
Az Atomerőmű Sportegyesület KajakKenu Szakosztálya az ifi és a fiatalabb korcsoportokba tartozó kajakosaival képviseltette magát. Az alábbi érmes helyezések
születtek:
K-1 ffi. ifi: 1. Somorácz Tamás
K-1 nõi ifi: 2. Kiszli Vanda
3. Fenyvesi Réka
K-1 fiú kölyök, IV. korcsoport: 2. Molnár Balázs
Mk-1 lány gyermek, II. korcsoport: 2. Pupp Noémi
Mk-1 fiú gyermek, I. korcsoport: 3. Kerti Tamás

Egy héttel később, május első vasárnapján rendezték a Tolnai Évadnyitó Versenyt.
Itt 500 méteren és hosszú távú számokban
mérhették össze erejüket az indulók. A következő dobogós helyezések születtek:
500 m-es versenyszámok:
K-2 ffi, felnõtt 1. Széperdei Renátó-Somorácz Tamás

K-2 nõi, ifi 1. Fenyvesi Réka-Kiszli Vanda
MK-1 fiú, kezdõ I. kcs. 3. Molnár Patrik
C-1 ffi, felnõtt
2. Rohn Richárd
3. Molnár Mihály
K-2 fiú IV. kcs. 1. Pinczés Alexander-Molnár Balázs
C-1 ffi, masters
1. Prancz Zoltán
K-1 nõi, felnõtt
1. Fenyvesi Réka
2. Kiszli Vanda
PK-1 ffi, amatõr V. kcs. 2. Bán Zoltán
PK-1 nõi, amatõr V. kcs. 2. Harmat Anett
C-1 ffi, ifi
2. Rohn Richárd
K-2 fiú VI. kcs. 1. Árki Dávid-Lukács Bence
C-2 fiú V. kcs. 2. Till József-Ledneczky Zoltán
K-1 nõi, ifi
1. Fenyvesi Réka
2. Kiszli Vanda
MK-1 fiú, kezdõ -1. kcs. 1. Kerti Viktor
2. Vajda Bence
MK-1 lány, kezdõ II. kcs. 2. Koch Dominika
MK-1 lány, kezdõ I. kcs. 1. Gáspár Gréta
2. Huszák Janka
K-2 ffi, ifi 1. Somorácz Tamás-Szabó Balázs (Pécs)
K-1 fiú IV. kcs.
1. Pinczés Alexander
2. Molnár Balázs
C-1 fiú VI. kcs.
1. Blatt Kristóf
3. Péri Dávid
K-1 fiú VI. kcs.
1. Árki Dávid
K-1 ffi, felnõtt
1. Somorácz Tamás
K-1 ffi, ifi
1. Somorácz Tamás

Hosszú távú versenyszámok:
MK-1 fiú II. kcs. 3000 m 1. Kerti Tamás
2. Berényi Márton
PC-2 fiú I. kcs. 3000 m 3. Cseh Olivér-Hrivik Bálint
TC-4 fiú, gyermek I. kcs. 3000 m 1. Kiss KrisztiánWolf Máté-Róka Bence-Kovács Ákos

2. Jámbor Dániel-Kasi Mátyás-Hrivik BotondRitter Martin
3. Somkert Máté-Klenk Botond-Ledneczki TamásFarkasinszky Péter
C-1 fiú III. kcs. 3000 m 1. Koleszár Zoltán
K-1 lány IV. kcs. 3000 m 2. Vajda Eszter
K-2 fiú IV. kcs. 3000 m 1. Pinczés AlexanderMolnár Balázs
MK-1 lány II. kcs. 3000 m 1. Pupp Noémi
MC-1 fiú, gyermek II. kcs. 3000 m 1. Fritz Anett
3. Ágoston Veszta
K-1 fiú, kölyök IV. kcs. 3000 m 1. Molnár Balázs
2. Pinczés Alexander
MK-2 fiú II. kcs. 3000 m 1. Berényi Márton-Kerti
Tamás
K-2 fiú VI. kcs. 6000 m 1. Németh Ferenc-Lukács
Bence
K-1 fiú VI. kcs. 6000 m 1. Árki Dávid
C-1 fiú VI. kcs. 6000 m 1. Blatt Kristóf
3. Péri Dávid
C-1 ffi, ifi 6000 m 3. Rohn Richárd
C-1 ffi, felnõtt 6000 m 2. Prancz Zoltán
3. Viktor Endre
K-1 ffi, ifi 6000 m 1. Somorácz Tamás
3. Széperdei Renátó
K-1 nõi, ifi 6000 m 1. Fenyvesi Réka
2. Kiszli Vanda

Amint a szép eredmények mutatják, a
paksi versenyzők eddigi felkészülése bíztató, mindamellett is, hogy a többségük
esetében van még hova előrelépni.
A versenyzők edzői: Bedecs Ferenc, Feil
Imre, Gutai Dániel, Meczker András.
Prancz Zoltán

kétszer is intettek passzivitásért, majd az
ASE kiválósága két perc elteltével vazaarit
érő válldobást mutatott be rajta. Később
megismétlődött a jelenet, így az újabb
vazaari már ippon-győzelmet ért Barna
számára. A folytatás a hazai közönség
előtt szereplő Rupert Riess ellen következett. Először az osztrákot intették, majd
két páros figyelmeztetés jött, ami a paksi
fiúnak már vazaarit jelentett. A mérkőzés
2:44 percnél fejeződött be, amikor Barna
újabb vazaarit kapott a válldobására,
és ezzel már meg is volt a győzelme. A
következő ellenfél a vb-bronzérmes litván
Marius Paskevicius volt, akit rögtön a mérkőzés elején kétszer megintettek. A találkozónak 2:11 perc elteltével egy látványos
ipponnal szakadt vége, amikor a 23 éves
paksi dzsúdós a szőnyeg szélén kiemelte
riválisát és földre döntötte őt. A háromszoros U23-as Eb-aranyérmes Bor Barnára
a négy között az Európa-bajnok német
Andreas Tölzer várt, akivel 3–3-ra állt az
eddigi párharcuk. A hetedik csata mindössze 46 másodpercig tartott, amikor a
23 éves paksi dzsúdós egy lábsöpréssel
felborította riválisát, aki úgy dőlt el, mint
egy zsák… Bor Barnára a fináléban – a
nap utolsó meccsén – a 30 éves fehérorosz Ihar Makarav várt, aki 2004-ben
olimpiai bajnok volt a 100 kg-osok között.
A találkozó sajnos nem tartott sokáig, a
fehérorosz körülbelül egy perc elteltével
egy gyors akcióval földre vitte Barnát, ezzel
megnyerte az utolsó mérkőzést. A paksi fiú
a szőnyegről lejövet roppant bosszús volt,
az eredményhirdetés után azonban már
örült a szépen csillogó ezüstéremnek is:
„Szerettem volna győzni, és úgy érzem,
hogy fizikailag erősebb is voltam az ellenfelemnél, de sajnos most hibáztam. Elvitt
a fiatalos lendület, ahelyett, hogy fárasztottam volna kiváló ellenfelemet. A boszszúságot félretéve, boldog vagyok, hogy
dobogón állhattam, ugyanis ezért jöttem
Bécsbe. Világversenyen érmet nyerni mindig nagy esemény, nekem a mai eredmény
bíztatást ad a folytatáshoz.”
Szerkesztőségünk nevében gratulálok a
Sipos László
kiváló eredményhez!
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GÖRBE-TÜKÖR
Munkamániás férfi
Egy tervezőiroda vezetője hajótörést
szenvedett és egy lakatlan szigeten
kötött ki. Immáron fél évet éldegélt
kókuszon és kókusztejen. Egész nap a
tengert kémlelte. Egyszercsak egy csónak érkezett, benne egy gyönyörű nő.
Nagyon megörült és így köszöntötte a
jövevényt:
- Remek, végre valaki megment!
- Sajnálom, én is csak egy hajótörött
vagyok, a szomszéd szigetről jöttem. válaszolta a hölgy.
- Milyen szerencsés, hogy eljutott
ide, talán megpróbálhatnánk közösen
eljutni innen.
- A nap járásából kiszámítottam, legalább négy hétre vagyunk a legközelebbi lakott szárazföldtől, és ennyi ivóvíz
nem fér a csónakomba. Biztos régen volt
már társasága. Nincs kedve átjönni hozzám? - kérdezte a „talpraesett” hölgy.
Át is eveztek a szomszéd szigetre. A
hajótörött férfi le volt nyűgözve, kikövezett út vezetett egy csodálatos bungalóhoz.
- Iszik valamit?- kérdezte a nő.
- Köszönöm nem, elegem van a kókusztejből.
- Ugyan! Van saját lepárlóm. Egy pohár italt?
A férfi döbbenten leült, majd kortyolgatni kezdte a kiváló italt.
- Gondolom, szívesen megborotválkozna, amíg én átöltözöm.
A megszólalni sem tudó férfi átment a
fürdőszobába, ahol két kiélezett kagylót
talált. Mire megborotválkozott, a csínos
nő mindössze néhány liánba öltözötten
fogadta.
- Gondolom, régóta van egyedül... - simította hátra hosszú szép és ápolt haját
a hölgy.
- Igen. - felelte bizonytalanul a férfi.
- Biztosan szeretne olyasmit csinálni,
amit már régen nem tehetett.
- Nem mondja komolyan! A számítógépén megnézhetem a leveleimet?
Sipos László

Diáknap az ESZI-ben

Április 21-én zajlott a diáknap az ESZI-ben.
A tanulóknak tetemes mennyiségű feladatot kellett teljesíteniük, az egyes feladatokat
külön állomásokon kellett elvégezniük. Az
első két évfolyam a városban elhelyezett állomásokon kezdett, majd ezt követően tértek vissza az iskola udvarára, ahol különböző ügyességi és sportprogramok fogadták
őket, természetesen a „zenei aláfestés” sem
maradhatott el. A sportszámokhoz a kinti

salakos pályán kívül még a sportcsarnokot
is teljesen lefoglalták.
Szerintem a legérdekesebb állomás a tanárvesztegetés volt, ahol nem megadott feladatot
kellett a diákoknak teljesíteniük, hanem saját
önálló produkcióval kellett a tanárokat elkápráztatni, s ezzel minél több pontot gyűjteni.
Nekem személy szerint a 12. B osztályos tanulók műsora tetszett a legjobban, akik Pákóstílusban visszafelé, guggolva vonatozva adták

elő a „Megy a gőzös” című dalocskát. Természetesen a többi osztály is nagyon szépen teljesített, voltak, akik egy rózsabimbót formázva
bemutatták a rózsa nyílását, míg mások érvelő
esszét írtak, hogy miért kapjanak sok pontot.
Az egyik osztály boksz- és karatebemutatót
tartva kápráztatta el a tanárokat.
Mind a diákok, mind a tanárok jól érezték magukat, a diáknap sikeréhez az időjárás is hozzájárult.
KP

kötötte fel a szalagot és adta át a tizenegyedikeseknek a vándorbotot. Ezután a tizenkettedikesek nevében Schőn Péter búcsúzott a
maradó diákoktól.
Vajda Tibor, kollégiumunk igazgatója is elbúcsúztatta a negyedikeseket. Beszédében

megemlítette, hogy a „kollégium bármikor nyitva áll előttük”. Végezetül a Bergendy Együttes
Egy másik bánatos dal című számát adta elő
Bodroghalmi tanár úr és Nagy Dia. A műsor
végezetével közös fényképezésre került sor.
Hodován Viktor

Búcsú a kollégiumtól
2010. április 27-én, kedden délután tartották meg az Energetikai Szakközépiskola
és Kollégium kollégiumi ballagását. Ilyenkor
az alsóbb évesek búcsúztatják a ballagó
negyedikeseket. Elsőként a Búcsúztató című
dalt hallgathattuk meg Bodroghalmi László
tanár úr, Kubitsch Rebeka és Nagy Dia előadásában. Ezután Csík Eszter, Bíró Réka és
Vörös Tekla búcsúztatta a ballagókat egy-egy
verssel. A versek után a szervező évfolyam
nevében Tóth Krisztián búcsúzott a negyedikesektől. A búcsúgondolatok mellé az alsóbb
éves diákok egy batyut adtak át minden
ballagónak útravalóul. A tavalyi ballagáskor a
kollégium egy hagyományt indított el, miszerint a negyedikesek a kollégiumban töltött
négy év jelképeként egy szalagot kötnek fel
a kollégiumi életet szimbolizáló vándorbotra.
Az idei évben Frits Dorina és Balogh Viktor

Vitorlás idénynyitó a Velencei-tavon

ESZI ballagás,
2010
2010. április 30-án ismét elérkezett a negyedikesek NAGY napja, a ballagás. Egy
újabb életszakasz lezárult. Az ESZI sárga épülete virágba borult, amit az alsóbb
évfolyamoknak köszönhetünk. Még az
időjárás is kedvezett a ballagóknak. Azt
hiszem ennél szebb időt ballagásra senki
nem kívánhatott volna.
A ballagás a negyedikesek bevonulásával kezdődött a sorfal között, melyet a
9-11. évfolyam diákjai alkottak. A szülők
büszkén és elérzékenyülve nézték csemetéjüket, ahogy vonul a többi osztálytársával. Ezután kezdődött a műsor, melyben elbúcsúztak az iskolától, tanároktól
és diákoktól a ballagók képviselői. A 11.
évfolyam nevében búcsúzott el a 12. évfolyamtól Debreczeni Tibor.
A legfőbb díjat Csábi József Dávid 12.
C osztályos tanuló kapta. Csábiról már
biztosan minden ESZI-s hallott. Már jó
pár elismerést bezsebelt, és mindegyiket
megérdemelten. Több díjazott is akadt,
ami azt mutatja, hogy a mostani ballagók közt is sok tehetséges diák volt. Ők
könyvjutalomban részesültek.
Pénteken ballagás, egy kis pihenés, aztán jött a hétfő, és az ÉRETTSÉGI. De nekünk még ez 3 napos szünetet jelentett.
A negyedikeseknek sok sikert az érettségihez, nekünk pedig kitartás még erre
a kis időre, nemsokára vége. Jövőre pedig már rólunk cikkeznek az újságírók.
Masi

A szezonnyitó nemzetközi minősítő versenyt, a Silwell Kupát az Alba Regia SC
vitorlásszakosztálya rendezte Agárdon
2010. április 3-4-én a Finn-dingi, Laser,
Laser Radial, Laser 4.7, Kalóz, Optimist,
Finn masters, Finn-dingi junior hajóosztályokban. Az ASE Vitorlásszakcsoportot
szerencsére sokan képviselték jó eredménnyel.
A hideg ellenére több mint 30 gyerek
edzett a tavon már pénteken kora délután.
A verseny első napján négy, a másodikon
két futam került megrendezésre. Szombaton délnyugati forgolódós 2-es erősségű,
vasárnap déli 3-4-es pöffös, igazi tavaszias szelek fújtak, ami már odafigyelést igényelt.
Sajnos a Sikló (4,7 m2-es) hajókat „hozzácsapták” a Laser 4.7-ekhez, így az előbbiek esélye nullára csökkent, ami a paksi
eredményen is meglátszott. Frányó István
„Guppi” így is szépen végigvitorlázta a
három napot, 9. lett a 4,7 m2-esek között.

A Kalóz osztályban Nagy Róbert - Mészáros Miklós az 5., Boromisza László - Tibay
László a 7., Lipták Dániel - Varjú Gábor a 9.,
Laser Radial osztályban Szemes Bence a
4., a Finn osztályban Stadler Csaba pedig a
21. helyezett lett (Fotók a http://picasaweb.
google.hu/tomcatch22/20100403_Agard_

Villon-est. 2010. április 29-én Pakson, a Városi Művelődési Központban nagysikerű Villon-estet
tartottak, „Befogad és kitaszít a világ” címmel. A megzenésített Villon-verseket Mácsai Pál és
Huzella Péter adta elő. Az estet az MVM Informatika Zrt. támogatta.
Wollner Pál

evadnyito#, eredmények a www.sailing.hu
lapon találhatók). Tulajdonképpen ezzel a
versennyel kezdődött meg a versenyszezon, illetve az ASE VSC számára elkezdődtek a hétközbeni kishajós vizes edzések
Füreden, Agárdon és Domboriban.
Stadler-Hadnagy

A Pünkösd
eredete
A rendszerváltás után „piros betűs”, államilag
elrendelt munkaszüneti napként ünnepeljük
a Pünkösdöt. Ismerjük-e azonban az eredetét
és a tartalmát? Az ünnep közeledte jó alkalmat kínál ezek felelevenítésére.
A Pünkösd az ószövetségi éves ünnepkörhöz kapcsolódik. A negyedik volt annak a
hét ünnepnek a sorában, amelyet Mózes
3. könyve szerint Isten elrendelése alapján
tartott meg a zsidó nép. E hét nevezetes
ünnep: a Húsvét (vagy Páska), a Kovásztalan
kenyerek ünnepe, a Zsenge kéve ünnepe, a
Hetek ünnepe (vagy Pünkösd), a Kürtzengés
ünnepe, a Nagy engesztelési nap és végül a
Sátoros ünnep.
A „Pünkösd” név a görög „pentakoszté” szó
magyaros változata. Jelentése: ötvenedik. Arra
utal, hogy a Zsenge kéve ünnepére 7 hetet
kellett számolni, és a rá következő napon
kellett ünnepelni.
Az ószövetségi ünnepek valamilyen konkrét
történelmi vagy mezőgazdasági eseményhez
kapcsolódtak, ugyanakkor mindig hordoztak
jelképes üzenetet is, ami túlmutatott az elsődleges tartalmukon. A Pünkösd aratási hálaadó ünnep volt. Ez jutott kifejezésre az ekkor
bemutatott gazdag hálaáldozatokban. A hálás
lelkület kívánalma tükröződött emellett az
ünnep elrendeléséhez fűzött azon felhívásban
is, amely a szegényekről való gondoskodásra
emlékeztetett: „Mikor pedig földetek termését
learatjátok: ne arasd le egészen a meződnek
széleit, és az elhullott gabonafejeket fel ne
szedd; a szegénynek és jövevénynek hagyd
azokat. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.” (3.
Móz. 23:22)
Az ószövetségi ünnepek jelképes tartalma
az újszövetségi események és iratok fényében bomlik ki. Ezek szerint minden ünnep az
Isten által elgondolt megváltási terv egy-egy
történelmi eseményét jelezte előre. Például a
Húsvét (Páska), melynek központi mozzanata
a páskabárány megölése volt, Jézus megváltói
halálára mutatott előre. („[A] mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, megáldoztatott érettünk.” 1.
Kor. 5:7) A Zsenge kéve ünnepe, amit a Páskára
következő harmadnapon kellett megtartani,
Krisztus harmadnapi feltámadására mutatott.
(„Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjük lett azoknak, kik elaludtak.” 1. Kor. 15:20)
Hogy az ószövetségi Pünkösd mit jelképezett,
azt az „Apostolok cselekedetei” című újszövetségi irat azonosítja: „És mikor a pünkösd napja
eljött, [az apostolok] mindnyájan egy akarattal
együtt voltak. És lett nagy hirtelenséggel az
égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltöltötte az egész házat, ahol ültek. És
megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek ... És
megteltek mindnyájan Szentlélekkel, és kezdtek szólni más nyelveken, amint a Lélek adta
nekik szólniuk. ... [Az egybegyűlt a sokaság]
pedig álmélkodott, és mindnyájan csodálkoztak: Mimódon halljuk őket, ki-ki közülünk a
saját nyelvén, … amint szólják … az Istennek
nagyságos dolgait?” (2:1-11).
Az ószövetségi Pünkösd mint előkép-ünnep ma
is aktuális tartalma így foglalható tehát össze:
A Szentlélek által megelevenített emberi képességek – avagy Isten és ember együttmunkálkodása – révén ekkor lett az Örömhír közhírré.
Ekkor vette kezdetét a Jézus által a követőinek
adott nagy missziós parancs megvalósítása:
„Elmenvén tegyetek tanítványokká minden népet,
megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és
a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy
megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek.
És íme, én veletek vagyok minden napon a világ
végezetéig.” (Mt. 28:19-20)
Prancz Zoltán

Költészet napja Pakson. Zentai versmondók köszöntötték a költészet napját Pakson április 12-én. A
zentai Mécsvirág együttest, Hajnal Anna, Zsoldos Ervin verséneklőt és Krnács Erika előadóművészt láthatta
a paksi közönség a költészet napi műsorban a Városi Művelődési Központ könyvtárában. A fellépők diákok
százainak tolmácsolták már magyar költők, írók sorait rendhagyó irodalomórákon. Pakson Radnóti Miklós
Wollner Pál
verseit - köztük természetesen a mécsvirágról szólót - hallhatta tőlük a közönség.

