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Az idei évben is a PA Zrt. Tájékoztató
és Látogatóközpontjában került megrendezésre a szállítói nap. Március 4én a Som System Kft. vezetői vehették
át a „Kiemelt Szállító” díjat.
Halász János logisztikai főosztályvezető
köszöntötte a megjelenteket, majd elmondta, hogy a rendezvényt több mint
kétszáz szerződés értékelése előzte meg.
E munka során a 2009. évi, 25 MFt feletti
értékben teljesült és technológiát érintő
szerződések kerültek az utólagos teljesítményértékelés körébe. A díjat elnyerő
szállító az alábbi szempontok szerint kerül kiválasztásra: több évre visszamenőleg kiváló teljesítmény, teljesített beszerzések értéke, a teljesítés során felmutatott szakmai tevékenység, folyamatos jó
minőség, határidőtartás, együttműködés,
rugalmasság és megbízhatóság, nukleáris
biztonság iránti elkötelezettség.
Ezután hangzott el a Som System Kft.
rövid bemutatása az általa végzett tevékenységek felsorolásával. A „Kiemelt
Szállító” díjat Süli János vezérigazgató
és Hamvas István műszaki vezérigazgató-helyettes adták át Ördögh Miklósnak és Mikula Józsefnek, a fenti cég
vezetőinek. Majd Süli János vezérigazgató intézett néhány mondatot a meghívott vendégekhez, kihangsúlyozva azt,

Hamvas István, Mikula József, Ördögh Miklós és Süli János

hogy az idei évben megint csak nehéz
volt a választás, mivel több jól teljesítő
szállítót is lehetne még jutalmazni. A
Som System Kft. ügyvezetőjétől ezt követően megtudhattuk, hogy nagy megtiszteltetés számukra e díj tulajdonosainak

Miniszterelnöki látogatás

1848. március 15-én

Rabok voltunk mostanáig,
Kárhozottak ősapáink,
Kik szabadon éltek-haltak,
Szolgaföldben nem nyughatnak.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
Sehonnai bitang ember,
Ki most, ha kell, halni nem mer,
Kinek drágább rongy élete,
Mint a haza becsülete.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
Fényesebb a láncnál a kard,
Jobban ékesíti a kart,
És mi mégis láncot hordtunk!
Ide veled, régi kardunk!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
A magyar név megint szép lesz,
Méltó régi nagy híréhez;
Mit rákentek a századok,
Lemossuk a gyalázatot!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
Hol sírjaink domborulnak,
Unokáink leborulnak,
És áldó imádság mellett
Mondják el szent neveinket.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Hamvas István Magyar Köztársasági Arany
Érdemkereszt kitüntetést kapott
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Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idő, most vagy soha!
Rabok legyünk vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok! –
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Február 26-án a paksi atomerőműbe látogatott Bajnai Gordon
miniszterelnök. Itt tartózkodása
alatt tájékoztatást kapott az atomerőmű működésének jelenlegi
helyzetéről, valamint jövőbeli
terveiről.
A miniszterelnök erőműves
programja sajtótájékoztatóval
zárult, ahol kiemelte az atomerőmű nemzeti, stratégiai jelentőségét és a hazai energiaellátásban betöltött meghatározó
szerepét. Tájékoztatást adott arról, hogy az MVM igazgatósága
elfogadta a bővítés gyakorlati
előkészítésére vonatkozó koncepciót, és döntött a létesítést
megindító projekttársaság létrehozásáról.
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Nemzeti dal

Amikor 1848.
március 13-án
Petőfi Sándor
a Nemzeti dalt
írta, még nem
tudta, hogy március 15-én kitör
a forradalom
Pesten. Versét
eredetileg arra
a népgyűlésre
fogalmazta,
melyet a pesti
ifjúság 19-én
akart
megtartani. Petőfi
költeményében
ügyelt minden szóra, rímre, ritmusra.
Először leírta a kezdő szavakat: „Rajta
magyar”, majd később ezen változtatott,
és így lett a vers kezdete „Talpra magyar”.
Olyan erejű ez az indítás, hogy sokszor így
is emlegetik a verset, egyszerűen „Talpra
magyar”-ként. Hat versszakból áll, mindegyiket egy négysoros refrén zárja.
Miután a bécsi forradalom híre felgyorsította az eseményeket, Petőfiék március
14-én cselekvésre szánták el magukat, és
céljuk közt a sajtószabadság kivívása is
szerepelt.
Március 15-én reggel Petőfi a Pilvaxban
elszavalta a Nemzeti dalt, és ezzel hódító
útjára indította költeményét. A társaság az
egyetemi ifjúság csatlakozását követően
mintegy ezer fővel haladt a Hatvani utca
felé, Landerer Lajos és Heckenast Gusztáv nyomdájához. Itt Irinyi a nép nevében
lefoglalta a sajtót, s a nyomdászok megkezdték kinyomtatni a Tizenkét pontot és
a Nemzeti dalt…
...A Nemzeti dalt, amit 15-én Petőfi legelőször a Pilvaxban, majd az orvosi szeminárium terén és a nyomda előtt is elszavalt, és
ezt verset követelte este a tömeg a Nemzeti
Színházban.
A költemény valósággal a forradalom jelszava és egyben indulója lett, amit napokig
szavaltak március 15. után is. A Nemzeti
dal tömegerővé vált, szavai teljesen azonosultak a forradalommal.

lenni, továbbá köszönetüket fejezték ki
azért, hogy olyan feladatokat kaphattak,
melyek elvégzése során bizonyíthatták
rátermettségüket.
A jelenlévők a program második
felében hagyományosan az elmúlt év

értékelését és az új célkitűzéseket is magukba foglaló előadásokat hallgathatták
meg. Ezek során Pekárik Géza műszaki
igazgató, Cziczer János üzemviteli igazgató, Radnóti István biztonsági igazgató és
Halász János logisztikai főosztályvezető az
alábbi fő témakörökről beszéltek: üzemidő-hosszabbítás, főjavítások, 2009. évi kiemelt feladatok végrehajtása, a 2009. évi
termelési adatok alakulása, karbantartási
feladatok és problémák elemzése, munkaterületi renddel kapcsolatos észrevételek
és elvárások, hulladékkezelési szabályok
betartása, beléptetéssel kapcsolatos szabályok változása, a biztonsági igazgatóságot
érintő szervezeti változások, beszerzési
adatok alakulása, beszerzési tevékenység
értékelése.
Összességében az az elvárás fogalmazódott meg a szállítók felé e fórum alkalmával is, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt
kell fektetniük a munkaterületre vonatkozó
szabályok és a nukleáris biztonságot érintő
követelmények betartására.
A 2010. évi feladatok végrehajtása során
is szoros együttműködésre számít társaságunk szállítópartnereink részéről.
A megjelent vendégek további tájékoztatása céljából Cserháti András főosztályvezető röviden ismertette a paksi atomerőmű bővítésével kapcsolatos előkészítő
tevékenységet.
Gyöngyösiné Nyul Petra

FOTÓ: BODAJKI ÁKOS

Régi hagyományt folytatott a PA Zrt. cégvezetése azzal, hogy meghívta és ünnepélyes
keretek között köszöntötte a céggel munkaviszonyt létesítő kollégákat.
Ezúttal a 2009-ben és a 2010 januárjában
belépőket köszöntötte Süli János vezérigazgató. Azt, hogy a PA Zrt. vezetése mennyire
fontosnak tartja az újonnan felvett munkatársakkal való kapcsolattartást is, jelzi, hogy
valamennyi érintett szervezeti egység felső
vezetői szinten képviseltette magát az ünnepségen. A fenti időszakban összesen 124
munkaviszonyt létesítettek a cégnél, a legtöbben az üzemviteli igazgatóság munkavállalói lettek (40 fő), az létesítmény-fenntartási
igazgatósághoz 33-an, a gazdasági vezérigazgató-helyettes kötelékébe összesen 18-an, a
műszaki igazgatóságra 13-an, a biztonsági és
a törzskari, valamint humán igazgatóságra
pedig tízen-tízen kerültek. Süli János és Demeter Károlyné humánpolitikai főosztályvezető sok sikert kívánt az új
felvételiseknek mind
a munkához, mind
a magánélethez.
Ezt követően a
belépők emlékérmet kaptak,
melyen nevük
és belépésük
időpontja szerepel.
V. E.

Szállítói nap a paksi atomerőműben
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Köszöntötték az
új felvételeseket

A március 15-i nemzeti ünnepünk alkalmából,
a köztársasági elnök megbízásából Hónig Péter
miniszter állami kitüntetéseket adományozott.
Hamvas István, a Paksi Atomerőmű Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettese, a paksi atomerőműben végzett több évtizedes eredményes
műszaki-, tudományos tevékenysége elismeréseként a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült.
A 2010. március 10-én rendezett ünnepélyen állami kitüntetésben részesült még többek között:
• Lovas Győző az MVM Trade Zrt. vezérigazgatója, aki Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje polgári tagozat kitüntetést,
• Dr. Izsáki Mihály az MVM Zrt. jogi és igazgatási igazgatója, aki Magyar Köztársasági Arany
Érdemrend polgári tagozat kitüntetést,
• Gerse Lajos az MVM Zrt. osztályvezetője, aki
Prométheus-díjat,
• Holló Előd a Nukleáris Biztonsági Kutatóintézet Kft. igazgatója, aki Gyimesi Zoltán-díjat
vehetett át.
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PIME 2010 konferencia

PA Zrt. kiemelt szállítója

– Hol van a cég központja?
Budapesten van a cégnek a központja, egy tízfős
stáb van Budaörsön, ezenkívül Baján és Pakson az
atomerőmű területén bérlünk irodákat. Összesen
18-20 fő a létszámunk. Az adminisztratív személyzetet kivéve mindenki mérnöki végzettséggel rendelkezik.
– Mit jelent a cég életében ez a kitüntetés?
Ez egy óriási elismerés, hiszen minket nehezen
lehetne egy nagy múltú, például kivitelező tevékenységet folytató céggel összemérni. Én az
Erőtervben kezdtem dolgozni, és a KKÁT adta azt az
alapot, ami alapján elindítottam a céget. Roppant
büszkeség tölt el, hogy ebben az évben minket
választottak az év kiemelt szállítójának.
Ez egy nagyon nagy továbblépési lehetőséget ad
számunkra, hogy a jelenlegi feladataink mellett az
új blokkok építése során még összetettebb feladatok ellátásában tudunk majd közreműködni.
– Munkájukhoz további sikereket kívánunk!
Wollner Pál
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Dr. Santiago San Antonio úr
és Süli János vezérigazgató úr
megbeszélése:
San Antonio úr a Foratom főigazgatója és az
Európai Nukleáris Társaság (ENS) főtitkára.
Évek óta résztvevője a PIME konferenciáknak,
mozgatórúgója az eseményeknek. Szakmai útja
változatos, több nagy cégnél töltött be vezető
pozíciót (E.ON nukleáris divízió, Tecnatom). A
Foratomnál 2006 nyara óta tevékenykedik.
Vezérigazgatónkkal az első munkanapon folytatott megbeszélést. Ezen - többek között - az
alábbi fontos területekről váltottak szót.
• A főtitkár úr felajánlotta segítségét és az
EU intézményeinél lévő kiváló kapcsolatait.
Jelenleg spanyol elnökség van a szervezetben,
ez mindenképpen előnyös mindkét partner
számára. Tájékoztatott arról, hogy valószínűleg
új direktívák születnek az Európai Unióban a
radioaktív hulladékok kezelésével kapcsolatban, ezek megjelenése a magyar elnökségi
periódus alatt várható.
• Nagyra értékelte az erőmű hosszú távra
szóló előretekintését, gondolkodását, amelyek
az üzemidő meghosszabbításában, a teljesítménynövelésben és az új blokkok építésében
realizálódhatnak. Felajánlotta a Foratom és az
ENS támogatását és segítségét a lehetséges új
blokkok előkészítésének folyamatában.
• Süli úr tájékoztatta a főtitkár urat a részvénytársaság előtt álló vagy megvalósított
feladatokról (teljesítménynövelés, az üzemidőhosszabbítás előkészítésnek állapota, a Lévai
Projekt helyzete, az engedélyezési rendszer és
nemzetközi kapcsolataink).

Dr. Latorcai János országgyűlési képviselő február
25-én érkezett a paksi atomerőműbe. A látogatás
keretében Hamvas István műszaki vezérigazgatóhelyettes és Lenkei István kapacitásbővítési igazgató tájékoztatta a képviselőt az atomerőműről, az
új blokkok építésének terveiről.
Szintén a hónap végén tett látogatást az erőműben
Gelencsér Attila, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke.
A vendég programjában szerepelt az üzemi terület
megtekintése, melyre Mittler István kommunikációs
igazgató és Bognár Péter osztályvezető is elkísérte.

MAGYAR ATOMFÓRUM EGYESÜLET Évi rendes közgyűlését tartotta március 5-én a Magyar
Atomfórum Egyesület. A napirendi pontok között szerepelt a paksi atomerőmű bővítésének előkészítéséről
szóló tájékoztató, az egyesület múlt évi gazdálkodását tartalmazó beszámoló, a számvizsgáló bizottság
beszámolója, valamint a 2010. évi program, gazdálkodás és tagdíj kérdése

A Paksi Atomerőmű Zrt. kiállítókamionja 2009 októberében kezdte meg országjárását a NyugatMecsek térségében.
Ebben az évben az atomerőmű 30 kmes körzetében lévő, közel 53 településre
jut el április végéig. Ennek a vándorútnak volt az egyik állomása március
2-án Szárazd község. Mint tárlatvezető,
mikor megérkeztem a helyszínre – a
buszmegállóban, szemben a kocsmával
– az iskolás gyerekek már szálltak a járatos buszra, és indultak Gyönkre, mert
Szárazdon nincs sem óvoda, sem iskola.
A busz távoztával elcsendesült a település, viszont az önkormányzat dolgozói,
a könyvtáros, a kocsmáros, a boltos és
a nyugdíjasok egymást váltva – mintha
összebeszéltek volna – szállingóztak a
kamionhoz. Amíg a kocsmárosné nézte
a kiállítást, a szomjas vendégnek kikiál-

A főtitkár úr az erőmű standja előtt

Rendkívüli
MVM-közgyűlés
Az erőműben jártak
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Részvénytársaságunkat Süli János vezérigazgató, dr. Varga-Sabján László törzskari és humán igazgató, Mittler István kommunikációs
igazgató, Varga József önálló mérnök, Kristó
Réka Boglárka WIN nemzetközi koordinátor,
Benedeczki Eszter tájékoztatási munkatárs
és Szerbin Pável EU-szakértő képviselte. Az
Országos Atomenergia-hivatal delegáltja Besenyei Gáborné volt. A Magyar Nukleáris Társaság képviseletében Holló Előd, Silye Judit
és Pázmándi Tamás volt jelen, míg a Magyar
Atomfórum Egyesülettől Czibolya László vett
részt a rendezvényen. A nukleáris tájékoztatás hatékonyabbá tételét szorgalmazó rendezvényen közel kétszáz szakember jelent meg a
világ minden tájáról (összesen 32 országból).
A hazai szervezési feladatokat a Magyar Nukleáris Társaság koordinálta. A rendezvényen
cégünk állandó kiállítást működtetett, ahol
négy poszteren tájékoztattuk az érdeklődőket
a részvénytársaság alapvető tevékenységéről,
társadalmi feladatairól és kiemelt programjairól. Négyféle kiadványt bocsátottunk a standot felkeresők rendelkezésére. A zárónapon
az időben regisztrált résztvevők látogatást
tehettek a két budapesti reaktornál, a meszszebbre vágyók Bátaapátiban vagy Pakson
gyarapíthatták ismereteiket.
A konferenciát Vladimir Slugeň, az Európai Nukleáris Társaság elnöke nyitotta meg.
Őt Holló Előd, a Magyar Nukleáris Társaság
elnöke követte, majd Hónig Péter miniszter
úr (KHEM) adott rövid áttekintést a hazai
energiapolitikáról és az ország energetikai
fejlesztési lehetőségeiről. A bevezetők után
Süli János vezérigazgató úr tartott egy kb.
35 perces előadást (Kommunikáció – a
paksi atomerőmű jövőjének egyik pillére).
A délelőtti órákban Süli úr interjút adott a
NucNet újságírójának. Mondandójának rö-

vid összefoglalója szinte azonnal megjelent
a NucNet helyszíni különkiadásában.
A konferencia követte azt a néhány éve
megkezdett tendenciát, hogy előadóit nagyrészt nem a nukleáris szektorból kérte fel,
hanem olyan területekről, ahol szintén van
kellő tapasztalat a szokatlan események kezelése kapcsán (tanácsadó és közvéleménykutató cégek, kríziskezelő szervezetek).
Természetesen azért akadt az ipar oldaláról
érkező szakértő is (vegyipar, oktató- és kutatóintézetek, az Európai Bizottság szakterületi egyesületei, nukleáris hatóságok).
Számomra legérdekesebb az az előadás
volt, amely a közvélemény-kutatási eredmények mögé pillantott be, és nemcsak
a számokról szólt. Ira Helsloot professzor
(Amszterdami Egyetem) megállapítása
szerint „Az állampolgárok irracionális, önközpontú, egyszerű emberi élőlények. Nem
fogadják el ’az idők változnak’ üzenetet, és
számukra a technológiai eredetű kockázat
elfogadhatatlan. Elvárják, de nem hajlandók megfizetni a nagyobb biztonságot.”
Ynke Feenstra (Holland Energiakutató
Központ) azokról a tervekről beszélt, amelyekkel a hőerőművekben keletkező szén-dioxidot kívánják megfogni és biztonságosan a
föld alá juttatni. Ilyen rendszerek már évtizedek óta működnek, csak keveset hallottunk
eddig róluk. A korábbi cél inkább az volt,
hogy a részlegesen kimerült olaj- és gázmezőkről még felszínre tudják préselni a bennrekedt anyagokat. Ez most is cél lehet, de a
technológia arra is szolgál, hogy eltüntessék a
szén-dioxidot a légkörből, és így mérsékeljék
az üvegházhatást. A nagy föld alatti telepek
létrehozása azonban nem nagyon tetszik az
érintett lakosságnak, ipari katasztrófától tartanak. Láthatóan nehéz kompromisszumot
teremteni a környezetvédelem területén.
Érdekes összevetni a fentiekkel, hogy a
Greenpeace korábbi angliai vezetője a konferencián elmondta, hogy az emberek nem a
technológia miatt nem bíznak az atomenergiában. Stephen Tindale úgy véli: azt várják, hogy az illetékesek őszinték legyenek
a költségeket, a hulladékok elhelyezését és
a biztosítást illetően.
Varga József
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– Mikor alakult a cég?
– A SOM System Kft. 1996-ban alakult. 2001 az
az év, amikor az első közvetlen megbízást kaptuk
a paksi atomerőműtől. Az történetesen az üzemidő-hosszabbítás elvi vízjogi engedélyeztetése volt.
Azóta nagyon sok feladatban működtünk közre.
Ezek alapvetően mérnökszolgáltatási feladatok voltak. Tevékenységünkkel kapcsolatban talán annyit
érdemes kiemelni, hogy a Paksi Atomerőmű Zrt. az
egyik legnagyobb megrendelőnk, de emellett van
még két fontos megbízónk. Az egyik a Radioaktív
Hulladékokat Kezelő Nonprofit Közhasznú Kft.,
ahol mi látjuk el a generáltervezői feladatokat. Itt
elsősorban a KKÁT–t kell kiemelnem és a radioaktívhulladék-tárolókkal kapcsolatos feladatok
ellátását. A másik megrendelőnk az Országos
Atomenergia-hivatal, akinek a megbízásából elsősorban a jogszabályok előkészítésében veszünk
részt. Így azt gondolom, elég széles palettát tudunk
lefedni a műszaki előkészítés területén.

Huszonkettedik
alkalommal,
Magyarországon tartotta legnagyobb
kommunikációs konferenciáját a
nukleáris ipar február 15-17. között.
(A konferencia neve egy rövidítés,
teljes jelentése: lakossági információs
anyagok cseréje.)
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A paksi atomerőmű bővítésével kapcsolatos előkészítési munkák domináns szereplője: a Teller
Projekt keretében részt vett az előzetes környezeti
hatástanulmány előkészítésében, a Lévai Projekt
keretében ki kell emelni a jelenleg folyó munkák
közül a bővítéssel összefüggő jogharmonizációval, a telephelyengedéllyel és a környezetvédelmi
engedéllyel kapcsolatos előkészítési munkákat.
Partnerünk évek óta magas színvonalon és megbízható minőségben, határidőre teljesíti feladatait.
Szakmai felkészültsége magas, a szerződések teljesítése során a PA Zrt.-vel való együttműködése
példaértékű. A kitüntetett SOM System Kft. vezetőjével, Ördögh Miklóssal beszélgettem.

Kamionnal
érkeztünk
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A „PA Zrt. kiemelt szállítója” címet ebben az évben
a SOM System Kft. kapta.
A SOM System Kft. a friss és kiégett fűtőelemekkel,
a radioaktív hulladékok kezelésével, tárolásával,
az erőmű leszerelésével és hatósági engedélyeztetésével kapcsolatos műszaki háttértámogatói,
mérnökkonzulensi tevékenységet lát el. Ezen belül
meg kell említeni a teljesség igénye nélkül az alábbi
feladatokat:
• független szakértői tevékenység MÜSZ-módosításokkal kapcsolatban,
• a kiégett üzemanyagok KKÁT-ba történő kiszállításához kapcsolódó feladatok,
• minőségbiztosítási rendszer kidolgozása a szilárd
radioaktív hulladékok kezelési folyamatára az
átvételi követelmények kielégítése érdekében,
• cementezési receptúrák felülvizsgálata,
• folyékonyhulladék-feldolgozó technológia technológiai sorrendje módosításának megalapozása,
• helyiség alapú leszerelési adatbázis létrehozása.

A Magyar Villamos Művek (MVM) Zrt. február 15-ei
rendkívüli közgyűlésén módosították a társaság alapszabályát és javadalmazási szabályzatát. A módosítások célja, hogy a törvény által előírt korlátozásokat és
elveket a társasági szabályozásba beépítsék.
Az alapszabály módosításai a szigorúbb működés
irányába mutatnak és szorosan illeszkednek az MVM
2008 derekán kinevezett új igazgatóságának és ügyvezetésének azon szándékához, hogy minden lehetséges
módon elejét vegyék a társaság korábbi vezetésének
időszakához köthető, az MVM gazdálkodása számára
jelentős vagyoni hátrányt okozó, üzletileg és cégjogilag
kétes ügyletek megismétlődésének. Az új alapszabály
rendelkezései megtiltják, illetve értékhatártól függetlenül
a közgyűlés hatáskörébe utalják az ismeretlen tulajdoni hátterű, illetve az úgynevezett nem együttműködő
országokban bejegyzett, azaz a köznyelvben off-shore
cégekkel történő ügyletek engedélyezését. Fontos azonban az is, hogy az elmúlt időszakban az MVM társaságainál lezajlott közgyűlések döntései alapján a cégcsoport
valamennyi vállalatára kiterjedően beépül a társasági
szabályozásba ez a rendelkezés.
A közgyűlésen tájékozódtak az MVM erőművi projektjeinek helyzetéről, így a vásárosnaményi kombinált ciklusú erőmű beruházásáról, valamint a tatabányai erőmű sikeresen megvalósult értékesítéséről.
Ugyancsak a közgyűlés napirendjén szerepelt a vértesi erőmű helyzetének áttekintése is. Ez utóbbiról a
közgyűlés megállapította, hogy a júliusi döntésének,
illetve a vonatkozó kormányhatározatnak megfelelően
az MVM és a vértesi erőmű ügyvezetése mindent
megtett a társaság működőképességének fenntartása és finanszírozhatósága érdekében. A költségvetés
általános tartalékának terhére folyósítandó 1,9 milliárd forint Szénipari Szerkezetátalakítási Támogatás
figyelembevételével a társaság működése továbbra is
Mayer György
biztosított.

tott: mindjárt megyek Józsi bácsi. Délelőtt így csordogáltak a látogatók a kiállításra és a kocsmához, hol az egyik, hol a
másik helyszínt részesítve előnyben.
Aztán nagyot változott a kép, amikor kora délután befutott az első busz
Gyönkről, hozva az óvodásokat és az
alsó tagozatos általános iskolásokat. A
buszról betódult a gyermeksereg a kamionba, néhány kísérő szülő terelgetése
közepette. A gyerekek olyan jól érezték
magukat, hogy ott helyben elkezdték
írni a házi feladatot is. Aztán elkezdtek
csörögni a mobiltelefonok, hol vagy
gyerekem, miért nem értél már haza?
A szülők keresték a gyerekeket, majd a
gyerekek hívására ők is eljöttek a kiállítás megtekintésére. Nagy volt a nyüzsgés záróráig.
A zárás utáni látogatói létszám összesítésekor kiderült, hogy Szárazd lakosságának fele megtekintette a kiállítást,
ugyanis 231 lakója van a településnek.
-beri-
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A korábban elvégzett munka eredményeként 2010 februárjára elkészült
a paksi atomerőmű bővítésének gyakorlati előkészítését célzó munka
koncepciójának tervezete, melyet az
MVM Zrt. Igazgatósága február 26-án
elfogadott. A koncepció célja a paksi
telephelyen létesítendő új blokkok
előkészítésének, optimális rendszerbe
illeszthetőségére vonatkozó vizsgálatok elvégzésének, az engedélyek teljes
körű megszerzésének és a pályázati
kiírás feladatainak összefoglalása.
A koncepció tehát nem döntéseket,
hanem az engedélyezés, pályázati
kiírás előkészítésére vonatkozó alapelveket tartalmaz, a következő időszak
tevékenységét foglalja rendszerbe.

FOTÓ: GOTTVALD KÁROLY

Az MVM Zrt. Igazgatósága elfogadta az atomerőművi bővítés
előkészítési munkálatainak koncepcióját

Mint ismeretes, a magyar országgyűlés
2009. március 30-án 95,4%-os többséggel
előzetes, elvi hozzájárulását adta a paksi
atomerőmű telephelyén új blokk, blokkok
létesítésének előkészítését szolgáló tevékenység megkezdéséhez.
A döntés előzménye, hogy a tulajdonos
felhívására az MVM 2007. július 7-én projektet alapított azzal a céllal, hogy tekintse
át azokat a teendőket, amelyek elősegítik
az Atomtörvény 7. § (2) szerint végzett kormányzati előkészítő munkát.
E feladatok közé tartozott a megvalósítás
lehetőségeinek vizsgálata, előzetes környezeti értékelés készítése, a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok elhelyezésének vizsgálata. A döntést megalapozó
szakértői vizsgálatok kiterjedtek a műszaki, gazdasági, kereskedelmi, jogi és társadalmi szempontok elemzésére is. A szakértői dokumentumok két év alatt mintegy
300 mérnökévnyi ráfordítást igényeltek.
A döntést követően mindezekre alapozva
megkezdődhetnek a tényleges előkészületek, ennek részeként a szükséges engedélyeztetési eljárások előkészítése.
A döntési javaslat szakmai alapját az a
megállapítás képezte, miszerint az ország
hosszú távú biztonságos villamosenergiaellátása szempontjából szükség van a paksi
atomerőmű bővítésére. Ezt az alábbi főbb
érvek támasztják alá:

energia-ellátás csak atomerőművel biztosítható.
• A közvélemény-kutatások alapján a
társadalom döntő többsége támogatja az új
blokkok építését.
• A hagyományos erőművek közül az
atomerőművek jelentik a legkörnyezetkímélőbb energiafajtát, működésük nem
jár üvegházhatású gáz kibocsátásával.
Magyarország CO2-kibocsátás-csökkentési
vállalásai az energiahatékonyság növelése,
a megújuló energiahordozók fokozottabb
alkalmazása mellett is csak az atomenergia
használatával lesznek teljesíthetőek.
A bővítés alapelvei az elvégzett elemzések fényében:
• A szóba jöhető telephelyek közül a
paksi atomerőmű területén oldható meg
legolcsóbban az új blokkok felépítése, melyek várható üzemideje 60 év lesz. Az új
blokkok építése nem igényel állami támogatást.
• Az MVM üzleti stratégiájában megfogalmazott, a hazai ellátás biztonsága érdekében kitűzött fejlesztési célok időben és
így a finanszírozás oldaláról is jól ütemezhetőek. Az MVM Csoport felkészült arra,
hogy a szükséges beruházásokat alapvetően saját forrásokból, a cégcsoport erőforrásainak mozgósítása révén megvalósítsa.
A parlament döntését követően szakmai
munka indult meg, melynek még számos
felvetésre kell választ adni, így például a
finanszírozási és beruházási konstrukcióra, a műszaki jellemzők, versenyképesség, rendszerbe illeszthetőség, környezetre kifejtett hatás vagy a blokktípus, szállító kérdéseire. Mindezek szükségesek
ahhoz, hogy az ország energiaellátását,
egyben környezeti állapotát is évtizedekre meghatározó döntés valóban felelősen születhessen meg. Egy ilyen hoszszú időtávra kiható szakmai alapú döntést
nem a pillanatnyi, hanem a hosszú távon
várható feltételrendszer szempontjai szerint kell meghozni.
Fentiek érdekében az MVM Zrt. és a
Paksi Atomerőmű Zrt. 2009. július 8-án a
bővítés előkészítésére közösen megalapította a Lévai Projektet. A projekt terjedelme
a tenderkiírásig és kiértékelésig, várhatóan
2012 végéig tart.

• A régi erőművek többsége mára elavult, környezetszennyező és gazdaságtalan működésű, jelentős részük lecserélése
szükséges az előttünk álló évtizedben.
• A hazai villamosenergia-igények növekedése várható a jövőben.
• Az importlehetőségek beszűkülhetnek.
• Az energiahatékonyság javítása és a
megújuló energiaforrások fokozottabb alkalmazása lehetséges, de ezekkel nem lehet kiváltani a hagyományos erőműveket,
nem lehet érdemben csökkenteni a széndioxid-kibocsátást.
• Az atomerőmű a leggazdaságosabb
alaperőmű, elérhető áron termel villamos
energiát, biztonságos áramellátást tesz lehetővé, üzemanyaga több forrásból stabil,
kiszámítható áron beszerezhető, hosszabb
ideig tárolható. Az új blokkok a rendszerbe
beilleszthetők.
• Hosszú távon versenyképes villamos-

A projekt keretében elvégzett munka
eredményeként 2010 februárjára elkészült
a bővítés gyakorlati előkészítését célzó
munka koncepciójának tervezete, melyet
az MVM Zrt. Igazgatósága február 26-án
elfogadott.
A koncepció célja a paksi telephelyen
létesítendő új blokkok előkészítésének, az
engedélyek teljes körű megszerzésének és
a konkrét létesítés lépéseinek összefoglalása. A koncepció tehát alapvetően nem döntéseket tartalmaz, hanem a következő időszak feladatait, az ezek megoldása során
követendő alapelveket foglalja rendszerbe.
Az előkészítést, megvalósítást érintő legfontosabb stratégiai kérdések, melyeket a
koncepció elemez:
• az új blokkok várható tulajdonosi szerkezete, a projektet megvalósító társaság ennek megfelelő létrehozása;
• a regionális villamosenergia-rendszerbe gazdaságosan illeszthető, az EU műszaki-biztonsági követelményeinek megfelelő
blokknagyság és típus meghatározása;
• az engedélyezés előkészítése, végrehajtása, társadalmi elfogadás;
• a megvalósításnál szóba jöhető szállítók köre és a velük szemben támasztandó
elvárások, a kiválasztás alapelvei;
• a projekt finanszírozhatósága, a finanszírozás célszerű módja;
• a régió és a nemzetgazdaság felkészítése a projekt megvalósítására.
Az előzetes elemzések alapján a fenti
kérdésekben a koncepció az alábbiakat
rögzíti:
• A projektet úgy kell megvalósítani,
hogy a finanszírozást követően is többségi állami (MVM) tulajdonban maradjon.
A finanszírozást ennek megfelelően kell
előkészíteni.
• A projekttársaságot a leendő kisebbségi társtulajdonosok mielőbbi bevonásával,
az integrált MVM Csoport képességeit és a
Paksi Atomerőmű Zrt. nukleáris tudását integrálva célszerű megalapítani, az atomerőmű meglévő berendezések üzembiztonságát, üzemeltetési színvonalát megőrizve.
• Az előzetes vizsgálatok alapján a szóba jöhető 1000-1600 MW-os blokkosztály a
magyar villamosenergia-rendszerbe illeszthető, a szükséges hálózati többletfejlesztések megvalósíthatók, ugyanakkor további

részletes vizsgálatok is szükségesek. Ezeket a hatósági engedélyezési folyamathoz
illeszkedően mielőbb – 2 éven belül – be
kell fejezni. A tender kiírásra kerülő blokktípus kiválasztásánál az engedélyezés, létesítés, majdani üzemeltetés hatékonysága
érdekében figyelembe kell venni a hazai
tapasztalatokat, hozzáértést, illetve a berendezéstípusra meglévő európai hatósági
engedélyeket.
• Az engedélyezés hátterét biztosító
szabályozást, a közreműködő hatóságok
feladatköreit, együttműködését a már működő keretben mielőbb harmonizálni kell.
A társadalom egyetértésének megszerzése,
a jogszabály által előírt feltételek teljesítése, a határidők tartása, illetve a telephely
értékének növelése érdekében a blokktípustól független – a létesítés feltételét
jelentő – telephely- és környezetvédelmi
engedélyezési folyamatokat azonnal meg
kell kezdeni.
• Az előbbi tevékenységeket úgy kell végezni, hogy a tendereztetési felhívás 2 éven
belül kiadható legyen. A szállítási határidőket az optimális üzembe lépési időponthoz
kell illeszteni. A szállítók kiválasztásánál
az ellentételezés és a hazai beszállítói, vállalkozói kör bevonásának maximalizálására kell törekedni. Ez elősegítheti a hazai
ipar felkészülését, fejlődését, erősítheti a
politikai, társadalmi támogatást.
• A finanszírozásra elsősorban a projekttársaság tulajdonosai általi cégfinanszírozás keretében kerül sor, de a finanszírozás előkészítése során a beszállítói, export
hitel garantálásával, lehívási jog vásárlásával történő kiegészítő forrásbiztosítás
maximalizálására kell törekedni. Az MVM
Zrt. finanszírozóképességének fenntartására a meglévő tevékenységekből képződő
nyereséget a legnagyobb mértékben vissza
kell forgatni.
• A projekt sikeres megvalósításának
előfeltétele a szakmai, emberi erőforrás
hátterének megteremtése, ezzel összefüggésben különösen a speciális képzettségeket biztosító szakoktatás, egyetemi képzés
fejlesztése. Ennek elősegítésére megfontolandó külön célprogram indítása.
• A projekt átláthatóságának biztosítására a – finanszírozási, jogi és más
– tanácsadókat transzparens módon kell
kiválasztani.
• A jelenlegi magas szinten kell folytatni a paksi atomerőmű négy blokkjának
üzemeltetését és az üzemidő-hosszabbítás
előkészítését, végrehajtását.

A bõvítés számokban
Reaktortípus:
nyomottvizes (PWR)
Blokknagyság: 1000-1600 MW gyártótól függõen
Szóba jöhetõ reaktortípusok: AES-2006 (orosz)
AP-1000 (amerikai)
EPR (francia-német)
ATMEA (francia-német-japán)
Fajlagos létesítési költség: 2000-3000 Euro/kW
Üzembe helyezés:
2020-at követõen (1. blokk)
2025 után (2. blokk)
Tervezett üzemidõ:
60 év

Tringer Ágoston,
kommunikációs igazgató MVM Zrt.
Mittler István,
kommunikációs igazgató PA Zrt.

Szakmai nappal és környezetvédelemmel jubilált az Erbe

A szakmai nap célja az volt, hogy bemutassák a nagyszámú vendégnek honnan
kezdték, hol tartanak ma, milyen szakmai
kompetenciáik vannak és milyen jövő felé
igyekszenek.
Mártha Imre, az MVM Zrt. vezérigazgatója és Vavrik Antal, a társaság vezérigazgatója mondtak köszöntőbeszédeket. Vavrik
úr vetített képes előadásából megismerhették a vendégek a 60 év történetét, kiemelve
az utóbbi 20 év referenciáit.
A cég fiatal vezető szakemberei
Eörsi-Tóta Gábor, Katona András, Kovács Gábor, Rudi Zsuzsanna szakmai
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Fennállásának 60. évfordulója alkalmából az MVM Erbe Energetika
Mérnökiroda Zrt. jubileumi szakmai
napot tartott az MVM Székház Jedlik
Ányos Termében február 4-én.

előadásokat tartottak, amelyekkel
bizonyították, hogy az Erbe eredményesen fiatalít, 43 éves átlagéletkorú
csapatával, a legkorszerűbb eszköztár
alkalmazásával színvonalas mérnöki
munkát képes produkálni a villamosenergia-ipar beruházásainak előkészítésében és megvalósításában. Piacvezető mérnökirodai szerepet céloztak meg
az atom-, a szén-, valamint a megújuló
energiaforrásokra tervezett hazai erőművek beruházásaiban.
Kiemelt figyelmet fordítanak a környezetvédelemre. A 60 éves jubileumot is a
környezetvédelemnek szentelik. Vavrik
Antal vezérigazgató 10 db „Mecsek gömbkőris fát” adományozott a XI. kerületi önkormányzatnak, a rendezvényen oklevelet
adott át erről az önkormányzat zöldterületfelügyelő erdészének.
Gratulálunk Erbe!

Kishírek a nagyvilágból
AZ USA-BAN IS „ELMONDHATJÁK”

Az amerikai Nuclear Regulatory
Commission (NRC), mely leginkább
a magyar Országos Atomenergia-hivatal kinti megfelelőjének tekinthető,
elindította saját „Elmondhatom” programját. A sajtóközlemény szerint bárki,
beleértve természetesen az NRC alkalmazottait is, megoszthatja azon ötleteit
és észrevételeit, melyek célja a hivatal
hatékonyságának javítása. Különös
fontossággal bírnak azok a megjegyzések, melyek az innovációt szolgálják,
előremozdítják a közös munkát a kormányon belül és kívül, illetve fejlesztik
az információk elérhetőségét és minőségét. A webes felület mellett postán,
telefonon és e-mailben is „elmondhatják” az érdeklődők.
(Forrás: NRC)
JÖN A KALINYINGRÁDI ERÕMÛ

Vlagyimir Putyin orosz miniszterelnök jóváhagyta az új kalinyingrádi
atomerőmű építésének megkezdését.
Az állami kézben levő Rosatom által
épített létesítmény első blokkja a tervek szerint 2016-ban áll majd üzembe,
a második pedig 2018-ban. A Rosatom
egyik szóvivője szerint ez az első olyan
projekt, amely nyitott a magántőke bevonása felé, beleértve a külföldit is. A
szóvivő hozzátette: már jelenleg is folynak a tárgyalások esetleges külföldi
partnerekkel, de részleteket nem volt
hajlandó közölni.
(Forrás: Agence France-Presse)
ÜH: NEM CSAK NYOMOTTVIZES
REAKTOROKNAK

Nem csak a népszerű nyomottvizes
reaktorok esetében kérnek az üzemeltetők üzemidő-hosszabbítást. A
Washington állambeli Richland környékén található Columbia Generating
Station forralóvizes reaktort működtet,
melynek jelenlegi engedélye 2023-ban
jár le. Az engedélybirtokos Energy
Northwest most 20 éves üzemidő-hosszabbítást kér az illetékes hatóságtól.
(Forrás: NRC)
FOLYTATÓDIK A KÍNAI-OROSZ
ERÕMÛÉPÍTÉS

A híradások szerint orosz és kínai illetékeseknek sikerült megegyezniük a
kínai Tianwan atomerőmű 2. beruházási szakaszának költségeiben: a projekt becsült ára 1,3 milliárd euró lesz.
Kína nagymértékű atomberuházásokat tervez a jövőben, részben a globális
felmelegedés miatti aggodalom okán,
részben pedig azért, hogy csökkentse
a széntől való függőségét. Tianwanban
két reaktort már megépítettek az oroszok, és mindkettő üzembe is állt.
(Forrás: Agence France-Presse
/ RIA Novosti)
SPANYOL HULLADÉKTÁROLÓ VERSENY

11 spanyol település verseng azért,
hogy az ő területén épüljön az ország
nukleáris lerakóhelye. Mind a 11 település 800-nál kevesebb lakost számlál,
és a győztes több millió eurós kormánytámogatásra számíthat. Spanyolország
6 atomerőművel rendelkezik, mely az
ország energiaellátásnak egyötödéért
felelős. Jelenleg az erőművek saját területükön tárolják a kiégett fűtőanyagokat, de a kormány szeretne egy központi tárolót, mivel 2013-ban elfogy a
jelenlegi tárolókapacitás. A beruházás
700 millió eurót kóstálna, és elkészülte után kb. 100 embernek biztosítana
munkát – mondja a miniszterelnök.
(Forrás: Agence France-Presse)
NUKLEÁRIS VAGY NUKELÁRIS?

Sokan gúnyolták George W. Bush és
Jimmy Carter exelnököket, mert hibásan
ejtették a nukleáris szót (angolul nuclear)
- körülbelül úgy, mintha nukleáris helyett
nukelárist mondanának. A University of
California professzora most azonban védelmébe veszi őket: elmondása szerint a
2. világháború után ez tradíció volt néhány amerikai atomintézményben. Nem
lényegtelen szempont persze az sem,
hogy állítólag maga Teller Ede is ejtette
így az ominózus angol szót…
(Forrás: U.S. News and World Report)
Simon Zoltán
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2009. február 4-én Kalocsán tartotta soron következő ülését a Társadalmi Ellenőrző és Információs
Társulás (TEIT). Az ülést Török Gusztáv polgármester, a TEIT elnöke nyitotta meg. A találkozón a
TEIT-et alkotó 13 település mindegyike képviseltette
magát. Rajtuk kívül a Paksi Atomerőmű Zrt. (PA
Zrt.) és a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú
Nonprofit Kft. (RHK Kft.) szakemberei is részt vettek
az ülésen. Az első napirendi pontban az RHK Kft.-vel
megkötendő szerződés megtárgyalása és aláírása
szerepelt. Török Gusztáv elmondta, hogy a Kiégett
Kazetták Átmeneti Tároló új modul építésének elhúzódása miatt a TEIT a tervezettnél kisebb összegre
számíthat a 2010-es évben. A beszámolót elfogadták a települések vezetői, majd ezt követően aláírták
az RHK Kft.-vel 2010-re vonatkozó szerződést.
Ezután Buday Gábor, az RHK Kft. műszaki-tudományos igazgatója tartott előadást a polgármesterek
részére. Ismertette az RHK Kft. megújított közép- és
hosszú távú programját. Előadásában külön kitért a
TEIT-et érintő hatásokra. A második napirendi pontban tárgyalta a TEIT a 2010. évi munkatervét. Török
Gusztáv beszámolójában elmondta, hogy a korábbi
évek hagyományainak megfelelően a TEIT szerződést
kötött a térség nyomtatott és elektronikus médiumaival a környezeti dózisteljesítmények megjelentetésére
az érintett települések újságjaiban és televíziócsatornáin. A TEIT jövőben is szervez falugyűléseket, közmeghallgatásokat, szakmai előadásokat, és rendszeresen
kiadja a lakossági tájékoztató füzeteit.
Újdonság, hogy a TEIT Ifjúsági Napot szervez
2010-ben, melynek keretében az érdeklődő fiatalok meglátogathatják a paksi atomerőművet.
A harmadik napirendi pontban a TEIT 2010. évi
költségvetésének megtárgyalása szerepelt.
A beszámoló alapján a társulás a PA Zrt. és az
RHK Kft. által szerződésben rögzített összegből
gazdálkodhat, amely a TEIT alapszabályzatában
meghatározott módon kerül felosztásra a települések között, illetve a testület által megszavazott
tevékenységre lehet felhasználni. Az ülés végén
a polgármesterek beszámolót hallgattak meg a
svédországi Forsmark atomerőműben és radioaktívhulladék-tárolóban szerzett tapasztalatokról.
Januárban a Nukleáris Létesítmények Közelében
Található Európai Önkormányzatok Szövetségének
(GMF) elnökségi ülését a svédországi helyszínen
tartották, ahol a TEIT képviseletében egy fő vett
Dohóczki Csaba
részt a találkozón.

- Nagyon szeretném azt mondani a Zalaegerszeg elleni bajnoki meccs után, hogy önmagunkhoz képest fejlődtünk, jobbak lettünk.
Bízom, hogy szurkolóink ismét többen lesznek,
és a régiót ki tudjuk úgy szolgálni, ahogy azt az
ősszel is tettük - fogalmazott Gellei Imre, a PFC
vezetőedzője a felkészülést záró sajtótájékoz-

tatón. A február 27-re tervezett Paksi FC-ZTE
találkozó azonban elmaradt. A Fehérvári úti
stadion gyepszőnyege a rengeteg csapadéknak köszönhetően az összecsapás időpontja
előtt annyira felázott, hogy játékra alkalmatlanná vált. A PFC vezetése mindent megtett
azért, hogy megrendezhessék a találkozót, de a

Paksi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság segítségével – akik a meccs napjának délelőttjén
szivattyúzták a vizet a pályáról - sem sikerült
rendbe tenni a küzdőteret.
- A mérkőzés előtt másfél órával bejártuk a pályát, és már akkor is látszott, hogy
jelentős része alkalmatlan a labdarúgásra
– nyilatkozta Iványi Zoltán játékvezető. Elsődlegesen a játékosok testi épségét kímélendő döntöttem úgy, hogy elmarad a találkozó. Két alkalommal is bejártuk a pályát a
csapatok vezetőivel együtt, végül negyven
perccel a kezdés előtt úgy döntöttem, hogy
nem lesz mérkőzés.
A PFC-ZTE találkozót március 31-én
szerdán 16 órakor rendezik. A Soproni Liga
17. fordulójában a Paksi FC Nyíregyházán
vendégszerepelt, a mérkőzés lapzártánk
után ért véget. Márciusban a Vasassal és a
Ferencvárossal hazai pályán játszik a Paksi
FC, majd a hónap végén a kaposvári idegenbeli és az elmaradt ZTE elleni Fehérvári úti találkozó következik a bajnokságban.
Az év harmadik hónapjában a Ligakupában az Újpest és a Ferencváros is Pakson
vendégszerepel. A stadion és környéke
2009-2010 telén is folyamatosan fejlődött.
Decemberben átadták a műfüves pályát,
jelenleg a fogadóépület előtti tér burkolatcseréje zajlik.
Faller Gábor

Összevont védelmi bizottsági ülés az atomerőműben
Három megyére kiterjedő védelmi bizottsági (vb) ülésnek adott otthont a Paksi
Atomerőmű Zrt. 2010. február 10-én. A
mintegy száz meghívott vendég olyan fontos pozíciót betöltő előadót hallgathatott
meg, mint dr. Tatár Attila, az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF)
vagy dr. Rónaky József, az Országos
Atomenergia-hivatal (OAH) főigazgatója. Az érintett három megye védelmi
bizottsági elnöke mellett előadott Süli
János, a PA Zrt. vezérigazgatója is, aki az
atomerőmű bővítésének tervéről, illetve
az elmúlt év eredményeiről beszélt.
A Bács-Kiskun, a Fejér és a Tolna megyei
védelmi bizottságok, melyek elnökei egyben
az adott megyék közgyűlésének vezetői is,
ezúttal a paksi atomerőműben üléseztek. A
tanácskozáson a helyszínt biztosító PA Zrt.
vezetője ismertette az atomerőmű tervezett
bővítésének menetét, feltételeit, az előkészítés jelenlegi helyzetét. Süli János beszélt a
minden szempontból sikeres 2009-es esztendőről, a termelési rekordról s az ezt lehetővé
tevő teljesítménynövelési projekt lezárulásáról. Hangsúlyozta, hogy a cég jövője a biztonságos működésen és a megbízhatóságon
alapszik. A teljesítménynövelés mellett 2009
kiemelkedő sikerének tekinthetjük, hogy az
országgyűlés 95%-os többséggel hozzájárult a
paksi atomerőmű telephelyén új atomerőműblokk(ok) létesítésének előkészítését szolgáló
tevékenység megkezdéséhez.

A nukleárisbaleset-elhárításért felelős szervezetek és a paksi atomerőmű is
tisztában van azzal, hogy veszélyhelyzeti
védekezés sikeresen csak összehangolt
működéssel valósítható meg. Ezért a paksi
atomerőmű elkötelezett a Tolna, Bács-Kiskun és Fejér megye védelmi bizottságaival
folytatott együttműködés fenntartásában,
továbbfejlesztésében. A rendszeres szakmai egyeztetések és a közös gyakorlatok
csak két példa arra, miként valósul meg
a három megye és az atomerőmű közötti
együttműködés, illetve hogyan erősítik ezek
a megyék, az atomerőmű és sok esetben az

Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszer (ONER) egészének felkészültségét is.
Dr. Rónaky József OAH-főigazgató elmondta: a nukleáris létesítmények kapcsán a hivatal határozza meg a balesetelhárítási felkészültségre vonatkozó követelményeket, és útmutatással segíti ezek
teljesítését. Az atomlétesítményeknek
Baleset-elhárítási Intézkedési Tervvel kell
rendelkezniük. Az OAH a baleset-elhárítási gyakorlatok ellenőrzésével győződik
meg a létesítmények megfelelő szintű
felkészültségéről, és célirányosan kiképzett szakembereivel valamint korszerű

Díjazták a hiteles tájékoztatást
Rangos elismerés az MVM Csoportnak: Tringer Ágoston, a Magyar
Villamos Művek (MVM) Zrt. kommunikációs igazgatója kapta a szakmai szövetség Hiteles Tájékoztatásért
Díj 2009 elismerését, melyet
Orodán Sándor, a Magyar Szóvivők
Egyesületének elnöke adott át február
20-án, a VI. Szóvivő Bálon.
Immár hatodik alkalommal rendezték meg
Budapesten a Szóvivők Bálját, melynek
díszvendége a 20 éves Magyar PR-szövetség volt. A rendezvényen ünnepélyes keretek között idén is kiosztották a szövetség
díjait azoknak a kollégáknak, akik a megelőző évben a legsikeresebben képviselték a nyilvánosság előtt azt a szervezetet,
melynek szóvivőjeként tevékenykednek. A
Hiteles Tájékoztatásért Díjat az MVM Csoport anyavállalatának, a Magyar Villamos
Művek Zrt.-nek a kommunikációs igazgatója, Tringer Ágoston nyerte el. A rangos
elismerést az egyesület elnöke, Orodán
Sándor adta át.
Tringer Ágoston a díj átvételekor azt
hangsúlyozta, hogy különösen nagy öröm
és szakmai siker számára a kitüntetés elnyerése, hiszen bár hosszú évek óta dolgozik az
MVM PR-vezetőjeként, de szóvivővé igazá-

ból az elmúlt évben vált. Az MVM Csoport
nyilvánosság előtti megjelenése ugyanis az
elmúlt időszakban gyökeresen megváltozott,
mára közismert gazdasági szereplővé vált a
közvélemény előtt is. Sajnos korántsem mindig pozitív hírek gondoskodtak arról, hogy a
cég az érdeklődés fókuszába kerüljön, de a
díj odaítélése is abban a meggyőződésében
erősíti meg, hogy az MVM Csoport eredményei és elsősorban az őszinte, valóban
hiteles kommunikáció együttesen sikerrel
szolgálta a cégcsoportot.
Tringer Ágoston megjegyezte azt is,
hogy tapasztalata szerint paradox tisztség
a szóvivőké, egyrészt talán a legmagányosabb munka egy szervezeten belül, hiszen
a mikrofonok és kamerák előtt a nyilatkozó
csak magára számíthat. Másrészt viszont a
valóban sikeres sajtómunka igazi csapatjáték, különösen igaz ez egy olyan összetett
szervezetnél, mint az MVM Csoport. Ezt a
játszmát csak szövetségesekkel, egymás
iránt feltétlen bizalommal lévő kollégákkal lehet sikeresen játszani. Igazán szerencsésnek mondhatom magam, hogy az
MVM-ben és a csoport egészénél is ilyen
kollégákkal dolgozhatok együtt, nélkülük
nem lehetett volna elérni ezt az elismerést
sem. A díj ezért az ő elismerésük is - zárta
gondolatait az MVM Csoport kommunikációs vezetője.
Mayer György

veszélyhelyzeti központjával vesz részt
az ONER működésében.
Dr. Tatár Attila, az OKF vezetőjének előadása
három fő területre koncentrált. Ezek a felelősségi rendszer, a katasztrófaelhárítás helye és
a katasztrófaelhárítási szervek feladatai. Egy
katasztrófa bekövetkezésekor kiemelt szerepe
van a helyszínen illetékességgel rendelkező
területi és helyi szerveknek. Fő feladatként
jelentkezik a riasztási feladatok végrehajtása,
a területi és helyi védelmi bizottságok és a
polgármesterek munkájának támogatása, a
lakosságvédelmi feladatok koordinálása.
Az ülés végén a résztvevők közös állásfoglalásukban támogatták az új blokk(ok)
paksi megvalósítását. Az előkészítést feladatkörükben elő is segítik, ugyanakkor
kérik, hogy az előrehaladásról a jövőben is
rendszeresen tájékoztassák őket. Felkérik
a katasztrófák elleni védekezésért felelős
minisztert, hogy támogassa a Lakossági Tájékoztató és Riasztórendszerhez kapcsolódó
úgynevezett „Kisbíró” rendszer kiépítését a
paksi atomerőmű 30 km-es körzetében lévő valamennyi településen, és biztosítsa a
rendszer működőképességét. Felemelték
szavukat a Mezőfalva–Paks vasútvonal
megszüntetése ellen, mely veszélyhelyzetben biztonsági, a bővítéskor pedig logisztikai
szereppel bír. Hangsúlyosan jelent meg az a
szándék is, hogy meg kell tartani az évek
óta halogatott országos nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlatot, mely rávilágíthatna az
esetleges hiányosságokra.
Vöröss Endre

A felvételi utolsó fordulójában
A paksi Energetikai Szakközépiskola
(ESZI) egy dinamikus, folyamatosan megújuló, színes életet élő oktatási intézmény.
Itt mindig történik valami új, valami különös, aminek néha a leleményes diákötletek,
néha pedig az oktatásból adódó feladatok,
meghatározó körülmények az indítékai.
Ez alkalommal is egy szokatlan esemény
történt az intézmény falai között. Bár az
még nem jelent semmi rendkívülit, hogy
február 26-án igen magas számú jelentkező, 341 nyolcadikos diák tett eleget a felvételi vizsga utolsó szakaszának, de az már
igen, hogy most nem feladatokat oldottak
meg, hanem leendő tanáraikkal és diáktársaikkal ismerkedtek. Ezzel rátermettségü-
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TEIT-ülés Kalocsán

A felkészülés vége
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Múlt hónap közepén szervezte idei első véradó napját az atomerőműben a Magyar
Vöröskereszt Paks Városi-Kistérségi
Szervezete és a PA Zrt. Vöröskeresztes
Alapszervezete. Az akció elismerésre méltó
eredményt hozott, amiért a szervezők köszönetüket fejezik ki a véradóknak!
Ferencziné Vesztergomi Klára, a Vöröskereszt
paksi szervezetének titkára örömmel adott
tájékoztatást arról, hogy a véradó napon 171
fő jelentkezett, s közülük 150 fő volt, akitől le
tudták venni a 4 és fél deci vért. Azt a 21 főt,
akit a vizsgálat során kiszűrtek, és emiatt nem
adhatott vért, a vizsgáló orvos tájékoztatta
a fennálló egészségügyi problémájáról, és a
házi orvoshoz, illetve üzemorvoshoz irányította
további vizsgálatra vagy jó tanáccsal látta el.
A 150 véradóból 15 volt teljesen új véradó,
ami nagyon örvendetes. A tapasztalat alapján elmondható, hogy ezúttal szép számmal
érkeztek véradók az alvállalkozóktól is. Tőlük
most 20-30 emberrel többen jöttek, mint
más alkalmakkor.
Marschalkó Györgyi, az erőműves alapszervezet véradásszervezője, az egészségügyi szolgálat asszisztense elmondta, hogy a tavalyihoz
képest jelentős mértékű emelkedés mutatkozott a véradók számában. A múlt évben
sok olyan munkavállaló vonult nyugdíjba, akik
korábban aktív véradók voltak. Az ő távozások
igen komolyan visszaesést jelentett. A legutóbbi alkalom viszont meghozta a korábbi szép
eredményt. Sokan jöttek, és ami külön örvendetes, hogy nagyon sok fiatal volt közöttük.
Úgy látszik, hogy azok a fiatalok, akik idejöttek
dolgozni az atomerőműbe, igen aktívak, és
komolyan átérzik a véradás jelentőségét. A
Vöröskereszt minden véradónak átadott a vizsgálat elején egy üveg ásványvizet és egy szelet
csokoládét, a vér levétele után pedig egy 500
Ft értékű étkezési utalványt. A szervezésnél
figyelemmel voltak a műszakosok munkarendjére, ami talán szintén hozzájárult a magasabb
részvételi számhoz.
A Vöröskereszt városi és erőműves szervezete ez úton köszöni a véradók aktivitását,
humánus, emberi megnyilvánulását!
Lovásziné Anna

A Paksi FC februárban már három Ligakupa-meccset lejátszott, melyen két idegenbeli döntetlen és egy hazai győzelem a mérleg.
Bizakodva várja tehát 2010 tavaszát a Soproni Liga 9. helyezettje, a cél nem változott,
a szezon végén az első 10-ben kell végezni a
Gellei-legényeknek. Az együttes erősödött,
az új játékosokat a február végén mutatták
be. Bartha László 1987-es születésű támadó, az NB II-es Kozármislenytől érkezett, 4
évre írta alá szerződését. B. Tóth Balázs 23
éves, korábban a Vasas játékosa volt, védő-középpályás, 3,5 évre költözött Paksra.
Vayer Gábor paksi születésű labdarúgó 33
éves támadó, Lengyelországból igazolt 1
plusz másfél évre a Paksi FC-hez. Völgyi
Dániel szintén 1987-es születésű védő, a
Győri ETO FC-től fél évre kerül kölcsön
az Atomvárosba. Ifjabb Blatt Pál az Atomerőmű SE nevelése, 20 éves középpályás,
a megyei első osztályú Bölcske csapatától
szerződtette a PFC. A zöld-fehér gárda január elején kezdte a felkészülést, balatonfüredi és horvátországi edzőtáborozással
fűszerezve. Közben számos előkészületi
meccset játszott a Paksi FC, majd következtek az említett Ligakupa-találkozók.
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Köszönet
a véradóknak!

Az idény eleji forma kiváló, reméljük
hasonló lesz a folytatás.

ket, továbbtanulási szándékukat erősítették meg a felvételi bizottságok előtt.
Mint ahogy Major Ferenc, az ESZI kommunikációs vezetője elmondta, az iskolában csak 120 „kiadó hely” van új diákok
számára. A felvételi pontszámokat az általános iskolából hozott és az írásbeli felvételin szerzett pontszámok adják elsősorban,
a szóbeli „vizsga” emellett csak 10 %-ban
befolyásolhatja a felvétel sikerét.
A felvételi miatti izgalom tehát tovább
tart, hiszen a felvettek listája csak április
26-án lesz végleges, akkor kerül ugyanis
nyilvánosságra, hogy ki az a 120 szerencsés diák, aki szeptembertől az ESZI polgárának mondhatja magát. Lovásziné Anna
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Osztálytabló
Irányítástechnikai üzemviteli osztály
Takács Imre
osztályvezetõ
Műszaki szakirányban végezte
középiskolai tanulmányait, majd
a pécsi Pollack Mihály Műszaki Főiskolán szerzett villamos üzemmérnöki
végzettséget.

– Mikor kezdődött, hogyan indult az
erőműves pályafutásod?

– A honvédségtől való leszerelésemet
követően, újsághirdetés alapján jelentkeztem, és vettek fel 1982 decemberében
a Verteszhez. Akkor folytak az 1. blokk
indítási munkái, majd azt követően a
2., 3., 4. blokkok villamos és irányítástechnikai üzembe helyezési munkáiban
vettem részt mint üzembe helyező. Később csoportvezető, majd üzemvezető
lettem. 1987-ben miniszteri kitüntetésben részesültem. 1989-ben kerültem az
akkori PAV-hoz, és annak iskolájában,
az Energetikai Szakképzési Intézetben
(ESZI) voltam 4 évig mint műszaki tanár.
1993-ban kerültem az irányítástechnikai
üzemviteli osztályra, ahol előbb betanuló
szolgálatvezetői, később szolgálatveze-

Juhász Antal
üzemeltetésvezetõ
A
veszprémi
Lovassy László
Gimnáziumban
érettségizett,
majd Várpalotán,
a mostani Faller
Jenő Szakközépiskolában végzett
irányítástechnikai
műszerészként. A
diplomáját már munka közben, a Kandó
Kálmán Műszaki Főiskola műszer-automatika szakirányán szerezte.

– Mikor, hogyan indult erőműves
pályafutása?

– Műszerészként a Peremartoni
Vegyipari Vállalatnál helyezkedtem el,
ott tanultam meg a szakma gyakorlati
alapjait. Ekkoriban indult Pakson az 1.
blokk, és több volt kollégám, ismerősöm
dolgozott itt. Engem is hívtak, és én fiatal
műszerészként jó lehetőséget láttam az
erőműben a szakmai és magánéleti továbblépésre. Így 1983 nyarán követtem

Lukács Péter
mûvezetõ
A debreceni Landler Jenő Szakközépiskolában tanult. Majd miután
leérettségizett,
megszerezte a rádió és televízió műszerész képesítést,
és szakmájának
megfelelően helyezkedett el a berettyóújfalui Gelkánál.

– Berettyóújfalu igencsak messze
esik Pakstól. Hogyan került ide?

– Egy újsághirdetés alapján. Még
1985-ben olvastam a paksi atomerőmű
álláshirdetését, és arra jelentkeztem, de
mire az adminisztráció, az ügyintézés
lebonyolódott már 1986-at írtunk. Előbb
én érkeztem Paksra, aztán a család is követett. Kezdetben munkásszállón laktam,
majd mivel nagyon hiányzott a családom,
velük együtt albérletbe költöztem. Előbb a
cég által adott lakásban éltünk, és később
végleges lakásunkba költöztünk. Pakson,
az Újtemplom utcában lakunk.
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tői, 1997-ben pedig üzemeltetésvezetői
feladattal bíztak meg. 2007-ben Gergely
László főosztályvezetői kinevezését követen neveztek ki osztályvezetőnek. Jelenleg is ezt a munkakört töltöm be.

– Milyen feladatok, munkák hárulnak az osztályodra?
– Az irányítástechnikai üzemviteli osztály feladata az atomerőmű négy blokkjába, valamint a külső technológiai rendszerekbe beépített irányítástechnikai
berendezések üzemeltetése. Irányítástechnikán mérés, vezérlés, szabályozás
és védelmi technikai eszközöket értünk,
valamint ide tartoznak a blokkszámítógépek és a VERONA rendszer is. Ezek
teszik lehetővé a technológia automatikus működését, ill. ellenőrzését. Ezen
rendszerek, berendezések üzem közbeni ellenőrzését, részbeni hibaelhárítását,
reteszpróbák kiszolgálását, valamint
műveletvégzéseket, munkaterület előkészítést, munkaterület átadás-átvételt
végzünk.

– Mekkora létszámmal működik az
osztály, és miként oszlik meg a munkavégzés a szervezeten belül?
– Osztályom létszáma 80 fős. A
blokkok, blokkszámítógép, illetve a
külső technológia üzemeltetését a hat

Az Osztálytabló sorozatban ez alkalommal az üzemviteli
igazgatóság üzemviteli főosztályának irányítástechnikai
üzemviteli osztályát, illetve az osztály néhány munkatársát
mutatjuk be.

műszak végzi. A műszakokat a szolgálatvezető mérnök vezeti. A szolgálatvezetőhöz kiépítésenként egy-egy
művezető tartozik négy–négy műszerésszel és a számítógép-ügyeletes. Ők
végzik a technológia üzemeltetését. A
délelőttös csapat feladata a műszaki
tervzsűriken, hivatalos próbákon való
résztvétel, üzemviteli dokumentumok
készítése, a műszakok ellátása segédanyagokkal. A délelőttös csapat feladata még az üzemviteli dokumentáció
karbantartása, felújítása.

– Az irányítástechnika rohamos fejlődését nehéz követni?

– Az új befogadásának alapvető biztosítéka az itt dolgozók szakmaszeretete és elhivatottsága, amely egyben
alapkövetelmény is. Kettős szorításban
vagyunk, mert egyrészt valóban rohamosan fejlődik a technika, másrészt
viszont konzervatív az atomerőművek
hozzáállása a fejlődéshez. Az elavuló,
nagy karbantartás-igényű rendszerek
kiváltását a minél korszerűbb rendszerek bevezetésével, de nyilván ezt
kellő megfontoltsággal lehet megtenni,
mert az atomerőműbe csak kiforrott,
referenciával rendelkező konstrukciókat szabad behozni. Ilyen szempontból
konzervatívnak kell lennünk.

– Az erőmű műszerezettsége teljesen
más volt, mint a korábbi munkahelyem
angol építésű környezete, de a már meglévő gyakorlati tapasztalataim segítettek
kezelni a különbözőséget. Dolgoztam a
C és a D műszakban műszerészként, az
F műszakban művezetőként. 2000 óta
vagyok üzemeltetésvezető.

– Közvetlen munkairányítás már
nem tartozik a munkakörömbe, de hatósági vizsgásként néha szolgálatvezetői munkakört is be kell töltenem, és a
hosszú műszakos múltam miatt abban
a környezetben is jól érzem magam. Annak idején voltam művezető is, ahol a
kollégákkal együtt kimentem a terepre,
közösen dolgoztunk, helyszíni munkairányítást végeztem. Erre itt már nincs
időm, de most nem is ez a feladatom.
Magát a munkairányítást a szolgálatvezetők végzik, én csak felügyelem őket.
Mindennap találkozom műszakos kollégákkal, de mindennap másikkal. Itt
már nem lehet olyan közösségi kapcsolatot kialakítani a műszakos kollégákkal, mint annak idején, amikor magam
is műszakos voltam. Ma a munkám
jelentős részét a különböző oktatások
és kezelési utasítások készítése adják.
Számos napi teendőm van, a műszaki
változások kezelésétől kezdve különböző dokumentumok írásáig.

– Milyen feladatokat kell elvégeznie?
Emberek irányítása is beletartozik
ebbe, vagy csak munkaszervezés?

– Amikor az interjú időpontját egyeztettük, említette, hogy oktat. Mit,
milyen témában és kiket?

– Az atomerőműbe kerülve, hol volt az
első munkahelye, milyen beosztásban,
munkakörben kezdte itt a szakmát?

a tapasztalatom, hogy ha hazatérve rövid
időn belül lefekszem aludni, akkor már
semmiféle zajra nem ébredek fel.

a példájukat, és az akkori folyamatirányítási osztályon kezdtem meg erőműves
pályafutásomat.

– Említette a magánéleti továbblépést, mit ért ez alatt?

– Akkor nősültem, és a feleségemmel egy új, közös életet kezdeni jöttünk
Paksra. 1992-ig Pakson laktunk, és mivel
hiányzott a kertes környezet, Dunaszentgyörgyre költöztünk.

– Az iskolában tanultakat miként
tudta alkalmazni, kamatoztatni az
erőműbe kerülve és az évek folyamán?

– 1986. május 19-én nyertem felvételt
az atomerőműbe. Irányítástechnikai műszerészként kezdtem dolgozni a hármas
blokkon, a C műszakban. Később részt
vettem a 4. blokk indulási munkáiban.
Természetesen elvégeztem minden
szükséges tanfolyamot, és az ideérkezésemet követő egy év után már letettem
az irányítástechnikai művezetői hatósági
jogosító vizsgát is.

– Hogyan folytatódott a pályaútja?

– 1987 decemberében kineveztek a 34 blokk tartalék művezetőjének, később
pedig ezen blokkok, majd az 1-2-es blokk
művezetője lettem. Végig C műszakos
voltam, és jelenleg is ebben a műszakban dolgozom.

– Hogy bírja a műszakozást? Meg
tudta szokni?

– Az igazság az, hogy a koránkelést
nehezebben viselem, mint a műszakba
járást. Ezért nem is vágyom egyműszakos állásba, bár felkértek rá, nem vállaltam. Én már 24 éve műszakozom, és az

– Tevékenységi köre milyen területeket fog át?
– Az 1-2 blokk irányítástechnikai
üzemviteli munkáinak irányítását, koordinálását végzem, mellette a reteszpróbák
kiszolgálását, szakcsoportoknak munkaterület előkészítését. Műszakváltáskor tájékozódom az elmúlt műszakban történt
irányítástechnikai meghibásodásokról
ill. munkavégzésekről. Szervezem a műszakra tervezett munkákat, négy műszerész kollégám munkavégzését, miközben
az üzemviteli meghibásodásokat is elhárítom. Tevékenységemet műszaknaplóba
kell rögzítenem. Ennek a vezetői munkának sajátossága, hogy a saját feladataim
ellátása mellett segítek kollégáimnak,
ahol szükséges. Felkészítem őket a munkára, eligazítást adok számukra, felhívom
figyelmüket a munkával járó esetleges következményekre, és arra, hogy az általuk
tett beavatkozással milyen rendszereket
érintenek. A mi úgynevezett irodánk a 2es blokkon a tartózkodó helyiség. Onnan
is irányítom a blokkok munkáját, de ter-

– Hogyan tudtok felkészülni a rátok
háruló feladatra, mi biztosítja ehhez
a tudást?

– A tudás több részből tevődik össze.
Az egyik a hozott tudás, amit mindenki
az iskolákból hoz magával, és ami bizonyos területeken már nem használható, mert speciális berendezéseink
vannak, amelyeket az alapképzésben
nem tanítanak. Az új rendszereinkhez
szükséges tudást és atomerőműves
munkakultúrát házon belül kell elsajátítani. Minden új belépőnk számára
egy betanulási tervet állítunk össze
mentorral együtt, és az új munkatársat az ütemterv alapján készítjük fel.
A betanulási ciklus egy-másfél év. Az
elmúlt években sok feladatunk volt a
nyugdíjazások kapcsán, az új kollégák
műszakokba való beillesztésével.

– Mire vagy büszke az osztály munkájával kapcsolatban?

– Nagy öröm számomra, hogy hosszú
idő után sikerült elérnünk a szolgálatvezető mérnöki munkakör visszaállítását, amely nagyban emelte a műszakos
tevékenységük színvonalát. Az elmúlt
néhány évben a művezetők 75%-a, a
műszerész és számítógép-ügyeletes állománynak a 66%-a cserélődött le, ennek
ellenére az osztály a feladatait maradék-

talanul ellátta, sőt a külső technológia
területével még bővült is. Üzemzavarokban és kivizsgálásokban szerencsére
csak minimálisan voltunk érintve. Végül
is azt mondhatom, hogy ez büszkeséggel
tölt el.

– Munkaidő lejártával elfelejted a
napi munkát?
– Ez nem olyan terület, ahol a munkát
blokkolással le lehet zárni. Az ember a
problémákat akarva-akaratlanul is hazaviszi. A kollégák, munkatárak egy-egy
előadódó probléma esetén csak-csak
megkeresnek, de van más is, ami az
ember gondolatai közt motoszkál, ilyen
pl. az irányítástechnikai rekonstrukció.
Ettől függetlenül igyekszem kikapcsolódni, amiben sokat segít a család.

– Ez igen jó dolog! Mesélj hát a családról és a kikapcsolódásról!

– Pakson élünk, családi házban. Feleségem szintén az erőműben, a projekt főosztályon dolgozik. Három gyermekünk
van, fiunk az ELTE-n harmadéves, ikerlányaink idén érettségiznek. Amikor még
több szabadidőm volt, akkor lényegesen
többet foglalkoztam barkácsolással. Mostanra maradt a kertészkedés, de szívesen
hallgatok zenét és olvasok.
Lovásziné Anna

– Rendszeresen oktatom osztályunk
dolgozóit az osztály szintű üzemviteli
oktatásokon és a hatósági vizsgások
központi szinten tartó képzésén. Minden
hét szerdai napján pedig egy-egy műszak művezetőivel, szolgálatvezetőivel
és műszerészeivel találkozom az oktatás
keretében. Januárban hat héten keresztül a hatósági vizsgára kötelezettek oktatását végzem. Jelenleg az új felvételisek
számára szervezett hathetes Alkalmazott Atomerőművi Irányítástechnika
tanfolyamon tartok előadást, melynek
témája az érzékelőket és szekunder köri
védelmeket öleli fel.

– Ugyanúgy kezeljük az atomerőmű kezdeti éveiben beépített orosz
technikát, mint az azóta beépített
legkorszerűbb berendezéseket, így
például a nyomásszabályzó vagy a
reaktorvédelmi rendszert. Nekünk
mindent tudni kell kezelni, ezért
folyamatosan fejleszteni kell tudásunkat. Nekem, aki rendszeresen
oktatok, előadásaimra készülnöm
kell, és naprakésznek kell lennem a
különböző ismeretekből.

– Saját maga is beül az iskolapadba? Az időszakos vizsgák vagy más
tanulmányok kapcsán érintve van?

– Dunaszentgyörgyön kellemes, kertes környezetben élünk. Feleségem tanítónő. Kislányom harmadéves gimnazista, humán tagozatra jár. Nagyon érdeklik
a keleti nyelvek, ezért valószínű, majd
valamilyen nyelvi szakon fog továbbtanulni. Ami a szabadidőt illeti, a családi
ház körül mindig akad tenni való, amiből
kiveszem a részem, de a kert főként a
feleségemé. Szeretem a zenét és rengeteget olvasok.
Lovásziné Anna

– A rendszeres hatósági vizsgához kötött időszakos vizsgákon kívül jelenleg
kielégít az oktatóként való folyamatos
felkészülés. A korábbi erőműves angol
tanfolyamokat nagyon szerettem, sajnálom, hogy megszűntek.

– Munkaterületén a technikai és szakmai fejlődés milyen felzárkózást kíván?

mészetesen személyesen is részt veszek
a különböző munkafolyamatokban, mivel
sok olyan próba is van, ami szükségessé
teszi a művezető részvételét.

– A műszakos csapatok általában jó
kis közösségek, és nemcsak munkahelyen, de azon kívül is szívesen
találkoznak. Ez Önöknél hogy van?
– Nálunk is nagyon jónak mondható
a munkahelyi légkör. Mi nem is vezető
és beosztott közötti, hanem munkatársai
kapcsolatban állunk egymással. Itt nagyon fontos a jó munkahelyi kapcsolat,
hisz egész nap össze vagyunk zárva, és
a műszakon kívüli túlórákat is közösen
végezzük. Sokáig voltam a 3-4-es blokkon, ahol már mindenkit jól ismertem, és
miután kb. 5-6 éve átkerültem az 1-2-es
blokkra, itt sem teljesen új arcokkal találkoztam, hisz bár korábban kevesebbet
dolgoztunk együtt, mégiscsak kialakult
egyfajta munkakapcsolat. Az a meglátásom, hogy ha kérem munkatársaimat,
akkor is megcsinálják a feladatot, és ha
utasítom őket, akkor is, de nem mindegy,
hogy azt milyen szájízzel teszik.
Fontosnak tartom a közös, munkaidőn
kívüli találkozókat. Ha szabadnaposak

– Meséljen a családjáról, és arról,
mivel foglalkozik szívesen szabadidejében!

vagyunk, akkor rendszeresen részt veszünk a május 1-i főzőversenyen, mégpedig családostul. Évente 1-2 alkalommal a
Domboriban lévő pihenőtelepen 3 napos
családi összejövetelt tartunk, ahol a C
műszak irányítástechnika csapata mind
a négy blokkról ott van. Az 1-2 blokki
C műszakos bulit évente 3-4 alkalom
rendezzük, beleértve a teljes üzemviteli
csapatunkat.

– Több mint húszéves erőműves
munkássága alatt milyen elismerésben részesült?

– Még Pónya József idejében kaptam
Kiváló dolgozó kitüntetést és vezérigazgatói dicséretet. Később pedig több alkalommal részesültem Biztonságos üzemeltetési díjban, eleinte közösen a blokkok
személyzetével, később egyénileg.

– És hogy van a család, mi újság a
szabadidővel?

– Nős vagyok, két nagy fiam van, akik
már mindketten dolgoznak. Gábor számítógépügyeletes itt az osztályunkon, Péter
atomixes betanuló gépész. Szabadidőmben szívesen foglalkozom a számítógéppel, internetezéssel.
Lovásziné Anna
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Osztálytabló
Irányítástechnikai üzemviteli osztály
Barsi Tamás
mûvezetõ
Érettségi után
irányítástechnikai műszerész
szakmát tanult.
1973-ban kezdett
dolgozni első
munkahelyén, a
Péti Nitrogénműveknél. Onnan jött
a Paksra, és 1981.
november 11-én munkába állt a Paksi
Atomerőmű Vállalatnál.

– Mi vonzotta az erőmű felé, miért
választotta munkahelyéül?

– Engem is, mint az akkor belépők többségét, a lakáshoz jutás, a magasabb fizetés
és az érdekes, ismeretlen munka vonzott
ide. Mint a példa is mutatja, nem bántam
meg, hogy idejöttem, hisz már közel harminc éve dolgozom az atomerőműben.

– Családostól érkezett?

– Először egyedül jöttem, novemberben,
majd két hét múlva követett a feleségem.
Januárban pedig megszületett első gyermekünk, a fiunk. Feleségemmel most is
Pakson lakunk, de időközben felnőtt gyermekeink már Budapesten élnek.

vettek fel, és az akkor újonnan létrehozott irányítástechnikai szolgálathoz
kerültem, az A műszakba. Később, a 3.
blokk indításakor kineveztek művezetőnek a II. kiépítés C műszakba. Azóta is
ezen a kiépítésen vagyok, de néhány éve
már a D műszakban dolgozom.

– Nagy volt a változás az előző munkahelyéhez képest?

– Mivel dolgozott az A, C és D
műszakban, lehet mondani, hogy
ismeri a „fél erőművet”?

– Igen, számomra rendkívül nagy volt
a különbözőség, az eltérés. Ott teljesen
más technikával, más körülmények között dolgoztunk. Az egy vegyipari vállalat
volt, ez pedig energiatermelő. Szerencsére nem volt nehéz átállnom, és az új ismeretek megszerzése, elsajátítása sem
jelentett gondot. Akkor mindenki tanult
a környezetemben, és ez számomra is
természetes volt. A külföldi tanulmányutakból, mint a voronyezsi képzésből, én
éppen kimaradtam, de a két hónappal
előttem jövőknek még részt kellett venni
rajta. Bár előtte nem műszakoztam, itt
azt is megszoktam, és bár először nem
ment könnyen, de végül meg is szerettem. Műszakos műszerész munkakörbe

– A régi kollégákat igen, elég jól ismerem, és nagyon sokukat látásból is. Az
utóbbi időben viszont nagy számban jöttek új dolgozók, akiket kevésbé ismerek.

– Melyek a napi feladatai, mi mindenre kell odafigyelnie?

– Feladatom üzemviteli tevékenységre terjed ki, az ezzel kapcsolatos igények
kiszolgálására, minden adódó probléma,
meghibásodás elhárítására. A váratlan
helyezetek, a hirtelen adódó feladatok
megoldása mindig okoznak kisebb-nagyobb stresszhelyzetet. Ugyanakkor éppen a kihívást, változatosságot szeretem

– Dolgoztál-e más munkahelyen a
Szente András
üzemvitelitechnológia-vezetõ paksi atomerőműbe kerülésed előtt?

– A műszerkarbantartó osztály üzemmérnöki munkakörének betöltését követően 1995-ben kerültem át a jelenlegi
atomerőműves szervezetemhez, az irányítástechnikai üzemviteli osztályra, irányítástechnikai szolgálatvezető mérnök
munkakörbe. 1997-ben lettem üzemeltetésvezető, 2007 óta vagyok üzemvitelitechnológia-vezető, emellett az osztályvezető-helyettesi feladatokat is ellátom.

– Fél évet dolgoztam Pesten, az Egyesült Villamos Gépgyárban (Evig), technológus munkakörben.

– Honnan származol?
Hol
tanultál? Mi a
„szakmád”?

– A Tolna megyei Udvari településről származom.
A középiskolát
Szekszárdon, a
Rózsa Ferenc Műszaki Szakközépiskolában végeztem,
elektroműszerészként. Ezt követően a
Kandó Kálmán Villamos Ipari Műszaki
Főiskolán szereztem villamosmérnöki
képesítést.

Botás Attila, a számítástechnikai rendszerek csoport vezetõje
–Honnanszármazol? Hol tanultál?
Mi a „szakmád”?
Dolgoztál-e más
munkahelyen a
paksi atomerőmű
előtt?

– Mikor és hogyan kerültél a paksi
atomerőműbe?

– 1988-ban kerültem a paksi atomerőműbe, az akkori műszerkarbantartó
osztályra, üzemmérnök munkakörbe.
Itt a mérnöki feladatok ellátása mellett
az ESZI műszerész diákjait is oktattam
szakmai ismeretekre 1995-ig.

– Mivel foglalkozol közelebbről a
jelenlegi munkakörödben?

– Milyen területeken és munkakörökben dolgoztál eddig az atomerőműben?

– 1985. január végén jöttem Paksra, az
akkori Vertesz kirendeltségre mint üzembe helyező. Az idekerülésemet a sógornőmnek köszönhetem, aki meggyőzött arról,
hogy itt lényegesen jobbak a lehetőségek
mind szakmai, mind anyagi szempontból.

– Milyen területeken és munkakörökben dolgoztál eddig az atomerőműben?

– Békés megyéből származom, a
gyulai Erkel Ferenc
Gimnázium matematika-fizika tagozatán
érettségiztem 1980-ban. Mivel már általános iskolás koromban eldöntöttem, hogy
műszerész leszek, ezért Békéscsabán
elektronikai műszerészként képesítést
szereztem. Az első munkahelyem a Budapesti Szellőző Művek sarkadi kirendeltségén volt mint TMK-villanyszerelő.

– Mikor és hogyan kerültél a paksi
atomerőműbe?

Az Osztálytabló sorozatban ez alkalommal az üzemviteli
igazgatóság üzemviteli főosztályának irányítástechnikai
üzemviteli osztályát, illetve az osztály néhány munkatársát
mutatjuk be.

– Üzembe helyezőként először irányítástechnikai mérőkörökkel foglalkoztam.
Az üzembe helyezői munkakör nagyon
szép feladat, nagyon szívesen emlékszem
vissza ezekre az időkre, de azt vallom,
hogy a szakmai fejlődés érdekében más
területeket is ki kell próbálni, így 1995
decemberében jelentkeztem az Erőtervhez, ahová felvételt is nyertem. Az addigi
munkakörömhöz képest az új munkakör
egy nagy kihívás volt, mert tervezőként
olyan dolgokkal kellet foglalkoznom,
amik számomra addig ismeretlenek voltak. Itt ismerkedtem meg pl. a CAD-es
tervezéssel. A későbbiekben az Erőterv

a munkámban. Itt nincs két egyforma
nap. A munkavégzésben, a problémák
megoldása tekintetben sokat számít a
munkahelyi környezet, amiben én szerencsésnek mondhatom magam. Nagyon jó csapatban dolgozom.

– Az üzemviteli személyzetnek különböző képzéseken és tréningeken kell
részt venni. Önt is érintik ezek?

– Természetesen a hatósági vizsgás
üzemviteli személyzet számára kötelező
képzések, tréningek engem is érintenek.
Ezek keretében Mátraházán és Balatonfüreden többször is volt alkalmam részt
venni programokon. Ezeken kívül minden évben, rendszeres osztály szintű
képzés keretében egy úgynevezett „R-es”
héten teljesítenünk kell az előírt 1 hetes
képzést a KGYK-ban.

aztán hozzászoktak, hogy itt nincs különös szenzáció, hogy itt minden természetes rendben működik.

– Hosszú erőműves pályafutása alatt,
gondolom többször volt része elismerésben?
– Én is megkaptam a Biztonságos üzemeltetésért díjat, és amikor a negyedik
blokk is elkészült, akkor az „atomerőmű
építéséért” végzett munkát díjjal jutalmazták, amiből én is részesültem. Természetesen – mint mindenkinek – nekem is
jól esik az elismerés, de legalább ilyen fontosnak tartom a negatív visszajelzést is.

– Család, hobbi, szabadidő?

– Én nagyon örülök, hogy itt dolgozhatok, hogy ez a munkahelyem. Rokonaim
körében ez kezdetben újdonság volt, de

– Két gyermekem van. Fiam 28 éves,
műszaki informatikus és informatika
mérnök tanári diplomája van, és jelenleg minőségügyi szakmérnöknek tanul,
2 féléve van még vissza. Lányom 24 éves,
most tavasszal szerzi meg jogi diplomáját. A szabadidőről annyit, hogy szívesen
olvasok, internetezek, kertészkedek.
Lovásziné Anna

érteni ebbe például a különböző műszaki dokumentációk készítését, egyeztetését, a tervek zsűrizését és az átalakítások megalapozását. Emellett oktatással,
vizsgáztatással, eseménykivizsgálással
is foglalkozom. De szívesen végzek beugróként szolgálatvezetői feladatokat is.

kapcsolatrendszer a széles körű műszaki
ismereteken felül jó emberismeretet és
kapcsolatteremtő készséget is igényel. A
szakmaiság tekintetében kiemelném még a
legkorszerűbb technika erőművi alkalmazásának előkészítését, annak megismerését és
oktatását az osztály dolgozóinak körében.

– Van-e olyan specialitása ennek a
munkakörnek, amit külön is kiemelnél? Mely feladataid igényelnek
különösen nagyfokú szakmaiságot
és körültekintést?

– Milyen szakmai célkitűzéseid vannak a szűkebb vagy a tágabb szakterületeden?

– Mit jelent Ön számára, hogy a
paksi atomerőmű dolgozója?

– A jelenlegi munkakörömbe összefoglalóan a blokkok üzemeltetéséhez
közvetlenül kapcsolódó irányítástechnikai műszaki feladatok végrehajtása
tartozik. A részleteket tekintve bele kell

– A technológiavezetői feladatok igen
komplex munkakört takarnak. A jelenlegi irányítástechnikai rendszer rendkívül
hibrid és sokrétű. A belső és a külső társszervezetekkel fenntartandó szerteágazó

vállalt kivitelezési munkákat is (tervezéstől a kulcsrakész átadásig), melyek elvégzésére felkértek néhány akkori kollégámmal együtt. 2000-ben az Épserv Kft.-hez
kerültem, ahol szintén elsősorban tervezési és üzembe helyezési feladatokkal
foglalkoztam, de a munkaköröm kibővült
a kivitelezések szervezési és irányítási
feladatainak ellátásával is. 2002 októberében felajánlottak egy rendszerfelelősi állást a digitális rendszer osztályon, az
adatgyűjtő csoportnál, melyet elfogadtam.
Feladatom a technológiai adatgyűjtő rendszerek karbantartása, javítása volt. Ekkor
kerültem szorosabb munkakapcsolatba
jelenlegi kollégáimmal. 2005 augusztusában kaptam a lehetőséget, hogy jelenlegi
beosztásomba kerüljek. Tekintve, hogy
már jól ismertem leendő kollégáimat és
a munkavégzés feltételeit, nem volt szükségem hosszú gondolkodási időre, hogy
elfogadjam. Így kerültem ennek a 6 fős,
összeszokott csapatnak az élére, ahol, remélem, még hosszú időt tölthetek.

– Mivel foglalkozol közelebbről a
jelenlegi munkakörödben?

– Tekintve, hogy a csoportomban dolgozó kollégáim feladata a számítástechnikai rendszerek folyamatos üzemének
a biztosítása, és ezt műszakonként egyetlen ember végzi az erőmű teljes területén, ezért a hozzánk tartozó valamennyi
szervezési, koordinációs és műszaki
probléma megoldása az én feladatom.

– Van-e olyan specialitása ennek a munkakörnek, amit külön is kiemelnél? Mely
feladataid igényelnek különösen nagyfokú szakmaiságot és körültekintést?
– Ez a munkakör elég szerteágazó
és meglehetősen nagy területet ölel fel.
A számítástechnika jelenlegi fejlődésének ütemét tekintve gyorsan változó
körülményekhez kell alkalmazkodni,
így a folyamatos önképzés és tanulás
elengedhetetlen. A rendszerek korszerűsítése során egyre több terület kerül
a számítástechnikai rendszerek körébe,

– Igyekszem maximálisan megfelelni
a növekvő kihívásoknak.

– Mivel foglalkozol a szabadidődben?

– Szabadidőm nem sok van, azt is
munkával töltöm, illetve időnként focizni
járok.
Prancz Zoltán

így folyamatosan bővül a feladatkör.

– Milyen szakmai célkitűzéseid vannak a szűkebb vagy a tágabb szakterületeden?

– A legfőbb célkitűzés természetesen
az, hogy a csoport rendben, összehangoltan működjön, és meg tudjon felelni a
mindenkori elvárásoknak és kihívásoknak. Ezenkívül, reményeim szerint (az
ígért irányítástechnikai rekonstrukció keretein belül vagy kívül) elindul egy számítástechnikai rekonstrukció is, amelyben
szeretnék tevékenyen részt venni.

– Mivel foglalkozol a szabadidődben?

– A hobbim java része a szakmámból
adódik. Nagyon szeretem az elektronikát, a technikai dolgokat. Szeretek barkácsolni mindenféle területen, legyen az
faipar, vízszerelés vagy autó. Imádom a
zenét, a jó filmeket. Kedvelem a finom
ételeket, és ezeket szeretem magam elkészíteni.
Prancz Zoltán

FOTÓK: BODAJKI ÁKOS

Állománygyűlés az atomerőmű biztonsági szolgálatánál

Először Szinger Csaba ügyvezető igazgató tartotta
meg beszédét, melynek során kiemelte, hogy az
Atomix Kft. mind szakmai, mind pénzügyi szempontból eredményes évet zárt. A biztonsági szakágazat tagjai a bérkorrekció végrehajtása kapcsán 2009-ben átlagosan 35%-os béremelésben
részesültek. A jövőre nézve elhangzott az is, hogy
2010-ben jelentős változásokra nem kell számítani a kft. működésével kapcsolatban.
Ezt követően Szakács Károly szakágvezető a biztonsági szolgálat tevékenységét illetően részle-

tesen számot adott a 2009-es évről. Kiemelte,
hogy a jogszabályi kereteknek megfelelően teljesítették feladatukat, együttműködve a fegyveres biztonsági őrséggel és a Neutron Bevetési
Osztállyal. A szervezeti felépítés és főbb tevékenységük (személyek ellenőrzése, járművek és szállítmányaik ellenőrzése, járőrszolgálat, technikai
jelzőrendszer felügyelete) az előző évhez képest
nem változott. Emellett az egyéb biztosítási feladatokról, az intézkedést igénylő eseményekről,
a minőségirányítási rendszer működéséről, a
végrehajtott oktatásokról, vizsgákról, a műszakok
által elért eredményekről, a személyi változásokról, a létszám alakulásáról és a fluktuáció
mértékéről is beszélt. Összességében sikeresnek
és eredményesnek értékelte az elmúlt évet.
Továbbá kiemelte, hogy a biztonsági szolgálatnál

letöltött 10 éves munkaviszonya elismeréseképpen 2009-ben Balczer Zsuzsanna vagyonőr részesült törzsgárdajutalomban. A szakágazat mérési,

FOTÓ: WEISZ ZSUZSA

Fenti szervezet 2010. február 26-án tartotta évértékelő állománygyűlését. Szakács
Károly szakágvezető köszöntötte a meghívott vendégeket és a biztonsági szolgálatnál dolgozó kollégákat.

értékelési és minősítési rendszere alapján 2009
legeredményesebb vagyonőre János Zoltán lett,
akinek a szakágvezető elismerő oklevelet és tárgyjutalmat adott át az állománygyűlés alkalmával.
Jövőre vonatkozó célkitűzésük a korábbiakhoz
hasonlóan változatlan: a biztonsági szolgálat a
paksi atomerőmű fizikai védelmének biztosításában továbbra is az elvártaknak megfelelően
vegyen részt és az idei évre vonatkozó minőségcélokat teljesítse.
Radnóti István biztonsági igazgató az elhangzottakhoz hozzátette, hogy a 2009. év a paksi atomerőmű történetének eddigi legsikeresebb éve volt,
s egyúttal mindenki munkáját megköszönte, aki
ehhez hozzájárult. Elmondta, hogy az atomerőmű
vezetése alapvetően elégedett a biztonsági szolgálat tevékenységével.

Köllő Imre, a rendészeti osztály vezetője is intézett
néhány mondatot a megjelentekhez. Felkészült,
jogszabálykövető, szakszerű, határozottan intézkedő viselkedés volt jellemző a szolgálat állományára, melyre a továbbiakban is számítanak
- mondta. Itt nem emberek ellen, hanem zavaró
események előfordulásának megakadályozása
érdekében történnek az intézkedések. Továbbá
tájékoztatott arról is, hogy az elmúlt időszakban
több technikai újítást alkalmaztak, mely a szolgálat munkáját segíti elő, valamint a munkára
képes állapot szabályait is módosították a 21.
századi követelmények tükrében.
Az állománygyűlés lezárásaképpen Szakács Károly
megköszönte a kollégáknak és a meghívott vendégeknek a részvételt, majd további jó munkát és jó
Gyöngyösiné Nyul Petra
egészséget kívánt.
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Mi újság WiN-nél?

Hogy miért is érdekel bennünket a
WiN (Women in Nuclear/Nők a nukleáris iparban) tevékenysége, működése? Mert az utóbbi időben sok
eseményt történt náluk, mert paksi
alapítókkal jött létre, és mert számos
tag mellett elnöke, egyik alelnöke és
titkára is paksi.

Az évzáró-évnyitóról

FOTÓ: GORDON ESZTER

A WiN Magyarország (továbbiakban: WiN)
1992-ben alakult olyan, nukleáris területen
dolgozó nők bevonásával, akik tényszerűen, nyitottan és őszintén kívánnak kommunikálni a nukleáris energiáról és az ahhoz
kapcsolódó munkájukról. A WIN a Magyar
Nukleáris Társaság (MNT) szakcsoportja,
tagja a nemzetközi WiN Global szervezetnek. A szakcsoport elnöke tagja a WiN Global elnökségének, így rajta keresztül a két
szervezet napi kapcsolatban áll egymással.
A szakcsoport idén február elején tartotta
tisztújító ülését, ahol a szakcsoport elnökének választották Kis Zoltánnét, a budapesti
alelnök dr. Radnóti Katalin, a paksi alelnök
Égner Ibolya lett. A szakcsoport titkári és
pénzügyi teendőivel az elkövetkezendő három évre Gyarmathy Katalint bízták meg,
Kristó Réka, a WiN Global Messaging Committee tagja pedig a nemzetközi koordinátori feladatokat látja el.

is meghívást kapott. Itt további lehetőségek
adódtak az ismerkedésre, kapcsolatépítésre,
tapasztalatcserére, és a nemzetközi WiNtagtársak megismerésére is. Kristó Réka

nyilvánvaló, hogy másképpen kell mindent
csinálni, ha nőkkel beszélünk. Ezt az ötletet
hozták a WiN „alapító anyák” egy kezdeti
PIME alkalmából. És azóta van az, hogy
minden PIME-konferenciához kapcsolódik egy WiN Global elnökségi ülés, ahol
a több mint 75 országot felölelő szervezet
működését érintő kérdések kerülnek napirendre.
Kiss Zoltánné, Ludmilla

A kezdetekrõl

A kapcsolatokról

A WiN alapító tagjaként az első perctől
kezdve részese vagyok a szervezet közel
húszéves működésének. Történetünk onnan indul, amikor a csernobili katasztrófa
után a nukleáris társadalomban mindenki
elkezdett beszélni a nukleáris kommunikációról, és mivel egyébként sok nő dolgozott
már akkor is a kommunikációs területen,
természetes volt, hogy egy összejövetelen
felmerült a WiN megalakításának gondolata. Az eredeti ötlet tulajdonképpen akkor
született, amikor néhány hölgy Svédországból, Svájcból, Finnországból és Franciaországból tudomást szerzett arról, hogy Japánban a nukleáris energiával kapcsolatos
kommunikációt a nők számára külön, más
szavakkal, más érvekkel teszik. Japánban
elfogadott társadalmi tény, hogy a nőknek
más a lelki világuk, mint férfiaknak, tehát

2010-ben a PIME-konferenciát Budapesten
rendezték, így a WiN Magyarország láthatta
vendégül a WiN Global irányítótestületeinek
tagjait. Idén a hivatalos programot megelőző
délutánon találkoztunk. Szó esett az ez évi
WiN Global konferencia szervezési kérdéseiről, sor került a szervezet egyik irányítótestületében (Executive) megüresedett négy
mandátumra nomináltak bemutatkozására
is, akik között ott van Kissné Milla, a WiN
Magyarország elnöke is, a kelet-európai régió képviseletében. Az elnökségi ülésen, a
szervezet egyik kommunikációs albizottságának tagjaként én is részt vettem, és beszámoltunk eddigi munkánkról. A WiN Global
Messaging Committee feladata egy olyan
részletes tudáskönyvtár összeállítása, amely
segítséget nyújt a szervezet minden tagjának
a kommunikációban, és amely által a szerve-

zet egységes és tényszerű információkat tud
közvetíteni. Az általunk összeállított anyagot
az irányítótestületek jóváhagyása után osztjuk meg a szervezet tagjaival. Az elnöki ülést
kötetlen vacsorával, még több beszélgetéssel
és tapasztalatcserével zártuk.
A PIME-konferenciákon mindig számos
érdekesség hangzik el, amelyet a szakcsoport is sikerrel tud alkalmazni kommunikációs stratégiájának kidolgozásánál,
rendezvényeinek megszervezésénél, ezért
tartjuk nagyon fontosnak a részvételünket
a rendezvényen. A kötetlen beszélgetések
során is számos jó ötletet kapunk és adunk
is, például sokan fordulnak hozzánk információért szabadtéri rendezvényeken végzett munkánkkal kapcsolatban. A PIMEkonferencia részeként az egyik kommunikációs kerekasztal-beszélgetést mindig
a WiN Global szervezi, az idei téma az önkéntesekben rejlő, eddig nagymértékben
kiaknázatlan kommunikációs lehetőségek
kihasználása volt. A csoportos beszélgetések végköveztetése volt, hogy egységes és
konzekvens információkkal kell az önkénteseket ellátni, lehetőséget kell adni nekik,
hogy az ismeretterjesztésben részt vegyenek, és fent kell tartani a lelkesedésüket.
A konferencián részt vevőket egy magyar
történelmi témájú díszvacsorán látták vendégül, melyre a WiN Magyarország 9 tagja

2010. február 5-én tartottuk Pakson évzáró-évnyitó és egyben tisztújító találkozónkat
a paksi ASE étteremben.
Meghallgattuk Kissné Milla 2009. évi
beszámolóját, majd megbeszéltük az egyes
programokon való részvételünk tapasztalatait. Megállapítottuk, hogy ebben az évben
is sikeresen szerepeltünk úgy itthon, mint
külföldön a PIME, illetve a WiN Global ülésein megtartott vetítéses előadásainkon.
Szerencsésen alakult, hogy ebben az évben
a PA Zrt. támogatásának köszönhetően 3
hölgy is eljutott Washingtonba a WiN Global konferenciára. Nagy élményt jelentett
számukra a rendezvény. Sikerrel zárult a
2009-ben alapított Szilárd Leó-díjunk is, az
átadott ajándékokon kívül a győztes lány 1
napot tölthetett el az erőmű területén a WiNes lányok szakmai kalauzolásával.
Ezek után került sor a tisztségviselők
megválasztására. A jól előkészített választáson minden tagunknak lehetőséget biztosítottunk szavazatuk leadására: személyesen,
e-mail, illetve SMS útján. Módosítottuk a
tisztségviselők számát is a földrajzi elkülönülés miatt, így a szavazás végeredménye:
Kiss Zoltánné Milla elnök, Radnóti Katalin
dr. elnökhelyettes (Bp.), Égner Ibolya elnökhelyettes (Paks), Gyarmathy Katalin titkár.
Ezután az idei évi programokat beszéltük
meg. Elhatároztuk, hogy továbbra is részt
veszünk a szervezett programokon (Tata:
Víz, Zene, Virágfesztivál; Bp.: Egészségliget,
Nukleáris tábor, ESZI: Szilárd Leó-verseny
stb.), valamint szeretnénk a külföldi rendezvényeken is előadást tartani tevékenységünkről. Elnökünk felhívta a figyelmet,
hogy ebben az évben Magyarország a házigazdája a PIME-rendezvénynek.
Ezt követően a programok felelőseit jelöltük ki. Az ülésről, valamint a választásról
Kristó Réka készített emlékeztetőt.
Ülésünket megtisztelte a Pakson tartózkodó Holló Előd úr, az MNT új elnöke is, aki
röviden felvázolta elképzeléseit a társaság
jövőjéről.
Gyarmathy Katalin

A Hannoveri Ipari Vásár elé
Idén április 19-23. között rendezik a
Hermész védjegyű ipari vásárt majd
négyszázezer négyzetméteren. A vásár
mottója most a hatékonyság, a fejlesztés és a fenntarthatóság hármas
követelménye.
A kiállítás tematikusan tagozódik.
• Az ipari automatizálás (INTERKAMA+), mely felöleli a különböző típusú
hajtásokat, vezeték nélküli adatátvitelt,
képfeldolgozást és alakfelismerést, valamint a robotikát.
• Az energetika, ezen belül a hagyományos és megújuló energiafajták előállításának, átvitelének és elosztásának eszközei.
Sokan még többféle üzemanyagcellás változatokat mutatnak be. Az ágazathoz több
fórum, kongresszus (7 db) kapcsolódik,
melyek közül a World Energy Dialogue a
legjelentősebb.

•Az erőművi technológiák kiterjednek a
tervezés, építés, üzemeltetés és karbantartás területeire. Nagy hangsúlyt kapnak a
CO2-kibocsátást csökkentő megoldások.
• A mobil technikák most először
kértek külön helyet maguknak. A közlekedést,
szállítást szolgáló különböző hajtások, az energiatárolás hagyományos, de
főleg az új módszereinek
bemutatása is itt történik
majd.
• A digitális gyártás
fogalma, a gyártmánytervezéstől (PLM/CAD) a gyártástervezésen
(EPR, PPS), az előállításon (MES), az automatizált ellenőrzésen keresztül a felhasználói elégedettség visszacsatolására is
(CRM) kiterjed.
• A beszállítói ipar teszi olcsóbbá a nagy

Az üzemanyag-ellátás nem lehet
akadálya a nukleáris ipar növekedésének
A tízéves múlttal rendelkező, jelentősnek
mondható Global Nuclear Fuel cég (Castle
Hayne telephely) kellő kapacitással rendelkezik ahhoz, hogy ki tudja elégíteni ÉszakAmerika növekvő üzemanyagigényeit.
A General Electric, a Hitachi és a Toshiba alkotta vállalkozás 3-8 új atomerőművi
blokk építésével számol a következő években az Egyesült Államokban – nyilatkozta
Kevin Walsh, a cég ügyvezető igazgatója.
Az amerikai nukleáris hatóságnál jelenleg
huszonhat kérelem van elbírálás alatt. A várható növekedés mindaddig kellő hátszéllel
rendelkezik, ameddig elérhető marad az a
60 milliárd dolláros szövetségi kormányzati
kölcsön, amely az új blokkok építését garantálja. A gyártó cég azonban számít külföldi
megrendeléseire is, hiszen az építendő és

a meglévő blokkokhoz, összesen nyolcvan
egységhez is szállít üzemanyagot.
Harminc ázsiai atomerőművet a vállalat
Japánban található gyáraiból látnak el, Európában pedig tíz létesítményt a spanyolországi
telephelyű GNF ENUSA Nuclear Fuel lát el. A
GNF tulajdonlásán a Global Nuclear Fuel és a
madridi székhelyű ENUSA Industrias Avanzadas osztozik. Az Egyesült Államokban és
Mexikóban lévő maradék negyven megrendelőt Castle Hayne-ből látják el üzemanyaggal.
Ezen a telephelyen a General Electric Nuclear
már a hatvanas évektől gyárt nukleáris fűtőanyagot. A tíz év alatt másfél milliárd darab
üzemanyag-pasztillát gyártottak itt, ami elegendő lenne 300 millió átlagos amerikai háztartás ellátásához.
Forrás: NEISmartBrief, Varga József

bonyolultságú termékeket, ezért érdemes
áttekinteni ki, mit tud, milyen minőségben
és milyen áron ezen a piacon.
• Az anyagok és bevonatok, melyek
nagyban befolyásolják az üzemi paramétereket, a működőképességet. Itt mutatják be az
ellenőrzéshez szükséges
műszereket és eszközöket is.
• A mikro-/nanotechnikák már nagyon széles
körben kerülnek alkalmazásra. Fórumot rendeznek, hogy bemutathassák
a legújabb fejlesztéseket az ipar számára,
de a látogatók megismerkedhetnek a lézertechnikákkal és az ultraprecíz szerelés
feltételeivel is.
• A kutatás és új technológiák fejlesztése felöleli az alapkutatásokat, valamint

a speciális alkalmazásokat egyaránt. Több
fontos konferencia csatlakozik a témához:
a bionika, az organikus elektronika és az
előretekintés 2050-ig a várható fejlődésre.
Itt talál gazdára nagy valószínűséggel a
Hermész-díj is.
Egy csarnokban bemutatják, mint a
technikamúzeumban a mérnöki alkotások
egy-egy kiemelkedő darabját, hogy megkönnyítsék az épp most pályaválasztók
dolgát. Ezzel gondolnak az utánpótlásra is
- TechtoYou.
A kiállítás díszvendége Olaszország
lesz. A mintegy kétszázezer látogató 42
ország termékeivel ismerkedhetnek,
túlnyomó többsége szakember (95%)
(európai 70%, ázsiai 19%, amerikai 7%,
afrikai 3%, ausztrál 1%). Az eseményekről 42 ország 2600 szakújságírója tudósít. Belépőjegy a négy napra 63 euro,
elővételben 53 euro.
gyulai

Japán-vietnámi külügyminiszteri
találkozó Tokióban
Január 17-én tartotta harmadik találkozóját a Japán-Vietnámi Együttműködési
Bizottság a japán külügyminisztérium
épületében. Hivatkozva Vietnám atomenergetikai terveire, Katsuya Okada
japán külügyminiszter úgy tájékoztatta vietnámi partnerét, Dr. Pham Gia
Khiemet, hogy országa - felhasználva
technológiai lehetőségeit – érdeklődést
tanúsít az együttműködésre mind az
állami, mind a magánszektorban. Japán bízik abban, hogy a másik ország
hamarosan csatlakozik azokhoz a nemzetközi egyezményekhez, amelyek az
atomfegyverek tilalmát és a nukleáris
biztonságot szolgálják – csak hogy biztosítsák a kétoldalú szerződés megkötését
országaik között. Válaszában Pham úr

üdvözölte a japán indítványt, kiemelve,
hogy Vietnám már számos ilyen megállapodásban vesz részt. Hangsúlyozta,
hogy országa elkötelezett az atomenergia békés célú használata mellett.
Okada úr szerint a 2010-es év különös
jelentőséggel bír, mivel idén egy nukleáris
biztonsági csúcstalálkozó kerül megrendezésre, és a leszerelési egyezményről
szóló magas szintű találkozó is esedékes.
A Vietnámmal kötendő megállapodás már
országokat is bátoríthat, hogy kompromiszszumokat kössenek az említett területeken.
Pham úr válaszában megemlítette, hogy
országa is erre törekszik, és kézzelfogható
eredmények felbukkanására számít az említett konferenciák befejezése után.
Forrás: NEISmartBrief, Varga József

Üzemidõ-hosszabbítás
a japán Tsuruga
atomerõmûben
Február 22-én Fukui Prefektúra kormányzója, Issei Nishikawa és Tsuruga város polgármestere, Kuzuharu Kawase hozzájárult a
Tsuruga-1 blokk üzemidejének 2016-ig történő meghosszabbításához. A telephely tulajdonosa és üzemeltetője a Japán Atomerőmű
Társaság (JAPC), az erőmű a fenti prefektúrában, a Japán-tenger partján található. Az
1. blokk forralóvizes típusú, teljesítménye
357 MW, és 1970-ben kezdte meg kereskedelmi üzemét (elsőként az országban). A
második egység nyomottvizes, teljesítménye
1160 megawatt, és 1987-től kereskedelmi
célú blokk. Tavaly februárban tette közzé a
JAPC azon jelentését, amely az öregedés és
az üzemidő-hosszabbítás technológiai kérdéseit elemzi azon atomreaktorok számára,
amelyek elérik 40 éves üzemidejüket. A fenti
elemzésre alapozva kibocsátották hosszú
távra szóló karbantartási és intézkedési politikájukat is. Szeptemberben a jelentést és
a hosszú távra szóló politikát is elfogadta a
nemzeti kormány, miután a cég benyújtotta
a helyi önkormányzati szerveknek az általuk
kért kívánalmakat kielégítő dokumentumokat a 2016-ig történő üzemről.
Forrás: Japan Atomic Industrial Forum

Visszaindulhat
a Monju
Február 23-án a Japán Atomenergia-hivatal (JAEA) tervet nyújtott be a Nukleáris és
Ipari Biztonsági Hivatalnak (NISA), Fukui
Prefektúrának és Tsuruga városnak a Monju
szaporító gyorsreaktor próbaüzemének újrakezdése érdekében. Ugyanabban az időben
a JAEA arra kérte a prefektúra és a város képviselőit, hogy ők is gondolkodjanak egyetértésükön a rendszer indítási próbáival kapcsolatban. A rendszerindítási teszt egyenlő a próbaüzemmel a kereskedelmi célú atomerőművek
esetében. Tizennégy évvel a reaktor leállítása
után a JAEA azon utolsó lépések megtételének útján van, amelyek az újraindításhoz szükségesek. Az atomenergia-hivatal számos és
átfogó biztonsági jelentést nyújtott be a biztonsági hivatalnak a reaktor 1995. év végén történt leállítása óta elvégzett tevékenységekről
(a leállításra a nátrium hűtőközeg szivárgása
miatt volt szükség). A biztonsági szervezet úgy
nyilatkozott február 10-én, hogy azok megfelelőek és a funkciópróbák folytathatók. Ezt
az állásfoglalást február 15-én továbbították
a Nukleáris Biztonsági Bizottságnak, amely
egy héttel később bejelentette, hogy a NISA
eredményei „elfogadhatóak” a kétszeresen
elvégzett ellenőrzés után. Mivel a reaktor igen
hosszú időn keresztül le volt állítva, az üzemanyagra vonatkozó teszteket három lépésben hajtják végre, és ez legalább három évet
igényel. Így kívánják elérni, hogy biztonságot
illetően a legkörültekintőbben járjanak el. A
benyújtott terv tartalmazza az aktív zóna vizsgálatát kritikus állapotban is, hogy igazolják
annak biztonságát. Komoly erőráfordítással
vizsgálják a reaktor földrengés-állóságát is,
mivel ennek pozitív eredménye előfeltétele az
üzemeltetésnek.
Forrás: Japan Atomic Industrial Forum

Sugárzással a szebb
virágokért!
Egy japán sugárbiológus csoport (RIKEN
Intézet) nagy intenzitású ionnyaláb segítségével egy új cseresznyefát hozott létre,
amelyik egész évben képes virágokat
hozni. Ezalatt egy másik intézetben (JAEA)
egy új ciklámenfajt fejlesztettek ki, amely
tartalmazza a kékes sziromlevélért felelős pigmentet. Az új cseresznyefát tavaly
decemberben, mint új változatot regisztrálták az illetékes minisztériumban. A kutatók
egyébként már tizenöt alkalommal hoztak
létre kereskedelmi célokra kerti növényeket, többek között sárga cseresznyét,
petúniát és verbénát (vasfű). Az átlagos
cseresznyefa leginkább nyáron hozza hajtásait, majd késő ősszel álomba merül. A
tél hidege után kora tavasszal újra megkezdi a virágzást és a növekedést. Az új
változat képes bármikor virágozni, nem árt
neki az alacsony hőmérséklet sem. A ciklámen esetében eddig csak bíborszínű és
rózsaszín festékanyag állt rendelkezésre.
A termelők jelentős kereskedelmi hasznot
remélnek az új változatok értékesítésével.
Forrás: NEISmartBrief
Varga József
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A tizenhárom fős finn delegáció többek között a
vezetés, az irányítástechnika, a karbantartás és
munkatervezés, a minőségirányítás, az üzemanyag-kezelés, a sugárvédelem és a képzés terén
beszélte meg az aktuális tapasztalatokat a felelős
paksi szervezetek képviselőivel. A többnapos
program szervezője Faragó Péter, a finn-magyar
kapcsolatok felelőse volt. A találkozót február
10-én délelőtt Hamvas István műszaki vezérigazgató-helyettes nyitotta meg. Elmondta, hogy
a hasonló, szovjet-orosz tervezésű blokkok működtetésére vonatkozó tapasztalatok megosztása,
a partnerség mára a két atomerőmű dolgozóinak
barátságává vált. A szoros, mindennapi kapcsolat
ellenére mindig tud újat mondani egymásnak a
két fél, ami a sikeres együttműködés záloga.
A loviisai atomerőmű 2009. évi üzemeltetési
tapasztalatait átfogóan Markku Tiitinen igazgatóhelyettes foglalta össze. Elmondta, hogy az
atomerőmű üzemeltetője, a Fortum, egy vezető
észak-európai energetikai vállalat. Termelésének
46%-a nukleáris, 44%-a víz, 10%-a hőerőműből
származik. Mindezt lebontva kiderül – hangzott
el –, hogy 48% a megújuló, és összesen 90% a
szén-dioxid-mentes felhasznált energiaforrás
aránya. A tavalyi kiemelkedő év volt Loviisában:
a két, egyenként nettó 488 MW villamos teljesítményű blokk 8,55 TWh áramot termelt 95,7%-os
teljesítménykihasználás, valamint 17,5 és 18,5
napos főjavítások mellett.
A holding és az atomerőmű szervezete is jelentős változáson esett át 2009 végén. Egyértelműbb
lett a központ és a helyi szervezet közötti felelősségmegosztás, több posztra új vezetők kerültek,
egyenletesebbé vált az erőmű korfája. Az üzemviteli szervezetnél 160 fő, a karbantartáson 150
fő, a biztonsági szervezetnél 60 fő és a műszaki
területen 38 fő dolgozik a biztonságos, megbízható működés érdekében, míg több feladat a központhoz tartozik.

Nélkülözhetetlen az objektív tájékoztatás
Nukleáris Újságíró Akadémia
indult 2010. február 25-én. A
Magyar Tudományos, Üzemi és
Szaklapok Újságíróinak Egyesülete
és az Országos Atomenergia-hivatal
által szervezett Nukleáris Újságíró
Akadémia, amelyet az atomenergia hazai békés felhasználásának
objektív és szakmailag megalapozott
újságírói ábrázolása érdekében szerveztek másodízben. A kétéves képzés
keretében a magyar nukleáris hatóságok, kutatóhelyek, intézmények
vezetői adnak tájékoztatást, mutatják
be létesítményeiket, alkalmat adva az
éppen aktuális atomenergetikai kérdésekről is a tájékozódásra.
Az első előadásra és bemutatkozásra
Budapesten az Országos Atomenergiahivatal székházában került sor. Dr. Rónaky József, az OAH főigazgatója tartott
előadást „Az atomenergia szerepe Magyarország és a világ elektromosenergiaellátásában” címmel.
Rónaky József többek között azt hangsúlyozta, hogy az energia évszázadát

Néhány kérdésre Tiitinen úr külön válaszolt.

– A loviisai atomerőmű több szempontból is
élenjáró a nemzetközi nukleáris közösségben.
Miért hasznos mégis ez a megbeszéléssorozat
a paksi kollégákkal?
– A nukleáris iparban fontos, hogy tanuljunk
a kollégáinktól, más erőművektől. Számunkra a
paksi tapasztalatok fontosak. Másrészt a paksi
partnerekkel már jó kapcsolat alakult ki, könynyen megértjük egymást, ami javítja az együttműködést. Természetesen más VVER-erőművekbe is ellátogatunk, ahogyan a paksi kollégák is
kicserélik tapasztalataikat a többi erőművel. Ily
módon egy nagyon hatékony információs hálózat
alakul ki az atomerőművek között.

– Előadásában említette, hogy a múlt év
végén bizonyos szervezeti változtatásokat
hajtottak végre az Önök erőművében. Mi volt
a változtatás oka és célja?

– Sok esetben, például a Fortum legfelsőbb szintjén és a loviisai atomerőmű élén is a személycserék
a hosszú távú nyugdíjazási terv alapján zajlottak
le. Több, most pozícióba került kolléga, mint én is,
régóta az atomerőműben dolgozott, és az előző vezetők tervezett nyugdíjba vonulása miatt került új
munkakörébe. Így ez egyrészt egy generációváltás
volt. Másrészt természetes, hogy az új vezetőknek
mások az elvárásaik, a látásmódjuk, és szeretnék,
ha a munka eszerint folyna, ami hatással lehet a
szervezeti egységekre is. Az új vezetők az alsóbb
szinteken közvetlenül is igyekeznek egyértelmű
üzeneteket közvetíteni az elvárásaikról.

– Melyek a loviisai atomerőmű legfontosabb stratégiai céljai?

– Mindenekelőtt gazdaságosan és biztonságosan szeretnénk üzemeltetni a két blokkot legalább a fennmaradó 20 évig. Másrészt társasági
szinten új kapacitások építésében szeretnénk
részt venni, illetve keressük a partneri lehetőséget közös tulajdonlásra más erőművekben.
Mivel európai szinten a Fortum még nem igazán nagy vállalat, mindenképpen növekedni
szeretnénk.
A zárónapon csatlakozott a csoporthoz Arvo
Vuorenmaa, a Fortum igazgatója is jelezve, hogy
munkatársai szerint igen eredményesek voltak
a paksi megbeszélések.
Hadnagy L.

éljük, a XXI. század
központi problémája
az energetika. Az energetika kulcsszerepet
játszik minden ország
gazdaságában, a jövője,
a környezet védelme, a
klímaváltozás és a fenntarthatóság szempontjából is. A világ fosszilis
nyersanyagainak (olaj,
gáz) nagy része politikailag instabil térségekben,
országokban található,
ez pedig külön felértékeli a nukleáris energia
termelését.
A villamos energia külön is meghatározó a mai
és különösen a jövőbeni
életünkben, miközben
még most is 1,6 milliárd
ember nem jut a világban
vezetékes áramszolgáltatáshoz és nem jut
hozzá azokhoz a civilizációs vívmányokhoz, amik nekünk már természetesek.
Van még hová fejlődni a villamosenergiaellátásban.
Az ENSZ előrejelzése szerint 2050-re
a jelenlegi 6,5 milliárdos népesség 8-10
milliárdra növekedhet, ami ezzel párhuzamosan hihetetlen energiaigény-növekedést fog jelenteni.
A lakosság 50%-os növekedése maga
után vonja az energia 100%-os növekedését és ezen belül - úgymond, ha semmi
sem változik - az előrejelzések szerint a
villamosenergia-igény 150%-kal fog növekedni. A fajlagos CO2-kibocsátást viszont
a negyedére kell csökkenteni. Tehát a
világ energiabiztosítása az atomenergia
szerepe nélkül megoldhatatlan.
Az atomenergia jelenlegi szerepét
vizsgálva a világban a primerenergia-felhasználás 7 százalékát, a villamosenergia-termelés 14 százalékát adja most az
atomenergia. A fejlett világ (Észak-Amerika, Európa, Délkelet-Ázsia, illetve Oroszország) esetében az arány még nagyobb.
Az EU villamosenergia-termelésének
30 százaléka nukleáris erőművekből származik. 2008-ban a világon 438 nukleáris
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A paksi és a loviisai atomerőmű régóta
szoros szakmai és baráti kapcsolatot
ápol. A rendszeres eszmecserék keretében
2010. február 10-12-e között a finn szakemberek a paksi atomerőműben cserélték
ki tapasztalataikat magyar kollégáikkal.

Nukleáris Újságíró Akadémia

reaktor működött 372 gigawatt beépített
teljesítménnyel és 44 állt építés alatt, ezek
összteljesítménye 39 gigawatt.
Az elmúlt években az atomerőműveket
vizsgálva javult a biztonság, nőtt a rendelkezésre állás. Elkezdődtek az élettartamhosszabbítások, folyamatos volt a teljesítménynövelés. Folyamatosan leállítják az
első generációs reaktorokat, ugyanakkor
üzembe állnak a harmadik generációs
reaktorok, és megkezdődött a negyedik
generációs reaktorok fejlesztése.
Az elmúlt időszakban jelentősen megváltozott az atomenergia megítélése,
egyfajta nukleáris reneszánszról lehet
beszélni.
A világ számos olyan országában is
atomerőmű építésén gondolkoznak, ahol
korábban nem működött atomerőmű.
Az atomenergia fejlődése töretlen Délkelet-Ázsiában, reneszánszról beszélnek
az USA-ban. India, Kína, Oroszország robosztus atomerőművi programot indított.
Dél-Amerikában újraindítják a nukleáris
programot, és sok fejlődő ország atomerőmű építését tervezi.
Az unió országaiban is átértékelték
az atomenergiát. Az Európai Unióban az
atomenergia jelentős szerepet kaphat a

klímaváltozás elleni harcban. Új kezdeményezések, hogy új nukleáris biztonsági irányelvet fogadtak el, hulladék- és
fűtőelem-irányelv készül.
Az atomenergia felhasználása Magyarországon: befejeződött a paksi atomerőmű teljesítménynövelése, már mind
a négy blokk elérte az 500 megawattos
teljesítményt, valamint napirenden van
az üzemidő-hosszabbítás és az új blokk/
blokkok építésének előkészítése. Magyarországon az atomenergia szerepét
tekintve politikai konszenzus tapasztalható és kiemelkedő a helyi és erős a
nemzeti támogatása.
Az atomenergia környezeti értékeinek
ismert, de nem elismert értékei: nincs
légköri szennyezés, nincs vízi szennyezés,
kevés területet használ, a szerves anyagok
megőrzése nyersanyagnak, súlyos balesetek csekély kockázata, kevés, biztonságosan kezelt hulladék, nincs üvegházhatás,
internalizált külső költségek.
A következő 10-15 évben mintegy 6000
megawatt új erőművi kapacitás építésére lesz szükség Magyarországon, ezért
nélkülözhetetlen az atomenergia további
használata és továbbfejlesztése – hangsúlyozta Rónaky József.
Wollner Pál

Van jövője az atomenergiának!
A FINE szakmai hétvégéje
A Magyar Nukleáris Társaság (MNT)
Fiatalok a Nukleáris Energetikáért
(FINE) szakcsoportja 2010. február
20-21-én Székesfehérváron tartotta
hagyományos, az atomenergetika híreit, fejlesztéseit áttekintő, egyben évértékelő és -tervező szakmai hétvégéjét.
Majd’ 60 fiatal fizikus, mérnök, doktorandusz, egyetemi hallgató – FINE tag
és érdeklődő - hallgatta meg az elismert
szakemberek előadását, beszélte meg a
nukleáris energetikával kapcsolatos objektív tájékoztatás feladatait.
Brolly Áron (KFKI AEKI) a fenntarthatóság és az üzemanyag-ciklus kapcsolatáról szóló előadásában az üzemanyagban
termelődő plutónium és a másodlagos
aktinidák felhasználása, visszaforgatása
volt fókuszban. Elmondta, a Nemzetközi
Energiaügynökség (NEA) regionális öszszefogást sürget a kutatási hátteret biztosító és a nagy reaktorüzemeltető országok
között.
Horváth Ákos (KFKI AEKI) a magyarországi kutatás-fejlesztés jövőjéről szóló
előadásban hangsúlyozta, fontos az ágazat erősítése. Elmondta, a hazai K+F bázis
nagyon hasznos volt az első négy paksi
blokk építésénél, szükség van a kompetencia megtartására az üzemidő-hosszabbítás sikeréhez és az új blokkok megfelelő
előkészítéséhez is. Az OAH Tudományos
Tanácsának javaslata egy stratégiai kutatási terv kidolgozását is tartalmazza.
Boros Ildikó (BME NTI) az atomenergetika 2009-es eredményeit foglalta össze.
2010 elején 436 blokk üzemelt a világon

összesen 370,4 GW villamos teljesítménnyel és
56 blokk állt építés alatt.
A finn Olkiluoto-3 201213 körül lesz kész, de
további blokk építéséhez
három helyszín van versenyben. A Flamanville3 után már a következő
két blokkjuk építését készítik elő a franciák. Kínában 11 blokk üzemel
és 20 épül; 2009-ben 9
építését kezdték el. DélKorea az Egyesült Arab
Emírségekben (UAE)
négy új APR1400-as
blokkot építhet 2020-ig.
Cserháti András (PA
Zrt.) a paksi bővítéssel
foglalkozó Lévai-projekt
kapcsán beszámolt arról,
hogy a munkacsoportokban némi strukturális és
személyi változás történt. A feladatokat
meghatározták, a költségterv elkészült,
sok szerződés előkészítve. Feszítettek a
2010-es határidők. A tender kiírásánál 90
%-ban az európai EUR követelményekre,
10%-ban pedig a NAÜ elvárásaira és a
hazai Nukleáris Biztonságtechnikai Szabályzatokra (NBSZ) hagyatkoznak. Az
előkészítés kb. 70 fő 14-27 havi munkáját
igényli.
Stolmár Aladár a VVER-440/V230
típusú blokkok áttervezése VVER-440/
V213-asra című előadásában a paksi
atomerőmű tervezése körüli folyamatokat
a biztonsági filozófia metamorfózisának
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nevezte. Elmondta, hogy a Szovjetunió
kezdetben Magyarországra csak V230
típusú blokkokat akart szállítani, de a
szovjet Energiaügyi Minisztériummal
való kapcsolatának is köszönhető, hogy
az NRC amerikai hatóság követelményeinek teljesülését kérhette a magyar fél. Az
1970-es évek végén a paksi Műszaki Terv
készítésénél, védésénél a szovjet fél már
olyan blokkokat akart szállítani, amelyek
bárhol a világban eladhatók. Így sikerült
a korszerűbb, V213-as típust felépíteni
Pakson.
Zoletnik Sándor (KFKI RMKI) elmondta, a fúzió létrehozásához sokféle techno-

lógiára van szükség extrém körülmények
között, ami még sok időt igényel. Mindez
komoly menedzsment feladatot, kihívást
jelent nem mindig sikerrel övezve. A
„mindig 30 év-effektust” a munkába való
bekapcsolódásra való bizakodó buzdítással hárította el.
Csedreki László (MTA ATOMKI) a debreceni ATOMKI-ban folyó kutatásokat,
Patriskov Gábor (KFKI AEKI) az AEKI-ben
és a Budapest Kutatóreaktorban (BKR)
zajló munkát mutatta be.
Szántó Péter (KFKI AEKI) a középiskolásoknak szánt ismeretterjesztési lehetőségekről és a nukleáris szaktáborról
beszélt. Bátorította a fiatal szakembereket,
hogy segítsék ezt a szakmai oktató-tájékoztató munkát.
Feketéné Szakos Éva (SZIE GTK) „Mitől
lesz jó egy előadás?” című előadását szinte
tátott szájjal hallgatta a közönség másfél
órán keresztül. Hasznos tanácsokat is adva az előadói magatartásról, módszerekről beszélt. Elhangzott, hogy élményalapú
társadalomban élünk, folyamatos ingerek
érik az embereket; tanítani is csak szórakoztatva lehet (edutainment). Továbbá az
előadásnak hitelesnek, életszerűnek kell
lennie.
Kósa Péter (NUBIKI) FINE elnök a
szakcsoport tevékenységét mutatta be, és
beszámolt a 2009. évről. A 2010-es tervek
között a sok fiatalt megmozgató fesztiválok, találkozók lehetnek hatékonyak, de
az eddigi pályázatokat, megoldásokat tovább kell fejleszteni.
A hivatalos programon kívül is nagyon
hangulatosra sikeredett a FINE idei szakmai
hétvégéje.
Hadnagy L. - Karácsonyi J. S.
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Minőségi „IT” az erőműnek
A paksi atomerőmű sokemeletes
irodaépületének tetején található az
Aradi János szolgáltatásvezető által
irányított kis informatikai csoport
bázisa. Feladatuk: figyelni arra,
hogy a cég számítógépes célra fordított forintjai optimálisan kerüljenek
elköltésre, ugyanakkor az erőműves
felhasználók rendelkezésére álljon
egy olyan számítástechnikai állomány, melynek segítségével a lehető
legmagasabb szinten tudják elvégezni munkájukat.
A szolgáltatásvezető csoportja hagyja jóvá céges szinten az összes informatikai
igénylést, legyen az hardver (azaz a kézzel fogható, gépi eszközök, mint pl. egy
asztali számítógép) avagy szoftver (azaz
a gépi eszközök működéséhez szükséges,
de megfoghatatlan számítógépes programok, mint pl. a Windows).
Az informatikai állomány szinten tartása
folyamatos, mondja el az informatikai csoport
vezetője. Minderre azért van szükség, mert
így szavatolható a magas színvonalú műszaki
és ügyviteli tevékenység, illetve a biztonságos
üzemeltetés folytonossága. Az eszközparkot az
MVM-cégcsoport egy másik szervezeti egysége
szolgáltatja azonban, az MVMI (I, mint Informatika). Sőt: nemcsak az atomerőmű, de az egész
MVM-cégcsoport teljes informatikai hátterét az
MVMI biztosítja. Aradi János rámutat: az MVMI-nek köszönhetően a cégcsoport összes tagvállalata egy nagy informatikai hálózat része.
A PA Zrt.-s informatikai csoport első
emberétől az MVMI-s Lőrincz János veszi
át a stafétabotot, miközben az Atomerőmű újságot tájékoztatja az informatikai
beszerzések részleteiről. Az osztályvezető
asztalán a vezető országos számítástechnikai magazinok hevernek, előtte Dell laptop
– ugyanolyan, mint amilyet a céges dolgozók kapnak. Évekkel ezelőtt úgy döntöttek
szakmai szempontok alapján, hogy a Dell
termékeit fogják az erőmű munkatársainak biztosítani: „a Dellek felelnek meg az
igényeinknek” - mondja.
„Minden eszköz elhasználódik, [ezért]
folyamatosan cseréljük a gépeket” - mutat
rá a szakember. Csakúgy, mint a háztartási
eszközök, a számítógépek is mozgó, illetve
elektronikus alkatrészeket tartalmaznak,
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melyek kopnak az idő során. Az egyes
alkatrészek teljesítménye is csökkenhet,
még ha nem olyan drasztikusan is.
Fontos tényező emellett, hogy az IT-környezet szüntelenül fejlődik, és ezzel lépést
kell tartani. Az újabb eszközök gyorsabbak és technológiailag magasabb szinten
állnak, mint az előzőek.
A munkavállalók szemével nézve az
sem elhanyagolható, hogy az új eszközök
kellemesebb munkakörnyezetet biztosítanak nekik a korábbinál.
Jelenleg kétféle desktop (asztali) és háromféle laptop számítógépet helyeznek
üzembe az erőmű területén. „Ezek kiválasztásakor a legfontosabb paraméter, hogy a
dolgozók munkájához szükséges programok futását biztosítsuk. Azért persze van
biztonsági tartalék – avat be az osztályvezető – azaz a gépek többet bírnak, mint amire
átlagosan használják őket.”
Nemcsak a gépek képességeivel lőnek
azonban az igények fölé kicsivel az MVMInél, de a minőség és a tartósság esetében
is a maximumra törekednek. A notebookok esetében például ún. „Enterprise”
kategóriájú gépekről van szó, melyek
többórás, sőt, akár 10-15 órás üzemet is
bírnak naponta. Ez szöges ellentétben áll
olyan, kereskedelmi forgalomban már
akár 80 ezer forintért kapható gépekkel,
melyek maximum napi 1-2 órás használatra vannak tervezve. Nemcsak az
üzemidő különbözik az olcsóbb, illetve az
Enterprise gépek esetében: minőségi eltérések is jelen vannak. Az erőműves Dellek
bírják a gyűrődést, ezért például - ellentétben az alacsonyabb árú konfigurációkkal
- a „billentyűzet nem esik ki fél év után”
– érzékelteti szemléletesen a helyzetet az
osztályvezető.
Az IT-eszközállomány cseréjének időpontja gépfüggő, vagyis az életkor növekedésével minden gép közelebb kerül ahhoz, hogy leváltsák. Nemcsak az asztali
és laptop számítógépeket cserélik, hanem
a monitorokat, nyomtatókat és az egyéb,
úgynevezett perifériákat is – világít rá a
részletekre Lőrincz János.
Tervek a jövőre? Az MVMI-s szakember szerint: „Folyamatosan figyeljük, és
esetenként teszteljük a piacon kapható
eszközöket, hogy mindig biztosíthassuk a
megfelelő minőséget.”
Simon Zoltán

Megalakult a Folyamatirányítási Rekonstrukciót Előkészítő Kiemelt Projekt
A társaság stratégiai céljainak teljesítése
érdekében, a több szakterület bevonását
is igénylő értékteremtő feladatok elvégzésére 2010 januárjától a paksi atomerőműben megalakult a Folyamatirányítási
Rekonstrukciót Előkészítő Kiemelt
Projekt (FIREKP). Az új szervezeti egység
vezetőjét, Túri Tamást azzal kerestük
meg, hogy segítsen bemutatni az irányítása alatt álló kiemelt projektet, annak
céljait, feladatait.
– Nos, kezdjük a „kályhától”, milyen
céllal jött létre a FIREKP?

– Elsődleges cél az erőmű folyamatirányító rendszereinek műszaki-gazdasági
optimumon végrehajtott felújítása. A
nemzetközi gyakorlat és hazai ajánlások
szerint az erőmű meghosszabbított üzemidejének teljesítéséhez elengedhetetlen a
folyamatirányító rendszerek átfogó felújítása. Az irányítástechnika az erőműben
olyan, mint a testben az idegrendszer. Egy
megváltoztatott, feljavított idegrendszerrel
a test másképpen, hatékonyabban fog működni. Fel kell tehát mérni a felújítás során
elérhető maximális biztonsági és műszakigazdasági előnyök elérésének lehetőségeit.
Ugyanakkor, a korszerű technológiák alkalmazásával egyúttal a humán erőforrás hatékonyságának jelentős növelése is elérhető
– emelte ki Túri Tamás, majd hozzátette:
– A folyamatirányító rendszerek kellő időben történő felújítása megelőzheti
az elavulásból és öregedésből következő
csetlés-botlásokat, a termeléskieséseket.
A korszerű irányítástechnikai rendszerek
lehetőséget biztosítanak a karbantartási
és tesztelési stratégia újragondolására és
racionalizálására is.

– Melyek az elnevezést tekintve „csak”
előkészítő projekt előtt álló főbb feladatok?

– A folyamatirányítási rekonstrukció a
jól elkülönülő előkészítési és megvalósítási szakaszra bomlik. A feladat összetettsége, a bizonytalanságok és kockázatok
miatt a teljes költséget, átfutási időt és
megtérülést ma csak becsülni tudjuk. A
tulajdonos pedig nagy értékű beruházás
végrehajtásáról csak részletes és pontos
megalapozást követően fog döntést hozni.
A feladatunk most tehát csak az előkészítési szakaszra terjed ki, de azt tudjuk,
hogy ebben a periódusban kell a legfontosabb megfontolásokat megtenni. Ebben a
szakaszban kell a végrehajtás módját és a
terjedelmet, több lépés esetén a terjedelmeket a költségekkel és az ütemezéssel
együtt pontosan megtervezni. Ebben a
lépésben kívánunk a felújításhoz elvi
átalakítási engedélyt szerezni és a végrehajtásról szóló tulajdonosi döntést előkészíteni. Most fogjuk előállítani azokat a
dokumentumokat, amelyekből a megvalósításra vonatkozó tender dokumentációja
összeállítható. A tényleges kiírásra már
csak egy pozitív tulajdonosi döntést követően kerülhet majd sor.

– Megkerülhetetlen kérdés, megéri
csupán az előkészítésre egy „csúcs”
projektet létrehozni?
– Az előkészítő projekt indításáról
hozott döntéskor a cégvezetés tudta és
mérlegelte, hogy önmagában az előkészítési munka nem térül meg, azaz a most
elköltött pénz csak abban az esetben jöhet
vissza, ha a teljes végrehajtásra sor kerül.
A cégvezetés döntésekor annyit lehetett

tudni, hogy az előkészítés költsége a
végrehajtás költségének kb. 1%-a. Ennyit
„kockáztatunk”, és közben tudjuk, hogy
minél jobban végezzük a dolgunkat az előkészítés során, annál jobban, olcsóbban és
gyorsabban tudunk majd végrehajtani.
Megcéloztuk, hogy az előkészítés során
önmagában is megvizsgáljuk az irányítástechnikai modernizációnak a blokkok
hátralévő üzemidejére vonatkoztatott gazdasági mérlegét is. Megjegyzendő, hogy
a megtérülés szempontjából nem a folyamatirányítási rendszer rekonstrukcióját,
hanem a blokkok üzemidő-hosszabbítását
az összes, nem csak irányítástechnikai
ráfordítással, teljes egészében érdemes
vizsgálni. Az amerikai EPRI egyik tanulmányából kiindulva, előzetes számítása-

ink szerint önmagában is lehetségesnek
látszik a megtérülés.
A megtérülés három legfontosabb tényezője:
• Magasabb rendelkezésre állás a főjavítások idejének csökkenése révén.
• Csökkenő fenntartási költségek.
• Élőmunka hatékonyságának növekedése.

– Végezetül még egy kérdés, az atomerőmű szervezeti sémájában hová
helyezhető a FIREKP?

– Közvetlenül a műszaki igazgatóhoz. A
kiemelt projekt önálló ideiglenes szervezeti egység, amelynek működését Projektirányító Bizottság (PIB) felügyeli, ennek
vezetője pedig a műszaki igazgató.
Medgyesy

Minden helyzetre felkészülve
A súlyosbaleset-kezelési
stratégia megvalósulása

A teljesítményüzemből kiinduló Állapotorientált
Kezelési Utasítások (ÁOKU) 2002. évi bevezetése
után a Paksi Atomerőmű Zrt. célja olyan egymásra
épülő, teljes körű utasításrendszer létrehozása
volt, amely a személyzet számára útmutatást nyújt
az atomerőmű bármely üzemállapotából kiinduló
üzemzavari esemény kezeléséhez.
E cél megvalósítása érdekében 2006-ban közös
munka kezdődött a témában nemzetközileg elismert Westinghouse céggel. Ennek terjedelme a
már meglévő ÁOKU revíziója, valamint a nem teljesítményen lévő reaktor, illetve a pihentetőmedence üzemzavarait magában foglaló, ún. „Leállási
ÁOKU” (L-ÁOKU) csomag elkészítése volt. Ezen túl,
kidolgozásra került egy súlyos baleseti helyzetek
következményeinek csökkentésére szolgáló útmutató rendszer is.
A Súlyosbaleset-kezelési útmutatók (SBKU) egy
jól felépített rendszert biztosítanak azon műveletek, beavatkozások azonosításához, amelyek
szükségesek a blokk stabilizálásához és az ellenőrzött, stabil állapothoz történő visszatéréshez
olyan eseményt követően, amely az aktív zóna
jelentős károsodását okozta. A Súlyosbalesetkezelési útmutatók terjedelme kitér a leállított,
nyitott reaktorban, illetve a pihentetőmedencében
esetlegesen bekövetkező balesetekre is, ezzel téve
teljessé a blokkon előfordulható üzemzavarok,
illetve balesetek kezelését. E következménycsökkentő útmutatók az alábbi három balesetkezelési
funkció helyreállítására, illetve baleseti körülmények közötti megtartására irányulnak:
1. Olvadék hűtése;
2. Radioaktivitás kibocsátásának mérséklése;
3. Hermetikus tér szerkezeti integritásának megőrzése.
Az SBKU bevezetésének feltétele, hogy elkészüljenek azok az – üzemidő-hosszabbítástól függetlenül megvalósítandó - technológiai átalakítások,
amelyek szükségesek a következmények csökkentéséhez, és amelyek használatára az útmutató
csomag is támaszkodik. A szükséges technológiai
átalakítások:
1. Térfogat-kompenzátor biztonsági szelep autonóm villamos betáplálás létesítése.
2. Baleseti hidrogén rekombinátorok beépítése.
3. Pihentetőmedence hűtőkörének átalakítása.
4. Baleseti mérőrendszer kialakítása.
5. Reaktorakna elárasztása.
6. Reaktortartály külső hűtése.
7. Reaktorakna ajtajának megerősítése.
A súlyosbaleset-kezelési tevékenységet egy új
szervezet, a várhatóan 5-6 főből álló Műszaki
Támogatóközpont (MTK) irányítja majd. Az útmutatók bevezetése előtt dönteni kell az MTK személyi összetételéről, jogállásáról, valamint fizikai
elhelyezésének meghatározásáról is, mint ahogy
szintén döntés szükséges az MTK és a Balesetelhárítási Szervezet közötti munkakapcsolat pontos tisztázására.
Az útmutató csomag egyik része közvetlenül a
blokkvezénylői személyzet használatára készült,
ennek megfelelően a blokkvezénylőben kétszer kettő útmutató kerül majd elhelyezésre.
Az SBKU-csomag nagyobb része a Műszaki
Támogatóközpont számára íródott, itt alapvetően kétirányú tevékenység folyik. Egyrészt, a
blokk ellenőrzött, stabil állapotával összefüggő
Diagnosztikai Folyamatábra (DFÁ) értékelése,
másrészt a hasadási termékek kibocsátásának,
illetve a kikerülést megakadályozó fizikai gátak
veszélyeztetését diagnosztizáló Súlyos Baleseti
Állapotfa (SBÁF) folyamatos nyomon követése.
Az MTK diagnosztika célja a megfelelő súlyosbaleset-kezelési stratégia megválasztása. A DFÁ
nyolc blokki paraméter folyamatos ellenőrzését
írja elő egészen addig, amíg a blokk egy ellenőrzött
stabil végállapotba nem kerül.
A Súlyos Baleseti Állapotfa olyan blokki paraméterek folyamatos ellenőrzését írja elő, amelyek
azonosítása szükséges ahhoz, hogy eldönthető
legyen, szükségesek-e azonnali beavatkozások
a fizikai gátakat fenyegető veszélyek enyhítésére
vagy a jelentős hasadási termék-kikerülés következményeinek csökkentésére.
Az MTK minden esetben a Diagnosztikai
Folyamatábra (DFÁ) ellenőrzésével kezdi meg a
Súlyosbaleset-kezelési útmutató csomag használatát, majd a DFÁ előírása alapján kell megkezdeni a Súlyos Baleseti Állapotfa paramétereinek
ellenőrzését is.
A súlyosbaleset-kezelési stratégiák alkalmazásához szükséges, fentebb felsorolt technológiai
átalakítások előkészítése már megkezdődött,
2010-ben pedig beindul az L-ÁOKU és az SBKU
engedélyeztetési folyamata is. A tervek szerint az
újabb üzemzavar-elhárítási utasítások, illetve az
SBKU bevezetése 2011-től kezdődően blokkonként történik majd, a technológiai módosítások
Medgyesy
megvalósulásának függvényében.
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A diagnózis: Paks tudott újat mutatni!
Ipar a város egyik oldalán,
nagy domb a közepén, gumigyár a másik végén. És persze valahol ezek között a
Dunaújvárosi Főiskola, népszerűbb nevén a DUF. Itt került
megrendezésre a Nemzetközi
Atomenergia-ügynökség (NAÜ)
atomerőműves diagnosztikai
rendszerekkel foglalkozó kutatási projektjének soron következő munkatalálkozója.
Erről faggattuk dr. Eiler János műszaki főszakértőt a PA Zrt.-től és
Glöckler Oszvaldot, a NAÜ folyamatirányítási területének tudományos titkárát. Íme az eredmény:
A NAÜ tevékenysége nemzetközi szinten többrétű: konferenciákat
szervez, kiadványokat jelentet meg,
de számos projektet is koordinál.
Ezen projektek egyike az atomerőműves diagnosztikával, illetve
diagnosztikai rendszerekkel foglalkozó ún. Coordinated Research
Program, azaz Koordinált Kutatási
Program. A NAÜ szerepe itt az,
hogy egy számos országot érintő

kutatást koordinál, bár pénzügyi
támogatást nem ad a projekthez,
mely 4 fő témakört vonultat fel: (1)
on-line állapotmonitorozás, (2) fejlett jelfeldolgozási és analízistechnikák, (3) reaktor jel-zaj analízis és
(4) mechanikai rezgés/akusztikus
monitoring technikák.
De miért is van szükség diagnosztikai kutatásokra? A válasz
egyszerű: az erőművek öregszenek, ezért fontos az, hogy a berendezések állapotáról megfelelő
információval rendelkezzenek
az üzemeltetők. Mindenképpen
pozitív az is, ha a már megindult
problémák alakulását előre tudják
jelezni, ha nem várják meg, amíg
nagyobb baj történik. Ezt segítik
elő a diagnosztikai rendszerek.
A világ atomerőművei esetében
jelenleg 25-28 év az átlagéletkor.
Egyre nagyobb szükség van ebben a
korban a monitorozásra, a diagnosztikára, hiszen az erőművek végső
soron hasonlítanak az emberi szervezetre: az embereknek, ahogy idősödnek, egyre többet kell orvoshoz
járni, az erőműveknél pedig egyre
több vizsgálatra van szükség. Nem

FOTÓ: EILER JÁNOS

A NAÜ diagnosztikai projekteseinek látogatása Pakson

meglepő módon a közeljövőben több
megfigyelésre lesz szükség Pakson
is, akárcsak a többi erőmű esetében.
A DUF-ra most több országból érkeztek vezető kutatók, hogy egyeztessenek, illetve összeállítsák a készülő
kutatási jelentés egyes részeit: amerikaiak, oroszok, kanadaiak, dél-koreaiak, csehek, japánok, angolok, norvégek és svédek mind jelen voltak.

A munkacsoportok évente kétszer találkoznak, addig a résztvevők
otthon kutatnak - mindenki a maga
területén. A DUF-on tartott egyhetes, kutatáskoordinációs találkozón
a magyar oldalt – több más kolléga
mellett - Pór Gábor docens (BME/
DUF), Végh János tudományos igazgató (KFKI AEKI) és Kiss Gábor csoportvezető (PA Zrt.) képviselte.

Jelenleg a diagnosztikai projekt
utolsó évében járunk, 2010 végén
fejeződik be a folyamat. A változó
helyszíneken rendezett találkozók
közül a következő Washington államban lesz a Pacific Northwest
National Laboratory-ban. Mikor
lezárul a projekt, a NAÜ kiadja
a vonatkozó „kutatási jelentést”
2011-ben.
A diagnosztikai „kutatási jelentés” nagy előnye, hogy ötleteket
adhat mind a 30, atomerőművel
rendelkező NAÜ-tagország szakemberei számára. A jelentés egyébiránt ingyenesen letölthető lesz a
szervezet weboldaláról.
De vissza a jelenhez: a DUF mellett
természetesen a paksi atomerőmű
sem maradhatott ki a szakembercsoport programjából. Az erőműben
tett látogatás során dr. Eiler János
és Kiss Gábor fogadta a nemzetközi
vendégcsoportot. A szokásos látogatókör megtétele után megmutatták a
kutatóknak a paksi erőmű diagnosztikai rendszereit is. A diagnosztikai
laborban egy mini-előadássorozat
várta a NAÜ projekteseket, majd a
Karbantartó és Gyakorló Központban

tett látogatás következett. A legtöbb
résztvevő nem ismerte a VVER-erőműveket, így kiemelt érdeklődéssel
fogadták az újdonságokat, és nagyon
tetszett nekik, mikor bemászhattak
egy VVER-gőzfejlesztőbe.
A paksi erőmű büszke lehet arra,
hogy itt sikeresen és konstans módon
működik az a fajta monitoring, illetve
diagnosztika, melyről fent már esett
szó. Nem minden erőműben van
ugyanis sikeres alkalmazása ennek a
fajta monitoringnak. Ahogy az Eiler/
Glöckler szakemberpáros fogalmazott: a diagnosztikai berendezések
konkrét alkalmazása és működése
Pakson jelen van, állandó része az
erőmű működésének.
A jövőre nézve többféle szerepet
is kaphat a monitoringrendszer,
konkrétan az üzemidő-hosszabbításban is fontos tényező lehet,
hiszen a jelenben elvégzett diagnosztika és monitoring segít a jövőbeli folyamatok megbecsülésében.
Ezért is összegzett úgy a NAÜ-s
szakértő, hogy a monitoringrendszer kiépítése hosszú távon jó befektetés volt.
Simon Zoltán

Villamosenergia-ipari vegyészeti továbbképzés
A Paksi Atomerőmű Zrt. vegyészeti főosztálya ötödik alkalommal szervezte meg a
villamosenergia-ipari vegyészeti továbbképzést a Hotel Orchideában 2010. március 4-5-én. A rendezvényt Cziczer János
üzemviteli igazgató nyitotta meg. A továbbképzésen 75 fő vett részt a magyarországi
erőművekből és a víz-, gáztechnológiával
foglalkozó hazai és külföldi beszállítók képviseletében, a rendezvény szervezője Doma
Árpád és Rozmanitz Péter.
Az első nap levezető elnöke dr. Schunk
János (PA Zrt.) és Nagy Márton (Dunamenti Erőmű Zrt.) volt, a következő előadások
hangzottak el:
• Németh Enikő (PA Zrt.): A paksi
atomerőmű szekunder köri közegeinek
korróziótermék-vizsgálata ICP-OES készülékkel,
• Juhász Ilona (Mol): Erőművi kenőanyagok állapotvizsgálata,
• Varjúné Baracska Ilona (PA Zrt.): Olaj-

és gázvizsgálatok a paksi atomerőműben,
• Rácz Ferenc (GENA Kft.): Hűtőtornyos
hűtés, vízkezelés tapasztalatai,
• Hilt László (NALCO Kft.): Nagynyomású tápvízrendszerek korszerű korrózióvédelme a NALCO - 3DTfB technológiával,
• Baczoni András, Székely István (NALCO Kft.): Új technológiák a hűtőrendszerek
stressz alapú vezérlésére,
• Justyna Warczok, Michal Jurkiewicz
(DOW): Átfogó vízkezelési és egyéb technológiai megoldások,
• Kovács Gábor (HACH LANGE Kereskedelmi Kft.): Erőművi online és laboranalitikai műszerek – áttekintés, oldottoxigénmérés - új lumineszcenciás Orbisphere
oldott oxigén mérőműszerek,
• Bolla Gábor (Lab-Comp Kft.).: Laboreszközök és műszerek erőművi vizsgálatokhoz,
• Cserháti András (PA Zrt.): A paksi
atomerőmű bővítésének lehetőségei.

A második napot Elter Enikő (PA Zrt.)
levezető elnök nyitotta meg. A következő
témakörök kerültek sorra:
• Lozsi Gábor (PA Zrt.): Új pótvíz-előkészítő technológia kiválasztása,
• Boza István (Mátrai Erőmű Zrt.): Hib-

rid hűtőrendszerek új, 600 m3/h teljesítményű pótvíz-előkészítőjének üzemviteli
tapasztalatai a Mátrai Erőmű Zrt.-nél,
• Otterbein János (PA Zrt.): Membránszűrési tapasztalatok a technológiai bórsavoldatok tisztításában,

• Paszera András (Messer Kft.): Vízkezelési technológiák erőművekben – ipari
gázokkal.
Az előadásokat követően kerekasztalbeszélgetés következett, ahol az erőművek
beszámoltak az aktuális megoldott és megoldandó feladataikról. A budapesti erőmű a
nagynyomású kazán tápvizének lúgosítása,
trisó kiváltásáról elhangzott beszámolóját
követően ezekkel a feladatkörökkel további témaként foglalkoztak a továbbképzés
résztvevői. A közreműködők egy része látogatást tett az atomerőműben. A jelenlévők
nagyon hasznosnak tartották a továbbképzésen elhangzott előadásokat és a további
személyes információcsere ilyen szervezett
lehetőségét az iparági szakemberek között.
Az évenkénti további szervezési munkát
továbbra is igényeli a vegyészeti szakma a
paksi atomerőműtől, az iparág meghatározó gazdasági egységétől.
Orbán Ottilia, vegyészeti főosztály

Időszakos tűzvédelmi, munkavédelmi és baleset-elhárítási oktatás az atomerőműben
2010-ben is lezajlott az évenként szokásos tűzvédelmi, munkavédelmi és
baleset-elhárítási oktatás. Az oktatás
célja a munkavégzés során alkalmazandó alapismeretek felfrissítése,
illetve szinten tartása, az új információk (például belső szabályozási vagy
jogszabályi változások) ismertetése,
valamint az elmúlt év tapasztalatainak, tanulságainak közzététele.
A munkavállalók beosztásuknak megfelelően (azaz attól függően, hogy vezető vagy
műszaki beosztású, illetve adminisztratív
állományú munkavállalók-e) különböző
tartalmú és mélységű képzésben részesültek. Az előadások februárban és márciusban, különböző időpontokban zajlottak,
így segítve elő, hogy mindenki össze tudja
egyeztetni a napi feladataival a kötelező
képzés teljesítését.
Az egyes szakterületekhez tartozó
előadásokat Lukács Tamás tűzvédelmi
mérnök (munka- és tűzvédelmi osztály),
Hajnády György munkavédelmi főelőadó
(munka- és tűzvédelmi osztály) és Herman
Attila szervező-tervező mérnök (baleset-elhárítás) tartották.
A tűzvédelmi előadás a következő fő területeket fogta át:
• az atomerőmű 2009. évi tűzvédelmi
helyzete,
• tűzesetek rövid bemutatása,
• ellenőrzések tapasztalatai,
• aktualitások,
• tűzriadó gyakorlat.

Közlekedési utat keresztező kábelek, vezetékek
feletti átjárás szabályos megoldása

Az elmúlt év tűzvédelmi szempontból is
eredményes volt, mivel nem történt tűzeset.
Az előadásból kiderült, hogy az automatikus
tűzjelzések túlnyomó része elektromos meghibásodásokra vezethető vissza. Az előadó felhívta a figyelmet, hogy akár még egy odaégetett pirítós is aktiválhatja a füstérzékelőket.
A tűzvédelmi ellenőrzések tapasztalatai
azt mutatják, hogy az adott munkaterületeken dolgozók időnként megfeledkeznek
arról, hogy a tűzoltói felvonulási területeket
(például a habbeöntő nyílások vagy a tűzcsapok előtti területet) szabadon kell hagyni, azokat sem járművekkel, sem munkaanyagokkal nem szabad eltorlaszolni.
Az aktualitások keretében szó esett a
kézi tűzoltó berendezések cseréjéről (ez
minden héten hétfőtől csütörtökig 07000830 között lehetséges) és ellenőrzéséről
(ami negyedévente kötelező), a területbejárásokról és a vezetői ellenőrzések tűzvédelmi szempontjairól. Ezenkívül a liftből
mentés statisztikái, tanulságai is ismertetésre kerültek.

A munkavédelmi előadás a munkavédelemre vonatkozó szabályok rendszerének
áttekintése után tájékoztatást nyújtott az
atomerőmű munkavédelmi szabályozásának változásairól. A változások a következő
területeket érintik:
• veszélyes munkaeszközök munkavédelmi üzembe helyezése (munkavédelmi
szabályzat, 12. számú melléklet),
• az átlátszó vagy áttetsző ajtók, kapuk
törés elleni védelme,
• a veszélyesnek nem minősülő munkaeszközök ellenőrző felülvizsgálata
(FEL002 eljárásrend),
• az azonos munkaterületen dolgozó, különböző PA Zrt.-s szervezetek és/vagy
vállalkozók alkalmazásában álló munkavállalók munkavégzésének összehangolása, illetve az ezzel kapcsolatos
felelősségek,
• a segédmotoros kerékpárok és kerékpárok felszerelése, illetve az azokkal történő közlekedés,
• a pszichoszociális kockázatok, kiemelten
a munkahelyi stressz,
• a beszállással végzett tevékenységekre
vonatkozó belső szabályozás rendje,
engedélyek formátumai (FIB401 eljárásrend).
Az előadás második részében az elmúlt
év munkabaleseteinek és munkavédelmi
ellenőrzéseinek tanulságai kerültek terítékre. A három napon túli munkabalesetek számának alakulásában 2009-ben is
folytatódott az évek óta tartó, örvendetes
csökkenő tendencia.
Az elcsúszás, az elesés és a zuhanás a leggyakoribb munkabaleseti ok mind az atom-

erőműben, mind az európai tagállamokban
a három napot meghaladó munkakieséssel
járó munkabalesetek között. Az elcsúszási
és elesési munkabalesetek megelőzhetők a
következő szempontok biztosításával:
• a problémás területek felderítése,
• kockázatértékelés (megfelelő intézkedések, visszaellenőrzés),
• megfelelő megvilágítás, jó láthatóság,
• biztonságos padlóburkolat, lépcsők sérülésmentessége,
• rend és tisztaság biztosítása a munkahelyen,
• akadálymentes közlekedési útvonalak
(kábelek vezetése),
• előírásoknak megfelelő lábbelik használata,
• síkosság megszüntetése, csúszásmentesítések,
• biztonsági és egészségvédelmi jelzések
alkalmazása,
• foglalkoztatottak felelőssége (oktatások,
utasítások betartása),
• körültekintő, figyelmes közlekedés.

Lépcsőszakaszok figyelemfelhívó jelölése

Az előadó felhívta a figyelmet, hogy a
munka- és tűzvédelmi osztály honlapján
az oktatáshoz kapcsolódó további hasznos
anyagok (stresszkezelési technikák, szemtorna, veszélyjelzések stb.) érhetők el, illetve tölthetők le.
A baleset-elhárítási előadás – az előző
szakterületek tematikájához hasonlóan
– a veszélyhelyzet-kezeléssel kapcsolatos
alapismereteik áttekintéséből és az elmúlt
év tapasztalatainak ismertetéséből állt. Az
előbbi keretében az Irányítási Rendszer
Kézikönyv függelékében található Átfogó
Veszélyhelyzet-kezelési és Intézkedési
Terv (ÁVIT) legfontosabb részei kerültek
áttekintésre. Így az atomerőmű területén
tartózkodók védelme érdekében tervezett
intézkedések, illetve az ehhez rendelt
eszközrendszer. A szabályozásokban leírt
gondolatokat a lényegre koncentrálva, az
elmúlt év – elsősorban a gyakorlatokon
szerzett – tapasztalataival kiegészítve
hangzott el. Az előadó felhívta a figyelmet:
a képzésnek az is célja, hogy mindenki
vegye sorra mindazokat a tennivalóit,
amelyeket akár gyakorlaton, akár valós
eseményben ismernie és követnie kell.
Bemutatta azokat a forrásokat is, ahol az
érintett témakörök részleteikbe menően és
témakörönként is elérhetők.
A szervezők felhívják mindazoknak a
munkavállalóknak a figyelmét, akik még
nem vettek részt az ez évi időszakos tűzvédelmi, munkavédelmi és baleset-elhárítási
oktatáson, hogy pótoktatást egységesen
minden állomány részére március 25-én,
08.00 és 10.00 órakor tartanak.
Prancz Zoltán
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Társasági szakkifejezéstár
A technikai fejlődés, a gazdasági változások, de az egyszerűnek tűnő mindennapi
élet is egyre inkább újabb és újabb fogalmakkal, új kifejezésekkel ismertet meg
bennünket. Mik is azok a fogalmak, mit
értünk fogalmak alatt?

Sugárvédelmi szolgálat

A sugárvédelmi megbízottak hálózata
közel 20 éves múlttal rendelkezik a
paksi atomerőműben.

– Hány sugárvédelmi megbízott van az erőműben és milyen területeket fognak át?

– Az erőmű szervezeteinél közel 90
sugárvédelmi megbízott és helyettes tevékenykedik, de nem szabad megfeledkezni
azokról a megbízott kollégákról sem, akik
külső cégeknél látják el a sugárvédelmi
megbízotti feladatokat, ők kb. 40-en vannak. Az, hogy osztály- vagy üzemszinten,
illetve melyik külső cégnél kell megbízást
adni, azt a sugárveszélyes tevékenység
jellege, a munkaterület határozza meg.
A megbízotti hálózat igyekszik lefedni az
erőmű teljes területét, így a legnagyobb
a karbantartás és az üzemvitel területét
képviselő megbízottak létszáma, de a biztonsági és a humán területről is vannak
megbízottaink.

– Miből áll a sugárvédelmi megbízottak feladata?

– Egy-egy szervezetnél ők azok, akik a
főjavítási munkáknál a dózistervezést végzik a dozimetriai osztály munkatársainak
segítségével, akik a laboratóriumokban,
anyagvizsgálat, kalibrálás során használt
sugárforrásokat nyilvántartják, kezelik,
fokozottabban figyelnek a területükön a
sugárvédelmi szabályok betartására, és ezt
ellenőrzik is. Fontos szerepet töltenek be az
új belépők első, régebbi kollégáik kiegészítő vagy soronkívüli oktatásában egy-egy új
sugárveszélyes munka, technológia bevezetése és berendezés üzembevétele előtt.
Ők azok, akik soronkívüli munkahelyi sugárvédelmi szabályzat (MSSZ) vizsga előtt
segítenek a munkatársaiknak felkészülni.
Ezért is fontos számukra az alapfokú
sugárvédelmi képzettségnél magasabb
szintű ismeretanyag megszerzése a bővített sugárvédelmi ismeretek tanfolyamokon.

– Milyen gyakorisággal tartotok képzéseket a sugárvédelmi megbízottaknak?

– Évenként legalább két alkalommal
képzéseken találkozunk a megbízottakkal.
Az év elején tartjuk a főjavítást megelőző
tájékoztatót. Ekkor az elmúlt évben a sugárvédelmi szakterület által kivizsgált
eseményeket és azok tanulságait, intézkedéseit, az előző évi főjavítások sugárvédelmi tapasztalatait, az előírások, valamint az
adott évi főjavítások várható sugárvédelmi
kérdéseit ismertetjük.
A főjavításokat követően kétnapos továbbképzést tartunk változó helyszíneken. 2009.
november 17-18 között Mór adott otthont a
már 12. alkalommal megrendezett őszi
sugárvédelmi továbbképzésnek. Ezeken a
képzéseken mindig igyekszünk a szokásos

Miniportré 3 fiatal erőművessel
vizsgáljuk fizikai és kémiai szempontból.
Emellett a többi labor munkájából is kivesszük a részünket, ha szükséges.

– Hogyan segítik a munkádat a már jó
ideje itt dolgozó kollegáid?
– Türelemmel és szeretettel vannak
felém. Készségesen segítenek, ha bármi
problémám van. Ha kell, többször is elmagyarázzák, megmutatják a kérdéses
dolgokat. Nagyon jó a kollektíva. Olyanok
vagyunk, mint egy nagy család – annak
minden örömével és bánatával.

Gyenes Linda (24), analitikus laboráns
(üzemviteli igazgatóság)

––––––––––––––––

– Mivel foglalkozol az erőműben?

– 2007 júliusában a sugárvédelmi osztály kibocsátás-ellenőrző laboratóriumába
kerültem mint előkészítő laboráns. Itt főként adminisztratív tevékenységet folytattam, de ez alatt az idő alatt még jobban
megerősödött bennem az elhatározás, hogy
laboráns munkát végezzek. 2009. január 1jén kerültem a vegyészeti osztály olajlaboratóriumába mint analitikus laboráns. Itt
az erőműben használt különféle olajakat

FOTÓK: BODAJKI ÁKOS

Linda az Energetikai Szakközépiskolában
(ESZI) végzett környezetvédelmi (nukleárisenergia-ipari) technikus szakon. Az erőműben
2007 júliusától dolgozik.

– Mindig erről álmodoztam. Itt azt csinálhatom, amit tanultam, és ami közel áll
hozzám. Az iskola nagy szerepet játszott
abban, hogy megszeressem a labormunkát. Az erőműben lehetőség van arra, hogy
kamatoztassam és továbbfejlesszem azt,
amit tanultam. Bár számomra a szakmai
tényezők voltak a legfontosabbak, nem elhanyagolható az sem, hogy az erőmű híres
módon stabil létbiztonságot nyújt.

témákon - főjavítás tapasztalatai, szakterületi kivizsgálások, várható feladatok - túl
aktuális, érdekes területeket is bemutatni.
Így tavaly a Bátaapátiban létesített Nemzeti
Radioaktív Hulladéktároló közel egyéves
üzemeltetésről, az erőmű 4. blokkján végzett sipping-vizsgálat eredményeiről, tervezett új atomerőművi blokkok létesítéséről
és a KFKI telephelyéről elszállított kiégett
fűtőelemek csomagolásának, szállításának
engedélyezési problémáiról, azok megoldásáról hallhattak előadásokat.
Mindig keressük azokat a témákat,
amelyek sugárvédelmi szempontból hasznosítható tapasztalatokat, de mégis a napi
gyakorlattól eltérő ismereteket hordoznak.
Ezeken a továbbképzéseken mindig
kötetlenebb és közvetlenebb a megbízot-

Fiatalság, céltudatosság

A paksi atomerőmű országos szinten
úgy ismert, mint stabil egzisztenciát biztosítani képes, munkavállaló-barát cég.
Fiatal dolgozókkal beszélgettünk arról,
hogy miért választották az erőművet,
illetve mivel telnek munkanapjaik.

– Miért döntöttél úgy, hogy az erőműbe jössz dolgozni?

– Mióta szervezed a képzésüket és
milyen kapcsolatban állsz velük?

FOTÓK: BODAJKI ÁKOS

Valamikor évtizedekkel ezelőtt rendelet
írta elő a sugárvédelmi megbízottak és
helyetteseik kinevezését, amely az erőműben egy megbízotti hálózattá szerveződött
a sugárvédelmi osztály, napjainkban pedig a sugár- és környezetvédelmi főosztály
szakmai irányításával, támogatásával.
Február végén az irodaépületben tartották
tájékoztatóikat, ennek kapcsán kérdezem
Antus Andreát a sugárvédelmi szolgálat
munkáját irányító vezető sugárvédelmi
mérnököt a képzés eredményességéről, a
sugárvédelmi megbízottak feladatairól.

Hanol Péter (24), technológus mérnök
(létesítmény-fenntartási igazgatóság)

Péter az ESZI-ben gyengeáramú ipari
elektrotechnikusként végzett 2005-ben,
majd a Kandó Kálmán Villamosmérnöki
Főiskolán folytatta tanulmányait a műszertechnika és automatizálási szakirányon. Az
erőműben 2009 óta dolgozik.

szönhetően. Az utolsó évemben a biztonsági
rendszerek osztály elektronikai művezetésén voltam gyakorlaton egy kooperatív szerződés keretei között. Miután megszereztem
a diplomámat, 2009 szeptemberétől sikerült
is elhelyezkednem az osztályon.

– Mivel foglalkozol az erőműben?

– Technológus mérnökként alkalmaznak egy újonnan felállított mérnöki csoport
tagjaként. Jelenleg a szabályozós csoport
területein gyűjtöm a tapasztalatokat. Részt
veszek az osztályhoz tartozó művezetők által végzett feladatokban, ezzel is segítve az
ő munkájukat. Ide tartozik a technológiai
problémák megoldása, javaslati, illetve terepmunka szinten. A most zajló irányítástechnikai rekonstrukció során új eszközök
kerülnek bevezetésre a régi eszközök kiváltására. Ezen eszközök kiválasztása, megismerése, kezelése, a régi rendszerbe való
beillesztése, illetve a tapasztalok átadása a
csoport többi tagja felé is hozzám tartozik.

– Hogyan segítik a munkádat a már jó
ideje itt dolgozó kollegáid?
– Könnyű volt a beilleszkedésem. Közhelynek hangzik, de igaz, hogy jó itt a
kollektíva. Szakmailag sokat tanulhatok a
segítőkész, tapasztalt kollégáktól.
––––––––––––––––

– Miért döntöttél úgy, hogy az erőműbe jössz dolgozni?

– Paksi lakosként szerettem volna Pakson elhelyezkedni a szakmámban, és a
paksi atomerőmű üzemidő-hosszabbítása,
illetve bővítése vonzó lehetőséget kínált
számomra. Főiskolás éveim alatt kötöttem
egy tanulmányi szerződést az erőművel kiemelkedő tanulmányi eredményeimnek kö-

tak kapcsolata a sugárvédelmi szervezet
vezetőjével, kollégáival, bátrabban vetnek
fel problémákat és tesznek fel kérdéseket
vagy javító szándékú javaslatokat.

Rückert Péter (25), elemző mérnök
(műszaki igazgatóság)

– Ketten szervezzük, irányítjuk a sugárvédelmi szolgálat munkáját. A képzések
szervezési részét főként a kolléganőm, Zakóné Bárdosi Gyöngyi végzi. Én 2000. év
végétől, a sugárvédelmi osztályra kerülésem óta irányítom a megbízotti hálózatot.
Rendszeresen keresnek a megbízottak
bennünket, hol egy eseti oktatási kéréssel,
hol egyedi sugárvédelmi problémákkal.
Természetesen ez a segítség visszafelé is
működik. Sokszor aktívan közreműködnek
a hiányosságok felszámolásában, javaslatot
tesznek az MSSZ módosítására, vagy segítenek bevezetni, megismertetni egy-egy új
intézkedést. Ami igazán hálózattá teszi ezt
a szervezetet az, hogy a képzéseken megismerve egymást, tudják, kihez forduljanak, kit
keressenek nemcsak a sugárvédelmi szervezetnél, hanem a társszervezeteknél is.

– A jövőre nézve várható valamilyen
változás a képzés, illetve a feladatok
terén?

– Az elmúlt években sok megbízott kolléga nyugdíjba ment, így ezen a területen is
fontos volt az utánpótlás, a friss megbízással rendelkezők képzése, beilleszkedése a
hálózatba. Ezek a kollégák most kezdik összegyűjteni a tapasztalatokat, ismerkednek
a feladatokkal, az ő megbízotti munkájukat
még fokozottabban kell támogatni.
Úgy gondolom, hogy a megbízotti hálózaton keresztül kölcsönösen segíteni tudjuk egymás munkáját.
Lovásziné Anna
Péter a pécsi Nagy Lajos Gimnáziumot
követően a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Karán folytatta tanulmányait. Az
erőműben tavaly nyár óta dolgozik.

– Miért döntöttél úgy, hogy az erőműbe jössz dolgozni?

– Már középiskolában eldöntöttem,
hogy fizikával szeretnék foglalkozni a
továbbiakban. Jelentkeztem a Műegyetemre mérnök-fizikus szakra. Harmadév
végén szakirányválasztásnál a nukleáris
technika modult választottam, mert az
tetszett a négy modul közül a leginkább.
Szerettem volna a lakhelyemhez viszonylag közel elhelyezkedni, és ehhez az
erőmű volt a legalkalmasabb az én végzettségemmel. Az egyetem alatt is már
a nukleáris technikával foglalkoztam, és
a cégről azt hallottam, hogy jó kereseti
lehetőséget biztosít, így nem álltam nehéz döntés előtt, amikor munkahelyet választottam. Örülök, hogy sikerült felvételt
nyernem az erőműbe.

– Mivel foglalkozol az erőműben?

– A fejlesztési és elemzési osztály
PSA-csoportjának a tagjaként dolgozom.
Még betanuló fázisban vagyok, melynek
során egyrészt a PSA elemzési módszert
sajátítom el, másrészt gépésztanfolyamokon igyekszem megismerni az erőmű
felépítését. A későbbiekben valószínűségi biztonsági elemzések készítése lesz a
feladatom.

– Hogyan segítik a munkádat a már jó
ideje itt dolgozó kollegáid?

– Munkatársaim segítőkészek, az én
érkezésemnek köszönhetően szerveztek
egy külön tanfolyamot, amelyen az erőmű munkatársai közül mások is részt
vettek végül. Ez egy bevezetést nyújtott
a munkámhoz szükséges tudás megszerzéséhez. Ha bármit kérdezek a kollegáimtól, szívesen válaszolnak és magyaráznak nekem. Amikor valamit keresek,
elmondják, hogy hol találhatom meg a
kérdésemre a választ.
Simon Zoltán

A fogalmak a valóság megismerésének
egyik alapformái, melyek segítségével a
tárgyak, jelenségek, folyamatok lényeges
vonatkozásait tükrözzük vissza. A fogalmak dolgok, tárgyak, személyek tulajdonságai, közöttük fennálló vélt vagy valós
kapcsolatok, összefüggések.
Vannak a fogalmak működését bizonyos
határokon belül jól leíró elméletek, melyek
hatékony alkalmazásra találtak a logika,
a nyelvészet, az informatika és a deduktív
tudományok területén. A fogalmak első
osztályozását Arisztotelész görög tudós
és filozófus, a modern európai tudomány
atyja és előfutára végezte el, és az ő munkássága révén létrejött elméletet nevezzük
klasszikus fogalomelméletnek.
Napjainkban, amikor a televíziót nézzük,
hallgatjuk a híreket, de akár, ha a számítógép elé ülünk és egy program újabb
verzióját töltjük le, akkor is ismeretlen
meghatározásokkal kell szembesülnünk.
Így van ez a különböző szakmákban és a
műszaki életben is.
Az atomerőműben különösen fontos szerepe van a műszaki kifejezések, fogalmak,
szakmai meghatározások pontos ismeretének. Egy-egy területen pontosan ismerni
kell a különböző jelöléseket, rövidítéseket
és számokat. Ebben van nagy segítségünk
a portálrendszeren belül Társasági szakkifejezéstár, ami a főoldalon a Tájékoztatás,
kommunikáció címszó alatt található. Itt
férünk hozzá a Társasági szótárhoz és
a Társasági szakkifejezéstárhoz. A szótárban angol, francia, német, olasz szavakra
kereshetünk rá, és az idegen szavaknak
és kifejezéseknek is megkapjuk a magyar
megfelelőjét. A kifejezéstár elérhető még a
Közérdekű információk - Belső tájékoztatás lapon belül is.
A Társasági kifejezéstár segít eligazodni az
atomfizika, az SAP-szótár, az IRK-kifejezéstár,
az informatika, az Európai Unió szavainak
rejtelmeiben. Itt található az Arcképcsarnok
és a Kronológia, mely az atomenergia kultúrtörténetének megismeréséhez segít hozzá.
Az eligazodáshoz kezdjük ezen meghatározások tisztázásával:
- Atomfizika: Azoknak a fizikai ismereteknek hazánkban elterjedt közös megnevezése, amelyek feltárják az anyag diszkrét
alkotórészeit és a közöttük ható elemi kölcsönhatásokat.
- SAP: a világ vezető integrált vállalatirányítási rendszere. A német „Systemanalyse
und Programmentwicklung”-ból, aminek
jelentése „rendszerelemzés és programfejlesztés”.
- IRK: Irányítási Rendszer Kézikönyv, a társaság irányítási politikáját és az integrált irányítási rendszerét bemutató dokumentum.
- Informatika: (legközelebbi angol megfelelője az information technology, IT) önálló
tudományág, amely az információk rögzítésével, kezelésével, rendszerezésével,
továbbításával foglalkozik, és tevékenységét főként számítógépeken végzi.
- EU: Az Európai Unió (EU) (angolul European
Union (EU), egy túlnyomórészt Európában
található, 27 tagállamból álló gazdasági és
politikai unió.
- A Kronológia időrendben mutatja az
olyan érdekes eseményeket, mint például
az iránytű használatát a kínaiaknál, vagy
hogy 1990. április 5-én D. M. Eigler és
E. K. Schweizer 35 xenonatomból kirakja
cégük, az IBM betűjelét, és ettől kezdve
gyakorlatilag tetszés szerint tudnak atomokat mozgatni és áthelyezni.
- Az Arcképcsarnok pedig Démokritosz
görög filozófustól kezdve a világ neves
kutatóin át bemutatja a magyar tudományok nagyjait, mint például Zipernowsky
Károly mérnököt, Császár Elemér fizikust,
Neumann János matematikust és társait,
kiknek szobrai az erőmű Paksi disputa
szoborparkjában is láthatók.
A Társasági kifejezéstár sok hasznos információval szolgál, ami megkönnyíti a bonyolultnak tűnő szövegek értelmezését, segíti
munkánkat. Használjuk hát, és éljünk az
elektronikus portálrendszer előnyeivel!
Lovásziné Anna
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Évértékelés és jövőtervezés

Aktuális információk,
évfordulók március
közepétõl április közepéig

MÉSZ-küldöttgyűlés zajlott Balatonfüreden

Március 22.
- A víz világnapja
Az Egyesült Nemzetek Szövetsége
Közgyűlésének 1992-93. évi 47. ülésszaka – az 1992. évi dublini környezetvédelmi
világkonferencia javaslatára – március 22ét a víz világnapjává nyilvánította.
Március 23.
- Meteorológiai világnap
Március 23-án, a meteorológiai világnapon az 1950-ben Bécsben megalakult - 1951-től az Egyesült Nemzetek
Szövetségének szakmai szervezeteként
működő - Meteorológiai Világszervet
(WMO) tevékenységére irányul a figyelem.
Kofi Annan, az ENSZ főtitkára, a WMOt a „legelső hálózatépítőnek” nevezte.
(Időjárás-megfigyelési Világszolgálat)
Március 27.
- 60 éve termel villamos energiát
a Mátravidéki Erőmű
1950. március 27-én avatták fel a
Mátravidéki Erőmű első részlegét. A rózsaszentmártoni lignittelepre alapozott Apc
község közelében felépített 90 ezer KW
teljesítményű villamosmű a budapesti
népligeti alállomásra küldte az áramot, s
innen a főváros házaiba, gyáraiba.
Április 1.
- A bolondozás, a tréfálkozás napja
Az ismerősök beugratása népszerű és tréfás szórakozás. 1957. április 1-jén furcsa
hírt közölt a BBC hírműsor, a Panorama:
Rendkívül jól sikerült a dél-svájci spagettiszüret. A bő termés a szokatlanul enyhe
télnek volt köszönhető, magyarázta a
műsor vezetője, miközben a nézők egy
svájci családot láthattak, amint fákról szedik a spagettit. Noha nyilvánvalóan tréfa
volt, meglepően sokan bedőltek neki.
Április 4.
- Sevillai Szent Izidor,
az internet védőszentje
Az internet megszállottjai az 560. április 4-én
született Sevillai Szent Izidort, a teljes világot
behálózó digitális adatpálya védőszentjévé
fogadták. Izidor „szakmabeli”, hiszen ő alkotta meg a legrégebbi egyházi adatbankot.
Április 7.
- Az egészség világnapja
1948. április 7-én az ENSZ szakosított
intézményeként megkezdte működését
az Egészségügyi Világszervezet (WHO).
A WHO célja a nemzetközi egészségügyi
munka irányítása, továbbá hatékony részvétel a környezet védelmében.
Április 14.
- Műegyetemi Állásbörze
Április 14-15. között kerül megrendezésre a Műegyetemi Állásbörze a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
központi épületében. Van két nap, amikor
több mint száz cég, hatezer diák, közel
kétezer állásajánlat egyetlen helyre koncentrálódik.
Sipos László

Beszámolás és elszámolás. Ezzel kezdődik általában egy költségvetéssel
gazdálkodó szervezet (gazdálkodási)
évkezdő első nagy eseménye.

zetői is, mert itt voltak, és hallották, hogy
mi érdekelt leginkább bennünket. Azt is
megtapasztalták, hogy ha megfelelő juttatásban részesülnek a dolgozók, akkor
nem a filléren jár a dolgozó agya, hanem
a munkán, és érzi, átéli a gazda szerepét,
gazdaszellemmel áll a munkájához, éjjel
és nappal azon gondolkodik. Most nem panaszáradat zúdult a vezetők fejére, hanem
a „köszönjük”, illetve azok a fontos kérdések, amelyek a munkáról szóltak, annak
érdekében hangoztak. A korkedvezmény
helyre állítása, a VBKJ 25%-os adóteher-átvállalása, a túlórák pótlékolása, valamint az
inflációkövető keresetfejlesztés eléréséhez
bölcs partnerre találtunk az erőmű vezetésében.
Ezen a háromnapos küldöttgyűlésen
a vezetőkkel együttgondolkodó emberek
tervezték a jövőt, szem előtt tartva azt a
nagyon fontos feladatot, hogy továbbra
is fiatalítani kell a szervezetünk tisztségviselőit. Nem panaszkodhatunk ezen a
téren sem, mert szervezetünk tisztségviselőinek egyharmada harminc év körüli. Most kell megtanulniuk, hogy mit
biztosít a Munkatörvénykönyve, és mit
ad azon felül a Kollektív Szerződés. Mit
értek el mások az országban, és mit értek
el a paksi szakszervezetek. Mit jelent ezt

A bonyolult munkarendben dolgozó kollektíva nehezen szervezhető úgy, hogy
Pakson tarthassuk meg a sok munkát
igénylő évértékelő beszámolót, valamint
a költségvetés elkészítését, megvitatását,
elfogadását. A kollégáink pénzéből gazdálkodunk, amit szigorú szemek figyelnek és
vizsgálnak. Minden forint mérlegre kerül.
A jövőnk érdekében meghatározzuk, hogy
hová kerüljön a tagdíj, mire költsünk, mire áldozzunk, melyik bankba kezeljük és
hol legyen helye. Mindenki érzi, hogy az
erőmű bővítése izgalmas esemény lesz,
ahol a szakszervezeteknek már most jelen
kell lenni, a humánpolitikai célkitűzéseket
is most kell megjeleníteni. Még itt dolgozunk jó néhányan, akik az 1982–es első
blokkindítás előtt jöttünk ide dolgozni, és
emlékünkben őrizzük azokat a szociális és
kulturális körülményeket, amelyek meghatározták a munkánk minőségét, azt, hogy
szívvel lélekkel tettük a dolgunkat.
Nem az események után kullogó, hanem
az eseményekkel együtt cselekvő vezetést
jelenítünk meg. Tudják ezt az erőmű ve-

az érdeket védve tervet teljesíteni és biztonságosan üzemelni, és mit jelent meghúzódni a szakszervezet árnyékában, és
minden nap azzal a belső tudattal élni,
hogy ezt a VBKJ-értéket, bérfejlesztést
és a túlóra pótlékolásából generálódott
többletjövedelmet is mások értékvédő
áldozata által élvezhetem.
Ugyanakkor még semmit sem beszéltünk a korkedvezmény helyreállításáról.
Nos, az emberek tudják, hogy minden
érdekvédő szervezetet a tagdíjból kell
fenntartani. Tudják, hogy Magyarország
szervezettsége rendkívül kicsi (18%). Azt
is, hogy ez Pakson 70%, de meg is látszik
a KSZ–ünkön. Mindenki tudja, hogy mit
fizet a tőkés, és mit fizet a vállalkozó az
alkalmazottaiknak. A minimálbér és a
többit zsebből elv nem a biztos nyugdíjról
szól, de nálunk a nyugdíj- és egészségpénztárba is tisztességes érték utalódik
minden hónapban. Bátran elmondhatom,
hogy sok mindent megértett ebből a kollektíva, mert a mostani hozzáállásuk lényegesen pozitívabb volt, mint amit az
elmúlt években tapasztaltunk. Ez a hozzáállás látszódott meg a munkabiztonságon, a nyereségen és a küldöttgyűlési
hangulaton is.
Berkes Sándor, MÉSZ-elnök

Padosz bizalmi képzés február 19-21-én
A képzés helyszíne a Balatonfüredi
Rekreációs Központ volt. A közel
80 résztvevőt a Padosz különböző cégeknél működő (Atomix, Ovit,
ESZI, Dekoten stb.) tisztségviselői
jelentették.
Pénteken a reggeli érkezést követően szervezett munkával kezdődött a program,
ami vasárnap délig tartott. Pénteken este
a bizalmiak között csoportbeszélgetések
zajlottak.
A következő nap az Atomix Kft. főbizalmija, Rák Sándor ismertette az aktuális
feladataikat. Fő témakörök többek között a
2010. évre vonatkozó bér- és szociális igények, bértárgyalás és a kölcsönzött foglalkoztatás felmerülő problémái. A beszámoló
után a többi cégnél történő érdekvédelmi
munkáról hallhattunk tájékoztatást.
A szombat délelőttjének meghatározó
témakörei voltak a Padosz 2010. évre szóló
kiemelt feladatai (EVDSZ családi és sportnap; ÜT-választás; tisztújítás), amit a Padosz
elnöke, Lőrincz László ismertetett a résztvevőkkel. Az ÜT elnöke, dr. Szántóné Mónus
Edit, illetve a Padosz ifjúsági tagozatának
vezetője, Hanol Zsuzsa is beszámoltak a
munkájukról. Napirendi pontként szerepelt
az EVDSZ-elnök, Gál Rezső és dr. Szilágyi
József elnökhelyettes beszámolója is. Ezenbelül Gál Rezső az ágazati bértárgyalások
előzményeit és az elért eredményeket hangsúlyozta. Dr. Szilágyi József elnökhelyettes
elmondta, azt tartja legfontosabbnak, hogy
a szakszervezetek miképpen tudnak alkalmazkodni a folyamatos kihívásokhoz. Szerinte: „nem az a fontos, hogy a körülöttünk
lévő világ hogyan változik, hanem az, hogy
azt miképpen reagáljuk le.” Véleménye szerint, végig kell gondolni, hogy az érdekek
hogyan változnak, és a munkáltatók miként
próbálják céljaikat érvényesíteni.

Beszámoló a Műszakosokért Alapítvány
2009. évi működéséről

A Paksi Atomerőmű Zrt.-nél működő Műszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete
szociális és rehabilitációs célú alapítványt
hozott létre 2004-ben a három műszakos
munkavállalók és családtagjaik megsegítésére.
Az alapítvány 2009-ben az Alapszabályzatban meghatározott célok szerint, a
rászoruló munkavállalók megsegítése érdekében működött.
Az alapítvány nyitó pénzeszköze 2009.
évben 1 118 233 Ft volt.
Az alapítvány ebben az évben 1%-os támogatást kapott, melynek összege 1 266
207 Ft volt, továbbá a MÉSZ-től kapott
500 000 Ft anyagi támogatásból, illetve a
PA Zrt. részéről tartós adományozásból - 3
750 000 Ft - gazdálkodott. A folyószámla
kamata 5137 Ft. Az előző évekhez hasonlóan az alapítvány ez évben is csak pénzbeli
támogatás formájában nyújtott segítséget a
rászorulóknak.
Az alapítvány által nyújtott támogatás
bruttó összege: 2 978 550 Ft volt, a levonások után 2 752 945 Ft-ot kaptak kézhez
az érintettek.
2009. évben az alapítvány az szja, eho,
banki költség, könyvvezetési díj stb. címén
330 115 Ft költséget fizetett ki.
Az alapítvány kuratóriuma ebben az évben is díjazás nélkül látta el a feladatát, így
ez nem jelentett külön költséget.
Az alapítvány összes kiadása 2009-ben
3 308 665 Ft-ot tett ki.
A 2009. évi pénzmaradványok összege:
3 556 517 Ft.
Az előző évhez viszonyítva a támogatások összege és a támogatásban részesülők
száma növekedést mutat.
A változás a következő: a támogatás összege 67%-kal növekedett, a támogatásban
részesülők száma pedig 24%-kal. Megváltozott a különböző támogatási formában
részesülők létszámának belső aránya.
Többek között jelentősen növekedtek a
betegségi, műtéti, születési és temetési
támogatások, ezzel szemben a rendkívüli
támogatás csökkent.
Az alapítvány minden nehézség és probléma ellenére célkitűzéseinek megfelelően
eredményesen működött, a rászoruló munkavállalók érdekeit szolgálva.
Berkes Sándor, kuratóriumi elnök

A Padosz
nyugdíjastagozatának
közgyûlése
A 2010. február 25-én megtartott közgyűlésen a napirendi pontok elfogadása után
Lőrincz László, a Padosz elnöke tartott évértékelő beszédet. Az elmúlt év munkájának
eredményeit ismertette, melyhez hozzáfűzte, hogy a szakszervezet által kitűzött
célok szinte teljes mértékben megvalósultak. A szakszervezet taglétszáma az utóbbi
időben is emelkedett. Ezután a nyugdíjas
kollégákat érintő kérdésekről részletesen
beszámolt, majd az ennek kapcsán feltett
kérdésekre is választ adott. A közgyűlés
második felében a nyugdíjastagozat vezetője, Majoros János és helyettese, Vida György
vázolta az elmúlt év eseményeit; a közös
programokat, rendezvényeket is kiemelték,
melyen a tagtársakkal együtt részt vettek.
Emellett beszéltek a nyugdíjasokat érintő
szociális és egyéb juttatások kérdésköréről
és az összekötők munkájáról. A közgyűlés
kérdésfeltevésekkel és végül a beszámolók
elfogadásával zárult.
Gyöngyösiné Nyul Petra

FOTÓ: BAKÓ TIBOR

Március 21.
- 110 éve született Imre Lajos kémikus
Litkén (Nógrád megye) született Imre Lajos
(1900-1974) állami díjas kémikus. A radiokémia külföldön is elismert egyik legnagyobb képviselője, Otto Hahn tanítványa.
A rádium bomlássebességének meghatározásával, számos kutatómunkával is
foglalkozott. Munkásságát a magkémiakutatás és oktatás terén 1970-ben Állami
Díjjal ismerték el.

FOTÓ: KISZLI SÁNDOR

Március 20.
– 210 éves az elektromosság új forrása
1800. március 20-án Volta, Alessandro
(1745-1827) olasz fizikus nyilvánosságra hozta, hogy az elektromosság új forrására talált, amely folyamatosan képes
elektromosságot termelni. Felfedezte
fémek és elektrolitek vezetőképességét
és a különböző fémek összeérintésekor
jelentkező elektromosságot. Ezek alapján alkotta meg az első villamos elemet
és több elem sorba kapcsolásával az
első telepet. A mérésekhez feszültségmérőt is készített. Tiszteletére nevezzük
a feszültség mértékegységét voltnak
(V).

Közhasznúsági jelentés

Ehhez igazodva kell megfelelő struktúrát
találni és hatékony válaszokat adni helyi és
EVDSZ-szinten is.
Szombat délután a Padosz meghívását
elfogadva Süli János vezérigazgató úr adott
tájékoztatást az erőmű aktualitásairól,
az elmúlt évek tapasztalatairól, illetve az
atomerőmű elfogadottságáról. Elmondta,
hogy a 2009. év hozta a legnagyobb termelési eredményt. Hangsúlyozta, hogy
hazánkban továbbra is a Paksi Atomerőmű Zrt. termeli a legolcsóbban az áramot.
2010. évet illetően fő célként említette az
üzemidő-hosszabbítást és az atomerőműbővítést. Az új blokkok építése jelentősen
enyhíteni fog a térség foglalkoztatási gondjain, és az üzemeltetés hosszabb távon is
biztos megélhetést nyújthat az atomerő-

műben dolgozóknak és a környezetében
élőknek. Az előadás a feltett kérdések megválaszolásával, fórum keretében zárult. Az
egyik fő, folyton előtérbe kerülő kérdés:
az Atomix Kft. kölcsönzött munkavállalók
foglalkoztatási problémái. A vezérigazgató
úr ígérete szerint keresik a megoldásokat.
Ezzel zárult az estig tartó fórum.
Vasárnap reggeli után szintén fórumra
került sor, ahol a résztvevők kérdéseket
tehettek fel a Padosz vezetésének. Végül
a képzés az elhangzottak értékelésével
zárult. Reméljük, hogy a tisztségviselőink
hasznos információkkal gazdagodtak az
elmúlt pár napban. Ennek tükrében kívánjuk nekik, hogy ezzel a hasznos tudással
továbbra is képviseljék a munkavállalók
érdekeit.
Huszák Mónika
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Hogyan töltik napjaikat az atomerőmű nyugdíjasai?
A nyugdíjasokról szóló cikksorozatban ezúttal Badics Gáborné az
interjúalanyom. Magdi néni Pakson
lakik egy tizenkettő lakásos téglaépület kétszobás, erkélyes társasházi
lakásában.

– Mikor lett nyugdíjas?

– 1990. október 1-jén vonultam nyugállományba, akkor 55 éves voltam.

– 20 év után van-e olyan munkahelyi
élménye, amire szívesen emlékszik?
– Nagyon szerettem a büfés munkát,
sok fiatalember dolgozott a primer körben,
akikkel naponta találkoztunk. Koromnál
fogva többen „mamikának” szólítottak,
melyet én kedves gesztusként fogadtam
tőlük.

A Humán Alapítvány felhívása
A PA Zrt. Humán Alapítványa 2004. évtől jogosult az szja-törvény alapján a magánszemélyek
adójának 1%-ára. Az alapítvány az összeget a
nehéz élethelyzetbe került PA Zrt.-s dolgozók,
valamint PA Zrt.-s nyugdíjasok és családtagjaik segítésére, támogatására fordítja. Kérjük,
ezzel is segítsék a nehéz élethelyzetbe került
kollégáinkat, családtagjaikat! Önöknek nem
kell mást tenniük, mint adóbevallásukkal egyidejűleg megküldeni az APEH felé a befizetett adó 1+1%-ról rendelkező nyilatkozatot.
Támogatásukat előre is köszönjük!
PA Zrt. Humán Alapítványa

Pataki Lajos
1946-2010

„A holtak igazi sírja az élők szívében van.”
Pataki Lajos, a PA Zrt. nyugdíjasa 2010. február 14-én, a szekszárdi kórházban, életének
64. évében elhunyt.
1946. november 6-án született Öskün. Az
általános iskolát Pétfürdőn végezte, szerszámkészítő szakképzettséget pedig Veszprémben
szerzett. 1978. március 31-én nyert felvételt a
Paksi Atomerőmű Vállalathoz vezető szerelő
munkakörbe. Az elsők között érkezett a reaktor-karbantartás területére, ahol a reaktorszerelési munkát maximálisan elsajátította,
majd tudását, tapasztalatait fiatal kollégáinak
továbbadta. Munkatársai precíz, lelkiismeretes embernek ismerték. 2000. december 30-án
korengedménnyel vonult nyugállományba.
Pakson élt feleségével. Barátaival szívesen
járt sátorozni, horgászni. Szerette a természetet, az állatokat, hétvégi házuk korszerűsítésén, felújításán kitartóan dolgozgatott. Az
utóbbi két évben többször állt kórházi kezelés
alatt, otthonában felesége gondos ápolásában
részesült. Nyugdíjas kollégánkat Mórágyon,
2010. március 5-én polgári szertartás mellett
helyezték örök nyugalomba. Fájó szívvel gyászolják szerettei: édesanyja, felesége fiaival és
családjuk, gyermekei, unokái, testvérei és családjuk, rokonok, barátok, kollégák. Emlékét a
Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése és kollektívája
megőrzi, nyugodjék békében.
Kzné

Másik szép élményem a nyugdíjba vonulásomhoz kötődik. A nyugdíjas-búcsúztatómat a vetlei csárdában tartottam, ott
vendégeltem meg a munkatársaimat, akik
az együtt töltött évek emlékére sok szép
virággal ajándékoztak meg. Az összejövetelről készült fényképek láttán felelevenednek bennem az emlékek, amelyek még ma
is jó érzéssel töltenek el.

hogy már fárasztó számomra a családi ház
körüli munka, ezért úgy döntöttem, hogy
beköltözök Paksra egy társasházi lakásba.
Azóta itt élek, és jól érzem magam. Háztartást vezetek, főzök és bevásárolok, szeretek olvasni és kézimunkázni. A családunk
nagyon összetartó, a gyermekeim és az
unokáim rendszeresen látogatnak, és én
is járok hozzájuk. Törődnek velem, gondoskodnak rólam, sok szeretetet, gyengédséget
kapok tőlük. Boldogan várom a közeljövőben bekövetkezendő örömteli eseményt, az
első dédunokám megszületését.

– Hogyan telnek napjai, mivel foglalja
el magát?
– Amikor 20 évvel ezelőtt eljöttem nyugdíjba, még a férjemmel Dunaszentgyörgyön családi házban laktunk, amelyhez
szőlő, gyümölcsös és konyhakert is tartozott. A háztartás és a kerti munka kitöltötte
az időnk nagy részét. Van két leánygyermekünk, mindkettő házasságban él. Mivel a
gyerekek munkaviszonyban álltak, az unokák felügyeletében, ellátásában be tudtunk
segíteni, amikor szükség volt rá. 1995-ben,
amikor egyedül maradtam, úgy éreztem,

– Milyen módon értesül a PA Zrt. által a
nyugdíjasok számára kínált kedvezményekről és juttatási lehetőségekről?

– Az erőműről és a nyugdíjasokat érintő
tudnivalókról úgy értesülők, hogy elolvasom az Atomerőmű újságot és a nyugdíjasoknak szóló tájékoztatókat. Rendszeresen
járok a nyugdíjasklubba, ahol lehetőségem
van arra, hogy a klub elnökétől vagy a klub-

– Őszintén örülök, hogy olyan munkahelyen dolgozhattam, ahol a vezetők odafigyelnek a nyugdíjasokra. Ez számunkra
erkölcsi elismerés. Több olyan támogatásra
is jogosult vagyok, és igénybe tudok venni,
ami anyagilag jelentős hozzájárulást, teherviselés-csökkentést jelent az életemben.
Évente étkezési, illetve a humán alapítványtól esetenként támogatásban részesülök.
Rezsiköltségeimet enyhíti, hogy továbbra
is kedvezményes tarifával vásárolhatom az
áramot. A nyugdíjasok részére biztosított
kedvezményes telefonszolgáltatást is igénybe tudom venni. Az Atomerőmű Nyugdíjasklub Egyesületnek 1992 óta vagyok a
tagja, így az atomerőmű által az egyesület
részére nyújtott támogatásnak közvetetten
is kedvezményezettje vagyok. A egyesület
szervezésében a nyugdíjasokkal sok szép
helyre eljutottunk, színházi előadásokat
nézhettünk meg. A balatonfüredi üdülőben
szintén a klubtagokkal voltam, nagyon kellemesen, jól éreztük magunkat.

– Végezetül mit üzenne az Atomerőmű
újság olvasóinak?

– Minden kedves olvasónak jó egészséget és békességet kívánok. Remélem, sok
nyugdíjas társam gondolkodik hozzám hasonlóan, amikor azt mondom, hogy szerencsések vagyunk, hogy a Paksi Atomerőmű
Zrt. nyugdíjasai lehetünk.
Kzné

Izületi panaszok szimbolikus értelmezése
A kopások, a degeneratív elváltozások
életkorunk előrehaladtával bizonyos
mértékig óhatatlanul bekövetkeznek,
az izület közelében elhelyezkedő izmok
fokozott tónusa, túlzott feszülése nagy
szerepet játszik mind a betegség kialakulásában és a panaszok megjelenésében, mind azok mértékében.

arról kapta, hogy a túlerőltetett teniszjáték
következtében igen gyakran fordul elő a
könyökizület egyik részének gyulladása.
Annak is lehet azonban teniszkönyöke, aki
még sohasem tartott teniszütőt a kezében.
Ilyenkor a betegség hátterében a könyöklés-ölelés feloldhatatlan ellentéte áll.
Az ínhüvelyek gyulladása általában a
túlzott igénybevételnek köszönhető. Rendszerint a hosszabb időn át végzett apró
mozgások - mint például az írás, gépelés
- okozzák. Az alkartól az ujjak felé vezető
inakat védő burok az ínhüvely, mely a
túlzott igénybevételtől begyullad. Felrakódások keletkeznek rajta, ami fájdalmat,
súrlódó érzést okoz. A súrlódást néha tapintani, csaknem hallani lehet. Igen valószínű,
hogy nem maga a mozgás, a tevékenység,
hanem annak görcsössége okozza az elváltozást. A görcsösség pedig belső ellenállás
következménye lehet. Ezzel magyarázható azoknak a középiskolai diákoknak
ínhüvelygyulladása, akiknél a panaszok
az érettségi után nyomtalanul eltűnnek,
annak ellenére, hogy a főiskolán, egyetemen a korábbinál még többet is írnak. A
panaszok akkor szűnnek meg, ha a fiatal
érdeklődésének megfelelően tanul tovább,
így az írás már nem görcsös, a tanulás örömöt okoz. Gépírónők ínhüvelygyulladásának hátterében gyakran az áll, hogy úgy
érzik, munkájukat és ezzel őket magukat
sem becsülik meg eléggé.
A kéz cselekvőképességünk szimbóluma. A kisgyermek mindent kézbe vesz,
megtapogat, ezáltal ismeri meg a világot.
Ha kézben tartjuk dolgainkat, akkor sikerül
életünket megfelelően irányítani. Kezünkkel simogatni és ütni egyaránt tudunk. Míg
a nyitott kéz, a felfelé néző tenyér a békés

Az izomtónus fokozódása pedig hangulatunktól, indulatainktól is függ. Éppen
ezért az egyes izületi panaszok hátterében
gyakran fellelhetők jellemző problémák,
konfliktusok, amelyek alapján az izületi
elváltozásokat - mint „szervbeszédet” szimbolikusan értelmezhetjük.
A kar szimbolizálja az ember erejét, cselekvőképességét. A kisfiúk bicepszükre
mutatva szoktak dicsekedni erejükkel. Ez
az erő persze átvitt értelmű is lehet: hatalmunkat, befolyásunkat mutatja, hogy milyen messzire ér el a kezünk.
A váll az ágyéki gerinchez hasonlóan a
felelősség problémájával áll szoros összefüggésben. Ha valaki olyan sok terhet vesz
a vállára, amit már nem bír el, akkor előfordulhat, hogy a vállizület vagy a környező lágyrészek, nyálkatömlők gyulladásba
jönnek. Ez olyan fájdalommal jár, hogy a
beteg a karját sem tudja felemelni. Máskor
a vállizület körüli gyulladás hátterében
nagyfokú tehetetlenség érzés áll.
A könyökizület jelentése kettős. A könyök segítségével öleljük magunkhoz a
világot, ugyanakkor szintén könyökünkkel verekedjük át magunkat rajta. Könyöklőnek azt nevezik, aki erőszakosan,
akár mások rovására nyomul előre az élet
különböző területein. Az úgynevezett teniszkönyök igen gyakori betegség. Nevét

Kistérségi kórustalálkozó
Pakson
Kistérségi kórustalálkozót tartottak február 27-én Pakson, a Városi Művelődési Központban. A programban bemutatták a résztvevő kórusok tevékenységét,
eredményét. A kórusok műsorában 11
kistérségi énekkar vett részt. A találkozó időtartama alatt zenetörténeti relikviákat tekinthettek meg az érdeklődők
Károly János magángyűjteményéből az
előtérben.
Bodó Katalin kistérségi koordinátor, a
rendezvény szervezője elmondta, hogy a
találkozó a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jött létre.
Wollner Pál

A SZERZŐ FELVÉTELE

– A tolnai selyemgyárban eltöltött 8 év
után 1980-ban az Erbe paksi kirendeltségénél helyezkedtem el, ahol 12 órás
munkarendben portásként dolgoztam. Ezt
követően 1983. május 30-án lettem a Paksi Atomerőmű Vállalat munkavállalója. A
szolgálgatási osztályra kerültem mint büfékezelő. Abban az időben a primer körben
dolgozók étkeztetése olyan rendszerben
működött, hogy étkezési jegy ellenében
előrecsomagolt hideg élelmiszerekkel
szolgáltuk ki őket. Három műszakos munkarendben ez volt a munkaköröm egészen
nyugdíjazásomig.

– Melyek azok a juttatások, amelyeket
Magdi néni igénybe tud venni, hogyan
értékeli ezeket erkölcsi és anyagi szempontból?

A SZERZŐ FELVÉTELE

– Beszélgetésünket azzal indítanám,
hogy mikor és milyen módon került
az erőműbe, mi volt a munkaköri feladata?

társaktól részletesebb tájékoztatást, segítséget kérjek.

szándék, a barátság, a megbocsátás szimbóluma, az ökölbe szorított kéz a visszafojtott
dühöt, haragot, agressziót jelképezi. A kezek kisizületein idősebb korban jelentkező
felrakódások, deformitások talán azt jelzik,
hogy életünket már nem tudjuk teljes mértékben irányítani. A sok ízületi gyulladás,
ami először leggyakrabban a csukló, a kéz
ízületein jelentkezik, általában az elfojtott
ellenérzés, agresszió jele.
A csípő előrehaladásunk jelképe. Innen
indul ki az alsó végtagok mozgása, csípőnk
indítja el lépteinket. A csípőízület fájdalmai,
melyek általában izületi kopásra (artrózis)
vezethetők vissza, és nagyfokú mozgáskorlátozottsággal járnak, arra utalhatnak, hogy
életünknek e későbbi szakaszában esetleg
más irányt kellene vennünk, másfelé, talán rejtettebb, belső célok felé irányítsuk
figyelmünket.
A térdizületben az alázat témáját dolgozzuk fel. Letérdelni, térdet hajtani - mely
a hódolat, az alázat jele - a modern ember
egyáltalán nem szeret. Nem csoda hát,
hogy olyan gyakoriak a térdizület fájdalmas elváltozásai.
A láb a konkrét valósághoz való viszonyunkat szimbolizálja. Az az ember aki
két lábbal áll a földön, minden bizonnyal
megáll a saját lábán. Az erős gyökerek biztonságot jelentenek, s ezáltal elősegítik teljesítményünket, fejlődésünket is. Modern
világunkban, ahol a biztonságot jelentő
tradíciók leértékelődtek, s egyre távolabb
kerülünk, elszakadunk gyökereinktől, egyre kevesebb ember rendelkezik megfelelő
lábboltozattal. A civilizációs ártalomként
számontartott lúdtalp ezért szinte valamennyiünknek okozhat több-kevesebb
problémát.
Vörössné Erika

Bemutatkozik
a vbkj-csoport
A Paksi Atomerőmű Zrt. munkavállalóinak
elégedettsége mérhető több szempontból is.
A 2009. évi elégedettségi felmérés során a
munkavállalók a társaságunk juttatási
rendszerét kiemelkedően jónak értékelték. A 2006 óta működő választható béren kívüli juttatás (vbkj) a munkavállalók
elégedettségét jelentősen befolyásolhatja.
Egyrészt anyagilag, másrészt pedig abból
a megközelítésből, ahogyan a vbkj-nyilatkoztatás lezajlik.
Úgy gondolom, nem vitatható a munkáltató azon szándéka, miszerint a cafetéria
rendszer bevezetésével, az azon keresztül
juttatott anyagi javakkal is a munkavállalók
béren kívüli jövedelmét igyekezett növelni.
A választható juttatások köre évről évre
változik, amely nagymértékben attól függ,
hogy a személyi jövedelemadó törvény mely
juttatások nyújtását teszi lehetővé, azokat
milyen mértékben és milyen adóvonzattal.
Az idei évben éppen az adójogszabályok
módosításai nehezítették a juttatási elemek
kidolgozását, és ebből következően a vbkjmegállapodás aláírását.
A korábbi években az előkészületekre
és a nyilatkoztatás lebonyolításra több hét,
míg a 2010-es évben a nyilatkoztatásra
mindössze hét nap állt rendelkezésre. Már
az előkészületi munkák is jelentős munkateherrel jártak, a hét nap alatti munkát pedig koncentrált erővel igyekeztünk
megszervezni és lebonyolítani. Ismételten
lehetett interneten nyilatkozni, azonban
vannak olyan munkatársaink, akik szívesen veszik igénybe a nyilatkoztatással megbízottak segítségét. Erre az idei évben több
helyszínen is lehetőséget biztosítottunk: a
kaig, az Eü., az irodaépületben, valamint a
jóléti osztályon. A munkavállalók tanácsot,
javaslatot kérhettek ahhoz, hogy gazdaságossági szempontok figyelembevételével
személyes választható béren kívüli juttatási keretüket hogyan, milyen célra használhatják fel. Ez alkalommal is lehetőség
nyílt elektronikus úton információt kérni
a vbkj@npp.hu e-mail cím segítségével.
A döntés természetesen mindig a munkavállalóé, ezért befolyásolni őket ebben
nem akartuk. A támogatott nyilatkoztatás
interneteléréssel január 22-én, ügyintézői
támogatással pedig január 25-én indult. A
nyilatkoztatás utolsó napjára a 2396 főből
2311 fő munkavállaló hozott döntést cafetériakeretéről. A hatodik és hetedik napon
sikerült felvenni a kapcsolatot a munkahelyükről távollévőkkel (gyed, tartós táppénz)
is. A nyilatkoztatás a tervezett ütemezés
szerint rendben lezajlott.
A palettéria 2010. évben tizenegy választható elemet tartalmazott. Ahhoz,
hogy a juttatások zökkenőmentesen a
munkavállalók birtokába kerüljenek, egy
7 főből álló vbkj-csoport dolgozik. A csoport nyilatkoztatás utáni soron következő
feladata a munkavállalói nyilatkozatok
előkészítése aláírásra és a munkavállalók
részére történő átadása. Ezzel egyidejűleg határidőre kell elvégezniük a leadott
pénztári számlák rögzítését, elszámolását.
Hasonlóan fontos a februári határidővel
megjelölt lakáscélú vissza nem térítendő
támogatások ügyintézése, hiszen ezen
esetekben is egy törvényi előírásnak kellett eleget tenniük. A csoport a napi, egyéb
feladatai mellett folyamatosan készül a
juttatások birtokba adására: havi rendszerességgel történő kártyafeltöltés, utalványok megrendelése, az igényelt számítástechnikai eszközök átadás-átvételéhez
egyedi nyilvántartási rendszer kialakítása. Mindemellett az ügyfélfogadási időben
fogadják a munkatársakat. Tájékoztatást
adnak a csoport feladatkörébe tartozó
ügyekben, egészségpénztári számlákat
vesznek át, intézik a munkabérelőleg, a
születési, házassági támogatási kérelmeket, baleseti segélyeket, üdülési ügyekben
koordinálnak. Megállapíthatjuk, hogy a jóléti osztály vbkj-csoportja a társaság egyik
legnagyobb ügyfélforgalmat lebonyolító
szervezete. Ez a feladatuk, a munkájuk,
melyet igyekeznek legjobb tudásuk szerint végezni a munkavállalók megelégedésére. Teszik ezt jó szóval és tettekkel annak reményében, hogy a kommunikáció
és az ügyintézés során munkatárs szolgál
ki munkatársat, s mindkét oldalon a legfontosabb az EMBER!
Kovács Zoltánné
humánpolitikai előadó
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Névjegy
Viktor Endre
átrakógép-operátor, az
Atomerõmû SE díjazott
kenusa

FOTÓ: BODAJKI ÁKOS

Minden tiszteletet megérdemelnek megyénk
sportolói az elmúlt évben elért eredményeik
alapján. Többen munka mellett versenyeznek, ezzel is jó példát állítanak a jövő nemzedéke elé. A Tolna Megyei Sportszövetségek
Szövetségének február 9-ei díjkiosztóján több
erőműben dolgozó kolléga is megjelenhetett.
Az alábbiakban szeretnénk bemutatni Viktor
Endrét, a Paksi Atomerőmű Zrt. átrakógépoperátorát, aki 2009-ben Kozmann György
és Fehér Imre társaságában a sárkányhajók
Dél-Koreában rendezett világbajnokságáról
és a tajvani világjátékokról négy arany-, két
ezüst– és egy bronzéremmel érkezett Paksra.

A természet békés vadásza
Vincze Bálintnak, a paksi atomerőmű grafikusának, tipográfusának
fotói díszítik az erőmű által kiadott
lakossági falinaptárakat, az erőműben szinte mindenki előtt az általa
készített természetfotókkal ékesített
asztali naptárak állnak. Az erőmű
kiadványaiban visszaköszönnek grafikái, és még sorolhatnánk, hol mindenhol találkozhatunk munkáival.
– Hogyan indult útjára ez a kezdeményezés, hogy az általad készített fotók
kerüljenek felhasználásra az erőművel kapcsolatos aktuális naptárakban,
kiadványokban?

– Kezdetben fotóügynökségek archívumaiból válogatottam képeket, majd a
horgászat és vadászat során tapasztalhattam, milyen gazdag élővilág van az erőmű
közvetlen közelében. Más fotósok által készített képek is inspiráltak, hogy én is belevágjak, s magam készítsem el a képeket.
Akkor még nem tudva mekkora kihívás
vár rám, de a munkát nagyon sokan segíti és támogatják, amit ezúton is köszönök
mindenkinek. A segítők névsorába nem
kezdek bele, mert lehet, hogy nem lenne
elég rá az újság terjedelme.

Helycsere a szinttartóbukónál

– 1986 júniusában az erőmű nyomdájában kezdtem, majd a tájékoztatási irodában, ezt követően kerültem a jelenlegi
munkahelyemre a Tájékoztató és Látogatóközpontba. Mindvégig grafikusként dolgoztam. Feladataim közé tartozott és tartozik a kiadványok szerkesztése, tervezése,
prospektusok, rendezvényeken díszletek,
hátfalak, reklámok készítése. Korábban
megfordultam a szekszárdi nyomdában, és
a szekszárdi SKÁLA áruházban, valamint
erőműbe kerülésem előtt a paksi ÁFÉSZ
dekorációjában dolgoztam.

– Az erőmű látogatóközpontján kívül
az országban más helyen is találkozhatunk a fotóiddal? Esetleg kiállításokon?
– Mivel foglalkozol a paksi atomerőműben? – kérdeztem az Atomerőmű
SE kenusát.
– A paksi Energetikai Szakképzési Intézet első
végzős évfolyamának tagjaként szereztem
erősáramúberendezés-szerelő képesítést.
1989-95 között villamoskészülék-szerelőként
dolgoztam az akkori villamos installációs osztályon. Immár 15 éve, hogy átrakógép-operátor beosztásban dolgozom az üzemviteli igazgatóságunk nukleáris fűtőanyag üzemében.
– Az eddig kipróbált versenyágak és
sportegyesületeid?
– A katonaság kivételével mindig az
Atomerőmű SE színeiben versenyeztem. Bár
fiatalként csábítottak más egyesületbe, de
nem vállaltam, mert jó az itthoni csapat. A
katonaság egy éve alatt az Ercsi Kinizsi SEet erősítettük Prancz Zoltán sporttársammal,
ami nagyon jó élmény volt. 2005-töl kalandoztam el a fő sportágamtól a vadabb vizek
felé, amikor is vadvízi túravezető lettem. Ebből
adódott, hogy megismerkedtem a slalomkenuzással. 2006 és 2007-ben részt is vettem a
sportág világbajnokságán inkább kevesebb,
mint több sikerrel, de annyit elértem, hogy
meghívtak egy rafting-világbajnokságra is. Itt
hatodik és nyolcadik helyezéseket szereztünk
azzal a csapattal, amely 2009-ben világbajnokságot nyert. Immáron egy éve a sárkányhajózással foglalkozom, és az eredmények
szerint is ez áll hozzám a legközelebb.
– Jelentős eredményeid? Mit tartasz az
eddigi legnagyobb sport-sikerednek?
– Kenuzásban kétszeres világkupagyőztes
vagyok. Ezenkívül itt vannak a tavalyi sárkányhajós sikerek, de büszke vagyok a slalomkenus eredményekre is, mert az valami olyasmi
volt, mint amikor a jamaikai atléták bobversenyen indultak a téli olimpián. Már az is nagy
eredmény volt, hogy teljesítettem a távot. A
legnagyobb eredményemet az 1999-es duisburgi világkupán értem el, ahol a kenu kettesek 200 m-es távján Fehér Imrével közösen
nyertünk. Az előző év világbajnokát győztük
le olyan időeredménnyel, amit ma is ritkán
eveznek a versenyzők.
– Mi a kenuzásban a legvonzóbb?
– Rendkívül változatos. Nyáron a csodálatos,
szabad természetben sok, változatos és érdekes helyszínen edzhetünk és versenyzünk.
Télen pedig úszással, futással és kondizással
készülünk.
– Kedvenc időtöltésed a sport mellett?
– Nagyon szeretek utazni. Maradék szabadidőmet az otthonom csinosítgatásával töltöm.
– Hogyan tovább?
– A jövőben is a sárkányhajózással szeretnék
foglalkozni. Amit még ki szeretnék próbálni,
az az óceáni evezés, a Molokai-hoe, ami kb.
hatórás kenus verseny nagyon nehéz körülSipos László
mények között.

– Természet szereteted mikorra nyúlik
vissza? Miért pont a természetfotózást
választottad? Igazából ez az alaptémád,
én úgy vettem észre.

– Sok helyen találkozhat a nagyközönség a fotókkal, például a „lekicsinyített
látogatóközpontnak” nevezhető utazókamionban, amely a bővítéssel kapcsolatos
lakossági tájékoztatás részét képezi. Jelenleg a kamion az erőmű 30 kilométeres
körzetében mozog, de hamarosan bővül
a kör az ország szinte minden nagyvárosára. Tavalyi évben nyílt egy kiállítás
a képeimből a Magyar Villamos Művek
Zrt. székházában, amelyhez hasonló
megvalósításán dolgozom itt az erőműben, ahol másoknak is módjában állna
bemutatkozni. A legmesszebbre, Szentpétervárra, az ottani erőmű látogatóközpontjába jutottak el a képek, s csak remélni tudom, hogy a kör kibővül, és más
erőműveknek is bemutathatjuk e gazdag
élővilágot tükröző sorozatot.

– Inkább témám van kedvenc, mint
fotóm, de ha mégis választanom kellene,
azok a legemlékezetesebbek, amelyekért a
legtöbbet kellett küzdeni, ezek mások számára többnyire kevésbé látványosak.
Minden képnek önálló története van, amit
nehéz lenne egy mondatban összefoglalni. A
legszebb az egészben, hogy valójában nem
egyedül készítettem őket. Sokat segítenek
a cégen belüli dolgozók, amelynek köszönhetően ők is szerves részévé válnak a munkámnak. A műszaki feltételeket és az eszmei támogatást a cégvezetés maximálisan
biztosítja számomra, így munkámat és eredményeimet csapatmunkának tekintem.

– Melyik számodra a legkedvesebb
fotód?

– Mióta dolgozol az erőműben? Előtte
mit és hol dolgoztál?

– A természet szeretete gyermekkoromból ered, amely a középiskolában
tájfutóként teljesedett ki. Később ez az
érdeklődés a vadászat miatt még inkább
erősödött, amely mióta természetfotózással foglalkozom, már (nem is olyan furcsa)
kevésbé érdekel. Miért éppen a természetfotózás? Ebben látom meg az igazi szépséget, amellyel még talán sok természetjáró
sem mindig találkozik, ha mégis, akkor
sem olyan mélyen élik meg ezt, mint mi,
természetfotósok. A természetjárónak
nem biztos, hogy van ideje arra, hogy egy
ürgéért, vagy éppen mókusért hónapokon
keresztül türelmesen várjon, belopózzon
az állatok mindennapjaiba anélkül, hogy
beavatkozna természetes életritmusukba.

– A természet fotózása bizonyára kihí-

Kokesz, az örök fiatal
Kókai Pétert, közismert becenevén
Kokeszt, nem igen kell bemutatni az erőmű dolgozóinak, hiszen – talán a legfiatalabbak kivételével – mindenki ismeri, de
azért most mégis szeretném egy kicsit ráirányítani a figyelmet. Hogy miért is? Mert
nyugdíjas létére, 61 évesen is bizonyítja,
hogy kortól függetlenül lehet az ember
tevékeny, élhet mozgalmas közösségi életet, hódolhat különböző sportágaknak, és
még sikereket is érhet el.
Szerelmese a focinak, a tájfutásnak, a
természetjárásnak, a búvárkodásnak, és
múlt évi teljesítménye alapján a természetjárás sportágban elnyerte az Év Tolna
Megyei Legjobb Sportolói díjat.
A tájfutással már réges-rég eljegyezte
magát, és hosszú ideig aktívan futballozott, amíg egy sérülése miatt abba kellett
hagynia. Amikor a paksi atomerőműbe
jött dolgozni és Paksra költözött, akkor
csatlakozott a helyi tájfutók csapatához.
Mostanság az ún. kényelmesebb megoldást
választja, vagyis nem az olyan versenyeken
indul, ahol rövidebb idő alatt kell teljesíteni a távot, hanem olyanokon, ahol az érvényesül, hogy ki mennyire, milyen precízen
tájékozódik. Az utóbbi három évben ismét

belevetette magát a természetjáró tájékozódási versenyekbe. Számára a természetjárás nem elsősorban a kirándulást jelenti,
hanem a természetjáró túraversenyeket.
Ekkor is élvezheti a tájfutást, de itt nem a
sebességre kell törekednie, hanem meghatározott időtartással, sokkal több feladat teljesítésével kell végighaladnia a megadott
útvonalon. Ebben lett tavaly az országos
második helyezett és egyike az év legjobb
megyei sportolóinak.
Tekintve, hogy mindig is sportolt, mozgott, most sem kell különösebb erőkifejtést
tennie az erőnlétéért. Fizikálisan jól érzi
magát, és saját kedvteléséből, csupán hobbiból, szórakozásból vesz részt a versenyeken. Nem azért indul, hogy mindenáron
nyerjen, hanem, hogy képességéhez mérten érjen el eredményt. A természetjáró
túraversenyeken vannak olyan feladatok,
lépésszámok, melyek begyakorlására
lehet törekedni, és ő ennek megfelelően
igyekszik minél kevesebb hibaponttal a
feladatokat megvalósítani. A vélemények
szerint a múlt évben egyedül neki sikerült
0 hibaponttal versenyt nyerni.
Kokesz lábtengózik, focizik az öregfiúkkal,
búvárkodik, és azt oktatja is. Továbbá a családi ház körüli tennivalók is megkívánják tőle
mozgást. Aki egész életét sportolással töltötte
el, az nem tud leállni, és annak nem is szabad leállnia. Bár most még csak gondolatban
foglalkozik a Bakancsos tájékozódási versennyel, amit a paksi Demeter Egyesülettel
szerveznek, de március 27-én már ellenőrző
bíróként fog közreműködni benne.
Kedves Péter! Gratulálunk és büszkék
vagyunk rád, hogy természetjárásban elnyerted az év megyei sportolói díjat! További szép sikereket kívánunk!
Lovásziné Anna

Bérletek válthatók:
személyesen a művelődési központ
jegypénztárában április 8-ig
A jegypénztár nyitva tartása:
hétfőtől-csütörtökig 14-17 óráig
Sodexo Pass és Accor Service
Kultúrautalványt elfogadunk!

vást is jelent számodra. Nehéz lehet
lencsevégre kapni az éppen harcoló
szarvasbogarakat vagy a diót lakmározó mókust. Külső szemlélő számára ez komoly türelemjátéknak tűnik,
aminek eléréséhez nagyon sok idő és
energia szükséges.

– Valóban sok türelem szükséges, és
fizikailag is megterhelő (rengeteg felszerelést kell egy-egy fotózáshoz magammal
vinni), de az exponálás pillanata mindenért
kárpótol. Persze sokszor megyek ki úgy a
természetbe, hogy nem viszek magammal
fényképezőgépet, abból a célból, hogy átéljem az adott pillanatot, amiről egyébként
a technika sokszor elvonja a figyelmemet.
Ezeknek a szép találkozásoknak a leképeződése az adott fotó. Annak ellenére, hogy
például a fotózás helyszínét, témáját illetően sok ötletet, segítséget kapok másoktól,
rengeteg munka és idő szükséges a kép
elkészítéséhez.

– A családod, gondolom nehezen viseli,
hogy sok időt töltesz távol tőlük.
– Mivel a fiam 27 éves, talán már kevésbé
hiányolja a jelenlétemet. A feleségem sokszor
hiányol, ő hozza a legtöbb áldozatot, melyért
nem győzök elég hálás lenni. Úgy látom, az
évek során azért már elfogadta megszállottságomat, arról nem is beszélve, hogy jobban
örül annak, ha az őzről egy szép képet és
nem a zsigerelt vadat viszem haza.

– Köszönöm az interjút, reméljük még
sok általad készített fotóban gyönyörködhetünk!
T.-P.A.M.
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Csoknyai László bronzérmet
szerzett a bécsi világkupán
Az Atomerőmű SE ifjú 81 kg-os cselgáncsozója remek teljesítményt nyújtva
bronzérmes lett az osztrák fővárosban
február közepén megrendezett idei világkupa-viadalon.
Szép magyar sikerrel ért véget a február 13-14. között
a férfiak számára
Bécsben rendezett
cselgáncs világkupa
– tájékoztatta szerkesztőségünket az
Atomerőmű SE Cselgáncsszakosztálya. Olimpiai
sportág lévén a Magyar Olimpiai Bizottság honlapján (www.mob.hu), az Atomerőmű SE honlapján (www.ase.hu) és a Paksi Atomerőmű Zrt. 8.
Heti Hírlevelében is olvashattuk: Csoknyai László,
Hangyási László mesteredző tanítványa a legjobb
magyarként zárta idei első nemzetközi versenyét. A
81 kilós súlycsoportban, az első fordulóban erőnyerő volt, így a második körben pihenten csaphatott
össze a francia Baratával, akit három jukó után egy
ipponnal vert. A harmadik fordulóban a sportág
őshazájából érkező japán Nisioka következett, aki
ugyancsak ipponnal kapott ki a paksi dzsúdóstól.
Az Atomerőmű SE versenyzője lett így a bécsi világkupa egyetlen magyar helyezettje, már csak az volt
a kérdés, hányadik helyen zár. A negyeddöntőben
egy régi ismerős, Francesco Bruyere volt az ellenfele
– az olasz dzsúdós még 73 kilósként volt világbajnoki ezüstérmes, a kairói döntőt éppen Csoknyai
klubtársa, Braun Ákos ellen veszítette el. Bruyere
ezúttal győztesként jöhetett le a tatamiról, vazarival
nyert Csoknyai László ellen, így a paksi versenyző a
vigaszágon kapott javítási lehetőséget. Ellenfele, a
cseh Jaromir Musil kénytelen volt fejet hajtani előtte,
ez pedig azt jelentette, hogy a paksi dzsúdós a bronzéremért léphetett szőnyegre. Az orosz Habacsirov
ellen két intéssel szerzett vezetést, és ez a jukónyi
előny elégnek is bizonyult: Csoknyai László felállhatott a világkupa-dobogó harmadik fokára!
Szerkesztőségünk gratulál az elért szép eredménySipos László
hez!

Iparági síverseny, Tale
Néhány szó a helyszínről, ahol már évről
évre a Mátrai Hőerőmű Zrt. megrendezi az
iparági sítalálkozókat:
Szlovákiában, az Alacsony-Tátra déli oldalán, a Chopok lejtői közelében fekszik ez
a közkedvelt síközpont. A 2,5 km sípálya
zöme piros és fekete jelzésű. Hat sílift és
hóágyúk segítik a felhőtlen szórakozást.
A pálya adottságainak sorolásához hozzátartozik még, hogy közvetlen közelében (a
pálya végében) több szálloda fogadja a téli
sportok kedvelőit. A kiépített síközpontban
boltok, étterem, pénzváltó, síkölcsönző és
síszerviz is található. A pályákat este kivilágítják. Száraz utakon könnyen megközelíthető volt a helyszín.
A csütörtöki szabad edzésen bár ködös
volt az idő, szépen esett a hó – ígéretesnek
tűnt minden. A pénteki versenynapra az
enyhe idő nem kedvezett a hóviszonyoknak. Ezen a napon havas eső keserítette a
rajtra várakozókat és az érdeklődő nézőket
egyaránt. Ezen a tapadós havon semmilyen
vaxolással sem csúszott a léc, a jeges szakaszokon viszont meg-megugrott. Több mint
háromszázan csúsztak le változatlan kitűzés mellett, így alaposan kikopott a pálya
a kapuk közelében, nagyot dobva azokon,
akik elvétették vagy más nyomon mentek
volna. Szerencsére a résztvevők óvatosságának köszönhetően sérülés nem történt.
A pálya kb. 400 m hosszú volt, melyen
50-60 km/h sebességet is elértek. Főleg a
mezőny közepe volt nagyon kiegyenlített.
A szoros mezőny miatt az elektronikus időmérés nélkül már elképzelhetetlen lenne a
helyezések eldöntése.
Érdekes színfolt volt, hogy néhányan
snowboarddal is lesiklottak a pályán, de
eredményeik messze elmaradtak a síelők
időeredményeitől.
A verseny pontozása: 1. 10 pont, 2. 6, 3.
4, 4. 3, 5. 2, 6. 1.
A Paksi Atomerőmű Zrt. képviseletében
Liptákné Varga Zita, Lipták Emese, vala-

Könyvajánló
Sport 2009 - A Magyar
Olimpiai Bizottság
kiadványa
Több támogató – köztük a nemzetközi
sikereket is elérő Atomerőmű SE sportolóinak felkészülését biztosító Paksi
Atomerőmű Zrt. – segítségével a Magyar Olimpiai Bizottság megjelentette
a „Sport 2009” c. kiadványát.

mint Baradlai Pál, Barta Attila, Feil Béla,
Ervin és Kornél fia, Gyuricza Zoltán, Horváth János, Karácsony Sándor, Lipták János, Maracsik Kálmán, Nagy Péter, Skach
Lóránt, Varju Béla és Gábor fia vettek részt
a találkozón.
Kiemelkedik Skach Lóránt teljesítménye
– ismét győzött korcsoportjában (senior
III.), Varjú Gábor negyedik helyezést ért
el, de a Feil család minden tagja, valamint
Horváth János is benne volt az első tízben.
A tavalyi tapasztalatszerzés után idén
már nagyobb delegációval indultak az
MVM Informatika Zrt. munkavállalói is
(Bali Éva, Benke Dániel, Császár Béla, Liptai László, Pámer Jakab és Szalai Ákos), és
„történelmi” pontot szereztek Pámer Jakab
jóvoltából a szenior I. 6. helyezésével.
A korcsoportos versenyszámokban gyűjtött pontok alapján:
1. – Mátrai Erőmű Zrt. (132), 2. – Vértes Erőmű Zrt. (43), 3. - EDF Démász (33),
4. - MVM (30), 5. - MVM Erbe (22), 6. Elmü-ÉMÁSZ (18), 7. – Mavir (17), 8. - Paksi

Atomerőmű Zrt. (14), … , 15. – MVM Informatika Zrt. (1)
Ugyanezen pontok a cégek állományi
létszámával arányba állítva adják a sportossági mutatót, ez alapján:
1. – MVM (30/225=0,1333), 2. – MVM
Erbe (22/261=0,0843), 3. – Mátrai Erőmű
Zrt. (132/2397=0,0551), … , 9. – MVM Informatika Zrt. (1/131=0,0076), 11. Paksi
Atomerőmű Zrt. (14/2336=0,0060).
Részletes eredménylista: www.vitsport.
hu sí menüpontján keresztül érhető el.
A hétvégére éjszaka fagyott, így már jobb
„havon” lehetett síelni. Szombaton este a
díjkiosztó és díszvacsora és az azt követő
táncmulatság mindent feledtetett. Vasárnap, bár még érvényes volt a síbérlet, de a
távolabb lakók közül sokan mégis inkább
hazaindultak.
A 27. Villamosenergia-ipari sítalálkozó
most is elérte célját, mert a résztvevők jól
érezték magukat egymás társaságában, új
barátságok alakultak, régiek erősödtek.
gyulai

A PA Zrt. mint hazánk egyik
legnagyobb társaságcsoportjának,
a Magyar Villamos Művek meghatározó tagja mindig is kiemelt
feladatának tartotta a hazai verseny- és szabadidősport fejlesztését,
a jó eredményeink megtartását, a
sportolóink szponzorálását. Magyar
vállalatként nagy jelentőséget tulajdonítunk a Magyar Olimpiai Bizottsággal (MOB) fenntartott hosszú
együttműködésünknek: Pekingben
már arany fokozatú főtámogatóként
álltunk olimpikonjaink mögött. A
magyar sportszerető közvélemény
előtt nem ismeretlen az Atomerőmű
SE neve sem, amely olimpiai bajnok
cselgáncsozót, többszörös olimpiai
érmes kenust, sakkolimpián remekül szereplő versenyzőket adott a
nemzetnek. Névadó szponzorként
büszkék vagyunk sokszoros bajnok
és kupagyőztes kosárlabdacsapatunkra és támogatjuk Paks város
élvonalbeli labdarúgócsapatát is,
amely immár négy éve stabil tagja
az első osztálynak.

Sikeres volt a VII. Paksi Orosz Klub Kupa Sportáguk legjobbjai voltak 2009-ben

Hetedik alkalommal rendezte meg a
Paksi Orosz Klub Egyesület öt csapat
részvételével hagyományos focikupáját 2010. február 27-én 12 órától a
paksi ASE Sportcsarnokban.
Hagyományosan a Paksi Orosz Klubbal
(POK) baráti kapcsolatot ápoló városok
futballcsapatai vettek részt a VII. POKkupán. Budapestről az Orosz Kereskedelmi Képviselet, Budakesziről az „1000
Út”, Gödöllőről az ottani baráti társaság,
Kaposvárról az Orosz Hagyományőrzők
Egyesületének csapata vett részt a találkozón. A rendezvénnyel így „csak” az eddigi
csúcsot sikerült megismételni, ugyanakkor
a szurkolókkal együtt a 100 főt közelítette a
résztvevők száma.
A rendezvényt Makszim Znamenszkij, a
budapesti orosz nagykövetség konzuli osztályának vezetője és Kern Tatyjána, a POK
Egyesület elnöke nyitotta meg ünnepélyesen. Sportszerű, sérülésmentes játékot és
lelkes, jó hangulatú szurkolást kértek megnyitójukban. Mindkettő teljesült, hiszen
igazán küzdelmes, élvezetes meccsekre, a
szurkolók részéről szenvedélyes biztatásra
került sor. Ez utóbbiban a nagyszámú paksi

drukkereknek méltó partnere volt szintén
„jól hallható” budapesti és kaposvári szurkolótábor.
Este negyed hétre alakult ki a lelkes futballtalálkozó végeredménye. A korábban
sorozatban háromszor is kupagyőztes,
most is profin játszó Kaposvár ez alkalommal elvesztette veretlenségét és az első helyét is. A végső sorrend: 1. Budakeszi, 2.
Kaposvár, 3. Paks, 4. Gödöllő, 5. Budapest.
Az ünnepélyes díjátadásra a Paksi Halászcsárdában került sor remek hangulatban. Minden résztvevő csapat kapott ünnepi pezsgőt, az első három helyezettnek járó
kupa mellett pedig a különdíjak is gazdára
találtak. A gólkirály Gabay Balázs lett a budakeszi csapatból, a legjobb kapusnak járó
elismerést a kaposvári Papp János kapta. A
kaposváriak által a legjobb mezőnyjátékosnak felajánlott szobrocskát a paksi Herman
Attila érdemelte ki. A budapesti vendégek
pedig igazi orosz „folyékony kenyérrel”
kedveskedtek minden csapatnak.
Dobó József precíz szervezésének köszönhetően sikeresen, kellemes légkörben
zajlott le a VII. POK-kupa, amelynek várhatóan lesz folytatása.
Hadnagy Lajos

A korábbi hagyományoknak megfelelően, a Tolna Megyei Sportági Szövetségek
Szövetsége szervezésében február 9-én
Szekszárdon ünnepélyes keretek között köszöntötték az elmúlt év legeredményesebb
megyei sportolóit. A 2009. évi világversenyeken 1-6. helyezést elért versenyzők
mellett díjazták sportágak legjobb megyei
versenyzőit is.
„A sport megtanít, hogyan lehet győzni és hogyan kell emelt fővel veszíteni. A
sport tehát mindenre megtanít” – Ernest
Hemingway idézett híres mondatai jutottak eszembe február 9-én. Szekszárdon,
a régi Vármegyeháza dísztermében huszonhat sportág ötvenöt, köztük tizennégy
paksi versenyzőjét díjazták az elmúlt évi
teljesítménye alapján. A megye legjobb, így
kitüntetettek sportolói között idén is több
paksi (Atomerőmű SE, Paksi SE, Paksi RK,
Paksi Demeter Egyesület, valamint a Paksi
Twirling és Botforgató Kulturális és Sportegyesület) versenyző volt.
Dr. Puskás Imre, a megyei közgyűlés elnöke köszöntőjében kiemelte, a sport nem
magánügy. Nincs más olyan dolog, ami ennyire közös nevezőre hozná a legtöbb embert. Az elmúlt évben elért sikerekben a
sportolóinkon kívül meghatározó része van
az edzőknek, szakvezetőknek és kiemelten
a családoknak is.
Az idei díjátadó díszvendége Egervári
Sándor, az U20-as labdarúgó-válogatottunk
kapitánya volt, aki kiemelte a versenyzés,
a sport motiváló erejét. Nemcsak nyerni,
de áldozatot is kell tudni hozni. Felhívta a
jelenlévők figyelmét: a sport segít szocializálódni, segíti a fiatalokat a helyes életvitel

kialakításában, példaképet állít. Hangsúlyozta, hogy mennyire fontos a helyi versenyzők elismerése. Reményét fejezte ki,
hogy a jövőben a sportolók támogatására
több forrás jut, és így sok Szabó János kerül
be a versenysport élvonalába.
A világversenyeken elért 1-6. helyezésért
díjazott paksi sportolók:
Cselgáncs: Bor Barna (Atomerőmű SE, edzője
Hangyási László)
Kajak-kenu: Fehér Imre, Kozmann György és
Viktor Endre (ASE, edzőjük Reményi Péter)
Labdarúgás: Szabó János (Paksi FC, edzője
Gellei Imre)
Sakk: Fodor Tamás (Atomerőmű SE, edzője
Lukács Péter)
Tolna megye sportágankénti legjobb
paksi versenyzői 2009-ben:
Kosárlabda: Kiss Zsolt (Atomerőmű SE, edzője
Dzunics Braniszlav)
Röplabda: Reich Martina (Paksi RK, edzője Poór
József).
Sakk: Berkes Ferenc (Atomerőmű SE)
Tájfutás: Lénárt Viktória és Kocsner Péter (Paksi
SE, edzőjük Kiss Gábor)
Tenisz: Klopcsik Diána (Paksi SE, edzője Barta
Attila)
Természetjárás: Kókai Péter (Paksi Demeter
Egyesület)
Twirling: Kerti Szandra (Paksi Twirling és
Botforgató Kulturális és Sportegyesület, edzője
Falusi Lívia)
Szerkesztőségünk nevében gratulálunk a kitüntetett Tolna megyei versenyzőknek és az őket felkészítő edzőknek, a sportági vezetőknek és természetesen a szülőknek is.
Sipos László

Cégünk támogatásával a MOB
immáron 24. alkalommal adta ki
évkönyvét. Ahogy azt a címlapon
is olvashatjuk, az immár húsz éve
önálló MOB lenyűgöző felvételekkel
teli kötete a 2009-es esztendő hazai
és nemzetközi sporteseményeiből
nyújt válogatást. A közel hatszáz
oldalas kötet első harmada a világés Európa-bajnokságokat idézi fel,
s a sikerek főszereplői a címlapról
kis portréképeken mosolyognak
az olvasókra. Nehezen fértek el, hiszen huszonhatan voltak. Egyetlen
sportág képviselői sem panaszkodhatnak, esetleges diszkriminációra,
hiszen a London felé negyed úton
az asztalitenisztől kezdve a vízilabdáig, csaknem valamennyi sportág helyet kapott, természetesen a
labdarúgásról sem feledkeztek el,
az U20-as válogatott sikerét is értékelik. A Pillanatok cím alatt pedig
az év legjelentősebb eseményeiről
írnak a felkért szerzők. Az ajánlott
könyv nem csupán azért fontos,
mert a sportkedvelők számára nyújt
színvonalas összegzést, de alkalmas
arra is, hogy egy fiatal kezébe kerülve sportolásra sarkallja. „Egy olyan
országban, ahol a fiatalok körében
drasztikusan visszaesett a testmozgás becsülete – elvégre tízből hatan
egyáltalán nem sportolnak, drámaian nő az elhízottak száma -, hatalmas kihívással szembesülünk nap
mint nap” – fogalmazott Schmitt
Pál, a MOB elnöke.
A kötet az Alexandra könyvesboltokban kapható, és 7940 forintba
kerül.
Sipos László
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A nőnap a vegyészlányoknak a legszebb dolgok egyike minden évben!
A férfiak többsége nem tagadja, sőt,
büszkén hirdeti, életükben fontos szerepet játszik a NŐ. Mindegy, hogy
barátnő, feleség, anya vagy munkatársnő az illető, nélkülük egyszerűen nem megy. Velük élni nemcsak
szenvedély és öröm, néha bosszúság.
Ahogy Jókai Mór találóan megfogalmazta: „…a férfi sorsa a nő…”.

Életbevágó a 112-es
segélyhívószám ismerete
Bárhol tartózkodjunk is az Európai Unió
területén, elég egyetlen segélyhívó számot
megjegyeznünk. Az európai lakosok többsége sajnálatos módon még mindig nem
tudja, hogy a 112-es hívószám segítségével
riasztani lehet a rendőrséget, a tűzoltókat
és a mentőket, így közös érdekünk, hogy
növelni kell az egységes európai segélyhívó
telefonszám ismertségét.
Tudja-e, hogy milyen telefonszámot hívhatunk az Európai Unió (EU) bármelyik
országában, ha baleset, tűz vagy egyéb kellemetlenség ér bennünket? Az Eurobarométer Intézet által közelmúltban elvégzett
felmérés szerint négy európaiból mindössze csak egy tudja a választ a kérdésre. Az
EU-os átlag 25%-hoz képest a hazai 30% is
kevésnek tűnik. Különösen elszomorító, ha
figyelembe vesszük, hogy a 112 – az egységes európai segélyhívó szám – bevezetése
óta már csaknem húsz év eltelt.
„Az egységes európai segélyhívó szám
csak akkor jelent segítséget, ha az emberek
ismerik is a számot. A 112-es hívószám európai napján felszólítom a nemzeti hatóságokat, tegyenek többet azért, hogy a lakosság
tudjon a 112-es szám létezéséről, amely életeket menthet” - olvasható a Magyar Mérnöki
Kamara (MMK) Uniós Figyelőjének február
15-i számában, ahol a szerkesztő idézi Neelie Kroest, a digitális politikáért felelős uniós
biztost, aki levélben fordult a tagállamokhoz,
felszólítva őket, hogy tegyenek lépéseket az
egységes európai segélyhívó szám népszerűsítése érdekében. Azt is tudatosítanunk
kell, hogy az EU összes országában működő
segélykérő telefonvonal reflexszerű hívása
életeket menthet és csökkentheti a súlyos
sérülések számát.
A segélyhívó számot minden készülékről – vezetékes és mobiltelefonról egyaránt
– ingyenesen lehet tárcsázni. A hívás beérkezését követően egy telefonügyeletes
riasztja a megfelelő segélyszolgálatot – a
rendőrséget, a tűzoltókat vagy a mentőket.
Sokaknak a nyelvi akadályokkal is meg
kell küzdeniük. Az Eurobarométer anyagából kiderült, a külföldi tartózkodás alatt
minden tizedik telefonáló ütközik nyelvi
nehézségekbe a segélyhívó szám hívásakor, jóllehet a tagállamok arról számolnak
be, hogy segélyhívó központjaik a 112-es
számra beérkező hívásokat legalább angol
nyelven képesek fogadni.
Sipos László

A nőkről sokan, sokféleképpen vélekednek, költőket ihlettek, festők ecsetjeit
keltették életre, és sok más művészeti ág
hirdeti alkotásaiban a nők különlegességét,
szépségét, bájait.
Ezen a napon a férfiak igyekeznek kivételes bánásmódban részesíteni barátnőjüket, feleségüket, hölgyrokonaikat.
S bár tudva lévő, hogy a női lélek érzékeny és szeretetre éhes, s nemcsak az évnek ezen a napján kívánja a törődést, mégis
boldogsággal tölti el az a kényeztetés, melyet ezen a napon kap. Sok férfi nyilatkozott
már úgy, hogy a nővel élni néha gyönyörű
érzés, olykor teher, néha felemelő, máskor
nyűg, egy mégis bizonyos. Nélkülük élni

sünkre hiteles források. Mivel lepik meg
kollégáink nőnapon azokat a hölgyeket,
akik bearanyozzák életüket? - erre a kérdésre vártunk válaszokat.
Rozmanitz Péter, a vegyészeti főosztály
főtechnológusa két lány és egy fiú édesapja, így feleségével együtt három nő van
a családban. Lányai, Enikő 12 és Anita 4
évesek. – Nálunk az év minden napján nő-

Tolna megyei mérnökbál
Az idei, immár 14. Tolna megyei mérnökbálunkat - nem lévén babonásak és az
elmúlt évi sikerre alapozva - február 13-án,
a hagyományainknak megfelelően Szekszárdon tartottuk.
A január 6-án vízkereszttől egészen
hamvazószerdáig tartó farsangi időszak a
bálok és a vidám összejövetelek időszaka.
Régóta tapasztaljuk és így tudjuk, hogy
a tél végi és a tavasz eleji ünnepeinkben
egyszerre van jelen a meghaló és újra
feltámadó természet, a káosz és a rend
párharca, a szerelem, a termékenység és a
házasság motívuma, valamint a szerencse
és a szerencsétlenség, tehát a kiszámíthatatlan sors is, amely ellen hiába lázadunk.
Az ember is a természet követője, így volt,
aki nem, de a Magyar Mérnöki Kamara főkönyvelője, Berényiné Nagy Mária és férje
vállalta a hóakadályokkal nehezített 6-os
úti közlekedési viszonyokat.
Február 13-án a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar ízlésesen feldíszített szekszárdi aulájában Bohli Antal,
a Tolna Megyei Mérnöki Kamara elnöke a
köszöntő, az elmúlt évet összegző és az idei

programot röviden ismertető szavai után
Lenkei István, a Paksi Atomerőmű Zrt. kapacitásbővítési igazgatóságának vezetője

Generációk ünnepe

GÖRBE–TÜKÖR
Helyszíni ellenőrzés
Bizonyára még emlékeznek a helyszíni ellenőrzésekben
érintett mélyen
tisztelt olvasóink
egy jó pár éve vetített méltán népszerű televíziós sorozatra, ahol azt láthattuk, hogy az Alaszkába
„száműzött” orvos asszisztense struccokat
kezdett tenyészteni. A kezes jószágok a
szeretetteljes gondoskodást hatalmas tojásokkal hálálták meg mindaddig, amíg a
madarakban nagyszerű üzletet látó vállalkozó, Morris túlságosan sűrűn látogatta a
jelzett telepet. Egy hónap elteltével meglepő
változás történt.
- Mi az, tyúkokat is tart? – kérdezte Morris, a feleslegesen aggódó vállalkozó, mikor
a strucc-tojásokra méretezett tartóból egyegy apró tojást felemelt.
Nem tartok tyúkokat, a struccok
nem tojnak rendesen. – jött az asszisztens
higgadt válasza.
- Miért?
- Mert idegesek.
- Mitől idegesek?
- Magától.
- Tőlem? Melyik az? – faggatózott a hiúságában vérig sértett, magából kikelt vállalkozó.
- Mind…
Sipos László

nem lehet!
Hiszen gondoskodóak, szeretnek, aggódnak, féltenek, ha kell, simogatnak, s ha
szükséges korholnak vagy éppen hallgatnak. Mégis szeretnek, s ezért sokan hálásak is nekik.
Hogy a nőnapot időzítették-e virágnyílás
idejére, vagy a virágok nyílását szabták a
nőnaphoz, arról nem állnak rendelkezé-

nap van, de március 8-án természetesen
felköszöntjük a család összes hölgytagját
– mondja Péter. - Veszek mindegyiknek
egy-egy csokor virágot. A legkisebbeknek
pici csokrot ajándékozok, a feleségemnek
pedig a legnagyobbat. A lányok már kisbaba koruk óta kapnak virágot, és az első
perctől nagyon élvezték, örültek neki.
- Mindig is úgy gondoltam, hogy az életben, a mindennapok nehézségeinek leküzdésében, a családban, a gyermeknevelésben, a hivatásuk során a nagyobb terheket
a nők vállalják. Természetesnek tartottam
tehát, hogy ezen a napon nem szabad megfeledkezni arról, hogy szeretettel és megbecsüléssel köszöntsük őket, elsősorban
életem párját. Így tettem mindig is, most
is megtartom ezt a szokásomat - válaszolta
érdeklődésemre Kovács József, a vegyészeti technológiai osztály technológusa.
S elárulok így végezetül egy titkot is! A
nő is olyan, mint egy virág. Minél több gondoskodást és törődést kap a párjától, annál
szebb és sugárzóbb! Fiúk! Gondoskodjatok
róluk, hogy még nagyon sokáig szépek
maradjanak!
Orbán Ottilia, vegyészeti főosztály

Turistafarsang
Az ASE Természetjáró Szakosztálya és a Demeter Egyesület ez évben is megrendezte az
immár hagyományos farsangi összejövetelét
2010. február 27-én. Ezúttal a helyszín a Tekéző volt.
A jelszó, hogy indítsuk vidáman az évet,
idézzük fel együtt az elmúlt év élményeit, hangolódjunk rá az új túraév ismét nagyszerűnek
ígérkező programsorozatára. Tegyük ezt egy
vidám, színes maszkabálban.
Török Erzsébet, a rendezvény főszervezője
ezúttal is megszabta a farsangi beöltözést. Az
idén a beöltözésnek retrobuli jellege volt. Így
nem volt nehéz, hogy gondoljunk a gyermekés ifjúkorunkra, hogy poroljuk le a letűnt kor
féltve őrzött relikviáit. Volt úttörőruha sok-sok
korabeli jelvénnyel, de a pöttyös szoknya sem
hiányzott, a korabeli nótákról nem is beszélve.
Az összehozott kiállításon a 60-as, 70-es évek
termékei, berendezései, jelvények, könyvek, korabeli rádiók, fényképezőgépek szerepeltek.
Wollner Pál

üdvözölte a megjelent több mint száztíz fős
közösséget. Paksi gépészmérnök kollégánk
rövid tájékoztatást adott az atomerőműves

Kettős ünnepet, különösen emlékezetes családi rendezvényt tartották
március 9-én Szukács Istvánéknál.
Kollégánk, aki korábban a beszerzési osztályon dolgozott és ma már
nyugdíjas, Szedresen él családjával.
A ritka ünnepre, a család életében
különösen jelentős eseményre édesanyja 100. születésnapja adott alkalmat. A nap fényét emelte, az örömteli
hangulatot fokozta, hogy lánya ezen
a jeles évfordulón tartotta polgári esküvőjét. Két generációt ünnepelt így
a Szukács család, éspedig egy napon!
A nagymamát 100. születésnapjából,
unokáját pedig házasságkötése alkalmából köszöntötték.

Összegyűlt hát a tágabb család,
a gyerekek, az unokák. Erre az eseményre érkezett haza Szukács István
fia és lánya Írországból, ahol dolgoznak. Lánya egyházi esküvőt és a lakodalmát májusra tervezik
Szukács Andrásné 100. életévében
a korának megfelelő fizikai állapotnak
és szellemileg teljes frissességnek
örvend. Életéről sokat tudna mesélni,
hisz átélt két világháborút. „Szolgált”
a Bezerédj birtokon, Hidján, és a Bezerédj Amália által írt Flóri könyve című
kötet verseit kívülről tudja.
Gratulálunk a két generáció ünnepeltjeinek, jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!
LAnna

tervekről, biztosította a jelenlévőket arról,
hogy a bővítéssel foglalkozó szakmai stáb
számít a kamarai tagság alapos tervezői és
szakértői tudására, tapasztalatára, majd
megnyitotta az idei farsangi bált.
A szekszárdi Bartina Néptáncegyesület
fiatal hölgytáncosainak fergeteges bemutatóját követően indult útjára a mulatság.
A finom vacsora után az est folyamán nagy
sikerrel fellépett Gallusz Nikolett (Madách
Színház), Kiss Éva Evelin és Németh Gábor
(Pódium Színház) alkalmi trió is. A közel
egyórás előadásuk során ismert operettés musicalslágereket hallgathattunk. Éjfél
után a népes szponzorainknak köszönhetően következett az izgalmakban bővelkedő tombolasorsolás, melynek csúcspontján
gazdára talált három fődíj is. Ahogy az est
elején, úgy ezt követően is, a bonyhádi Royal zenekar gondoskodott a talpalávalóról,
és dalaikkal folyamatosan fenntartották a
pirkadatig tartó kitűnő hangulatot. Az idei
bálunk elérte célját, így reményekkel telve
kezdhetjük dolgos napjainkat és bízunk
abban, hogy jövő farsangkor újra bálozhatunk!
Sipos László

Vegyészbál 2010
„Bálok nélkül unalmasabb, szürkébb lenne
a világ, mert hiányoznának a csodaszép,
drága ruhák, az elegáns táncoló forgatag,
a báli flörtök és pletykák, a pezsgős, ínyenc lakomák.”

Február 26-án a
nagy sikerre való
tekintettel, most
már hagyományőrző jelleggel tartotta
meg bálját a vegyészeti főosztály. Tizedik alkalommal az
ASE étterem adott
helyet a rendezvénynek. A bált Elter Enikő
nyitotta meg, köszöntötte a kollégákat, a
nyugdíjasokat és a résztevők családtagjait.
A bál állandó háziasszonya Kállainé Csilla
gondoskodott a vegyész kollégák és hozzátartozóik szórakoztatásáról. A különleges
és ízletes vacsorát követően a programok
között szerepelt a vegyésztáncverseny, ahol
különböző kategóriában versenyezhettek
a résztvevők. A fődíjat a Doma házaspár
nyerte meg. Meglepetésként egy-egy szerencsesütivel kedveskedtek a szervezők,
amiben jókívánságokkal és üzenetekkel
lepték meg a bálozókat. Ínyencségként
- szinte már hagyományosan - két különleges tortát kóstolhattunk meg. Az egyik
a mákosguba torta, a másik az országtorta
szatmári szilva ízesítéssel. A gasztronómiai remekművek elfogyasztása után folytatódott a tánc. A bál kiváló alaphangulatát
Pumerschein János hajnalig tartó zenéje
biztosította, és gondoskodott a vegyészek
szórakoztatásáról. Köszönjük vendégeinknek a részvételt és mindenkit szeretettel
várunk a jövő évi bálunkra is!
Orbán Ottilia, vegyészeti főosztály

