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Hamvas István vezérigazgató

szinten, az igazgatóságok egymáshoz való viszonyán módosítunk. Minden igazgatóság egy szintre
kerül, és közvetlenül a vezérigazgatóhoz tartozik
majd. A törzskari területek a vezérigazgató-helyetteshez kerülnek, és a megszűnő gazdasági vezérigazgató-helyettesi szerepkört a gazdasági igazgatói poszt váltja fel. Ezeket az átalakításokat már
korábban egyeztettük, és a hatóság jóváhagyásának függvényében, a munkavállaló oldallal, érdekképviseleti szervekkel egyeztetve és a tulajdonos
jóváhagyásával hajtjuk végre.

– Kedves Vezérigazgató úr! „Hinni kell, és tenni is”
– ez volt a vezérgondolata annak az interjúnak,
ami 2003-ban a műszaki vezérigazgató-helyettesi
kinevezése alkalmából készült Önnel. Az elmúlt
év kimagasló eredményei visszaigazolták mindazt,
amit akkor mondott. Most milyen szempontokat
tart fontosnak?
– A hét év nagy idő, ami alatt a stratégiai célok
tekintetében jelentőset léphettünk és léptünk is
előre, nehéz, látványos és kevésbé észrevehető
feladatokat oldottunk meg. 2004-ben elindítottuk
a 2. blokkot, a sérült üzemanyagot betokoztuk,
a 2. blokki 1. aknát kiürítettük. Az üzemidő meghosszabbításhoz megszereztük a környezetvédelmi
engedélyt, és a nukleáris hatóságnak benyújtottuk
az üzemidő-hosszabbítási programot. Mind a négy
blokk kapacitását 500 MW-ra növeltük. A hatékonyságunk növelhetősége érdekében az Integrált
Műszaki Rendszer megteremtése lépéseként
bevezettük a PASSPORT rendszert. Mindezekkel
együtt a Gazdasági Hatékonyságnövelő Programot
végrehajtottuk. Mostanra a hatékonyság növelése
terén elérkeztünk ahhoz az időszakhoz, amikor a
korábbinál nagyobb energiabefektetéssel is csak
kisebb eredményt tudunk felmutatni. Ugyanis a
teljesítménynövelést eredményező műszaki lehetőségeket alapvetően kimerítettük, és az évente megtermelt villamos energia mennyiségének
növelése már csak a rendelkezésre állás javításával lehetséges. Erre azonban van lehetőség mind
a jó üzemeltetéssel, mind a kiváló minőségben
végrehajtott karbantartással és a jól megtervezett főjavításokkal. Mindezek felmérésével, kollégáink ötleteinek felhasználásával, a hatékonyság
javításához szükséges jogi, műszaki és szervezési
feltételek megfogalmazásával, egy több évre kiterjedő intézkedési tervvel lehetőség van egy olyan
új program megfogalmazására, amelynek teljesítése tovább növeli blokkjaink rendelkezésre állási
mutatóit és egyben hatékonyságukat. Azt, hogy ez
nem egy illúzió, az egyik finn blokkon megvalósított
18 napos főjavítás is igazolja. Természetesen saját
lehetőségeinket, a racionális műszaki megoldásokat figyelembe véve lehet csak meghatározni a
rendelkezésre állási javítási teendőeket. Rendkívül
fontosnak tartom a biztonság mindenek elé helye-

– A környező lakosság örömmel fogadta a bővítés
hírét, amitől új munkalehetőséget remél. Mi várható e tekintetben?
– A jelenlegi törvényi szabályozás szerint az új blokk
építését célszerű, ha egy önálló (projekt) társaság,
mint engedélyes végzi el, nem pedig a jelenlegi
blokkokat üzemeltető Paksi Atomerőmű Zrt., és
természetesen az MVM Zrt. többségi tulajdonlásával. Az azonban nyilvánvaló, hogy ebben a munkában a Paksi Atomerőmű Zrt. szakembereinek nagy
szerep jut, nélkülük jelentősen nehezebb volna pl.
az engedélyeztetés.
Az előkészítő munkálatok jelenlegi szakaszában
még nem szükséges nagyobb létszámfejlesztés.
Most az igazi feladat nem a létszám emelése,
hanem a képzési és humánerőforrás-politika megfelelő kidolgozása annak érdekében, hogy kellő
ütemezéssel megteremtse a majdani blokkok
üzembe helyezését, működtetését biztosító személyzetet.
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A Paksi Atomerőmű Zrt. szeptemberi
közgyűlésén Hamvas Istvánt választották
az erőmű új vezérigazgatójává. Hamvas
István egyetemi tanulmányait befejezve
1977 augusztusában lépett be a paksi
atomerőműbe. Fizikusként kezdett, majd
csoportvezetői, osztályvezetői, főosztályvezetői beosztásban dolgozott. 2003-ban az
erőmű műszaki vezérigazgató-helyettese
lett. 2010. szeptember 13-án vezérigazgatóvá nevezték ki.

zését. Egyetlen hatékonyságjavítási, gazdaságossági és termelési intézkedés sem lehet fontosabb
a biztonságos üzemeltetésnél.

– Visszatekintve az elmúlt időszakra, mit tart fontosnak kiemelni azokból a feladatokból, melyekben jelentős részt vállalt?
– A felsorolt szép eredmények alapjának tartom,
hogy sikerült a cégen belül egy olyan hangulatot, munkához való hozzáállást, együttműködő
készséget kialakítani, ami a kompetenciák helyretételében meghatározó volt. Eredményt értünk
el abban, hogy egy-egy témában az hozza meg
a döntést, aki ahhoz ért és abban illetékes. A
kialakult munkamódszer először a vezetők körében
hozott nyugalmat, majd ez lesugárzott a dolgozók
közé is. Ez a körülmény különös jelentőséggel bírt
2003-2004-ben, amikor elvégeztük helyreállítási
munkákat és újraindítottuk a 2. blokkot. Pl. amikor
a vezérigazgató-helyettesi kinevezésemet megkaptam, akkor még nem, de két hét múlva már tudtuk,
hogy miként fogjuk elindítani a 2. blokkot. Ennek
hátterében az a légkör munkált, ami az embereket
továbblépési szándékra, ambícióra, feladatmegoldásra késztette. Nekem ebben katalizátori, menedzselési szerepem volt, olyan elvárások megfogalmazásával, melyek sikerhez vezettek.
– Várható szervezeti vagy személyi változás?
– Csekély mértékű szervezeti átalakítást tervezünk,
ami csak a felső vezetést érinti. Persze néhány
kisebb változásra is sor kerülhet annak érdekében,
hogy a korábban szerzett tapasztalatokat érvényesíthessük. Ezeket az igazgatóságok vezetői - mint
tapasztalatot - gyűjtötték, és most sor kerülhet
bevezetésükre. Ezzel együtt kijelenthető, hogy a
dolgozókat közvetlenül érintő átalakítás – néhány
kivételtől eltekintve – nem várható. Felsővezetői

– Melyek a jövőbeli célok, tervek?
– A hatékonyság javítása terén intenzíven kell dolgozni, mert a villamosenergia-piac egyre jobban
kiéleződik. A német áramtőzsdén a zsinóráram ára
közelít a miénkhez. Bár Magyarországon mi vagyunk
a legjobbak, nem biztos, hogy ez Európában is így
van. Pozíciónk megőrzése folyamatos munkálkodást igényel. Stratégiánkban a biztonság áll az első
helyen, amellyel a lehető leggazdaságosabban és
legtovább kívánjuk működtetni az erőművet. Ezen
túl rendkívül fontos a humán erőforrás erősítése.
Az elmúlt években sokan mentek nyugdíjba, és ők
magukkal vitték a szaktudásukat is. Fiataljaink képzettek és magabiztosak, de a tapasztalatuk még
hiányos, ezért is fontos a képzésükkel törődnünk.
Szükséges ugyanakkor egy olyan ösztönzési rendszer, ami valóban motiválja az embereket, hogy
minőségben és határidőre jól végezzék feladataikat.
Hasonlóképpen nagy jelentőséggel bír, hogy minden
munkakör a megfelelő helyre kerüljön, és biztosítsuk
a munkakörhöz igazított keresetet. Ez csak egy több
évet igénylő, széles körben egyeztetett és elfogadott
programmal érhető el. Ha nem is egyszerűen, de
szerintem ez megvalósítható.
- Lovásziné Anna -

„Csak a jó, kollektív
együttműködésre lehet alapozni”
Süli János műszaki vezérigazgató-helyettes
2010. szeptember 14-én Süli Jánost a
Paksi Atomerőmű Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettesévé nevezeték ki. Az atomerőműhöz való kötődése 1980-tól számítható.
Kezdetben, mint az Erbe üzembe helyező
mérnöke végezte munkáját, 1985-től pedig
már a Paksi Atomerőmű Vállalat mérnöke.
Dolgozott csoportvezetőként, osztályvezetőként, főosztályvezetőként és igazgatóként,
majd 2009 márciusától ez év szeptemberéig
az erőmű vezérigazgatójaként.

– Kedves Vezérigazgató-helyettes úr! Harmincéves atomerőműves múlt áll Ön mögött.
Ez idő alatt nemcsak a műszaki hátteret
ismerte meg, hanem az itt dolgozókat is.
Milyennek látta, tapasztalta a munkatársak
szemléletét, a munkahelyi légkört?
– Eddigi pályafutásom alatt soha nem találkoztam olyan kollégával, aki ne rendesen, lelkiismeretesen dolgozott volna. Úgy gondolom,
kevés az általánosításhoz az a pár kolléga, aki
nem így végzi a munkáját. Én azt tapasztaltam,
hogy az erőműben mindenki büszke arra, hogy
itt dolgozik. Munkatársi, közvetlen belső körben
talán kritikusabbak a megnyilvánulások, de
kifelé, az idegenek irányában mindenki azt vallja, hogy szívesen dolgozik az atomerőműben.
Voltak bizonytalansággal, negatív hangulattal
teli időszakaink, de ma már elégedett, kiegyensúlyozott szemlélet jellemzi a munkahelyi kollektívákat. Az állomány nagy része kicserélődött, hisz sok munkatárs vonult nyugdíjba, és
helyükre fiatalok jöttek. Ma már korszerűbb
eszközökkel, jobb jegyzetekkel, tematikusabb
módszerekkel tudjuk a fiatalokat kiképezni,
betanítani. Az eredmények azt mutatják, hogy a
fiataljaink megállják a helyüket. Tekintettel arra,
hogy a cég közel egyharmada nyugdíjas lett, és
hogy kevés az üzemzavar, kicsi a nem tervezett
kiesés, ez mind arra utal, hogy jól sikerült a
fiatalokat a rendszerbe integrálni.
– A vezérigazgató-helyettesi kinevezéssel
most egy újabb szakasz kezdődik az életében.
Visszatekintve az eltelt időre, mi adta meg az Ön
számára a legnagyobb sikert, elégedettséget?
– Az egyik, amit nagyra értékelek, hogy nyugodt légkörben tudtuk a szép eredményeket
elérni. Nem hangerővel, nem szigorral, hanem
kollegiális stílusban. Nekem olyan időszakban sikerült vezérigazgatónak lennem, amikor
arról beszéltünk, hogy nyolcvanéves távlataink
vannak, hogy 2025-2030-ra elkészülnek az
új blokkok, a 4. blokk üzemidő-hosszabbítása
2037-ig terjed, és az itt dolgozók unokáinak
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Biztonság, hatékonyság, gazdaságosság

is lesz jövőjük. Többször hangoztattam, hogy
az is új blokkot épít, aki az 1-4. blokkot üzemelteti. Hitelességünk megőrzéséhez a legfontosabb, hogy biztonsággal üzemeltessük
meglévő blokkjainkat. Ez a másfél év szép
időszak volt, de volt benne munka bőven.
Kinyílt a világ, számos küldöttség érkezett,
és szorosabb kapcsolat épült a külföldi partnerekkel. Annak idején, amikor Újkígyósról
elindultam, hogy villamosmérnök legyek, soha
nem gondoltam, hogy nagykövetekkel fogok
tárgyalni jövőt építő dolgokról.

– A jövőről szólva, milyen terveket, célokat
tűzött ki maga elé?
– Soha nem voltam nagyravágyó, és nekem
nem az a feladatom, hogy valami különlegeset,
újat feltaláljak, hanem az, hogy amit elkezdtünk,
azt segítsem végigvinni. Vezérigazgatóként
magasabbról láttam, most pedig alacsonyabb
szintről érzékelem az adott ügyek nehézségeit.
Bízom abban, hogy továbbra is egy irányban
halad a cég vezetése, hiszen Hamvas úrral mindig jó munkakapcsolatban voltunk. Elfogadjuk
a döntést, ami a jelen helyzetet hozta. Az a
legfontosabb, hogy az erőmű eredményesen
működjön, mert az mindenkinek jót eredményez. Mint üzemeltetőnek, nagy a felelősségünk, ami a tágabb világra is hatással van. Ha
mi itt Pakson jól dolgozunk, és tudunk erőművet építeni, akkor máshol is építhetnek, de ha
bárhol hibáznak, az bennünket is visszavet.
Csernobil hatása a világ atomenergia-iparán
érezhető volt, ugyanakkor a jó üzemeltető megerősítheti az elfogadottságot.
Folytatás a 2. oldalon.

Eleni Tsakopoulos Kounalakis asszony, az Amerikai Egyesült Államok magyarországi nagykövete, a Paksi Atomerőmű Zrt. meghívására 2010. szeptember
22-én az atomerőműbe látogatott. A nagykövet asszonyt és kíséretét az
atomerőmű részéről Süli János műszaki vezérigazgató-helyettes, Lenkei István
kapacitásbővítési igazgató és Mittler István kommunikációs igazgató fogadta.
A vendégek a részükre tartott tájékoztatót követően üzemlátogatáson vettek
részt, ahol megtekintették a turbinacsarnokot, és látogatófolyosón keresztül
ismerkedtek a 4. blokki vezénylőteremmel, valamint a reaktorcsarnokkal.
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Az Amerikai Egyesült Államok nagykövetének látogatása
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WANO Mûszaki Támogató Misszió Pakson

Nagy Sándornak, az MVM Zrt. termelési vezérigazgató-helyettesének vezetésével az MVM több felsővezetője ismerkedett október 4-én az atomerőművel.
Felkeresték a 3. blokkon munkálkodó átrakógépet, a friss üzemanyag tárolót,
majd a szekunder kör több fontos területét, a melegvizes csatornával bezáróan.
Részletes tájékoztatást kaptak a blokkszimulátor és a Karbantartó Gyakorló
Központ oktatásban betöltött szerepéről.
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Felsõvezetõi látogatás

A paksi atomerőmű javaslatára az Atomerőműveket Üzemeltetők Világszövetsége (WANO)
Moszkvai Központjának koordinálásában a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) felkért szakértőinek közreműködésével 2010. szeptember 6-9. között a paksi atomerőműben
négynapos „Integrált irányítási rendszer bevezetése az erőműben a NAÜ GS-R-3 sz. szabvány
alapján” c. műszaki támogató misszióra került sor. A misszió célja a NAÜ által kiadott, hazánkban is kötelezővé váló, irányítási rendszerrel kapcsolatos biztonsági követelmények (GS-R-3
„The Management System for Facilities and Activities”) megismerése, az integrált irányítási
rendszer módszertanának, a rendszer bevezetése nemzetközi tapasztalatainak tanulmányozása volt. A misszió során az „Eltérések azonosítása a paksi irányítási rendszer jelenlegi
állapota és a GS-R-3 dokumentum követelményei között”, „Az integrált irányítási rendszer
bevezetésének gyakorlati példái” és „Az üzemeltetési és szervezeti változások irányítása” című
témákról volt szó. A zárómegbeszélésen a szakértők összefoglalták és bemutatták – majd
a misszió zárójelentésében később átadták – a paksi atomerőmű vezetésének azokat az
ajánlásokat, melyek az adott területen segíthetnek a további fejlődésben. Hadnagy Jelena
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Magyar nukleáris veteránok kitüntetése
Nagyszabású ünnepséget rendeztek 2010.
szeptember 22-én Moszkvában az orosz
atomenergetika 65. évfordulója alkalmából. Az orosz atomügynökség – Orosz
Állami Atomenergetikai Társaság –, a
Rosatom által szervezett programra
Magyarországról – mint „nukleáris
veterán” – személyre szóló meghívást
kapott Szabó Benjamin, Maróthy
László és Lovass Gyula. A nemzetközi
jelentőségű rendezvényen mindhárman
magas kitüntetésben részesültek.
Mint ahogy Bencze Imre szaktolmács
elmondta, a rendezvényt a Kreml kongresszusi központjában tartották, ahol a
Rosatom vezetője, Szergej Kirijenko adott
át kitüntetéseket. A paksi atomerőmű építésében jelentős részt vállaló háromfős hazai delegáció tagjai közül Maróthy László
a Kurcsatov-érdemérem arany fokozatát,
Szabó Benjamin a Kurcsatov-érdemérem
ezüst fokozatát, Lovass Gyula a bronz fokozatát kapta.
Maróthy László az ünnepség kapcsán arról nyilatkozott, hogy meglepte, és egyben
nagyon jól eső érzéssel fogadta a meghívást, mert minden olyan rendezvény, ami
az atomenergetika reneszánszáról szól,
számára öröm. Mint mondta, az oroszok
úgymond az első atomrendelettől számolják az atomenergetikát, amikor Kurcsatov
indítványára hoztak egy rendeletet, hogy
Oroszországban ki kell fejleszteni az atomenergiát békés és hadi célokra egyaránt. Ez
egy hónappal a hirosimai atomrobbantás
után történt. Kurcsatov ekkor már erőteljesen dolgozott a kritikus rendszereken. –
Számomra – idézte fel a rendezvény eseményeit Maróthy úr – az csengett ki az ünnepségsorozatból, hogy az orosz atomenergetika ismét lendületet kapott. Az Energoatom
tervezésében és szervezésében 10 blokk
létesítése van folyamatban Oroszországban és környékén. A jubileumi rendezvényen számos nemzet képviselője volt jelen,
és köztük körülbelül 50 elismerést adtak
át. A magam részéről úgy éreztem, talán
kicsit felülértékelték a munkásságomat,
tekintettel arra, hogy a Kurcsatov-díj első
fokozatát kaptam, amiből csupán hármat
osztottak ki. Én nagyon büszke vagyok a
paksi blokkindításokra. Az első blokknak
én voltam a tudományos indításvezetője, és
most örömmel töltött el az érzés, hogy még
mindig számon tartanak.
Szabó Benjamin aktív munkás éveinek
közel felében az akkori Szovjetunióban
dolgozó, az atomtechnikában gazdag tapasztalatokkal és jó színvonalú tudással
rendelkező mérnökökkel, vezetőkkel volt
kapcsolatban, akik biztatták, segítették a
munkáját. Közülük többel baráti kapcsolatot alakított ki. – Az orosz atomiparág 65.
évfordulójára rendezett ünnepségre történt

„Csak a jó, kollektív együttmûködésre lehet alapozni”
Süli János műszaki vezérigazgató-helyettes

Folytatás az 1. oldalról.
Hazánkban 77%-os az üzemelő blokkok elfogadottsága, és több mint 50% az új blokk
építésének támogatottsága. Ezek nemzetközi
viszonylatban is jó adatok. Az atomenergetika
reneszánsza csak akkor él, ha minden üzemeltető egyformán magas színvonalon vesz részt
benne. Én mindenkit üzemeltetőnek tartok, aki
itt dolgozik, legyen az nappalos adminisztrációs
munkát végző, váltóműszakos operatív személyzet, karbantartó, műszaki dolgozó vagy a
beszerző. Az alapító okiratunk szerint az egész
cég az üzemeltetésért jött lére. Ezt a művet
üzemeltetni kell, amit csak a jó, kollektív együttműködésre lehet alapozni. Nem rivalizálni kell,
hanem ennek a célnak az elérésében mindenkinek együtt kell dolgozni.

Lovass Gyula (balról), Szabó Benjamin és Maróthy László

meghívásom és részvételem nagy melegséggel töltött el – mondta Szabó Benjamin.
- Hálás voltam és vagyok a sorsnak, hogy
megadatott nekem is tevőlegesen részt venni az atomtechnika ipari alkalmazásában
Magyarországon, a paksi atomerőmű felépítésében. Ez a 15 év más emberré tett. Mivel én diákként is közöttük éltem, az orosz
ember lelki világát a mai napig tisztelem
és szeretem. Ezen az ünnepnapon és az
ebből az alkalomból kiadott könyvet végiglapozva találkoztam a közös múltunkkal,
azzal a meleg, bensőséges és szeretetteljes
emlékezéssel, amely méltó az atomtechnikában tett küzdelemhez és az az által elért
eredményekhez.
Lovass Gyula számára megtiszteltetést
és nagy meglepetést jelentett az ünnepségre szóló meghívás, különösen hogy az
orosz/szovjet atomenergetika jubileuma
alkalmából veteránokat, ezek között mintegy 50 külföldi szakembert is meghívtak
és megemlékeztek róluk. Az „Atom évszázada” című, az évfordulóra kiadott könyv-

ben a paksi atomerőmű, a szovjet atomenergetika egyik támogatott létesítménye
is szerepel. – Én munkás életem több mint
felében, 1967-től egészen nyugdíjazásomig, 1990-ig az Erőtervnél a paksi atomerőmű tervezője, a tervezés főmérnöke voltam – emlékezett vissza Lovass Gyula. – Jól
esett, hogy az orosz atomenergetika is elismerően tekint erre a műre. A megvalósítás
során nagyon sok műszaki és baráti segítséget kaptunk a partnereinktől, a szovjet
Atomenergoprojekt tervezőitől. Tiszteltem
és becsültem a tudásukat, a mű iránti elkötelezettségüket, azt, hogy önzetlenül segítettek (még az orosz nyelv elsajátításában
is). Ezért éreztem nagy megtiszteltetésnek,
hogy ezzel a meghívással az örömükben
osztozhatok. Sajnos harminc-negyven év
távlatából az ünneplők között nem akadtam ismerősre.
Az atomenergetika magyarországi kitüntetettjeinek gratulálunk, további munkájukhoz sok sikert és jó egészséget kívánunk!
Lovásziné Anna

– Vezérigazgatóként nagyon sok olyan intézkedést hozott, amit a dolgozók örömmel vettek.
A munkavállalói fórumon, ahol mint vezérigazgató elköszönt, hatalmas tapsot kapott. Ezt
miként értékelte?
– Úgy érzem, olyan főnök voltam, hogy amikor

adtam, mindig kaptam érte viszonzást. Az elismerések mellett kritikát is kaptam, többször
mondták rám, hogy csak adok, de nem követelek cserébe semmit. Meggyőződésem, hogy
az intézkedések hatásaként kiegyensúlyozott
légkörben, nyugodtan dolgozott mindenki, és
együttesen hozta a cég eredményeit. Én ebben
látom a viszonosságot. Munkatársaim körében
korábban is népszerűségnek örvendtem, ami
jó érzéssel töltött el. Az említett fórumon megköszöntem a munkát, és további együttműködést
kértem, hisz az 1-4. blokk üzemeltetését, az
üzemidő-hosszabbítást és két új blokk építését
szem előtt tartva nemcsak nekünk lesz munkánk, hanem unokáinknak is. Az a taps, amit a
kollégáktól kaptam, nemcsak egy időszak lezárását jelentette, hanem megerősítést, bátorítást
is adott abban, hogy az eddigi úton kell továbbhaladni. A legnehezebb dolog kiérdemelni a
közvetlen munkatársak nyílt értékelését, elismerését. Nekem ez a taps többet ért bármilyen
kitüntetésnél. Köszönöm minden munkatársam
és partnerem hozzáállását, amivel segítették a
munkámat.
–Lovásziné Anna –

Településtől kapott elismerés
Talán mindenki egyetért abban,
hogy igencsak ritkaságnak számít,
amikor egy település kitüntetéssel,
díjjal ismeri el egy cég tevékenységét.
Most mi erről a ritka eseményről
tudósítunk.
2010.szeptember4-én
az atomerőmű közelében, de a Duna túlsó
partján fekvő Dunaszentbenedeken falunapot tartottak, ahol
a Paksi Atomerőmű
Zrt. részére átadták a
település kitüntetését.
A díjat az atomerőmű
nevében Kovács Antal térségi szakértő vette
át Vargyas Mihály polgármestertől.
Kovács Antal nagyra értékelte azt a
figyelmet és méltatást, amiben Dunaszentbenedek települése, lakossága az
atomerőművet részesítette. Mint
mondta, perceken keresztül ismertették mindazon megnyilvánulásokat, támogatásokat,
mely azt mutatta be, hogy az
atomerőmű mi mindent tett a
kis faluért, és segítségével miként tudott a község talpon maradni, fejlődni. Mindezek után a
nagyszámú lakosság hatalmas vastapssal fejezte ki, erősítette meg egyetértését, és egyben köszönetét. A rendkívül jó
hangulatú falunapon a kulturális műsorok
mellett főzőversenyt is rendeztek, melyen
paksi csapat is részt vett. Vargyas Mihály,

Dunaszentbenedek polgármestere elismerően szólt arról a rendkívül jó kapcsolatról,
amit az atomerőmű elmúlt két évtizedben
a településsel kialakított és ápolt. Annak
idején, amikor az atomerőmű indulása különböző érzelmeket váltott ki a környező
települések lakói részéről, e községben
barátságos légkör alakult ki, és ez nagyban hozzájárult a mai napig hatékonyan
működő Társadalmi Ellenőrző és Információs Társulás (TEIT) megalakításához
is. Úgy látják, az atomerőmű vezetése jó
szándékkal gondol a környező településekre, és úgy közvetlen támogatásával,
mind településfejlesztési lehetőségek
révén is nagyban hozzájárult azok fejlődéséhez. Polgármester úr kifejezte bizakodását, hogy a továbbiakban is jó és rugalmas kapcsolat jellemzi majd az erőmű és
Dunaszentbenedek kapcsolatát.
Füri Bálint, Dunaszentbenedek korábbi
polgármestere egyrészt sajnálatát fejezte ki a tekintetben, hogy az ő polgármestersége idején nem volt
lehetősége ezt a köszönetet
tolmácsolni, másrészt viszont
örömmel nyugtázta, hogy
javaslatára elfogadta a képviselő-testület az elismerést
kifejező díj odaítélését. Mint
mondta, a TEIT alapítójaként is
ismeri azt a tevékenységet, ami az
erőmű és a közvetlen környéke között létrejött, és különösen nagyra értékeli, hogy
egy ilyen kisközségi önkormányzatot
működésében, fejlesztéseiben az erőmű
tudott támogatni.
Lovásziné

Az atomerőmű bővítése és a megújuló energiák közös platformon
2010. szeptember 8-9-én került megrendezésre első ízben Esztergomban
az Energiagazdálkodási Tudományos
Egyesület (ETE) esztergomi szervezete
által a Magyar Energetikai Vállalkozók
és Feltalálók Fóruma. A rendezvényre
meghívást kapott a paksi atomerőmű
is. Az előadások fókuszában a környezetbarát energiatermelési módok,
a megtermelt energia tárolása és az
energiafelhasználás hatékonysága állt.
Az atomerőmű bővítési lehetőségéről tartott előadásomat nagy érdeklődés fogadta a nagyszámban jelenlévő energetikai
szakemberek, a miniszteri hivatalok, a
hatóságokat képviselők és az önkormányzati vezetők részéről. Az atomenergetikában tervezett kapacitásbővítési
alternatívák és annak lakossági elfogadottságának bemutatása után számos
kérdés érkezett a lehetséges technológiai
megoldások biztonsági szintjéről, a kis
és közepes aktivitású hulladékok kezeléséről és a megtermelt villamos energia
árának versenyképességéről.
A villamos energia megtermelése mellett fontos teret kapott a konferencián az
energiatárolási megoldások bemutatása,
hiszen a jelenlegi villamosenergia-felhasználásra továbbra is a változó igény-

Előadói díj átvétele

bevétel a jellemző. Villamos energiát,
sajnos továbbra is csak más energiafajtákba átalakítva lehet tárolni. Ilyen
tárolási módok lehetnek a jövőben a kémiai tároláson belül a vanádium-redox
cellák, a hidrogénben történő tárolás, a
nagy nyomású levegő föld alatti természetes tárolókba történő préselése, a hő
formájában történő akkumulálás, illetve
a helyzeti energiában, vagyis tározós víz-

erőművekben való tárolás. Az alternatív
energiatermelési módok is igénylik a
megtermelt többletenergia átmeneti tárolását. Az időjárás változása a megújuló
energiatermelési módok által előállított
villamos energia volumenét nagyban
befolyásolja. Magyarországon jelenleg
jelentős tározókapacitás nem áll rendelkezésre. Amíg a régóta tervezett nagy teljesítményű tározós vízerőmű nem épül

meg, addig a szomszéd országokkal
kooperálva kell
az energiatárolást
megoldani.
Visszatérve a
jövő villamosenergia-termelési módjaira az előadások
egybehangzóan
kiálltak az üvegházhatású gázokat
csökkentő energia-előállítási megoldások előtérbe
helyezése mellett.
Ebben az energiamixben döntő
szerepe kell, hogy
legyen az atomenergetikának.
Egyes prognózisok
szerint a következő negyven évben az
ország összes energiaigénye jelentősen
nem változik, 1100 PJ/év értéken stabilizálódik. A villamosenergia-termelésből a
fosszilis energiahordozó alapon termelt
villamos előállítás részaránya jelentősen
lecsökken. A környezetbarát energiatermelési módok részaránya, ide értve
jelentős tényezőként az atomenergiát és
növekvő súllyal a szélenergiát, a biomas-

szát, a napenergiát, együttesen 70-72%-os
értékre növekedhet.
Az energiatermelésben történő részvétel mellett az atomenergetika és a
megújuló energia előállítási módjai
között a közös platformot az innovációs
hajlandóság és a megújulásra történő
törekvés is megteremtette. A konferencia résztvevői újszerű energiatermelő
egységet és energiahatékonyságot növelő újítást is bemutattak. Szerepelt
többek között egy új levitációs földfém
mágnes csapágyazású hidrogenerátor,
magyar fejlesztésű hidrogéncella-alkalmazás. Világítástechnikában alkalmazott energiamegtakarítási módszert
mutattak be, amelynek alkalmazásával
a villamosenergia-megtakarítás elérheti a 20%-ot. Korszerű világítótestek és
feszültségszabályozás alkalmazásával
az innováció az atomerőmű házi üzemi
világítási hálózatain is megvalósítható
lehet. Az atomerőmű világítási teljesítményigénye megközelítőleg 2 MW. Ennek a teljesítménynek 400 kW-tal történő csökkentése évente több tízmilliós
megtakarítást eredményezhet.
A konferencia ismét bizonyította, hogy
a magyar energetikai innováció magas fokon áll, és a tapasztalatcsere az energetikai
szektor minden szereplője számára hasznos.
Lakatos Gábor

3

2010. október

összefoglalja a WANO által jelenleg folytatott tevékenység valamennyi irányzatát. A
misszió új megfogalmazásában nagyobb
hangsúlyt fektettek a közös erőfeszítésre a szervezet hatékonyságának növelése
érdekében a WANO alapvető programjain
keresztül.

Húsz év sikeres működés után a WANO,
az Atomerőműveket Üzemeltetők
Világszövetsége úgy döntött, új irányban folytatja tevékenységét, hogy jobban segíthessen tagjainak eligazodni az
atomenergetika fejlődésének folyamatosan változó feltételei között. „A WANO
eddigi szervezeti struktúrája és működési rendszere – mely rendkívül szükséges
volt a szervezet alakulásakor, és amely
lehetővé tette a nukleáris ipar hatalmas
fejlődését a csernobili baleset után –
ma korlátoz minket” – mondta üdvözlő
beszédében Stricker elnök február elején
Új-Delhiben, a WANO kétévente megrendezendő közgyűlésén. „Szervezetünknek
átalakításra van szüksége.”

A WANO felépítése
A szervezet irányításának központosítása
érdekében a londoni Koordinációs Központot
a WANO Londoni Irodájává alakították át. A
regionális központok ügyvezető igazgatói közvetlen beszámolással tartoznak a Londoni
Iroda ügyvezető igazgatójának. Ez a változás
azért volt szükséges, hogy az összes régióban következetesebben lehessen magvalósítani a programokat és meghatározni a
szükséges erőforrásokat.

Jelenleg a világ nukleáris közössége az új
blokkok építésének komplex feladataival, az
üzemeltető személyzet öregedésének problémájával és az atomipar megújulásával, fokozatos fejlődésével áll szemben. Ezen összetett
feladatok megoldásához szükséges, hogy a
WANO is haladjon a fejlődés és a tökéletesre
való állandó törekvés útján. Csak így tud
eleget tenni az ágazat gyors és globális fejlődéséből adódó elvárásoknak.
Ezt a gondolatot a szervezet tagjai többször is
felvetették különböző fórumokon. 2009-ben
az ágazat felső vezetői Bill Coley, a British
Energy volt vezérigazgatójának az irányítása
alatt elkezdték kidolgozni javaslataikat a WANO
további működési irányaira és az Alapszabály
szükséges módosításaira vonatkozóan.
Indiában, a WANO 10. közgyűlésén a világ minden tájáról érkezett közel 400 résztvevő egyhangúan megszavazta a szervezet működési
és strukturális változásait. Ezek a következők.

A WANO kormányzási
rendszere
Mindenekelőtt a legmagasabb szintű vezetők
aktív bevonása, a régiók (Atlanta, Párizs, Moszkva,
Tokió) tagvállalatai érdekének jobb képviselete
végett módosításra került a WANO kormányzótanácsának összetétele. Minden régiót a korábbi kettő helyett három tagszervezetének felső
vezetője – vezérigazgató vagy más magas szintű vezető – képviseli, akik közül egyik a régió
legbefolyásosabb tagvállalatának a képviselője.
A WANO elnöke is a kormányzótanács tagjai,
ami szintén újításnak számít. Így az új WANO
Kormányzótanács 14 főből áll a régi 9 helyett.

WANO-tagság és szavazási jog
Az első 20 évben csak egy adott ország vagy
régió egy tagja tudott részt venni a szavazásokon.

Mi változott?

A WANO missziója
Újszerűen határozták meg a WANO missziójának fogalmát, mely teljes mértékben

Mit jelent?

Felépítés

Az eddigi londoni Koordinációs Köz- Ez erősíti és szélesíti a Londoni Iroda
pontot a WANO Londoni Irodájának szerepét, mely támogatja és ellenőrzi
a regionális központok tevékenységét.
nevezték át.

Tagság

Mostantól több, az atomerőművek
és üzemanyag-feldolgozó létesítmények biztonságára és megbízhatóságára hatással bíró szervezet
tagja lehet a WANO-nak.

A szavazati joggal rendelkező tagok
száma 35-ről több mint 120-ra nő.
Az atomerőműveket üzemeltető tagok
nagyobb befolyással vannak a WANO
működésére.

Szavazás

Minden szavazati joggal rendelkező tag öt szavazatot kap, plusz
egy-egy szavazat jár minden általa
üzemeltetett blokk után.

Szabályozásra került a szavazási
egyensúly, mely megfelelő befolyást
biztosít a nagyobb befektetésekkel
rendelkező vezetők részére és méltó
képviseletet a kisebb tagoknak.

Kormányzás

A WANO Kormányzótanács 9
helyett 14 főből áll. Az öt új tagból
négy a négy régió egy-egy, legnagyobb üzemeltető szervezetének
felső vezetője, az ötödik pedig a
WANO elnöke.

Elősegíti a felső szintű vezetők közvetlen részvételét a WANO munkájában.
A WANO-tagokat jobban képviselik a
régiókban a felső szintű döntéshozó
vezetők.

A Lévai-projekt helyzetéről, a paksi atomerőmű-bővítés előkészítő munkálatairól
tartottak beszámolót az atomerőmű szakemberei Pakson 2010. szeptember 3-án.
Az MVM Zrt. vezetői közül az ülésen
részt vett dr. Gerse Károly törzskari vezérigazgató-helyettes, Nagy Sándor termelési
vezérigazgató-helyettes, Bács Zalán stratégiai vezérigazgató-helyettes, Holló Vilmos
vezérigazgatói tanácsadó, dr. Bánfi László
jogi igazgató és Tamási Gábor biztonsági
igazgató, továbbá dr. Pozsgai Imre, az MVM
Trade Zrt. jogtanácsosa
A Paksi Atomerőmű Zrt. részéről Süli János
vezérigazgató köszöntötte az ülés résztvevőit.
A projekt, illetve a munkacsoportok tevékenységét összefoglaló előadások sorát Lenkei István, az atomerőmű kapacitásbővítési igazgatója kezdte többek között a jövőt meghatározó
energiahelyzet, a Teller-projekt eredményessége és a Lévai-projekt előtt álló feladatok
ismertetésével. Az új blokkok létesítésének
finanszírozási hátterével és a társasági forma
(projekttársaság) előkészítésével kapcsolatban a PA Zrt. részéről Csanádi András, az
MVM Zrt. képviseletében Lavich Gábor adott
ismertetést. Cserháti András a szállítói tender előkészítő munkálatairól, Racskó Zoltán a
műszaki és elemzési feladatokról, dr. Katona
Tamás az engedélyezési, dr. Bertha Kálmán a
jogi feladatokról tartott tájékoztatást. Mittler
István a társadalmi elfogadásról és a lakossági kommunikáció feladatairól, Kováts Balázs
a társadalmi-gazdasági kapcsolatrendszert
érintő kérdésekről számolt be. Dr. Hauszmann János előadásában a programiroda
munkáját, az információk rendszerbe foglalását, Tamás István a projekt gazdálkodási
tevékenységének jellemzőit ismertette.
Az MVM Zrt. vezetői főként gazdasági,
finanszírozási és engedélyezési szempontból vetettek fel kérdéseket. Minden témában választ kaptak, és igen sok hasznos
ismerethez jutottak. A paksi ülésen betekintést nyertek a bővítés legfontosabb témaköreibe, a munkacsoportok feladataiba,
sajátosságaiba, az ütemezésekbe, továbbá
képet kaptak a partnerekről, valamint a továbblépés akadályairól, a kitűzött célokról,
a már megvalósult feladatokról és a jövőbeli
Lovásziné Anna
tervekről.

Egységesebb megközelítést alkalmaznak a tagdíj megalapításánál, mely egyidejűleg elégséges cselekvési szabadságot engedélyez a regionális központoknak különleges körülmények
között. A tagdíj két részből fog állni: a Londoni
Irodába közvetlenül fizetendő összegből, ezzel
fedezve az ottani működési költségeket és a
saját regionális központba fizetendő összegből.
Mindkét tétel megállapításánál a működtető blokkok számát veszik figyelembe. Az elvi
egyezség már megszületett, jelenleg zajlik a
részletes javasatok kidolgozása.

A WANO-ban ideiglenesen
dolgozó személyzet
A tagvállalatok által határozott időre kiküldött,
rezidensként dolgozó személyzet biztosítása a
WANO részére a tagság egyik feltétele. Azonban
ez nem mindig volt elég erős indok a dolgozók
kiküldésére. A helyzet javításához pénzügyi ösztönzést vezettek be a tagdíjfizetésnél.
A kormányzással és tagsággal kapcsolatos
módosítások bevezetésének határideje 2010
októbere. Ez a legnagyobb prioritású kérdés,
mivel megalapozza az olyan problémák megoldását, mint a delegált személyzet kinevezése
és a tagdíj struktúrájának jóváhagyása. A fent
bemutatott módosításoknak köszönhetően a
WANO felkészültebb lesz az előtte álló feladatok teljesítésére. Habár a WANO struktúrája
megváltozott, a szervezet küldetése ugyanaz
maradt: a WANO működésének mindig a nukleáris biztonság volt és marad az első és legfőbb célja.
Hadnagy Helena

Cseh vendégek
az atomerõmûben

FOTÓK: BODAJKI ÁKOS

Az elõkészítõ munkálatokról

Tagdíj

Atomenergetikai tanácskozás
Dél-koreai küldöttség járt Pakson 2010.
szeptember 15-16-án. A dél-koreai atomenergetikai ipar reprezentánsai által a
tengelici Orchidea Hotelben tartott előadás-sorozaton – amelyet a PA Zrt. és
partnerei részéről nagy érdeklődés kísért
– bemutatták a dél-koreai fejlesztésű APR1400 típusú atomerőművi blokkot. A rendezvényen a legnagyobb gyártó, szállító
és műszaki háttérintézmények, mint a
KEPCO (Korea Electric Power Corporation), a KPS (Korea Power Plant Service and
Engineering), a Doosan Heavy Industries
and Construction és a KNF (Korea Nuclear
Fuel) képviselőin kívül részt vett Dél-Korea nagykövete is.

Az impozáns nukleáris háttérrel rendelkező ország jelenleg húsz blokkot üzemeltet 17,7 GW villamos-összteljesítménnyel,
kimagasló üzemeltetési mutatók mellett.
Nyolc további blokk létesítése folyamatban
van és újabb tíz építését tervezik 2030-ig. Az
állami tulajdonú KEPCO a világ harmadik
legnagyobb atomenergetikai vállalkozása.
Annak eldöntése, hogy az APR-1400
blokk beilleszthető-e a paksi atomerőmű új
blokkjainak építésére kiírandó tenderbe, további ismeretek, információk beszerzése és
értékelése szükséges. Az erre irányuló elemzést a Paksi Atomerőmű Zrt. megkezdi.
A vendégek az atomerőműben üzemlátogatáson is részt vettek.

Szeptember 22-én 19 fős cseh delegáció
látogatott az erőműbe. A résztvevők egy része
a Dukovany Atomerőművet képviselte, a csoport többi tagja az erőmű körül szerveződött
Polgári Biztonsági Bizottságot reprezentálta
(ez utóbbi a mi TEIT-ünknek felel meg).
A több éve tartó, kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolat mostani eseményén gazdag
programot kínáltunk vendégeinknek. Elsőként
Cziczer János igazgató köszöntötte a résztvevőket, majd részletes előadást tartott a cégünk
előtt álló, illetve már befejezett projektjeinkről.
Itt szerepelt – többek között – az üzemidő-hosszabbítás, a teljesítménynövelés és az új blokkok építésének ügye is. Természetesen szóba
került az erőmű térségi szerepe, támogatási
rendszere és lakossági kapcsolatrendszere is.
A cseh polgármesterek és társadalmi megbízottak igen jól informáltak a magyar helyzettel
kapcsolatban, de számos kérdést intéztek
Cziczer Jánoshoz a részletek megismerése
érdekében.
Rövid szünetet követően volt alkalmam meghívni egy rövid sétára vendégeinket a látogatóközpontba, de valóban csak a súlyponti
kérdések megválaszolásra volt idő (európai
energiahelyzet, építés alatt lévő blokkok a
világban, a radioaktív hulladékok elhelyezése, környezet-ellenőrzés). Várt bennünket az
üzemi terület. A 4. blokki útvonalon Szőke
Attila osztályvezető tájékoztatta vendégeinket.
A délutáni program során a KGYK-t keresték fel
vendégeink, ahol Lukács Péter osztályvezető
és Nagy Péter műszaki szakértő segítségével
ismerhették meg a létesítményt és feladatait. A
program késő délután ért véget. Varga József

Színpadon a Természettudomány címmel
oktatási versenyt rendeztek kémia- és fizikatanárok részére október 2-án a Csodák
Palotájában, ahol egyedi tanítási módszereket ismerhettek meg az érdeklődők.
A Paksi Atomerőmű Zrt. által felajánlott,
a legjobb fizika témájú előadásnak járó
különdíjat a Debreceni Egyetem Kossuth
Lajos Gyakorló Gimnáziumának tanára,
dr. Kirsch Éva Atomi életképek (színdarab
diákokkal) című előadása nyerte el.

Szoborparkunk nagyjai
6. rész: Lévai András
Az
atomerőmű
Tájékoztató
és
Látogatóközpontja
előtti
parkban
található a Paksi
disputa nevet viselő szoborcsoport,
mely az atomenergia-kutatásban és
gyakorlati megvalósításában meghatározó szerepet játszó magyar tudósoknak állít emléket. A
parkban Teller Ede, Szilárd Leó, Wigner
Jenő, Neumann János, Hevesy György,
Kármán Tódor, Marx György, Habsburg
Ottó és Lévai András bronzból készült
mellszobra látható. Sorozatunkban szoborparkunk nagyjait kívánjuk bemutatni
olvasóinknak.
Már 1956-ban jelent meg könyvformátumú egyetemi jegyzete a Budapesti Műszaki
Egyetemen (BME) „Atomerőművek” címmel. 1992-ben megkapta a BME legmagasabb kitüntetését: az egyetem tiszteletbeli
doktora lett. Elsőként vehette át a Magyar
Nukleáris Társaság Szilárd Leó-díját, 1992ben pedig ott volt az első céggyűrűsök
között Pakson. Nem meglepő tehát, hogy
róla nevezték el a paksi atomerőmű bővítését megcélzó projektet. Lévai Andrásról
van szó, szoborparkos sorozatunk 6. részének főszereplőjéről.
Lévai András gépészmérnök/energetikus 1908-ban látta meg a napvilágot
Erdélyben. A BME mellett Grazban és
Bécsben is tanult. Szakmai pályafutását
a ’30-as években kezdte el mérnökként,
először a Titan-Nadrag Calannál, aztán az
Astra Romana Kőolajipari Vállalatnál és a
Weiss Manfréd Rt.-nél.
1949-ben Kossuth-díjban részesítették, az
’50-es éveket pedig az Erőműtervező Iroda
igazgatójaként töltötte. Onnan a ’60-as
évek elején szólította el a politika: 1962től nehézipari miniszterhelyettesként tevékenykedett. Közben már az ’50-es évek
derekán visszatért a Műegyetemre – ezúttal oktatóként, illetve tanszékvezetőként.
A Magyar Tudományos Akadémiának (MTA)
kezdetben levelező tagja volt, majd 1973-tól
rendes tagja is. Innentől datálódott elnöksége
is az MTA Műszaki Tudományok Osztályán.
Hogy miben jelenik meg munkásságának
jelentősége a hazai energetika és az egyetlen magyarországi atomerőmű vonatkozásában? A professzor legfontosabb öröksége a komplex műszaki, gazdasági, környezeti és nemzeti energiaszemlélet, melynek
kialakítása iskolateremtő professzorrá
tette őt. Tervezőként és ipari vezetőként
meghatározó szerepe volt a kor színvonalát tükröző szén- és szénhidrogén-tüzelésű hőerőművek és a paksi atomerőmű
megvalósításában. Vagy ahogy Petz Ernő,
a paksi atomerőmű egykori vezérigazgatója fogalmazott: „Ő volt az elmúlt évszázad egyik utolsó nagy mérnök-tudósa, a
nemzeti energetika atyja. A korrekt, etikus
alkotó és nevelő; igazodási pont és a biztos
szakmai háttér az energetikában.”
A halál 2003-ban érte utol szoborparkos
tudósunkat. Emlékét és nevét a Lévaiprojekten kívül az MTA Lévai András
Energetikai Alapítványa élteti tovább.
(Forrás: Járosi Márton: „A Lévai örökség
és a magyar energetika”, Wikipedia, paksi
atomerőmű archívuma)
Simon Zoltán
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Változások a WANO-ban

Jelenleg bármelyik üzemeltető társaság tagja
lehet a szervezetnek és saját jogon szavazhat.
Mostantól több szavazati joggal rendelkező tag
lesz, és az atomerőműveket üzemeltető társaságok WANO-tagokként nagyobb befolyást tudnak
gyakorolni a nemzetközi szervezet döntéseire,
működésére. A megfelelő egyensúly biztosítása
érdekében a szavazási rendszer módosítását
hajtották végre. Ezentúl ez már nem az „egy tag
– egy szavazat” elvén alapul, hanem minden
tag kap öt szavazatot, plusz egy-egy szavazat jár
minden általa üzemeltetett blokk után.
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A Kishegyi Úti Tagóvoda pedagógusai immár 10. éve töretlen lelkesedéssel nyújtanak segítséget az
atomerőmű szeptemberi nyílt és
családi napján a kézműves foglalkozások lebonyolításában. A rendezvény alatt ilyenkor a szülők nyugodt
szívvel ismerkedhetnek az atomerőművel, hiszen tudják, hogy gyerekeik jó kezekben vannak.
Az atomerőmű és az óvoda kapcsolata már
több mint egy évtizedes múltra tekint vissza.
Az együttműködés gondolata az óvoda környezetismereti foglalkozásának keretében
fogalmazódott meg, hiszen az óvónők fontosnak tartották, hogy a gyerekek felfedezzék
lakóhelyüket, ezáltal megismerjék a paksi
atomerőművet. Szerződés köttetett a két fél
között, amelyben az óvoda a minden évben
megrendezésre kerülő nyílt és családi napon
való részvételt vállalja, az atomerőmű részéről pedig a látogatóközpont mindig nyitva áll
az óvoda gyerekei előtt. A gyerekek számára
hasznos időtöltésnek bizonyul a látogatás,
személyes élményekkel gazdagodva, szüleik
munkahelyét megismerve térhetnek haza. A
látogatás után a gyermekek rajzokat készítenek, és ezeket kiállítják az óvodában, valamint az Atomerőmű újságban is időnként
megjelennek. A nagycsoportosok vendégeskedése azóta is rendszeres, minden ősszel
meglátogatnak minket.
A kapcsolat évről évre szorosabbá vált a
két fél között. A szeptemberi esemény nagy
népszerűségének köszönhetően egyre több
óvónő bevonására volt szükség. Kezdetben
főleg a legkisebbek érdeklődtek a programok iránt, amelyeken például a lufifújást, kirakózást, rajzolást próbálhatták ki. A
későbbiekben az óvónők egyre kreatívabb
és hasznosabb kézműves foglalkozásokkal
ajándékozták meg a gyerekeket. Ennek
hatására az érdeklődők köre folyamatosan bővült. Az utóbbi években a kicsiktől
kezdve, a középiskolásokon keresztül, a
szülőkig, nagyszülőkig bezárólag mindenkinek örömet okozott, hogy az általuk elkészített ajándékokat hazavihették emlékbe.
A kézműves foglalkozásokkal az óvónők
legfontosabb célja a művészetekre nevelés. A pedagógusok gyermekszeretetükkel,
pedagógiai és szakmai hozzáértésükkel
egyre népszerűbbé, sikeresebbé tették a
rendezvényt.
Az óvónők feladata nemcsak erre a két
napra korlátozódik, az elő- és utómunkálatok egész évben bőséges tennivalóval látják el őket, sőt az óvoda összes dolgozóját
is. Munkaidejükön kívül, szabadidejük egy
részét feláldozva gyártják a gipszfigurákat,
festik a csuhékat, készítik elő a kellékeket.

15 éves az „Együtt a parlagfű ellen” Alapítvány
Idén ünnepli fennállásának 15 éves
évfordulóját az „Együtt a parlagfű ellen”
Alapítvány. Ennek alkalmából ünnepi kiállítást szerveztek: a tablókon megelevenednek az elmúlt másfél évtized eseményei.
1995-ben hívták életre az alapítványt, hogy tegyen
környékünk környezetvédelme és a légúti megbetegedések megelőzése érdekében. Ezen belül a „névadó” növény, a parlagfű - mint egészséget károsító,
allergiás betegséget okozó gyomnövény - terjedésének visszaszorítása, az átlagosnál magasabb fertőzöttségi szint csökkentése volt a kitűzött cél. Az alapítvány ezt felismerve lépett akkor, amikor a gyerekeket
célozta meg környezettudatos és természetvédelmi
felvilágosító tevékenységével, és működtek együtt
egyebek mellett a Paksi Kertbarátok Egyesületével
is. A közös munka eredménye a városok virágosítási
versenyében egy ezüstéremben öltött testet. Mint
azt Ignits Miklósné, az első ügyvezető elmondta
visszaemlékezésekor: neki szívügye a mentesítés,

annak idején az atomerőműben, munkahelye
környékén is látott sok
parlagfüves területet.
Fontosnak tartotta, hogy
a cél elérése érdekében
együtt kezeljék a környezet- és az egészségvédelmet. Éppen ilyen
jelentősége van - mutatott rá Ignitsné Éva arra
-, hogy a paksi pedagógusokkal jó a kapcsolat,
Ignits Miklósné
hiszen a 4-5 évesektől
kezdve a 10 évesekig
nagyon hatásos lehet e téren is a nevelés.
A parlagfű-mentesítés mellett a civilszervezet sokat
segít az asztmások és allergiások kezelésében is.
Gyógyúszást és Asztma-Allergia Klubot szerveznek,
Zöldalma programjuk révén pedig az általános iskolások környezet- és egészségtudatos neveléséből is

kiveszik a részüket. Fontosnak tartják kilépni szűken
vett működési területükről is, hiszen szintén szerepet
vállalnak az óvodás és az alsó tagozatos korosztály
szelektív hulladékgyűjtésbe történő bevonásából.
Szolgáltatásaik között szerepel a sóbarlang üzemeltetése, a sóoldatot forgalmazzák is.
Jövőkép – közös feladatokkal
Hazánkban (is) évről évre emelkedik az allergiás
betegek száma, a „szénanátha” pedig elhúzódó
tüneteket jelent „viselőjének”. Csak közösen
érhetjük el a hatóságokkal és a földtulajdonosokkal azt, hogy egyáltalán lelassítsuk a parlagfű terjedésének ütemét. Az igazsághoz ugyanakkor hozzátartozik, hogy ez az „elátkozott” növény
– és erre az alapítvány elnöknője, Demeter
Károlyné is kitért – elsősorban magas vitamintartalma miatt számos gyógyászati könyvből is
visszaköszön. Növényevő haszonállataink közül
a kecskék és a birkák kedvenc csemegéje a
parlagfű.
Szöveg és fotó: Vöröss Endre

A bor és a hal ünnepe Pakson
A bor és a hal ünnepének programját szervezte meg a Paksi
Sárgödör Téri Présháztulajdonosok Egyesülete, illetve a Paksi
Borászok Céhe szeptember 24-25-én. A programban szerepelt a Duna megkoszorúzása (szőlőből készült koszorúval),
fáklyás menet a Sárgödör térre, borkóstoló és számos kulturális és gyerekműsor. Volt főzőverseny halászlé és egyéb
halételek kategóriában. A kulturális műsorban színpadra
lépett a Vetővirág Együttes, a paksi Sosem Ugyanaz Comedy
Klub, a Bogyiszlói zenekar és a Tönköly-zenekar.
Leber Ferenc, a présháztulajdonosok egyesületének vezetője
elmondta, hogy ettől az évtől már nem ad otthont a tér a városi
szüreti fesztiválnak - ezt az űrt szeretnék kitölteni azzal, hogy egy
újabb, a városnak e hangulatos, páratlan területére illő programot szerveznek, amelyet bor és hal ünnepének neveztek el.
Kovács Sándor, a borászok céhének vezetője kiemelte, elsődleges céljuk, hogy előadások, bemutatók és egyéb más eszközök
révén hozzásegítsék a paksi borászokat a szakmai fejlődéshez,
elérjék, hogy a paksi borok felkerüljenek Magyarország bortérképére. Szeretnék, ha Paks nemcsak a borászat, hanem a gasztronómia más területein is megerősödne. Ezt a célt szolgálja az
új program, amelynek másik fontos
eleme is szorosan
kötődik a városhoz, hiszen a paksi
halászlé egykoron
igen népszerű volt.
Szöveg
és fotó: Wollner

FOTÓ: LOVÁSZINÉ

Óvónõk segítségével

Gyerekek a kilátóban

Amikor az atomerőmű Tájékoztató és Látogatóközpontjába (TLK) gyerekek, iskolás- és óvodáscsoportok érkeznek, mindig felmennek a látogatóközpont tetején kialakított kilátóba is.
Így történt ez szeptember 30-án is. Ekkor a paksi Kishegyi úti óvoda nagycsoportosai érkeztek
látogatásra, és kezdték az atomerőművel való ismerkedést a magasból nézve. Kern Dóra
tájékoztatási munkatárs sok érdekes dologra irányította rá figyelmüket, és a gyerekek ügyesen válaszoltak minden kérdésére. Mindannyian meg tudták mondani például, hogy mit termel az atomerőmű, és hogy otthon mi minden működik villamos árammal. Szemrevételezték
a különböző épületeket, azok színét, és megtudták, hogy milyen magas a szellőzőkémény. A
látogatóközpontban a gyerekeknek koruknak megfelelő programban volt részük. Nagy kíváncsisággal nézegették az akváriumban előbukkanó halakat, és az erőmű környezetében élő
állatok fotóiból készített nagyobb puzzle-kat is lelkesen rakták össze. Frissítőül egy-egy pohár
üdítőt kaptak, búcsúzáskor pedig apró játékokat vihettek magukkal.
Lovásziné Anna

Mentéstechnikai eszközök a mentőállomásnak
A Paks és Környéke Mentéséért Közalapítvány mentéstechnikai eszközöket adott át
az Országos Mentőszolgálat Dél-dunántúli
Régiójának. Az eseményre ünnepélyes keretek között, 2010. szeptember 15-én Paks
város polgármesteri hivatalában került
sor. Az eszközöket dr. Buda Péter orvos
igazgató vette át. A rendezvényen többek
között jelen volt Bagdy László, a városi
önkormányzat tanácsnoka, Mittler István,
a Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs
igazgatója és Fellegi Péter, az Unicredit
paksi fiókjának vezetője.
Feil József mentőtiszt, a közalapítvány
kuratóriumának elnöke az ünnepségen
szólt a közalapítvány céljairól, melyek közt

kiemelten szerepel a paksi mentőállomáson
szolgálatot teljesítő mentőkocsik felszerelésének bővítése, a korszerű mentéstechnikai
eszközök beszerzése, az informatikai háttér fejlesztése, valamint a mentőállomáson
dolgozók szakmai továbbképzésének elősegítése, így javítva a Pakson és környékén
élők magasabb szintű mentőellátását. Ez
alkalommal a gyermekek ellátásához szükséges sürgősségi táskák, speciális elsősegélynyújtó ollók, égési kötszerek, valamint
az eszméletlen betegek ellátásához leszívó
pumpák kerültek átadásra. Ezáltal ismét
nőtt a Pakson szolgálatot teljesítő mentőgépkocsik felszereltsége, mely régiós szinten is
kiemelkedőnek mondható.

A közalapítvány - cégek, intézmények támogatásával - már tizenegy éve segíti a bajba jutott emberek ellátását. Az idei évben
másfél millió forint értékű eszköz beszerzése történt meg. Ebben a Paksi Atomerőmű Zrt. tartós támogatása mellett komoly
szerepe volt a Paks Város Önkormányzata
egészségügyi és szociális bizottságának pályázatából, valamint a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásából származó összegnek és az Unicredit Bank paksi fiókjának
egyedülálló módon való csatlakozása által
megnyilvánult segítségnek. Az eszközök
kedvezményes beszerzését segítette a HSMedplan Kft., a Speeding Kft. és az Eagleburgmann Kft.

Paks bemutató
Elmondásuk szerint nagyon szeretik ezt csinálni, és nincs is annál jobb érzés a számukra, mint amikor egy gyermek hatalmas
mosollyal, elégedetten távozik az asztaluktól.
A szeptemberi rendezvényen való részvételüket a pedagógusok szigorúan társadalmi
munka keretében végzik, és büszkeséggel
tölti el őket, hogy szolgálataikat felajánlhatják az atomerőműnek.
Ennek ellenére a látogatóközpont évről
évre megtalálja a módját annak, hogy
kisebb támogatásokkal megköszönje az
óvónők munkáját.
Ezúton szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy a látogatóközpont összes dolgozója nevében megköszönjük a Kishegyi
Úti Tagóvoda pedagógusainak odaadó
munkájukat. Név szerint Lehoczkiné
Tábi Márta, Balogné Fitos Anikó, Dorogi
Judit, Lestárné Tavaszi Erzsébet, Vrábelné
Verebes Ágnes, Héjjáné Eszenyi Gabriella,
Kerepesi Ottóné, Molnár Adrienn és
Rigóczkiné Ulbert Mária óvónők tevékenységét.
Kern Dóra

Az RTL Klub Menetrend – Itthon című október eleji műsorában Paks városát, nevezetességeit mutatták be. Az atomerőműben
Mittler István kommunikációs igazgató kísérte a stábot, akik a hidegvizes csatornáról és a reaktorcsarnoki látogató folyosóról
készítettek felvételeket.

Fortuna Roadshow 2010
Az idén 15 éves a Fortuna Rádió. 15 évvel ezelőtt szólalt meg először Pakson a Fortuna
Rádió. 5 év óta bonyhádi és a sárbogárdi vételkörzetben is fogható a rádió műsora. 10 éves a
Fortuna Roadshow. Az idei roadshow állomásai Simontornya, Ordas, Paks-Cseresznyéspuszta
és Dunaföldvár települések voltak. Óriási country buli volt Paks-Cseresznyéspusztán, ahol is nem
mindennapi programban és látványosságban volt részük, akik kilátogattak a cseresznyéspusztai
lovasudvarba, mert az egész nap a country körül forgott. Volt lovasbemutató, rodeóbika, ökocsiga
játszóház, sétakocsikázás és kirakodóvásár. Országos Country Találkozó is volt tánctanulással. A fő
műsort a 100 Folk Celsius együttes koncertje adta. Az estet pedig a Blue Birds Band buli zárta. A
Fortuna Roadshow kiemelt partnere a Paksi Atomerőmű Zrt. volt.
Szöveg és fotó: Wollner Pál

A VMK gazdag
programmal várja
színházlátogatóit
Móricz bérlet
• Sam Bobrick és Julie Stein: Csókol anyád
• Moliére: Dandin, avagy a megcsúfolt férj
• Steele-Freed-Comden-Green-Brown: Ének
az esőben
• Robert Harding: Acélmagnóliák
• Alekszej Arbuzov: Kései találkozás
Latinovits bérlet
• Dan Gordon: Az esőember
• Carlo Goldoni: Két úr szolgája
• Eisemann Mihály-Szilágyi László: Miss Amerika
• Marcel Achard: A bolond lány
• Somerset Maugham: Csodás vagy Júlia
Ifjúsági előadások
• Molnár Ferenc: A pál utcai fiúk
• Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig
• Fazekas mihály: Lúdas Matyi
Felnőtt hangverseny bérlet
• Szekszárdi Kamarazenekar
• Angyalok és pásztorok - Sebestyén Márta
• Bartók Vonósnégyes
• Pro Artis Művészeti Iskola fúvószenekara
Ifjúsági hangverseny bérlet
• Savaria barokk együttes
• Daniel Speer rézfúvós quintett
• Pécsi Szimfonietta
Kisiskolás bérlet (6-10 éves korig)
• Az ezeregy éjszaka csodái
• Szélike királykisasszony
• Hetet egy csapásra
• Holle anyó • A kis mukk
• A futrinka utca lakói
• A kiskakas gyémánt félkrajcárja
Óvodás bérlet (4-6 éves korig)
• Piroska és a farkas
• Hófehérke • Mazsola • A fázó rókafiak
• Világszép nádszál kisasszony
• Csipkerózsika • Kököjszi és bobojsza
Tipegő bérlet (1-3 éves korig)
• Szivárványhinta • Icurka, picurka
• Tipegő topogó

Zöldfülű
játszóház
Pakson
Ismét Zöldfülű játszóházat rendezett a
paksi Ökocsiga Közhasznú Egyesület - más
néven Öcsike - és az ASE Szabadidő Szakosztály. A helyi civil- és gazdasági szervezetek, valamint intézmények bevonásával,
önkormányzati támogatással megvalósuló
programra október 3-án, vasárnap délután
került sor a paksi ASE sportcsarnokban és
környékén. A belépő most is egy szelektíven gyűjthető hulladék volt. A programban
madáretető-készítés, kézműves foglalkozások, dobozvárfestés, ökotársas, játékok és
vetélkedők, Maci kórház, állatbemutató is
szerepelt. A fellépők között volt Tengeri
Attila dobműsorával, a Vetővirág Népzenei
Együttes és Buci Bohóc, de volt életforma-,
kukáskocsi-, mentő- és tűzoltóautó-bemutató, ezenkívül pedig sok érdekesség hangzott el a gyógynövényekről és a komposztálásról is.
A gazdag programban kicsik és nagyok,
illetve szüleik egyaránt jól érezték magukat.
Szöveg, fotó: Wollner Pál
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Osztálytabló
Szõke Attila,
osztályvezetõ
– Milyen tanulmányokat folytattál?
Volt-e más munkahelyed az atomerőműbe kerülésed
előtt? Hogyan kerültél az atomerőműbe?

– Már a gimnázium
elvégzése után determináltam a sorsomat,
mert Moszkvába, a Moszkvai Energetikai Egyetem
„Atomerőművek és berendezések” szakára jelentkeztem. Ennek elvégzése után, jó néhány társamtól
eltérően, megmaradtam a „kaptafánál”, és 1983-ban
az Erbénél helyezkedtem el Pakson, üzembehelyező
ügyeletes mérnöki munkakörben. 1985-ben, miután
az Erbe tevékenysége Pakson megszűnt, áthelyezéssel kerültem az atomerőműhöz.

– Milyen területeken dolgoztál eddig az
atomerőműben? Hogyan kerültél a jelenlegi
beosztásodba?

– Az üzemvitelen kezdtem, ahol 1987-ben blokkügyeletesi vizsgát tettem és a négyes blokkon teljesítettem szolgálatot. 1989-ben ügyeletes mérnöki
hatósági jogosító vizsgát tettem, de ezt követően
egy ideig még blokkügyeletesként dolgoztam, majd

1990-től a „C” műszakban lettem önálló ügyeletes
mérnök. Ebben az időszakban, az akkori működésnek megfelelően az eseménykivizsgálásokban
is közreműködtem „másodállásban”. 1992-ben egy
négyéves kitérőt tettem a biztonsági igazgatóságra, ami nagyon izgalmas időszak volt, mert egy új
igazgatóság működését kellett kialakítani. 1996-ban
visszakerültem az „A” műszakba ügyeletes mérnöki
munkakörbe, ahonnan 2000-ben dr. Nagy Tibor, az
akkor alakuló üzemirányítási főosztály vezetőjének
hívására jöttem el és kerültem ebbe a beosztásba.

– Hogyan illeszkedik az üzemirányítási
osztály tevékenysége cégünk szervezetébe,
illetve működésébe? Hogyan fogalmaznád
meg átfogóan az osztály feladatkörét?

– Az üzemirányítási osztály szervezeti felépítését tekintve két fő csoportból áll, az egyik a blokkok üzemeltetésének operatív irányítását végző
üzemviteli csoport, amelynek a gerincét a blokkügyeletesek képezik, valamint a technológusi
csoport, amelynek a blokkok üzemeltetésének
műszaki feltételeinek megteremtésében van szerepe. Azt hiszem nem tekinthető hivalkodásnak,
hogy az üzemirányítási osztály az üzemeltetés területén kulcspozícióban van. Kevés dolog történhet a négy blokkon, amelyről ne lenne valamilyen
formában tudomásunk. Ez azzal is jár, hogy mi itt
az üzemviteli igazgatóságon mindenkivel együtt
sírunk, együtt nevetünk, azaz benne vagyunk
a sikerekben, de az esetleges kudarcokból sem
vonhatjuk ki magunkat. Természetesen semmi
nem működne rendesen az osztályon a két cso-

Géringer Jánosné Ildikó,
mûszaki ügyintézõ
– Milyen tanulmányokat folytattál? Hogyan
kerültél az atomerőműbe?

– A középiskolai tanulmányokat Gyönkön végeztem, majd évekkel később szoftverüzemeltetői
szakképesítést szereztem. Pár éve újra beültem az
iskolapadba, és az idén az ESZI-ben gépgyártástechnológiai technikusi vizsgát tettem. Az atomerőműbe 1995-ben atomixes munkavállalóként
kerültem, majd 2007-től a PA Zrt. munkavállalója
lettem.

port működését elősegítő kolléganők áldozatos és
gondoskodó munkája nélkül.

– Mondhatjuk-e tehát, hogy az üzemirányítási osztály az atomerőmű egyik legreprezentatívabb szervezete, amelynek munkája
igen sok szempontból megjeleníti, mit is
takar egy atomerőmű?

– Ezek a szavak talán túlzóak, de meggyőződésem, hogy sok múlik rajtunk. Blokkügyeletes
kollégáim legfőbb feladata az operatív irányítás, és ha jól vezetnek, akkor ez önmagában is
meghatározó tud lenni. Ám ez semmit sem ér
hozzáértő, elkötelezett és kiváló kollégák nélkül.
Kedvenc mondásom Mándy Iván Minarik Edéjének a szájából hangzott el, és ma már szállóigévé vált: „Kell egy csapat!”. Biztos vagyok benne,
hogy blokkügyeletes kollégáimat is ez a cél vezérli, és ez az, ami némileg megtestesíti az egész
erőmű működésének a lényegét is.

– Hogyan mutatnád be nagy vonalakban az
üzemirányítási osztály történetét? Melyek
azok a legfontosabb változások, amelyeken
a szervezet keresztülment a kezdetek óta?

– Mindenekelőtt jó néhány névváltozás történt.
Azt hiszem az első olyan osztály, amelyet igazán
az elődünknek tekinthetünk, a Bajsz József vezette üzemviteli osztály 1984-ből, amely már a tagjai
sorában tudhatta a blokkügyeleteseket. Az eltelt
26 év alatt ez az osztály viselte a gépész üzemviteli
osztály, majd ismét az üzemviteli osztály nevet, míg
2002 óta az üzemirányítási osztályként ismert.

aktívhulladék-kezelési
osztályán. 2000-től vagyok az üzemirányítási
osztály állományában,
jelenleg műszaki ügyintéző beosztásban.

zénylői példányok előkészítése. Ezen felül az
AS6 tevékenység nyomonkövetés moduljában
a MÜSZ hatálya alá kerülések nyilvántartása és ezek alapján a biztonsági igazgatóság
felé történő havi jelentések elkészítése is a
feladatom.

– Melyek a feladataid?
Hogyan illeszkedik a
munkaköröd az üzemirányítási osztály

– Milyen jellegű felkészültséget kíván meg
a munkád? Milyen szintű műszaki ismeretekkel szükséges rendelkeznie annak,
aki eredményesen szeretné végezni ezt a
feladatkört?

– 5 éven keresztül dokumentációs ügyintézőként dolgoztam a vegyészeti főosztály radio-

– Az osztályon az ideiglenes műszaki
dokumentációkkal foglalkozom, ezen belül
az ideiglenes módosítások, üzemviteli programok és üzemviteli utasítások kezelésével,
naprakész nyilvántartásával. Szintén a feladataim közé tartozik az aláírt, engedélyezett ideiglenes műszaki dokumentációk AS6
rendszerben történő elhelyezése, a blokkve-

– A munkámhoz használt számítógépes programok ismeretén kívül a hozzánk kerülő anyagok általános ismerete, valamint a szertágazó
munkakapcsolatok miatt jó kommunikációs
készség is szükséges. Emellett a mások munkáját segítő, pontos és naprakész nyilvántartások
elkészítésében meghatározó az alaposság és a jó
koncentrálóképesség.

Laczkovich Miklós,
üzemeltetésvezetõ

akkori létszámstop miatt 4 hónapig ideiglenesen
nyomdászként dolgoztam, majd 1983. november
1-jén léptem be a vállalathoz.

– Hogyan mutatnád be munkakörödet? Melyek a legjellemzőbb feladataid?

– Milyen területeken dolgoztál eddig cégünknél? Mióta dolgozol a jelenlegi beosztásodban?

–Hogyan kerültél az
atomerőműbe? Itt
kezdted a pályádat
vagy volt más munkahelyed is?

– Az atomerőmű
a második munkahelyem, illetve mondhatni az első, mivel 2 év
katonaság után, a leszerelést követően az

Vertike Tamás,
blokkügyeletes
- Mióta dolgozol az erőműben?

- 1983 júniusában, közvetlenül a szakközépiskolai tanulmányaim befejezését követően - mint első
munkahelyes - nyertem felvételt az erőműbe. Pécsett, a Vegyipari Gépészeti Szakközépiskola atomerőművi gépész szakán végeztem, majd szintén itt
szereztem meg 1985-ben a vegyipari gépésztechnikus minősítést. A reaktor osztályon kezdtem mint
primer köri víztisztító- és szellőzőgépész.

- Jelenlegi beosztásodat tekintve blokkügyeletes vagy. Ha jól tudom, itt is megvannak az

Számel László,
fõtechnológus
- Erőműbe kerülésedről mesélnél pár
szóval?

FOTÓK: LOVÁSZINÉ

tevékenységébe?

Sorozatunkban ez alkalommal az üzemviteli igazgatóság
üzemirányítási főosztályához tartozó
üzemirányítási osztály munkatársait mutatjuk be.

- 1990-ben végeztem
Budapesten a Budapesti Műszaki Egyetem
Gépészmérnöki Karán.
Még ugyanebben az
évben helyezkedtem
el pályakezdőként az
atomerőműben.

– Milyen területeken dolgoztál eddig az
atomerőműben? Hogyan kerültél a jelenlegi
beosztásodba?

– Az erőműben primer köri gépészként kezdtem, majd a ranglétrán felfelé haladva primer
köri főgépész, reaktoroperátor, majd blokkügyeletesi munkakörben dolgoztam. 2003-ban
kerültem ki az osztályra. Előbb a technológusi
munkákban történő besegítéssel foglalkoztam,
majd az elődöm – Pék István – nyugdíjba vonulása után, 2008-ban kerültem a jelenlegi beosztásomba.

úgynevezett lépcsőfokok, amíg az ember
eljut eddig a beosztásig. Mesélnél erről?

- Igen, végigjártam a
„ranglétrát”. 18,5 évig
dolgoztam a reaktor
osztályon: primer köri
gépészként, főgépészként, majd reaktoroperátorként, végül pedig
primer köri szolgálatvezetőként. Ezt követően
2001 őszén kerültem át a jelenlegi osztályomra,
az üzemirányítási osztályra betanuló blokkügyeletesnek. 2003-ban sikeres blokkügyeletesi hatósági jogosító vizsgát tettem, és azóta is ebben a
munkakörben dolgozom.

- Mielőtt jelenlegi munkahelyedre és beosztásodba kerültél, mit és hol dolgoztál?

- A beruházási igazgatóságról 1993-ban kerültem az üzemvitelhez. Először a reaktor osztályon primer köri gépészként dolgoztam, rövid
ideig primer köri főgépészként, majd reaktoroperátorként, illetve blokkügyeletesként tevékenykedtem. 2006-ban Mérei József nyugdíjba
vonulását követően blokkügyeletesi beosztásomból az osztály technológiai csoportjához
kerültem. Időközben az erőmű támogatásával
a Budapesti Műszaki Egyetemen a technológiai
menedzser szakmérnök képzést is elvégeztem.
Ez idáig kétszer vettem részt Műszaki Alkotói
Pályázaton.

– Egyik legfontosabb munkaköri feladatom,
hogy biztosítsam: a műszakbeosztástól eltérő
igények esetén is mindig legyen az adott műszakban, az adott blokkon blokkügyeletes. Ez
nem egy hálás feladat, mivel az operatív személyzetre elég sok többletfeladat hárul (például központi szinten tartó képzés, szimulátoros
képzés, rekreáció, a nagyszámú átalakításból
adódó képzések stb.), és az osztály némi létszámhiánnyal is küzd. Ezenfelül a blokkvezénylői megfelelő munkafeltételek biztosítása
is az osztály feladatkörébe tartozik. Sajnos
a folyamatos igénybevétel miatt mindig van
mit cserélni vagy intézni annak érdekében,

- Munkaköröd eléggé specifikus. Milyen feladatokkal szembesülsz a munkád során?

- Blokkügyeletesként a vezénylőben szolgálatot teljesítő csapat irányító tagjaként többek
között a blokk biztonságáért, az előírások, szabályok betartásáért és betartatásáért felelek.
A mindennapi üzemviteli feladatok mellett a
próbák, karbantartási feladatok legjobb minőségű elvégzése és az esetleges rendellenes üzemállapotok,
üzemzavarok kezelésének irányítása is a feladataim
közé tartozik. Fontos feladatomnak tekintem a hatékony munkavégzést biztosító jó munkahelyi légkör
megteremtését, a munkafegyelem fenntartását.
Mindenkivel jó munkakapcsolatra törekszem.

- Milyen a kollektíva?

Közben sok kiváló szakember dolgozott hosszabbrövidebb ideig ezen az osztályon, akik közül többen
már nyugdíjba vonultak, de akadnak, akik más,
magasabb beosztásban dolgoznak az erőműben.
Azt hiszem, hogy jó néhány emblematikus személy köthető ehhez a szervezeti egységhez.

– Az osztály munkájának felügyeletén túlmenően melyek a legjellemzőbb feladataid?

– Van néhány olyan rendszeres feladatom,
amely az osztály vezetésével nincs szoros összefüggésben, mint például a folyamatgazdai szerepkör ellátása vagy kapcsolattartás a dukovany-i
erőművel. Időmtől és energiámtól függően, eseti
jelleggel szakértőként részt veszek egy-egy NAÜvagy WANO-vizsgálaton vagy szakmai munkaértekezleteken, de ezek nem túl gyakoriak.

– Melyek az osztály távlatibb célkitűzései?

– Jelentős kihívás az utánpótlásképzés, elsősorban a jelenlegi blokkok üzemeltetését illető
kihívásoknak (üzemidő-hosszabbítás, a biztonságos üzemeltetés színvonalának emelése) való
megfelelés, másrészt a bővítéshez nélkülözhetetlen fiatal, tehetséges, de számottevő üzemeltetési
gyakorlattal bíró termelésirányítók kinevelése
érdekében. Emellett rengeteg olyan fontos és
szép technológusi feladat áll előttünk, mint a folyamatirányítási rekonstrukció támogatása, a Leállási Állapot Orientált Kezelési Utasítás, valamint
a Súlyosbaleset-kezelési Útmutató bevezetése, a
rendellenes KU-csomag felülvizsgálata, nem beszélve azokról a nem mindennapi technológusi
feladatokról, amelyek a blokkok rendelkezésre
állásának növelése érdekében merülnek fel.

– Milyen jellegű kapcsolattartást kíván meg
a feladatköröd más szervezetekkel? Mennyiben meghatározók a jó szakmai kapcsolatok
munkátok sikere szempontjából?

– Marad-e időd a családra, szabadidő?

– Tekintettel arra, hogy az osztály alapvető
tevékenységéből fakadóan szerteágazó kapcsolatrendszer működtetését igényli, ezért nekünk természetes, hogy az üzemvitelen dolgozó kollégákon
kívül szinte napi kapcsolatban kerülünk műszaki,
karbantartói és biztonsági szakemberekkel, kollégákkal. Ezért nélkülözhetetlen a tartós és sikeres
munkavégzés érdekében a korrekt, emberi kapcsolatok kialakítása és ápolása, amelyet a következetesség, a megbízhatóság, a szavahihetőség és az
együttműködés kell, hogy jellemezzen.

– Volt idő, amikor még úgy tartottam, hogy a
család várhat, hosszú élet áll még előttünk, a feladatok határideje viszont könyörtelenül közeleg.
Jó ideje már azonban, hogy rájöttem arra, hogy
nem egészen így helyes. Igyekszem a túlmunkát
kordában tartani (sajnos így sem mindig sikerül
teljesen), de a család számomra szent. A szabadidő tekintetében szeretem a sportot – nézni is, de
csinálni is. Feleségemmel gyakran együtt teniszezünk, a téli időszakban pedig a lehetőségektől függően síelni járunk. Imádok olvasni, és a zenéhez is
kötődöm, a családban hál’ Istennek erre is lehetőségem van, mert alkalmanként két nagy fiunkban
is muzsikáló társra lelek.
Prancz Zoltán

– Milyen jellegű kapcsolattartást igényel a
műszaki ügyek intézése? Mennyiben meghatározók a szakmai, illetve személyes jó
kapcsolatok munkád sikeres elvégzése
szempontjából?

minél magasabb szintű megismerése is folyamatos
kihívást jelent. Én előrelépésnek élem meg, ha sikerül elősegítenem az osztályon és a társosztályokon
dolgozó kollégák munkáját, vagy sikerül önállóan
végrehajtanom egy-egy új feladatot.

– Fontos, hogy aki ezt a feladatot eredményesen szeretné végezni, annak jó csapatjátékosnak kell lennie. A munkám során sok emberrel
van kapcsolatom, hiszen a kiadandó ideiglenes
műszaki dokumentumokat a társszervezetek
munkavállalói készítik el. Elmondhatom, hogy
kölcsönösen jó kapcsolatom van a műszaki szakemberekkel.

– Mivel foglalkozol szabadidődben?

– Leginkább a kezemen áthaladó dokumentációk minél jobb megértése a célom, mert ezzel segíthetem a műszaki kollégák munkáját. A számítógépes ismeretek bővítése, a szükséges új programok

– A legfontosabb a család, velük szívesen
töltöm a szabadidőmet. Igaz, mióta a gyerekek
egyetemisták, erre sokkal kevesebb lehetőségem nyílik, mint ahogy szeretném. Mindketten
Budapesten tanulnak, fiam a Corvinus Egyetem
közgazdaság szakán, lányom a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem nemzetközi igazgatás szakán. Férjem szintén Pakson dolgozik, az Ovit
Zrt. munkavállalója. Nagyon büszke vagyok rájuk. A családi ház is elég sok elfoglaltságot jelent,
igaz, nagyon szeretek kertészkedni. Szívesen járok tornázni, sokat olvasok, goblenezem.
Prancz Zoltán

hogy a megfelelő színvonalat biztosítsuk a
személyzetnek. A vezénylőket érintő átalakítási munkákban is rendszeresen részt kell
vennünk (például: vezénylői zsilipek átalakítása, telefonrendszer cseréje). Ugyancsak az
osztály feladata a vezénylői dokumentációellátás is, ami két kolléganőre hárul, és minden
elismerés az övék, mert nem kis mennyiségű
papírhalmaz kijuttatását kell végrehajtaniuk
hétről hétre.

– Az üzemelő blokkok kiszolgálása mellett, a főjavítási időszakban az adott blokkra kijuttatandó dokumentációmennyiség
nagyságrendekkel nagyobb, mint egy
normál üzemi blokk esetében. Ezenkívül
a főjavítások ideje alatt, a végrehajtandó
feladatok gördülékenyebb végrehajthatóságának érdekében a karbantartás-irányítási
osztállyal tartandó napi munkakapcsolat is
szorosabb.

– Az üzemirányítási osztály neve alapján
azt gondolhatná valaki, hogy igazán csak az
üzemelő blokkokkal van dolgotok. Mennyire van ez így? Milyen feladataitok vannak a
karbantartási időszakban?

– Mivel foglalkozol szabadidődben?

– Vannak-e szakmai célkitűzéseid? Mi jelent
előrelépést ebben a munkakörben?

munkánk sikeres ellátását a saját tudásomon, felkészültségemen kívül kollégáim kiváló felkészültsége, egymást segítő, kiegészítő, szinte baráti kapcsolata jellemzi. Ezért, a számunkra fontos kapcsolatért mindannyian teszünk. Törekszünk rá, hogy
évente több alkalommal a munkahelyi kereteken
kívül is találkozzunk, akár egy horgászat vagy egy
közös főzés, beszélgetés erejéig. Ilyenkor teljesen
más oldalunkról ismerjük meg egymást.

- Mesélnél a családodról?

- Feleségemmel, 12 éves lányommal és 9 éves
fiammal Pakson élek. Számomra ők a legfontosabbak. Próbálok megteremteni minden feltételt,
ami gyermekeim fejlődését, tanulását elősegíti.

– Szabadidőmben sokat utazunk a családommal, és próbáljuk megismerni az ország szebbnél szebb vidékeit.
Prancz Zoltán

ember egy kicsit másként él. A családod hogyan viszonyul a változatos életritmusodhoz?

- Igyekeznek tolerálni. A gyerekeknek bizonyára furcsa, hogy hol reggel, hol délután, hol
pedig éjszaka nem vagyok otthon, de valójában
ők ebben nőttek fel.

- Szabadidődben mivel foglalkozol szívesen?

- Igyekszem minél több időt a családommal
tölteni. Közös programokat szervezünk, megpróbáljuk kihasználni, hogy a gyerekek még
szívesen töltik velünk a szabadidejüket. Ezenkívül szívesen utazunk, ha van rá mód, és mivel
családi házban élünk, a ház körül is bőven akad
tennivaló.
– Köszönöm az interjút!
T.-P.A.M.

- Nagyon jó csapatban dolgozom. Munkám,

- A műszakba járás következménye, hogy az

- Az üzemirányítási osztályon dolgozol főtechnológusként. Mesélnél a munkádról?

és egy-egy berendezés miatt a karbantartó szervezetekkel is kapcsolatban állok. A
különböző dokumentációk készítésénél a
blokkon dolgozó kollegák érdekeit tartom
szem előtt, illetve igyekszem számukra
minél felhasználhatóbb dokumentációt készíteni. Foglalkozom a blokkok leállításának, indításának és üzemi eseményeinek,
tranzienseinek a figyelemmel kísérésével,
optimalizálásával. A megszerzett ismereteket a tervezett átalakításoknál és a napi
problémák megoldásánál egyaránt fel tudom használni.

- Nagyon büszke vagyok feleségemre és
két kislányomra. Dorottya 15 éves, sokoldalú
egyéniség, akit országos versenyekre is elkísérünk. Zsuzsanna 12 éves ügyes, talpraesett
kislány.

- Családodat bemutatnád pár szóban?

– Köszönöm az interjút!

- Feladatom az osztályhoz tartozó kezelési
utasítások karbantartása és naprakész állapotban tartása. A reaktorkezelési utasítás a
Reaktorvédelmi Rendszer és a technológiai
átalakítások, fejlesztések miatt folyamatosan változik. További feladatom az osztályt
érintő átalakítások, újítások véleményezése és az eltérő üzemi állapotokra üzemviteli
utasítás készítése. Részt veszek az üzemviteli programok egyeztetésében is. A munkám révén az üzemviteli társszervezetekkel, a biztonsági szervezetekkel, a műszaki
háttérszervezetekkel, a sugárvédelemmel

- Szabadidődben mivel foglalatoskodsz?

- A munkán kívül fennmaradó időt a család lehetőség szerint együtt tölti. Szívesen szervezünk
közös kirándulásokat. Ezenkívül kedvelt időtöltéseim közé tartozik a fényképezés, motorozás,
kerékpározás, továbbá a síelés, amelyek közül
valamelyikre mindig jut egy kis idő.
T.-P.A.M.
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Szakmák az atomerőműben
Előző számunkban Györki László
művezető segítségével bepillantást
nyertünk a külső üzemi karbantartások területén dolgozók életébe, munkájába. A Paksi Atomerőmű Zrt. turbina- és forgógép-karbantartó osztályon
tett látogatásunk második állomása
a forgógép-karbantartó üzem keretén
belül működő fő-keringtetőszivattyúk
(fksz) karbantartását végző művezetői egység. Az itt dolgozók feladata a
primer köri forgógépek karbantartása, javítása és egyéb lakatos-szerelő
tevékenységek elvégzése.

E nem mindennapi esemény adta apropóját beszélgetésünknek. Száraz László
végig dolgozta az erőműberuházás időszakát a 26. sz. ÁÉV főépítésvezetőjeként, és számos erőműves építmény
kivitelezésében vett részt. Jelenleg nyugdíjasként aktívan tevékenykedik a KKÁT
bővítés munkálatain.

Fksz-karbantartások
- Práger Antal nukleáris
mûszakvezetõ

- Miért szereted ezt a felelősségteljes
munkát?

- Büszkeséggel tölt el, hogy olyan berendezések karbantartását bízzák ránk,
melyeknek kiemelt a jelentőségük az energiatermelésben. Jelentős szakmai kihívás a
blokkonként 6 db egyenként 30 t-ás fksz-ek
precíz karbantartása, mely több szakmát is
magába foglal. Nem kis kihívás a főjavítások utáni egész éves hibamentes működés
elősegítése. A munkánkat minősíti, hogy
hosszú időszakra visszatekintve az fkszmeghibásodásból eredő blokkleterhelés
nem volt. Ez köszönhető az átgondolt műszaki fejlesztő tevékenységnek (új típusú
kompenzátorok beépítése, járókerék-modernizálások, új típusú tengelykapcsolók
beépítése, osztósík modernizálás, amely
jelenleg előkészítés alatt áll, illetve új szerelőeszközök bevezetése) is, amely nemcsak
a gépek megbízhatóságát javította, hanem
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- Mióta vagy erőműves dolgozó?

- 1984 májusában Tolnáról szerszámkészítőként – a „tűreszelők” mikrovilágából
– jöttem a monumentális méretek birodalmába, a paksi atomerőműbe dolgozni.
Nagy változásokat éltem át, fél év alatt
szoktam meg az új, nehezen áttekinthető
környezetet. Lakatosként kezdtem a fő-keringtetőszivattyúkat karbantartó csoportban. Sokat kellett tanulnom, igyekeztem
mielőbb elsajátítani az ismereteket. A tanulásban nagy segítségemre voltak szakmai
elődeim, akiktől megszerzett szaktudás továbbadása jelenleg már az én és kollégáim
feladata.

Száraz László 75 éves

megengedte a létszám szűkítését és segíti
alacsony szinten tartani a dózis terhelését
is. Műszaki feladataim mellett, műszakvezetőként szeretem a munkakörömből adódó kapcsolattartással járó feladatokat is.

- Milyen emlékezetes feladatok voltak?

- Kihívással szembesültünk 2008-ban,
amikor is a 2. blokkon mind a 6 darab
fksz járókerekét és tengelyét úgy cseréltük ki, hogy a leállási idő nem volt sokkal több, mint a szokványos időkeretünk.
Határidőn belül sikerült jó minőségű
munkát végeznünk. Természetesen ehhez kellet a jó csapatmunka, és szükség
esetén a napi nyolc órán kívül még több
áldozatvállalás is.

- Immár nyolc éve műszakvezetőként
dolgozol, főnökeid és kollégáid elismernek. Milyen a kapcsolatod velük?
- Baráti a munkakapcsolat az fksz-karbantartó csoportban dolgozók között.
Igazából nagyon is egymásra vagyunk

utalva. Műszakonként a hat-hat főből
egyformán ki kell vennie mindenkinek a maga részét a végső eredmény
érdekében. Igaz, a szabadidőben nem
járunk össze, de a munkákban már összeforrott a kollektívánk, jól megértjük
egymást, igyekszik mindenki hibamentesen teljesíteni a feladatát.

- Hobbid?

- Korábbi hobbimat, a kertészkedést,
szőlészetet két éve fel kellett hagynom, de
maradt a szabadidőm hasznos eltöltése.
Kondícióm, egészségem, a fizikai állóképességem megtartása és a mozgásigényem
kielégítése érdekében immár nyolc hónapja rendszeresen sportolok.

- Család?

- Két gyermekem közül a 24 éves lányom
a szekszárdi QSCH Kft.-nél diszponensként
dolgozik. Kisebbik lányom 19 éves, ő Szekszárdon, a Szent László középiskolában
informatikát tanul.
Sipos László

Tiszaburán született 1935. szeptember 21-én,
majd a család Ceglédre költözött, ahol boldog
gyermekkorát töltötte, az általános és középiskoláit végezte. Immár aranydiplomás híd- és
szerkezetépítő mérnök a Műegyetemen végzett (1955-1960). Első termelési gyakorlatra
a 26-os Állami Építőipari Vállalathoz került,
amely épp Pécsen épített hőerőművet.
- Ez a pár hónap olyan meghatározó momentum volt az életemben, hogy egy életre elköteleztem magam ezen a területen, ötven év
erőműépítés lett belőle – mondta mosolyogva
riportalanyom. - Friss diplomásként a 26-os
adott munkát – befejeztük a pécsi hőerőművet,
majd ősszel megkezdtük Százhalombattán az
1860 MW teljesítményű erőmű megépítését.
Az első kapavágástól, amikor még az irdatlan
sárban a kitűző cölöpök álltak 15 éven keresztül volt gondom, s távoztam építésvezetőként
büszkén, a jól végzett munka dicsőségével
utolsóként a már működő létesítményből.
Főleg mélyépítési feladatokkal foglalkoztam,
de a teljes közműhálózat (út, vasút, kisebb
hidak) kivitelezését is elvégeztük.
Amire büszke vagyok, mert nagy szakmai teljesítményt jelentett, a három nagy vízkivételi mű
(nyíltvíz-tartásos, keszonos, résfalas technológiával) kivitelezése a Dunamenti Hőerőműnél.
Cégünknek és partnervállalatainak kiváló gárdája volt, akiktől szakmailag nagyon
sokat tanultam. (Bonta József Kossuth-díjas
főtechnológus, Nagypál Sándor és Kiss Miklós
a Mélyéptervtől, Mátrai Gottwald Gyula.)
Számos újítással jelentős, több száz milliós
megtakarítást értünk el az új technológiák
bevezetésével.
Nem volt egy percig sem vitás, hogy részt
veszek a paksi atomerőmű építésében is,
hisz abban oroszlánrészt vállalt a 26-os Állami
Építőipari Vállalat is. Első sikereink: a 3500
adagos konyha, a hidegvíz-csatorna, a 320
tonnás nehézkikötő, az I-es és II-es vízkivételi
művek voltak, majd a főépület, kiszolgáló segédépületek, a szellőzőkémények alapozása. A
melegvíz-csatorna energiatörő műtárgyai akkor
egyedülálló technológiai megoldással, párhuzamos süllyesztéssel kerültek a helyükre. A nagy
vállalkozást Snajder Pál, Harczos Ignác, Csűrös
Dénes, Kovács Gábor építésvezetők, Faragó

Az európaiak és a nukleáris biztonság
Eurobarometer-közvélemény-kutatás 2010

A XXI. század elején az energiakérdés
továbbra is központi problémája a
világnak, melyhez hozzájárul a globális éghajlatváltozás miatti aggodalom.
Az Európai Unió nagymértékben függ
a fosszilis tüzelőanyagok importjától,
amely az utóbbi években meglehetősen
bizonytalannak mutatkozott.
Ezért, valamint a gazdasági válság, az
ingadozó energiaárak és a sokasodó
környezeti hatások miatt az EU energiapolitikájának legfontosabb pillérei a
fenntarthatóság, versenyképesség és az
energiaellátás biztonsága. Az EU-nak
több kihívással is szembe kell néznie a
következő években, úgymint:
• a növekvő (bár a válság miatt ideiglenesen némiképp lecsökkent) energiaigénnyel;
• az energiaforrások diverzifikálásának és
az ellátás biztosításának szükségességével - megfizethető árakon;
• az üvegházhatású gázok kibocsátásának
csökkentésére tett vállalásokkal.
Az atomenergia alkalmas lehet a fenti
kihívások megválaszolására, széles körű használata azonban folyamatos viták
középpontjában áll. 2010 márciusában
jelent meg az Európai Bizottság közvélemény-kutató intézete, az Eurobarometer
„Europeans and Nuclear Safety” című
publikációja, amely az Európai Unió lakosságának viszonyát vizsgálta a nukleáris biztonsághoz.

Az eredmények szerint az EU állampolgárai a szegénység, az élelmiszer- és
vízhiány után a legkomolyabb világméretű problémának a globális klímaváltozást tartják. 68%-uk egyetért azzal, hogy
az atomenergia hasznos eszköz lehet a
gáz- és olajfüggőség csökkentéséért vívott
küzdelemben, 51% úgy gondolja, hogy az
atomenergia hozzájárul a versenyképes
és stabil energiaárak kialakításához, 46%
szerint az atomenergia pozitív szerepet
játszhat a globális felmelegedés megzabolázásában.
Az atomenergia elfogadottsága az Európai Unióban a legutóbbi felmérés óta
növekedett, elsősorban azért, mert alkalmas energiafüggésünk csökkentésére.
Ugyanakkor a válaszadók továbbra is
mindössze 17%-a véli úgy, hogy az atomenergia részarányát növelni kellene. A
többség szerint az atomenergia részarányát inkább szinten tartani vagy csökkenteni kellene. Az európaiak több mint fele
még mindig úgy érzékeli, az atomenergia
kockázatai nagyobbak annak hasznánál.
Csak egyharmad azok aránya, akik szerint az atomenergia inkább előnyös, de
pozitív tendenciaként értékelhető, hogy
a támogatók aránya a legutóbbi vizsgálatok óta lassan növekszik. A magyar
lakosság többsége viszont úgy gondolja,
hogy személyesen neki és családjának
az atomenergia több hasznot hoz, mint
amennyi kockázatot jelent (51%), és mindössze 32% gondolja fordítva.
Az európai lakosság 59%-a gondolja
úgy, hogy lehetséges az atomerőművek

atomerőmű biztonságos működését és
65% tartja jónak a törvényi szabályozást.
A magyarok hasonló módon kiemelkedően bíznak az atomerőműveket működtető cégekben (72%, EU27 – 47%).

biztonságos üzemeltetése, 47% bízik az
atomerőműveket üzemeltető társaságokban, 40% gondolja úgy, hogy lehetséges a radioaktív hulladék biztonságos
elhelyezése, de mindössze 30% érzi úgy,
hogy az atomerőművek biztonsága megfelelő egy terrortámadás kivédésére. Az
atomerőművek biztonságos üzemeltetésének lehetőségével leginkább azon európai országokban ért egyet a lakosság,
ahol működik atomerőmű.
Magyarországon a megkérdezett lakosság kiemelkedő arányban meg van győződve az atomerőművek biztonságos
működéséről (80%). A magyar lakosság
70%-a gondolja úgy, hogy saját nemzeti hatósága megfelelően garantálja az

A radioaktív hulladék végleges elhelyezése vita tárgya sok európai országban.
Ez a kérdés megosztja a közvéleményt,
melynek kockázatérzékelése negatív
(49%) a hulladékkezelés témájában. A
hulladékkezelés ügye egyértelműen
negatívan befolyásolja az atomenergia
lakossági elfogadottságát. Az európaiak
jó néven vennék, ha az Európai Unió rendelkezne megfelelő jogi szabályozással
a hulladékkezelés terén. A vizsgálatból
kiderült, hogy a magyar lakosság európai
viszonylatban is kiemelkedő arányban
gondolja úgy (76%), hogy a radioaktív
hulladék végleges elhelyezése biztonságosan megoldható. A tanulmány szerint
az európai lakosság mérsékelten tájékozott
nukleáris kérdésekben, a magyar lakosság
tudása alaposabb. A képzettség, tudás, informáltság és az atomenergia lakossági elfogadottsága között közvetlen összefüggés
van. Minél nagyobb a tudás szintje, annál
nagyobb az elfogadottság.
Az Eurobarometer vizsgálatok eredményeiből kiderült, hogy az EU lakossága az alábbiakban látja az atomenergia főbb előnyeit:
csökkenti az olaj- és gázfüggőséget (ellátásbiztonság), alacsony és stabil energiaárakat
biztosít (versenyképesség) és hozzájárul a
globális klímaváltozás elleni harchoz (fenntarthatóság).
Dr. Szerbin Pável

Bálint irodavezető
és Farkas János
fő-építésvezető fémjelzik.
Két évig Tengiz mint kiemelt beruházás - építkezésén
az ivó-, tűzi-, iparivízhálózat és a központi kazánház kivitelezését vezettem. Jött
a rendszerváltás,
megváltozott a piaci helyzet. Öt éven keresztül műszaki igazgatója voltam a 26-os Állami
Építőipari Vállalatnak. Ekkor Csehországban
kulcsrakész, könnyűszerkezetes autószerviz
állomásokat 14-15 helyen, ~760 m2 alapterületűeket (Prága, Melnyik, Eperjes…), később
ezeknél lényegesen nagyobbakat, ~3-4000
m2 Németországban (Berlin, Lipcse, Karl-MarxStadt…), valamint diákotthonokat, lakásokat
(Dortmund, Münster, Siegen…) építettünk. Amit
lehetett, előgyártottunk, és vasúton szállítottuk
ki. Rengeteget utaztam, ingáztam a helyszínek
között, de a nevezetességek, turistalátványosságok sohasem fértek bele, mert szorított a
határidő – talán egyszer majd bepótolom.
Amikor az erőmű meghirdette a kiégett üzemanyag-kazetták átmeneti tárolójának építési
tenderét 1995-ben, alapítottunk egy konzorciumot (26-os, 22-es, Vegyépszer és Delta Kft.),
pályáztunk és nyertük. E projekt vezetésével
bíztak meg. A vasbeton szerkezetnek hármas
követelményt kellett kielégítenie: repedésmentesség, kötött testsűrűség és vízzáróság.
A technológiát a Műegyetem építőanyag tanszékével közösen dolgoztuk ki. Ha egy m3
betonban 80 kg acél van, akkor az már túl
van vasalva. A kérdéses szerkezetben 240
kg bedolgozását kellet megoldani a földrengésállóság érdekében, amit csak speciális
vibrátorokkal lehetett elvégezni. Ez már szinte
nem is vasbeton, hanem betonos vas. Mivel
a tároló első ütemének első fázisát megfelelő
minőségben, határidőre kiviteleztük, a további
megbízásokat is rendre elnyertük. A most
folyó kivitelezési ütemben a Vegyépszerrel és
az Olajtervvel közösen dolgozunk. Az átadási
határidő - jövő november - tartható.
Május 17-ével ötven éve dolgozom az építőiparban, számtalan újítást, néhány szolgálati találmányt dolgoztam ki kollégáimmal.
Minden nap Pestről járok le kocsival dolgozni
Paksra. Már kb. 2 200 000 km-t vezettem, ha
jövőre átadjuk a KKÁT keleti szárnyát, igazán
nyugdíjba vonulok.
Fiam, lányom egyetemet végeztek, dolgoznak.
Öt unokám van - nem fogok unatkozni. gyulai

TechNet
szakmai
nap
A Microsoft Magyarország ingyenes szakmai konferenciát rendezett 2010. október 4-én informatikai szakembereknek, és ehhez
kibérelte a Millenáris összes előadótermét. Most nemcsak egy-egy
programcsomagról, de ezek összefüggéseiről, egymást támogató
lehetőségeiről is szó volt.

Néhány elõadáscím
ízelítõül:
• A virtuális számítási teljesítmény
hatékony kiaknázása.
• Office 2010 és online alkalmazások.
• Kis- és középvállalatok rendszerfelügyeleti megoldásai.
• SQL szerver, Exchange Server 2010,
Small Business Server (SBS).
• Alkalmazásplatform a felhőben:
Windows Azure.
• Könnyen kezelhető, biztonságos kliens stb.
Az előadás-sorozatot végighallgatók
között 50 db szakkönyvet sorsoltak
ki - Gál Tamás: A kapun túl – témája
a tűzfal, a hozzáférés-megosztás és a
felhasználók engedélyezése, kitiltása.
Szabadon letölthető az internetről.
gyulai
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Akusztikus riasztó és tájékoztató rendszer
Az információáramlás zökkenőmentes biztosítása érdekében, a szeptember 28-tól október 01-ig terjedő időszakban zajlott a PA Zrt. üzemi területén telepített Akusztikus Tájékoztató
és Riasztó Rendszer (ATRR) féléves
karbantartása, ennek kapcsán kérdeztem az érintett szakembereket.
A rendszer funkcióiról Bana János
o s z t á l y ve zet ő
(VIG BIG Balesetelhárítás) adott
áttekintést:
– A rendszer alapvető célja az, hogy
veszélyhelyzetekben, illetve rendkívüli helyzetek esetén, az
üzemi területen, valamint a KKÁT területén
tartózkodók riasztását biztosítsa. Minden
hét hétfőjén 1300-kor a rendszer próbája
során a riasztójelzéseket megelőzően előre
tárolt szöveges közlemény hallható, mert
nagyon fontos hogy a dolgozók be tudják
azonosítani, hogy melyik a „Katasztrófariadó”, és melyik a „Veszély elmúlt” jelzés.
Vészhelyzetben a riasztójelzés után hallható a veszély jellegét közlő kiegészítő szöveges információ, mert a nukleáris vészhelyzeten kívül keletkezhet tűz vagy más egyéb
rendkívüli helyzet is.
Normál üzemállapot, illetve rendkívüli
időjárás esetén az ügyeletes mérnök írásos
engedélyével a rendszer felhasználható az
üzemvitellel kapcsolatos közlemények kiadására, illetve a dolgozók tájékoztatására
is. Erre jó példa, hogy amikor a hóhelyzet
miatt kiszámíthatatlanná vált a tömegközlekedés, akkor az ATRR segítségével tájékoztatták a munkavállalókat a buszok indulásának aktuális időpontjáról. Az rendszert ezen túl még személyek keresésére
is lehet használni, akár a primerkörben,
akár az erőmű egész területén akusztikusan utol lehet érni valakit, amennyiben
szükséges.
Baleseti helyzetben vagy gyakorlat alkalmával a Védett Vezetési Ponton a BESZ
szervezet vezetése engedélyezheti ezeket a
funkciókat. A riasztások, tájékoztatók összeállításánál mindig röviden és érthetően
kell fogalmazni. Az ügyeletes mérnöknek
le kell írnia és jóvá kell hagynia a szöveget, hogy egy témában több, tartalmilag
különböző közlemény ne keletkezhessen.
A közleményeket többször megismételjük,
hogy mindenki meghallhassa és megérthesse azokat.
Nagyon fontos, hogy a rendszer folyamatosan üzemképes legyen, ezért az Erőmű
Irányító Központ ügyeletes személyzete a
nap 24 órájában bármikor képes továbbítani az információkat.

csolódnak és ezek az állomások szólaltatják meg a hangszórókat. Mindegyik helyi
állomást lehet külön-külön, illetve tetszőlegesen csoportosítva is vezérelni. Ezáltal a
rendszer szelektív riasztásra vagy tájékoztatásra is alkalmas. Amennyiben például
valamilyen üzemeltetéssel kapcsolatos
információt szeretnénk közölni, akkor az
erőmű egész területe helyett lehetőség van
egy-egy folyosón-, egy-egy üzemcsarnokban csak az adott helyi állomás hangszóróit
megszólaltatni.
Előre felvett szöveges információk mellett lehetőség van mikrofon segítségével
élőbeszéd továbbítására is, az ÁVIT-ban
megszabott feltételekkel. Ez egy ritkán
használt funkció, mert vannak más, szélesebb körben használt hírközlő rendszerek
is (intranet, e-mail).

Törjék Ferenc

Lakossági tájékoztató és riasztó rendszer
Központi
vezérlő
számítógép

Helyi vezérlő
állomás

Az Akusztikus
Tájékoztató és
Riasztó Rendszer
műszaki hátteréről Péter Lajos
rendszer mérnököt (MVIGH
LFIG ÜFFO HTO)
kérdeztem, aki az
alábbiak szerint nyilatkozott.
Az ATRR-nek négy vezérlőközpontja
van, ebből kettő „éles” központnak tekint-

hető, kettő pedig tartalék. Az egyik éles
központ az Erőmű Irányító Központban
helyezkedik el, ennek a tartalék rendszere
az EIK-hoz közel található helységünkben,
a másik pedig a saját tartalék rendszerével
együtt a Védett Vezetési Ponton van.
A rendszernek öt db + egy (KKÁT) alrendszere van, három az üzemi főépületeket és
az egészségügyi épületet, egy alrendszer
az egyéb épületeket, és egy a teljes külső
területet fedi le.Az alrendszerek központi
egységei a helyi vezérlő állomásokhoz kap-

osztályvezető
- aki egyben
a BESZ Híradó Szervezet
vezetője is – a
következőkben
foglalta össze
röviden, hogy
az atomerőmű területén tartózkodók ill. a
környező lakosság riasztására, értesítésére
milyen egyéb rendszerek állnak még rendelkezésére az erőműnek.
Különböző céllal létesültek egymástól
műszakilag független tájékoztató és riasztórendszerek. Ezek közül az egyik legfontosabb talán a 30km-es körben élő lakosság
tájékoztatását és riasztását célzó rendszer
(LTRR) – közismert nevén: „sziréna rendszer” -, ami ugyanúgy alkalmas riasztójelek
és szöveges üzenetek továbbítására mint a
belső ATRR. Ennek átviteli közegét a paksi
atomerőmű rádiórendszere biztosítja.
A BESZ szervezet és a különböző együttműködők tájékoztatása, riasztására szolgál
az ú.n. Pannon Futár rendszer, ami a Telenor hálózatát használja. A rendszer alkalmas az üzemviteli eseményekről szóló
tájékoztató SMS küldésére is az üzemviteli
és vezetői kör számára. A rendszer a hosszabb üzenetek továbbítása céljából rendelkezik e-mail küldésére szolgáló modullal is,
amely a társaságunk normál internet kapcsolatától független útvonalon, a Telenor
hálózatán keresztül továbbítja az üzeneteket.Ezen kívül kizárólag a BESZ szervezet
riasztását szolgálja az automata hívórendszer, amely alkalmas bizonyos visszirányú
információk - üzenetek kezelésére is.
A fentieken túl természetesen a vezetékes ill. a mobil telefonok is alkalmasak
bizonyos szintű tájékoztatásra, de ezen
rendszerek egy valós katasztrófa helyzetben valószínűleg túlterhelődnek, ezért
ezek használhatóságára nem lehet a riasztást alapozni.”
Kárpáti Viktor

Teljesítménynövelés és biztonság – NAÜ-munkaértekezlet Podolszkban
2010. szeptember 27-30. között az
oroszországi Podolszkban szervezte
meg a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) a teljesítménynövelés (tn)
hatásaival és tanulságaival foglalkozó
regionális munkaértekezletét.
A vendéglátó az OKB Hidropressz volt, amely a
paksi atomerőmű részére is végez elemzéseket, kísérleteket, így a modernizált üzemanyag
kifejlesztésében is részt vett. Saját tapasztalatait az elvégzett, illetve folyó, tervezett tntevékenységről német-svájci, koreai és szlovák
előadó osztotta meg a résztvevőkkel. A hallgatóság köréből pedig a cseh, magyar, ukrán
eredményeket, terveket mutatták be.
A NAÜ részéről Ludovit Kupca mutatta be
a világon folyó tn, üzemidő-hosszabbítási
(üh) és bővítési terveket aláhúzva, hogy a
tn az egyik leggazdaságosabb termelésnövelési-költségcsökkentési út. Az üh és
az blokkok építése némiképp versenyez
egymással, de az üh is egyértelműen gazdaságos. Az USA-ban 80 éves üzemidőhosszabbítási tervek is előfordulnak. A legnagyobb építési munkák Kínában zajlanak:
a 60 épülő blokkból 23-at ott építenek, míg
Oroszországban 11, Koreában 5, Indiában
4 blokk épül. Egyre nagyobb figyelmet fordítanak a biztonsági tartalékok pontosabb
meghatározására.

Koreában az üzemelő 8 és az épülő 5 mellett további 7 blokknál kezdődött meg az
első kapavágás. A KEPCO a Kori-3-4 és a
Yonggwang-1-2 Westinghouse-blokkokon történt 4,5%-os teljesítménynövelés. Mint Hae
Ryong Hwang elmondta, az első két blokkal
tavaly végeztek, az utóbbi kettőben hamarosan szintén elvégzik az átalakításokat.
A Leibstadti Atomerőmű BWR6/238 típusú
forralóvizes reaktorának hőteljesítményét az
1984-es 3012 megawattról először 3138 (ez
lett az eredeti névleges érték), majd 2002-re

3600 megawattra növelték. Bár a próbaüzem több elvégzendő intézkedésre mutatott
rá, ma már negyedével több áramot termel
az egyblokkos erőmű, foglalta össze Horst
Eitschberger.
Imrich Krajmer – aki Pakson is jó ismerős –
jelezte, hogy a Mohi 1-2. blokk teljesítményét
2008-ra növelték meg 7%-kal, Bohunicében
pedig a 3. blokk augusztusban érte el az
500 MW villamos teljesítményt, a 4. blokk
októberben következik. A VVER-440 típusú
blokkokon a nagyszámú átalakítást hosszú

engedélyezés és előkészítés előzte meg, ami
Mohiban folytatódik is.
Nagy érdeklődés és a távolabbi vendégek
részéről némi meglepetés kísérte a paksi
előadást is, hiszen technológiailag sikeresen
befejezett tn-projektről és konkrét, gyakorlati
tapasztalatokról, a blokkok megfelelő állapotáról lehetett részletesen beszámolni.
A cseh Dukovany Atomerőműben a reaktorok hőteljesítményét 5%-kal növelik. A négy
VVER-440-es blokkon 2012-re fejeződik be
a projekt. Oroszországban +4% a cél, míg
Ukrajnában a teljesítménynövelés most nincs
napirenden források és energiaigény híján; ott
inkább bővítésben gondolkodnak, mert azt a
létesítő orosz cég finanszírozni tudja.
Az értekezlet zárásaként elhangzott, hogy a
primer köri tn megvalósítása előtt a leállások
és a szekunder köri hőséma (hatásfok) optimalizálása, a biztonsági tartalékok pontosítása célszerű. A teljesítménynövelést megfelelően össze kell hangolni a többi nagy projekttel.
Ily módon a tn keretében végrehajtott nagyszámú átalakítás valójában az atomerőmű
biztonságát és megbízhatóságát növeli.
A résztvevőknek rendkívüli szakmai élményt
jelentett annak a helyi gyárnak a megtekintése, ahol éppen a Novovoronyezsben,
Szentpéterváron épülő VVER-1200 típusú blokkokhoz gyártanak gőzfejlesztőket.
Hadnagy Lajos

Telephelyen kívüli
fûtõanyag-tároló
épül Japánban
Augusztusban kezdődött meg
annak az átmeneti tárolónak
az építése, amely az első olyan
létesítmény lesz, amely nem
az adott telephelyen fogadja az
elhasznált üzemanyagot. A beruházás Mutsu városában, Aomori
prefektúrában valósul meg. Az
üzembelépés idejeként 2012 júliusát jelölte meg a beruházó, és
a telephely az Újrahasznosítást
Biztosító Üzemanyagközpont
nevet kapta.
Megépülése után fogadja majd a Tokiói
Villamos Művek és Japán Atomerőmű
Társaság erőműveiből kikerülő elhasznált üzemanyagot, és tárolja azokat
egészen a feldolgozásra történő elszállításig. Az első időszakban 3 ezer tonna
üzemanyagot, a későbbi bővítés után 5
ezer tonnányi fűtőelemet fogadhatnak
majd itt. A két cég nemcsak a tervezésre vonatkozó kérelmek ügyében
fordult a Nukleáris és Ipari Biztonsági
Ügynökséghez, hanem szeretne tervezési engedélyt kapni a szállítás során
használandó konténerek gyártása ügyében is.

1800 megawattos,
könnyûvizes reaktorok
a láthatáron
Az Alkalmazott Energiák Intézete
augusztusban nyújtotta be
előzetes kalkulációit a Japán
Atomenergia-bizottságnak a
következő generációs könnyűvizes reaktorokra vonatkozóan.
Arra számítanak, hogy mind
Japánban, mind világszerte helyettesíteni kell a most üzemelő reaktorokat a harmincas évektől kezdve, és
emiatt célszerű az állami és a magánszektornak összefogva kialakítania
az új reaktorok építésének pénzügyi
koncepcióit. Ehhez természetesen
meg kell határozni a műszaki követelményrendszert és vizsgálni kell a piac
jövőbeni viselkedési lehetőségeit.
Vizsgálják a nyomottvizes és a forralóvizes technológiát is, a teljesítményszintet 1700-1800 megawatt körül
szabták meg. A fejlesztési programot
a 2008-as pénzügyi évben indították,
hasonlóra az elmúlt 20 évben nem
volt példa.
Úgy számolnak, hogy Japánban, az
Egyesült Államokban és Európában
kb. 270 új blokkot építenek a 20302050 közötti időszakban. Az igényt
tovább növelheti azon országok
jelentkezése, amelyek új belépőként
most tervezik először a nukleáris
energia alkalmazását. A nemzetközi
alkalmazhatósághoz sztandardizált
tervezés szükséges, ehhez viszont el
kellett dönteni a fejlesztési célokat.
Ezeket az alábbiakban határozták
meg: - az építési és az termelési
költségek csökkentése, - a legmagasabb biztonsági szint elérése a világon, - egyszerű üzemeltetés. Mindkét
blokktípusnál alkalmazható például
a készre szerelt részelemek beépítése, elérhető a világon leggyorsabb
építési periódus (30 hónap), és még
a földrengésállóság magas szintje is
megvalósítható.
Egyéb célok is meghatározásra
kerültek: - 24 hónap hosszú kampány, - 80 éves élettartam, - 97%os rendelkezésreállási tényező a
jó üzemeltetési és karbantartási
tevékenység miatt, - a nyomottvizes blokkoknál akár 40 százalékos
termikus hatásfok. A jelentésben
foglaltak szerint az alapvető tervezési munkák 2015-re befejeződnek, a
megvalósítást támogató tervcsomag
pedig a 2024-es pénzügyi év végére
lesz elérhető.

Forrás: Japan Atomic Industrial
Forum, 2010. szeptember.
Varga József
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110 éve született
Bay Zoltán, az Atomfizika
Tanszék elsõ professzora
Stephen Sisa, magyar-amerikai
szakíró „csodálatos hetes”-nek nevezte a Bay Zoltán – Kármán Tódor
– Neumann János – Szent-Györgyi
Albert – Szilárd Leó – Wigner Jenő
– Teller Ede természettudósok
csoportját. Kevesen tudják: Bay
Zoltán kísérleti fizikus a Tungsram
Kutatólaboratóriumának hajdani vezetője a budapesti József Nádor Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetemen
1938-ban alapított Atomfizika Tanszék
első professzora volt.
Bay Zoltán 1900. július
24-én Békés megyei
Gyulaváriban született.
Középiskolai tanulmányait Debrecenben,
a református főgimnáziumban végezte.
Az érettségi után a
budapesti tudományegyetem hallgatója, ahol Eötvös Loránd
hatására választotta a kísérleti fizikusi
pályát. 1923-ban kapott középiskolai tanári
oklevelet, s alma matere elméleti fizika tanszékének lett oktatója, majd 1926-tól 1930
őszéig Németországban járt tanulmányúton. Szellemi gyarapodást jelentett számára, hogy Max Planck, Albert Einstein, Max
von Laue, Erwin Schrödinger és esetenként
még Niels Bohr és Werner Heisenberg előadásait is hallgathatta. Ekkor a hidrogén- és
a nitrogéngázban végbement kisülés vizsgálatával foglalkozott.
1930-tól a szegedi tudományegyetem professzora, 1936-ban lett az akkori Egyesült
Izzó ipari kutatólaboratóriumának vezetője. Ebben az időben tértek rá a Tungsram
gyárban Bródy Imre találmányán alapuló
kripton töltésű izzólámpa tömeggyártására,
és fejlesztettek ki több korszerű adócsövet.
A budapesti tudományegyetem még 1936ban az „atomfizika” tárgykörből magántanárrá habilitálta. Egyetemi tanárként színvonalas, korszerű kísérletekkel alátámasztott
oktatást vezetett be. Oktató munkáját három
jegyzete – Atomfizika, A rádióhullámok
tovaterjedése, Atommagfizika – segítette.
Az Egyesült Izzó által 1938-ban alapított
műegyetemi Atomfizika Tanszék vezetése,
valamint az oktató munkája mellett is folytatta ipari kutatásait. A második világháború
alatti radarkísérletek irányítója volt. A háború
befejezése után az újra megépített berendezésekkel – melyek a Tungsramban készültek – megkezdték a holdradarkísérleteket,
melynek eredményét 1946. február 6-án
hozták nyilvánosságra. 1948-ban kénytelen
volt elhagyni az országot, az USA-ban a
George Washington egyetem professzora
lett. Itt ionizációs kísérletekkel, majd fénysebességméréssel foglalkozott, s megalkotta
a „fényre szabott” métert. Ennek alapján a
Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Hivatal az ő
új méterdefinícióját fogadta el 1983-ban.
- Melyek voltak Bay Zoltán legjelentősebb
tudományos eredményei?
1. 1929-ben kimutatta, hogy a kémikusok
által aktív nitrogénnek nevezett gáz nitrogénatomokból áll. Sikerének titka az volt, hogy
a gázkisülési csőre kívülről helyezte rá a
gyorsítótekercset, ugyanúgy ahogyan Gábor
Dénes tette az elektron fókuszálásakor.
2. 1937-38-ban az addig csak elektronikus erősítésre használt elektronsokszorozót alkalmassá tette egyedi fény- és gammafotonok, elektronok és alfarészecskék
detektálására.
3. 1946-ban radarvisszhangot észlelt a
Holdról, ezzel elindítva a radarcsillagászatot.
4. 1955-ben kimutatta, hogy a Comptoneffektusnál a rugalmatlanul szórt gammakvantum és a megkötött elektron egyidőben repül szét, bizonyítva az impulzus- és
az energiamegmaradás érvényességét.
5. 1965-től kezdve haláláig folytatta a fénysebességre vonatkozó vizsgálatait. Kimutatta a
fénysebesség állandóságát, frekvenciafüggetlenségét, az optikai rezgésszám frekvenciaáthelyezés (lebegés) segítségével végzett
meghatározásával igen pontosan mérte a
fénysebességet. Ő javasolta, hogy a méterszabványt a fénysebességre alapozzák.
A világhírű fizikus 1992. október 4-én távozott az élők sorából, szellemi örökségét
idehaza a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási
Alapítvány ápolja.
Sipos László

Nemzetközi Nukleáris Konferencia a Magyar Tudományos Akadémián
„Az atomenergia helyzete Európában:
az elfogadástól a támogatásig” címmel
kétnapos szakmai konferenciát szerveztek szeptember közepén a Magyar
Tudományos Akadémián.
A rendezvényt a Confrontations Europe francia
civilszervezet kezdeményezte azzal a céllal,
hogy társadalmi vitát indítson az atomenergia
európai alkalmazásának jelenlegi helyzetéről.
Claude Fisher asszony a szervezet elnöke
bevezetőjében elmondta, egyértelműen érzékelhető a világban az atomenergia szerepének felértékelődése. Európában már nem
számít tabunak a téma megvitatása, mi több
egyre több országban kezdődik társadalmi
vita az atomenergia jövőbeli szerepéről.
Magyarországon meghatározó az atomenergia alkalmazása és a jövőben is fontos szerepet szánnak e technológiának. E törekvéseknek jó alapot ad, hogy a nukleáris energia
elfogadottsága uniós mércével is a legmagasabbak közé tartozik hazánkban. A francia
szervezet arra vállalkozott, hogy egy asztalhoz
ülteti a feleket, és vitára bocsájtja e témát
az érintett magyar és külföldi szakemberek,
uniós vezetők, kormányzati döntéshozók, üzemeltetők, hatóságok, civilszervezetek, diákok
és szakszervezetek képviselői között.
A hivatalos program megkezdése előtt
Pálinkás József az MTA elnöke köszöntötte a
konferencia résztvevőit. Ezt követően Fellegi
Tamás, nemzeti fejlesztési miniszter beszélt
az atomenergia hazai alkalmazásának tervezett jövőjéről. Dominique Ristori, az EU energiaügyi főigazgatóságának helyettes vezetője
az Eurobarometer nukleáris kérdéseket érintő
közvélemény-kutatási eredményekről beszélt,
és külön kitért az uniónak az atomenergiafelhasználás támogatását szolgáló környezet
kialakítására.
Az első napon három fő témát vitattak meg a
résztvevők. Először a társadalmi párbeszéd és
együttműködés témában a „nukleáris kultúra” elterjesztéséről és az ezt segítő követendő

gyakorlatokról
esett szó. Aszódi
Attila vitaindítójában az oktatás
fontosságáról, a
megfelelő szintű
szakemberképzésről beszélt.
Előadásában
rámutatott,
hogy az oktatás
színvonala sok
kívánni valót
hagy
maga
után. Ezt igazolja a Budapesti
Claude Fisher
Műszaki
és
Gazdaságtudományi Egyetem első éves hallgatóival készített felmérés, amely azt mutatja, hogy a diákok igencsak hiányos tudással
érkeznek az egyetemre.
Fontos, hogy az emberek minél többet tudjanak
meg az atomenergiáról. Az ipar egyes szereplőinek feladata az, hogy megtalálják azokat a
lehetőségeket, amelyek segítségével együttműködhetnek az érintettekkel. Franciaországban
a kisiskolások tájékoztatására fektetik a hangsúlyt. Céljuk a környezettudatos életmód fontosságának hangsúlyozása, ezen belül az atomenergia alkalmazásnak a bemutatása. Titokban
abban is bíznak, hogy a fiatal generáció hatni
tud az idősebbekre a nukleáris energiát illetően.
Belgiumban figyelemfelkeltő kampányt indítottak
az országban, melyben arra akarták ráébreszteni a lakosságot, hogy az atomerőművek például
környezetvédelmi szempontból jelentős előnyökkel járnak. Emellett szintén kiemelten kezelik
az ifjúság tájékoztatását. Nagy sikerrel vesznek
részt Belgium egyik legnagyobb ifjúsági fesztiválján, ahol a fiatalokat játékos módon ismertetik meg az atomenergiát érintő kérdésekkel.
Svédországban a közvetlen kapcsolat kiépítése
mellett teszik le a voksot. A lakosság bevonását,
az előnyök és hátrányok megismertetését és
őszinte párbeszéd kialakítását nevezik meg a

sikeres kommunikáció legfontosabb elemeinek.
Magyarországon
jó gyakorlatként
említhető a paksi
atomerőműnek
és a környezetében található
települések
szövetségének,
a
Társadalmi
Ellenőrző
és
Információs
Tá r s u l á s n a k
(TEIT) a közel
Dominique Ristori
húszéves együttműködése. Dohóczki Csaba beszélt a TEIT történetéről, bemutatta annak tevékenységét és
részletezte az együttműködés különböző típusait. A TEIT havonkénti ülésein az atomerőmű
képviselői is részt vesznek. Ez jó lehetőséget
biztosít a problémák megbeszélésére, különböző programok kialakítására. Közösen üzemlátogatásokat szerveznek a társulás településein
élő fiatalabb és idősebb generációknak az atomerőmű megismerésére. Az általános iskolai diákoknak külön fizikatankönyvet és munkafüzetet
szerkesztettek, hogy minél többet tudjanak meg
az atomenergiáról és a környezetükben található
paksi atomerőműről. A diákoknak vetélkedőt,
míg a térség fizikatanárainak továbbképzést
szerveznek. Lőrincz László, a paksi atomerőmű
szakszervezeti vezetője az erőművet üzemeltető munkavállalók szerepének fontosságáról
beszélt. Beszédében kiemelte, a megfelelően
képzett, elhivatott munkavállaló kulcsfontosságú az atomerőmű üzemeltetése szempontjából.
Rámutatott, hogy az erőmű vezetése és a munkavállalók közötti párbeszéd elengedhetetlen
feltétele a nyugodt, harmonikus munkafeltételeknek.
Az első napon még két szekció került napirendre. A nukleáris biztonság témakörben
Peter Faross uniós energiaügyi igazgató a

közelmúltban elfogadott közös uniós nukleáris
biztonsági direktíváról beszélt. Rónaky József
az Országos Atomenergia-hivatal főigazgatója
a hivatal tevékenységének bemutatásakor
külön részletezte a paksi atomerőmű bővítésével kapcsolatos teendőiket, illetve beszélt a
hivatalnak a nukleáris kultúra terjesztésében
játszott szerepéről.
A radioaktív hulladék elhelyezését célzó európai uniós irányelvvel kapcsolatban Herczog
Edit képviselő asszony arra hívta fel az ipar
képviselőinek figyelmét, hogy szavak helyett
tettekre lenne szükség. Döntéseket kellene
hozni, majd elkezdeni megépíteni a nagy aktivitású radioaktív hulladékok tárolóit. Buday
Gábor, az RHK Kft. tudományos-műszaki igazgatója ismertette a magyarországi radioaktív
hulladék elhelyezés gyakorlatát. Bemutatta
az üzemelő, az építés alatt álló és a kutatási
fázisban levő telephelyeket.
A konferencia második napján az atomenergiáról - mint a fenntartható fejlődés
szempontjából meghatározó energiaforrásról - vitáztak a résztvevők. Olasz és lengyel
előadók kiemelték, hogy országaik ismét
atomerőmű-építésbe kezdenek, hogy ezzel
is elősegítsék a károsanyag-kibocsátás
csökkentését és az ellátásbiztonság növelését. Süli János műszaki vezérigazgatóhelyettes a paksi atomerőmű legfontosabb
projektjeiről beszélt. Kiemelte, hogy a blokkokon végrehajtott teljesítménynövelésnek
köszönhetően 2000 MW beépített villamos
teljesítménnyel rendelkezik az atomerőmű.
Napirenden van a blokkok üzemidő-hosszabbítása, és beszélt a bővítéssel kapcsolatos munkálatokról is.
Claude Fischer asszony záróbeszédében azt
emelte ki, hogy Európának össze kell fognia
azért, hogy megtartsa vezető szerepét az atomenergia alkalmazásának területén. Mi több
vezető szerepet kell, játsszon abban, hogy e
technológiának az alkalmazása megfelelő
szakértelemmel, biztonsággal és ellenőrzéssel
valósuljon meg a világ más tájain is.
D. Cs.

Új atomerőművi blokkal bővül Szlovénia
Júliusi számunkban betekintést
adtunk a krškói atomerőmű elmúlt
évi jelentésébe. A Hírközlési és
Informatikai Tudományos Egyesület
paksi helyi csoport küldöttsége szeptember elején szakmai kirándulás
keretében ismerkedett a villamosenergia-ellátás szlovéniai lehetőségeivel,
az erőmű távközlési rendszerével és a
bővítési alternatívákkal.
Nagy várakozással voltunk az idei utazás
előtt tudva, hogy várnak bennünket a Száva partján, a szlovéniai Krškóban, a horvát
határ közelében. Az erőművet üzemeltető
cég, a Nuklearna Elektrarna Krško (NEK
– www.nek.si) épületében Ida Novak Jerele, az információs szolgálat munkatársa
köszöntött bennünket. A hetvenes években
egy, a szlovén és horvát energiaellátás lehetőségeit elemező tanulmány alapján döntöttek a krškói atomerőmű létesítéséről.
1975-ben indult az építkezés. 1982. október
2-án szinkronizálták a generátort a villamos hálózathoz, majd 1983 elején kezdték a kereskedelmi működést. Az erőmű
egy Westinghouse gyártmányú nyomott,
könnyűvizes reaktorral van felszerelve,
melynek hőenergiája 2000 MW, elektromos teljesítménye 676 MW. Az erőmű 400
kV-os hálózaton keresztül látja el a szlovén
és horvát fogyasztókat. A NEK 50-50%-ban
a Szlovén Villamos Művek (GEN-energija
Az Energiapolitika 2000 Társulat éppen tíz éve alakult azzal a céllal, hogy
fékezze a hazai energiapolitika rossz
folyamatait, védje a nemzeti vagyont. A
szervezet június közepén tartotta századik energiapolitikai estjét, melyet kéthetente rendeznek szakértők előadásaival.
Itt mutatták be a Püski Kiadó (www.
puskikiado.hu) által megjelentetett, Járosi Márton a társulat elnöke és a Lévai
Alapítvány kurátora által szerkesztett
„A Lévai-örökség és a magyar energetika” c. könyvet és annak szerves részét
tartalmazó, a Pálos Video Print Stúdió
által készített DVD-t.
Lévai András (1908-2003) professzor
a hazai energetika meghatározó szemé-

– www.gen-energija.si) és a Horvát Villamos Művek (HEP Electric – www.hep.hr)
tulajdona. A NEK évente közel 5,5 TWh
elektromos energiát termel. Az atomerőmű 640 dolgozónak biztosít munkát, többségében szlovén szakembernek, de sokan
járnak át Horvátországból is. A NEK vezetése kiemelten fontosnak tartja a humán
erőforrás stabilitását és a képzést. A személyzet nagy része felsőfokú végzettségű,
és ösztönzik őket a tréninglehetőségek
kihasználására. Célkitűzéseik alapvetően
megegyeznek, bár sok esetben szigorúbbak a WANO által felállított biztonsági
céloknál. Megtudtuk, hogy nagyon magas
technológiai színvonal jellemzi azokat a
cégeket és intézményeket, melyek beszál-

lítóként az erőművel kapcsolatban vannak.
Ales Bursic, a GEN-energija minőségügyi
menedzserének előadásából megtudtuk,
hogy a legfontosabb céljuk a megbízható
energiaellátás. Egyre biztosabb, 2020-ban
már termelni fog egy új, immáron hatvan
évre tervezett atomerőmű a krškói erőmű
keleti vagy nyugati szomszédságában. (A
kép közepén van a jelenlegi erőmű.)
Nukleáris energia nélkül a kiotói jegyzőkönyvben tett vállalásaik nem teljesíthetőek, így összhangban a szlovén energiapolitikával a jelenlegi blokk üzemidő-hosszabbítását tervezik.
Emellett a szlovén kormány létrehozott
egy programot (JEK2-projekt), amely keretében egy új erőmű létesítését is tervezik.

Könyvajánló: A Lévai-örökség és a magyar energetika
lyisége, az átfogó műszaki, környezeti és
nemzet-stratégiai szempontokat ötvöző
energetikai szemlélet meghonosítója volt.
A hazai energetika atyjának miniszterhelyettesként kiemelkedő szerepe volt
az energiarendszerünk fejlesztésében és
abban, hogy a paksi atomerőmű létesítése
világszínvonalon valósult meg. A mérnökgenerációk elismert tanítója a névadója a
közelmúltban – a Magyar Villamos Művek Zrt. és a Paksi Atomerőmű Zrt. által
– létrehozott Lévai-projektnek is. Az alábbi gondolatok a Kossuth- és Széchenyi-díjas akadémikustól származnak, aki ezeket

mondta tanítványainak: „Hosszú szakmai
pályafutásom alatt magam is mindig a
nemzet szolgálatát és az ország érdekeit
tartottam elsődlegesnek és a legfontosabbnak. A közjó szolgálata a legfőbb törvény!
[…] …a földi megsemmisülés felé haladva tisztán látom, hogy addig van magyar
jövő, amíg vannak, akik áldozatok árán,
ellenállás esetén is képviselik az erkölcs
és az igazság szellemét. Csak így lehet
a tehetséget a nemzet, a közösség javára
fordítani, a nép jólétét szolgálni… Most
is megújulásra van szükség, az segíthet.
Soha ne adjátok fel!”
Sipos László

Az új, több mint 1000 MWe kapacitású, harmadik generációs, nyomott, könnyűvizes
reaktorblokk építése az engedélyek megadását követően öt évet vesz igénybe, és a
teljes költsége kb. 3,5-5,0 milliárd euró lesz.
Jó eséllyel indul az Areva-EPR, a Mitshubishi-EU APWR, a Westinghouse-AP1000 és
az Areva/MHI-Atmea1 a meghirdetett versenyben. A GEN-energija már beadta a bővítésre vonatkozó engedélykérelmet a gazdasági minisztériumukhoz, melyre még az
idén várható a döntés. Műszaki, biztonsági
és gazdasági elemzésekkel igazolták, egy új
blokk Krško térségében energetikai, gazdasági és környezetvédelmi szempontok alapján is megalapozott. A tervezett bővítéssel
az erőmű hosszú távon is megfelelő, biztonságos és versenyképes villamosenergia-termelő lenne. Stabil, előre jelezhető áron (40
euró/MWh) termelhetne, az üvegházhatású
gázok kibocsátásától mentesen.
A tájékoztatók és konzultációk után az
erőmű területén Habinec Mathias mérnök
kalauzolta csoportunkat. Megismerkedhettünk turbinacsarnokot és blokkvezénylőt
is. Megtudtuk, hogy a közel 500 tonnás
generátort idén májusban cseréltek ki. A
helyszíneken több szakmai kérdés merült
fel, melyekre korrekt válaszokat kaptunk.
Összegezve a tapasztalatokat, élményekben
és új ismeretekben gazdagodva, sikeres
programokat tudhatunk magunk mögött.
Sipos László

9

2010. október

Nyolcvanévnyi üzemidőn
gondolkodnak
A jövő évben esedékes tervszerű
leállás alatt a szakemberek felkeresik a Ginna és a Nine Mile
Point-1 reaktorok konténmentjeinek legeldugottabb részeit is, hogy
öregedésre utaló jeleket keressenek az acélburkolatban. Az említett
blokkokat üzemeltető Constellation
Energy Nuclear Group önként vállalta ezt a munkát (az Energiaügyi
Minisztérium kérésére, de nem utasítására).
Ez egy új eleme az állami és az ipari
felülvizsgálatoknak, mivel ennek eredménye is hozzájárulhat ahhoz, hogy
az Egyesült Államok 104 blokkjának
üzemidejét akár 80 évre is meghosszabbíthassák. Ez pont kétszerese az
eredetileg tervezett negyven évnek. A
kongresszus sikertelennek bizonyult
a klímaváltozással és az energetikával kapcsolatos jogalkotásban, emiatt
most az ország nukleáris projektjei is
a levegőben lógnak. Ez azonban azt is
lehetővé teszi, hogy pont a lehetőségre
koncentráljon a szakma, és a jelenlegi
atomerőművi flotta várható élettartamát megnövelhessék - nyilatkozták az
ipari szakértők.
Az illetékes minisztérium és a nukleáris hatóság hivatalnokai, az energiaszolgáltatók képviselői és vezető
kutatók 2011 februárjában tartanak
konferenciát a műszaki és a hatósági témákban. Itt várhatóan lesz némi konfrontáció az üzemeltetők által
újonnan gerjesztendő újraengedélyezési hullám miatt. A most üzemelő
atomerőművi blokkok a múlt század

hatvanas-hetvenes éveiben épültek, az
akkor szokásos 40 éves üzemeltetési
engedéllyel bírnak. Ötvennél több egység már megkapta a nukleáris hatóság
engedélyét a további húsz évre szóló
üzemre, a többiek pedig az engedélyre
várnak vagy éppen most kérvényezik
azt. Az Energiaügyi Minisztérium támogatja az ilyen irányú kutatásokat,
sőt az ipari szereplők létrehoztak egy
nemzetközi kutatóintézetet is Franciaországban, ahol az anyagok öregedésnek kérdéseit vizsgálják.
Az üzemeltetőknek azonban már az
első húszéves extra ciklus vége előtt
tudniuk kell, hogy milyen főbb alkatrészek és berendezések feljavítása vagy
cseréje szükséges, hogy hozzáfoghassanak a következő hosszabbításnak.
Ismerniük kell a költségek nagyságát
és az esetleges hatósági gátakat is,
hogy dönthessenek az üzem folytatásáról vagy a leállítást és a leszerelést
válasszák. A recesszió miatt drámai
módon csökkent a villamosenergiaigény növekedési üteme az országban,
de a minisztériumi és egyéb ipari
előrejelzések szerint 2014-től a szolgáltatóknak komoly kihívásokkal kell
számolniuk és új termelőkapacitásokat kell beléptetniük. Jelenleg a jövő
eléggé össze van kavarodva a politikai
bizonytalanságok és a tudatlanság
miatt. Napjainkban nincs jó választás
a szolgáltatók számára – összegezte
Charles Forsberg, a Massachusetts
Institute of Technology üzemanyagciklusért felelős vezetője.
Forrás: NEI SmartBrief,
2010. szeptember,
Varga József

Elektronika az autókban
Szimpóziumot rendezett a jelentős
magyarországi kutató- és gyártókapacitással rendelkező világcég, a
National Istruments (NI) Budaörsön
2010. szeptember 28-án.
A fejlesztések 90%-a az elektromos és elektronikus részegységekben történik (600
m$), melyek 80%-a szoftver,
aminek az összmérete kb.
10 millió sornyi C C++ C#
program – mondta bevezetőjében Stephan Ahrends, a
beágyazott rendszerek tesztelési szakértője. A fedélzeti
komputerek több ezer egyidejű jelet, adatot dolgoznak
fel, hogy a megfelelő módon
avatkozhassanak be a különböző biztonsági, üzemi és kényelmi rendszerekbe.
Érdekes fejlesztés a kormányvezérlő elektronika
- elektromos szervo, mely
minden biztonsági követelményt kielégít, de sokkal kevesebbet fogyaszt, mint a hidraulikus változatok. A
jövő repülőgépeibe is alkalmazni fogják. Ha
a tolatóradar vagy kamera eredetileg nem
tartozéka a gépkocsinak, a beszereléshez
nem kell megbontani, kiegészíteni a vezetékrendszert, mert egy meglévő vezetékre
ráültetik a jelet, amit a műszerfalon kicsatolnak vagy rövid hatótávolságú rádiós átvitelt (bluetooth) alkalmaznak.
Több mint 60 cég ügyel rá, hogy a
legújabb informatikai fejlesztéseknek,
szabványoknak mindig megfeleljenek az
autókba építhető elektronikai eszközök és
programjaik.
A partnervállalatok számos példát
mutattak arra, hogy milyen sokrétűen
és szerteágazó feladatra lehet alkalmaz-

ni az NI érzékelőit, adatgyűjtőit és többcsatornás kontrollberendezéseit. Akár a
szerelősoron az egyes készültségi fázis
tesztelésénél (reflektor, műszerfal, karosszéria alakhűség…), akár a készterméknél. Bár a fejlesztendő egységeket önálló
egységekre, modulokra bontják, mégis a
biztonságos beépítéshez rengeteg tesztet

végeznek, így egy-egy ciklus 2-6 évig is
eltart.
A Ford fejlesztette ki a világon elsőként
a tüzelőanyag-cellás személygépkocsit
(teljesítmény/súly aránya sokkal jobb az
akkumulátoros megoldásoknál). A fejlesztés elemei (tüzelőanyag-cellák, mérések
és mérőhelyek, vezérlés…) folyamatos
kölcsönhatásban voltak egymással, míg
kialakult a piacképes termék. Ha nem az
NI eszközrendszerével dolgoznak, a fejlesztés hosszabb ideig tart és lényegesen többe
került volna. Beavattak végül az alternatív
üzemanyaggal működő, az elektromos
autók fejlesztési problémáiba, azok áthidalási lehetőségeibe - sok vonatkozásába
mi magyarok is részesei vagyunk ennek a
kutatásnak.
gyulai

Pontocskák a
telefonkészülék
5-ös nyomógombján
Az elmúlt időszakban több kollégám érdeklődött: Mi a szerepe a telefonkészülék 5-ös
nyomógombján elhelyezett kiálló pontocskának? A választ megkapjuk, ha tanulmányozzuk a szabványosítási világnap – október 14. – kapcsán dr. Alan Morrison, az
ISO (Nemzetközi Szabványügyi Szervezet)
elnöke, Jacques Régis, az IEC (Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság) elnöke és
dr. Hamadoun Touré, az ITU (Nemzetközi
Távközlési Unió) főtitkára által jegyzett „A
szabványok mindenki számára elérhetőbbé teszik a világot” c. üzenetet.
Becslések szerint legalább 650 millió
ember él a világon olyan problémával,
amely mozgásában akadályozza vagy korlátozza. A fejlett országok lakosságának
egynegyede a 60 év feletti vagy az annál
idősebb korosztályhoz tartozik, és várhatóan 2050-re a fejlődő országok legtöbbje is
eléri ezt a szintet. Ahogy a világ népessége
öregszik, arányosan nő a mozgáskorlátozottak száma is. Ennélfogva a mozgásukban
korlátozottak nehézségeinek megoldása
egyre sürgetőbb kérdés, hiszen a különböző akadályozottsággal együtt élő emberek
igénylik, hogy a társadalmi, politikai és
gazdasági életben ugyanúgy vehessenek
részt, mint a többiek. Számukra is fontos
az információkhoz való hozzájutás, illetve a
megfelelő tájékozódás, mivel nekik ezáltal
nyílik lehetőség, hogy például használják
a liftet, vagy be tudjanak menni az épületekbe, utazhassanak, vagy biztonságosan
tudjanak orvosi készülékeket bekapcsolni

Nemzetközi üzemanyagbankra van szükség
Az Egyesült Államok energiaügyi minisztere, Steven Chu tárta kollégái és a
szakemberek elé ezen véleményét a NAÜ
által évente rendszeresen megtartott rendezvényen. Egy ilyen szolgáltatás hozzájárulhatna a nukleáris energia békés
felhasználásának még biztonságosabbá
tételéhez. A világ számos országából érkező miniszterek azt vitatták meg, hogy
hogyan támogathatják az atomenergiát,
milyen erőfeszítésekre van szükség bizonyos országok atomfegyverek gyártásától
való távoltartására, hogyan csökkenthető
a felhalmozott nukleáris fegyverek száma
és hogyan kerülhető el a nukleáris anya-

Ukrajnában épít üzemanyaggyártó üzemet a TVEL
Az ukrán kormány hivatalosan is bejelentette, hogy az orosz gyártó cég nyerte meg a
nukleárisüzemanyag-gyártó üzem építésére
kiírt tendert. A döntést az illetékes szakminisztérium javaslata alapján hozta meg a
kabinet. A TVEL versenytársa az amerikai
Westinghouse volt.
Az orosz cég saját pénzéből is fogja finanszírozni a beruházást, az előzetes kalkulációk
mintegy 212 millió amerikai dollárról szólnak. Vitalij Lukanyenko, az ukrán miniszterelnök sajtótitkára megjegyezte, hogy a verseny
során az orosz cég egyértelmű támogatásban részesült. A pályázat kondíciói között
szerepelt, hogy Ukrajna ellenőrzési jogokat
gyakorol majd a közös vállalkozásban annak
ellenére, hogy a pénz nagyobb részét az oroszok adják az építkezéshez. A másik feltétel
az volt, hogy az üzemanyagkötegek gyártására vonatkozó technológiát is átadja az orosz
partner egy 2020-ig szóló, nem kizárólagos
licenc keretében. Az itt készülő kötegek mind
ukrán, mind külföldi reaktorokban is felhasználásra kerülhetnek. Jurij Nedaszkovszkij,
a nemzeti Energoatom cég elnöke szerint
a gyártás 2013-ban kezdődhet meg az új
gyárban. A kezdeti termelési kapacitás évi
200 tonna uránegyenérték körül várható. Ez
2017-re elérheti a 400 tonnát is, de 2020-ra
biztosan produkálni tudják ezt az értéket.
Ukrajna jelenleg tizenöt blokkot üzemeltet négy telephelyén (Khmelnyickij, Rovnó,
Dél-Ukrajna és Zaporozsje), mindegyik az
Energoatomhoz tartozik. Mindegyik nyo-

gok terroristák kezébe való jutása. Ez év
áprilisában Prágában tartott beszédében
Barack Obama amerikai elnök új keretmegállapodás létrehozásra szólított fel,
amely a polgári célú nemzetközi együttműködést javasolja az országok számára,
így szerinte csökkenthetővé válik a fegyverkezés kockázata. Egyértelmű, hogy egy
erős és hatékony nukleárisüzemanyag-piac szükséges ahhoz, hogy globális méretekben csökkenteni lehessen a szénbázisú energiatermelést. Az Egyesült Államok
továbbra is biztosítani fogja, hogy a békés
célú felhasználásra szánt üzemanyaghoz
még nagyobb mértékben és megbízható

módon hozzáférjenek a megrendelők. A
biztonságról szólva világossá tette az elnök, hogy Amerika olyan világot szeretne,
ahol béke és biztonság van – atomfegyverek nélkül. Szintén áprilisban az USA
és Oroszország megkötötte az Új START
Egyezményt, amelyben kötelezték magukat a telepített atomrobbanófejek számának egyharmaddal való csökkentésére, a
stratégiai szállítóeszközök számának 50
százalékkal való csökkentésére, egy átfogó
monitoringrendszer kifejlesztésére és utat
kívánnak nyitni a robbanófejek számának
a jövőben történő további csökkentésre.
Sajnálatos, hogy még mindig van szá-

mottvizes rendszerű egység, megoszlásuk
az alábbi: 2 db VVER-440/213 blokk, 11
db VVER-1000/320 típusú blokk és 1-1
db VVER-1000/302 és VVER-1000/338
jelzésű blokk. A 2009-es adatok szerint ez
flotta biztosította az ország villamosenergiaellátásának közel a felét. Csakúgy, mint más
országok VVER-reaktorai esetében, Ukrajna
számára is a TVEL szállít évtizedek óta, de
42 darab Westinghouse gyártmányú üzemanyagcella is tesztjellegű felhasználásra
került a Dél-Ukrajna erőmű három reaktorában. Ezzel olyan kísérleti adatbázist kívánnak
létrehozni, amellyel elnyerhetik a nukleáris
hatóság végleges felhasználási engedélyét
az amerikai üzemanyagra. A tengerentúli cég
nyilván szeretné megtörni az oroszok monopóliumát az üzemanyagpiacon, és azt sem
kell elfelednünk, hogy Ukrajna erősen függ
az orosz gáz- és olajszállításoktól is. Ezek
már kétszer is megszakadtak a hosszúra
nyúlt fizetési viták miatt. Az ukránok maguk
is beszállhatnak a gyártásba azzal, hogy
mintegy 30 százaléknyi nyersuránnal tudják
támogatni a folyamatot. Ezenkívül képesek
cirkóniumötvözet előállítására is, ami a pálcák gyártásához szükséges. Jelenleg azonban az urán dúsítása és a kötegek készre
szerelése még Oroszországban történik.

kában három új medence építésére kerül
sor a győztes TYL KPA cég által, amelynek a
Skanska Talonrakennus Oy és a Hartela Oy
a tagjai. A három új egység közül egy a mostani két üzemelő blokkból kikerülő üzemanyagot fogadja majd, míg a másik kettőt az
épülő harmadik blokk számára tartják fenn.
A teljes rendszer várható üzembe lépését
2013-ra teszik. A projekt költségére 30 millió
eurót jelölt meg az építészcég. A telephelyen
felszíni medencék találhatók, amelyek 1987
óta fogadják az elhasznált üzemanyagot. A
betárolási kapacitás maximum 1270 tonna,
a működési engedély negyven évre szól. A
végleges elhelyezésre mélységi tárolóban
kerül majd sor, ahol az üzemanyagot rézből
készült kapszulákban helyezik el.

Olkiluotóban megnövelik
a tároló kapacitását
A finn Teollisuuden Voima Oy (TVO) cég
megkétszerezi az elhasznált üzemanyag
átmeneti tárolására szolgáló létesítményének kapacitását. Az elnyert szerződés birto-

India atomreaktorokat
kíván exportálni
Mialatt a tengerentúli szállítók kézzel-lábbal
el akarják adni Indiának nukleáris technológiájukat, az ország exportálni szeretné nyomottnehézvizes reaktorait (PHWR).
A NAÜ Bécsben tartott, 54. közgyűlésén
az Indiai Atomenergia-bizottság elnöke,
Srikumar Banerjee bejelentette, hogy országának nukleáris vállalata készen áll 220
vagy 540 megawattos blokkjainak exportjára. Hozzátette még, hogy India ipara azon az
úton halad, hogy hamarosan versenyképes
szállítója legyen különböző speciális acéloknak, képes legyen nagyméretű alkatrészek
kovácsolására, szabályozóberendezéseket
gyártson, valamint egyéb nukleáris alkatrészeket, szolgáltatásokat és szoftvereket

mos ország, amelyik nem tartja magát a
nemzetközi fegyverkezés elleni kötelezettségekhez. Ahol fenyegetettség van, ott számolni kell valós következményekkel is. Egy
nemrég kiadott jelentésben szerepelt, hogy
Irán hogyan utasította vissza a NAÜ-vel való teljes együttműködést, és hogyan dacolt
a NAÜ kormányzótanácsának és az ENSZ
Biztonsági Tanácsának határozataival. Irán
hozzáállása is mutatja azokat a nehézséget,
amelyekkel a többi – a kötelezettségeket betartó – országnak szembe kell néznie.
Forrás: NEI SmartBrief,
2010. szeptember
Varga József
értékesítsen a világpiacon. Az ország három
évtizeden keresztül ki volt zárva a nemzetközi nukleáris kereskedelemből, mivel szembehelyezkedett a nemzetközi Atomsorompó
Egyezménnyel. Ezalatt az ország kifejlesztette saját PHWR-technológiáját. A nukleáris
beszállítók 45 tagból álló csoportja 2008ban úgy döntött, hogy megnyitja India előtt
a nemzetközi kereskedelem lehetőségét
annak elismeréseképpen, hogy az ország
feddhetetlennek bizonyult a fegyverkezéssel
kapcsolatban.
India hosszú távú nukleáris terveiben szerepel a hatalmas tóriumkészletek felhasználása, amiből üzemanyagot állíthat elő reaktorai
számára. Az országban építés alatt vannak
PHWR rendszerű reaktorok (3*220 MW),
egy gyorsszaporító reaktor (500 MW). Már
most is feltűnnek a rendszerben azonban a
nyomottvizes blokkok is, mivel ezeket a nukleáris kapacitás gyors növelése eszközének
tekintik. Két darab, egyenként 1000 megawattos orosz egység épül Kudankulumban.
A távlati tervekben 6800 megawattnyi beruházás szerepel, vegyesen könnyűvizes és
nehézvizes technológiára alapozva. A lehetséges beszállítók már ceruzával be vannak
jegyezve – tette hozzá Banerjee úr. Szeretnék
növelni urándúsítási képességüket is, amit
szintén saját technológiára alapoznak. Az
ország szakemberei hozzáfogtak egy integrált feldolgozó telep létrehozásához is, hogy
meg tudják valósítani a kiégett üzemanyag
reprocesszálását és a hulladékok kezelését
is – zárta beszámolóját az elnök.
Forrás: World Nuclear News, 2010. szeptember
Varga József

és használni. A dolgokhoz való hozzáférhetőség azonban nemcsak az idős vagy a
mozgásukban akadályozott embereknek
fontos, hiszen bárkivel előfordulhat, hogy
élete valamelyik szakaszában megtapasztalja átmenetileg a korlátozottság érzését.
Amikor ilyen történik, az egyszerű, mindennapi teendők is nagyon küzdelmessé
válhatnak. A nemzetközi szabványok a
gyártóknak és a szolgáltatóknak irányelveket adnak arra vonatkozóan, hogyan
tervezzék meg termékeiket azért, hogy
azok mindenki számára hozzáférhetők és
könnyen használhatók legyenek.
• Egy, a nemzetközi szabványoknak
megfelelően és átgondoltan, a kerekes
székkel közlekedőknek megtervezett rámpa ugyanakkor hasznos lehet a babakocsit
toló kismamáknak is.
• Egy olyan készülék, amelyen nagyméretű gombok vannak, megkönnyítheti a
dolgát azoknak is, akiknek csak átmenetileg sérült a kezük.
• A hirtelen ajtózáródást megakadályozó szenzor baleseteket előzhet meg.
• A telefon 5-ös nyomógombján elhelyezett kicsit kiálló pontocska könnyebbé teszi
a számok megtalálását; ez már szinte jótéteménynek számít egy szemműtét után.
A nemzetközi szabványok mindenki
számára könnyebbé teszik a termékekhez,
a berendezésekhez és a szolgáltatásokhoz
való hozzáférést. A szabványok biztonsági
szempontokat, ergonómiai elveket és harmonizált vizsgálati módszereket tartalmaznak, egyúttal növelik az ezekhez való
hozzáférhetőséget. A szabványok a fejlődő
és a fejlett országokban egyaránt a műszaki
fejlődés és az innováció terjesztését szolgálják, segítik a piacokat a gyorsabb növekedésben és fokozzák a világon a kereskedelmet. Az IEC, az ISO és az ITU összehangolja
és rendszerezi a szabványosítási munkát,
hogy segítse a tervezőket, a gyártókat és
a politikai döntéshozókat a világ biztonságosabbá tételében, valamint abban, hogy a
dolgok ma és holnap is mindenki számára
elérhetők legyenek.
(Forrás: Szabványügyi Közlöny 2010. októberi száma)
Sipos László
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Kishírek a nagyvilágból
OROSZORSZÁG 9 ÚSZÓ ATOMERŐMŰVE
Oroszország nem kevesebb, mint 9 úszó atomerőmű építését tervezi. A BBC külön engedéllyel
jutott be a Szentpéterváron épülő egyik hajóhoz,
melyet a riporter leginkább egy teherhajóhoz
hasonlított kívülről. A hírcsatorna munkatársának elmondása szerint egy ilyen úszó erőmű 45
ezer ember számára biztosíthatna villamos energiát, illetve meleg vizet. A hajók célpontja egyébként a Jeges-tenger, ahol egyhuzamban 12 évet
tartózkodnának a villamosenergia-ipar szolgálatában, aztán jönnének vissza Szentpétervárra
szervizelésre.
(Forrás: BBC News)
USA: 60 ÉVIG TÁROLHATJÁK A NAGY
AKTIVITÁSÚ HULLADÉKOT
30 helyett mostantól 60 évig tárolhatják majd
helyben az amerikai atomerőművek a keletkező nagy aktivitású radioaktív hulladékot – így
döntött az illetékes hatóság. A hivatalos indoklás szerint erre az emelésre azért volt szükség,
mert az országban nincs megfelelő tározólétesítmény kialakítva. Fontos adalék, hogy a 60
év csak az üzemeltetés beszüntetése után kezd
el ketyegni.
(Forrás: The Patriot-News)
EU: 35%-ON A NUKLEÁRIS
Jelen pillanatban 145 nukleáris reaktor üzemel az Európai Unió 15 országában, 130 ezer
megawattot meghaladó beépített teljesítménynyel. Ezek a reaktorok termelik az EU-ban felhasznált villamos energia több mint 35%-át.
(Forrás: RHK Kft. Hírlevél)
TERVBEN A 25 MW-OS
MODULÁRIS REAKTOROK
Hyperion Power Module néven fut az egyik moduláris reaktordizájn az Egyesült Államokban. A 25
MW-os, gyorsneutronos technológiára épülő
erőmű „demonstrációs példánya” már 2018-ra
elkészülhet, a cég korábbi állásfoglalása szerint
pedig 2012-re tervezték benyújtani az illetékes
hatósághoz a terveket jóváhagyásra. Az elgondolások szerint a lezárt reaktort készre gyártanák az üzemben, majd az áramtermelés helyére
szállítanák, ahol 10 éves működés után leállítanák, majd visszajuttatnák a gyárba. (Forrás:
World Nuclear Association Weekly Digest)
HONG KONG EMELNÉ
A NUKLEÁRIS RÉSZARÁNYT
A Kína fennhatósága alatt álló Hong Kongban
jelenleg az energiafelhasználás 54%-át fosszilis energiahordozók biztosítják, 23% földgázeredetű, a fennmaradó 23% pedig a Daya Bay
atomerőműből származik. Most a kormány
azt szeretné elérni, hogy a nukleáris részarány
megduplázódjon: a cél 50% a 2020-as esz(Forrás: World Nuclear News)
tendőig.
EGÉSZSÉGDÍJ AZ AMERIKAI OAH-NAK
Az Országos Atomenergia-hivatal amerikai
megfelelője, a Nuclear Regulatory Commission
(NRC) egészségdíjat nyert a munkahelyi egészséges életmód támogatásáért. A szokványos
orvosi ellátáson túlmenően az NRC segít a
dohányzásról való leszokásban ugyanúgy, mint
a fogyókúrában, illetve a dietetikai szempontból
megfelelő étrend kialakításában. A hivatal területén egészségcentrum, valamint fitneszcentrum
is várja az érdeklődőket. Az NRC-sek különösen
büszkék lehetnek az ezüstéremre, mert az övék
az első olyan szövetségi kormányzati hivatal,
amely megnyerte az egészségdíjat. (Forrás: U.S.
Nuclear Regulatory Commission) Simon Zoltán

Tájékoztatjuk a munkavállalóinkat,
hogy érvényes és eredményes volt
az üzemi tanácsi választás a paksi
atomerőműben, megalakult az új
Üzemi Tanács.
A választásra 2010. szeptember 22-23án került sor. 2517 fő volt jogosult a választásra, a leadott szavazólapok száma 1796,
ebből érvényes volt 1790 volt. A szavazók
részvételi aránya 71,12 százalék, tehát meghaladta a szükséges 50+1 fős százalékot.

A megválasztott ÜT tagok a következők:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Angyal Zsuzsanna
Bakó Tibor
Fenyvesi Csaba
Harmath Péter
Lengyel József
Lukácsi Tibor
Molnár Lajos
Oláh József
Riger Ferenc
Szántóné Dr. Mónus Edit
Tőke János
Trábert János
Vitéz Tibor
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ADÉSZ
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ADÉSZ
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MÉSZ

Voronyezsi vendégek Pakson
A Paksi Orosz Klub (POK) Egyesület meghívására és szervezésében 2010. augusztus 1824-e között Magyarországon vendégeskedett
a Voronyezsi Állami Agrártudományi Egyetem
(VGAU) delegációja a Paksi Atomerőmű Zrt. és
a polgármesteri hivatal támogatásával.
A 26 fős csoport egyetemi hallgatókból, doktoranduszokból, egyetemi tanárokból állt. A
látogatásra a többéves hagyományokkal
rendelkező, az orosz klub és a VGAU közötti
ifjúsági cseretáborozási program keretében
került sor. A paksi csoport júniusban utazott
Voronyezsbe, most pedig a POK tagjai voltak
a vendéglátók. Az érkezés utáni első napon
Szucsán Marina az erőműben és a látogató-

központban vezette körbe a vendégeket, és
válaszolt a nagy érdeklődésből adódó sok
kérdésre. Augusztus 20-án Pakssal ismerkedett a voronyezsi csoport, és megtekintették az ünnepi Budapestet. A következő

napokon ellátogattak Pécsre
és Bécsbe is. A kirándulásokon
Csernouszov Szergej, Szemerédi
Mária, a pécsi Magyar-Orosz
Baráti Társaság elnökhelyettese, valamint Kern Tatyjána
POK-elnök mutatta be a nevezetességeket az igazán mindenre
nyitott vendégeknek.
Mint kiderült, a közvetlen élményeken túl az oroszországi látogatók kíváncsiak a magyar fiatalok
életére, az erőmű és a város kapcsolatára, az
ország múltjára és talán kevésbé ismert jelenére is. Ittlétük utolsó napjait Balatonfüreden,
kikapcsolódással töltötték a voronyezsi fiatalok és tanáraik.
Hadnagy Lajos

hogy megtapasztalhattam az idegen nyelv
fontosságát, és ennek a szakmában, az elhelyezkedésben való jelentőségét.
- Nagyon örültem, hogy kölcsönösen
megértettük egymást a lengyel diákokkal,
tanárokkal – kezdte rövid élménybeszámolóját Molnár Tamás. – Szakmai tekintetből csak új, eddig számomra ismeretlen
dolgokkal találkoztam. Grafikai órák, 3
dimenziós ábrázolás, telekommunikációs
és logisztikai órák követték egymást. Én eddig még nem foglalkoztam mikrokontroller
programozással, most erre is lehetőségem
nyílt. Az egész napos szakmai gyakorlatok

után este nagyon jól esett egy kis szabadidős kimozdulás.
- Úgy gondolom mindkét alkalom nagyon
hasznos volt a gyerekek számára – nyilatkozta
Zakara Andrea nyelvtanár. – Sok újat tanultak,
szakmai szinten fejlődtek, és mindemellett élvezték, érdekesnek találták a gyakorlatokat.
Mint nyelvtanár a magam részéről támogatni
tudom az ilyen jellegű pályázatokat a nyelvgyakorlás miatt. Ezenkívül fontosnak tartom
a lengyel iskolával való kapcsolatunk megerősítését és folytatását. Nagy szeretettel fogadtak
minket, és mindent megtettek azért, hogy ez a
pályázat sikeres legyen.
Lovásziné Anna

ESZI-s diákok
Lengyelországban
Az Energetikai Szakközépiskola sikerrel pályázott a Tempus Közalapítvány Leonardo da
Vinci Mobilitás Program elnevezésű, kétévente kiírt európai uniós pályázatára még tavaly
év elején. Az elnyert pályázat révén a múlt év
szeptemberében 13, idén pedig szeptember
5-től 25-ig 11 diák töltött három hetet szakmai gyakorlaton Lengyelországban, Krakkó
városában. A program végeztével az ESZI
tanulói EUROPASS bizonyítványt kaptak az
ott végzett munkájuk elismeréséül.
- A gyakorlat alapvetően az elektronikai
szakmára irányult – tájékoztatott Weisz János
projektgazda. – A programok a lengyel partneriskola két tanárának szervezésében zajlottak. Az iskolában tartott gyakorlatok, előadások mellett a diákok üzemlátogatás keretében
betekintést nyertek energetikával foglalkozó
cégek életébe is. A lengyel iskolával való
kapcsolattartást illetően várható, hogy jövőre
ők érkeznek Paksra, és így egy úgynevezett
csereprogram keretében viszonozni tudjuk
a kint szerzett szakmai gyakorlatot, tudást,
élményeket. - Pár lengyel szót kivéve angol
nyelven folyt az oktatás, a beszélgetés, a
gyakorlatokon is végig angol nyelven kaptuk az információkat – mesélte Tóth Gábor.
– Ha alkalmanként szükség volt nyelvi segítségre, akkor angoltanárnőnk fordított
nekünk. Számomra nagy élményt jelentett,

Sziget 2010 összefoglaló

A szigetlakók ama szerencsés részének, melynek megadatott, hogy a
zene-buli-fanta-sör már-már karmikus
körforgásából akár csak rövid időre is kiszakadjon, az a Szigetet jellemző sokszínűség jegyében próbára tehette tudását a
(majdnem) mindenre felkészült nukisok
révén (is). Ők immár sokadik éve a Zsidó
Sátor és a Zöld Udvar megszokott szomszédságát élvezték.
A tudáspróbához 5 különböző nyelven
elérhető összesen 15-féle tesztből mintegy
2100-at töltött ki a látogatósereg a Sziget
öt napja alatt. Eme teszttömeg kétharmadát töltötték ki magyarul. A látogatók becsalogatása céljából a csapatot erősítette
pár napra egy francia és egy szerb hölgy
is (még ha őket nem is lehetett megnyerni
a tesztkitöltés révén elérhető tombolával).
Idén a detektoros demonstráció helyett
még többet igyekeztünk a személyes párbeszéddel foglalkozni. A „generációváltás”
előkészítéseként pedig idén a Fine fiatalította a sátrazóit. Csuvár Miklós, Kósa Péter

Horvath Ákos a Sziget 2010 apropóján
interjút adott a Klubrádió „Többet ésszel”
című műsorában a Fine szigetes és más
nyári fesztiválos részvételéről. A VOLT, a
Campus, az EFOTT és egyéb helyszíneket
követően végre elérkezett a nyár fénypontja, a Sziget is.
Elmondható, hogy a tavalyit is felülmúlta
a hangulat a NUKI sátor környékén. Hála
érte a Sziget-szervezőknek, a sátor dolgozóinak és az időjárásnak. A Nap, ha nem
is az asztrológián keresztül (ez utóbbiról
részletes felvilágosítást adtak az először
megjelent Szkeptikus Sátorban), közvetve
pozitív hatással volt a sátorlátogatók kedélyállapotára. Hét ágra sütött, de a kopár
szik sarja még nem égett ki.
A csak „Nukleáris Sátor”-nak álcázott objektum békés egyetértésben osztozott tehát
a drága magyar föld eme sarkán a máshogy
gondolkodásukról talán mondhatni „kissé
méltatlanul” elhíresült „Zöldekkel”.

ÜT VÁLASZTÁS
2010. október 6-án került sor a megbízólevelek ünnepélyes átadására és az alakuló
ülés megtartására. Az újonnan megválasztott testületet köszöntötte Hamvas István
vezérigazgató úr.

A testület elnököt és két alelnököt
választott:
• Elnök Szántóné dr. Mónus Edit
• Elnökhelyettes: Oláh József
• Elnökhelyettes: Vitéz Tibor

A Testület döntött az állandó bizottságokba delegált tagok személyéről is:

Kulturális és Sport Bizottság tagja: Lukácsi Tibor, helyettesei: Tőke János, Lengyel
József.
Rehabilitációs Bizottság tagja: Angyal
Zsuzsanna, helyettese: Vitéz Tibor.
Lakáskölcsönöket Előkészítő Bizottság
tagja: Ríger Ferenc.

Kossané Prókay Katalin, aki az
ügyviteli témakörben széles körű
tapasztalattal rendelkezik, járatos az
oktatásban és vizsgáztatásban, már
1997-ben elkészítette „A menedzserasszisztens” c. művét. Azóta sok víz
lefolyt a Dunán, és a szerző e kiadvány aktualizált tartalmát, időközi
tapasztalatait az „Amit a korszerű
irodai munkához ismerni érdemes…”
c. új kiadványába rendszerezte.
A Stíl Stúdió (www.stilstudio.hu) kiadásában megjelent kézikönyv gyakorlati tanácsokat nyújt, feltárja a sikeres együttműködés titkát, a vezető és közvetlen
munkatársa között. A szemléletmód megváltozásának fontossága mellett tárgyalja
a megjelenéssel, a kommunikációval, a
viselkedéskultúrával, illemmel, etikettel
és protokollal kapcsolatos ismereteket,
valamint foglalkozik a titkársági munkát
érintő szervezési, időgazdálkodási, levelezési, helyesírási témakörökkel, továbbá
a környezet megfelelő kialakítására, az

„Nukleáris
újságírók”
Bátaapátiban
Van olyan cég, amely a megszokott módon, egy
légkondicionált tárgyalóban vetíti le bemutatkozó videóit, és van olyan is, amelyik mélyen a
föld alatt, egy alagútrendszer gyomrában teszi
ugyanezt. A Radioaktív Hulladékokat Kezelő
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság (RHK Kft.) az utóbbiak közé tartozik. Munkatársaik Bátaapátiban fogadták a
Nukleáris Újságíró-akadémia lelkes hallgatóit.
Az akadémia hallgatói országszerte járják a
nukleáris intézményeket a Komornik Ferenc
nevével fémjelzett Magyar Tudományos, Üzemi
és Szaklapok Újságíróinak Egyesülete szervezésében. Ezúttal Bátaapáti volt a cél, hogy
közelebbről is megismerkedhessenek a kis
és közepes aktivitású radioaktív hulladékok
tárolására létrehozott telephellyel.
Faragó László telephelyvezető rövid prezentációban vázolta a bátaapáti feladatokat, terveket és kötelezettségeket. A zsurnaliszták
megtudhatták, hogy a 2008-as üzembe helyezés óta hogyan alakult a paksi atomerőműből
érkező szállítmányok mennyisége: 2008-ban
80 hordó érkezett, 2009-re már 1600 hordót
tároltak, míg idénre elérték a 2288 darabot. A
felszíni csarnok maximális kapacitása 3000
hordó, de amint megnyílik a felszín alatti tározó, a hely elegendő lesz a paksi atomerőmű
eredetileg tervezett teljes üzemidejének kis és
közepes aktivitású radioaktív hulladékai számára – sőt, az erőmű leszerelésekor keletkező
hulladékok tárolására is.
Alighogy megkapták az újságírók a kezdeti
információadagot, Szabó Attila kommunikációs vezető már vitte is tovább a társaságot,
lévén, hogy éppen akkor érkezett meg egy
szállítmány a paksi atomerőműből egy speciálisan kiképzett MAN teherautón.
Számítógépes segítséggel vezérelt daruval
emelték le a fekete hordókat, majd egy talpig
fehérbe öltözött szakember leolvasta a minden
hordón található egyedi, vonalkódos azonosítót.
Bátaapátiban minden hordóval el kell tudni
számolni. Alig fél percbe telt, míg a teherautó
mellől a precízen egymás mellett sorakozó
hordók tetejére emelt a daru egy két hordóból
álló csomagot. A falon található műszerek tanúbizonysága szerint mindeközben a mért dózis
megnyugtatóan alacsony értéken állt.
Gyors ebéd, majd jöhetett a bányalátogatás.
Két alagút is megy lefelé, mindkettő nagyjából
másfél kilométer hosszan. Legalul kerülnek
majd kialakításra a tároló alagutak. A munkálatok a sajtósok ottléte alatt is folytak: munkagépek, terepjárók robogtak el mellettük a
mélyben. Szabó Attila készségesen válaszolt
a média kérdéseire, majd búcsút intett a nukleáris újságíróknak, akik legközelebb a mohi
atomerőműbe készülnek.
Simon Zoltán

Könyvajánló:
Amit a korszerû irodai munkához ismerni érdemes…
eszközök alkalmazására, valamint a személyiségfejlesztés fontosságára is felhívja
a figyelmet. Részletesen
ismerteti a munkahelykereséssel (pályázat, felvételi
elbeszélgetés, új munkahely), a minőségi munkavégzéssel, az ügyviteli ismeretekkel, az ügyiratkezelés
végrehajtásával kapcsolatos
ismereteket. Foglalkozik az
irattovábbítás rendszerével,
az irattározás, iratselejtezés, az elektronikus ügykezelés sajátosságaival, az elektronikus
iroda, az irattovábbítás lehetőségeivel és
az elektronikus levelezéssel, valamint
az ügyféltájékoztatási feladatokkal is.
Taglalja az iratok elkészítésére vonatkozó általános tudnivalókat, az időgaz-

dálkodást, tárgyalások, értekezletek előkészítésével,
a tárgyalástechnikával és
kapcsolatépítéssel kapcsolatos legfontosabb ismereteket. Felhívja a figyelmet
a jogi ismeret fontosságára,
áttekintést kaphatunk az
alkotmányjogról, a polgári
jogról, a gazdasági jogról,
a munkajogról, polgári peres eljárásról, családjogról,
büntetőjogról, közigazgatási jogról és a nemzetközi
magánjogról. Hasznos gondolatokat olvashatunk még a vállalkozással és az életmód, életstílus kialakításával
kapcsolatos fejezetekben is.
E hatszáz oldalas kézikönyv beszerezhető a kiadótól, ill. kölcsönözhető a Műszaki
könyvtárban.
Ajánlotta: Sipos László
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Buzás Attila területfelelõs, UEFA-diplomás edzõ

Pokorni-Lovas Katalin:
„A fény játéka”
2010. szeptember 7-én nyitotta meg Pokorni-Lovas Katalin elsõ önálló kiállítását „A
fény játéka” címmel a paksi Városi Mûvelõdési Központ kiskiállító termében. Ebbõl
az alkalomból kérdeztem.

- Milyen érzés volt a sok felkészülés,
befektetett energia után ott állni életed
elsõ, önálló kiállításán?
- Életem egyik legnagyobb élménye volt
kiállni a nagyközönség elé és megmutatni
ki is vagyok. Bevallom, vegyes érzelmekkel készültem a kiállításra, de a sok munka meghozta a gyümölcsét, és a rengeteg
pozitív visszajelzés is mind megerõsített
abban, hogy van értelme a folytatásnak.

- Mennyi felkészülési idõt vesz igénybe, míg összegyûlik annyi festmény,
amelyekbõl lehetõség nyílik egy önálló
kiállítás megrendezésére?
- Az elsõ lépés a téma megtalálása volt,
amelyet ezek után már "csak" vászonra
kellett vinni. Mindez nyolc hónapos munkaidõ utáni és hétvégi munkát igényelt. A
képekkel - még ha csak elméleti szinten is
- napi rendszerességgel foglalkoztam.

- Mit jelent neked a festészet?

teljesen fed, és
száradás után
vízálló. Tehát
mindent összefoglalva a pasztellkréta a legnehezebben
tartósítható, ezzel szemben az akrilfesték nemcsak a
pasztellkrétával, hanem az olajfestékkel is
felveszi a versenyt.

- A sok szép csendélet és tájkép közül
bizonyára sokan találtak hozzájuk közel álló alkotást. A visszajelzések talán
támpontot adhatnak arra nézve, hogy
milyen stílusú festményekre lenne kereslet?
- Arra törekedtem, hogy ne csak egy stílusban, témában alkossak, így mindenki
megtalálhatta a maga igényeinek legmegfelelõbb festményt. A visszajelzésekbõl kiderült, hogy ez jó döntésnek bizonyult, mivel
minden képrõl kaptam pozitív észrevételt.

- Mikorra tervezed a következõ kiállítást? Vagy most egy kis pihenõ következik?

- Nincs megállás. Szeptember 19-én a
"Kultúrházak éjjel-nappal a képzõmûvészet jegyében" címû országos programhoz
a Magyar Mûvelõdési Intézet és Képzõmûvészeti Lektorátus a "Budai Vigadó képzõmûvész szemmel" elnevezésû projekttel
csatlakozott. Itt került megrendezésre egy
nyilvános projektfestmény-alkotói pályázat, amelyre a Városi Mûvelõdési Központban mûködõ alkotói közösség vezetõje, Takács Éva kezdeményezésére
- Milyen technikával dol- FOTÓ: LOVAS TIBOR
hárman, Kiss Marianna és
gozol?
Bara Péter csapattársaimmal
- Az évek során mondhaegyütt beneveztünk, és nagy
tom, hogy majdnem mindent
meglepetésünkre, közönségtechnikát
kipróbáltam.
szavazással elsõ helyezést
Mindegyiknek megvan a
értünk el. Ezt követõen renmaga szépsége, nehézségi fogeteg felkérést kaptam csaka. Sokáig a pasztellkréta
ládtagjaimtól, barátaimtól,
volt a kedvencem, de manapígy már december végéig be
ság az akrilfestéket részesívagyok táblázva. Az itt elkétem elõnyben.
szített alkotásaim már a következõ kiállításom részét fogják képezni,
- Mi a kettõ közötti különbség? Melyi- mely terveim szerint másfél-két év múlva
ket miért szereted?
nyílik majd meg.
- Minden technikának megvan a maga
trükkje, elõször ezt kell elsajátítani. Szá- - Mi inspirál, hogyan festesz?
Mivel minden érdekel, így szerencsére
momra a pasztellkréta egy könnyebben alkalmazható technika volt, ezért kezdtem könnyen találok témát. Szeretek a terméelõször ezzel dolgozni. A pasztellkréta szetbõl ihletet meríteni, és ezt a saját érzemegtanított a színek használatára, és ezál- lemvilágomba átültetni. Sokszor csak ötletal gyönyörû színhatásokat tudtam létre- tekért megyek ki a szabadba, valamilyen
hozni, de maga a kréta nem egy tartós formában rögzítem a benyomásokat, ameanyag, sokkal nehezebb idõtállóbbá tenni, lyek csak késõbb, otthon kerülnek vászonmint bármely más technikát. Ezzel szem- ra, de arra is volt már példa, hogy a helyben az akrilfesték lényegesen tartósabb. A színen készült el az alkotás.
XX. század közepén kezdték el alkalmazni a festõk, és rövid idõn belül nagy sikere - A családod hogyan viszonyul a kedlett a mûvészek körében. Számos festõ tért venc idõtöltésedhez?
- A családom fantasztikus. Mindenben
át az olajfestékrõl az akrilfesték használatára, hiszen ezzel a technikával lehetõvé támogatnak, remélem, még sok örömöt
vált a rövidebb száradási idõ. Míg az olaj- szerezhetek nekik.
festék száradási ideje akár 2-3 nap is lehet,
addig az akrilfestéknek 15-20 perc is elég. - Hol tekinthetõk meg a festményeid?
- A honlapom címe: http://katalin.pakAz akrilfesték mellett szól még, hogy vizes
T.-P.A.M.
bázisú, így nem kell oldószert használni, snet.hu.
- Elsõsorban önkifejezést. Mindig is éreztem, hogy szeretek rajzolni, festeni, és most
már egy kicsit érettebb gondolkodással a
saját érzéseimet, gondolataimat is tudatosan bele tudom vinni egy-egy alkotásomba. Számomra fontos, hogy a munkámmal
másoknak is örömet tudjak okozni, és ezáltal talán sikerül egy kicsit színesebbé
tennem a világot.

Az idei, július 17-i Daróczy-virtusúszáson 152
főből Tóth Andrea abszolút elsőként ért célba
Kalocsánál, ami férfiak között is elismerésre
méltó. Mint kiderült, több dologra lehet büszke
Andrea. Kolléganőnket kérdeztük az úszás iránti szenvedélyéről és másról:
- Bár ezen a sportrendezvényen hivatalosan
tényleg nem az eredmény számít, a Paks-Kalocsa közötti 15 kilométeres távon elsőnek lenni
mégis szép teljesítmény. Gratulálok! Hányadszor vettél részt és miért?
- Köszönöm! Pontosan már nem emlékszem:
korábban háromszor-négyszer vettem részt a
virtusúszáson. Először baráti javaslatra indultam el, aztán megtetszett ez a kihívás. A korábbi úszások alkalmával voltam már leggyorsabb
a nők között. Gyermekkoromtól kezdve úszom,
sokáig versenyszerűen sportoltam. Igazolt sárkányhajós is voltam, de egészségügyi okból, a
térdem miatt az úszás - a gyorsúszás - maradt
mint sport. Mindig rövidtávon versenyeztem,

A Nemzeti Sport augusztus 26-i számából
értesültünk, hogy több magyar edzõ - köztük egyik kollégánk - átvehette az UEFA
(Union of European Football Associations
- Európai Labdarúgó-szövetség) pro licences diplomáját Csányi Sándortól, a Magyar
Labdarúgó-szövetség elsõ emberétõl. Az
alábbiakban szeretnénk bemutatni Buzás
Attilát, a PA Zrt. üzemviteli fõosztály területfelelõsét, a méltán népszerû, jelentõs NB
I-es múlttal rendelkezõ paksi labdarúgót,
a bölcskei NB III-as focicsapat játékosát és
menedzserét.

- Mióta és mivel foglalkozol a paksi
atomerõmûben?
- 1991-ben az Energetikai Szakképzési
Intézetben géplakatosként végeztem. Ezt
követõen több évig hivatásos sportoló voltam, majd 2003 szeptemberétõl - kisebb
megszakításokkal - dolgozom az erõmûben. Jelenlegi munkaköröm 2009 nyarától
az üzemviteli fõosztályon munkabiztonsági területfelelõs.

- Mi motivál a tanulásban?

- A kíváncsiság, a belsõ kényszer, illetve
a lehetõségek csak úgy nyílnak meg számunkra, ha teszünk is értük valamit. Az
eddigi sportpályafutásom és a munkáim
során szerzett tapasztalatok abban erõsítettek meg, hogy életünk végéig kell tanul-

- Mit tartasz az eddigi legnagyobb
sportsikerednek?

- Fontos dolog egy sortoló életében a
mérkõzések és bajnokság megnyerése, de
számomra nem adatott meg az elsõ osztályú bajnoki cím. Ettõl függetlenül vallom,
hogy egy férfiembernek nincs joga amatõrnek lenni a fizikai edzések terén. Látnia
kell mindazt a szépséget és erõt, amire a

teste képes. Ez a szókratészi idézet pályafutásom során megvalósult, ez elégedettséggel tölt el.

- Mi a fociban és az edzések tartásában
a legvonzóbb?

- A labdarúgás számomra egy vonzó életforma. Aki benne él, az pontosan tudja,
hogy a vereségek és a gyõzelmek közötti érzelmi viharok ingadozása vezet a boldogsághoz.

- Kedvenc idõtöltésed a sport
mellett?

- Csak a családomra és a barátaimra jut idõm. Feleségemmel, fiammal és lányommal szívesen látogatjuk a nagyszülõket, testvéreimet és közeli barátainkat.

- Hogyan tovább?

- Játékosként már nem tervezhetek
hosszú távon, edzõként pedig még nem jutott komoly lehetõség a tanultak és a tapasztalataim megvalósításához. Nagyon jól
érzem magam az atomerõmû üzemviteli
fõosztályán, a közvetlen munkatársaim hamar befogadtak. Munkahelyemen igyekszem megfelelni az elvárásoknak.
- Szerkesztõségünk nevében további jó
egészséget kívánok!
Sipos László

A kamerán keresztül: Farkas
Róbert vegyészeti víztisztító-kezelõ
A fotósokat nem mindig a legkönnyebb
megérteni, Róbert világa azonban nem
idegen az egyszerû emberektõl sem.
Õ ugyanis nem nagyzol, játszik vagy hiteget: õ egy hiteles fotós. Képein keresztül
és életben egyaránt.
Farkas Robi (26) a vegyészeti fõosztályon, víztisztító-kezelõként dolgozik. Elfoglalt, de fõiskolai tanulmányai mellett
még rengeteg dologba öli idejét és energiáját.
- Körülbelül tíz éve foglalkozom komolyabban fotózással. Elõször vásároltam
magamnak egy kis autófókuszos gépet.
Nem volt sok tapasztalatom és túlexponáltak vagy alulexponáltak lettek a képek. Próbálkoztam. Rengeteg könyvet vásároltam a témával kapcsolatban,
mindennek utánaolvastam. Az ismerõseim, barátaim között voltak már profi fotósok, akik felkaroltak. Sok mindent nekik köszönhetek, õk vittek magukkal fotózásokra, általuk kerültem a pályára.
Eleinte természetfotózással foglalkoztam,
naplementét, õszi tájat fotóztam. Késõbb
rendezvényekre is jártam, partifotózást
vállaltam. Azután jött az ötlet, a portré-,
modell- és divatfotózás, amihez viszont
komolyabb felszerelés kellett. Profi fényképezõ-felszerelést kellett beszereznem,
és most már elég komoly stúdióval is rendelkezem. Sokféle embert ismertem meg
a fotózással kapcsolatban. A felkéréseim
már nemcsak Tolna megyére koncentrá-

Tóth Andrea és az úszás szenvedélye
aztán kíváncsi lettem, megy-e hosszú
távon is a jó teljesítmény.
- Mi volt a különleges a Duna ilyetén
"megúszásában"?
Nem voltak-e félelmeid, mi volt az élmény benne?
- Mint folyóvíz, nem
tartottam a Dunától. Budapesten a Római-parton már gyerekfejjel 50-100 méteren megéreztem, milyen a folyó
sodrása. 2004. augusztus 20-án pedig a paksi
Duna-átúszáson először próbáltam ki magam.
Az majdnem nehezebb volt, mert jól el kellett
találni, hol és mikor érjek partot. Itt kezdetben
csak a szembejövő nagy uszályok rémítettek

ni, különösen akkor, ha hitelesek szeretnénk maradni.
- Melyek voltak az eddigi sportpályafutásod mérföldkövei, egyesületeid?
- 11 évesen kezdtem a Paksi SE serdülõ
csapatában, majd 14 évesen megvalósult álmomként a Bp. Honvéd utánpótláscsapatában focizhattam. Sajnos a honvágyam erõsebbnek bizonyult, így továbbra
itthon játszottam. Végigjárva a
ranglétrát a Paksi Atomerõmû
NB II-es felnõtt keretébe kerültem. 1997-ben az NB I-es bajnokságban a Diósgyõri VTK csapatához szerzõdtem, ahol két évig
hétrõl hétre fantasztikus közönség elõtt igazi profi focistának
érezhettem magam. 1999-2000
között Sopronban, 2000-2002
között a Honvédban, 2002-2003
között Dunaújvárosban, majd
2003-2009 között Pakson sportoltam.

meg, de vigyáztak ránk, és én is megszoktam
őket. Idén kétszer a lábam is begörcsölt, de a
versenyorvos csónakon gyorsan ellátott orvossággal. Időnként pedig van lehetőség megpihenni, csak sodródni a vízzel, körülnézni, ami jó
időben kifejezetten üdítő látvány.
- Úgy tudom, a Balaton-átúszáson is voltál már.
Milyen eredményeid, élményeid vannak? Hogyan készülsz e nagy távokra?
- A tóátúszáson négyszer vettem részt; sajnos
idén elmaradt, pedig jó formában voltam a
Daróczy-úszás után. Az 5 kilométert az elsők
között, 2 óra körül szoktam leúszni, nagyjából
annyi idő alatt, mint a 15 km-es kalocsai távot,
csak a Balatonon nincs sodrás. Hasonló továbbá mindkettőben, hogy nagy kihívás ez is, az is.
Mindenki úgy úszhat, ahogy neki tetszik, a lényeg, hogy jól érezze magát, elégedett legyen. A
nagy versenyek előtt egy hónappal kezdek ko-

lódnak, megkeresnek az ország minden
részébõl.
Jó dolog az, ha meglátok a pillanatban
valamit, amit meg akarok örökíteni, és
még jobb az, ha ebbõl, amit én megláttam,
vissza tudok adni valamennyit. Mondhatom nyugodt lélekkel, hogy a fotózás a
szenvedélyemmé vált, mert mindenkinek
kell valami szenvedély.
Másik a zene. Tízéves korom óta zongorázom, és elég fiatal korom óta lemezlovas
vagyok és zenét szerkesztek. De ennek is
komoly költségvonzata van. Most van folyamatban ötfõs zenészcsapat létrehozása,
ami barátokból, ismerõsökbõl, kollégákból fog felállni.

- Nagyon elfoglalt ember vagy, hogy
tudod összeegyeztetni a munkáddal?
- Nem unatkozom! Fõiskolára járok Dunaújvárosba, a gépészmérnöki szakon másodéves vagyok. Kevés az idõm, de a munka mellett mindig szakítok idõt mindenre.
A magánéletemet is próbálom eszerint irányítani.

- Mit tartasz fontosnak a képeiddel
kapcsolatban?

- A fotóst nem a gépe, a felszerelése teszi azzá, nem a tudása. Meg kell látni azt
a helyzetet, érezni azt a pillanatot, amikor
le kell nyomni a gombot. Nem elég, ha tudom, hogy milyen blendét, milyen
záróidõt állítsak. A kamera másnak lát,
máshogy lát, mást emel ki, de természe-

molyan edzeni: hetente kétszer-háromszor leúszom úgy 1500-2000 métert. Ráadásul
igyekszem részt venni a dunaújvárosi és a soproni 24 órás és a zalaegerszegi 12 órás éjszakai
úszáson. Mivel ezeken a csapattagok a váltások között egy órát úsznak, igazán nagy kitartásra, az erő jó beosztására van szükség.
- Gyermekeid követik példádat?
- Bence fiam szintén rendszeresen úszik, bár őt
még noszogatni kell, pedig egész jól megy neki.
Talán az év végi, iskolák közötti úszóversenybe
is benevezik. Luca lányom a ritmikus sportgimnasztika után a Csillagshow együttesben szeretne táncolni. Mindenképpen kell a mozgás a
gyerekeknek.
- Az atomerőműben mivel foglalkozol?
- A nukleáris üzemanyag osztályon az üzemanyag adminisztrációját végzem. Nagyon jól érzem magam ebben a kollektívában.
- Még egyszer gratulálok, és további sok sikert
Hadnagy
kívánok!

tesen a mozgatórugója, a lelke a látásnak
maga a fotós.

- A rendezvényeken is gyakran mint
fotós vagy jelen. Könnyen össze tudod
egyeztetni, hogy a fotózás nemcsak
hobbi, hanem munka is?
- Alapvetõen a hobbimmá vált, ennek
indult. A modellfotózástól, a divatfotózástól kezdve, egész nagy eseményekig mindent fotózok, és nem kényszer alatt csinálom, akkor sem, ha munkának nevezzük.

- Mi a mottód, akár a képeidhez, akár
"csak úgy" a mindennapokra?

- "A fotó arra hivatott, hogy felrázza a
képzelõerõt… Nem elég, ha csupán emlékeztetõül szolgál." /Lucien Hervé/
Köszönöm a beszélgetést!
Orbán Ottilia

Rátalálás
Szegedi Erika több mint tizenöt éve dolgozik
atomerőműben, mindvégig a létesítmény-fenntartási igazgatóságon, jelenleg OVITállományban. Fiának, Szabó Zoltánnak „Rátalálás” címmel nemrég jelent meg első verseskötete. Zoltán a Bonyhádi Evangélikus Gimnáziumban tanul. Mély érzésű, érett gondolkodású, és bár számos sikert ért el, nagy szerénység jellemzi. Tudatosan készül a Színművészeti
Egyetemre való felvételijére. Édesanyja úgy látja, a versek fia érettségét türközik, benne a látásmódját a világról. A kötetben megjelenik
mindaz, amit egy fiatal megél. A 92 verset tartalmazó kötet szponzorok támogatásával 300
példányban került kiadásra. Igen szép gesztus
a fiatal költőtől és az őt mindenben segítő
édesanyjától, hogy a kötetet ajándékként, ingyenesen adják át az érdeklődőknek, mivel azt
szeretnék, hogy a verseket minél többen megismerhessék.
Lovásziné Anna
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Hogyan töltik napjaikat az atomerõmû nyugdíjasai?
szabadidõs programunk már több mint
20 éve tart, barátainkkal hetente kártyázunk. 13. éve foglalkozunk poláris fénynyel történõ egészségmegõrzéssel, melynek keretében elõadásokat, bemutatókat
tartunk. Az áru szállítása Budapestrõl
történik, hetente szerezzük be. Amióta
nyugdíjasok vagyunk, a vállalkozással is
többet tudunk foglalkozni. Az elmondottakon túl van még egy elfoglaltságunk,
amely nagyon kedves számunkra. Egy
vegyészeti kolléganõ és kisfia családi barátunk. Napi szinten tartjuk velük a kapcsolatot, és szükség esetén szívesen vállaljuk a kisgyermek felügyeletét is.

Ez alkalommal riportomat ismét
egy házaspárral készítettem.
Vargáné Imre Anna és Varga Róbert nyugdíjasokkal paksi otthonukban beszélgettem. Külön érdekesség az õ esetükben, hogy mindketten ugyanabban az évben, 1981ben kezdtek dolgozni a paksi
atomerõmûben, és 26 évnyi atomerõmûves munkaviszony után egy
idõben, 2007. december 30-án kérték nyugdíjazásukat.
– Hogyan kerültetek Paksra és az erõmûbe?
– A és R: Mindketten a Budapesti Hõerõmû Vállalatnál dolgoztunk, tulajdonképpen ott ismertük meg egymást. A
hõerõmûbõl többen költöztek Paksra, s
az atomerõmûben helyezkedtek el.
Egyik ismerõsünk hívott bennünket, s
akkori döntésünk eredményeként vagyunk itt még a mai napig is. 1981-ben
költöztünk, mindketten az erõmû munkavállalói lettünk. Bérlakást kaptunk,
amellyel egyben a lakhatási gondunk is
megoldódott.

– Melyik szervezetnél dolgoztatok,
milyen munkakörben?
– A: A vegyészeten laboránsként kezdtem dolgozni, majd késõbb mûszaki ügyintézõi munkakörbe kerültem. Ma is szívesen gondolok vissza az erõmûben eltöltött évekre, mert nagyon jó kollektívában dolgoztam. Azóta gyakran hívnak

összejövetelekre, nyugdíjas-búcsúztatókra, vegyészbálba, ahol kellemes fogadtatásban van részünk. A torkos csütörtököt, a színházlátogatásokat, melyeken én is részt veszek, szintén a volt kolléganõk szervezik.
– R: Az erõmûbe üzembehelyezõként
vettek fel, de munkaköröm késõbb hálózati elektrikusra változott. A villamos
üzemviteli szervezetnél mûszakos munkarendben dolgoztam. Szerettem a munkámat, de úgy érzem, jól döntöttem, amikor 26 év után kértem a nyugdíjazásomat. A mûszakos kollégáimmal rendszeresen tartom a kapcsolatot.

– Hogyan telnek napjaitok, mivel foglalkoztok?
– A és R: Amióta nyugdíjasok vagyunk, úgy érezzük, mintha megsokszorozódtak volna az itthoni feladataink.
Gyakran beszélgetünk is arról, hogy

mindezt hogyan tudtuk megszervezni,
amikor még munkaviszonyban álltunk.
Beosztással sem jut mindenre idõnk, de
erre azt szoktuk mondani, hogy majd
megvár bennünket. A Kurcsatov utcai lakásunk kényelmes volt, de már régóta
terveztük, hogy családi házba költözünk.
2000-ben találtunk egy félkész családi
házat, ami megfogott bennünket, mert
fantáziát láttunk a végleges kialakításában. Azóta újítgatjuk, szépítgetjük a magunk ízlése és kényelme szerint. Gyermekeink már felnõttek, Robi fiunk a családjával Szigetszentmiklóson lakik. Fanni unokánk másfél éves, a közeljövõben
várják második csemetéjük megérkezését. Velük gyakran találkozunk, kölcsönösen látogatjuk egymást. Kata lányunk
Angliában él és dolgozik. Hozzá évente
kiutazunk, és egy hónapot nála töltünk.
Ünnepeken a családi összejövetelek általában nálunk vannak. Egyik kedvenc

– A részvénytársaság által nyújtott
juttatásokról mi a véleményetek?
– A: Az üdülést emelnénk ki. A saját
üdülõk közül a balatonfüredi rekreációs központot kedveljük. Mindig kifejezetten téli idõszakban kérünk beutalót, mert a központ által kínált szolgáltatások maximálisan kielégítik igényeinket. Nagyon jó lehetõségnek tartjuk
azt is, hogy családtagjainkkal együtt
üdülhetünk.

– Zárszóként mit szeretnétek még
mondani?
– A és R: Szeretnénk megerõsíteni,
hogy a harminc évvel ezelõtt hozott döntésünk jónak bizonyult. A Paksi Atomerõmû Zrt. mindkettõnk számára jó
munkahely volt, Paks város pedig olyannyira kellemes lakóhelyünkké vált, hogy
nyugdíjas éveinket is itt kívánjuk leélni.
Kzné

EGÉSZSÉGRÕL:

Páratlanul szép
Bärenschützklamm, Mixnitz, Ausztria - e különös
nyelvtörő egy páratlanul szép természeti környezetet takar a nyugati határunk közelében, Bruck
an der Mur és Grác közt, kb. félúton. Ha valaki
Sopronból bejárta már a "kötelező" nevezetességeket: Tűz-torony, Storno-ház, Zetl-Langer
gyűjtemény, kőfejtő, Fertő-tó, Széchenyi- és Esterházy-kastély, akkor jöhet a tágabb szomszédság (Fraknói vár, Kismartoni kastély Eisenstadtban), majd a Safari-park (Gänsemdorf), a
Schneeberg fogaskerekű vasúttal, de a címben
jelölt hely sem hagyható figyelmen kívül. Autópályán, a Semmeringi-hágó alagútjain keresztül
másfél órányi úton érhetjük el a célt, Mixnitzet.
Táblákkal jelölt utat követve juthatunk ki a patak
partján elterülő ingyenes parkolóba. Rögtön a
gyalogút elején valahonnan a magasból elindul
egy patak, és kaszkádvízesést formálva egyesül
a másik vízfolyással. E másik patakot (Mixnitzbach) követtük majdnem a forrásáig.
Itt-ott meredek tanösvény vezet a szurdok bejáratáig, ahonnan fizetős a kiemelt természetvédelmi terület látogatása (3,50 felnőtteknek). A
sziklahasadékban lezúgó patak számtalan kisebb-nagyobb vízesést képez. Némileg a meder
fölött a szikla oldalára erősített "villanypóznák"
szolgálnak járdául, létrául 1902 óta. Az alig másfél kilométeres úton 350 méterrel jutunk magasabbra. Az út váltakozva hol az egyik, hol a másik
sziklafalon halad - mintegy 115 híd íveli át a patakot. Amikor az utunk elhagyja a szurdokot, rövid sétával egy nagy teraszú, barátságos fogadóhoz érünk. Ha pótoltuk az energiát, még egy
megpróbáltatás vár ránk, most már kacskaringós, meredek, bokatörő szerpentinen lejutni a
hegyről. Ausztriában nem ez az egyetlen kiépített,
fizetős patakmeder, de a legszebb, legváltozatosabb. Alapos felkészülés, megfelelő felszerelés
(lábbeli) birtokában semmi nem vonhatja el figyelmünket "a természet emlékművéről",
ahogy azt újabban emlegetik odakinn. gyulai

A meghûlés természetes gyógymódjai

Õsszel és télen, amikor hûvös a levegõ és
nagy a különbség a lakás és az utca hõmérséklete között, gyakori a nátha. Régen a nátháról ez a mondás járta: egy hét
gyógyszerrel vagy 7 nap gyógyszer nélkül. Egy egyszerû nátha, mely legtöbbször vírusos eredetû, valóban egy hét alatt
gyógyul meg magától. Ahány ember, anynyiféle panaszokkal jelentkezik a nátha.
Van, aki tüsszög, más dagadt, piros orral
közlekedik és van, akinél a nátha azonnal
a kellemetlen herpeszes kiütéseket is elõhozza.
Egyszerû náthát az esetek nagy részében vírusfertõzés okoz. Hatására begyullad az orr érzékeny belsõ nyálkahártyája,
és váladékot kezd termelni. A gyermekek
sokkal könnyebben lesznek náthásak,
mert szervezetük még nem építette ki a
megfelelõ immunvédelmet kórokozók ellen. A nátha, köhögés, hurutok, influenza
stb. esetén nagy segítséget jelentenek a
Schüssler-sók, amelyek szedésénél a homeopátiás szabályokat kell követni, hisz
egy mini homeopátiás rendszerrõl van szó.
A betegség kezdetén a Ferrum phosphoricum D12 szedése javasolt. A hármas
Schüssler-sót csak addig alkalmazzuk,
amíg a váladékok fehérek, vizes állagúak,
vagy még meg sem jelentek, csak általános rossz közérzetet esetleg lázat tapasztalunk. Ez általában 2-3 napig tart. Ezt
követõen, amikor a váladékok nyúlóssá,
tapadóssá válnak, de még mindig fehérek, azaz a gyulladás második stádiumá-

ba érkeztünk adjunk naponta 3 x 1 tabletta Kalium chloratumot D6 potenciálban. Ha a váladékok sárgássá vagy sárgászölddé válnak, váltsunk Kalium sulphuricumra, mely a fertõzések harmadik
szakaszának szere.
Ezek alapján azt gondolhatnánk, hogy
miért is szedjünk Schüssler-sót, ha így is,
úgy is végigmegyünk pl. egy nátha öszszes szakaszán. Ez mégsem így van. Az
esetek egy részében az infekció megáll
az egyes szakban, és szépen visszafordul,
gyógyul. Ebben az esetben hamar átesünk a betegségen. Ha mégsem, akkor is
a betegség gyorsabb lefolyására számíthatunk, illetve az esetek kisebb százalékában alakul ki szövõdmény, pl. a melléküregek gyulladása.
A másik fontos tényezõ, hogy a betegség legyõzésére szervezetünk öngyógyító
mechanizmusait aktiváltuk, azaz nem tünetelnyomó kezelést alkalmaztunk, mint
a hagyományos gyógyászatban. Vélemé-

nyem szerint azonban magas láz esetén
mindenképpen alkalmazzunk klasszikus
lázcsillapítókat, hûtõfürdõt is, különösen
kisgyermekeknél, ahol fennáll egy esetleges lázgörcs veszélye is.
Betegség esetén fontos a folyadékbevitel. Megfázásnál, influenzánál csodát tud
tenni a hársfa tea hársmézzel, hisz gyulladásgátló, nyálkaoldó, izzasztó hatása révén szinte elfújja a náthát. Ha betegek vagyunk, a szervezetünknek, immunrendszerünknek támogatásra van szüksége.
Adjuk meg ezt a segítséget homoktövis
gyümölcslé vagy koncentrátum formájában, amely igazi vitaminbomba, hisz a
nagy mennyiségû C-vitamin mellett E-,
A-, B-, D-vitaminban, F-, K-vitaminban is
gazdag, így szabadgyökfogó hatású is.
Erõsíti az immunrendszert, lassítja az
öregedést, légúti panaszok, bélproblémák
esetén segít.
Õszi-téli idõszakban folyamatos fogyasztásával megerõsíthetjük immunrendszerünket, ezáltal elkerülhetjük a
meghûléses betegségeket, de jó szolgálatot tesz a lábadozás idõszakában is.
A legfontosabb a meghûléses betegségek megelõzése. Ajánlom a megelõzésre
a bíbor kasvirág tea fogyasztását, napi 23 csészével. Ha mégis megbetegedtünk,
akkor a kasvirág cseppeket vagy kapszulát szedjünk, amelynek vírus- és baktériumölõ hatása kimagasló, és immunrendszerünk erõsítésében is jeleskedik.
Vörössné Erika

A Padosz nyugdíjastagozatának
tisztújító közgyûlése
Paksi Atomerőmű Dolgozóinak Szakszervezete keretein belül működő Padosz Nyugdíjastagozat
2010. szeptember 30-án tartotta meg tisztújító
közgyűlését. Ez alkalommal számolt be az elmúlt
négy év eseményeiről a vezetőség. A mandátumok lejártával a vezetőség megválasztására került
sor. A nyugdíjas tagok titkos szavazással ismételten megválasztották Majoros János és Vida
György személyében vezetőjüket. A Padosz két elnökhelyettese, Bocsor István és Weisz Mátyás is
részt vett a közgyűlésen és méltatta a nyugdíjastagozat szerepét. A közgyűlést az estebéd zárta.
Wollner Pál

Perémi Ferenc
1930–2010

Baka Lajos
1950–2010

Perémi Ferenc nyugdíjas kollégánk 2010. szeptember 12-én a
szombathelyi kórházban váratlanul elhunyt.
1930. április 6-án Királyházán született. Nagyszőlősön a fémipari technikumban erősáramú villamos technikus szakképzettséget
szerzett. 1976. szeptember 13. napjától dolgozott a villamos előkészítési osztályon biztonsági technikusként. Jó szakember, agilis
és aktív közösségi ember volt. Nevéhez fűződik a természetjáró
szakosztály létrehozása. A természetet kedvelő kollégáknak számos, kellemes élményt nyújtó programokat szervezett Magyarországon és külföldön egyaránt.
1990-ben vonult nyugállományba. Nyugdíjasként is aktívan élt, énekelt a rákosligeti egyházi kórusban, gyakran járt komolyzenei koncertekre és barkácsolt. Budapest rákosligeti kerületében
élt házastársával. Két leánygyermeke, 5 unokája és 3 dédunokája odaadóan szerették.
Felesége, gyermekei és családjuk mélyen gyászolják a házastársat, az édesapát, nagyapát,
dédnagyapát. 2010. szeptember 22-én az isaszegi temetőben helyezték örök nyugalomra. A
Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése és kollektívája nyugdíjas kollégánk emlékét megőrzi, nyugodjék
békében.
Kzné

2010. szeptember 6-án a szekszárdi kórházban elhunyt Baka Lajos, a PA Zrt. volt munkavállalója, 60 évet élt.
1950. május 12-én Madocsán született. Kőműves szakképzettséggel rendelkezett. 1980-tól 1995-ig állt a paksi atomerőmű alkalmazásában. A rendészeti osztályon fegyveres biztonsági őrként dolgozott. Kiváló munkaerő és munkatárs volt. Kollégái segítőkész embernek ismerték, munkaidőben és szabadidejében
egyaránt lehetett számítani rá.
Pakson élt házastársával. A természetet és az állatokat kedvelő, aktív ember volt. Szőlőjében
tavasztól őszig szívesen munkálkodott. 1992-től a Dunakömlődi Vadásztársaság tagjaként tevékenykedett. Szerette a családi összejöveteleket, kis unokája sok örömteli perccel ajándékozta meg.
A család, a rokonok, ismerősök, barátok Pakson, 2010. szeptember 10-én a paksi református
temetőben kísérték utolsó útjára.
Baka Lajostól a Paksi Atomerőmű Zrt. kollektívája ezúton búcsúzik. Emlékét megőrizzük, nyugodjék békében.
Kzné

Szépkorúak hete Pakson
Szeptember 27. és október 1. között tartotta
Paks városa a szépkorúak hetét. Az öt napig
tartó gazdag programban szerepelt laborszűrés, koleszterin-, triglicerid-, vércukor-, testzsír-, vérnyomás-, szemnyomás- és csontritkulásmérés, illetve neuropathia-szűrővizsgálat. A méréseket kiegészítették az időskori szembetegségekről, cukorbetegségről és
a mozgásszervi betegségekről szóló orvosi
előadások. Múltidéző kiállítás nyílt a régi idők
iskolájáról, de volt filmvetítés is. A rendezvényeken szép számban vettek részt a nyugdíjasok. A szépkorúak hetét az idősek világnapja
alkalmából rendezett ünnepi műsor zárta, melyen Hajdú János polgármester mondott köszöntőt. Az ünnepi gálaműsoron a Tűzvirág
együttes lépett fel. Az estet a polgármesteri állófogadás zárta. Az ENSZ 1991-ben nyilvánította október elsejét az idősek világnapjává.
Ez az alkalom tiszteletadásra, az időben való
vissza- és előreutazásra egyaránt módot ad.
Egy ünnepnap, amely az esztendő minden
Wollner Pál
napjában jelen van.
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Szeptemberi szereplés
Idegenben továbbra is remekül, hazai pályán
viszont halványabban szerepel a Paksi FC
ANB I-es labdarúgócsapata.
A 8. játéknapon Kecskeméten szerepelt a
PFC, mely gárda változatos két kiállítással
tarkított mérkõzésen Montvai 94. percben
szerzett góljával 1 : 0-ra gyõzött. A csatár a
nyáron épp a "hírös város" csapatától érkezett
a Fehérvári úti egylethez. - Mást játszottunk,
mint eddig. Most kifejezetten a védekezésre
helyeztük a hangsúlyt, és így kevesebb labdát
kaptam. Tudtuk, hogy a kecskemétiek a támadásra fognak összpontosítani, és mi ezeket
szerettük volna megakadályozni, és kontrákból veszélyeztetni. Azt gondolom, hogy mindkét feladatunknak eleget tettünk, hiszen nem
kaptunk gólt, és a mérkõzés legvégén egy ellentámadásból tudtam gólt szerezni - értékelt
a játékos.
A sorozatban három idegenben aratott
gyõzelmet - a Pápa elleni köztes hazai meccs
a pálya alkalmatlansága miatt elmaradt, ezt
követõen a legutóbbi Budapest Honvéd elleni találkozón újabb három pontban reménykedtek a zöld-fehér drukkerek. Az összecsapáson a PFC többet tett a sikerért, de a végjátékban a fõvárosiak lõtték a mindent eldöntõ gólt, így megszakadt a veretlenségi széria.
- Csalódott vagyok, hiszen három bravúros
idegenbeli gyõzelem után vagyunk, és bíztam benne, hogy tudjuk folytatni ezt a sorozatot. Annak ellenére, hogy nem így lett, a já-

tékosokra egy rossz szót sem szólhatok. Tették a dolgukat, nagyon becsületesen. Azt is
felvonultatták, amit gyakoroltunk. Sajnos a
végjátékban nem voltunk precízek, nem voltunk pontosak. A mérkõzés hajrájában mindent megtettünk a gyõzelem megszerzéséért, talán többet is kockáztattunk, mint kellett volna - foglalta össze a látottakat Kis Károly, a Paksi FC vezetõedzõje.
Az egylet a következõ fordulóban október
9-én 19 órakor a Pápa elleni elmaradt mérkõzést pótolja, majd október 17-én, vasárnap
17.30-tól Székesfehérváron a Videoton FC-vel
játszik. A Magyar Kupában a PFC 4 : 0-ra nyert Balatonlellén, következik a Pécs, mellyel
október 27-én meccsel Kis Károly csapata.
Szeptember végén Fiola Attila, a csapat fiatal
tehetsége meghívót kapott az U21-es magyar
válogatottba. A Dunakömlõdben, az Atomerõmû SE-ben és a Paksi SE-ben nevelkedett futballista a Montenegro (okt. 7./) és a Szlovénia
(okt. 12.) elleni barátságos találkozókon léphet pályára. Róth Antal nemzeti együttese a
jövõ évi Európa-bajnoki selejtezõkre készül. Nagyon örülök, hiszen minden sportolónak
álma, hogy egyszer magára vehesse a címeres mezt. Róth Antal a Zalaegerszeg elleni
mérkõzésünket követõen jelezte, figyelni fogja a játékomat. Igyekeztem a legjobb formámat nyújtani, most bekerültem a keretbe,
igyekszem élni a lehetõséggel - nyilatkozta a
Paksi FC játékosa.
Faller Gábor

IRONMAN-portré
(avagy a Nagy Teljesítmények Találkozása)

A legtöbb sportoló egyetlen sportágba fekteti
minden idejét, energiáját és gondolatát, ám
akadnak olyanok is, akik egyszerre több
sportágat gyakorolnak. A triatlonisták három
sportágat ûznek egyszerre fanatikusan: az
úszást, kerékpározást és futást. E három
sportág együttesébõl nõtte ki magát külön
sportággá a triatlon. A leghosszabb távú triatlonverseny, az IRONMAN (3,8 km úszás,
180 km kerékpározás, 42,195 km futás) õshazája Hawaii. Az elsõ ilyen
távú versenyt 1978-ban 15
sportolóval rendezték a szigeten.
Hazánkban immáron
20. alkalommal Nagyatádon rendezték a Hosszú Távú Triatlon Országos Bajnokságot. A város neve a
hazai és egyre több külföldi triatlonista körében már
összeforrt az IRONMANversenyekkel. Évrõl évre
egyre többen vállalkoznak
a nem mindennapi megmérettetésre, ebben az évben 420 egyéni induló és
160 váltó vágott neki az embert próbáló távnak.
A verseny egyik fõszponzora a Paksi Atom-

erõmû Zrt. volt, ezért is nevezte jelképesen a
nagyatádi fõszervezõ a "Nagy Teljesítmények
Találkozása"-nak. A PA Zrt. dolgozója, Lippai
Zoltán idén is nekivágott a fantasztikus távnak, ahol korosztálya 3. helyezettjeként állhatott dobogóra. Õ azon kevesek közé tartozik, akiket már 15-szörös IRONMAN-ként köszöntöttek a verseny díjkiosztóján. Zoli számos sikeres versenyt tud már maga mögött
ebben az évben is, futóversenyeken, duatlonés triatlonversenyeken korosztályában rendszerint
dobogós helyen végez. Az
idei szezont a budapesti triatlon világbajnoksággal
tervezte zárni, ahová versenyeredményeivel kvalifikáltatta magát. Ez az elképzelése módosult, mivel a világbajnokságon nem tudott részt venni, viszont a
paksi atomerõmû képviseletében indult a WONUC,
vagyis a nemzetközi
"Atomsport" szövetség által Spanyolországban rendezett atomerõmûves futáson
Kollégánknak további
sok sikert és jó egészséget
kívánunk!

Vitorlástalálkozó
A Mavir Zrt. szervezésében 2010. szeptember 2-5. között a
balatonfüredi
Koloska Marina Kikötõben rendezték
meg a 39. villamosenergia-iparági vitorlástalálkozót
(IVT). Amellett,
hogy a helyszínt az Atomerõmû SE báziskikötõjében tartották, a lebonyolításba az ASE
Vitorlásszakcsoportja (VSC) is besegített.
A mára a Kalóz osztály mellett nagyhajós
versennyel is kibõvült iparági vitorlás összejövetel igazi ünnep volt 34 kalózzal, 31 nagyhajóval, meghívott vendégekkel, szervezõkkel. A megnyitón - többek között Tari Gábor,
a Mavir Zrt. vezérigazgatójától - elhangzottak
alapján a sportszerûség, a baráti találkozó
volt a szervezés fókuszában.
Kár, hogy az idõjárás mintha nem tudott
volna minderrõl… Az elsõ nap ugyanis a
kalózosok számára csak egy komoly "evezõs versenyt" hozott a szinte teljes szélcsend, a borongós ég alatt. Ennek ellenére
a csapattagok kitettek magukért. Másnap
jelentõsen változott a helyzet! A jó kettes fo-

kozatú északi szélben valóban élvezetes kalóz- és nagyhajós verseny alakult ki - már
csak a saját és a másik hajóosztály pályáját kellett jól megkülönböztetni, fõleg a befutónál. És persze az elmaradhatatlan esõ…
A kalózok pedig mindeközben két harcos
futamot is teljesítettek.
Összesítettben a nagyhajók között a Capella nevû 70-es cirkáló (MVM Controlling) végzett az elsõ helyen Hámos Zoltán kormányzásával, a legjobb paksi a Lelemény nevû Dolphin 26-os hajó lett Gál Attila vezetésével.
Kalóz osztályban az ASE VSC az 1. és a 2. helyet is megszerezte (Nagy Róbert - Mészáros
Miklós, Boromisza László - Boromisza Tamás
révén). A nõk között Gáspár Szilvia - Kákai
Emese a 2. helyen végzett. A szép eredmények az ASE VSC csapatelsõségét és az IVT
vándorkupa 14. alkalommal (!) történõ elnyerését is jelentették.
A Mavir és a rendezési feltételeket részben
biztosító ASE egyaránt kitett magért: az idei
iparági vitorlástalálkozó is kiválóan sikerült.
Találkozunk a 40. jubileumi iparági vitorlástalálkozón, 2011 szeptemberében Balatonfüreden, ahol 1985, 1992, 1998, 2002, 2006, 2009
után - szándékaink szerint - ismét a PA Zrt. illetve az ASE vitorlásai lesznek a házigazdák!

Hangulatos lövész- és fõzõverseny
Forró hangulatban, jól szerepeltek október elsõ szombatján a Diana Lövészklub
biritói lõterén cégünk dolgozói a Dr. Oláh
László IPA pisztoly emléklõ- és bográcsételfõzõ versenyen. Lövészcsapatunk
kissé hadilábon ált a szerencsével, de a jól
sikerült kakaspörkölt - amely Kródi József vagyonvédelmi elõadónk bográcsában készült - harmadik helyezett lett.
Az International Police Association
(IPA) magyar szekció paksi szervezete
(www.ipa-paks.com) Juhász István rendõr alezredes vezetésével, a Paksi Atomerõmû Zrt. támogatásával immáron 13. alkalommal hirdette meg Paks város korábban méltán népszerû, sajnálatos módon
korán elhunyt rendõrkapitánya, dr. Oláh
László emlékét is ápoló lövészversenyt.
- Az IPA világszerte a rendvédelmi
szervek aktív és nyugalmazott állományából toborozza tagságát. Célja a formális, szakmai kereteken túlmutató személyes kapcsolatok kialakítása, a nemzetközi együttmûködés elõsegítése. Az IPA
eszmeisége a világ minden táján ugyanazt, a határokon átnyúló barátság, szolidaritás, egymás segítésének szándékát
és üzenetét hordozza. Jelmondata a "Servo per Amikeco" - magyarul "Barátsággal
szolgálni" - égisze alatt hatvan országban közel négyszázezer, a rendvédelem
különbözõ területein dolgozó kolléga
szolgál barátsággal - tájékoztatott Juhász
István helyi elnök.

Az október 2-i paks-biritói verseny
kiválóan sikerült. A kellemes õszi idõ
mellett a fõzõversenynek is köszönhetõen a megjelent közel kétszáz fõ a tizenöt bográcsban fõtt kakaspörkölt elfogyasztása után elégedettnek látszott.
A fõzõversenyre tizenöt csapat nevezett, akik a szervezõk által biztosított
száztíz kiló húsból készítettek bográcsételeket. Cégünket Kródi József vezényletével a rendészeti osztály csapata képviselte. A zsûri szakmai ítélete alapján
csapatunk az elõkelõ harmadik helyezést és a kóstoló kollégák méltó elismerését érdemelte ki.
A lövészeten nemcsak paksi kollégák
versenyeztek, hanem többek között Medináról, Gyõrbõl, Kecskemétrõl, Beregszászról, Veszprémbõl, Ceglédrõl is érkeztek. Fõleg a rendõrségtõl, a honvéd-

ségtõl, a légierõtõl és a büntetés-végrehajtási szervektõl, valamint a Paksi Atomerõmû Zrt. rendészeti osztályának kötelékébe tartozó fegyveres
biztonsági õrségétõl (fbõ) érkeztek
csapatok.
Idén a 13-as szám nem mindenkinek kedvezett. A 13. IPA lövészversenyen Fortuna istennõ nem ált az fbõ
háromfõs csapata mellé. 2008-ban
és elmúlt évben is a Házi Géza és Pata Csaba fegyveres biztonsági õrök
és Végh Csaba fbõ-parancsnok alkotta csapatunk gyõzedelmeskedett a
szituációs lõgyakorlaton, így reális
esélyük volt a vándorkupa végleges elhódítására. Sajnos idén a tizenkét csapat közül meg kellett elégedniük a IV. helyezéssel. Végh Csaba elmondta, hogy a versenyfelhívásra valamennyien önkéntes alapon
jelentkeztek és szabadidejükben készültek. Az álló-, erõ- és ügyességi elemekkel
tarkított csapatverseny a legmozgalmasabb, legnehezebb szituációs jellegû lövészverseny, amihez néha szerencse is
kell. A megmérettetés eléggé összetett, hiszen nemcsak a lövészet terén kellett bizonyítaniuk, hanem ügyességi, gyorsasági és erõnléti részekkel fûszerezték a pályát.
Végére kívánkozik egy jó hír, hogy a
csapatok összevetésében a képzeletbeli
dobogó mindhárom fokára idén a paksi
Diana Lövészklub tagjai állhattak.
Sipos László

Ismét a hadak útján az öregfiúk
Mint 15 éve már minden második évben,
egy nyárvégi hajnalon ismét a hadak útjára lépett a paksi öregfiúk csapata, családtagjaik, vendégek egy teljes busznyian, hogy megvívják az évszázad mérkõzését a székelyudvarhelyi nemes ellenféllel. Kalandos, világ körüli utazás után
meg is érkeztek a tett helyszínére, a Hargita-hegység alján fekvõ kies Ivó faluba.
S hogy mi történt ezután, arról hadd számoljon be székely barátaink krónikása,
ahogy õ látta az eseményeket. (A krónika
teljes szövege a Paksi Tükör következõ
számában jelenik meg.)
A paksi öregfiúk és fiatal fehérnépeik
irgói kiszállása
(Részletek S magister Gesta Transilvorium c. munkájából)
E kéziratra a marosvásárhelyi Teleki
Téka felújítása közben találtak a munkálatokat végzõ kõmûvesek. Egy félliteres
palackba volt zárva, mely még egy évezred után is olyan átható szilvapálinka és
Salvatore szagot árasztott, hogy hatására
a munkások több napig tartó alkoholos
kómába estek. A szakértõk által megvizsgált írást valami õsi, ismeretlen nyelven
vetették papírra a harmadik évezred kezdetén.
A tudósok szerint páratlan értékû dokumentumról van szó, mely betekintést
nyújt a magukat magyaroknak és székelyeknek nevezõ, homályos eredetû népcsoport életébe, pontosabban a paksi és
udvarhelyi törzs viszonyát taglalja. Szerzõje ismeretlen 21. századi krónikás, aki
magát szerényen S magisternek nevezte.
"…Szerda. Örökre emlékezetes marad
számunkra az a pillanat, amikor a Hadak
útjának sejtelmes fényében megpillantottuk a paksiak legendás fehér buszát,
amint diadalmasan imbolygott felénk az
ivói éjszakában. Integetve s harsány köszöntõ szavakat skandálva be is irányítottuk azon nyomban Hatházi
Kovács Pál irgói birtokára. Az
ismeretlen arcok láttán elõször
azt hittük, hogy az utánpótlással van dolgunk, ám harsány
"Isten hozta a paksiakat!" kiáltásainkra a buszról lekászálódó
utasok sértõdötten azt felelték,
hogy õk Harkányból jöttek. Aztán félórával késõbb végre megérkezett a paksi busz is.
Csütörtökön Buszra, magyar!
harci kiáltások közepette Marosvásárhely felé vettük utunkat. A buszon krónikásunk a
székely nyelv titkaiba igyekezett bevezetni a paksiakat. Vá-

sárhelyre érve rövid sétát kezdeményeztünk azzal a titkos szándékkal, hátha a
paksi focisták színe-java eltéved a város
kétnyelvû forgatagában. Õk azonban bedobták titkos fegyverüket: Morgen Fricit.
Ha ugyanis valaki lemaradt a paksiak közül, elég volt csak felnéznie, Frici szálfa
alakja félkilométeres körzetben jelezte a
helyes irányt. Sikertelen kísérletünk után
megtekintettük a Teleki Tékát.
Útban a szálláshely felé még tettünk
egy kis kitérõt az Amigo & Intercost - minden kezdõ és haladó alkoholista szívét
megdobogtató - szeszbirodalmában. Végre eljött az addig úrnõiket engedelmesen
követõ férjek ideje is!
Estére érkeztünk vissza Irgóba, ahol a
FÜF-kommandó (Focisták Ügyes Feleségei) bájos amazonjai késeiket és nyelvüket fenegetve már türelmetlenül vártak.

Vacsora után az egész napi semmittevéstõl elcsigázva tért nyugovóra a csapat. Mély csend borult a tájra, s távoli rejtekhelyérõl néhány mord medve visszamerészkedett a közeli erdõbe.
Pénteken újabb kirándulás következett:
Kézdivásárhely, Szent Anna-tó, Nyergestetõ. A paksi csapat az elõzõ napi megerõltetõ program miatt megcsappant létszám-

mal, kimerülten vágott neki az újabb erõpróbának, és jóhiszemûen abban reménykedtek, hogy a buszban kipihenik majd
magukat.
A Szent Anna-tónál aztán a hölgyeken
volt a sor. A hagyomány szerint, aki megfürdik e tóban, szép marad örökké. A paksi hölgyek azonban csak a bokájukat mártották a vízbe. Ennek több oka is lehet. Elképzelhetõ, hogy csak ez a testrészük szorult varázsvizû kozmetikára. A Nyergestetõre érve, Hornyák Laci helyezte el a
paksi emlékkeresztet. E felemelõ mûvelet
közben õ is és az udvarhelyi öregfiúk is
megilletõdve emlékeztek.
Végül elérkezett a szombat is. Voltak,
akik gombászni mentek, mások Kókai Péter búvártanfolyamán vettek részt, így aztán a "Magyar ember a jég hátán is megél" közmondás kiegészülhetett azzal,
hogy "A székely a víz alatt is". A legveszedelmesebb kalandban azoknak volt része, akiket a FÜF-kommandó csábos szirénhangokkal a konyhába csalt, és odaállított hagymát hámozni. Õk egész délelõtt
könnyes szemmel kuliztak.
Délután került sor a programajánlóban
az Évszázad Mérkõzésének nevezett találkozóra. A mérkõzést 7 : 5 arányban, könynyed játékkal - mint mindig - az udvarhelyiek nyerték. Az ellenkezõjét csak a paksiak hazug krónikása állíthatja."
A részleteket S magister nyomán szerketálta Szakács István Péter
Természetesen a nagy futballcsata végeredménye nem a krónikás által megírt,
de…. A történelem a bizonyítéka annak,
hogy amit a krónikás megírt, az utókor
számára szentírás. Úgyhogy ne firtassuk
a meccs végeredményét. Annál sokkal
fontosabb az a baráti légkör, tartalmas
program, amiben az udvarhelyi barátaink részesítettek bennünket. Közreadta:
egy paksi résztvevõ.
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Sárkányok Szegeden
Augusztus 27-29. között közel háromezer
versenyzõ részvételével rendezték meg a
3. sárkányhajó-világbajnokságot Szegeden, a Maty-éri olimpiai központban. Itt
azonban nemcsak profi csapatok indultak, hanem az idén májusban elindított
sárkányhajós roadshownak köszönhetõen amatõr egységek is megmérkõzhettek
egymással a települések, illetve cégek közötti versenyek során.
A versenykiírás szerint az ország 7 régiójában megrendezett selejtezõk három
legjobbja indulhatott a világbajnokságon
megrendezésre kerülõ országos döntõben. A céges kategóriában 27 csapat indult, köztük a nagykanizsai regionális
verseny legjobbja, a paksi atomerõmû
csapata is vízre szállt. Bár az idõjárás nem
volt túl kegyes, a paksi csapat így is az elsõ helyen ért célba az elõ- és középfutamokon. A döntõben így az öt legjobb csapattal mérkõzhetett meg az elsõ helyért.
Szoros, izgalmas küzdelem jellemezte a
mindent eldöntõ futamot, ahol a szegedi
Vízivilág csapata után másodikként a
paksiak értek célba. A legénység büsz-

kén állt a dobogó második fokára, ahol a
kajak-kenu kiválóságai adták át az érmeket. A "paksi sárkányok" egy éve edzenek rendszeresen, élén csapatkapitányukkal, Viktor Endrével (Csucsuval), aki

végig buzdította és instrukcióival segítette munkájukat. A jól összeszokott csapat
célja között szerepel, hogy a 2011-ben a
Szegeden megrendezésre kerülõ versenyen a legjobbak legyenek.
G-S

Iparági kajak-kenu találkozó

Atomos ezüstérem
Az Atomerõmû
Sportegyesület
csónakházában
idõrõl idõre felnõnek olyan versenyzõk, akik
nemzetközi szinten is képesek beleszólni az eredmények alakulásába. Az idei versenyszezon végén, a sportág
egyik legnagyobb
versenyén ismét megmutatkozott, hogy
két kajakozónk ilyen szintû tehetség.
2010. szeptember 24-26. között rendezték meg Spanyolországban Banyoles városában az idei Maraton Kajak-kenu Világbajnokságot. Az Atomerõmû Sportegyesület két versenyzõje, Fenyvesi Réka
és Kiszli Vanda, kajakpárosban, ifjúsági
korcsoportban második helyezést ért el.
Az ifiknél a versenytáv 17,4 km volt,
amit 4 futószakasz "színesített". A lányok
elmondása szerint az idõjárás a pénteki
egész napi esõzés után megjavult ugyan,
de a futószakaszok sárosak, csúszósak
voltak (sajnos a másik, ugyancsak esélyesként induló magyar egység egyik tag-

ja el is esett és lesérült futás közben). A
paksi páros már a táv elején eljött a mezõnytõl a késõbb gyõztes belga egységgel. A sportsajtóban megjelent hírekkel
ellentétben Réka és Vanda igen taktikusan versenyezett. A két hajó felváltva vezetett, illetve haladt a másik oldalvízén,
kölcsönösen segítve egymást, így mind
behozhatatlanabb elõnyre tettek szert a
többi indulóval szemben. Végül, az utolsó futószakasznál a belga egység el tudott
lépni a mieinktõl, így mintegy 20 másodperccel elõbb haladt át a célvonalon.
Mindenesetre nagyon szépen csillog
ez az ezüstérem. A paksi kajakos lányok
nagyszerû teljesítményt nyújtottak, és
ez remélhetõleg csak a kezdet a nemzetközi versenyek porondján. Vanda 6 éve
kajakozik, a Balogh Antal Katolikus
Gimnázium 11. évfolyamán tanul. Réka
7 éve forgatja a lapátot, és utolsó éves tanuló a Vak Bottyán Gimnáziumban.
Mindketten szeretnének továbbtanulni,
de a sportpályafutásban is komolyan
gondolkodnak: profi versenyzõk akarnak lenni. A versenyekre edzõjük,
Meczker András irányítása mellett készülnek, a világbajnokságon elért sikerük az õ munkáját is igazolja.
Prancz Zoltán

Összesített eredmények
I. helyezés
Kajak férfi egyes: Viktor Endre
Kenu nyílt egyes: Viktor Endre
Kajak női páros: Járfás Tímea, Bércesné Kiss
Andrea
Kenu vegyes páros: Járfás Tímea, Takács Tibor
Kenu vegyes négyes: Járfás Tímea, Bércesné
Kiss Andrea, Takács Tibor, Blatt József

II. helyezés

Kajak női 50+: Riszter Margit
Kenu nyílt egyes: Hirt János
Kajak férfi páros: Viktor Endre, Takács Tibor
Kenu férfi négyes: Takács Kata, Takács Tibor,
Blatt József, Bérces Béla

III. helyezés
Szeptember 3-5. között Szegeden rendezték meg a XXXII. Iparági Kajak-Kenu Találkozót. A verseny barátságos idõjárási
viszonyok között, a szokásos jó hangulatban telt. A futamokat egyöntetûen 500
méteren rendezték.
Az atomerõmû csapata az oszlopos tagok mellett új versenyzõket is felsorakoztatott. A Tinnyei család részvételének köszönhetõen például újra sikerült családi
kategóriában is kiállítani atomos egységet. Az idei verseny egyik izgalmas és a
paksi csapat szempontjából happy enddel

záruló epizódjaként említhetõ, hogy a kajak férfi egyesek döntõ futama, bírói tévedésbõl fakadóan, a hivatalos rajtidõnél korábban elindult, így az egyik esélyes szegedi versenyzõ lekéste a rajtot. A korai
döntõt Viktor Endre nyerte, azonban a
versenybíróság úgy határozott, hogy az
eredményt megsemmisíti, és a futamot
meg kell ismételni. Az immár kilenc finalistával újraindított futamban aztán
megint csak a PA Zrt. versenyzõje haladt
át elsõként a célvonalon, ami ilyen módon
tehát dupla sikerként könyvelhetõ el.

Kajak női egyes: Bércesné Kiss Andrea
Kenu női páros: Tinnyei Gabriella, Hajósi Edit
Kajak férfi páros 40+: Borbély Sándor, Hirt
János
Kenu férfi páros: Blatt József, Bérces Béla
Kenu családi vegyes: Tinnyei Gabriella,
Tinnyei Zsolt, Tinnyei Sándor
Kenu vegyes négyes: Riszter Margit, Tinnyei
Gabriella, Borbély Sándor, Hirt János

IV. helyezés

Kenu férfi négyes: Tinnyei Zsolt, Tinnyei Sándor, Borbély Sándor, Hirt János

VII. helyezés

Kajak vegyes páros: Riszter Margit, Borbély Sándor

Magyar sportévkönyv 2010

Orosz klubbal Ukrajnában

A magyar sportolók a világ legjobbjai
közé tartoznak az "idők kezdete" óta,
eredményeik több évtized távolából
is visszakereshetők a Magyar sportévkönyv korábbi, bizony már megsárgult, de ma is haszonnal forgatható oldalain. A közelmúltban megjelent "sportszeretők bibliája" az elmúlt évre tekint vissza.
A Paksi Atomerőmű Zrt. vezetői számára kiemelten fontos a verseny- és
a szabadidősport támogatása. Ennek bizonyítéka, hogy a társaságunk
nevét viselő sportegyesület, az Atomerőmű SE versenyzői
2009-ben is kiválóan szerepeltek. A világ-, az Európa- és a hazai bajnoki helyezések, illetve a különböző kupákban elért
eredményei alapján az ASE hazánk egyik legeredményesebb
sportegyesülete. Lapozgatva a kiadványt, jóleső érzéssel olvashatjuk a 185. oldalon Boros Gergely kajakos és több paksi kenus versenyző kiváló eredményeit. Az Atomerőmű SE Cselgáncsszakosztály versenyzőinek - Hangyási László tanítványainak - 2009. évi eredményei közül kiemelkedik Magyarország
csapat Európa-bajnoki aranyérme, amelyhez jelentősen hozzájárult Bor Barna és Csoknyai László kiváló teljesítménye is. A
194. oldal a kosárlabdáé, benne egy kiváló hír megörökítő fotó: az Atomerőmű SE férfibajnokcsapata. A paksi sakkozók elmúlt évi eredményeit is tartalmazza a kiadvány, kiemelve a
208. oldalon: az ASE a felnőtt férfiak között 3. helyezést ért el
a csapatbajnokságon, valamint egy fotó is található, amely
megörökíti az országos bajnokságon ezüstérmet szerzett paksi Berkes Ferencet.
Sipos László

A Paksi Orosz Klub szervezésében nyolc napot
töltöttünk el Ukrajnában
2010. szeptember 412. között. Lvovban
(Lemberg) sétánk során
érintettük: Havas Boldogaszszony-templom,
Opera, Szent Annatemplom, Szent Erzsébet-templom,
Szent
György-székesegyház,
Lportorony,
Mária
mennybemenetele
templom, Piac tér, Patika Múzeum, örmény templom és örmény városrész, „Dziga” Galéria, Dominikánusok templom nevezetességeket. Továbbutaztunk Pocsajevbe, a
híres Főkolostorhoz (Lavrához). Kijevben három éjszakát töltöttünk. Két
nap ismerkedtünk Kijev nevezetességeivel. Csütörtök reggel indultunk tovább. Útközben megálltunk Umányban, ahol sétáltunk a Szofievka nemzeti parkban. Este érkeztünk meg Kamenyec-Podolszkijba, ahol két éjszakát töltöttünk el. Reggel elsétáltunk a helyi várba. Délután elmentünk a
közeli Hotin várba. Szombaton kora reggel indultunk el hazafelé. Útközben
megálltunk Csernovciban, ahol sétáltunk a város főutcáján, és megtekintettük az egyetemet. Megálltunk ebédelni Kolomijába, ahol a Húsvéti Hímes Tojás Múzeumot látogattuk meg. Rövid időt töltöttünk a Jabluneckijhágón (Tatár-hágó). Este még megálltunk az Európa közepe emlékműnél.
Beregszászon keresztül a reggeli órákban érkeztünk meg Paksra. A nagyon tartalmas, szép emlékekkel, kicsit fáradtan a háromezer kilométeres
út után érkeztünk haza. Köszönjük Szerjózsa bácsinak az út megszervezését!
fotó és szöveg: Wollner Pál

Házi- és iparági verseny
Az utóbbi években a sárkányhajózás egyfajta reneszánszának lehetünk tanúi. Az
sportág múltját tekintve jó tudni, hogy a
sárkányhajózás Dél-Kínából származik,
több mint 2000 éves története Qu Yuan legendájához kapcsolódik. Kínában azóta is
minden évben megtartják a sárkányhajóünnepet, amely nemcsak vízi versenyt,
de színpompás felvonulást is jelent. Európában csak a 80-as évek végén kezdett ismerté válni a sportág. (Forrás: mkksz.hu.)
A paksi atomerõmû igazgatóságai között szeptember 12-én zajlott sárkányhajó háziverseny Fadd-Domboriban, a
létesítményfenntartási igazgatóság szervezésében. A kissé borús idõjárás ellenére igen nagy számban jelentek meg cégünk munkatársai és családtagjaik a rendezvényen - akár versenyzõként, akár
szurkolóként. A versenytáv 200 méter
volt. A végeredmény izgalmas és olykor
igen szoros futamok nyomán a következõképpen alakult: „A” döntõ: 1. hely: üzemviteli igazgatóság, 2. hely: létesítményfenntartási igazgatóság, 3. hely: humán igazgatóság; „B” döntõ: 1. hely: mûszaki igazgatóság, 2. hely: biztonsági igazgatóság, 3. hely: gazdasági vezérigazgatóhelyettesi szervezet.
Egy héttel késõbb, szeptember 18-án,

ugyancsak Fadd-Domboriban rendezték a
sárkányhajók iparági találkozóját, melyen
13 csapat mérte össze erejét. Az atomerõmû egységei kiválóan szerepeltek: 1. helyen az üzemviteli igazgatóság, 2. helyen
a többségében humán igazgatóság, kisebb részben létesítményfenntartási igazgatóság alkotta hajó legénysége (és leánysága) végzett, míg az ugyancsak elõkelõ
4. helyen a vegyes összetételû, szervezõje után Prantner-hajóként emlegetett csapat futott be, de a mûszaki igazgatóság 7.
helyezése miatt sincs ok szégyenkezésre.
Összefoglalóan elmondható tehát, hogy
a sárkányhajózás cégünk viszonylatában
is mind népszerûbbé válik. A versenyeket
komoly felkészülés elõzi meg. A versenyek idõszakában szinte minden nap
gyülekezett valamely igazgatóság csapata (nem ritkán több csapat is) a paksi csónakházban, hogy a kajak-kenu szakosztály edzõinek segítségével tréningezzen,
és formába hozza magát mind állóképességileg, mind technikailag. Mondani sem
kell talán, hogy ezek az alkalmak egyben
kiváló csapatépítést is jelentenek, jelentõsen profitál belõlük az atomerõmû kerítésén belül zajló közös munkavégzés.
Prancz Zoltán
Fotó: Rappay Szilárd

