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Fellegi Tamás miniszter paksi
sajtótájékoztatójáról

Kellemes
húsvéti
ünnepeket
kívánunk!
Urántoll díj – 2011
Kohl Gyöngyi kapta az atomerőmű újságírói elismerését
A szabad sajtó napja alkalmából –
az elmúlt évekhez hasonlóan – Paks
Város Önkormányzata és a Paksi
Atomerőmű Zrt. (PA Zrt.) közösen
szervezett ünnepséget, melyet 2011.
március 11-én az Erzsébet Nagy Szállodában tartottak.
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A rendezvényen a meghívott vendégek
körében jelen voltak a média képviselői
és a korábban Urántoll díjban részesült
újságírók, tudósítók. Paks város polgármesterének, Hajdú Jánosnak ünnepi beszéde után sajtónapi megemlékezés
hangzott el Hadi zászló magyar hölgyek
kezében címmel, melynek keretében felidézték egykori lapok március 15-ével
kapcsolatos híradásait.
A rendezvényen Mittler István, a PA
Zrt. kommunikációs igazgatója adta át az
Urántoll díjat az idei kitüntetettnek, Kohl
Gyöngyinek, a TelePaks Televízió és a
Paksi Hírnök városi lap munkatársának.
Az Urántoll díjat a Paksi Atomerőmű
Zrt. 1992-ben azzal a céllal alapította,
hogy elismerésben részesítse mindazon újságírókat, akik az országos, a
regionális, illetve a helyi sajtóban az

atomenergia békés célú alkalmazásáról, a paksi atomerőműről hosszú időn
keresztül, rendszeres, tényszerű, objektív tájékoztatást adnak. Az Urántoll
díjat – névre szóló oklevél kíséretében
– évente egy alkalommal egy újságírónak adják át. A díj egy reprezentatív,
márkás töltőtoll, melyet az adományozó
„Paksi Atomerőmű Zrt.” neve gravírozott formában díszít. Mint ahogy az elmúlt években, idén is hagyományosan
a szabad sajtó napja alkalmából rendezett ünnepségen történt a díj átadása.
A 2011-es év díjazottja, Kohl Gyöngyi
a paksi média munkatársaként közel
húsz éve áll kapcsolatban az atomerőművel. Már a helyi tévéstúdió kezdeti
adásaiban közreműködött, és azóta is
aktívan vállal feladatokat az atomerőműről szóló tudósítások készítésében a
televízió műsoraiban és a Paksi Hírnök
című városi lap oldalain. Kohl Gyöngyi
24 órás televíziós szolgálatát kétgyermekes családanyaként látja el. Munkatársaival oktatási és múltidéző magazint, testületi összefoglalót szerkeszt,
részt vesz a napi híradó készítésében, és
műsorvezetőként is megjelenik a képernyőn. Az atomerőműről
szóló hang- és képanyagai,
valamint írásos munkái mindig tárgyilagosan és hitelesen
közvetítik az erőművel kapcsolatos eseményeket, információkat. Készségesen, körültekintően, emberközpontúan tudósít, és ezzel nagyban
segíti az atomerőmű számára
fontos információk tárgyszerű, hiteles közvetítését.
A paksi média munkatársának, Kohl Gyöngyi szerkesztőnek gratulálunk az Urántoll kitüntetéshez!
LAnna

Az üzemi területen tett bejárást követően
a miniszter sajtótájékoztatót tartott, melyen részt vett Baji Csaba, a Magyar Villamos Művek Zrt. vezérigazgatója, a Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatóságának elnöke, dr. Rónaky József, az Országos
Atomenergia-hivatal főigazgatója, valamint Hamvas István, a Paksi Atomerőmű
Zrt. vezérigazgatója.
A sajtótájékoztatón Mittler István, a
Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs
igazgatója köszöntötte a megjelenteket,
majd röviden vázolta, hogy az atomerőműben Fellegi Tamás miniszter tájékoztatást kapott az MVM Zrt., az Országos
Atomenergia-hivatal és a Paksi Atomerőmű Zrt. vezetőitől a paksi atomerőmű működésével és biztonságnövelő megerősítéseivel kapcsolatban, melyekről üzemlátogatás keretében, a biztonsági és földrengésvédelmi berendezések megtekintésével személyesen meggyőződhetett.
Fellegi Tamás miniszter tájékoztatóját
a látogatásának időszerűséget adó esemény, a Japánban történt földrengés és a
szökőár következtében előállt helyzettel
kapcsolatosan kezdte. Mint mondta, a japán eseményekre tekintettel az Európai
Unió rendkívüli miniszteri tanácsülése
foglalkozott az atomenergia-biztonság
nemzetközi szintű irányadó feladataival,
melyek Magyarországot is érintik. Ezért
is van nagy jelentősége a minisztérium és
az erőmű vezetése közötti találkozónak.
Paksi látogatása alkalmával a miniszter
megismerte az erőmű elmúlt húsz évben
végrehajtott biztonságfejlesztő tevékenységét, valamint az atomerőmű biztonságát a továbbiakban javító intézkedéseket.
A miniszter tájékoztatást adott mindazon
kérdésekről, melyek európai uniós szinten, illetve más egyeztetéseken felmerültek Paks jelenével és jövőjével kapcsolatban. Hangsúlyozta, hogy a Japánban történt események miatt hazánkban nincs
veszélyhelyzet, és nem látni olyan fejleményt, ami ezt előidézhetné.
Fontosnak tartotta kiemelni, hogy saját
jogon kell vizsgálni Paks biztonságát és
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Az energiaügyekért felelős nemzeti
fejlesztési miniszter, Fellegi Tamás,
2011. március 23-án látogatásra érkezett a paksi atomerőműbe.

működésének körülményeit. Figyelemmel kell lenni a magyarországi specifikus helyzetekre, fizikai, földrajzi és egyéb
feltételekre, amelyek alapján meghatározható, hogy a paksi atomerőműben milyen mértékű az üzembiztonság, és hogy
hazánkban mennyire lehet hosszú távon
építeni az atomenergetikára. A Japánban
történt természeti katasztrófáról készülő
összegzés alapján fel kell majd mérni,
hogy hazánkra nézve milyen tanulság
vonható le, miben kell változtatni a biztonsági rendszerek, előírások vonatkozásában.
Közölte, hogy a japán helyzet nem hozott változást a magyar energiapolitika
számára meghatározó szempontok tekintetében. Lényeges egyrészt a működés biztonsága, mely a lakosságra nézve
kiemelten fontos társadalmi kérdés, másrészt az ellátás biztonsága, ami a mindennapi élethez, az ország gazdasági tevékenységéhez szükséges villamos energiát biztosítja. Fontos szempont az energiafüggetlenség erősítése, valamint olyan
energiamix kialakítása, mellyel a környezetvédelmi, élhetőségi, fenntarthatósági irányok érvényesíthetők. A gazdaságossági szempontok is meghatározó elemei annak a mechanizmusnak, mely
alapján az ország energiapolitikai döntései megszületnek. Paks vonatkozásában
az üzemidő-hosszabbítás és a bővítés kérdése a legfontosabb, amiről dönteni kell.

Az üzemidő-hosszabbítás meghatározott
program szerint halad, és megfelel az európai uniós célkitűzéseknek, a legmagasabb biztonsági előírások szerinti üzemelésnek. Az atomerőmű üzemidő-hoszszabbításával kapcsolatban tájékoztatott
arról, hogy a japán helyzetre tekintettel,
az elmúlt időszak eseményeinek figyelembevételével az Országos Atomenergiahivatal felülvizsgálja a programot. A paksi atomerőmű bővítésével kapcsolatban
kiemelte, hogy az atomerőmű megkerülhetetlen és biztonságos eleme a hazai villamosenergia-rendszernek, és a jövőben
is számolnak a nukleáris termelőkapacitásokkal. Elmondta, hogy az új blokkok
kérdésében a kormány még nem döntött,
de az országgyűlés elvi engedélye értelmében az előkészítő tevékenységek ütemterv szerint haladnak.
Kiemelte, hogy a paksi atomerőmű önkéntesen és haladéktalanul aláveti magát az EU által meghatározott, stressztesztnek nevezett átfogó kockázati és biztonsági elemzésnek. A miniszter a média
képviselői előtt elmondta, hogy a paksi
atomerőmű működési biztonsága megfelel a jelenlegi legmagasabb szintű biztonsági követelményeknek, nemzetközi
elvárásoknak.
Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter tájékoztatóját követően a média
képviselői választ kaptak a feltett kérdéseikre.
Lovásziné Anna

Újabb NUMEX-díj a paksi atomerőmű karbantartási munkájának fejlesztéséért
A Paksi Atomerőmű Zrt. karbantartási igazgatósága egy újonnan bevezetett fejlesztésével elnyerte a NUMEX
első díját. 2006-ban egyszer már 3.
helyezést szereztek, idén márciusban
pedig 1. helyezést értek el.
A NUMEX (The Nuclear Maintenance
Experience Exchange / Nukleáris Karbantartási Tapasztalatok Cseréje) egy
olyan nemzetközi szervezet, mely összefogja az európai atomerőműveket, és
koordinálja azok karbantartási tapasztalatcseréjét. Korábban francia, most angliai székhellyel működik. Minden év márciusában találkozóra hívja tagjait, háromévenként pedig NUMEX Trophy elnevezéssel versenyt hirdet, ahol a karbantartás folyamán alkalmazott műszaki megoldásaikat mutathatják be az erőművek.
A legjobbak értékelésénél figyelembe veszik, hogy az alkotás mennyire innovatív,
mennyire kompatibilis, mennyire használható máshol. A paksi atomerőmű karbantartási szakembereinek nem isme-

retlen ez a műszaki kihívásokat, technikai újdonságokat, mérnöki megoldásokat
bemutató verseny, hisz 2006-ban már sikerrel szerepeltek. Akkor a C30 alátámasztó berendezéssel pályáztak.
Az idei megmérettetésre Zsoldos
Ferenc karbantartási igazgató nyújtotta
be a nevezést, mellyel a kollektívája által
kifejlesztett gőzfejlesztő idegentest-eltávolító manipulátor nemzetközi megismertetése volt a célja. A berendezést kifejezetten azért alkották meg, hogy a gőzfejlesztőből kiemeljék, eltávolítsák az oda
beesett csavarokat, alátéteket vagy más
idegen testet. A múlt évben számos próbát hajtottak vele végre a Karbantartó
Gyakorló Központban, melynek eredményeként a gőzfejlesztőben élőben, valós
körülmények között vizsgázott a berendezés, hisz sikeresen végrehajtották a
csavar- és alátét-eltávolítást. Ez a fejlesztés egy nyolctagú csapat, nevezetesen
Bácskai Péter, Bódis Csaba, Gottvald
Attila, Kovács Csaba, Kovácsik László,
Schreiner Ferenc, Szabó Péter és Tuboly
Péter közös munkájának eredménye.

Alkotásukkal, mely a „Pneumatikus megfogó berendezés a gőzfejlesztő köpenyterébe és hasonló hőcserélőkbe esett idegen
testek eltávolítására” címet viselte, az
atomerőmű műszaki alkotói pályázatán is
első helyezést értek el.
A március 8-án Windsorban rendezett
NUMEX-találkozón a csoport két tagja,

Kovácsik László és Bácskai Péter vett
részt. Tájékoztatást adtak a paksi atomerőműben folyó karbantartási munkák
irányáról, fejlődéséről, és olyan sikeresen mutatták be a manipulátort, hogy
azzal hozzájárultak az első hely eléréséhez. A nemzetközi versenyre szinte
valamennyi erőmű jelentkezett, volt,

amelyik több fejlesztéssel is. A végső értékelésnél már csak 6-8 műszaki megoldás állt versenyben, s közöttük lett első a karbantartási igazgatóság által kifejlesztett berendezés.
Zsoldos Ferenc karbantartási igazgató
hangsúlyt helyez arra, hogy a karbantartást egy olyan innovatív szakmaként kell
kezelni, ahol szükséges a folyamatos fejlődés, ahol a hibát meg kell előzni, illetve
megfelelően kezelni kell. A manipulátor
nemcsak a gőzfejlesztőből képes idegen
testet eltávolítani, hanem némi átalakítással más berendezéseknél is alkalmazható. A berendezés beváltotta a hozzá fűzött reményeket, és sikerét megkoronázta egyrészt a házi elismerés, amit a műszaki alkotói pályázat I. díja adott, másrészt a NUMEX nemzetközi megmérettetésén elnyert I. helyezés.
A paksi atomerőmű karbantartási igazgatóságán folyó szakmai fejlődést igazolja az az eredményesség, amivel 2006 után
2011-ben is elnyerték a NUMEX díját.
Gratulálunk munkatársaink sikeréhez!
Lovásziné Anna
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Japán küldöttség járt
az atomerőmûben

Az új díjazott méltatása
A Paksi Atomerőmű
Zrt. teljesítménynövelési programjáért
2009-ben kapta meg
az Innovációs Nagydíjat. A 2010-es év
nagydíjasa a MERISO
Orvosiberendezés-fejlesztő és Szerviz Kft.
lett, akik 2011. március 29-én vehették át a
rangos elismerést a
Parlament Főrendiházi
Termében
Schmitt Pál köztársasági elnöktől. Az új
díjazottat
mindig
méltatja az előző év
kitüntetettje, ezért a
2010-es év nagydíjasait Hamvas István
vezérigazgató köszöntötte.

Francia nagyköveti látogatás
Roudaut René francia nagykövet és delegációja 2011.
március 3-án látogatott a Paksi Atomerőmű Zrt.-be. Az
atomerőmű vezetői tájékoztatták a küldöttséget a cégünk előtt álló feladatokról, vázolták a paksi atomerőmű hazánkban elfoglalt stratégiai jelentőségét, elmúlt
években elért eredményeit, magas támogatottságát.
Roudaut René elismerően szólt a magyar szakemberek munkájáról, gratulált az európai viszonylatban
is magasnak számító társadalmi elfogadottsághoz,
egyúttal felajánlotta országa szakmai segítségét tárgyalópartnerei céljainak elérése érdekében. Meglátása szerint lehetőség nyílik a két ország atomipari szakemberei közötti kapcsolatok elmélyítésére mind üzemeltetési, mind fejlesztési területen.
Az általános tájékoztató és a kötetlen megbeszélés,
valamint a konzultációnak helyet adó Tájékoztató és Látogatóközpont megtekintése után a francia vendégek
üzemi területi bejáráson vettek részt.
-ve-

Március 15-i nemzeti ünnepünk alkalmából
Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter elismerésben részesítette Somogyi Győzőt, a
Paksi Atomerőmű Zrt. műszaki főszakértőjét.
A rangos elismerést az energetika területén
végzett kimagasló ügyeletes mérnöki munkájáért, példamutató tevékenységéért vehette át.

FOTÓK: BODAJKI

Paks biztonságos, és nem váltható ki
Rendkívüli ülést tartott az országgyűlés fenntartható fejlődés
bizottsága március 17-én a japán
Honsú szigetén bekövetkezett
földrengés által érintett atomerőművekben kialakult helyzetről és annak hazai következményeiről.
A rendezvényen először Lux
Iván, az Országos Atomenergiahivatal (OAH) főigazgató-helyettese ismertette a földrengés pillanatától az érintett atomerőművekben eddig bekövetkezett történéseket, majd Bencsik János, a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium klíma- és energiaügyekért felelős államtitkára az atomerőmű
blokkjaival kapcsolatos hazai és
uniós lépésekről beszélt. Harmadik előadóként Tóth Ferenc,
az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság ezredese mondta

el a hazai helyzetet, jelezve, hogy
eddig semmilyen környezeti hatás nem érte a magyar lakosságot
és várhatóan a jövőben sem lesz,
hazánkat károsan érintő egészségügyi következménye a japán
erőmű blokkjaiban történt károsodásnak. A bizottsági ülésen felmerült kérdésekre – melyek főleg a nemzetközi és hazai egészségügyi hatásokra, az atomerőművek biztonságára, az energiatermelés lehetséges módjaira és
kiemelten a paksi atomerőmű
helyzetére irányultak – Bencsik
János válaszában többek között
azt hangsúlyozta, hogy a paksi
energiatermelés középtávon
biztosan nem váltható ki. Külön elmondta, hogy a paksi
atomerőmű nemzetközi szinten
mérve is biztonságos, a megkezdett üzemidő-hosszabbítási

program engedélyezési folyamata pedig elegendő időt ad arra, hogy a mostani japán helyzetből adódó új kérdések (például az uniós stresszteszt) követelményeit is beépítsék a követelményrendszerbe. Az államtitkár azt is kiemelte, hogy
a paksi atomerőmű katasztrófahelyzet esetén is biztonságosan leállítható. Ezt követően dr.
Rónaky József, az OAH főigazgatója ismertette a Pakson eddig elvégzett különféle biztonságnövelési (földrengés-állósági) programokat, a rendszeres
és szigorú hazai és nemzetközi
ellenőrzéseket, az OAH-felülvizsgálatok követelményeit, kijelentve, hogy a paksi atomerőmű mindenben megfelel a törvényes előírásoknak, és biztonságosan üzemel. Mayer György

A paksi atomerőmű földrengésbiztonsága
A Fukushima Daiichi atomerőműben a
március 11-ei japán földrengés és szökőár következtében kialakult helyzet a
világban és Magyarországon is számos
biztonsági követelmény vizsgálatát helyezte középpontba. A tapasztalatok
elemzése megkezdődött, felvetődik
azonban a kérdés: mennyire biztonságos a paksi atomerőmű egy esetleges
földrengéssel szemben.
Az atomerőmű földrengésbiztonságára
vonatkozó főbb információkat dr. Katona Tamás, a Paksi Atomerőmű Zrt.
tudományos tanácsadója ismerteti.
– Milyen mérőszámokkal mérhetők a
földrengések?
– A földrengések erősségének és
hatásainak jellemzésére különféle mérőszámokat, skálákat használnak. A
földrengés méretének jellemzésére
szolgál a Richter-skála, amely a rengés
magnitúdóját adja meg – ez a rengésben felszabaduló energiával arányos. A
műszaki életben a földrengés által kiváltott, és a károkat okozó hatásra,
azaz a talajmozgást jellemző mérőszámra van szükség, ezért a tervezés
során a talajgyorsulást (leginkább annak vízszintes összetevőjét) szokták
használni, amelyet a gravitációs gyorsulás (g) hányadában adnak meg. Mivel a mérnöki munkákban használt,
egy konkrét telephelyen feltételezhető
talajgyorsulás és a területet megrázó,
valahol kipattanó rengés magnitúdója
között csak minőségi összefüggés van,
technikailag nem szakszerű az olyan
kijelentés, hogy az atomerőművet valamilyen magnitúdójú földrengésre tervezték, ámbár a közbeszédben és a
médiában ezt használják.
– Mekkora földrengésre kell tervezni egy atomerőművet?
– Az atomerőműveket általában a
tízezer év alatt előforduló legnagyobb
földrengés hatásaira, az általa kiváltott
telephelyi gyorsulásokra kell tervezni,

Miniszteri elismerés
Somogyi Győzőnek
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Japán küldöttség érkezett a
paksi atomerőműbe
2011.
március 2-án. A
vendégek számára tartott tájékoztatón a PA
Zrt. részéről
Hamvas István
vezérigazgató,
Süli János vezérigazgató-helyettes, Lenkei István kapacitásbővítési igazgató, Mittler István kommunikációs igazgató és Aradi János osztályvezető volt jelen. A
japán küldöttség tagjai – miután tájékoztatást kaptak
az atomerőmű működéséről, eredményeiről és jövőbeli terveiről –, üzemlátogatáson vettek részt, aminek keretében többek között betekintést nyertek a turbinagépházban és a reaktorcsarnokban folyó munkálatokba, az üzem működésébe.

míg a nem nukleáris létesítmények
esetében a 475 év alatt elképzelhető
legnagyobbra.
– Lehetnek-e, illetve vannak-e törésvonalak a paksi telephely közelében?
– A telephely kiválasztásánál csak
az olyan törésvonal jelent alkalmasságot kizáró körülményt, amely képes felszínre kifutó elvetődést okozni. A telephelyet nem szabad kijelölni az ilyen
szerkezetek felett, a minimális távolságnak legalább 8–10 kilométernek
kell lennie.
Felmerül a kérdés, hogy veszélyesek-e a paksi telephely közelében lévő
törések. Minden aktív
törésvonalra érvényes
az, hogy talajmozgást
okozhat a rajta kipattanó földrengés, de
ezt figyelembe vettük
az atomerőmű megerősítésénél. A Pannon-medence töredezett, de az adott földtani körülmények között általában nem tud
akkora rugalmas energia felhalmozódni,
hogy az – egy esetleges földrengéskor – a felszínen tapasztalható relatív elmozdulást okozzon. Ezért az ilyen törésvonalak, a paksi telephely közelében lévők sem zárják
ki a telephely alkalmasságát.
– Milyen földrengésbiztonságot növelő intézkedések történtek a paksi
atomerőműben?
– A paksi atomerőmű telephelyét a
hatvanas években a történelmi feljegyzések és a műszeres mérések
alapján az ország egyik legkisebb veszélyeztetettségű területén jelölték ki,
s ennek alapján, illetve az 1970-es
években érvényes földrengés-biztonsági követelmények figyelembevételével tervezték és építették az atomerőművet. A külső környezeti hatásokkal

összefüggő biztonsági követelmények
a nyolcvanas években radikálisan megváltoztak, szigorúbbak lettek. A nyolcvanas évek második felében a paksi telephelyen végzett geológiai, szeizmológiai vizsgálatok rámutattak, hogy a korábban feltételezettnél nagyobb maximális vízszintes talajgyorsulást kell figyelembe venni a tervezési alapban. A
probléma értékelését a paksi atomerőmű első korszerű módszerekkel
végzett, szisztematikus biztonsági
elemzése tartalmazta 1993-ban. A telephely szeizmicitásának előzetes értékelése és a biztonsági probléma

Hídszerkezet a keresztirányú, vízszintes erők felvételére a lokalizációs tornyok között

elemzése alapján az atomerőmű vezetése – a Nemzetközi Atomenergiaügynökség szakértő támogatásával és
az Országos Atomenergia-hivatal felügyelete mellett – egy átfogó biztonságnövelő projektet indított a létesítmény földrengésbiztonságának növelése céljából. Ez a projekt a paksi atomerőmű legnagyobb, másfél évtizedig
tartó biztonságnövelő programja lett.
A követelmények értelmezése és teljesítése azt jelentette, hogy:
– a telephelyi földrengésveszély
elemzését el kellett végezni, s meg kellett határozni a 10-4/év meghaladási
valószínűségű, biztonsági földrengés
jellemzőit. Ez a paksi telephely esetében 0,25 g maximális vízszintes gyor-

sulással jellemezhető;
– erre az új tervezési alapra el kellett
végezni az atomerőmű ellenőrzését
majd a megerősítések tervezését;
– végre kellett hajtani az atomerőmű
teljes körű minősítését/megerősítését
úgy, hogy még a 10 000 évenként egyszer előforduló rengés esetén is a reaktor leálljon, lehűthető és tartósan
hűthető maradjon, s az aktivitás viszszatartása biztosított legyen.
A program két szakaszban valósult
meg. A könnyen végrehajtható, legsürgősebb megerősítések még egy előzetes, felülbecsült földrengésinputra
1994–1995-ben megtörténtek. A komoly előkészítést igénylő megerősítések
tervezése és kivitelezése 1998-ban kezdődött, és 2002 végéig befejeződött.
A program keretében készült el az
üzemeltető személyzet számára az az
üzemzavar-elhárítási utasítási rendszer,
ami meghatározza a teendőket földrengés esetén. Az ilyen helyzet kezelése a személyzet rendszeres képzésének ugyanúgy része, mint bármely más
rendkívüli eseményé. Földrengés esetén, ha bármely rendszer sérül, a paksi
atomerőmű a védelmi működéseknek
köszönhetően leáll, de rendelkezésre
állnak azok a megerősített technológiai
rendszerek is, amelyek segítségével az
atomerőmű biztonságos állapotban
tartható. Az ekkor szükséges technológiai műveleteket, a személyzet tevékenységét, illetve az atomerőmű földrengést követő állapotának értékelését
speciális műszerezés segíti.
A program végén valószínűségi biztonsági elemzés igazolta, hogy az elvégzett intézkedések a biztonság
„szükséges és elégséges” szintjét eredményezték. A 2007-ben elvégzett időszakos biztonsági felülvizsgálat pedig
megerősítette, hogy a földrengésbiztonság megvalósítása megfelel az aktuális nemzeti és a nemzetközi normáknak.
Edett

Somogyi Győző 1979 óta dolgozik az atomerőműben. Az eltelt 32 évből az első 7-ben üzembe helyező volt, a többiben ügyeletes mérnök. Az üzembe helyezéshez vették fel, majd betanulásként három hónapos primer köri gépészképzésen vett részt a Szovjetunióban, amit később szekunder köri, majd NDKbeli szimulátori gyakorlat követett. Rengeteg új dologgal szembesült, és éjt nappallá téve dolgozott,
hogy megtanulja ezt a szakmát. A műszak jó lehetőséget adott a szakmai felkészülésre, amiben munkatársaival együtt szép eredményeket ért el, és amelyekre a mai napig büszke. Nagyon megszerette a
munkáját, a berendezések közelségét és a műszakban dolgozó kollégáit. Naponta több mint száz
emberrel áll kapcsolatban, hisz ennyi az egy műszakban dolgozó operatív állomány. Ebben a munkakörben higgadtan gondolkodó emberre van szük-

ség, mert csakis megalapozott döntést lehet hozni.
Az ügyeletes mérnöknek az erőmű teljes rendszerét kell áttekintenie, benne a négy blokkal és a külső területekkel.
Somogyi Győző a mai napig is felszabadultan,
nagy kedvvel indul dolgozni. Örömmel tölti el, hogy
munkahelyén anyagilag és erkölcsileg maximálisan
minden elismerést megkapott.
Munkatársunk kitüntetéséhez gratulálunk, munkájához további sok sikert kívánunk! Orbán Ottilia

A nukleáris energia felhasználásától
a jövőben sem lehet eltekinteni
Sem Magyarországot, sem Európát
nem fenyegeti radioaktív sugárzás,
és nincs szó a csernobili atomerőműben bekövetkezett katasztrófához hasonló méretű szennyezésről a
Japánban megsérült Fukushima-1
atomerőműben – jelentette ki dr. Aszódi Attila, a BME Nukleáris Technikai
Intézetének igazgatója március végi
budapesti, a japán atomerőműben
bekövetkezett katasztrófát ismertető
sajtótájékoztatóján.
Aszódi Attila azt is hangsúlyozta,
hogy ez a katasztrófa a paksi üzemidő-hosszabbítás és az új blokkok
építését sem befolyásolhatja. Paks
biztonságos, de természetesen meg
kell vizsgálni majd a japán katasztrófa tapasztalatait, azt, hogy milyen
tanulságok vonhatók le az ott történtekből. Magyarországnak élen
kell járnia az uniós „stresszteszttel”
kapcsolatosan.
A nagy sajtóérdeklődés mellett
megtartott rendezvényen Aszódi
Attila a március 11-i japán földrengés atomerőművekre gyakorolt hatásával, a fukushimai atomerőmű
balesetének okaival, közelebbi és
távolabbi hatásaival kapcsolatosan
tartott előadást, melyen időrendi
sorrendben mutatta be a történéseket, kezdve a földrengés pillanatától egészen az előadás kezdetéig tapasztaltakat ismertetve. Előadásában külön jelezte, hogy azt látni kell:
a nukleáris energia felhasználásától
a jövőben sem lehet eltekinteni. Véleménye szerint nem került ki annyi
radioaktív anyag, és nem is várható
olyan mennyiségű kibocsátás, ami
összehasonlítható lenne a csernobili kibocsátással. A sérült japán reaktorok teljesen más típusúak (úgynevezett forralóvizes blokkok), ezekben nincs grafit, ami Csernobilban a
legnagyobb problémát okozta, ott

egyébként is emberi és tervezési hibák miatt következett be a baleset.
Japánban egy előre nem látható méretű természeti katasztrófa tette
tönkre a reaktorokat. Azt világosan
látni kell, hogy az eddig sosem tapasztalt 9-es erősségű földrengést
követően biztonsággal leálltak a reaktorok, és beindultak a vészhűtőrendszerek, ám az ezt követő és szintén előre nem látható méretű szökőár (cunami) okozta a katasztrófát.
Az erőműre zúduló cunami elmosta
a villamos, a hűtő- és egyéb segédberendezéseket, melynek következtében az erőmű 6 blokkja közül
négyben komoly gondok léptek fel.
Az elindult folyamatok következtében történtek meg a hidrogénrobbanások, amik aztán tönkretették a
blokkok épületét.
Az eddigi adatok alapján az valószínűsíthető, hogy a reaktorokat közvetlenül védő acéltartály nem sérült
meg, ha nehezen is, de időközben
sikerült elindítani a hűtést, ami stabilizálhatja a blokkok helyzetét. Természetesen nem lehet további radioaktív kibocsátásokat kizárni, és
más problémát sem, de sem Európára, ezen belül Magyarországra
sem lehet egészségkárosító hatása
a japán katasztrófának.
Aszódi Attila ismertette a paksi
atomerőmű biztonsági helyzetét is,
jelezve, hogy korábban már jelentősen megerősítették az erőmű földrengésállóságát, és a Duna minden
várható vízállására is felkészültek a
paksi szakemberek, legyen szó árvízről vagy túlzottan alacsony vízszintről. Az azonban biztos, hogy itthon is le kell majd vonni a japán katasztrófa következtetéseit, tovább
kell majd erősíteni a védelmi rendszereket, de alapvetően nem fog
megváltozni az atomerőművek biztonsági filozófiája. Mayer György
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A termolumineszcencia elvén működő dózismérőt a Központi Fizikai Kutatóintézet Sugárvédelmi Főosztályán fejlesztették ki a ’70-es
években földi alkalmazás céljára több szabadalmaztatott megoldással.
A feltalálók: Szabó Béla és Vágvölgyi Jenő
villamosmérnökök (elektronika), Szabó Péter
Pál fizikus (dózismérés), Fehér István vegyész
(búradózismérő), Deme Sándor villamosmérnök (a Pille-fejlesztés koordinálása) és Csőke
Antal gépészmérnök (mechanika).

Később a Tungsram Rt. sorozatban gyártotta a készüléket, elsősorban földi környezetvédelmi mérések céljára.
A Pille továbbfejlesztése – korszerű elektronikus megoldású mikroprocesszoros vezérlésű készülékké – 1992-ben kezdődött
Apáthy István vezetésével, a KFKI Atomenergetikai Kutatóintézetében.
A készülék mérete, műszaki megoldása és
speciális konstrukciója alkalmassá teszi arra,
hogy egy űrhajó fedélzetén is rögzítse az űrhajósokat ért radioaktív sugárzás nagyságát.
A Pillét a világűrben Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós használta 1980-ban,
majd ezt követően a Szaljut–6 és a Szaljut–7
űrhajó legénysége. Egy továbbfejlesztett változatával dolgozott Sally Ride, az első amerikai űrhajósnő 1984-ben a Challenger űrsikló fedélzetén. A továbbfejlesztett Pille sikeresen szerepelt az Euromir’95 és a NASA 4 repülések során.
Legújabb változatát pedig – első magyar
fejlesztésű műszerként – a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) használják.
Itt végzett a Pillével kísérleteket Charles Simonyi, magyar származású űrturista 2007-ben.
Kiváló műszaki tulajdonságai miatt a
paksi atomerőműben is alkalmazásra került. A készülék modernizált változata ma is
regisztrálja a sugárzási viszonyokat a környezeti mérőállomásokon. A TEIT (Társadalmi Ellenőrző, Információs és Területfejlesztési Társulás) is ezzel az eszközzel végez független méréseket a paksi atomerőmű 30 kilométeres körzetében.
Orbán Mihály
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A Paksi Atomerőmű Zrt. vegyészeti főosztálya hatodik alkalommal szervezte meg
2011. március 3–4-én Siófokon villamosenergia-ipari vegyészeti továbbképzését,
melyen a magyarországi erőművekből és a
víz-gáz technológiával foglalkozó hazai és
külföldi beszállítók képviseletében 75 fő
vett részt. A rendezvényt Cziczer János, a
PA Zrt. üzemviteli igazgató nyitotta meg, a
főszervező Rozmanitz Péter volt.
A rendezvényről és az atomerőművel való
kapcsolatukról több előadó is nyilatkozott,
amit az alábbiakban ismertetünk.
Dénes József (PÖYRY Erőterv Zrt.): – Fontos volt számunkra, hogy itt megjelenjünk. A
villamosenergia-ipari vegyészeti továbbképzés komoly hazai rendezvény, sok résztvevővel. A sikeres együttműködés eredményeképpen valósultak meg az erőmű pótvíz-előkészítőjének és a vegyészeti mintavételi rendszerének, azok irányítástechnikai rekonstrukciójához kapcsolódó tervezői munkáink.
A paksi atomerőmű viszonylatában is új lehetőségeket hozhat megváltozott működési

keretünk. Úgy érzem, a jövőbe vetett megerősödött bizalommal, új lendülettel folytatjuk
a munkát, és azt látom, hogy kollégáim értik,
hogy a hazai piac elsődlegessége mellett a
globalizációt sem lehet megállítani és a nemzetközi együttműködésbe, magyarságunkat
megtartva, be kell tudni kapcsolódni.
Márialigeti Károly (ELTE): – Ezelőtt nyolc
évvel az ELTE elnyert egy nagy európai uniós
támogatással megvalósuló pályázatot. Környezettudományi Kooperációs Kutatóközpontot hoztunk létre, és ennek a keretében
ipari partnereket is bevontunk, így a paksi
atomerőművet, kifejezetten a vegyészeti részt
illetően. A pályázat során előzetes mikrobiológiai vizsgálatokat végeztünk különböző
technológiai vizeken, majd a hároméves pályázat lejártát követően az erőmű képviselőinek az volt a véleménye, hogy koncentráljunk
a vízelőkészítés, -kezelés területére.
Mack Péter (INAQUA Hungary Kft.): – A kapcsolatom az erőművel már több évtizedes,
mert már 1970 óta dolgozom a vizes szakmában, amit az akkori „Április 4” gépgyárban
kezdtem, ott lettem mérnök, részt vettem már

Ismét átállítottuk
az órákat

az atomerőműnek az első építéseiben is. Bízom benne, hogy az erőművel való együttműködési tendencia folytatódik, akár mint beszállító, akár mint tervező, illetve résztervező
részt vehetünk a kivitelezési munkában.
Örömmel vettük, hogy az erőmű felkarolta a
villamos-iparági vegyészeti továbbképzés rendezvényét, hiszen nagy hiányt pótol ezzel,
ugyanis valamikor régen más szervezte minden évben ezeket a konferenciákat.
Az előadásokat kerekasztal-beszélgetés
követte, ahol az erőművek képviselői beszámoltak az aktuális megoldott és megoldandó
feladataikról, további témaindítóként pedig a
külső ipari-természeti katasztrófák hatásait
érintő témával foglalkoztak.
A jelenlévők nagyon hasznosnak tartották
az elhangzott előadásokat és a további személyes információcsere ilyen módon történő
szervezett lehetőségét az iparági szakemberek között. Az évenkénti szervezési munkát továbbra is igényli a vegyészeti szakma a paksi atomerőműtől, az iparág meghatározó gazdasági egységétől.
Orbán Ottilia

32. alkalommal tértünk át idén a nyári időszámításra, amely minden évben március
utolsó vasárnapján kezdődik és október
utolsó vasárnapjáig tart. Tari Gábor, a Mavir Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli
Rendszerirányító Zrt. vezérigazgatója szerint ezzel körülbelül 6 milliárd forinttal
csökken az ország éves villanyszámlája.
Az óraátállítással évente mintegy 120
GWh villamos energia takarítható meg, ami
az ország egy napi fogyasztásának felel meg.
Magyarországon 1980 óta térünk át évről
évre a nyári időszámításra, azért, hogy energiát spóroljunk, de ugyanígy tesznek Európaszerte, így az unió többi tagállamában is.
Az egész Európában egységesen alkalmazott módszer azon alapul, hogy a tavaszi
és őszi napéjegyenlőség, vagyis március 21.
és szeptember 21. között a nappalok hoszszabbak, mint az éjszakák, így minél jobban
egybeesik az emberek szokásos ébrenléti ideje (a reggel 7 és este 10 óra közötti időszak)
a természetes világosság idejével, annál kevesebbet kell a lámpákat használni. A Mavir
tapasztalatai szerint a napéjegyenlőséghez
közeli tavaszi óraállításkor látványosan változik az esti órák terhelése, napi 1,5–3 százalékos (2000–4000 MWh) fogyasztáscsökkenés érzékelhető, ami ezer háztartásnak
akár egész évre elegendő energia.
Az óraátállítás előestéjén tartották a
nemzetközi Föld órája akciót, amikor a rendezvényhez csatlakozó települések, intézmények és lakossági fogyasztók egy órára lekapcsolták a világítást. Mayer György

Húszéves az OAH
Az Országos Atomenergia-hivatal (OAH) március 18-án,
megalakulásának 20 éves
évfordulója alkalmából jubileumi konferenciát rendezett Budapesten, melyen a
hazai nukleáris szakemberek mellett részt vettek a hazai és nemzetközi partnerszervezetek képviselői is.
Sajnos némileg beárnyékolta a Japánban történt
atomerőmű-baleset az ünnepi megemlékezést, ezért
számos külföldi vendég – köztük az OECD
Nukleáris Energia Ügynökség főigazgatója és a Nemzetközi Atomenergiaügynökség képviselője – kénytelen volt
lemondani részvételét. A rendezvény lehetőséget teremtett arra, hogy a mintegy

200 résztvevő tájékoztatást
kapjon nemcsak az eltelt
húsz év eredményeiről és a
jövőbeni feladatokról, de a
japán atomerőmű-baleset
legújabb fejleményeiről is.
Elsőként Bencsik János, a
fejlesztési tárca klíma- és
energiaügyi államtitkára
köszöntötte a résztvevőket,
majd átadta a Gyimesi Zoltán-díjat Czoch Árpádnénak, az OAH főtanácsadójának az atomenergia biztonságos felhasználása terén végzett több
évtizedes kiemelkedő munkásságáért.
Ezt követően az OAH megalakításának
előzményeit, a hivatal eddigi tevékenységét, feladatát és a jövőbeni teendőket ismertették az előadók. Külön előadás fog-

lalkozott a paksi atomerőműben korábban elvégzett AGNES biztonságnövelő
projekttel, az előkészítés feladataival,
majd ehhez kapcsolódva Süli János vezérigazgató-helyettes beszélt a paksi biztonságnövelő intézkedésekről.
A rendezvény előtt az OAH vezetői (dr. Rónaky
József főigazgató, Lux Iván és Koblinger László
főigazgató-helyettesek) rendkívüli sajtótájékoztatón ismertették a Fukushima Daiichi erőműben kialakult helyzetet, többek között jelezve,
hogy a paksi atomerőmű leállítása szóba sem
került, mint opció fel sem merül. A tanulságokat
le kell vonni, de optimisták lehetünk a majd Pakson is elvégzendő, az uniós stresszteszttel kapcsolatban. Nem várható nagy meglepetés, hiszen a hazai atomerőmű biztonságát eddig is
rendszeresen ellenőrizte a hazai hatóság és a
Mayer György
nemzetközi szervezetek is.

Az Ovit
cégismertetője
Megjelent az Országos Villamostávvezeték Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Ovit Zrt.) új cégismertető kiadványa, amelyben bemutatják a társaság tevékenységeit, főbb árbevételi mutatóit,
történetét, terveit és jövőképét. A kiadvány mellékletét szervezeti
ábrák, referenciamunkák táblázata, valamint egy, az
Ovit
Zrt.-ről
frissen készült
hatperces film
képezi.

Szeminárium a radioaktív hulladék kezeléséről
A NUKEM szakemberei 2011. április 1-jén a
PA Zrt. látogatóközpontjának nagytermében
szemináriumot tartottak a radioaktív hulladék kezelésének és elhelyezésének módszereiről, valamint a csernobili atomerőműben
szerzett tapasztalataikról.
A NUKEM Technologiest 1960-ban alapították Németországban, jelenleg az orosz Atomstroyexport a többségi tulajdonosa, számos országában van irodájuk, és a világ sok helyén végeznek jelentős munkákat. A cég tevékenysége a nukleáris technológiához kötődik: az uránbányászattól a radioaktív hulladékok elhelyezéséig szinte minden folyamattal foglalkoznak.
A rendezvényen – amelyet Elter Enikő, a PA Zrt.
vegyészeti főosztályvezetője nyitott meg – a következő előadások hangzottak el:
– A paksi atomerőmű hulladékkezelési
módszerei, a jövőbeli feladatok és fejlesztések – Nényei Árpád (PA Zrt.).
– Közepes és nagy aktivitású radioaktív
hulladékok kezelése Csernobilban (NUKEM).
– Radioaktív hulladékok visszanyerési lehetőségei (NUKEM).
– Kis és közepes aktivitású hulladékok ke-

zelése a csernobili hulladékfeldolgozó projektben: válogatóüzem, égetőmű, gázkibocsátás és ellenőrzés, hulladékszállítás, szuperkompaktor, cementező üzem, hordó- és
konténerminősítő (NUKEM).
– Kis és közepes aktivitású radioaktívhulladék-lerakó, a hulladékok betonkonténeres
tárolása (NUKEM).
Az előadások elhangzása után az érdeklődők kérdéseket tehettek fel a témával kapcsolatban.
Orbán Ottilia

Kishírek a nagyvilágból
JÓL VIZSGÁZTAK AZ AMERIKAI ATOMERÕMÛVEK

Az Országos Atomenergia-hivatal amerikai
megfelelője, a U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC) kiosztotta az éves bizonyítványokat az Egyesült Államokban termelő atomerőművek üzemeltetőinek. Jelenleg összesen
104 blokk üzemel az USA-ban, melyek közül
89 reaktor a legmagasabb szinten teljesített,
9 reaktor csak egy fokozattal maradt le, és 6
reaktor közepes eredményt ért el. Utóbbi anynyit jelent, hogy az NRC több felügyelővel lesz
majd jelen, illetve a cégvezetéstől elvárják
majd, hogy külön figyelemmel kövesse a leminősítést kiváltó folyamatokat.
(Forrás: U.S. Nuclear Regulatory Commission)
TERMÉSZETES ÉS MESTERSÉGES SUGÁRZÁSOK

Egy amerikai összehasonlításból megtudhatjuk, hogy személyenként mekkora sugárzás éri a lakosságot különböző forráskategóriánként. A legnagyobb forrás a levegőben
található radon: 2 millisievert-tel számolhatunk évente egyénenként. Holtversenyben
áll második helyen a táplálkozás és az orvosi röntgenek 0,4 millisievert-tel, a dobogó
harmadik fokán a bányászat és a földművelés szerepel egy jóval alacsonyabb értékkel,
konkrétan 0,02 millisievert-tel évente.
(Forrás: Nuclear Energy Institute)

Az ESZI újabb testvériskolai kapcsolata
A napokban 3 csoportban több mint 50
angol diák látogatott Paksra, az atomerőműbe. Az erőműlátogatás számukra
lényegesen többet jelentett, mint a diákok számára szokásos érdekesség, inkább komoly szakmai érdeklődés kielégítése lehetett. A diákok ugyanis az EDF
cégcsoport gyakornokai az angliai
Gosportból, az ottani atomerőmű „bázisiskolájából” jöttek, melynek státusza nagyon hasonlít az MVM-paksi atomerőmű
–ESZI-kapcsolatra.
Az EDF a világ vezető atomenergetikai
vállalata, tekintélyes pozícióval bír a fontosabb európai országokban is. A cégcsoport Magyarországon is üzemeltet villamosenergia-termelő és hálózati elosztó
cégeket. A diákok az EDF Hungary ven-

dégszeretetét élvezhették magyarországi,
illetve budapesti látogatásuk során.
A diákok az erőműben tett látogatást követően a szakközépiskolát keresték fel, ahol a fogadás, iskolabemutatás után a CNC programozású gépekkel kapcsolatos
ismereteiket osztották meg az itteni tanulókkal, majd gyakorlati foglalkozást tartottak. A prezentációk kölcsönös bemutatását követően az angol fiatalok a
gokartműhelybe látogattak,
majd a rögtönzött versenypályán kipróbálták az itt készült
miniautókat.
Az ESZI életében a két intézmény közötti kapcsolat a szak-

maköri összetétel és a működtetés hasonlósága miatt különleges helyet foglalhat el
a „testvériskolák” sorában. Major Ferenc

STABIL URÁNTERMELÉS
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A PA Zrt. metrológiai üzeme és környezetellenőrző laboratóriuma jóvoltából új mérőeszközzel gazdagodott a hamarosan megnyíló
Atomenergetikai Múzeum műszaki gyűjteménye. A világűrben és a paksi atomerőműben jelenleg is alkalmazott „Pille” elnevezésű
dózismérő első példányai tekinthetők itt meg.

Villamosenergia-ipari vegyészeti továbbképzés
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A legsikeresebb magyar
ûreszköz a paksi
Atomenergetikai Múzeumban

Három kanadai uránbánya stabilan tartja az elmúlt évek termelési adatait: az összeredmény
9789 tonnányi urán volt. Kazahsztánban 27%os növekedéssel számolhattak: a teljes termelés 17 803 tonna volt az elmúlt naptári évben,
összesen 19 bányából.
(Forrás: WNA Weekly Digest)
Simon Zoltán
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A húsvét különleges ünnepnek számít. Jézus Krisztus keresztre feszítéséről, feltámadásáról emlékezünk
meg, és ekkor ünnepeljük a természet újjáéledését, a termékenységet.
Mozgóünnepünk idén április 24re – a tavaszi napéjegyenlőséget követő első holdtölte utáni első vasárnap – és április 25-re esik.
Magyar elnevezése rendkívül találó, hiszen arra utal, hogy a negyvennapos böjt után véget ér a hústól
való tartózkodás időszaka, és ismét
bőséges ételkínálat kerül asztalainkra. Jelen írásomban a húsvéti ünnepek régi időkre visszavezethető
táplálkozási szokásait veszem górcső alá.
Szinte minden locsolókat váró
házban elmaradhatatlan a sonka, a
torma, a tojás, a bárány, a kenyér, a
kalács és a bor jelenléte, melyeket
hagyományosan húsvétvasárnap
reggelén szentelnek meg a katolikus templomokban. A felsorolt ételek mindegyike valamilyen többletjelentéssel bír. A sonka a paraszti
élet kultikus és gazdasági rendje következtében vált a húsvét egyik jellegzetes lakomájává. Felhasználási
módjának gyakorlatilag csak képzeletünk szab határt. Hazánkban a hagyomány szerint kaláccsal és retekkel, valamint tormával fogyasztják.
A tojás – a húsvéti ünnep talán legjellegzetesebb jelképe – az élet, az
újjászületés szimbóluma. Ajándékozása a kereszténység elterjedésével vált szokássá a hívők között, Jézus Krisztus feltámadásának jelképeként. Konyhai felhasználási módja, hasonlóan a sonkáéhoz, szintén
széles skálán mozog. Különleges ízvilágú tojásokat kapunk, ha együtt
főzzük őket a sonkával. A bárány az
emberiség megváltására érkezett Jézust, Isten bárányát szimbolizálja.
A bort – az élet és a halhatatlanság
jelképét – Krisztus vérével azonosítják. A kenyér és a kalács a bőséget, a jólétet jelképező ősi áldozati
étel. A torma a keserűséget jelképezi. Húsvét múltával a megmaradt
ételek egy részéből ízletes rakott
burgonya készíthető.
A hagyományos húsvéti ételek
mellett az ünnepi asztalon ma már
a finomabbnál finomabb sütemények mellett a különböző saláták,
hideg-tálak is helyet kapnak. Sőt, a
friss gyümölcsök jelenléte is kedvező hatással bír a nagy lakomák
zárszójaként.
És végül. Bár a locsolkodás hagyományát egyre kevesebben ápolják, legyen szó friss, hideg vagy illatos parfümös vízről, remélhetőleg idén is jut
minden hölgyolvasónknak valamelyikből.
T.-P.A.M.

Alakulóban
a Paksi Civil
Kerekasztal

A Dusnok–Fajsz Társult ÁMK fajszi tagintézménye a TIOP-1.1.1-07/1-es pályázati forma keretében sikeres fejlesztéshez
jutott. A pályázat eredményeként a közelmúltban a település oktatási intézményének tantermeiben interaktív táblákat
szereltek fel és informatikai eszközöket
helyeztek üzembe.
Az elnyert tantermi csomag keretében
immár négy osztályban használnak 1-1
interaktív táblát, projektort és laptopot.
Az iskolai PC-csomag által 8 nyelvi labor
szintű számítógéppel bővült az iskola informatikai felszereltsége. Mindez azt jelenti, hogy a sereghajtók közül az élmezőnybe zárkóztak fel. A korábbi számítógépekből az utóbbi időben csupán 5 volt
használható állapotban. A pályázat eredményeként az iskola informatikai rendszere komoly szintre emelkedett. L. A.

Paksi disputa a Tolnatáj Televízióban
Paksi disputa címmel indult néhány héttel
ezelőtt egy, az atomenergiával foglalkozó
műsor a Tolnatáj Televízióban. A kezdeményezésről Vida Tündét, a műsor szerkesztőjét kérdeztem.

– Mi a műsor műfaja és közelebbi témája?
Kinek szól? Mi a kezdeményezés célja?
– A Tolnatáj Televízió öt megyében (Tolna,
Baranya, Somogy, Fejér, Bács-Kiskun), 136 településen fogható. Adásait jelenleg 226 ezer
ember kísérheti figyelemmel. Azt szeretnénk,
ha ők többet tudnának az atomenergia békés
célú felhasználásáról, a paksi atomerőműről,
illetve arról, hogy mit jelent a térség számára
az atomerőmű jelenléte. Egy magazinműsorról beszélünk, amelynek programjaira nincs
szigorú műfaji megkötés, mindig az adott téma és esemény határozza meg a feldolgozás
módját.
– Hogyan jött a műsor ötlete?
– Korábban is dolgoztam már a Tolnatáj Televíziónak, vezetői ezért ismerték a munkámat, és tudták, hogy kiemelt figyelemmel követem az atomenergiával, illetve a paksi atomerőművel kapcsolatos eseményeket. Ezért
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Húsvéti
szokások

Híradás Fajszról

kértek fel arra, hogy vállaljam a magazinműsor elkészítését. Ugyanakkor az itt élőket is
minden bizonnyal fokozottan érdeklik ezek a
hírek. Azt is fontosnak tartom, hogy kiegyensúlyozzuk azt a képet, amit a média ma fest.
Szeretném, hogy azok a nézők, akik a kereskedelmi csatornákról érkező, sokszor pontatlan és a szenzációkeltés céljával készült beszámolók miatt esetleg hamis képet alkottak
az atomerőműről, tárgyilagosan megismerhessék azt, egyszersmind szembesülhessenek az atomerőmű ittlétének előnyeivel is.
– Miért Paksi disputa a műsor címe? Van-e
köze a címválasztásnak az atomerőmű hasonló nevű szoborparkjához?

Sillerkonferencia
Idén először konferenciára invitálják
Pakson a borászokat az országos sillerfesztivál keretén belül, amelyre már várják a jelentkezőket. Az I. Siller borászati
konferencián dr. Kállay Miklós, a Budapesti Corvinus Egyetem borászati tanszékvezetőjének útmutatásával meghatározzák a siller készítésének szakmai
definícióját, és lehetőség adódik arra,
hogy tolnai, egri, szekszárdi és villányi
borászok mutassák be a siller készítésének eljárásait, a tájegységek sajátosságait. Természetesen a legjobb sillerborok
kóstolója sem maradhat el. Ez utóbbi
nem csupán a konferencián részt vevők

kiváltsága, hiszen a fesztiválon a közönség is megízlelheti a sillereket, és újdonságként a vállalkozó kedvűek egy úgynevezett mini borakadémián a borfogyasztás elemi szabályaival ismerkedhetnek majd. A Sárgödör téren nyitott
pincék, a sillerhez illő étkek főzőversenye
és sok-sok program – közte a Muzsikás
együttes – várja az odalátogatókat.
Negyedik alkalommal ad otthont Paks
a sillerfesztiválnak a város önkormányzata és a Paksi Sárgödör Téri Présháztulajdonosok Egyesülete szervezésében,
akik azt tűzték zászlajukra, hogy visszaállítják a siller mára feledésbe merült hír-

X. Sárgödör téri borverseny

nevét. A háború előtt Pesten negyven
kocsma volt, ami kizárólag paksi sillert
mért. A bor névrokona csupán a költőnek, sokkal inkább eredeztethető a német schillern szóból, neve a csillogásra
utal, ez pedig a színére. A siller átmenet
a rozé és a vörösbor között, s frissen az
igazi – bár jó esetben a tavalyelőttinek
már híre-hamva nincs ilyenkor. Ha jóféle
sillereket akarnak kóstolni, akkor június
3–4-én irány a Sárgödör tér! A konferenciáról bővebb felvilágosítással Czink Dóra turisztikai referens szolgál, akit elérhetnek a czinkdora@paks.hu címen.
Dávid Ildikó

Megint aranyesővel zárta
az országos döntőt
a Csillagshow
2011. március 26-án és 27-én rendezték meg a moderntánccsoportok országos döntőjét Győrújbaráton több ezer néző és táncos részvételével. A Csillagshow Táncegyesület 27
versenyszámmal indult a megmérettetésen. Az egyesület
részvételét a paksi atomerőmű támogatta. A művészeti vezető
dr. Czárné Nagy Ildikónak és táncosainak sikeres munkáját,
felkészülését dicséri, hogy a versenyen 11 aranyérmet, 6
ezüstérmet, 7 bronzérmet, két 4. helyezést és egy 5. helyezést szereztek.
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Diákolimpia
A Paks Városkörnyéki Diáksportbizottság 2011. március 24-én rendezte a diákolimpia mezeifutó-bajnokságát Pakson az ASE-csarnok melletti füves részen, kellemes futóidőben – kaptuk a
tájékoztatást Poór József DSB elnök-versenybírótól.
Az iskolák dobogós helyezései: I. kcs.-os
lány: 1. II. Rákóczi F. Ált. Isk. - Paks, 2.
Széchényi S. Ált. Isk. - Nagydorog, 3.
Deák F. Ált. Isk. - Paks. I. kcs.-os fiú: 1.
II. Rákóczi - Paks, 2. Nagydorog, 3. Deák – Paks. II. kcs.-os lány: 1. Deák - Paks,
2. II. Rákóczi F. - Paks, 3. Bezerédj –
Paks. II. kcs.-os fiú: 1. Dunaszentgyörgy,
2. II. Rákóczi - Paks, 3. Németkér. III.
kcs.-os lány: 1. Balogh Antal Isk. - Paks,
2. Deák - Paks, 3. Nagydorog. III. kcs.-os
fiú: 1. Deák - Paks, 2. Balogh - Paks, 3.
II. Rákóczi – Paks. IV. kcs.-os lány: 1. Deák F. - Paks, 2. II. Rákóczi - Paks, 3.
Nagydorog. IV. kcs.-os fiú: 1. II. Rákóczi
- Paks, 2. Deák - Paks, 3. Bölcske. L. A.

– Olyan címet kerestünk, ami jelzi, hogy a
paksi atomerőműről van szó, de nem kizárólag az atomerőmű működésével foglalkozik.
Természetesen az erőmű szoborparkja adta
az ötletet, de a disputa szó eredeti jelentése
(vita) is szempont volt, mert szeretnénk többféle véleményt bemutatva, ha nem is vitára,
de arra késztetni a nézőket, hogy maguk alkossanak véleményt az atomenergiával kapcsolatos kérdésekről.
– Kikkel dolgozol együtt a szerkesztés során?
– Polgár András operatőr-vágóval dolgozom, Kilián Máté pedig műsorvezetőként segíti a munkát.
– Mikor látható a Paksi disputa?
– Februárban indult a műsor. Eredetileg
azt terveztük, hogy minden hónap utolsó hetében kerül adásba (szombaton 20.30 és vasárnap 20.00 órakor), de rugalmasan kezeljük az időpontot, és amennyiben az események indokolják, eltérünk ettől. Márciusban
éppen ezért korábban jelentkeztünk, hogy tájékoztassuk a nézőket a fukushimai eseményekről. Ugyanezzel a témával április másodikán is foglalkoztunk.
Prancz Zoltán

A Paksi Sárgödör Téri Présháztulajdonosok Egyesülete rendhagyó
borversenyt tartott április 2-án a Polgár-pincében. Az immár tizedik
alkalommal meghirdetett borversenyen öt kategóriában – fehérbor, vörösbor, rozé, sillerbor, óbor – lehetett indulni. A versenyre 102 nevezés érkezett. A bírálók által adott pontok összesítése alapján fehérbor
kategóriában 3 arany-, 10 ezüst-, 9 bronzérmes minősítés született. A
vörösborok kategóriájában 4 arany-, 9 ezüst- és 4 bronzérem, a rozék
között 2 arany-, 6 ezüst-, 3 bronzérmes, a sillerek között 2 arany-, 7
ezüst- és 2 bronzérmes lett. A legtöbb aranyérmes bor, nevezetesen
11, az óborok közül került ki, ahol még 8-at ezüst- és 6-ot bronzérmesnek minősítettek.
Orbán Ottilia

Az élet minden területén egyre nagyobb
szerepet töltenek be a civil szervezetek,
melyek tevékenysége nélkülözhetetlen az
„élhető város” kialakításában.
Pakson közel kétszáz egyesület, alapítvány működik, jelentős munkát végezve
saját területükön. A további minőségi fejlődés érdekében nagy jelentősége van a
helyi szinten kialakuló együttműködés
megerősítésének, a tapasztalatok átadásának, egymás munkájának segítésének,
az önkormányzat és a különböző intézmények közötti kapcsolat fejlesztésének.
A célok megvalósítása érdekében – a Fiatalok Paksért Városvédő Egyesület és a
PATUR Egyesület kezdeményezésére –
Paksi Civil Kerekasztal megalakítására kerül sor 2011. április 18-án 18 órakor a Városi Művelődési Központ nagyklubjában
(Paks, Gagarin u. 2.), ahová hívják, várják
a paksi civil szervezetek képviselőit. Bővebb információk a www.vhaz.hu (Virtuális Civil Ház) honlapon olvashatók.

Kalocsai térség
rövid hírei
A KÖZELMÚLTBAN Turisztikai Desztináci-

ós Menedzsment Szervezet megalakítását
célzó fórumot tartottak Kalocsán. A találkozó célja az volt, hogy olyan attrakció-fejlesztési programot dolgozzanak ki, mely
hozzájárulhat az idegenforgalmi ágazat
fejlődéséhez. A közeljövőben Dunapatajon
és Hajóson is tartanak hasonló jellegű fórumokat, annak érdekében, hogy egységes koncepció alakuljon ki a térség idegenforgalmi fejlesztéseit illetően.
IMMÁR MÁSODIK ALKALOMMAL tartottak

Vállalkozói Fórumot Dusnokon. A programon elsősorban az aktuális pályázati
lehetőségekről kaptak tájékoztatást a jelenlevők. Kollár Péter, a kalocsai munkaügyi kirendeltség vezetője a munkahelyteremtő támogatásokról tartott előadást,
míg Greif Béla, pályázati szakértő az Új
Széchenyi Terv pályázati lehetőségeit ismertette. A Fajszon tartott hasonló jellegű rendezvényen Vadas Gábor, a NAV bajai kirendeltségének vezetője az őstermelők 2011. évi adózásáról beszélt, majd Péjó Zoltán, a kamara kalocsai kirendeltségének vezetője mutatta be a szervezet tevékenységi köreit, hitel- és pályázati lehetőségeit.
MÁRCIUS 26-ÁN ÉS 27-ÉN immár második

alkalommal rendezték meg Kiskőrösön
az Agrár Expo-t. Az esemény a hazai mezőgazdasági termelőknek kínált bemutatkozási lehetőséget, ennek részeként
több húsipari feldolgozó-, gyümölcsleveket gyártó-, fűszerpaprikát-, bort-, pálinkát-, ill. egyéb biotermékeket előállító cég
is képviseltette magát. Az érdeklődők bepillantást nyerhettek különböző szakmák
rejtelmeibe is, így pl. a kovácsolás tudományát is elsajátíthatták.
MULATTAK A KALOCSAI RÁC-HORVÁTOK

Az ez évi helyi farsangi mulatságok sorát
a Kalocsai Horvát Kisebbségi Önkormányzat Lakomac című rendezvénye zárta. A program rendhagyó módon egy művészeti kiállítással kezdődött, ahol Ivana
Jovanović Trostmann, horvát festőművész alkotásait mutatták be. A mulatságra eljöttek a tamburazene, a koló szerelmesei is. A műsorban felléptek a Katolikus Intézmény horvát nyelvet tanuló kisdiákjai, Veseli Raci /Vidám Rácok/nevű
tánccsoport, a dusnoki Igazgyöngy aszszonykórus, a házigazdák Ružice aszszonykórusa és a bajai Bunjevačka Zlatna Grana néptánc együttes. A mulatságban a zenét az Orašje tamburazenekar
szolgáltatta.
Péjó Zoltán
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OSZTÁLYTABLÓ: REAKTOR- ÉS KÉSZÜLÉK-KARBANTARTÓ OSZTÁLY
Jégh Lajos
osztályvezető
Középiskolai tanulmányait Debrecenben, a főiskolát Kazincbarcikán, majd a
szakmérnöki képzést Dunaújvárosban
végezte. 1979-ben –
ösztöndíjasként – a
Gyár- és Gépszerelő
Vállalatnál kezdte pályáját mint gyárszerelő üzemmérnök.

– Mikor és hogyan került az erőműbe?

– Rövid katonaság után 1981-ben jöttem a PAV-hoz, a karbantartási területre,
műszaki előkészítői munkakörbe. Itt a fő-

Schán László
üzemvezető
– Hogyan mutatnád be az általad
vezetett reaktorkarbantartó üzemet? Melyek a fő
feladataitok?
– Ahogy azt a nevünk is mutatja, a
fő hangsúly a reaktor-karbantartásra kerül. Fő feladatunk a reaktorberendezés szétszerelése az üzemanyagátrakás, valamint az anyagvizsgálatok elvégzéséhez, majd ha mindezek, illetve az egyéb
revíziók, karbantartások is megtörténtek, akkor a reaktor összeszerelését kell elvégeznünk. Ezeknek a feladatoknak a végrehajtási ideje befolyásolja az adott blokk főjavításá-

Gárdai Szabolcs
üzemvezető
Általános iskolai és
középiskolai tanulmányait Pakson végezte, technikus minősítést és főiskolai
diplomát pedig Budapesten szerzett.

– Mikor és hogyan kezdődött

Szabó László
reaktor szerelésvezető
A szekszárdi Rózsa
Ferenc Szakközépiskola elvégzése
után, Pécsett a Zipernowsky Károly
Szakközépiskolában gépszerelő
technikusi oklevelet szerezett. A Paksi Atomerőmű Vállalathoz 1984. szeptember
10-én került, jelenlegi szervezeti egységéhez, a reaktor-karbantartó osztályhoz.

– Milyen munkakörökben dolgozott?

FOTÓK: BODAJKI ÁKOS

Kovácsik László
csoportvezető

vízköri főberendezés csoportban az
1. blokk építésében, revíziós munkálataiban tevékenykedtem.

– Ezután más szakterületen is dolgozott?
Mióta tölti be jelenlegi beosztását?
– A későbbiek során vezető mérnöki beosztásban és üzemvezetőként is dolgoztam
a reaktor- és készülék-karbantartó osztályon.
2000 óta tevékenykedem a jelenlegi munkakörömben.

– Bemutatná röviden a reaktor- és készülék-karbantartó osztály tevékenységét? Melyek a legfőbb feladataik?

– Az osztályon három szervezeti egység, a reaktor-karbantartó üzem, a készülék-karbantartó üzem és a vizuális technika és manipulátorkezelő csoport munkálatainak összehangolása
a feladatom. Ez a tevékenység embert próbáló

nak hosszát (azaz a kritikus utat), ezért különösen fontos, hogy felkészülten, jól szervezetten és pontosan végezzük a munkánkat.

– Milyen szakmai utat jártál be a jelenlegi beosztásodig?

– A középiskolát – mint oly sok kolléga – Pécsett, a Vegyipari Gépészeti Szakközépiskola
atomerőmű-gépész szakán végeztem. A BME
paksi főiskolai karának elvégzése után lettem
energetikai üzemmérnök. 1991 augusztusában (tanulmányaim befejezését követően) nyertem felvételt az atomerőműbe. Néhány órai
munkavégzés után az akkoriban még egy év
katonai szolgálatot jelentő kötelezettségemnek
kellett hogy eleget tegyek. 1992 augusztusától
a mai napig a „reaktor körül”, ezen az osztályon
dolgozom, kezdetben karbantartó üzemmérnökként, majd 1996-tól üzemvezetőként.

– Hogyan épül fel, milyen csoportokból áll
a reaktor-karbantartó üzem?

erőműves pályád?
– A paksi atomerőművel a Neutron Kft.-n
keresztül kerültem kapcsolatba, ahol 1997ben kezdtem el dolgozni. Abban az időben
volt a gőzkondenzátorok gyártása és cseréje, valamint több hőcserélő átcsövezése a szekunder körben, az ezekkel kapcsolatos teendők tartoztak hozzám.

– Mióta töltöd be a jelenlegi beosztásodat?

– 2002-ben kerültem a reaktor- és készülékkarbantartó osztályra atomixes munkavállalóként mint technológus, majd műszaki

– A katonaidőmet a GYGV-nél töltöttem,
ekkor határoztam úgy, hogy itt az erőműben
megpróbálok elhelyezkedni. Az első időben
reaktorszerelőként dolgoztam, majd 1989-től
technológus munkakörben tevékenykedtem.
Jelenlegi beosztásomat 1996 őszétől látom el.

– Pontosan milyen tevékenységet végez
a reaktor-karbantartó művezetői egység
csapata?

– A reaktor-karbantartó műhely meglehetősen népes csapat, öt műszakban, műszakonként 10 fős nukleáris szerelői gárda, kiegészülve 2-2 fő darukezelővel (ők ovitos alkalmazásban vannak). A csapat feladata leállások során a reaktor szerelése, karbantartása. Ezenfelül a kiégett üzemanyag szállítá-

– Hogyan kerültél
a jelenlegi munkakörödbe?

tően a helyreállítási projektben dolgoztam,
annak fennállásáig. A helyreállítás után újra a reaktor-karbantartó osztály állományában folytattam a munkát, az időközben vizuális és manipulátorkezelő csoport névre
keresztelt szervezet vezetőjeként.

– Általános és
középiskolai tanulmányaimat Miskolcon és Debrecenben
végeztem,
majd ezt követően
mint gépész üzemmérnök hallgató érkeztem
Paksra, a BME és az ESZI közös üzemeltetésében szárnyait bontogató főiskolára. Az alma mater elhagyása után, 1991-ben – mint
ifjú meós – rendszerfelügyelő mérnökként
kezdtem a munkát az erőműben. ’98-ban átkerültem erre az osztályra az újonnan alakult havaria csoport vezetőjeként. Ezt köve-

– A csoport alapvetően támogatói, közreműködői feladatokat lát el a blokkok karbantartása során. Az üzemeltetésünkben álló kamerákkal segítjük a karbantartó szakemberek munkáját. Ezek a speciális vizsgálóeszközök képesek olyan helyekre is eljutni, ahová a személyzet dozimetriai vagy
egyszerűen méretbeli problémák miatt erre
nem lenne képes. Különösen igaz ez a primer köri főberendezésekre, hiszen ezek,
működésük jellegéből adódóan, meglehetősen „goromba” munkakörnyezetet jelente-

– Melyek a fő feladatai az általad vezetett
csoportnak?

feladat, hiszen 96 fő az osztály létszáma, és ebből adódóan folyamatosan vannak személyi feladatok. Szakmailag kiemelt szerepet töltünk
be a főjavítások alkalmával, hiszen a főjavítások
hosszát meghatározó feladatok (kritikus úti
munkák) mindig nálunk képződnek, és ehhez
igazodnak a társosztályok munkái. Ezen karbantartási munkákra fontos, hogy a felkészülésünk a főjavítás megkezdése előtt eredményes és alapos legyen (sok karbantartó eszközzel, célgéppel, manipulátorral rendelkezünk,
melyeket üzemeltetni és karbantartani kell).
Továbbá feladataink közé tartozik a kiégett
fűtőanyag mozgatása, szállítással kapcsolatos
technológia végrehajtása úgy a PA Zrt., mint a
KKÁT területén. A nyomástartó edények ciklikus karbantartását külső vállalkozó irányításával oldjuk meg. Ellenőrzéseket végzünk min-

den főjavítás valamennyi megbontott főberendezésén, ezáltal biztosítva a fővízkör idegentest-mentességét. Természetesen ennek a csoportnak vannak eszközei azokra az esetekre,
amikor az ellenőrzés alatt feltárt idegen testeket el kell távolítani.

– A nagyobb létszámot a folyamatos 1H-s
munkarendben dolgozó, reaktor-karbantartó
műhely adja, élükön a reaktorszerelés-vezetővel. A szerelésirányító csoport öt főből áll,
technológusokból és szerelésirányító mérnökökből.

– Bár a legfontosabb feladataitok a leállások idején vannak, bizonyára a karbantartási időszakokon kívül sem unatkoztok.

– A reaktorberendezés karbantartása mellett a kiégett üzemanyag KKÁT-ba történő kiszállítása során a C-30-as szállítókonténerek
emelései, szerelési munkái is hozzánk tartoznak. A kazettaátrakó gépek revíziós és átszállítási tevékenységei mellett a KKÁT gépészeti
berendezései döntő többségének karbantartása is hozzánk tartozik. Igen nagyszámú és igen
speciális karbantartó berendezéseink, eszközeink vannak. Ezeknek az eszközöknek kell az

ellenőr, a fővízköri készülék karbantartásához kapcsolódó műszaki munkák elvégzése
volt a fő feladatom. 2008-ban lettem a készülék-karbantartó üzem vezetője.

– Pontosan milyen tevékenységet végez
a készülék-karbantartó üzem? Melyek a
legfőbb feladatok?
– Üzemünkhöz tartozik az erőmű hőcserélőinek, tartályainak, valamint a szűrők
egy részének karbantartása, tisztítása, illetve a társszervezetek által a berendezéseinken végzett feladatok koordinálása.

sával kapcsolatos manipulációk végrehajtása, a blokki átrakógépek és a KKÁT-átrakógép karbantartása, a reaktorszereléshez
használt nagyszámú eszköz, berendezés karbantartása. Munkánkat nehezíti, illetve nagyobb odafigyelést igényel, hogy nukleáris
körülmények között kell dolgoznunk (sugárvédelem, tisztaszerelés).

– Szerelésvezetőként melyek a legfőbb
feladatai?
– Fő feladatom e munkák koordinálása, ellenőrzése, kiemelt fontosságú tevékenységek helyszíni irányítása, műszaki problémák megoldásában részvétel, kapcsolattartás társszervezetekkel, a főjavításokra tervezett idő betartása.

nek. Gondoljunk csak például a zónát tartó
kosár tisztasági ellenőrzésére. Ez a terület
az egyik legkellemetlenebb vizsgálandó része a reaktornak, ugyanis a többéves üzem
alatt már meglehetősen felaktiválódott, ráadásul többméternyi bórsavas oldat alatt lapul. Nyilvánvaló, hogy ennek a vizsgálata
közvetlen módon nem végezhető el, illetve
az így elvégzett vizsgálat minősége meglehetősen alacsony szinten mozogna. Azonban a megfelelő kamerák alkalmazásával a
tisztasági vizsgálat igen magas színvonalra
fejleszthető, ami rendkívül fontos a blokkok
üzembiztonságának fenntartása érdekében.
A csoport a jelenleg alkalmazott eszközállománnyal gyakorlatilag a nukleáris gőzfejlesztő rendszer teljes belső felületén képes
megfelelő minőségű, gyors és pontos vizsgálatok elvégzésére. Ezentúl a csoport profiljába tartoznak még azok a tevékenységek

– Milyen szakmai terveik vannak a jövőre nézve?
– A jövő építése kapcsán kiemelten kell
foglalkoznunk az utánpótlás-neveléssel,
ugyanis sok kollégánk fog nyugdíjba vonulni.

– Milyen elismerésekben részesült?

– Mely munkát emelné ki, amelyben az
önök szervezeti egységének jelentős része volt?

– Kiváló Karbantartói Díj és Céggyűrű elismerésben részesültem.

– Az elmúlt években aktívan kivettük részünket a sérült fűtőanyag eltávolításából. Elmondható, hogy dolgozóink vállvetve együtt
dolgoztak az orosz szakemberekkel. Azt gondolom, hogy a szokásos feladatok mellett ez a
munka „felejthetetlen” élményeket jelentett az
osztály életében. Az elmúlt hetek japán eseményei még jobban rámutatnak az akkori tevékenységünk nagyságára.

– Nős vagyok. Feleségem a paksi földhivatal munkatársa. Két lányom van, Gabriella az utaztatási csoportban, Veronika lányom
gyógytornászként dolgozik.

adott blokkok főjavításain rendelkezésre állnia, ezért szintén rendszeres feladatatunk azok
folyamatos karbantartása, illetve a szükség szerinti átszállítása egyik kiépítésről a másikra.
Feladatunk még például a reaktor-főosztósík
nikkelgyűrűinek készre gyártása, a reaktorcsarnoki egyéb emelési munkáknak a kiszolgálása, és természetesen a szakmai szinten tartó oktatásokon történő részvétel is.

végzésünk megbízhatóságát, minőségét, hatékonyságát folyamatosan fejlesztenünk kell.

– Mi jelenti számodra a legnagyobb szakmai kihívást?

– Évek óta azt tapasztalom, hogy az elvárások, a követelmények, a feladatok folyamatosan nőnek, az erőforrások pedig egyre korlátozottabban állnak rendelkezésre. A legnagyobb szakmai kihívásnak azt tartom, hogy
ezeknek a körülményeknek meg tudjon felelni az üzem. Így azon kell munkálkodni,
hogy például a „gyenge láncszemeket” megtaláljuk. Ezalatt azt értem, hogy a munka-

– Bemutatná, kérem, a családját is?

– Mi a hobbija, mivel tölti szabadidejét?

– Szabadidőmben legszívesebben a vitorlázással foglalkozom az ASE VSC-ben, de közel áll hozzám a kosárlabda is (mai napig az
ASE OLD BOYS-ban).
Gy.Ny.P.

– Mennyire fontos a munkád során a jó
kapcsolat más szervezetekkel?
– Több szakmai szervezet munkájával is
összefonódik a feladatkörünk, így a jó kapcsolat nagyon fontos. Természetesen én is akkor érzem jól magam a munkám során, ha a
társszervezetekkel, személyekkel korrekt,
megbízható, együttműködő és együttműködni akaró magatartást tapasztalok, illetve tanúsítok. Szerencsére e területen szinte csak
kedvező tapasztalataim vannak.

– Mivel töltöd a szabadidődet?

– Legfőbb „hobbim” a lánykám, Sára, aztán jön csak a többi: tekeklubban csapatommal fényes érmet nyerni, jó időben motorozni és kerékpározni, télen korcsolyázni
és síelni.
Prancz Zoltán

Ez az egyik komoly kihívás. A másik nagy
kihívást mindig a főjavítás jelenti, mivel
sok munkára kevés idő jut. A mindennapi munka is tartogat sokszor újdonságokat, valamint az üzemidő-hosszabbítás
kapcsán is vannak új feladataink. A fővízköri készülékek esetén saját erőforrással végezzük, a primer és szekunder
készülékek esetén pedig az Ovit végzi a
karbantartást, és itt mi ellenőrző tevékenységet folytatunk.

– Pakson lakunk a feleségemmel és két kisfiammal. A párom az ESZI-ben dolgozik, a
gazdasági csoport vezetője, a fiaim 1., illetve
2. osztályosok a Bezerédj általános iskolában.

– Mutasd be, kérlek, a családodat is!

– A szabadidőm a családomé, igyekszünk
minél többet kirándulni, a fiúk sportolnak,
úgyhogy a foci és a kosárlabda kíséri a mindennapjainkat és a szabadidőnket. Ezek mellett, mivel családi házban lakunk, mindig
akad munka a ház körül is.
Gy.Ny.P.

– Mely tevékenységet emelné ki az elmúlt időszakból, amelyre nagyon büszke? Milyen elismerésekben részesült?

– Nem szabad a babérokon ülni, tovább
kell folytatni a még szükséges fejlesztéseket, javítani kell a munkakörülményeket.

– Az 1990-es évek elejétől volt egy 10 éves
időszak, mikor jelentősnek mondható fejlesztéseket hajtottunk végre területünkön (speciális berendezések, technológiák). Ezek eredményeként a kisleállás reaktorszerelési időtartama 15 napra, a dolgozó kollektív dózisa
30-40 mSv-re csökkent (a kezdeti időben ez
100-150 mSv volt). Büszke vagyok, hogy ezekben a munkákban tevékenyen részt vehettem.
A kollégáim javaslatának köszönhetően 2002ben Céggyűrű elismerésben részesültem.

– Milyen szakmai tervei vannak a jövőre nézve?

is, melyek a normál karbantartói technológiákból „kilógnak”. Ilyenek az esetlegesen
feltárt idegen testek, szennyeződések eltávolításai, a speciális vizsgálati igények technikai támogatása, illetve a kisebb karbantartási problémák elhárításában való közreműködés.

– Milyen munkáitok vannak a karbantartási időszakon kívül?

– Az elmúlt években már napi gyakorlat,
hogy a főjavítási időszakon kívül koncentrálódnak azok a tevékenységek, melyek végrehajtása nem kötődik mereven a blokkleállásokhoz. Az üzemanyag-kiszállítások előkészületei, az aknák rekonstrukciós munkáinak állapotfelvételei, a kiégett üzemanyagon végzett vizsgálatok támogatása
mind-mind a csoport főjavításon kívüli tevékenységi körébe tartozik. Természetesen
ez az az időszak, amikor sort kerítünk a szin-

– Mi a hobbid, a szabadidődben mivel
foglalkozol legszívesebben?

– Bemutatná a családját is?

– Feleségem és két lányom van. A lányokkal egyre ritkábban lehetünk együtt,
megkezdték önálló életüket.

– Mi a hobbija, a szabadidejében mivel
foglalkozik legszívesebben?

– Családi házunk van a Balatonnál, így a
szabadidő eltöltésének bizonyos része adott,
boldog vagyok, ha a lányaink is velünk vannak. Amikor lejutok a vízpartra, leginkább
horgászni szoktam. Pár éve elkezdtem pókerversenyekre járni.
Gy.Ny.P.

ten tartó képzésekre, az eszközök éves nagykarbantartására és az esetleges fejlesztések
kivitelezésére is.

– Család, szabadidő?

– Feleségemmel és két gyermekemmel
egy kis családi házban élünk Pakson, amely
mindjárt biztosítja is számomra a rendelkezésemre álló szabadidő hasznos eltöltését,
hiszen mindig van valami tennivaló a házban és a ház körül. Egyébként viszonylag
kevés időt töltök a négy fal között. Kedvenc
elfoglaltságom a sportrepülés, mellyel 16
éves korom óta, immár 25 éve foglalkozom.
Pár éve a barátaimmal együtt építettünk egy
kis sportrepülőt, amellyel meglehetősen sokat repkedek kis hazánk légterében. Ezen túl
a vitorlásszezon hétvégéin az ASE Vitorlásszakosztályában egy igen összetartó csapat tagjaként versenyzek.
Prancz Zoltán
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Súlyosbaleset-kezelési mérőrendszer
kialakítása az atomerőmûben

– Mit értünk közelebbről súlyos baleseten?
– A súlyos baleset ebben az összefüggésben szakkifejezést takar. Az atomenergetikai terminológiában a lehetséges nemkívánatos üzemi események egy pontosan meghatározott körét jelenti. Az atomerőműben
a súlyosbaleset-kezelés szempontjából,
valószínűségi megfontolások alapján elsősorban a következő két baleseti szituációval
célszerű számolni: 1.) 11 mm-es csőtörés a
primer körben; 2.) Teljes feszültségvesztés
a 6 kV-os vezetéken, aminek hatására: megszűnik a szekunder köri hőelvonás, nincs
primer köri vízbefecskendezés és nem mű-

ködik a sprinklerrendszer sem. Ennek hatására az eddigi eljárásokban nem kezelt
technológiai folyamatok játszódnának le.

meg kell itt említeni, hogy a megfelelő, a
baleseti körülmények között is működőképes mérőrendszer kialakítása alapvető fontosságú az atomerőmű blokkjai üzemidőhosszabbításának szempontjából is.

– Mit foglal magába átfogóan a súlyosbaleset-kezelés? Miért szükséges
ennek kapcsán külön mérőrendszer
kialakítása?

– Milyen paraméterek monitorozását
biztosítja a súlyosbaleset-kezelési mérőrendszer?

– A paksi atomerőmű a Westinghouse
közreműködésével elkészítette a balesetkezeléssel kapcsolatos útmutatóját (sbku),
mely azonosítja a súlyosbaleset-kezelés
céljait, a stratégiát, a prioritásokat. Meghatározza a balesetkezeléshez szükséges
rendszereket és azon paraméterek körét,
amelyek ellenőrzése elégséges a balesetkezelést irányítók döntéseinek megalapozásához. A balesetkezelési utasítások használatához, a megfelelő technológiai döntések meghozatalához elengedhetetlen a
technológiai paraméterek monitorozása a
reaktorblokkok minden üzemállapotában,
súlyos baleseti szituációban, illetve azután
is. A jelenlegi beruházás alapvető célja,
hogy súlyos baleseti folyamatok bekövetkezését követően is információkat nyerhessünk a blokkok állapotáról, mely információk alapján megalapozhatjuk a
szükséges beavatkozásokat. A mérőrendszernek egy súlyos baleset során kialakuló extrém körülmények között is működőképesnek kell maradnia. A kapcsolódó paraméterek közül jelenleg is mérjük némelyiket (ilyen például a reaktor kilépőhőmérséklet-mérés, hermetikus tér szintjelzése, pihentető medence szintmérése), de
a súlyosbaleset-kezelés esetére a jelenleg
beépített érzékelők nem felelnek meg a követelményeknek. Mindezek kapcsán azt is

– Az ajánlások és elemzések eredményei,
valamint a súlyosbaleset-kezelési útmutatókat készítő technológusok szempontjait
figyelembe véve alakultak ki a mérendő paramétertípus-csoportok. Ezek a következők:
zóna kilépő hőmérséklet, gőzfejlesztő szintek, primer köri nyomás, hermetikus tér
nyomása, hermetikus tér vízszintje, reaktorakna vízszintje, pihentető medence vízszintje, reaktorcsarnok és hermetikus tér
sugárzási szintje (dózisteljesítmény), H2-O2koncentráció a hermetikus térben.
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Amikor az atomerőmű kapcsán súlyos balesetről, illetve annak kezeléséről esik szó,
feltétlenül előre kell bocsájtani a következőket: a súlyos balesetekre irányuló intézkedések nem azt jelentik, hogy reális esélye
van egy ilyen jellegű baleset bekövetkezésének. Éppen ellenkezőleg: az üzemeltetés
rendkívül szigorú biztonsági szempontjai
követelik meg az olyan extrém eseményekre történő felkészülést is, amelyeknek bekövetkezési valószínűsége gyakorlatilag
elenyésző. Az úgynevezett Súlyosbalesetkezelési mérőrendszer kialakítása ennek a
felkészülésnek
egy jól körülhatárolható részterületét képezi. A témáról a kivitelezést
irányító szakember, Ignits Miklós
műszaki főszakértő
adott átfogó tájékoztatást.

Egy speciális mérőmű: hermetikus téri folyadékúszós iker szintmérő a beszerelés előtt

földrengésálló épületeken halad keresztül. Itt
célszerű a meglévő optikai kábel nyomvonalának megerősítése, illetve szükség szerint új
kiépítése. Az adatgyűjtő és megjelenítő rendszer ABB gyártmányú, korszerű ipari folyamatirányító rendszer komponensekből épül
fel, a mérőkészülékek minősített, nukleáris
referenciájú gyártmányok. A szoftverrendszer – az adott feladatra kidolgozva – biztosítja a mérések kijelzését és az sbku-állapotdiagramok és utasítások megjelenítését.

– Hogyan épül fel a rendszer?
– A mérési eredményeket a hermetikus
térből való kilépési pontok közelében, de védett helyen elhelyezett adatgyűjtők (4 független kontroller) telepítésével biztosítjuk.
Az adatgyűjtők földrengésállóságát igazolni
kell. (Az erőműben már kerültek beépítésre
intelligens adatgyűjtők és PC-k földrengés-állósági követelményekkel rendelkező technológiákban, például a generátor-vészürítő
rendszerében.) A blokki adatfeldolgozókhoz
korszerű optikai hálózaton keresztül kapcsolódnak az ipari földrengésálló kivitelű
megjelenítők, a blokk-, illetve a tartalékvezénylőkben, valamint a Védett Vezetési Ponton. A jelenlegi külső optikai kábelkapcsolat
az adatátvitelre nem alkalmas, mert nem

– Hol tart, illetve milyen ütemezésben
valósul meg a beruházás?
– A súlyosbaleset-kezelési mérőrendszer
műszerezési feladatát 2009 végén kapta meg
a projekt. Ekkor rendelkezésünkre álltak a
zsűrizett műszaki tervek és az ezeket elfogadó elvi hatósági engedély, valamint a pro-

jektköltségvetés MVM-szintű engedélyeztetése. 2010-ben további elemzéseket végeztettünk az elvi engedélyben megfogalmazott követelmények kapcsán, és ezek ismeretében
eltéréskezelést kellett készíteni. Többszöri
egyeztetés után rögzítésre kerültek a mérőkészülékek típusai és a folyamatirányító
rendszer is. Megtörtént a fővállalkozói szerződés megkötése (az Ovit Zrt.-vel) és a főbb
alvállalkozók, beszállítók kiválasztása. 2010ben az ősz folyamán elkészültek az 1. blokki
műszerezés kiviteli tervei, az üzembe helyezési munkaprogramok és a beszerzési dokumentáció. Benyújtottuk a különböző engedélyezési kérelmeket. Jelenleg ezek hatósági elbírálása még folyamatban van, de március elejére várhatóan jóváhagyják őket. 2011
elejére számos gyártóművi átvételt, teszteléseket ütemeztünk, ezek rendben zajlanak.
Ennek alapján az 1. blokki főjavítás kezdetére (március közepe) a beépítendő eszközök,
speciális kábelek/szerelvények a helyszínen
rendelkezésre állnak. Az 1. blokkon az idei
hosszú főjavítás alatt kell kiépíteni és üzembe helyezni a mérőrendszert. A főjavítás utáni, hermetikus téren kívüli munkavégzés
magába foglalja a VVP-telepítést, valamint a
teljes rendszer üzembe helyezését és próbaüzemét. Mindezen kivitelezési tevékenységek nagy odafigyelést, feszített és jól megtervezett munkavégzést jelentenek mind a
szerelők, üzembe helyezők és projektfelelősek, mind az átvevők részéről.
Mindezekkel párhuzamosan folyik a 2–4.
blokki kiviteli tervek készítése és zsűrizése. 2012–2013-ban az előzetes ütemezés szerint valamennyi blokkon befejezzük a kivitelezési és üzembe helyezési munkákat.
Prancz Zoltán

Szakmák az atomerőmûben

Törjék Zsigmond,
tömörtelenségelhárító
– Mióta dolgozol az atomerőműben?
– 1986-ban kezdtem, másfél évig a Neutron
Kft. elődje alkalmazott, 1988 márciusától
nyertem felvételt a céghez. Ekkor alakult a tömörtelenségelhárító csoport, ahol azóta is dolgozom. A csoportban 9-en, a műszakomban
4-en vagyunk, dekádrendszerben 6 napot dolgozunk hétfőtől szombatig, 12 órás munkarendben, ezt követően 8 napunk szabad.

– Mi a tömörtelenségelhárítók feladata?
– A csoportunk a csővezetékek ideiglenes
javítását, az üzemelő rendszerek tömörtelenségelhárítását végzi. Lényeges, hogy ezeket a rendellenességeket üzem alatt javítjuk

ki, így nem kell visszaterhelni, illetve leállítani sem az adott, sem a kapcsolódó berendezéseket. Mivel a javított primer és szekunder köri csővezetékekben általában nagy
üzemi nyomás (40–80–100 bar) uralkodik,
túlhevített gőz áramlik, ezért ez a munka
nagyon veszélyes. A kivitelezés során a speciális „Furmanite” technológiát alkalmazzuk, ennek lényege, hogy bármilyen legyen
is az üzemi nyomás, az üzemi hőmérséklet
(akár 600°C és 350 bar) vagy az áramló
anyag, minden helyzetre és célra van speciális tömítőanyag. A csővezetékeken kialakult egyedi hibákra egyedi célszerszámokat
készítenek a gépműhelyben. Egy ilyen szerszám két részből áll, amit bilincsszerűen felhelyezünk a problémás szakaszra, majd a
(megmunkálás során az adott helyzetnek
megfelelően, a belső oldalon kialakított) vájatba préseljük be a képlékeny tömítőanyagot. Az anyag kezdetben hőre lágyul, később
pedig a hő hatására megszilárdul. Ez ideiglenes megoldás addig, amíg a leállásoknál

ezeket a sérült csőszakaszokat ki nem cserélik. A technológia alkalmazható a csővezetékek csatlakozókarimái közötti tömítések
hibáinál is. Ekkor is először egy egyedileg
gyártott bilincset teszünk fel, ezután a kari-

ma közötti hézagot kitöltjük az ennek a célnak megfelelő speciális tömítőanyaggal.

– Milyen emlékezetes feladatokat sikerült végrehajtani az évek során?
– Amióta itt dolgozom, a 25 év alatt sok
nehéz, mégis szép feladatunk volt. Mind a
négy blokkon több alkalommal is végeztünk olyan munkát, ami az adott blokkot
megmentette a leállástól. Az, hogy a meghibásodott berendezéseken, nyomás alatti
tömítéseken lekapcsolás és állásidő nélkül
tudjuk a tömörtelenségi problémákat elhárítani, nagy anyagi veszteségektől óvta/óvja meg az erőművet.

– Vezető szerelőként milyen a kapcsolatod a kollégákkal?
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Sorozatunkban a paksi atomerőműben alkalmazott szakmákat és e szakmák jeles képviselőit mutatjuk be. Ezúttal a karbantartási
igazgatóság szerviz főosztályának tömörtelenségelhárító csoportjához látogattunk.

– 18 éve vezetem ezt a műszakot, azóta
változott a csapat, fiatalodott a gárda. Egy
kolléga van, aki velem egyidős, és már 17 éve
itt dolgozik. Természetesen a fiatal kollégákkal is nagyon jó a kapcsolat, családias jel-

leg uralkodik, jó a hangulat közöttünk, könynyen megtaláljuk a közös hangot a munka
során. Zajos térben végzett munka alkalmával sokszor mutogatásból is meg kell érteni
a másikat, ezért a rutin is sokat számít.

– Hobbi, család?
– Feleségem a madocsai vegyeskereskedésünkben dolgozik. Három lányunk van,
a legidősebb 28 éves, egy paksi áruházban
osztályvezető, középső lányom 17 éves, középiskolás, a legkisebb 8 éves, a madocsai
általános iskolában 3. osztályos.
A hobbim a futball, a Madocsai Sportegyesület alelnöke vagyok, nagyon jó a
kapcsolatom a játékosokkal. Én vagyok a
csapat mindenese, sokat járjuk együtt a
megyét.
Családommal rendszeresen kirándulunk, nagyon szeretünk kerékpározni, és
mivel közel van hozzánk a Duna, ezért
gyakran lejárunk a partra sétálni.
Kárpáti Viktor

Üzemlátogatás – új munkavállalók számára
sa, hanem a biztonságos üzemeltetéshez szükséges munkakultúrának és a helyes viselkedésformáknak a bemutatása a gyakorlati képzés során. A sugárveszélyes munkakör betöltésének képzettségi- és vizsgakövetelményeit
törvényi és atomerőművi rendeletek szabályozzák. Az elméleti képzés során a munkavállalók alapszinten megismerik az ionizáló
sugárzás fizikai, biológiai és élettani hatásait,
az atomerőmű sugárvédelmi tevékenységét
csakúgy, mint a primer köri munkavégzésük
során betartandó sugárvédelmi szabályokat.
Az elméletben megszerzett ismeretek gyakorlati alkalmazását, betanulását a képzési
program szervezett üzemlátogatás keretében biztosítja. Kötelező részvétellel a Belépőképzés „B” moduljának üzemlátogatása
során a primer köri munkafelvétel, munkavégzés és kilépés rendje nyer bemutatást,
majd valamennyi új munkavállaló önállóan
végre is hajtja ezeket a feladatokat, valós
munkakörnyezetben.
Az MSSZ vonatkozó előírásának megfelelően
a primer körbe belépni az Egészségügyi épületen (Eü.) keresztül lehet, ezért itt a belépőkre a földszinti bejáratnál kialakított személyi
ellenőrzés vár. A belépőkártyás és kézgeometriás azonosítás után az oktatásban részt vevők megismerhetik az épület első emeletén
található karbantartás-irányító központtal és a

személyi dozimetriai laboratóriummal kapcsolatos tudnivalókat. Ezután a primer körben
rendszeresen munkát végzők személyi dozimétereinek (filmdoziméter) a tárolását biztosító rekeszek megtekintése következik, majd
a kísérő saját rekeszéből kiveszi a dózismérőt.
A humán igazgató írásos engedélyével a csoport az Eü. épület II. emeletén található központi egészségügyi zsilipen keresztül léphet
be az ellenőrzött zónába. A zsilip biztosítja a
személyzet átöltözését, tisztálkodását. Itt a csoport valamennyi tagja teljes körűen átöltözik.
Ezután az elektronikus operatív dózismérőnek a munkavállalóval és a munkavégzést engedélyező utasítás számával történő összerendelése zajlik, majd belépési engedély kérésére a dozimetriai szolgálat által engedélyezett blokkra. A dozimetriai vezénylő közelében történik a szolgálatnál igényelhető kiegészítő egységgel ellátott elektronikus doziméter helyes használatának bemutatása, továbbá a speciális büfé használatára vonatkozó előírások értelmezése. A közlekedőfolyosónál fel kell venni az alapvédőruhához tartozó cérnakesztyűt. A forgókapun áthaladva, a
reaktorcsarnokba eljutva a csoport tagjai tájékoztatást kapnak a főbb gépészeti berendezések elhelyezkedéséről és az itt folyó munkákról, a hulladékkezelés rendjéről, a telepített legfontosabb sugárvédelmi mérőeszkö-

zökről. Megismerik a telepített sugárvédelmi
mérőeszközök és/vagy az elektronikus doziméter figyelmeztető szinttúllépés esetén végrehajtandó utasításokat. Gyakorlatban láthatják a berendezések, eszközök átmeneti tárolási módját, szükség esetén azok árnyékolását.
A javítózóna megtekintése lehetőséget biztosít az ott kihelyezett kiegészítő védőfelszerelések felvételére és az ilyen típusú munkahelyen betartandó szabályok megismerésére, értelmezésére. Az állandó egészségügyi zsilipen
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Az atomerőműbe munkavégzés céljából érkező újonnan foglalkoztatott munkavállalók a
foglalkozás-egészségügyi szolgálat mellett az
oktatási szervezettel, illetve munkatársaival
találkoznak először. Az oktatási szervezet célja nemcsak az atomerőművel kapcsolatos műszaki és biztonságtechnikai ismeretek oktatá-

egyenkénti áthaladást követően kerül sor a felületiszennyezettség-mérésre, a kapott eredmények értelmezésére, a védőcipő dekontaminálására. Az üzemlátogatás lehetőséget biztosít a korlátozottan és a nem kezelhető helyiségek, továbbá a nemrég kihelyezett mutterminálok használatára vonatkozó szabályok
gyakorlati oktatására csakúgy, mint a +14 m-en
található védőfelszerelések, illetve elsősegélynyújtó hely megtekintésére. A sugárkapuban alaposan végrehajtott felületiszennyezettség-mérés után az elektronikus doziméter
szétrendelése következik, majd lehetőség nyílik a fali kutaknál való felfrissülésre. Az ellenőrzött zónából történő kilépés szabályait
követve átöltözés, tisztálkodás, sugárkapuhasználat, aztán létszámellenőrzés után a Karbantartó Gyakorló Központ (KGYK) megtekintése következik.
A KGYK egy igazi kincsesbánya, ahol az atomerőmű legfontosabb berendezései valós méretükben, inaktív környezetben tekinthetők meg.
Itt rá lehet csodálkozni a hatalmas méretekre,
reaktorberendezésekre, armatúrákra, szivattyúkra, sőt még „kalandtúrára” is mód nyílik a gőzfejlesztő berendezés belsejébe. A központban dolgozók bizonyságot adva segítőkészségükről, olykor még rövid szakmai élménybeszámolóval is színesítik a képzési
programot.
Bodnár Róbert
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Igazgatósági munkavállalói fórumok
március 22-én a
Fukushima–1 atomerőmű balesetéről, a következményeként várható
intézkedésekről és aktuális feladatokról tartott vezetői fórumot.

a bővítésről, és amikor az 1. blokk üzemidő-hosszabbítási kérelmét idén benyújtjuk a hatósághoz. Az úgynevezett stresszteszt során várhatóan létesítményünk
földrengésállóságát, tűzbiztonságát és
extra körülmények közötti működését
vizsgálják majd. Az üzemidő-hosszabbítás jegyében is zajló főjavítás kapcsán a
vezérigazgató kiemelt figyelmet kért minden vezetőtől, aláhúzva, most a társaságunkról kialakított pozitív kép, a bizalom
megtartása a tét. Jelenleg egyetlen, bármilyen hírértékű esemény is a közvélemény túlzott reakcióját válthatja ki.
A vezérigazgató kitért az MVM stratégiájára, melynek elvárásai három területen érintik működésünket, mint a hatékonyságjavítás, az üzemidő-hosszabbítás
és a bővítés előkészítése. Utóbbi kapcsán
kiemelte: a tulajdonos részéről továbbra is
erős a szándék a folyamat végigvitelére.

HAMVAS ISTVÁN

A japán erőműnél történteket Radnóti
István foglalta össze. A biztonsági igazgató
kronológiai sorrendben haladva vázolta az
eseményeket a földrengéstől kiindulva a cunami erőmű területére történő becsapódásán át a reaktorépületek sérüléséig. A biztonsági igazgató előadása végén a jelenlegi
helyzetről elmondta: a váltakozó áramú betáplálást kiépítették a 2. blokkhoz, ahonnan
továbbviszik a többi blokkhoz.
Az összefoglaló után Hamvas István elmondta: a nukleáris iparra a japán események nagy hatást gyakorolnak, és ezt
nem lehet figyelmen kívül hagyni akkor,
amikor a kormány a közeljövőben tárgyal
SÜLI JÁNOS vezérigazgató-helyettes az ál-

BOGNÁR PÉTER igazgató a humán igazgatóság fórumán összegezte az előző évet,
és vázolta az irányítása alá tartozó szervezeti egységekre váró ez évi feladatokat.
Az igazgató beszámolt a társaság életében
bekövetkezett szervezeti változásokról,
melynek következtében csökkent a vezetői szintek száma és egyszerűsödött a
szervezeti séma. A bér- és tb-csoport átkerült a gazdasági igazgatóságról a humán igazgatóságra, és fontos humán igazgatóságot érintő változás a humángazdálkodást támogató csoport létrehozása
is. A szolgáltatást – feladatkörének bővülése miatt – főosztályi szintre emelték.
Kitért a vállalat tavalyi termelési, gazdasági és biztonsági mutatóira, melyek közül hangsúlyosan említette, hogy nem
volt INES 0-nál magasabb besorolású eseményünk, és hogy a 2010-es volt az első

tönzési rendszer elemeként 2011-ben is
300 millió forint áll rendelkezésre a fedezetnövelő javaslatokra, intézkedésekre. Ebből a célból a tulajdonos engedélyével tavaly tizenegy munkatársunk részesült jutalomban.
A vezérigazgató felhívta a figyelmet a
túlóra- és készenléti keret felhasználásának csökkentése érdekében hozott cégvezetői döntésre, melynek célja a hivatalos távozások és kiküldetések vezetői ellenőrzésével együtt a munkaidőalap jelenleginél hatékonyabb kihasználása. Áprilisban indul a munkakörelemzés és -értékelés folyamata. A nyugdíjazás kapcsán
megtudtuk, hogy idén 39-en jelezték
nyugállományba vonulási szándékukat,
és a létszámgazdálkodás érdekében 26 fő
pótlása történik majd azonos vagy más
munkakörben – elsősorban cégen belül.

Hamvas István beszámolt arról, hogy a
PA Zrt. Igazgatósága elfogadta a cég üzleti
tervét, melyet a közgyűlés áprilisban tárgyal. A csoportszintű megállapodás alapján
közel négyszázalékos bérnövekménnyel lehet számolni, ám ez a bruttó 550 ezer forint

feletti alapfizetésűekre nem vonatkozik
majd. A vezetőknek osztályvezetői szinttől
fölfelé nem lesz alapbéremelés. Azok a dolgozók, akiknek nettó bérük csökkent az
adóváltozással, áprilisban hó közi kifizetéssel korrekcióban részesülnek. Az ösz-

sági társaság. Cégünk jövőjét együtt építjük, a folyamatok, a stratégia fejlesztése, kialakítása éppúgy a mi feladatunk is. Felhívta a figyelmet arra, hogy lehetőségünk
van az MVM-társaságcsoport stratégiájának formálására. Az irányelveket már lefektették, a PA Zrt.-től a tulajdonos továbbra is azt várja el, hogy a lehető legnagyobb biztonság mellett a legolcsóbban és
a legtovább üzemeltesse a paksi blokkokat.
A vezető beszélt a tavalyi termelési eredményekről. Kiemelte: abban, hogy 2010ben a tervezetthez képest 330 GWh-val
több áramot termeltünk – a teljesítménynövelésen túl – jelentős része volt a nemzetközi mércével is magasnak számító tel-

jesítmény-kihasználási mutatónak, amely,
ha a 4. blokknál nem jön közbe egy plusz
tíznapos javítást igénylő probléma, akkor
a 91 százalékot is elérte volna. A főjavításokkal kapcsolatban megjegyezte, hogy törekedni kell az időszükséglet csökkentésére, hiszen további tartalékok már csak
ezen a területen állnak a cég rendelkezésére. A zavartalan termelés a fedezete a sikeres gazdálkodásnak – hangsúlyozta
Süli János. A termelési eredményeken túlmenően aláhúzta, hogy 2010-ben a magas
termelési eredmény mellett sem volt
INES 0-nál magasabb besorolású, illetve
ÜV1-es eseményünk, ami a biztonsági kultúra megfelelőségét támasztja alá.

Az üzemidő-hosszabbítási (üh) program végrehajtása az 1. blokkon a finiséhez érkezett. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy idén be kell nyújtani a további 20 év üzemelést célzó engedélykérelmet az Országos Atomenergia-hivatalhoz (OAH). A határidő 2011. december
14., de jó esély van arra, hogy ezt őszig
összeállítsuk. A hatóságnak ezt követően
egy éve van arra, hogy megvizsgálja: a
korábban jóváhagyott üh-program alapján a vállalat minden feladatát teljesítette-e. Süli János lapunknak ennek kapcsán
elmondta: a hatóság és a PA Zrt. között
ezen egy esztendő alatt folyamatos lesz a
párbeszéd, az OAH esetleges kéréseit cé-

günknek lesz módja teljesíteni. Az
1. blokk üzemidejének meghosszabbítása mellett a másik három blokk lehető
legmagasabb biztonsági szint melletti hatékony működtetése a mindennapi munkát jelenti idén is a vállalat minden dolgozója számára – emelte ki Süli János,
aki végezetül megemlítette: a paksi atomerőmű bővítéséhez szükséges forrást is az
1–4. blokk biztonságos, hatékony üzemeltetésével kell megteremteni, ez biztosítja azt, hogy Pakson további 60–70 évig
lesz munka. Ennek szellemében való
munkavégzést kért idén is munkatársaitól, akiknek tavalyi munkáját ezúton köszönte meg.

teljes olyan évünk, amikor mind a négy
blokk emelt teljesítményen üzemelt.
A munkakörelemzés és -értékelés
(mkeé) kapcsán a humán igazgatóság vezetői felkerestek több versenytársat
(E.ON, Elmű), hogy lássák, ott miként
végzik feladataikat a munkatársak. Nyilvánvalóvá vált, hogy a PA Zrt.-nél is megvalósítható az mkeé átgondolt, szisztematikus elvek mentén. Továbbra is fontos ugyanakkor, hogy átlátható, igazságos és méltányos munkaköri besorolási

rendszer működjék cégünknél, a prioritások átgondolása a nyugdíjba vonulók
pótlásánál is kiemelt fontosságú. Itt hívta fel a figyelmet a vállalati korfára, melyen látható, hogy az elkövetkező években ismételten megemelkedik a nyugdíjazások száma, különösen a hölgyeknél.
Fontos információ ezzel kapcsolatban,
hogy nem mindig ott pótolják a távozó
szakembert, ahonnan leszámolt.
Az igazgató szólt a tavaly már pénzkerettel is ellátott teljesítmény- és kompetenciaértékelésről, említve, hogy jellemzően
pozitív visszhangja volt
a rendszernek, a tapasztalatokat pedig
most gyűjtik össze az
intraneten és az igazgatóságoknál.

Idén nagy fontossággal bír a 2012-es
WANO-partneri vizsgálatra való felkészülés. Kiemelt figyelmet kell fordítani az
MVM-es adatbekérések teljesítésére, hogy
minél hamarabb elkészülhessen a vállalatcsoport stratégiája, melyet majd az
MVM közgyűlése fogad el. Idén folytatódik
a tavaly elindított költséghatékonysági
program. Természetes elvárás, hogy a PA
Zrt. biztonságosan, gazdaságosan termeljen, és az igazgatóság lássa el az üzemidőhosszabbításból és a bővítés-előkészítésből adódó feladatait. Idén cégszinten 215
ezer órás a túlórakeret, törekedni kell arra, hogy 2011-ben ne fordulhasson elő,
hogy a mozgó bér terhére kelljen átcsoportosítani a megnövekedett túlórák kifizetésére pénzt. Bognár Péter elmondta,
hogy nem lehet tovább halogatni a Rekö felújítását, a munkálatok a tervek szerint

szeptember 26-án kezdődnek, és várhatóan 6–7 hónapot vesznek igénybe.
A fórumon ezt követően a jóléti osztály
vezetője, dr. Angyalné Kiss Bernadett foglalta össze a hozzá tartozó szervezeti egység szerteágazó tevékenységét a vbkj-ügyintézéstől kezdve az utaztatáson át a rendezvények megszervezéséig. Ezután
Frányó István az oktatási főosztály képviselőjeként összegezte a szervezet 2010es tevékenységét, eredményeit, és vázolta az idei célokat, mely tíz területen ad feladatot a főosztálynak a szinten tartó képzések szervezésétől kezdve a nyelvi képzésekkel bezáróan.
A fórumon is elhangzott a kapacitásbővítési igazgatóság előadása, valamint
hallhattunk az érdekképviselet tavaly elért eredményeiről, aktuális feladatairól.
Összeállította: Vöröss Endre

FOTÓ: VÖRÖS ENDRE

tala tartott fórumon összegezte az irányítása alatt álló szervezeti egységek idei feladatait, illetve vonta meg az előző esztendő mérlegét. A fórumon ezúttal is lehetőséget kapott egy-egy előadó a Padosz, a
munkavédelem és a Lévai-projekt részéről.
Süli János vezérigazgató-helyettes hangsúlyozta: abban, hogy a paksi atomerőmű
elfogadottsága tavaly rekordszintet ért el,
jelentős szerepet játszottak azon szervezeti egységek, melyek a hátteret biztosítják
a vállalat operatív munkáját végzők számára. A lakosság tájékoztatása, illetve a jogi, informatikai szakemberek jó munkája
nélkül nem működhet egy ekkora gazda-

FOTÓ: LOVÁSZINÉ

Folytatódtak az atomerőmű vezetői által az év elején megkezdett fórumok sora. A munkavállalók számára március 1-jén Süli János vezérigazgató-helyettes,
március 9-én Bognár Péter humán igazgató szervezett fórumot, és március 22-én Hamvas István tartotta meg tájékoztatóját.

A PA Zrt. részéről – Hamvas István vezérigazgató megbízásából – Bognár Péter
humán igazgató köszöntötte a társasághoz az elmúlt négy hónapban belépett új
munkatársakat. A tizenhárom új kollégának ezt követően az adott igazgatóság vezetője is gratulált, sikeres munkát és jó
egészséget kívánt. Új belépők a gazdasági igazgatóságon: Ambrózy Attila,

Damjanovits Eszter, Hajdu István, Kun
Aliz, Szepesi Nikolett, Sziklai Marianna
Éva; az üzemviteli igazgatóságon: Hirczi
Csaba; a biztonsági igazgatóságon: Kiss
Zoltán, Horváth Róbert és Kató Zoltán; a
vezérigazgató-helyettesi szervezetnél:
Pintér Edina; a karbantartási igazgatóságon: Nagypál István; a műszaki igazgatóságon: Rauth Tamás.

FOTÓ: LOVÁSZINÉ

Új belépők köszöntése

Az érdeklődés középpontjában: társaságunk saját üdülői
A Paksi Atomerőmű Zrt. munkavállalói,
nyugdíjasai és családtagjaik számára széles
körű szolgáltatásaival jelenleg három üdülő
áll rendelkezésre. Az üdültetéssel kapcsolatos feladatokat a humán igazgatóság jóléti
osztálya végzi. Dr. Angyalné Kiss Bernadett
jóléti osztályvezetőtől a társaság saját üdülőinek helyzetéről, az üdülőkbe történő
jelentkezési lehetőségekről, illetve a szobafoglalási rendszerről kaptunk tájékoztatást.
A balatonfüredi Rekreációs Központ (Rekö)
46 légkondicionált szobája televízióval, minibárral és WIFI-s internetkapcsolattal felszerelt. Az étkezés svédasztalos büféreggelivel és
vacsorával biztosított, az ebéd menü-, illetve
á la carte ajánlatból választható. A szolgáltatások ajánlata: uszoda, jacuzzi, szaunák, szolárium, fitneszterem, kültéri tenisz- és kosárlabdapálya, masszázs, gyógytorna. Az üdülő

konferenciák és rendezvények lebonyolítására egyaránt alkalmas. A Rekö-höz tartozó
Koloska Marina Kikötőben 5 kétágyas szoba
van kialakítva. A Balaton a vízi sportokat kedvelők részére nyújt számos lehetőséget, a
Balaton-parti települések pedig élményszerző
kirándulóhelyek. 2011. szeptember végétől
várhatóan jelentős felújítási munkák kezdődnek a Rekreációs Központban.
A Fenyves üdülő Sopron határában, csendes, nyugodt környezetben, egy 8700 m2–es
parkban helyezkedik el. Az épület kétszintes,
négy szobája többgenerációs családok,
baráti társaságok, egyidejűleg tizenegy vendég fogadására alkalmas, 2010-ben itt is
megtörtént a klímák felszerelése. A jól felszerelt konyhában és az udvaron lévő grillező használatával saját kezűleg készíthetők
el a kedvenc ételek.
A Fadd-Dombori Pihenőtelep a Duna-holtág

partján található. A kellemes környezetű pihenőtelepen 10 jól felszerelt faházban biztosított az elhelyezés. A térítési díj a reggelit és az
ebédet is magában foglalja. A felnőttek és
gyermekek számára a szabadidős tevékenységhez az alábbi eszközök biztosítottak: asztalitenisz, vezeték nélküli internet, kerékpár,
vízibicikli, gyógytorna, szauna, vízi sporteszközök, különböző társasjátékok, kerti játékok,
homokozó, gyermekmedence. Bográcsos ételek elkészítésére és grillezésre egyaránt lehetőség van.
Mint az köztudott, társaságunk két formában biztosít üdülési lehetőséget munkavállalói és közeli hozzátartozóik számára.
Lehetőség van a társaság saját üdülőjében
kedvezményes üdülést vagy a vbkj-rendszer
keretében üdülési csekket igényelni. Az üdülők igénybevételének szabályait végrehajtási
utasítás szabályozza. Örvendetes, hogy az

üdülés a minimálbér összegéig, 2011. évben
78 000 Ft/fő/év erejéig térítésmentes,
amely a munkavállalókra, a nyugdíjasokra és
közeli hozzátartozóikra egyaránt vonatkozik.
Az üdülőkbe történő jelentkezést 2011ben új program segíti, az igények elbírálása
a végrehajtási utasítás szempontrendszere
alapján történik. A kezelése egyszerű, az
útmutató a programba történő belépést
követően letölthető. A fentieken túl termé-

szetesen papíralapú jelentkezésre is van
lehetőség. 2011. évben az előző évekhez
képest jóval nagyobb volt az érdeklődés,
eddig 1211 fő adta le üdülési igényét. 2010.
évben mind a Rekö-ben, mind Sopronban az
eltöltött vendégéjszakák száma (2005–
2010. éveket vizsgálva) a legmagasabb volt.
A Rekö-ben 2010. évben a rendezvények
száma is jelentősen nőtt.
A fentieket összegezve a szobafoglalási
rendszer működtetésének célja, hogy az
aktív és nyugdíjas munkavállalóink saját
üdülőkbe történő jelentkezését megkönnyítse, átláthatóvá tegye az igénylés folyamatát.
A rendszerből folyamatosan tájékozódni
lehet a szabad férőhelyekről is, elérhetőségének és naprakészségének köszönhetően
elősegíti az üdülők jobb kihasználtságát. A
szabad férőhelyeket az intraneten is folyaKzné
matosan megjelenítjük.
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Műszaki alkotói pályázat nyertesei – 4. rész
Lapunkban folyamatosan ízelítőt adunk a Műszaki Alkotói
Pályázat díjazott alkotásaiból.
A szerzők nyilatkoznak közös
művükről és bemutatkoznak
olvasóink előtt. Ez alkalommal a III. díjasokon a sor.
HIDROAKKUMULÁTORNYOMÁSCSÖKKENTÉS HATÁSA
KISMÉRETÛ CSÕTÖRÉSEK ESETÉN

Az APROS (Advanced PROcess Simulator) egy olyan összetett termohidraulikai szimulációs program, amely képes
reaktorfizikai számítások elvégzésére is.
A kódot a Finn Műszaki Kutatóközpont
és az Imatran Voima finn cég fejlesztette ki atomerőművekben lejátszódó tranziens folyamatok modellezésére. Az
APROS-kóddal az egész rendszer viselkedése vizsgálható mind üzemi, mind
üzemzavari szituációkban. A kód Paksspecifikus modelljének fejlesztése a
nukleáris főosztály fejlesztési és elemzési osztályán folyik.
Pályamunkám során különböző kisebb törésméreteken keresztül vizsgáltam az ÁOKU módosított FR-C.3 utasítása szerinti zónahűtés során a LOCA sikerkritériumok teljesülését, csökkentett
hidroakkumulátor-nyomás mellett és
megemelt 108 százalékos teljesítményen. A számításaim igazolták, hogy az
FR-C.3-ban kezdeményezett 30°C/h-s
szekunder oldali hűtés – 4 HA és 3 TJ figyelembevételével – minden vizsgált
esetben elégségesnek bizonyult a tartós
TJ betáplálás feltételeinek biztosításához és a burkolathőmérséklet növekedésének elkerüléséhez.
HANOL FERENC, ELEMZÕ MÉRNÖK
(FEJLESZTÉSI ÉS ELEMZÉSI OSZTÁLY)

A Budapesti Műszaki Egyetemen gépészmérnökként végeztem 1999-ben, és
turbinagépészként sikerült elhelyezkednem az atomerőműben. Reaktortechnika-szakmérnök lettem 2003-ban. Feleségemmel
Pakson
élünk. Hobbim a horgászat, a helyi horgászegyesületnél versenyszervezői feladatokat látok el.

A CERES KÍSÉRLETI BERENDEZÉS
MODELLEZÉSE AZ ASTEC-KÓDDAL

12RB11W001 II. FOKOZATI, BELSÕ, EGYHULLÁMÚ LENCSEKOMPENZÁTOR CSERÉJE

BUNKÓCZI ANDRÁS,
NYUGDÍJAS

A tervezésen túli üzemzavarok egyik következménye lehet az aktív zóna megolvadása a hűtés hiánya miatt. A reaktortartály alján összegyűlt zónaolvadék hőmérséklete elég magas ahhoz, hogy a tartály fala megsérüljön, és az olvadék kikerüljön a tartályból. Az olvadék-visszatartás egyik módja lehet a tartályfal külső hűtése a reaktorakna elárasztása révén. A tartályfal melletti térben így kialakuló természetes cirkulációs hűtőkör
működőképességének kísérleti igazolására a KFKI AEKI által e célból megépített
CERES kísérleti berendezésen került sor.
A hűtőcsatornában kialakuló kétfázisú
áramlás vizsgálatához elkészítettem a
CERES-berendezés termohidraulikai modelljét az ASTEC súlyos baleseti kódban.
A modell segítségével kódvalidációs számításokat végeztem, melynek során a kísérleti és a számítási eredmények egyezése igazolta, hogy a létrehozott hűtőcsatorna-modellel a kód alkalmas a berendezésben periodikusan változó kétfázisú
áramlás leírására. Ezáltal lehetőség nyílik
a tartály külső hűtés erőművi, súlyos baleseti modellbe történő beépítésére, illetve
a jövőbeli CERES-kísérletekhez előszámítások készítésére.

Gyors számvetést készítettem, és egy kicsit nosztalgiáztam is, ahogy visszanéztem a korábbi években benyújtott pályázatok témaköreit, és sok esetben a társszerzők neveinél megálltam egy kicsit
(Angyal Béla, Dénes László, Szarvas
Krisztián, Gombás Zoltán stb.) – nyilatkozza Bunkóczi András, majd így folytatja: Az alkotói pályázatok kidolgozása során az emberi kapcsolatok átalakultak
barátságokká, a munkakapcsolatok még
szorosabbá, az ügyintézések gördülékenyebbé váltak. Most a 18. alkalommal vettem részt a pályázaton. Egy konkrét műszaki probléma megoldására adtunk be
pályamunkát.

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

TARCZAL LAJOS, ELEMZÕ MÉRNÖK
(FEJLESZTÉSI ÉS ELEMZÉSI OSZTÁLY)

A Budapesti Műszaki
Egyetem Gépészmérnöki Karán, energetikai mérnök szakon végeztem 2006-ban. A
fejlesztési és elemzési
osztályra 2007-ben
pályakezdőként kerültem elemző mérnöki
munkakörbe. Levelező képzésben jelenleg is a BME-n tanulok,
így ez szabadidőm nagy részét kitölti.
ELLENÕRZÕ GAMMA-SPEKTROMETRIAI
MÉRÕRENDSZER TELEPÍTÉSE
A FOLYÉKONYHULLADÉKVÍZ-FELDOLGOZÓ
TECHNOLÓGIA MELLÉ

A cél egy működőképes gamma-spektrometriai mérőrendszer összeállítása és telepítése volt a Folyékonyhulladékvíz-feldolgozó Technológia (FHFT) közelébe, abból a célból, hogy a műszakos folyékony
radioaktív hulladékot kezelő személyzet a
kobalt-60 és a cézium-137 izotópok aktivitás–koncentrációját közvetlenül és gyorsan tudja mérni a laboratóriumi személy-

zet és műszerek igénybevétele nélkül.
A megvalósított technológia egy nagy
tisztaságú félvezető germánium (HPGe)
detektoros mérőrendszer lett, melyhez
minden szükséges berendezés, eszköz,
műszer a laboratóriumunkban fellelhető volt, így semmilyen külső beszerzésre nem volt szükség, ezzel időt és költséget megtakarítva. Ezenkívül jelentős
költséget takarítottunk meg azzal is,
hogy a rendszer üzembevétele óta az
FHFT működése esetén nincs szükség
lakáskészenlétes laboráns személyzet
berendelésére a mérések elvégzése céljából, hiszen azt maguk a hulladékkezelők el tudják végezni ezzel a telepített berendezéssel.
A telepített mérőrendszer által mért
eredmények kiváló egyezőséget mutatnak a laboratóriumi adatokkal, 2010 júniusától novemberéig, nem egészen 5 hónap alatt körülbelül 600 mérést végeztek
el az üzemeltetők a berendezéssel.
MENYHÁRT ÁDÁM, ÖNÁLLÓ MÉRNÖK
VEGYÉSZETI ELLENÕRZÉSI OSZTÁLY

Általános és középiskolai tanulmányaimat Dorogon végeztem, szüleim és testvérem most is ott élnek. A Veszprémi
Egyetemen szereztem okleveles vegyészmérnöki diplomát radiokémia
szakirányon. Az atomerőműhöz 2002ben kerültem önálló mérnökként a radiokémia és analitika laboratóriumba,
jelenleg is itt dolgozom. 2008-ban reaktortechnikai szakmérnöki diplomát is
szereztem a Műegyetemen. Idei évtől
kezdődően egy, a hulladékok laboratóriumi mérésével kapcsolatos NAÜ-s projektben fogok részt
venni, ezért jelenleg
angoltudásom fejlesztésén is dolgozom.
Jelenleg egyedül
élek, egy gyönyörű 4
és fél éves kisfiam van,
szabadidőmet legtöbbször vele töltöm.

DÁVID DONÁT,
BERENDEZÉSMÉRNÖK
(GÉPÉSZ MÛSZAKI OSZTÁLY)

A szeparációs túlhevítő blokk II. fokozatú, egyhullámú lencsekompenzátora
kilyukadt. Ez az egység a köpenyen belül helyezkedik el, védőlemezzel eltakarva. A hozzáférhetőség és az alkatrészek méretei és súlyuk miatt olyan megoldást kellett találni, ami biztosítja a hozzáférhetőséget, a biztonságos munkavégzést, és a berendezésen nem okoz előre nem látható problémákat. Az elgondolásunk szerint az NA1400 mm-es,
nedvesgőz-bevezetés csövét (könyökrészét) megkalodáztuk, a födém szétvágása után kiemeltük a könyökrészt. Elkészítettük a nehéz platformot a munkák
kiszolgálásához, kivágtuk az osztó-terelő lemezeket, majd a betétcső megfogása után kicseréltük az egyhullámú lencsekompenzátort. Megnyugtató érzéssel
töltött el bennünket az a tény, hogy az
ütemterv szerint, időben sikerült elvégeznünk a cserét.
A tervezői felméréseken, helyszíni bejárásokon, társosztályokkal történő
egyeztetéseken, programok készítésén
keresztül a munkák koordinálásában is
részt vettünk.

Új energiacímke a háztartási gépeken
A hatékony és takarékos energiafelhasználás, a tudatos fogyasztói, vásárlói magatartás mindannyiunk érdeke. Fontos segítséget nyújt ehhez a
háztartási gépek energiahatékonyságát jellemző új energiacímkék bevezetése. Erről az európai háztartásigépgyártók szakmai szervezete (CECED)
– és nyomában számos hírportál –
adott hírt, a nemzetközi energiahatékonysági nap (március 6.) alkalmából.
Tavaly nyáron lépett hatályba az Európai Unióban az a keretirányelv, mely
meghatározta az új energiacímkére
vonatkozó alapkövetelményeket. Az elmúlt 15 év innovációjának köszönhetően ugyanis a már jól ismert címkén
feltüntetett energiaosztályok elavulttá
váltak: ma a boltokban kapható ké2011. március 21-24. között Budapesten összejövetelt rendeztek azzal a céllal, hogy tájékoztatást adjanak az Európai Unió FP7 keretprogramján belül megvalósuló,
nukleáris intézményeket érintő kutatások és fejlesztések állapotáról,
különös tekintettel az ember-gép
kapcsolatra. A rendezvényen jelen
volt a SNETP (Sustainable Nuclear
Energy Technology Platform - Fenntartható nukleáris energia technológiai platform), a NULIFE (Nuclearplant LIFE prediction – Atomerőmű

Hűtőgépek új energiacímkéje

szülékek több mint 90 százaléka az
„A” vagy ennél magasabb energiaosztályba tartozik. Így a címke már nem
nyújtott információt a vásárlóknak a
kapható gépek közötti különbségekről, ezért volt szükség a megújítására.
Az említett keretirányelv alapján folyamatosan kerülnek módosításra az
egyes készülékek energiacímkéiről
szóló rendeletek: első körben 2010
decemberében a hűtőgépek, a mosógépek és a mosogatógépek energiacímkéi módosultak. Újdonság, hogy
tavaly decemberben energiacímkét
kaptak a borhűtők és a televíziók is,
ezek a berendezések eddig ugyanis
nem rendelkeztek energiacímkével.
Mindemellett cél a további termékekre történő kiterjesztés. Az energia-

A nukleáris intézményeket érintő kutatásokról
és fejlesztésekről
élettartambecslés) és a MMOTION
(Man-Machine-Organization Through Innovative Orientations for
Nuclear – Ember-gép-szervezet irányításfejlesztése nukleáris intézmények számára).
Az Európai Unió energiapolitikája a SET-Plan (ellátásbiztonság,
üvegházhatású gázkibocsájtás csökkentése és a versenyképesség megőrzése), egy olyan több mint 80 ipa-

ri és kutatóintézetből álló nemzetközi szervezet, mely vállalt elkötelezettsége érdekében (2020-ra 20%
üvegházhatású gázkibocsátás csökkentés, 20% energiamegtakarítás,
20% megújuló energiafelhasználás
1990-hez képest) a nukleáris energiatermelés, a IV. generációs reaktortípus és a zárt üzemanyagciklus
kialakítása végett egységes alapokon nyugvó kutatások összehango-

címkék használata egyelőre önkéntes,
de 2011 végétől kötelező lesz, 2012 tavaszától pedig nemcsak a készülékeken, hanem a reklámanyagokban is fel
kell tüntetni majd az energiaosztályt.
Az új címke egységes és nyelvsemleges az egész Európai Unióban, ami azt
jelenti, hogy a feliratokat piktogramok
helyettesítik a jövőben, ezekből tudhatjuk meg a készülékre vonatkozó
legfontosabb információkat. Ugyanakkor megmaradnak a már jól ismert színes jelölések is: a legkevésbé hatékony
osztályt továbbra a piros csík, míg a
leghatékonyabban a zöld csík jelöli.
(Forrás: www.cecedhu.hu; az új energiacímkékről részletes ismertető elérhető: www.newenergylabel.eu)
Prancz Zoltán
lását célozta meg, és egyben azt,
hogy ezen kutatási eredmények alkalmazásával az I. és II. generációs
reaktorok üzeme miként tehető biztonságosabbá.
Ebben a szerteágazó nagy munkában hazánk is képviselteti magát
a KFKI, az ATOMKI, a Bay Zoltán
Alapítvány és a Paksi Atomerőmű
Zrt. által.
A rendezvényről következő számunkban részletes beszámolót közlünk.
Gyulai-Pinczés

A gödöllői Agrártudományi Egyetemen
végeztem 1998-ban
gépészmérnökként.
Azóta szekunder köri nyomástartó berendezések területén
dolgozom, ez az első
munkahelyem. Előkészítőként kezdtem, jelenleg berendezésmérnök vagyok a gmo-n. A kollégákkal nagyon jó
a munkakapcsolatunk, munkaidőn kívül is szervezünk közös programokat
(disznóvágás, darts, kirándulás). Szabadidőmben szívesen túrázom, lovagolok. Az ASE természetjáró szakcsoportjának tagja vagyok.
KOLOZSVÁRI SÁNDOR,
TECHNOLÓGUS MÉRNÖK
(GÉPÉSZ MÛSZAKI OSZTÁLY)

A paksi atomerőmű alkalmazásában
1988. január 4. óta vagyok. Először hegesztőként dolgoztam, a karbantartási
igazgatóság hegesztőüzemében. Majd
2000-től a hegesztés- és gyártástechnológia csoportba kerültem mint hegesztő technológus, 2008
óta vagyok a gépész
műszaki osztály csapatában. Feladatom
nem változott, hegesztéstechnológiákat készítek.
Szabadidőmet szűkebb családommal töltöm, focizom.
gyulai

A Mavir Zrt.
tájékoztatója
A kedvezményes villamos energiára vonatkozó tiltólistával
kapcsolatos információk ismertetése.
Tájékoztatjuk a munkavállalókat, hogy villamosenergiaiparban fennálló vagy eltöltött munkaviszonnyal összefüggésben igénybe vehető villamosenergia-vásárlási kedvezményről szóló 116/2007. (XII. 29.) GKM-rendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) 19. §-ban foglalt rendelkezések tartalmazzák azokat az eseteket, mely során a jogosultság megszűnését követően nem lehet újraigényelni a kedvezményt.
AZ ÉRINTETT RENDELKEZÉS SZÖVEGE AZ ALÁBBI:

„19. § (1) A kedvezmény igénybevételére vonatkozó jogosultság megszűnik, és ezt követően a kedvezményt újra igényelni nem lehet, ha a jogosult:
a) a felhasználási helyet másnak bármilyen jogcímen átadja,
b) a kedvezményesen vásárolt villamos energiát jövedelemszerzésre irányuló tevékenység céljára veszi igénybe,
c) a megengedettnél több felhasználási helyen vásárol
kedvezményesen villamos energiát,
d) a kedvezmény igénybevétele érdekében hamis adatokat közöl vagy hamis nyilatkozatot tesz,
e) az egyetemes szolgáltató, illetve az elosztó üzletszabályzatában meghatározott szerződésszegést követ el (ide
nem értve azt az esetet, ha a kedvezményre jogosult a villamos energia díját késedelmesen fizette meg, ha a késedelem nem haladja meg a hatvan napot).
A kedvezmény igénybevételére vonatkozó jogosultság
megszűnik, ha a jogosult adatközlési kötelezettségeinek az
átviteli rendszerirányító erre irányuló felszólításának kézhezvételét követő 30 napon belül neki felróható okból nem
tesz eleget.”
Különösen felhívnánk a figyelmüket a rendelet 19. §-a (1)
bekezdés e) pontjára. Kérjük a munkavállalókat, hogy a fenti tájékoztatásban rögzítetteket figyelembe venni szíveskedjenek.
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A programból az alábbiak
szerint adunk ízelítőt:
az
ADÉSZ elnöke, az Üzemi Tanács (ÜT) tagja beszámolt az ÜT 2010. évben végzett munkájáról,
2011. évi feladatairól,
terveiről. Az ÜT együttdöntési, véleményezési
és információhoz való jogosultságai
alapján az elmúlt évben sikerrel járt el
többek között egyes eladásra szánt vállalati ingatlanok megtartása érdekében, a munkahelyi étkeztetés, utaztatás ügyében, valamint a vbkj-tárgyalásokon. Az idei év legfontosabb feladatai
közé tartozik a mandátum lejárta miatt
a PA Zrt. FB munkavállalói tagságára
való jelölt állítása, továbbá a bértárgyalások megkezdése. Riger Ferenc eddigi tapasztalatait értékelve elismeréssel nyilatkozott tagtársairól, kiemelve
az ÜT elnökének személyét, aki kiválóan hangolja össze a csapat munkáját.

RIGER

FERENC,

LEIMSZIEDER

JÁNOS

MVB-képviselő a Munkavédelmi Bizottság működését, 2010. évi tevékenységét és a 2011. évi
fő célkitűzéseit ismertette. Elmondása alapján
a korábbi évekhez hasonlóan jó a bizottság és a munkáltató
közötti együttműködés. A PA Zrt.-nél javult a területi rend, az egyéni védőeszközök használata, az általános munkabiztonság. A beszállítók, a „külsős”
munkavállalók munkavédelmi ellenőrzését azonban 2011-ben erősíteni kell.
A foglalkoztatás-egészségügyi szolgálat
2011-től Frits Adrienn személyében
munkahigiénikust alkalmaz. Az erőmű
23 korszerű defibrillátort vásárolt. Bevezették az időszakos orvosi vizsgálatok alkalmával a Vicardio vizsgálatot,
mely a szív általános állapotáról és
stressz általi terheléséről ad képet.
2011-ben is megrendezik az „Együtt az
egészségért és munkabiztonságért” című munkavédelmi napot. Kérik a munBeszámoló a Műszakosokért Alapítvány
2010. évi működéséről:
A Paksi Atomerőmű Zrt.-nél működő
Műszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete szociális és rehabilitációs célú alapítványt hozott létre 2004-ben a három
műszakos munkavállalók és családtagjainak megsegítésére. Az alapítvány 2010ben az Alapszabályzatban meghatározott
célok szerint, a rászoruló munkavállalók
megsegítése érdekében működött.
Az alapítvány nyitópénzeszköze 2010.
évben 3 556 517 forint volt.
Az alapítvány ebben az évben 1 százalékos támogatást kapott, melynek összege

ADÉSZ-képzés
kavállalókat, használják a bejelentő
rendszert, ha az egészséget és munkabiztonságot veszélyeztető rendellenességet tapasztalnak.
NÉBER TIBOR, az ADÉSZ

ügyvezető alelnöke áttekintette a 2010. év legfontosabb eseményeit,
eredményeit és ismertette a 2011. évi feladatokat.
Tájékoztatást
adott a márciusi ADÉSZrészközgyűlés napirendjén szereplő
2010. évi pénzügyi terv teljesüléséről
és a 2011. évi költségvetésről, valamint
új tag, új küldött megválasztásáról. A
továbbiakban ismertette, hogy a Paksi
Atomerőmű Zrt.-nél felügyelőbizottsági tag választására kerül sor.
MIGÁCS TIBOR, a LIGA

szakértői osztályának
vezetője előadásában átfogó képet nyújtott a LIGA Szakszervezetek
2011. évi terveiről, lehetőségeiről. Hangsúlyozta, hogy a LIGA konföderációnak pártállástól függetlenül
kontrollszerepet kell betöltenie a tagszervezetei között, el kell kerülnie a társadalmi megosztottságot, szigorúan a
tényadatokra támaszkodó döntéseket
kell hoznia. Ahhoz, hogy a munkavállalók nagy többsége érdekeinek védelmében eredményeket lehessen elérni,
egységes állásfoglalásokat kell kialakítani. A LIGA kész a reform reformjára:
a munkavállalókat érintő intézkedések
teljes rendszerének felülvizsgálatára,
szakmai alapon nyugvó változtatások
kidolgozására.
DR. SZILÁGYI JÓZSEF, az EVDSZ elnökhelyettese két fő témakörben tartott
előadást. Elsőként a Villamosenergiaipari Ágazati Párbeszéd Bizottság
(VÁPB) bértárgyalásainak menetéről,
a létrejött megállapodásról, majd az EVDSZ
2011. évi célkitűzéseiről, programjáról adott
tájékoztatást. Az ágazati megállapodás fontos meghatározásai: a
keresetszínvonal-növe-

VOKONY JÁNOS, a VIT

NYP IT elnöke a Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára
önkéntes és magánágazatának helyzetéről tartott előadást. A magánnyugdíjpénztárakra vonatkozó kormányzati intézkedés kihatása következtében a VIT Nyugdíjpénztár magánágazatának tagsága az
eredeti 8700 főről 862 főre csökkent.
Megalapozott terveik szerint azonban
az előírások szerinti határidőn belül
más magánnyugdíjpénztárakkal egyesülve, ez év nyarára legalább 4000 fős
taglétszámot szeretnének elérni. A további működés biztosításához szükséges taglétszám 2000 fő. Részletes táblázatokkal, diagramokkal szemléltette
az egyes ágazatokban a portfóliók eddigi hozamainak alakulását. Az önkéntes ágazatban a gazdasági válság
hatására az ingatlanbefektetések (véleményük szerint indokolatlan mértékű) leértékelése az elmúlt évben kisebb hozamesést okozott.

Közhasznúsági jelentés
1 549 276 forint volt, továbbá a PA Zrt. részéről tartós adományozásból 5 000 000
forinttal gazdálkodott. A folyószámla kamata 7 327 forint. Az előző évekhez hasonlóan az alapítvány ez évben is csak
pénzbeni támogatás formájában nyújtott
segítséget a rászorulóknak.
Az alapítvány által nyújtott támogatás
bruttó összege: 2 770 905 forint volt, a levonások után 2 620 019 forintot kaptak kézhez
az érintettek. 2010. évben az alapítvány az
szja, eho, banki költség, könyvvezetési díj stb.

A Padosz választásáról a nyugdíjastagozat szemszögéből
A választási ütemtervnek megfelelően
2011. február 16–17–18-án került sor a
Padosz elnökének és elnökhelyetteseinek
újabb négy évre történő megválasztására.
A választás zökkenőmentes lebonyolítása
érdekében egy összehangolt szervezőmunkára volt szükség, melyben a Padosz
nyugdíjastagozata a feladat komolyságához illően vállalt szerepet. Majoros János
tagozatvezető a főbizalmi tisztséggel
egyenértékű jogosítványokkal rendelkezik, s él is mindazokkal az érdekképviseleti és érdekérvényesítő jogokkal, melyekre ezáltal nyert felhatalmazást. A
nyugdíjastagozat közel 370 főt számlál, a
tagok 16 különböző településen élnek a
megyében és a megye határain túl. A tagozatvezető és helyettese, Vida György jó
helyzetfelismerésének köszönhetően a
nyugdíjas szakszervezeti tagok összetartására és mozgósítására egy összekötő hálózatot alakítottak ki, amelynek működőképességét munkájuk eredményessége
igazol. Február 16-án és 17-én a tagozat ve-

kedés mértéke 4 százalék, megőrzésre kerül a munkavállalók 2010. évi
keresetének reálértéke. Csoport-, illetve helyi szinten a várható infláció
mértékének és kezelési módjának
rögzítése. A teljes munkaidős statisztikai állományra vonatkozó bérminimumok. A jóléti és szociális juttatások egy főre jutó összegének az inflációval megegyező emelkedése. A
munkahelyek megőrzésének elsődlegessége, a foglalkoztatásbiztonság és
szakmai színvonal növekedésének kiemelt kezelése. Ágazati bértarifa létrehozása 2011. év végéig. Az EVDSZ
elsődleges célja 2011-ben az eddigi
vívmányok megőrzése, az EVDSZ-en
belüli és kívüli együttműködés erősítése, kiemelt kérdések megoldása,
mint például az ágazati bértarifa létrehozása, a sztrájkjoggal kapcsolatos
jogszabályi környezet tisztázása. Európai szintű projekt az üzemi tanácsok működésének javítását célzó
vizsgálat. Az EVDSZ e témában megnyert egy pályázatot. 2011-ben is
megrendezésre kerül az országos
EVDSZ-sporttalálkozó, az ifjúsági
sportnap és a focikupa.

zetője egy fő nyugdíjas társával közel 50
főt keresett fel lakhelyén mozgóurnával,
hogy szavazatukat leadhassák. A február
18-án megtartott közgyűlést követően a
szavazatszámláló bizottság 72 százalékos
szavazási eredményt hirdethetett ki,
amely a kiváló szervezést minősíti. Ez a
munka nem jelentett különösebb erőfeszítést, hiszen a párbeszéd, a kommunikáció és a munkakapcsolat a tagozaton belül közvetlenül, illetve a tagozat vezetőin
keresztül a Padosz tisztségviselőivel közvetetten is rugalmas és őszinte bizalmon
alapul. Majoros János hangsúlyozta, hogy
a választás lebonyolításában való közreműködést önként vállalták, melynek üzenetértéke: köszönik a Padosz vezetőinek a
nyugdíjasok felé irányuló odafigyelést, törődést, valamint a rászorulók esetében a
humánus eljárást és empátiát. Az elkövetkezendő négyéves időszakra vonatkozóan
a nyugdíjastagozat a „zászlóshajóban”
együtt evezve továbbra is együttműködéséről biztosította a Padosz vezetőit. Kzné

címén 387 941 forint költséget fizetett ki.
Az alapítvány kuratóriuma ebben az
évben is díjazás nélkül látta el a feladatát,
így ez nem jelentett külön költséget.
Az alapítvány összes kiadása 2010-ben
3 007 960 forintot tett ki.
A 2010. évi pénzmaradványok összege: 7 105 160 forint.
Az előző évhez viszonyítva a támogatások összege és a támogatásban részesülők száma csökkenést mutat.
A változás a következő: a támogatás

BOGNÁR PÉTER, a PA Zrt.

humán igazgatója eredményesnek értékelte a társaság és az érdekvédelmi
szervezetek 2010. évi
munkakapcsolatát. Kiemelte, hogy mindvégig a
tárgyalóasztal mellett sikerült az álláspontokat egyeztetni. Felsorolta az együttműködés alapján 2010-ben
megvalósult megállapodásokat, intézkedéseket. Kitért a különadóra vonatkozó törvény miatt hátrányosan érintett munkavállalók helyzetére is, akik jogorvoslati igényük benyújtásához igénybe vehetik dr.
Wartig László ügyvéd úr segítségét. Említést tett a dr. Kiss Mihály úr által elkészített törvénymódosítás tervezetéről is. A hatékony együttműködés érdekében fontos a
továbbiakban is az érdekvédelmi szervezetek és a munkáltató közötti kéthetenkénti
egyeztető megbeszélések megtartása. Értékelte a 2010. évben elért üzemelési eredményeket, amelyek az erőmű eddigi életében a legkiemelkedőbbek voltak. Ismertette a társaság 2011. évi célkitűzéseit, terveit, melyeket az MVM csoportszintű stratégiájához és a tulajdonosi elvárásokhoz
igazodva határoztak meg. Kiemelte a biztonságos üzemeltetés melletti költséghatékony gazdálkodás, az üzemidő-hosszabbítás, a bővítés-előkészítés fontosságát, a célok elérése érdekében a jól kidolgozott humánstratégia megvalósítását, melynek része például a szakképzett utánpótlás biztosítása, a munkakörelemzés- és értékelés
alapján az igazságos bérelosztás megvalósítása, a tudásmenedzsment. A foglalkozás-egészségügyi központ ez évtől kardiológiai vizsgálatra is lehetőséget nyújt. Javítani kívánják a szekszárdi kórházzal kötött
szerződési feltételeket. Sikerült növelni ez
évben a lakáscélú támogatás keretösszegét. Végül válaszolt a munkavállalók gondjaival kapcsolatban feltett kérdésekre, észrevételekre.
Egyebek között felmerült egy, a munkaidő elszámolásával kapcsolatos kérdés, amelyre válaszként elhangzott,
hogy ennek pontosítása leírásra kerül
a vonatkozó belső szabályozásban. Kérésként fogalmazódott meg, hogy a fizikai munkavállalók is hozzáférhessenek a belső számítógépes hálózaton
(intraneten) megjelenő információkhoz, például a műhelyekbe kihelyezhető egy-egy közös használatú számítógép révén. A humán igazgató válaszában közölte, hogy utánajár a lehetőségnek, és tájékoztatást ad az eredményről.
Szalai Zsófia
összege 5 százalékkal csökkent, a támogatásban részesülők száma pedig 15 százalékkal. Megváltozott a különböző támogatási formában részesülők létszámának
belső aránya. Többek között jelentősen növekedtek a betegségi, műtéti és temetési
támogatások, ezzel szemben a rendkívüli
és a születési támogatás csökkent.
Az alapítvány minden nehézség és
probléma ellenére célkitűzéseinek
megfelelően eredményesen működött,
a rászoruló munkavállalók érdekeit
szolgálva.
Paks, 2011. február 14.
Berkes Sándor kuratóriumi elnök

Könyvajánló: Sugárvédelem
Az ELTE Eötvös Kiadó és a Somos Környezetvédelmi Kft. gondozásában megjelent Sugárvédelem című kiadvány aktualitását a japán
Fukushima–1. atomerőműben – a március 11-i
földrengést követő szökőár miatt – történt
sajnálatos események kommunikációs hibái és
az idehaza is terjedő tévhitek adják. A Fehér
István és Deme Sándor által szerkesztett könyv
áttekintést ad az ionizáló sugárzások elleni
védelem legfontosabb elméleti kérdéseiről,
gyakorlati módszereiről és eredményeiről. A
tudományszak fejlődésének ismertetése után
tárgyalja a sugárvédelem dozimetriai alapjait, az
ionizáló sugárzás emberre gyakorolt károsító
hatását, a külső és belső sugárterhelés mechanizmusát, illetve az ellenük való védekezés módszereit. Külön fejezetek foglalkoznak a sugárvédelmi szabályozással, a radioaktív anyagok
biztonsági kérdéseivel és szállításuk szabályozásával, továbbá a radioaktívhulladék-kezelés
és -elhelyezés kérdéseivel. A sugárvédelmi
ellenőrzési módszereket feldolgozó fejezetek
mellett a sugárvédelmi metrológiai követelményeket bemutató rész is kimerítő ismeret-

anyagot nyújt az olvasónak. A lakosság
különböző forrásokból származó sugárterhelése
és a nukleárisbaleset-elhárítás kérdései zárják
az általános ismeretek anyagát. Az utolsó
fejezet, az előzőekben leírtak alkalmazási példájaként, áttekinti a paksi atomerőmű sugárvédelmi rendszerét is. Az ajánlott könyv a PA Zrt.
műszaki könyvtárából kölcsönözhető.
Sipos László

A háttérben dolgozunk
a munkavállalókért
A jóléti osztály ellátási csoportja
igen szerteágazó tevékenységet végez, mégpedig úgy, hogy magukat
nem helyezik a középpontba, hanem a háttérbe húzódva teszik a
dolgukat. A jóléti osztály vezetőjét,
dr. Angyalné Kiss Bernadettet arra
kértük, mutassa be az irányítása
alá tartozó ellátási csoportot, annak széles körű munkáját.
Általában a legelső gondolat, amely a
jóléti osztály kapcsán az olvasónak
eszébe jut, az a vbkj (választható béren kívüli juttatás), illetve az üdültetési rendszer működtetése.

FOTÓ: BODAJKI ÁKOS

Az Atomerőműben Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete (ADÉSZ) képzési
programot szervezett tisztségviselői
számára 2011. február 14–16. között
a PA Zrt. balatonfüredi Rekreációs
Központjában.

Az elmúlt években a karácsonyi
ünnepek körüli időszak egyik legnépszerűbb, a munkavállalókat leginkább foglalkoztató témája a következő évi választható béren kívüli juttatási rendszerből igényelhető juttatások köre, az egyéni vbkj-keret öszszege, a juttatások kafetériaszorzója
vagy az üdülésre történő jelentkezés,
foglalás.
A jóléti osztály szervezetében a hagyományos béren kívüli juttatások
elemeivel az ellátási csoport foglalkozik. A csoport tevékenységi körébe
tartozó feladatokra jellemző, hogy
ezek többsége általában a régmúltra
visszatekintő, a Kollektív Szerződésben szabályozott béren kívüli juttatási formák. Ezek megléte már mindannyiunk számára természetesnek
hatnak, hiszen cégünk ezeket évek,
esetleg évtizedek óta folyamatosan
biztosítja.
Az ötfős csoport feladata cégszinten a munkavállalók zavartalan munkavégzéséhez szükséges feltételek
megteremtése. E filozófia mentén biztosítjuk a munkavállalók autóbusszal,
illetve saját gépkocsival történő munkába járásának feltételeit, menetjegyek, bérletek értékesítését, az áramdíjkedvezménnyel, a speciális büfében történő étkezéssel, az ivóvíz-automatákkal kapcsolatos ügyintézést.
Kapcsolattartóként kezeljük az Erőmű étteremben, valamint a területen
található büfékben kínált ételekkel
kapcsolatban beérkező panaszokat.
Biztosítjuk a munkavállalók munkaruhával, védőruhával történő ellátását, továbbá a rendezvényhelyiségek
igénybevételéhez, valamint a lakáscélú munkáltatói kölcsönhöz, illetve a
szálláslakás-igényekhez kapcsolódó
ügyintézést. A nyugdíjasok kapcsolattartójaként az őket érintő ügyekben intézkedünk, tájékoztatást
adunk. Közreműködünk az olyan rendezvények lebonyolításában, mint a
majális, a nyugdíjas-búcsúztató és az
év végi kulturális programok (például
Eötvös-cirkusz). Gondnokoljuk a nőnapi ajándékok átadását, koordináljuk az
osztály kommunikációs tevékenységét,
de a vbkj-nyilatkoztatás, valamint utalványosztás alkalmával gyakran együttműködünk a vbkj-csoporttal is.
Munkatársaink e sorokat olvasva
láthatják: feladataink társaságunk
működéséhez feltétlenül szükségesek. Kollégáink a háttérben dolgoznak, s céljuk minden esetben a munkavállalók segítése, a munkavégzésükhöz a béren kívüli juttatás jellegű
feltételek biztosítása.
Kzné
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Teljesítménynövelés
szén-dioxiddal hajtott
turbinákkal
Az állami tulajdonban lévő amerikai
Sandia Nemzeti Laboratórium kutatóinak állítása szerint jó úton haladnak annak bizonyítására, hogy történelmi jelentőségű lépés várható – új
rendszerű turbinák alkalmazásával –
az energiatermelés területén. A hőenergiából elektromosra történő átalakítás során nagyjából 50 százalékos hatásfok-növekedést remélnek,
ami nemcsak atomerőművek, hanem
gázturbinás erőművek esetében is jelentkezhet (40 százalék).
A labor március 4-én kiadott közleménye szerint a kutatás során a szuperkritikus állapotú szén-dioxiddal
működtetett, Brayton-ciklusú turbinára koncentráltak, amelyet nagy
számban alkalmazhatnának atomerőművekben villamos áram termelésére, akár a jövőben üzembe lépő
negyedik generációs reaktorok esetében is. A végső cél a jelenlegi, Rankine-ciklusú gőzturbinák leváltása.
Ezeknek alacsony a hatásfoka, nagyobb hőmérsékleten hajlamosak a
korrózióra, és harmincszor több helyet foglalnak el a terjedelmes turbinák és a nagy kondenzátorok miatt. A
20 megawattos Brayton-ciklusú egység térfogata csak mintegy négy köbméternyi. A George Braytonról elnevezett körfolyamat eredetileg úgy valósult meg, hogy levegőt (gázt) zárt
térben hevítettek, ahonnan aztán a
gázt meghatározott irányban engedték ki (hasonló elven működnek a sugárhajtóművek is).
A berendezés leginkább egy sugárhajtóműhöz hasonlít, ami forró
„folyadékkal” üzemel. Nagyon jelentős ipari és tudományos érdeklődés
van a szuperkritikus rendszer iránt,
és az a villamosenergia-termelés
minden területén alkalmazásba vehető – nyilatkozta Steve Wright, a cég
vezető nukleáris kutatója. A rendszer nagyon kompakt, ez alacsony
beruházási költséget jelent. A laboratóriumnak két tesztköre van. Az
első hurok állandóan üzemel, és körülbelül 240 kilowatt teljesítményt
produkál a tavaly márciusban megkezdett kísérletek óta. A második kör
a kompresszió, a csapágyazás és a
tömítés, valamint a súrlódás szokatlan jelenségeinek a kritikus ponthoz
közeli vizsgálatára szolgál. Ne feledjük, hogy itt a szén-dioxid sűrűsége
a folyadékokéhoz hasonló, de egyúttal a gáz számos tulajdonságát is mutatja. A jelenlegi tervek szerint a labor folytathatja kutatásait és működtetheti az energiatermelő hurkot.
Az eredmények majd minősítik a
koncepció életképességét, kompaktságát és hatékonyságát, valamint
adatokat nyerhetnek a nagyobb méretben történő megvalósításhoz is.
Egy másik versenyképes technológia lehet a héliummal működő
rendszer, amelynek tervezett üzemi
hőmérséklete 925 oC, a hatásfok 43
és 46 százalék között várható. A két
gáz használatára vonatkozó ötlet
nem új, de komoly anyagválasztási
és anyagvizsgálati kérdések terhelik
a technológiát. Ezek leginkább a
használandó üzemanyag típusára és
tokozására, valamint a hőcserélőkre
és a végponti visszahűtőkre vonatkoznak. (A paksi blokkok hatásfoka
34 százalék feletti. Jelenleg Nagy-Britanniában üzemelnek – és korábban
máshol is üzemeltek – gázhűtésű
blokkok, tehát van tapasztalat az
üzemanyagra vonatkozóan. Azonban
ezeknél a felmelegített gáz nem a turbinákra, hanem a bojlereknek nevezett gőzfejlesztőkre kerül. A jövőnek
szánt, úgynevezett negyedik generációs reaktorok között kettő is van,
amelyhez gázhajtású turbina tartozik. Mindkettő gyorsreaktor, egyikük
zónájában közvetlenül melegszik fel
a hélium, a másiknál ólommal hűtik
a zónát, és hőcserélőn keresztül melegítik fel a gázt.)
Forrás: NucNet, 2011. március
Varga József

Kiemelt fontosságú az energiaellátás biztonsága
2011. március 15-én tartotta soron
következő ülését Brüsszelben a
Foratom Energiaellátás Biztonsága
Munkacsoportja (SoES.TF).
Az ülés napirendjén eredetileg alapvetően az Európai Unió 2050-ig szóló energiapolitikájához tett Foratom-észrevételek, a
2011–12-es tevékenység, az atomerőművek terheléskövetéséről szóló előadás szerepelt. Az ülés nem tervezett napirendi
pontja először természetesen a japán föld-

Újabb mérföldkőhöz
érkezett a Haiyang–2
beruházás
A helyére emelték a Haiyang-2 blokk
konténmentjének első acélgyűrűjét. A telephelyen két darab, Westinghouse
AP1000 típusú blokk épül. Az országban
további két ilyen blokkot építenek a Sanmen telephelyen. Az egységek várhatóan
a 2013 közepétől induló 2-3 éves időszakban kezdik meg működésüket. További blokkok építése is várható az amerikai központú céggel kötött megállapodás alapján. Egy másik technológiai
irányzat a CPR-1000 típusnevet viseli. Ez
a franciák által kifejlesztett, 900 megawattos típus alapjaira épül, ezekből tizennyolcat fog építeni Kína.
A most helyére emelt gyűrű mintegy
600 tonnát nyom, és összesen hat darab
van belőlük. A nyomásálló szerkezetben
helyezkedik el a reaktorhoz tartozó öszszes primer köri keringtetőszivattyú, maga a rektortartály, a gőzfejlesztők. Közben a másik telephelyen is a helyére
emelték a reaktorépület központi részének egy elemét. Ez egy acélfalú szerkezet,
és tartalmaz egy, a belső részek megközelítésére szolgáló alagutat is. Az ötvennégy tonnás szerkezetet a helyszínen ál-

rengés és cunami következményeinek áttekintése volt.
Több anyag, így az EU 2050-ig szóló
útitervének és a Nukleáris Programnak
(PINC) EB általi elfogadása várható 2011
végén és 2012 során. A Foratom kiadta az
előbbihez fűzött megállapításait, ami a
kommunikációban jól használható. Az
ENEF (Európai Nukleáris Energia Fórum)
Versenyképességi Alcsoportja a lehetőségek-veszélyek értékelését április végéig dolgoztatja ki.

Véglegesítették a munkacsoport akciótervét. A korábbiaknak megfelelően ez
hatékony lobbit és kommunikációt feltételez. Finomítás a japán események függvényében lehetséges. Szintén használható kommunikációra az Atomerőművi gazdasági kérdések és válaszok című Foratom-anyag. Tervezett a gázellátás (és esetleg később a megújuló szektor), mint versenytárs vizsgálata.
A Foratom szervezeti struktúrája némileg megváltozott, ehhez illeszkedően

World Nuclear News
lították össze nyolc előgyártott modul öszszehegesztésével.

Berillium-urán
üzemanyag
A két fém oxidjaiból létrehozott üzemanyag tovább használható, jobb hatásfokkal
és jobb biztonsági mutatókkal rendelkezik
a most használatos üzemanyagnál – állítják
a most folyó kutatás résztvevői. A Vancouverben székelő, IBC Advanced Alloys különleges ötvözetekre szakosodott cég friss
bejelentése szerint befejeződött a kutatás és
a fejlesztés első fázisa. A munkában részt
vett a Purdue University és a Texas Engineering Experiment Station csapata is. A
2008-ban indított projekt egyik célja az akkor már futó egyetemi kutatási program
fejlesztése volt, de egyúttal célba vették egy
berilliumalapú, megnövelt paraméterekkel
rendelkező üzemanyag kifejlesztését is,
amely mind a jelenlegi, mind a jövőben
üzembe lépő atomerőművi reaktorokban
is használhatóvá válik. Az IBC által publikált anyagokból az derül ki, hogy a teljesítményre és a biztonságra vonatkozó célkitűzéseket nagy részben sikerült teljesíteni. Megnőtt az üzemanyag hővezető-ké-

pessége, és így – azonos átáramló hűtőközeget figyelembe véve - sikerült csökkeneti az átlagos belső hőmérsékletet. A hagyományosan használt urán-dioxid üzemanyagnak elég gyenge a hővezető-képessége – szerepel a cég közleményében. A berillium-oxid ezen tulajdonsága sokkal jobb,
ráadásul 21 ezer oC-ig nem is lép reakcióba
a másik összetevővel. Mindamellett még
meg kell találni azt a gyártási eljárást,
amelyben a két oxid egyesítése ipari méretekben megvalósítható – ez még további
kihívást jelent a cég számára.
A kutatók már kifejlesztették azt az
együttes szinterezési eljárást, amelyben a
granulált urán-dioxidot berillium-oxiddal
veszik körül, ezekből készíthető aztán az
üzemanyagpellet. A szakértők szerint ez
az eljárás könnyen illeszthető a jelenlegi
gyártási folyamatba, és nem kell jelentős
tőkebefektetéssel számolni. Az eddig elvégzett tesztek a nukleáris mérnöki szimulációkra és a hőtani folyamatok modellezésére koncentráltak, ezek sikeresen demonstrálták a könnyűvizes reaktorokban történő felhasználással járó előnyöket. A kísérleti és a számítógépes eredmények segítettek megérteni a nem besugárzott üzemanyag viselkedését, illetve

néhány esetben új munkacsoporttagok
lettek delegálva. Az SoES.TF munkacsoportban Hadnagy Lajos helyett Lakatos
Gábor lett az új paksi tag.
Előadást tartottak – főleg francia, német
gyakorlat alapján – az atomerőművek terheléskövető üzemeltetéséről. Ott ez lehetséges és elvárt a megújulókon alapuló villamosenergia-átvételi kötelezettség miatt.
Nem betartása komoly gazdasági következményekkel jár. Közép-Európában, kis országokban ehhez mások a feltételek.
HyL
adatokat szolgáltattak a gyártási folyamat
megvalósításához. A továbbiakban a
gyártási eljárásra koncentrálnak, és kiterjesztett kutatást folytatnak a technológia igazolására. Az IBC elnök-vezérigazgatója, Anthony Dutton szerint az új típusú üzemanyag pozitív hatással lehet
nemcsak az atomerőművekre, hanem
más energiatermelési módokra is. A jelenlegi fázis eredményei megerősítik
azon hitünket, hogy a berilliumalapú, továbbfejlesztett üzemanyag haladást jelent
a teljes nukleáris üzemanyagszektor számára, és figyelemre méltóan meg fogja
növelni a keresletet ez iránt a ritka árucikk iránt – tette hozzá a vezető. Természetesen sok tennivaló van még a kereskedelmi bevezetés előtt. További alapos
tervezési elemzések, a prototípus besugárzási próbái, a teljesítményadatok értékelése és az üzemanyag kimagasló minőségben történő gyártásának magvalósítása vannak még hátra. Az IBC most keresi
a megfelelő ipari partnert a következő fázis tesztjeihez és a fejlesztőmunkához.
Forrás: World Nuclear News, március
Varga József

Nuclear Engineering International
Folytatódhat a
reprocesszálás az Egyesült
Királyságban
Olcsóbb lenne az elhasznált üzemanyag
újrafeldolgozása és a betárolt plutónium
újbóli felhasználása MOX-üzemanyag
gyártására, mint azok hulladékként való kezelése – ez olvasható abban a jelentésben, amelyet a Smith School of Enterprise and Environment adott ki a napokban. A riport készítőinek vezetője Sir
David King volt, aki korábban a kormány
vezető tudományos tanácsadójaként tevékenykedett. Szerinte a britek most egy
olyan lehetőséggel bírnak, ami alapján
megfelelően kezelhetik a nukleáris anyagokat és az elhasznált üzemanyagot annak érdekében, hogy maximalizálják a
jelenleg létező készletek értékét.
Az elkülönített plutónium összmenynyisége meghaladhatja a száz tonnát a

Kína negyedik generációs
reaktor építésébe kezd
A Bloomberg Televízió üzleti műsorában Donald Straszheim, Kínában dolgozó vezető
kutató arról számolt be, hogy a kínai atomenergia-program útelágazáshoz érkezett. A
csatorna délidőben sugárzott másik műsorában William Pearson (Eurasia Gruop) a
Japánban bekövetkezett események miatti, az atomipart érintő új kihívásokról szólt.
Az elhangzottak szerint Kína áprilisban meg
fogja kezdeni egy atomerőmű építését, ahol
a negyedik generációs technológiák egyikét
fogják alkalmazni. A várakozások szerint ez
a rendszer kevésbé hajlamos az olyan
üzemanyag-sérülésekre, mint amelyek Japánban történtek. „A világ első nagy hőmérsékletű, gázhűtésű” reaktorát Rongchenben (Shandong tartomány) fogják felépíteni – nyilatkozta Cui Shaohang, a Huaneng Nuclear Power Development Co. vezérigazgató-helyettese.
Ennek a negyedik generációs reaktornak a
hűtését a külső energiaforrásoktól függetlenül kívánják megoldani, emiatt az sokkal biz-

következő években. Van bőven urán is a
dúsítási műveletek maradékaként és reprocesszálásból is, illetve 6000 tonnányi
kiégett üzemanyag a gázhűtésű blokkokból. Jelenleg ezeket az anyagokat a
nulla értéket képviselő kategóriában tartják számon. Két dolgot tehetnek velük:
kezelhetik új üzemanyag gyártásába beforgatható értékként, vagy tárolási igénynyel bíró hulladékként bánnak velük.
Mindkét megoldás jelentős fejlesztési és
kezelési költségekkel jár. A négy különböző forgatókönyv szerint elvégzett elemzések azt mutatják, hogy van olyan megoldás, ami a gazdaságos újrafeldolgozás
mellett szól.

Orosz–amerikai
megállapodás
Az amerikai USEC Inc. és az orosz
TENEX egy tíz évre szóló egyezményt
írt alá, amelynek keretében 2013-tól az

orosz partner alacsony dúsítású uránt
szállít az Egyesült Államokba. Az új
szerződés az amerikai cég számára lehetőséget teremt a jövőbeni folyamatos
hozzáférésre, ami most körülbelül a felét jelenti az USEC összes beszerzésének. A feltételek szerint a beszállítás
mértéke 2015-ig egyre növekedni fog,
és el fogja érni a mostani érték felét. A
most érvényes kereteket még a korábbi,
Megatonnákból megawattokat! nevet viselő együttműködési programban határozták meg. Attól eltérően azonban a
mostani egyezség mennyiségi kereteit
inkább a kereskedelmi célú dúsítási tevékenységből (atomerőművek) származó orosz termékekkel fogják feltölteni,
nem pedig a nukleáris robbanófejek leszereléséből származó anyagokkal.
Az USEC továbbra is teljesen elkötelezett marad arra, hogy az amerikai
centrifugatechnológiát egy új, Ohio államban felépítendő telephelyére (Ports-
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tonságosabb lesz. A China Huaneng, a China Nuclear Engineering Co. és a Tsinghuai
Egyetem a beruházói a 200 megawattos demonstrációs projektnek. Tavaly júliusban
már sikeres teszteket folytattak egy kísérleti reaktorral. Kína 1994-ben indította az első atomerőművet. Jelenleg 14 blokk üzemel, 26 van építési és 28 tervezési stádiumban. Az ország nukleáris kapacitása
2015-re elérheti a 40 ezer megawattot, és
2020 után meghaladhatja a 70 ezret is. Az
állami irányítású villamosenergia-tanács februári közleménye szerint 2010 végén a beépített atomerőművi teljesítmény 10 820
megawatt volt. A World Nuclear Association
honlapján fellelhető adatok szerint a negyedik generációs reaktorok tervei még csak a
tervezőasztalon vannak, és 2020 előtt nem
várható üzembe lépésük. A tervezett kínai reaktort héliummal hűtik majd, és a Tsinghuai
Egyetemen tervezték. A Huaneng cég terveiben szerepel, hogy 2020-ig 35 százalékra
emeli a nukleáris részarányt erőművei ter-

melésében. A társaság szintén tervezi, hogy
széntüzelésű erőműveiben 10 százalékkal
csökkentik az egy kilowattórára eső szénfelhasználást is a jelzett időpontig – nyilatkozta Cao Peixi elnök.

Amerikai–chilei nukleáris
együttmûködés
A két ország között néhány nappal azelőtt
köttetett az együttműködési megállapodás,
hogy Barack Obama amerikai elnök délamerikai körútján az országba érkezett. A
chilei elnökkel, Sebastian Pinerával tartott
közös sajtótájékoztatón kevés szó esett a
Japánban történt eseményekről, de így is
heves kritika érte a megállapodást, és sokan az energiapolitika újragondolására szólítottak fel. Közel kétezer tüntető vonult át
Santiago városán, akik ellenezték a megállapodást. Az egyezmény fő elemei az
alábbiak: együttműködés a kutatóreaktorok üzemeltetésében, képzés és biztonsá-

mouth) telepítse, valamint arra is, hogy
bővítse a Paducahban (Kentucky állam)
üzemelő gázdiffúziós üzemének kapacitását. Az új szerződés kiegészíti ezeket a beruházásokat, és lehetővé teszi a
cég számára, hogy az átmeneti időszakban is megőrizhesse piaci pozícióit. Az említett telepeken előállítandó dúsított uránból kisebb részben amerikai
fogyasztóinak szállít majd a cég, a nagyobbik részt külföldön kívánják értékesíteni a meglévő és várható piaci
megrendelők számára.
Forrás: neimagazine.com, 2011. március
Varga József

gi kérdések. A végső cél azonban az lehet,
hogy megfelelő ellátást biztosítsanak az ország rézipara számára, ami a világon a legnagyobbak közé tartozik. Az atomenergia
megjelenése azonban kemény feszültséget jelenthet a chilei kormányzati politikában. Pinera elnök egy energiapolitikai beszédében, tavaly novemberben azt mondta, hogy országának olyan kisméretű reaktorokat kell építenie, mint amilyenek a tengeralattjárókon találhatók. Laurence Golborne, az energiaügyekért felelős miniszter
azonban nemrég azt nyilatkozta, hogy az országban jelenleg nincsenek atomerőművek, nincsenek erre vonatkozó tervek, és
ebben a kormányzati ciklusban nem is kívánnak erről dönteni. A korábbi elnök, Ricardo Lagos hivatali ideje alatt pronukleáris álláspontot képviselt. Most azt mondta
egy helyi lapnak, hogy jelenleg nincsenek
meg azok a körülmények, hogy az atomenergiára kellene gondolniuk. Sok idő fog
még eltelni addig, amíg az újra megfontolás tárgyává válik – tette hozzá.
Forrás: 1NuclearPalce, 2011. március
Varga József
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A világ legnagyobb informatikai
szakvásárát 2011. március 1–5. között ismét a gazdasági fellendülés
jellemezte, mert nagy világcégek újra visszatértek a kiállítók sorába,
úgy mint a Brother, az Epson, a Xerox, a Telefónica és a Motorola (4200
kiállító). Az a tény, hogy fennállásának 25. évi jubileumát ünnepelte a
rendezvény, nem kapott jelentősebb
hangsúlyt. Idén Törökország volt a
díszvendég, ennek értelmében Recep
Tayyip Erdogan török miniszterelnök
Angela Merkel német kancellárral
közösen nyitotta meg a kiállítást.
Fő téma most a felhőszolgáltatás (cloudcomputing) volt. A téma névadója, valamint fennállásának 100 éves jubileumát
ünneplő úttörő cég jogán az IBM volt a vásár főszereplője (szinte a 2-es csarnok felét foglalták el). A nagy szoftvercégek sorra jelentették be (például az SAP is), hogy
rendszereik már alkalmasak e környezetben való futtatásra is. A nagy tárolókapacitással rendelkező felhőszolgáltatás már
nemcsak a nagyvállalati igényekre összpontosított, de jelentős hangsúlyt kapott a
nagyközönség igényeinek kiszolgálása is.
Az IBM informatikai támogatását élvező német onkológusok olyan adatbázis kidolgozásán és létrehozásán fáradoznak,
mely a genomtérképeket, a sejtbankot

CeBIT 2011, Hannover
egyaránt tartalmazza, és az adatok alapján a rák pontosabban, korábban diagnosztizálható lesz. Konferenciájukon felhívták a figyelmet, hogy bár több mint
500 daganatos sejtfajtát ismernek fel,
ezek a páciensenként különbözőképpen
viselkednek. Ok-okozati összefüggések
feltárása, szabványosított tudástár, vezérvonal és riadó algoritmus kidolgozása,
szerepel programjukban. Nagy súlyt helyeznek a megelőzésre, mert minden második páciens már későn fordul orvoshoz.
Hatásosabb, személyre szabott gyógymódok – olcsóbb egészségügy.
A technikai fejlettséget mi sem bizonyítja jobban, mint az űreszközök, műholdak építésének képessége – ezzel demonstrált az Orosz Föderáció. Törökország mint díszvendég mindenütt ott volt
a kiállítás egész területén – a Galileoprogramban való részvételével igazolta,
hogy méltó a figyelemre.
Most is megjelentek szép számmal 3D-s
monitorok, melyek képe szabad szemmel
vagy valamilyen szemüvegen keresztül
szemlélve váltak térbelivé. A dortmundi
HOLO-Solutions körbejárható mozgóképei igazi szenzációt jelentettek.
Az energiapiacon a zöld mellett megjelent a kék energia is. Talán a tüzelőanyag-cellák diafragmáinak kutatása hozta ki, talán más úton jutottak el a fordított
ozmózishatás energiatermelő képességéhez, de az enyhén sós tengervízből nyerhetnek energiát. A Samsung a monitortechnológia terén eddig is vezető szerepet
játszott, a most bemutatott 46” méretű
prototípus nagyfelbontású, átlátszó, érintőképernyős (akár 10 pont egyidejű érzékelése) és a szoba szórt fénye elegendő a
beépített fényelemeknek a monitor energiaellátására – nincs hálózati kábele.

IDC IT Security Roadshow 2011
„Nyerd meg a játszmát” – biztatja az
informatikai biztonsággal foglalkozó szakembereket a március 29-i
rendezvény jelszava, miközben feltárja napjaink régi és új támadási
vektorait.
Igen neves szakembereket vonultatott fel
a rendező a téma alapozásához:
Thorsten Holz, egyetemi adjunktus elmondta, hogy az utóbbi pár évben egyre
professzionálisabbá váltak a támadási
vektorok, például a Google ellen indított
Auróra hadművelet. A rosszindulatú támadó akár több számítógépet „zombi” állapotba hoz (botnet), és rajta keresztül támadja vírusokkal és trójai szoftverekkel
a kiszemelt áldozatot. Megnyugtatta a
hallgatóságot, hogy kutatásaiknak köszönhetően ezek ellen is van védelem.
Eric Domage kutatási tanácsos egy kis
történelmi áttekintéssel kezdte a munkaállomásoktól a „felhőig”. Tegnapjaink
adatállományait még védték a tűzfalak,
de a mobil eszközök – laptopok és az egyre terjedő okos telefonok már megkerülhetik ezt a védelmet. A publikus „felhőben” már látszólag védtelenek adataink.
Új típusú védelem kell – ennek költségei
nem varrhatók az internet és a hackerek
nyakába. Átfogóbb biztonság kell, mint a
szigetszerű megoldások.
Szabó Péter, az infrastruktúra-megoldások igazgatója felhívta a figyelmet a jól
alkalmazható szabványokra, szabályozásokra, törvényekre. A biztonsági kérdések ügye nem projekt, hanem folyamat.
Felerősödött az átláthatóság igénye mellett az ellenőrzés szintjének növelése
csökkenő költségek mellett.
Csósza László biztonsági mérnök az internethasználat előnyeit és hátrányait
boncolta. Nemcsak a fenyegetettség, de
az erőforrások túlterhelésének elkerülése
érdekében korlátozni kell a felhasználókat, akár személyre szabottan a CheckPoint szoftverrel.
Tanos Áron projektmenedzser számos
biztonsági auditálás tapasztalatával az
adathozzáférés monitorozásának fontosságát hangsúlyozta, s hogy ezt mennyire
megkönnyíti a BalaBit Control Boxa.
Márton Miklós, a Kürt üzleti vezérigazgató-helyettese a mobil eszközök tér-

nyerésével a megnövekedett fenyegetettségre hívta fel a figyelmet. Az „etikus hackelés” ma már a biztonsági auditok elfogadott része.
Három lány bejelentkezett egy igazgatóhoz, és adatokat kértek diplomájukhoz,
majd az interjú után kíséret nélkül órákat
bolyonghattak szabadon a cégnél. Végül
találtak egy alkalmas munkaállomást,
ahova elhelyeztek egy szinte észrevehetetlen eszközt, és máris hozzáfértek az
összes üzleti adathoz is.
Ma már be sem kell lépni egy céghez,
a közelben lévő presszóból ugyanúgy elszivárogtathatják féltve őrzött titkainkat.
Dr. Hontert Gábor biztonsági vezető a
bankokkal foglalkozott. A katonás fegyelem nem célravezető, mert a kollégák elvesztik együttműködési készségüket. Lényeges a kockázatarányosság, a megfelelési kényszer, a visszamérés és a számonkérés. Legalább kétévente biztonsági szabályzathangolás szükséges. Manapság már csak napi 200-500 tűzfali próbálkozást Kínából vernek vissza, vizsgálnak ki.
Arató Tamás rendszermérnök szerint
ki kell használni üzleti szempontból a mobil eszközök tulajdonságait, és korlátozni
azokat, mellyel kárt okozhatnának. Ők
menedzselik ezt a rendszert is – a forgalmat és tartalmat egyaránt. Hozzáférésszabályozás, valamint a vállalati profil
karbantartása vezet a biztonsághoz.
Laky István, a Juniper Networks képviseletében a „felhőalapú szolgáltatások”
biztonságáról elmondta, hogy a fejlesztésüknek, az APPSECURE-rendszerüknek
köszönhetően lényegesen megnövelhető.
A több elemből álló rendszer egy speciális számítógépen fut, mely akár 100
Gbit/s feldolgozó képességgel rendelkezhet. Az elemzések alapján kigyűjtöttek
1000 mintát, melyeket sikeres betörésnél
alkalmaztak. Az AppTrack program a hálózati forgalomban figyeli ezeket a mintákat és riportolja azokat. A többi program
az AppFw, az AppQoS, AppDoS és az IPS
beavatkozik. A betöréskockázat ezáltal jelentősen lecsökken, 2 százalékra. Az év
végére várható a teljes készültség.
Végül mutattak egy szerverparkról két
fényképet – nem látszott különbség, pedig volt –, az egyikből már ellopták az
adatokat.
gyulai

A notebookok és az „okos” telefonok
közötti különbségek egyre inkább eltűnnek, szinte már „lapozni” lehet, olyan vékonyak.
A BITCOM szervezte fórum a szakemberhiány és képzési tervek összehangolásának szükségességét hangoztatta. Érdekes volt a központi állásbörze adatbázisát böngészők szokásait összefoglaló beszámoló. Az évszázad közepéig felvázolt
korfák elemzéséből vonták le azt a következtetést, hogy a betöltetlen állások
mennyisége főleg a műszaki területeken
nőni fog.
Az informatikai „Oscar”-díjakat a
CHIP osztja a CeBIT-en. A Lufthansa
kapta a termékdíjat a FlyNet vezeték
nélküli hálózat fejlesztéséért. Az utasok
a hosszújáratú gépek fedélzetén és a
reptereken is internetezhetnek alkalmas eszközzel (laptop, tablet, okos és
kevésbé okos telefon). A Mozilla Firefox
a legjobb márka díját nyerte el, amit idegenbe szakadt hazánkfiai felnőtt gyer-

meke, Gery Kovács vehetett át. Új díjakat is alapítottak: Neelie Kroes, az EU digitális ügyek biztosa, az EU alelnöke eddigi munkásságáért az „IT személyisége”, Jeff Jarvis, amerikai újságíró „Digitális Gondolkodó” díjat kapott, mert
elemzéseiben korán felismert trendek
segítették az ipari és politikai döntéseket.
Díjeső a magyaroknak: „Európai e-Kiválóság Díj 2011” (European Seal of eExcellence)
• Platina díjban részesült a Tengernyi
Kaland alternatív valóságjáték, amelyet
az Egyszervolt.hu, a Microsoft Magyarország, a Nemzeti Tankönyvkiadó és az
Octopus Tengeri Régészeti Kutatóegyesület szervezett.
• Arany díjat kapott a Balázs–Diák
Kft., az interaktív táblás oktatáshoz és
előadáshoz készült programjáért, valamint a Hedz Magyarország Kft. fejlesztése, mely lehetővé teszi menetjegyek
vásárlását mobilfizetéssel.

Április 12-e, az űrhajózás napja
1961. április 12-én jelentette a TASZSZ, hogy
Jurij Alekszejevics Gagarin őrnagy, a szovjet légierő pilótája sikeres űrrepülést hajtott végre ember által vezetett űrhajóval, a Vosztok-1-gyel. A
kazahsztáni Bajkonurban az órák 9 óra 8 percet
mutattak, amikor a Vosztok-1 űrhajó történelmi
útjára indult. Összesen 108 perc alatt egyszer
megkerülte a Földet, majd 10 óra 55 perckor
Szaratov környékén leszállt.
Gagarin 1934. március 9-én született. Egyszerű paraszti családból származott. Gyermekként átélte a
háborút, a megszállást. Számos nehézség és nélkülözés jutott ki neki. Jól tanult, de a családjának
szüksége volt segítségére. Szakmunkásképző intézetbe jelentkezik és öntőmunkási szakmát tanul,
de párhuzamosan esti iskolába is jár. Ezt követi az
ipari technikum, a repülőklub, majd a
katonai pilóták
iskolája és a
katonai szolgálat. Aztán beválasztják az űrhajósok csoportjába.
A Szovjetunió első űrhajóscsapatába a jelölteket 1959 végén válogatták ki. 30 év alatti életkorú, 170-175 cm magas, 70-75 kg súlyú, kiváló
egészségnek örvendő vadászgéppilótákból állították össze a csapatot. Jurij Gagarin lett az első
űrhajós, dublőre German Tyitov, aki 1961 augusztusában a Vosztok-2 űrhajón valósította meg
űrrepülését. Grigorij Nyeljubov pedig tartalék űrhajós lett. Őt később kizárták az űrhajóscsapatból. A csoport egy és ugyanazon program szerint
kapott kiképzést, hiszen bármelyik pillanatban
cserére kerülhetett sor.
A repülés pillanatában még senki sem tudta,
mivel ér véget Gagarin űrrepülése. Három
TASZSZ-jelentést állítottak össze: az egyiket siker esetére, a másikat arra az esetre, ha az űrhajó más ország területén ér földet, illetve a világóceánba esik (a „Más országok kormányaihoz” c. jelentés segélykérést tartalmazott az űrhajó felkutatásához) és a harmadik (tragikus)
arra az esetre, ha Gagarin nem éli túl az utazást.
Mire gondolt Jurij Gagarin abban a pillanatban? A levéltár megőrizte a világ első űrhajósának indulás előtt mondott beszédét: „Drága barátaim! Ismerőseim és Ismeretlenek! Honfitársaim! Minden ország és földrész embere! Néhány perc múlva a hatalmas űrhajó elvisz engem
a világűr távoli tájaira. Mit mondhatok nektek a
rajt előtti utolsó percekben? Egész életemet most
egy szép pillanatnak látom. Minden, amit ezelőtt

éltem át és amit ezelőtt cselekedtem, mindent
ezért a percért éltem át és ezért a percért cselekedtem – hogy első legyek a világűrben, hogy
példát nem ismerő párviadalba lépjek a természettel. Álmodhattam-e többről?”
A történelmi repülését követően a 27 esztendős fiatalember valóságos világsztár lett. A világegyetem polgára, ki örök időkre úgy vonult
be a történelembe, mint orosz ember.
Gagarinnak számos tulajdonsága valóban bámultra méltó. Méltóság, energia, bátorság, egyszerűség, rokonszenves mosoly jellemezte. Folyamatosan dolgozott, egyebek között nagyon figyelt fizikai formája, erőnléte fenntartására. Lehet, hogy mindezeket a tulajdonságokat örökölte, az Istentől kapta vagy maga fejlesztette ki, de
az is lehet, hogy mindegyik megállapítás igaz.
Az első űrutazás után hét évvel, 1968. március 27-én Jurij Gagarin egy MIG-15 repülőgéppel végrehajtott rutinszerű gyakorlórepülés során
lezuhant és életét veszítette. 34 éves volt. Feleségét, Valentinát és két lányát hagyta maga
után. A tragédiát követően Gagarin és társa holttestét a Kremlben helyezték örök nyugalomra,
ami abban az időben a legnagyobb megtiszteltetésnek számított, szülőfaluja közelében pedig
még egy várost is elneveztek róla.
Gagarin űrrepülése mérföldkő volt a tudomány történetében. Nem sokkal előtte volt a kubai rakétaválság, az emberiség a világháborús
szakadék szélén táncolt.
1961. április 12-én a világ megtudta, hogy
élő ember először volt képes leküzdeni a föld
vonzóerejét. Jurij Gagarin egyszerre hőssé vált,
és mindörökre ő marad az első ember, aki eljutott a világűrbe.
Mára pedig olyan közvetlen kapcsolatunk lett
a világűrrel, hogy szinte fel sem tűnik, hogy a televíziózáshoz, az időjárás-előrejelzéshez, a termésbecsléshez, a tengeren bajba jutott emberek
felkutatásához a Föld körül keringő műholdak
százait használjuk segítségül.
Április 12-e az űrhajózás napja. Fél évszázada ostromolja az ember a világűrt, melyet magyarok is megjártak már. Azóta több mint négyszázan jártak a kozmoszban, köztük 1980. május 26-án a magyar Farkas Bertalan is (űrturistaként pedig Charles Simonyi kétszer is).
Emlékezzünk tehát 1961. április 12-re, az űrhajózás napjára.
Várhatóan május elején az atomerőmű és a
Paksi Orosz Klub vendégeként Paksra látogat
Farkas Bertalan, akivel az érdeklődők is személyesen találkozhatnak.
Wollner Pál

• Ezüst díj jutott a Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt.-nek az iPhone-ra kifejlesztett
tudástárával, mely a diákok tesztekre,
érettségire való felkészülését segíti elő.
Az informatikai világkonferencia nagy
érdeklődés mellett zajlott, szinte végig telt
ház jellemezte a kiállítást teljes ideje alatt,
és bárki a látogatók közül meghallgathatta a szakma meghatározó képviselőit.
Az előadásblokkok szünetében vezetett
vásárbejárásokat tartottak: WEB, felhő és
a virtualizáció, a közigazgatás, követendő
gyakorlat, és a legjobb 10-ek témákban.
Nagy esemény volt az „Informatika az
autóiparban” konferencia, mely a válság
utáni piacok kiszolgálási lehetőségeire
kereste a választ. A gyártás, értékesítés jól
szervezett folyamatát az SAP biztosítja.
Az elsősorban informatikai vállalkozások közötti nemzetközi együttműködéseket elősegítő Enterprise Europe Network
hálózat üzleti partnerkereső rendezvényén a Future Match 2011 technológiák
adásáról, vételéről, kutatási együttműködésekről tárgyalhattak.
A Frauhoffer a térfigyelő kamerák és a
fényképezőgépek arcfelismerő algoritmusának továbbfejlesztésével hangulatfelismerőt készített. Korábban az érdeklődést a pupillanyílás mértékével kapcsolták össze, most az arckifejezés jellemző pontjai alapján szűrhetők (neme,
életkora, kedélyállapota) az egyes piaci
kampányok célszemélyei.
Akinek nem volt elég egész nap a vásárt járni, a 3. napon, zárás után részt
vehetett CeBIT-futáson. Közel ezren éltek a lehetőséggel. Az extrém környezet
igen vonzó – végigfutni a már néptelen,
berendezett csarnokokon keresztül, a
3,5 kilométer távon 1x, 2x, … 6x. A befolyt nevezési díjak jótékony célra fordítódnak.
A teljesség igénye nélkül is igen tartalmas programot biztosított ez a néhány
nap.
gyulai

Konzultációs nap a BME
tanreaktorában
A Nukleáris Újságíró Akadémia ez évi első konzultációs napjára a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai
Intézetében (BME NTI) került sor, ahol a résztvevők a tanreaktorral ismerkedhettek meg. (Emlékeztetőül: az akadémiát a Magyar Tudományos, Üzemi és Szaklapok Újságíróinak Egyesülete szervezi, az atomenergia hazai békés felhasználásának objektív és szakmailag megalapozott újságírói ábrázolása érdekében.)
A konzultációs nap programja egy bemutatkozó előadásból és a tanreaktor megtekintéséből állt. Az akadémia hallgatóit dr. Aszódi Attila,
a BME NTI igazgatója fogadta. Előadásában ismertette az intézet felépítését és fő tevékenységeit, ezenkívül hosszabban beszélt az itt, illetve
a rokon szakterületeken folyó kutatásokkal kapcsolatos aktualitásokról.
A különböző sugárzások létrehozását biztosító
tanreaktor 1971 óta üzemel. A reaktort is magába
foglaló NTI a Nukleáris Technika Tanszékből és az
Atomenergetika Tanszékből épül fel. Két fő tevékenysége az oktatás és a kutatás. Az oktatási tevékenység mérnök-fizikus, energetikai mérnök és
reaktortechnika szakmérnök képzést, PhD-iskola
működtetését, más karokra és egyetemekre történő átoktatást, külföldi diákok, NAÜ-ösztöndíjasok oktatását és látogatócsoportok (évente körülbelül 1000–3000 fő) fogadását öleli fel. A kutatások – saját kutatásokként vagy külső projektekbe
történő bekapcsolódásként – a következő területekre terjednek ki: korszerű számítógépes szimulációk a termohidraulika, a reaktorbiztonság és a
reaktorfizika területén; kísérleti reaktorfizika; radiokémia, sugárvédelem; nukleáris üzemanyagciklus; új típusú atomerőművek; transzmutáció; fúzió; méréstechnika; orvosi és egyéb alkalmazások.
Az előadó részletesebben is kitért a magfúziót és az orvosi alkalmazásokat érintő kutatásokra. A magfúzió kapcsán elmondta többek között, hogy a jövő energiatermelésének nagy lehetőségét jelenti. Ugyanakkor az sem zárható
ki, hogy eredménytelenül érnek véget a hatalmas
befektetést igénylő nemzetközi kutatások,
ugyanis rendkívül súlyos technikai nehézségeket
kell megoldani. A fizikai tudományok klinikai környezetben történő alkalmazása terén egy új tudományág, avagy szakma kialakulása zajlott le
a közelmúltban, illetve zajlik jelenleg is, amit orvosi fizikának nevezhetünk.
A konzultációs nap a reaktor, a vezénylőterem, a pneumatikus csőposta, a besugárzó csatornák, a radiokémiai, a neutron- és reaktorfizikai, valamint a sugárvédelmi laboratóriumok
Prancz Zoltán
megtekintésével zárult.
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Racskóné dr. Sztrida Emese 2010. október
1-jétől a Nukleo-Med Kft. orvosa. Beszélgetésünk elején tanulmányairól és eddigi
munkájáról számol be.
– 1996-ban végeztem a Pécsi Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán. Ugyanebben az évben született meg első gyermekünk, ezért másfél év elteltével
kezdtem el a háziorvosi rezidensképzést. A
képzés annak idején a háziorvosi szakvizsga
alappillére volt, és 27 hónapig tartott. Az elméleti oktatás Pécsett, az anyaintézményben
folyt, a klinikai gyakorlataimat pedig a szekszárdi kórház különböző osztályain töltöttem.
A kórházi kollégákkal kialakított munkakapcsolatnak akkor láttam hasznát, amikor a betegeim hozzájuk kerültek. A családorvosi praxisgyakorlatot dr. Molnár Klára háziorvosnál
végeztem, aki a mentorom lett, és akire nagy
tisztelettel nézek fel. Rengeteget tanultam tőle az orvosi hivatásról. A háziorvosi képesítő
vizsgát 2001-ben szereztem meg, háziorvoslásból pedig 2004-ben szakvizsgáztam. Ez
idő alatt dr. Molnár Klára mentorom praxisában dolgoztam, és az idősek otthonának orvosi teendőit is elláttam. Mivel érdekelnek az
orvostudomány alternatív ágazatai, a gyerekekkel otthon töltött idő alatt összekötöttem
a „kellemest a hasznossal”, és akupunktúrából, majd később homeopátiából is levizsgáztam.
– Mi motivált, hogy az atomerőmű foglalkozás-egészségügyi szolgálatánál folytasd
munkádat?
– Az egészségügy helyzete napjainkban nehéz. Amikor a Nukleo-Med Kft.-től megkerestek, férjemmel elgondolkodtunk a jövőnket és
lehetőségeinket illetően. Abban mindketten
egyetértettünk, hogy ez egy családbarát munkahely. Dr. Brázay László ügyvezető főorvos pozitívan állt az elképzeléseimhez, és támogatta,
hogy szabad péntekenként korábbi munkahelyemen dolgozzak. Így lehetővé vált, hogy a páciensekkel, akikkel az évek során jó kapcsolatot sikerült kialakítanom és sajnálták távozásomat, most újra találkozzak, hogy problémájuk megoldásában segítséget nyújtsak.
– Mennyiben újszerű a jelenlegi feladatod?
– Az orvoslásnak ez a területe számos ponton kapcsolódik a háziorvosláshoz. A mai
szemlélet szerint kiemelt jelentőségű a prevenció. A foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton kötelező a megjelenés, ezáltal olyan munkavállalók szűrésére is lehetőség adódik, akik
panasz hiányában háziorvosukat nem keresik
fel. Sok krónikus betegség, mint például a diabetes vagy a magas vérnyomás tünetek nélkül hónapokig, évekig károsíthatják az embe-
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Nyugdíjas kollégánk 2011. március 3-án,
hosszan tartó szenvedés után, életének 74.
évében a szekszárdi kórházban elhunyt.
Hadikfalván született, 1937. január 1-jén. A
palánki mezőgazdasági technikumban gépész
szakképzettséget szerzett. 1983-ban létesített
munkaviszonyt a Paksi Atomerőmű Vállalatnál, a külső technológiai osztályon gépész munkakörben dolgozott. Kollégái vidám embernek
ismerték, a munkához és munkatársaihoz való hozzáállását pedig példaértékűnek minősítették. A munkahelyi kollektíva javaslatára
1992-ben kiemelkedő teljesítményének elismeréseként Céggyűrű kitüntetésben részesült,
amelyre családjával együtt nagyon büszke volt.
1993. március 1-jén vonult nyugállományba.
Feleségével Madocsán élt, két fiúgyermekük van. Nyugdíjas éveiben a barkácsolás volt
a hobbija, de szívesen dolgozott a kertben és
a családi ház körül is. Betegsége 2010. júliusban kezdődött, amely ágyhoz kötötte. Felesége, akivel 46 éve kötött házasságot, odaadóan, nagy szeretettel és gondossággal ápolta.
Fájó szívvel búcsúzik tőle felesége, gyermekei, menyei, unokái, testvérei és azok családja, valamint a barátok, volt munkatársak,
szomszédok, ismerősök. A szertartáson megjelentek 2011. március 11-én a faddi temetőben kísérték utolsó útjára. A Paksi Atomerőmű Zrt. kollektívája emlékét megőrzi.
Boldi bácsi, nyugodjék békében! Kzné
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A gyógyítás a hivatása

ri szervezetet, s ezek gyakran a munkaalkalmassági vizsgálat során derülnek ki. A foglalkozás-egészségügyi szakvizsgához szükséges
gyakorlati időt Szekszárdon, az Ergonom Kft.nél töltöttem, ahol a cégek széles palettáján
keresztül megismertem a legkülönbözőbb területeket. Az atomerőmű munkavállalóinak
vizsgálata új kihívás számomra. A kollégák
megosztják velem tapasztalataikat, s ezzel
együtt igyekszem ismereteimet bővíteni.
– Mi a véleményed a feltételekről, eszközökről, az asszisztenciáról?
– A feltételek ideálisak. A rendelő jól felszerelt, az informatikai program jól kezelhető.
A laborban elvégezhetők a tumormarker vagy
a Troponin T. vizsgálatok, amelyeket a háziorvosok az alapellátásban nem tudnak kérni.
A pajzsmirigyhormonszint-mérés eredménye
is a vérvétel napján már rendelkezésünkre
áll. Az asszisztencia jól képzett, rutinos, szívesen dolgozom velük.
– Az itt eltöltött idő alatt voltak-e sikerélményeid?
– Sikerélményeim vannak, és ez pozitívan
hat a munkámra. Egy példa erre: akut neurológiai panasszal jelentkezett egy munkavállaló, aki a tünetet nem értékelte olyan súlyosnak, mint amilyen valójában volt. A rendelőből mentőautó szállította kórházba, majd
Pécsett is kivizsgálták, végül jó állapotban,
tünetmentesen tért vissza. A szükséges kardiológiai konzíliumot egy héten belül sikerült
megszerveznünk számára.
– Beszélnél néhány mondatban a magánéletedről, hobbidról?
– Férjem Racskó Zoltán, a PA Zrt. kapacitásbővítési igazgatóságán dolgozik. Három
lányunk van, Zsófi 15, Eszter 12, Julcsi 5 éves.
Mindhárman nagyon különböző egyéniségek,
sokoldalúak, rengeteg örömet szereznek nekünk.
Nagyon szeretek utazni bárhová, bármivel.
Nálunk nem gond a távolság, a lányok is így
szocializálódtak. Telente szívesen síelek, mostanában teniszezni tanulok.
Kzné

Közgyűlés az atomerőmű nyugdíjas-egyesületeinél
A PA Zrt. és annak jogelődjétől nyugdíjba vonult munkatársak jelenlegi létszáma 1770
fő, a velük való kapcsolattartás és ügyintézés
a humánigazgatóság jóléti osztályának feladata. A nyugdíjasok közül sokan tagjai az
atomerőmű nyugdíjas-egyesületeinek.
Az atomerőmű paksi székhelyű Nyugdíjasklub Egyesülete már több éve működik, az
anyagi és egyéb jellegű támogatásokat együttműködési megállapodás keretében a részvénytársaság biztosítja részükre. Taglétszámuk mára már elérte a 146 főt. A 2011. március 1-jén megtartott közgyűlésen Szanyi
Nagy János elnök beszámolt a 2010. évben
megvalósított programokról, valamint pénzügyi gazdálkodásukról. Programjaik között
szerepelt színházlátogatás Veszprémbe és
Kecskemétre, kirándulás Szarvasra, Kiskun-

majsára, Tamásiba és Kehidakustányra, valamint egy hét üdülés Balatonfüreden. Klubéletüket vetélkedősorozattal, lángos- és halsütéssel egybekötött önköltséges vacsorákkal színesítették. Szerveztek batyus bált, megünnepelték a nőnapot és az anyák napját,
meglátogatták a helyi idősek otthonát, ahol az
egyesület nőtagjaiból alakult énekkar műsorral szórakoztatta az otthon lakóit. Részt
vettek a társasági majálison, ahol a főzőversenyen külön nevezéssel indultak.
Balatonfüreden először 2008-ban fogalmazódott meg az igény nyugdíjas-egyesület alapítására, majd 2010. februárban úgy döntöttek,
hogy az atomerőmű Balatonfüreden és környékén élő nyugdíjasai – akkor még 30 fővel –
önálló egyesületté alakulnak Atomerőmű-nyugdíjasok Balatonfüredi Egyesülete néven. A

Hogyan töltik napjaikat az atomerőmű nyugdíjasai?
Molnár Imréné Ancika Tolnáról költözött Paksra kilenc és fél évvel ezelőtt. A városban sokan
ismerik empatikus képességéről, karitatív tevékenységéről. A rászorulók segítését hivatásának érzi, amely példaértékű cselekedet. A
Blikk által meghirdetett, „Az év civil hőse” cím
elnyerésére jó eséllyel indul, hiszen a jelöltek
között szerepel. Beszélgetésünket a ’80-as
évek eseményeinek felidézésével kezdjük.

− Mikor lettél az atomerőmű munkavállalója, mit és melyik szervezetnél dolgoztál?
− A nehézgép-kezelői tanfolyamot Debrecenben végeztem el, amit 1981-ben tudtam
igazán hasznosítani, amikor az Erbe-nél darukezelőként helyezkedtem el. A nehézkikötői
320 tonnás és a gépházi 125 tonnás darut
egyaránt kezeltem. A paksi atomerőműbe
1986-ban áthelyezéssel kerültem. Az első
években darusként, majd a szervezeti átalakítások következtében a szolgáltatási szervezetnél öltözőügyeletesként dolgoztam. Nehéz volt az átállás, de a jó munkahelyi kollektíva segített abban, hogy azt a munkát is
megszerettem. Munkatársaim a magánéletemben is fontos szerepet töltöttek be, a munkatársi kapcsolatok barátsággá alakultak.
− Meddig dolgoztál az erőműben, mielőtt
nyugdíjas lettél?
− 10 éves erőműves munkaviszony után lettem nyugdíjas 1996-ban. Ezt követően még dolgoztam két évig szerződéses megbízással darukezelőként a kondenzátorcseréknél. Jólesett,
hogy visszahívtak, szívesen vállaltam a munkát.
− Beszélnél a magánéletedről és a
családodról?

− 14 éve élek egyedül. A lányom párkapcsolatban él Budapesten, a fiam pedig a feleségével és három fiával Szentjakabfán lakik. Büszke vagyok a gyerekeimre, mindketten
diplomásak, harmonikusan élnek. A velük való találkozás mindig örömmel tölt el.
A napjaim tartalmasan telnek. Számomra
mindig is fontos volt a környezetemben élő
emberek sorsa. Jó szemem van ahhoz, hogy
meglássam, ki szorul segítségre. Megszólítottam őket és megnyíltak felém. Így kezdődött a
karitatív tevékenységem, ami egyre jobban kiszélesedett. Eleinte kis élelmiszercsomagokat
készítettem. Örömmel tapasztaltam, hogy elfogadják az emberek. Ezek a visszajelzések
ösztönöztek arra, hogy foglalkozzak a rászorulókkal. Ekkor kezdtem el adományokat, ruhaneműt, ajándéktárgyakat gyűjteni részükre. Segítő szándékomban támogatókra is találtam azon cégek, civil szervezetek, magánemberek személyében, akik élelmiszerre fedezetet biztosítanak. Közismert a karácsonyi
ünnepeket megelőző napokban szervezett
ételosztás, mely alkalommal gyümölcs- és különböző ajándékcsomagokat is felajánlunk
azoknak a nagycsaládosoknak, kevés kere-

Visszaemlékezés az egykori erőműves időkre
1979-ben már tizedik éve dolgoztam statikus tervezőként az Ipartervben, amikor
megkaptam első atomerőműves tervezési feladatomat, a 3. blokki B-V sori lépcsőház vasbeton-kiviteli terveinek elkészítését. Az Iparterv atomerőművel kapcsolatos munkáinak döntő részét az üzemi főépület reaktortömbön kívüli részének kiviteli tervezése jelentette. Bekapcsolódásom az erőmű tervezésének folyamatába egy 31 éven át tartó, hol igen
aktív és pezsgő, hol pedig csendesebb
munkakapcsolat és szakmai-emberi
együttműködés kezdetét jelentette. Ez a
három évtizedes együttdolgozás – természetesen – több száz helyszínre utazást is
magába foglalt.
Abban az időben egy paksi utazás a 6-os
főúton és az akkori autóállományt figyelembe véve, körülbelül kétszer olyan
hosszú volt, mint ma. De nemcsak egyszerűen leutaztunk a problémák megoldására, hanem „kiszálltunk” a helyszínre. A kiszállásra formanyomtatványon
(kiküldetési rendelvény) adott utasítást
az illetékes osztályvezető, és ennek alapján számolhattuk el a fix 31 forint kiszállási díjat is. Ez a ma jelentéktelennek tűnő összeg az akkori árviszonyok között
még lehetővé tett egy ebédet is egy átlagos vendéglőben. Márpedig az étkezések
szorosan hozzátartoztak a kiszállás szubkultúrájához. A leutazás során is megálltunk valamelyik út menti étkezdénél vagy
csárdánál. Hogy hol, az attól függött, hogy
éppen ki volt a kocsiban a „főnök”, és neki
melyik volt a kedvenc és bejáratott helye.
Volt, aki az egyik hely pogácsájára vagy
lángosára esküdött, volt, aki a másik gebi-

2011. február 3-án megtartott közgyűlésen az
egyesület tagsága már 70 főre emelkedett. Rojtos János egyesületi elnök a 2010. évi tevékenységükről szóló beszámolóban külön kiemelte a Paksi Atomerőmű Zrt. által az egyesület megalakulásához tartós adományozási szerződéssel nyújtott támogatását. A tagság igénye
szerint igyekeznek olyan kulturális és szabadidős programokat összeállítani, amely kellemes
szórakozást és kikapcsolódást nyújt számukra.
Az elmúlt évben szerveztek kirándulást Pécsre,
Hévízre, Keszthelyre, múzeumokat látogattak,
színházbérletet vásároltak, és szalonnasütéssel
egybekötött összejövetelekre is sor került a Rekreációs Központ kikötőjében.
A nyugdíjas-egyesületek közgyűléseiken
előremutatóan meghatározták a 2011. évre
tervezett programjaikat.
Kzné

nes (ismerős még ez a szó?) hagymás rántottáját vagy kávéját részesítette előnyben.
A paksi munkahelyen napközben csak
egy-két falatra jutott idő. Az én kedvencem, az akkor újdonságnak számító
(1980-as évek eleje) hotdog volt, amit frissen, gőzölögve, mustárba ágyazottan, a
pesti árhoz képest igen jutányosan (8 forint talán?) lehetett megkapni. Emlékeim
szerint valahol a későbbi étterem épületének sarkánál. De ha jófajta házi elemózsiára vágytunk, akkor sem kellett meszszire mennünk, csak vissza az Iparterv állandó kirendeltségének barakkirodáiba.
A mai fiatalok számára valószínűen
nem hihető, de volt mobilkommunikáció nélküli időszak is, sőt nem is rövid a
történelemben. Ami napjainkban elképzelhetetlen, de fel lehetett építeni egy teljes atomerőművet (és még sok mást is),
hogy az éppen szükséges terveket nem
tudtuk fájlokban leküldeni a helyszínre, sőt! Ha vidéki helyszínre akartunk telefonálni, a hívást előbb írásban engedélyeztetni kellett az osztályvezetővel,
majd a vállalati telefonközpontos meghívta a kért számot és egy-két órán belül már beszélhettünk is, persze ha
egyáltalán volt szabad vonal.
Egy kiviteli terv megvalósítása, általában egyszeri alkalom a terv és tervezője
életében. Ezért is igen fontos a tervező és
a megvalósítók szoros együttműködése
és folyamatos kommunikációja az építés
során. Ezt a folyamatosságot akkor, tekintve a távolságot, csak helyi tervezői képviselők (úgynevezett tervezői művezetők)
állandó jelenlétével lehetett biztosítani.
Az Iparterv képviselete az építés főbb

időszakaiban 6-8 főből állt. A csoport
szakági összetétele úgy változott, hogy
mindig megfelelt az éppen folyó munkák jellegének. A kollégák zömében
olyan nagy gyakorlatú építési-kivitelezési szakemberek voltak, akik addigi
életük nagy részét építkezésről építkezésre költözve, az ország legnagyobb beruházásain töltötték. Az addig eltelt évtizedek alatt rengeteg építési tapasztalatra tettek szert, és én – mint ezen a területen akkor még járatlan pesti tervező
– azóta is hálás vagyok nekik azokért a
tanácsokért és azért a segítségért, amit
tőlük ott és akkor kaptam. Életvitelük
természetesen alkalmazkodott a családtól való állandó távollét körülményeihez,
és teljes önellátásra rendezkedtek be,
messze az otthontól.
Amikor a pesti tervezők kicsit is megéhezve betértek a hazai kirendeltségre,
mindig otthonias vendéglátásra is számíthattak, a műszaki támogatáson felül.
Innen-onnan előkerültek azok a papírba
csomagolt étvágygerjesztő finomságok,
melyeket az ebben is nagy tapasztalatú
kirendeltségiek az akkori, nem éppen
piacgazdasági viszonyok között is, csalhatatlan érzékkel szereztek be a környéken vagy útjaik során. Néhány név
azok közül, akik már sajnos régen nincsenek velünk: Székely Ferenc, Hollósy
László és a helybéli Kiss Ferenc (Feri bácsi). Most utólag, sajnos már örökre megkésve, köszönet a jófajta ízekért, a vendéglátásért és a közös falatozások hangulatáért.
Az emlékező: Hajmási Péter,
az Iparterv nyugdíjas irodaigazgatója

setűeknek és munkanélkülieknek, akiknek a
napi megélhetés nehézséget okoz. Az elmúlt
évben több mint 200 liter ételt főztünk, és
még ez is kevésnek bizonyult. A polgárőrségen,
a tűzoltóságon és az önkormányzaton kívül
sok aktivista is segíti a munkámat. Egyre többen vannak, akikre oda kell figyelni, ezért a közelmúltban „Segítők Paks” Kft. néven kezdeményeztük hivatalossá válásunkat. Ezzel adománygyűjtési akcióinkat szervezettebben és
hatékonyabban folytathatjuk. Tulajdonképpen
szervezési munkát végzünk, a közelmúltban
például famunkázási lehetőséget kutattunk
fel, a munkát vállaló családok pedig
részesültek a kitermelt tűzifából.
− Eddig csak munkáról beszéltél, mi jelenti számodra a kikapcsolódást, pihenést?
− Vannak olyan barátaim az ország különböző településein, akikkel találkozni szoktam.
Tagja vagyok a Paksi Atomerőmű Nyugdíjasklub Egyesületének is, az általuk szervezett
balatonfüredi üdülések, kirándulások
segítenek a kikapcsolódásban.
− Milyen juttatásokban részesülsz, hogyan
értékeled ezeket erkölcsi és anyagi
szempontból?
− Igénybe tudom venni a térítésmentes
üdülést, az áramvételezés és a telefonhasználat kedvezményét, valamint az étkezési támogatást. Hálás vagyok minden juttatásért,
nagy ajándék ez számomra.
− Zárszóként mit szeretnél elmondani?
− Azt az üzenetet szeretném tolmácsolni az
újságon keresztül az atomerőmű munkavállalói
részére, hogy munkájuk során elsődleges legyen
a harmónia és a béke megteremtése. Kzné

Aktuális információk,
évfordulók
ÁPRILIS 22. - FÖLD NAPJA

A Föld napja elnevezésű világméretű környezetvédelmi akció 1970-ben indult az USA-ból.
ÁPRILIS 24. - HÚSVÉT

Az egyházi év legnagyobb ünnepe, Jézus feltámadásának, az emberiség megváltásának
örömünnepe. E napon ér véget a nagyböjt.
Húsvét napját még 313-ban a római zsinaton
határozták meg.
ÁPRILIS 28. - DOLGOZÓK EMLÉKNAPJA

E napon a szakszervezetek szerte a világon
azokra a dolgozókra emlékeznek, akik munkájuk következtében vesztették életüket, váltak sérültté vagy betegedtek meg.
MÁJUS 1. – PAKSI MAJÁLIS, A MUNKA ÜNNEPE

1882-től a munkások nemzetközi ünnepe.
A munkavállalók szolidaritási napja mára
már átalakult. Az atomerőmű majálisán,
az ASE sporttelepen kerül sor a Kiváló Karbantartói Díj, a biztonságos üzemeltetésért járó díj és az igazgatósági nívódíjak átadására.
MÁJUS 1. - ANYÁK NAPJA

Május első vasárnapján, az anyák napján
minden gyermek és felnőtt őszinte szeretettel köszönti az édesanyját. Az amerikai
eredetű hagyományt a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt 1925-ben honosította meg a májusi Mária-tisztelet hagyományaival összekapcsolva.
MÁJUS 4. - TÛZOLTÓK NAPJA

Magyarországon 1991-től május 4-én ünnepeljük a tűzoltók napját, emlékezve
Szent Flóriánra, a tűzoltók védőszentjére.
Florianus római katonatiszt volt Noricum
földjén, aki a legenda szerint már ifjú korában megmentett egy égő házat a teljes elhamvadás-tól.
Sipos László
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letve a készítés koordinálása. Az erőműves
alapképzéseken oktatói feladatokat is ellátok, villamos területen segítem a szimulátoros
oktatást, a karbantartás területén a villamos
karbantartók FAM-EFAM-képzésének bevezetését.
– Sportegyesületeid, jelentős sporteredményeid?
– Az ASE-nek vagyok a tagja, vitorlázom, és
tekézem a városi bajnokság másodosztályában. Jelentősebb sportsikerek a vitorlázásban történtek, csapatommal többször megnyertük a Dolphin hajóosztály országos bajnokságát a Lelemény nevű D 26 hajóval, számos versenyen első, valamint jó helyezéseket
érünk el. A balatoni Kékszalag versenyeken
többször lettünk ezüstérmesek.
– Mi a legvonzóbb számodra a vitorlázásban?
– Gerjeni születésű vagyok, így a vízzel és a
Dunával való kapcsolatom nagyon régi. A Balaton mint vízterület is vonzott, ehhez nagyszerű lehetőséget biztosít a vitorlásklub és a cégünk
füredi bázisa. A vitorlázás rejtelmeibe egyik kollégám vezetett be, akivel mai napig együtt vitorlázunk. A vitorlázásban vonzó a barátokkal,
a családdal együtt töltött idő, a versenyeken az
izgalom, amely a rajtoláskor történik, a szél ere-

László Zoltán villamosmérnök, a Paksi Atomerőmű Zrt. szimulátor osztályának szakterületi
instruktora 12 éve a vitorlázás szerelmese. Kiváló szervezőképességét és vezetői készségét
igazolja, hogy 2006 óta a több mint háromszáz
fős vitorlásszakcsoport ügyvezető elnöke.

– Hol és milyen tanulmányokat folytattál, illetve mivel foglalkozol az erőműben?
– Középiskolai tanulmányaimat a jó hírű
pesti Üteg utcában, az erősáramú szakközépiskolában atomerőműves szakon végeztem.
1981–1996 között a villamos üzemvitelen dolgoztam. A munka mellett diplomát szereztem
a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola Villamosmérnöki Kar villamos művek szakán. A villamos üzemvitelről 1996-ban mint szolgálatvezető kerültem az Oktatási Modell Projektbe, és
azóta is itt tevékenykedem. Az új feladathoz
mérnöktanári diplomát is megszereztem.
Atomerőművi minősített oktatói képzésen is
részt vettem, amely a BME által tartott pedagógiai és pszichológiai továbbképzés volt.
Feladataim közé tartozik az üzemviteli villamos szakterület képzésének és vizsgáztatásának felügyelete, irányítása, együttműködve a villamos üzemvitellel. E terület oktatási jegyzeteinek készítése, karbantartása, il-

FOTÓ: BODAJKI ÁKOS

László Zoltán instruktor, az ASE vitorlásszakcsoportjának vezetője

jének tisztelete, a hajó kezelése és a döntések
meghozatalából adódó felelősség mind-mind
olyan, amely e sportot egyedivé teszi. Nagyon
fontos számomra az a klubélet is, amely kialakult az egyesületen belül.
– Mit tartasz az eddigi legnagyobb vezetői
sikerednek?
– Az elmúlt tíz év alatt sikerült a klub létszámát, eszközállományát megtöbbszörözni,
melyhez az ASE és a PA Zrt. támogatást biztosított. Sikerült a kalóz osztály mellett a nagyhajós versenyzést, az utánpótlás-nevelést beindítani és továbbfejleszteni. Ezt úgy tudtuk
megtenni, hogy a szabadidős vitorlázás is fejlődött. A klub döntései a kialakított célok men-

tén konszenzussal történnek, nagyon jó klubélet alakult ki. A klub vezetése és a tagok a
munkát szabadidőben végzik.
– Kedvenc időtöltésed a napi munka és a
sport mellett?
– A munka, a versenyzés és az egyesület
életének az irányítása nagyon sok időmet leköti, néha jut idő horgászatra a munkatársakkal, a családdal. Otthoni elfoglaltságomat
a család és a ház körüli munkák teljesen kitöltik. Két kis unokám is segédkezik az időm
eltöltésében. Szeretném velük is megszerettetni a vizet, a vitorlázást.
– Segítőid?
– Elsősorban a családom, a vezetőségi tagok, a klubtagok, a klubbal szerződésben álló vállalkozók és természetesen az egyesület,
valamint cégünk vezetése.
– Hogyan tovább?
– Az utánpótlás-nevelés Domboriban, Balatonfüreden a terveknek megfelelően halad,
több fiatal versenyzőnk is indul versenyeken
optimist hajóban, a nagyobbak laser és kalóz
hajókban méretik meg magukat. Megújítottuk
az utánpótlás hajóparkját is. Iparági versenyképességünk megőrzése érdekében a belépő fiatal vitorlásokat a kalóz hajóosztály felé
orientáljuk.
Sipos László

Halihó! Csaba
vagyok!
Egy őszinte, biztató mosoly mindig siker. A
hangsúly persze az őszinteségen van!
– „Halihó! Csaba vagyok!” – köszön felém
vidáman, szinte minden alkalommal, amikor
összefutok Csabával.
– Van valamilyen titka vagy receptje a sikerednek, a határtalan vidámságodnak? –
kérdeztem Kiss József Csabát, a jóléti osztály munkatársát.
– Ha van titok, az egyetlen dologban rejlik:
a jó csapatban. Olyan munkatársak vannak
körülöttem, akiket föl lehet pörgetni a cél érdekében. Ám a pörgés önmagában még nem
elég. Szükség van egységes szellemre is. Az
elmúlt pár évben nyilvánvalóvá vált, s talán ez
a legnagyobb titok, hogy a munkatársak megtanultak együtt dolgozni, együtt gondolkodni.
Nehéz volt megtanulni, viszont egy sor olyan
előny jár vele, mint a fegyelem, a türelmesség,
a következetesség, a minőség vagy a jókedv.
Mindenki tudja, ismeri a feladatát, és azt is
tudja, hogy el kell végeznie. Nem miattam,
hanem a hozzánk fordulók bizalmáért.
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„Rejtett pillanatok az atomerőmű
szinttartó bukójáról, valamint az erőmű szűkebb és tágabb környezetének
téli életéből.”

Az irodaépület földszintjén március eleje
óta látható Vincze Bálint, az atomerőmű
tipográfusának természetfotóiból álló kiállítás. A képek nagy része az erőmű közvetlen közelében készült, bemutatva a
sokszínű, változatos élővilágot, mely körülveszi munkahelyünket. A fotókat elnézve először fel sem tűnik az ismerős
helyszín. A különleges szögből készült
képek némelyike akár távoli, egzotikus
helyeken is készülhetett volna. Mindez a
növényvilág, a fények és a pára összhatásának köszönhető.

A modern technika önmagában nem
elég, hogy igazán jól sikerüljenek a képek. Fotósunk – a cégvezetés támogatásának köszönhetően – a legjobb felszereléssel rendelkezik, mégis ennek
van a legkisebb szerepe munkájában. A
kitartást, a szerencsét, valamint a
számtalan önzetlenül segítő embert
emeli ki – nélkülük nem készülhettek
volna el a fotók. Egyetlen kép mögött is
hosszú hónapok kitartó munkája állhat. A szinttartó bukónál télen nagy
számban jelennek meg a gázlómadarak. Az élelemhiány főleg télen csalogatja elő
az állatokat, nem egyszer keresik az emberek
közelségét. Nagy lehetőség ez a fotósoknak, ha
nem csak a közeli kép a
cél. Különös oldalát mutatja az állati természetnek, amikor lassan, de
biztosan közelednek a
tisztán látható fotós felé,
tekintetükkel egyenesen
a fényképezőgépre meredve. Jól megfigyelhető

ez a kiállított képek között, az óvatosan
lopakodó róka esetében is. Egyes képek
érdekessége azonban éppen az erőmű
és a műtárgyak jól láthatósága. A monumentális üzemi épület árnyékában
leskelődő őzről készült felvétel talán az
egyik legbájosabb darabja a gyűjteménynek.
A legnagyobb győzelemnek a rétisas
megörökítését tartja. Ezt a ritka madarat
gyakran látni körözni az ökopark felett is,
de hozzá illő fényképet készíteni sokáig
nem sikerült róla. Sok-sok kutatás és türelem árán sikerült megtalálnia azt a példányt, amely végül helyet kapott a kiállításon, ehhez ugyan kicsit messzebb kellett mennie. Tapasztalatból tudja, menynyire nehéz elkapni a tökéletes pillanatot.
Előfordult, hogy a szárnyat csúfító nagy
sárga jelzőszám akadályozta meg a kép elkészítésében, egyes országok ugyanis így
jelölik meg a madarakat. Mégsem élte
meg kudarcként az elmaradt lehetőséget.
A szám alapján felvette a kapcsolatot az illetékes szervezettel, és tájékoztatta őket a
messzire került madárról. A jó kapcsolat
ugyanis nélkülözhetetlen a nemzeti parkokkal és a tájvédelmi szakemberekkel.

Az ember nem is gondolná, mennyi felkeszülés és munka van egy-egy kép mögött. Az állatok szokásait és előfordulási
helyeit ugyanis csak azok ismerik igazán,
akik nap mint nap járják az erdőket, mezőket. Tőlük tudhatja meg a fotós, hol érdemes elkezdenie a munkát, de tőlük kell
engedélyt kérnie is. A fajok nagy része
ma már védett, a hozzá nem értők egy ártatlannak tűnő sétával is visszafordíthatatlan károkat okozhatnak. A sérülékeny
természet megóvása érdekében a fotósnak is szigorú szabályokat kell betartania.
Szerencsére a hatóságok partnerek a munkájában, ennek köszönhetően készülhetnek felvételek olyan ritka állatokról, mint az
említett rétisas.
A képek még jó ideig megtekinthetők,
de Vincze Bálint reményei szerint a kezdeményezést később további kiállítások
követhetik. Tervei között szerepel az évszakok váltakozásának nyomon követése. A tél után a tavasz, majd a nyár és az
ősz megörökítése.
csa

Megújult a harkányi gyógyfürdőkórház internetes honlapja
Termál- és gyógyfürdők terén fürdőnagyhatalom vagyunk. Ennek ellenére még nem eléggé elterjedt a
gyógyvizekre alapozott egészségmegőrzés. A hiány felszámolása érdekében jelentős fejlesztések tapasztalhatók, így a harkányi gyógyfürdőkórház honlapja is folyamatos frissítés alatt van.
A Paksi Atomerőmű Zrt. dolgozói a családorvos és az erőmű foglalkozás-egészségügyi szolgálat vezetőjének javaslatára
évek óta igénybe vehetik a harkányi
gyógyfürdőkórház szolgáltatásait.
– Az oldott szulfidiont tartalmazó harkányi gyógyvíz különösen alkalmas a reuma összes válfaja, ízületi gyulladások
után visszamaradt mozgáskorlátozottság,
törések és egyéb balesetek utáni moz-

gásszervi gyógykezelésre és idült bőrbántalmak gyógyítására. A szolgáltatásainkat igénybe vevők minél teljesebb tájékoztatása érdekében átalakítottuk internetes megjelenésünket is. A www.harkanykorhaz.hu honlapunkon elhelyeztünk egy videofilmet is, mely bemutatja
Harkányt, és az itt folyó gyógyító munkát
– tájékoztatott Bencze-Zelenák Ivett, a
harkányi gyógyfürdőkórház pályázati
asszisztense.
A Rólunk – A múlt, a közelmúlt és a
jelen című fejezetből történeti áttekintést kapunk. A fürdőévad 187 éve kezdődött, a Baranya Megyei Közgyűlés
1824. októberi ülésén az esküdtek felvetették a harkányi meleg víz „fürdőként
való használatbavételét”. A víz igénybevételét akkor is orvosi javaslathoz kötötték. Az gyógyfürdőkórház 1955. október
15-én létesült, majd 2005-ben vette fel a

hazai geotermikus kutatások úttörője,
Zsigmondy Vilmos (1821–1888) mérnök
nevét. A közelmúltban felújításra került
a kórház három fő épületrésze, megvalósult a terápiás szakellátás és a gyógyfürdő-szolgáltatás és a diagnosztika korszerű feltételrendszere is. Az Intézet adatai című fejezet az intézet tevékenységét
fogja át, a Szakterületeink című fejezet
továbbtagolódik. A honlapon helyet kaptak a kutatási eredmények és szakmai
minősítések is. A Kapcsolatok fejezetben találhatók az intézmény elérhetőségei, az orvosok, az alapítvány bemutatása... Az itt dolgozók és partnereik célja a
Psoriasis Programra (www.psoriasiscentrum.hu) épülő, minőségükben és kínálatukban az európai piacon versenyképes, fürdő-, illetve gyógykomplexum
létrehozása.
Sipos László
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Téli rege: Vincze Bálint fotókiállítása

– Mióta vagy az erőműben? Mivel foglalkozol?
– 2006-ban kerültem a PA Zrt. állományába, az akkori szociálpolitikai, majd azóta már
jóléti osztályra.
Szolidan, mindennel foglalkozom az osztályon. Ami fő feladat, az a szerződéses menetrend, speciális büfé, vízadagoló automaták, de osztozunk a többiekkel a munkavállalói áramdíjkedvezmény igénybevételével
kapcsolatos tájékoztatással, tudnivalókkal.
Állandó, naprakész információval kell rendelkezni, hogy tudjunk segíteni mindenkinek.
Általában reggel fél négykor kelek, az első
dolgom ellenőrizni, hogy minden busz rendben
van-e. Főleg a téli időszakban kell nagyon odafigyelni, hogy mindenki beérjen a műszakváltásra. Ellenőrzöm a menetleveleket, és a gépkocsivezetőkkel, illetve a Volánnal tartom a
kapcsolatot. Délután fél négyig dolgozom, este tízig pedig telefonügyeletet látok el.
– Mi a legnagyobb kihívás a feladatok között?
– Egyértelműen a szerződéses közlekedés.
Mivel az mindenkit érint, ami kulcsfontosságú, és mindenkinek más-más az igénye. Ezeket próbáljuk több-kevesebb sikerrel összehangolni, hogy mindenki elégedett legyen. Nehéz ezt összeegyeztetni ilyen nagy létszámú
munkahelyen.
– Mivel foglalkozol, amikor félreteszed a
munkát? Hogy töltődsz fel?
– A megfelelő magánéleti háttér és a család nagyon fontos. Szüleim Pakson élnek,
édesapám most ment nyugdíjba, édesanyám
az erőműben dolgozik a szállításon, húgom az
MVMI Zrt.-nél dolgozik. Van egy saját, felújítás
alatt lévő lakásom, azt javítgatom, szépítgetem. Rengeteg barátom van, akik szintén nagyon fontosak a számomra, és ha lehet, sok
időt töltünk el együtt.
A hobbim a munkám, amit nagyon szeretek.
De nekem a fizikai munka is kikapcsolódás,
rendszeresen hívnak a barátok, ismerősök, ha
szükség van rám. Általában a közlekedés nagyon elfoglalttá tesz, de engem hívnak, ha valami probléma, fennakadás van, én mindig elérhető vagyok. Tavasszal vagy ősszel a családdal minden évben eltöltök egy hetet Balatonfüreden, szinte ez már kötelező, persze jó
értelemben. A dunai sátorozás egy héten keresztül, teljesen nomád körülmények között,
ettől is feltöltődöm. Még az sem számít ilyenkor, ha a víz csak tizenhét fokos. Horgászgatunk, olvasgatunk, teljes a kikapcsolódás. Zenében a blues és a rock a kedvenc műfajom,
a gastroblues-fesztivál a kedvenc rendezvényem, ahol minden évben ott vagyok.
– Mit tartasz a legfontosabbnak az életedben?
– Egészség, az legyen, a többi majd megy
magától!
Orbán Ottilia
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Négy fordulóval a vége előtt az ASE
sakkcsapata a 3. helyezetthez képest három és fél pontos előnnyel ezüstérmes
pozícióban várja a folytatást.
Első 2011-es csapatbajnokiját elvesztette együttesünk. A Decs elleni presztízsmeccs az Erzsébet Szállodában mindössze három remit hozott, a másik kilenc
parti közül viszont csak négyet nyert a
vendéglátó, így minimális, 6,5 – 5,5 arányú vereséget szenvedett. A következő fordulóban Kazincbarcikán sikerült javítani.
Érdekesség, hogy ezen a csapatbajnokin
is kilenc partin köszönthettek győztest –
nem mindennapos, hogy egymást követő
két csb-n is ilyen sok döntés szülessen –,
csak éppen ezúttal a paksiak hét táblán
is nyertek, s csak kettőn vesztettek. A 8,5
– 3,5-es siker kellő önbizalmat adhatott a
gárdának, mely március 27-én a forduló
rangadóját játszotta a Paksra érkező Csutival. A zalaegerszegiek nem a legjobb öszszetételükben, de így is erős kerettel ültek
asztalhoz. A felek kölcsönösen is tartottak
egymástól, amit jelez a hat remi. A többi
táblán viszont 4-2-re Berkesék nyertek,
így az ASE hosszú idő után újra győzni tudott a sokszoros bajnok ellen.
A 7-5-ös győzelem azt jelenti, hogy a Vasast 9-3-ra kiütő Mátyásföldi LTC 3,5 pontra csökkentette a mieink elleni hátrányát.
Az ezüstérem megszerzése szempontjából még akkor is kiemelt jelentőségű e két
csapat április 10-ei, budapesti összecsapása, ha tudjuk, hogy riválisunknak roszszabb a sorsolása – az 1., a 4. és a 12. helyezettel játszik, míg a mieink a 6., a 8. és
a 11. ellen sakkoznak.
-ve-

Tájak, bóják,
versenyek
Tájak, bóják, versenyek címmel megjelent az Országos Természetjáró Tájékozódási Csapatbajnokság első tíz
évének történetét, eredményeit és különféle más adatokat tartalmazó
könyv. A könyv tartalmazza a bajnokság előzményeit, a 159 bajnoki
verseny legfontosabb történéseit, jellemzőit, minden bajnoki év rövid
szakmai értékelését és táblázatos formában a bajnokság tényszerű adatait (helyszínek, rendezők, bajnoki sorrendek, a bajnokságban szerepelt csapatok, versenyzők és eredményeik felsorolását...).
Aki egyszer is szerepelt 1998 és
2007 között bajnoki versenyen (összesen 730 fő), annak neve megtalálható
a könyvben, ha máshol nem, akkor
legalább a versenyzők és eredményeik témájú táblázatban!
A
szerző,
Horváth T. Csaba
megjelent
könyvéről nyilatkozta: „Már
évekkel ezelőtt
felvetődött bennem, hogy meg
kellene írni az
Országos Természetjáró Tájékozódási Csapatbajnokság történetét. Évek óta tudatosan készültem erre, gyűjtögettem a
bajnoksággal kapcsolatos dokumentumokat, információkat. Kezdetben arra
törekedtem, hogy tárgyszerűen, tárgyilagosan írjak az eseményekről, aztán rövidesen rádöbbentem arra, hogy
ez nem megy.”
Szubjektivitása és a sok tárgyszerű
adat miatt is érdekes a könyv mindazoknak, akik versenyzőként vagy szervezőként részt vettek a bajnoksági tájékozódási túraversenyeken az első tíz évben. Ugyanakkor hasznos információkat találnak benne azok is, akik most ismerkednek ezzel a sportággal és talán
egy következő könyvben láthatják viszont magukat.
A könyv a bajnoki versenyeken vásárolható meg, illetve a Demeter Egyesületnél.
Wollner Pál

A lelkük kiviláglik alkotásaikban
Két művész, Oláh Erika (Sárszentlőrinc) tűzzománcos és Eisenmayer Jenő (Budapest) kiállítását láthatta az
érdeklődő közönség március 1-jétől
30-ig a PA Zrt. II. számú orvosi rendelőjében.
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Közel az
ezüstéremhez
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Oláh Erika művészi munkásságát kezdetektől népszerűség övezi. Alkotásait különböző szakmai zsűri minősíti. 1991 óta képei
rendszeresen láthatók hazai és külföldi kiállításokon, és megtalálhatók magángyűjteményekben, közintézményekben.
INFORMATIKUS

A mérnök, a matematikus és az informatikus egy autóban szándékoznak utazni. Beszállnak, de az autó nem indul. A
mérnök megpróbál megoldást találni a
problémára: – Biztosan eldugult valamelyik fúvóka.
- Szerintem pedig a gyújtás hibásodott
meg – szól a matematikus.
- Ugyan, Ti nem értetek hozzá! – inti le
a többieket az informatikus. - Szálljunk ki,
csukjuk be az ajtókat, majd nyissuk ki,
szálljunk be és indítsunk ismét!
FIZIKUS

Egyik fizikus professzorunk olyan
diákot vizsgáztatott, aki zavarában

Oláh Erika húsz éve foglalkozik tűzzománccal, Eisenmayer Jenő harminc éve
űzi az ötvös mesterséget. Mindketten készítenek ékszereket is, vereteseket, illetve tűzzománccal díszítetteket.
Oláh Erika tűzzománcos és párja, Eisenmayer Jenő abban az élet által ajándékba kapott helyzetben vannak, hogy az
alkotásban is társak. Segítik, tanítják, ösztönzik egymást, s közös alkotásaikban a
közös gondolkodás igazi harmóniában jelenik meg.
A lelkük kiviláglik alkotásaikban.
Erika munkái archaikusak, mély humanizmus jellemzi őket, s alkotásainak
zöme vallásos eredetű. Kísérletező alkotó, aki a régi anyagokat ötvözi eggyé
a maiakkal. Újabban a magyar népmesék, a népművészet világa vonzza, ezek
a legkülönfélébb formában jelennek
meg képein.
Eisenmayer Jenő aranyművesként és
ötvösként végzett. A fakereszteken található motívumok rendkívül megkapóak, akár vallásos, akár más jelképrendszert képviselnek. Aranyozott,
ezüstözött ékszerei egyedi formavilágukkal kitűnnek a mai divatékszerek
közül. A közelmúltban megtalálva az
ötvösség ritkán alkalmazott techniká-

Görbe tükör
felcserélte a mértékegységeket, másodpercet mondott centiméter helyett.
- Mi az Ön apjának a foglalkozása? –
kérdezte szelíden a tanár.
- Hentes és mészáros – válaszolta a hallgató.
- Mit szólna ahhoz, ha a hentes a kolbászt nem hosszúságban, hanem időben
mérné?
- Azt nem tudom, de ha professzor úr
kirúg a vizsgáról, időben én is kolbászt fogok mérni.

ját, a domborítást, teljesen átadta magát
a művészi alkotás örömének, a kézművesség e nemes ágában való elmélyülésnek. A bemutatott tárgyakon, képeken a vallásos ábrázolás, a múlt, a népi
hagyományok iránti elkötelezettség
mutatkozik meg.
Az érdeklődő közönség elismerése,
visszajelzése alapján a kiállítás finom,
tiszta érzelmekről, a múlt tiszteletéről tanúskodik, ahol a tűzzománcos munka és
az ötvösség harmonikus, szép összhangra talált.
Orbán Ottilia
VEGYÉSZ

Egy ismert vegyész nem vetette meg
az alkoholt. Egyik előadásán felrajzolta
az etilalkohol képletét (CH3 – CH2 – OH)
és kiemelte, ez egy nagyon veszélyes
anyag. Ezt folytatva megjegyezte, ha elveszünk belőle egy CH2-csoportot, akkor
a metilalkoholt kapjuk, amely még veszélyesebb anyag.
- Mikor kapjuk a legördögibb anyagot?
– tette fel a kérdést, majd kisebb szünet
után folytatta:
- Ha még egy CH2-csoportot veszünk el
belőle. Így ugyanis a H2O, a víz marad a
pohárban.
Gyűjtötte: Sipos László

Bakancsos atomkupa 2011, Bátaapáti
Ilyentájt, március végén gyakran kérdezik barátaim, kollégáim, ismerőseim, hogyan sikerült a Bakancsos. Így, becézve,
mert ugye beceneve minden jóravaló embernek is van, hogyne lenne egy tájékozódási túraversenynek. Az utóbbi években gyakran kényszerültem azt válaszolni, hogy minden rendben ment, sok résztvevő volt, jó pályák, csak az időjárás… De
ebben az évben szakítottam ezzel a hagyománnyal! Idén az időzítés tökéletes
volt! Szóval a 14. bakancsos atomkupáról
(BAK) ezt tudom elmesélni:
Bátaapáti mellett immár harmadszor
(és ezzel utoljára) rendeztünk BAK-ot. A
háromszáz résztvevő megfelelő ellátásához harminc rendező vonult ki (kiknek
önkéntes, önzetlen munkájáért ez alkalomból is hálánkat fejezzük ki).
Hét kategóriában készítettünk pályákat, így bármilyen felkészültséggel és rutinnal részt lehetett venni az év első bajnoki, egyben első nagy versenyén. A felsőfokú pályákon öt korcsoportos kategóriában összesen 45 csapat versenyzett. A
középfokú (vagyis B) kategória szintén
népes volt, 22 csapattal. A kezdők kategóriáiban összesen 31 csapat mérte össze

tudását, közülük 20 csapat tagjai a turistatérképes, hosszabb, de jelzett utakon haladó pályán gyalogoltak; a tájfutótérképet
ismerők pedig az úgynevezett kincskereső kategóriában, alapvetően utak mellett
elhelyezett pontokat kerestek fel.
A paksi turisták egyedi pályát kaptak:
először a kirándulópályán haladtak, majd
áttértek a kincskereső pályára, ezzel a

csavarral részben hosszabban gyalogolhattak ezen a szép tavaszi napon és a legszebb részeken, másrészt sarat szinte
nem is észlelve tölthették az időt.
Ismeretes, hogy a tájékozódási túraversenyzés a természetjárás komplex élménnyel kecsegtető formája: friss levegőn,
az ébredő, tavaszi természetben, dimbes-

dombos környezetben a bójakeresés egyszerre szellemi és sporttevékenység.
Az ország minden részéről érkeztek turisták, sokan ismerősként üdvözölték
egymást. Már csak ezért is időszerű volt
a hosszú tél után újra versenyezni, kellett
egy jót dumcsizni is. A helyszín ehhez a
tevékenységhez ideális volt, a bátaapáti
önkormányzat rendelkezésünkre bocsátotta a közösségi házat és udvarát.
A híres „bakancsos” hagymás zsíros
kenyér, forrótea-ellátmány mellett az
eredményhirdetés is elnyerte a versenyzők (nos, elsősorban a nyertesek, dobogósok) tetszését, ugyanis idén egyedi fakupákat és faérmeket lehetett nyerni. A
verseny visszhangja a visszajelzések
alapján nagyon pozitív, mi meg jövőre ismét felköthetjük azt a bizonyos ruhaneműnket. Majdnem elfelejtettem mondani, hogy az időjárás mediterrán hangulatú volt, néhányan egyenesen lepirultak,
és az eső közvetlenül az összepakolást követően érkezett.
Várunk mindenkit jövő március végén
a jubileumi, 15. bakancsos atomkupán,
várhatóan egy Pakshoz közelebbi helyszínen.
(je)

Eredményes karatés évkezdés Faddon és Tolnán
A Faddi Sportegyesület Karateszakosztály és
a tolnai Tanren Karate SE versenyzői az elmúlt
évben mind a hazai, mind a nemzetközi versenyeken kiváló eredményeket értek el.
A hazai versenyszezon március közepén Sárváron vette kezdetét. Az utánpótlás és haladó
korosztályú fiatalok számára immáron tizedik
alkalommal rendezték meg a Sárvár Kupa elnevezésű nyílt Ippon Shobu Országos Bajnokságot, amelyre közel húsz hazai egyesület mintegy százötven jól felkészített versenyzője érkezett – tájékoztatta szerkesztőségünket Bali
Ervin karateedző, aki nemcsak megyénkben,
hanem az országos válogatott keretben is egyre eredményesebben dolgozó edző. Az évkezdő eseményen Feidt Norbert egy arany-, egy
ezüst- és egy bronzérmemmel tért haza, Bogárdi Mónika egy első és egy második helyezést ért el. Kiszli Viktor egy arany- és egy bron-

zérmet, Tóbi Csaba egy bronz- és egy ezüst-érmet, Kósa Evelin két bronzérmet szerzett. Radics Tamás felállhatott a dobogó legfelső fokára, Berta Dániel a dobogó második fokára.

Bányi Kitti és Schubert Dániel egy-egy értékes negyedik helyezést ért el.
Prágában, a korosztályos Európa-bajnokságon, ahol 15 ország ötszáz versenyzője lépett küzdőterekre, egyéni
küzdelmekben Bogárdi Mónika arany-, Bogárdi Barbara ezüst-, Bányai Kitti pedig
bronzérmet szerzett. Csapatversenyeken Bogárdi
Barbara felállhatott a dobogó legmagasabb fokára. Bányai Kitti, Bogárdi Mónika,
Feidt Norbert és Horváth
Krisztián éremgyűjteménye
egy-egy ezüsttel, Tóbi Csabáé és Kiszli Viktoré pedig
egy-egy bronzzal gyarapodott.
Sipos László

Harmadik az alapszakasz
végén az ASE
A Zalaegerszeg elleni sikerével megőrizte dobogós helyezését az Atomerőmű SE férfi-kosárlabdacsapata. Együttesünk a rájátszás első körében éppen a zalaiakkal méri össze tudását.
Tizenkilenc győzelemmel és hét vereséggel
zárta a bajnokság alapszakaszát Horváth Imre vezetőedző legénysége. Az ezzel a mérleggel megszerzett harmadik pozíció dicséretes, hiszen a szezon előtt többen a nyolc közé jutást is szép eredménynek tartották volna, miután a paksi piros-kékek kerete teljesen kicserélődött. Körtélyesi Gergely és Mészáros Zalán maradt csak meg az állandó játéklehetőséget kapó kosarasok közül. Előbbi, bár bokasérülése többször is hátráltatta,
remekül teljesített, mind védekezésben, mind
támadásban hasznára volt csapatának. Rajta kívül egyre markánsabb szerepet vállal Kovács Ákos is, aki éppen Zalán súlyos térdsérülése után vált az együttes meghatározó játékosává.
Nagyszerűen sikerültek erre a szezonra az
idegenlégiós-igazolásaink is. Sales a teljes
mezőny harmadik legsokoldalúbb kosarasa,
centerünk, mind a pont, mind a lepattanók
szerzésében a szűk élmezőny tagja. A szezon
elején megsérülő Winters helyére hozott Hodges remek asszisztjai élményszámba mennek, miközben a pontszerzéssel sem marad
adós. Johnson is hozza azt, amiért szerződtette az ASE, így elmondható, hogy az idő előrehaladtával egyre jobban összekovácsolódott, és lett egyre eredményesebb a csapat.
A negyeddöntőben a Zalakerámia-ZTE KK
vár együttesünkre, és állíthatjuk, hogy a paksi
gárda a párharc esélyese.
-ve-

Szilárd Leó atomtudós
tanácsai
A huszadik század történelemformáló tudósainak elképzelt csoportképén, valahol az első sor
közepén, Albert Einstein, Neumann János, Enrico Fermi, Wigner Jenő, Paul Dirac, Teller Ede,
Max Planc, Hevesy György és Werner Heisenberg társaságában látható Szilárd Leó
(1898–1964) fizikus is. A vendégeinket kísérve Pakson, a Tájékoztató és Látogatóközpont
előtti parkban, büszkén említjük, hogy a két
Nobel-díjas, Wigner Jenő mérnök-fizikus és Hevesy György kémikus mellett Teller Ede, Neumann János és Szilárd Leó együtt „beszélget”
a „Paksi disputa” címet viselő kompozíciójában.
Szilárd Leó atomtudós, a biofizika atyja, a
kutatásai során négy vezérlőelvet követett:
Légy más! A lényegről gondolkodj, hagyd másra a részleteket! Légy tisztességes! A jövőre
koncentrálj!

Mély érzelmi érzékenységére mutat, hogy
a Tízparancsolat egyikét, a Tiszteld apádat és
anyádat, hogy hosszú ideig élj e földön-t ő jelentősen módosította. A gazdag életútjának
taglalása helyett inkább az alábbi tanácsait
ajánlom az olvasók figyelmébe:
1. Ismerd föl a dolgok összefüggéseit és az
emberek cselekedeteinek törvényeit, hogy
mindig tudd: mit is csinálsz!
2. Tetteidet egy méltó cél vezérelje, de ne
azt kérdezd szüntelen, hogy elérhető-e ez a
cél. Céljaid modellek és mintaképek legyenek, nem pedig cselekedeteid mentségei!
3. Úgy szólj az emberekhez, ahogy tenmagadhoz szólnál! Embertársaidat ne zárd ki saját
világodból! Mert ha elszigetelődsz, elsiklik szemed elől az élet igazi értelme, és elveszítheted
a teremtés tökéletességébe vetett hitedet!
4. Ne rombold le, amit magad nem tudnál
megalkotni!
5. Ne nyúlj a tál ételhez, hacsak nem vagy
nagyon éhes!
6. Ne kívánd, amit úgysem tudsz megkapni.
7. Ne hazudj szükségtelenül!
8. Tiszteld a gyermekeket! Tisztelettel figyeld szavaikat, és végtelen szeretettel szólj
hozzájuk!
9. Hat esztendőn át munkálkodjál! A hetedik esztendőben vonulj el magányba vagy idegenek közé, hogy barátaid véleménye ne tartson vissza attól, hogy az légy, amivé váltál!
10. Gyengéd kézzel vezesd magad az életen
át, és bármikor légy készen eltávozni belőle,
amikor a hívó szó elhangzik! Sipos László

