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A változások értünk és utódainkért történnek

fotó: Wollner Pál

most ott tart, hogy megfogalmazódtak a célok. A továbbiakban számba kell venni a lehetőségeket, és azoknak a hazai jogrendbe való illeszkedését. A gazdaságossági elemzésnek be kell
mutatnia, hogy a változási folyamat erősíteni fogja a társaságcsoportot. Garantálni kell, hogy
az atomerőműnek sem a nukleáris biztonsága, sem a működése, sem a hazai villamosenergia-rendszerben betöltött szerepe nem kerül veszélybe.
Hatástanulmányt kell készíteni, melyben az elemzések során kiválasztódnak azok a lehetőségek, melyekkel elérhető a hatékonyabb működésű vállalatcsoporttá alakulás. Az MVM
igazgatósága várja, hogy ezen elemzések elkészüljenek, benne a végrehajtáshoz szükséges
feladatok megfogalmazásával. Amennyiben az MVM igazgatósága a tanulmány alapján a változást úgy ítéli meg, hogy az ténylegesen szolgálja a vállalatcsoport működésének javulását,
hatékonyságának növelését, akkor elfogadja azt. Csak ezt követően lehet majd arról beszélni,
hogy a társaságcsoporton belül milyen feladatot kell végrehajtani, és konkrétan milyen változások várhatók.
– Mindenki, aki józanul gondolkodik – hangsúlyozta Hamvas István –, biztos abban, hogy
csakis jogi, biztonsági és gazdasági megalapozást követően születik meg a döntés a tennivalókról, melyek biztosítják, hogy összességében jobb eredményeket leszünk képesek felmutatni. A
változások értünk és utódainkért történnek, és ezeket fel kell vállalni. Biztosnak kell lennünk
abban, hogy ez a folyamat jobb irányba visz bennünket. Úgy gondolom, hogy olyan jelentős
változás nem érheti a paksi atomerőművet, amely az itteni emberek megélhetését és biztonságát érintené. A konkrét módosításokat még nem lehet meghatározni, de a megalapozatlan
feltételezésekkel szemben mindenki megnyugodhat, hogy ami változás lesz az atomerőműben,
az jól átgondolt és mindenki javát szolgálja.
(Lovásziné Anna)
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Mindennapi életünk részeként a változás az előrehaladást segíti. Az atomerőműben
is történtek pozitív eredményt hozó változások, mint például a további húsz évre
munkát, megélhetést, biztos jövőt teremtő üzemidő-hosszabbítás. A következő fontos változás az új blokkok építése, amely hosszú távú perspektívát jelent, és amit
kellően meg kell alapozni.
Visszatekintve az idei év
eltelt időszakára, az atomerőmű dolgozói elégedettek
lehetnek munkájukkal, eredményeikkel – hangsúlyozta
Hamvas István vezérigazgató
a paksi atomerőmű októberben tartott Céggyűrű ünnepségén. Vezérigazgató úr
lapunkban most arról ad tájékoztatást, hogy az elkövetkezendő időszakban, a jövőt
tekintve milyen feladatok,
kihívások, változások várnak
az erőmű munkavállalóira.
– Az előttünk álló időt és
feladatot számos körülmény és változás határozza meg – említette első gondolatként Hamvas
István. – Ha változás nem lenne, akkor semmi új nem történne a világban, és lassú romlás következne be. Az atomerőműben például azzal szembesülhetnénk, hogy jövőre leállna az 1-es blokk,
és azt követően a többi. Hasonló helyzetbe kerülnénk, mint az ózdiak, az ottani ipar megszűnésekor. Mi itt Pakson már a 90-es évek elején komolyan vettük a változást, amikor is a VVER típusú erőművekkel szemben kritikák jelentek meg. Azonnal biztonságnövelő intézkedéseket tettünk,
ezzel jelentősen javítottuk a paksi atomerőmű biztonsági színvonalát, amit igazolni tudtunk a
világnak.
Mi már 2000-ben gondoltunk az erőmű tervezett idejének lejártára, ezért kezdtünk el foglalkozni az üzemidő hosszabbításának kérdésével. Ha akkor nem megyünk a változás elébe, akkor
most azzal számolhatnánk, hogy az atomenergetika kivonul a hazai energiaiparból. A múltban
megtett változások része a súlyos balesetek kezelésére történő felkészülés is, aminek eredményessége a fukushimai katasztrófát követő Célzott biztonsági felülvizsgálat kapcsán visszaigazolást
nyert. Bebizonyosodott, hogy a felkészülés során tett biztonsági intézkedések eredményt hoztak,
és az erre irányuló rendszer jól működik.
A változásokat folytatni kell. Idén beadjuk az 1. blokk üzemidő-hosszabbítására az engedélykérelmet, és teljesítjük az ehhez szükséges feltételeket, majd készülünk a további blokkok üzemidő-hosszabbítására. Ezzel már gyermekeink számára teremtünk munkalehetőséget. Most kell
gondolkodni azon, hogy mi az, ami továbbviszi ezt az iparágat, és biztosítja az itt lakók megélhetését 20 év múlva is. Mindezeken túl a legkézenfekvőbb megoldás az új blokkok építése is.
Vezérigazgató úr véleménye szerint az emberek általában nehezen viselik a változásokat,
félnek tőle, ezért elutasítják. Ugyanakkor, ha azt látják, hogy azok az érdekeiket szolgálják,
akkor elfogadják. Az új blokkok beruházását csak a tulajdonos támogatásával, az általa biztosított erőforrásokkal lehet megvalósítani, az atomerőmű önmaga nem lenne erre képes.
A nagy cél érdekében az MVM-vállalatcsoportnak összpontosítani kell erőit, és erős, sikeres, regionális, meghatározó piaci szereplővé kell válnia. Az MVM kialakította a stratégiáját, melynek középpontjában többek között az új paksi blokkok építése áll. Ehhez igazította
hozzá az atomerőmű is saját stratégiáját, kijelölve a hatékonyság növelését célzó akcióit. A
hatékonyságjavítás, a tőkeerő növelése érdekében történik a csoportirányítási rendszer átdolgozása is. Első lépésként elkészült a társaságcsoport jellemzőinek felmérése, amire építve a
jelenleginél jobb működési forma megfogalmazása és bevezetése következhet. Ez a folyamat

Békés, meghitt karácsonyi ünnepeket kívánunk!

Ünnepi nyugdíjas búcsúztató
A Paksi Atomerőmű Zrt. november 24-én ünnepélyes keretek között köszönt el a 2011-es
évben nyugdíjba vonult munkatársaitól.
A paksi Városi Művelődési Központban rendezett nyugdíjas búcsúztatón Hamvas István
vezérigazgató szólt az ünnepeltekhez. Beszédében kiemelte a munkatársak több évtizedes
tevékenységét, az atomerőmű iránti elkötelezettségét. Említést tett az erőmű eddig elért
sikereiről, eredményeiről és jövőbeli feladatairól. Befejezésül megköszönte a kollégák munkáját és tartalmas nyugdíjas éveket kívánt további életútjukhoz. A vezérigazgatói köszöntő
utáni ünnepi műsorban Pitti Katalin operaénekes előadása szórakoztatta a vendégeket.
Emlékezetes eseményét jelentette a rendezvénynek, amikor Hamvas István vezérigazgató és Bognár Péter humán igazgató színpadra szólították a nyugdíjas munkatársakat,
és munkájukat megköszönve emléklapot és
Zsolnay-ajándéktárgyat adtak át számukra.
Az idei központi nyugdíjas búcsúztatón 51
kollégát ünnepeltek az atomerőműves munkatársak. A biztonsági igazgatóságtól 4 fő, a
gazdasági területről 10 fő, a humán igazgatóságtól 11 fő, a karbantartástól 7 fő, a műszaki
igazgatóságtól 5 fő, az üzemviteltől 11 fő, a
vezérigazgató-helyettesi területről 3 fő vonult
nyugdíjba.
Az ajándékok átadását követően a nyugdíjasokról a színpadon csoportkép készült, majd
Bognár Péter pohárköszöntője után állófogadásra került sor.
WP-LA
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A csoportirányítási rendszerről
Bács Zalán stratégiai vezérigazgató-helyettes
A paksi atomerőműben november közepén több alkalommal tartottak olyan
fórumot, amely az MVM-vállalatcsoportnál bevezetésre kerülő csoportirányítási rendszert érintette.
A fórumokon tájékoztatást adott Bács Zalán, az MVM
Zrt. stratégiai vezérigazgató-helyettese, akit a csoportirányítási rendszer céljáról, bevezetésének módjáról, valamint a paksi atomerőművet és annak munkavállalóit
érintő hatásairól, a rendszerrel kapcsolatos változásokról
kérdeztünk.
– Vezérigazgató-helyettes úr! Mi a csoportirányítási
rendszer célja? Milyen fő feladatok kapcsolódnak hozzá, és
milyen hatással lesz mindez a paksi atomerőműre?
– Az MVM-csoport vezetése tavaly ősszel határozta el,
hogy egy új középtávú stratégiát és jövőképet alkot a vállalatcsoport vonatkozásában. Ennek a középtávú stratégiának
nagyon fontos pillére a hatékonyságjavítás. A vezetés azonosította a csoportműködésben rejlő további szinergialehetőségeket, és ezek elérése érdekében elindította a csoportirányítási rendszerfejlesztés projektet. A projekt alapvető
feladata, hogy egy olyan hatékony, integrált működési modellt valósítson meg, amely megteremti annak a feltételét,
hogy hatékonyan tudjunk működni a versenytársak körében,
és biztosítani tudja azt a pénzügyi alapot, amely a hosszú
távú elképzeléseink megvalósításához szükséges. A stratégiához illeszkedően az egész projekt azt a kiemelt célt szolgálja,
hogy a paksi atomerőmű, illetve az MVM-csoport megfelelő
erőforrást, pénzügyi hátteret tudjon adni az atomerőmű kapacitásbővítéséhez, és a tulajdonosi döntésnek megfelelően
a bővített kapacitás többségi tulajdonban maradjon.
– Várható-e Pakson kiszervezés, létszámcsökkenés?

– A mostani, célmeghatározó fázisban azonosítottuk
azokat a lehetőségeket, irányokat, melyeknek részletes kidolgozása, megtervezése a következő fázis feladata. Ebben
a részletes tervezési fázisban a feladatokat funkcionálisan
csoportosítottuk. A termelési és műszaki szolgáltatási területet érintő alprojekt feladata, hogy a jogi, biztonsági és
gazdasági szempontokat figyelembevevő részletes tervezés
és hatásvizsgálat után az irányokat konkrét, megvalósítható
feladatokra bontsa le. Ez után lehet látni, hogy a projekt által
meghatározott irányok milyen konkrét szervezeti változásokat generálnak. Az alapelvek között azonosítottuk a tervezési és műszaki kompetenciáknak egy hatékonyabb működés
melletti jobb szétválasztását, amely vélhetően a tagvállalatok
közötti létszámmozgással fog járni. Ez nem jelent feltétlenül csoporton kívüli kiszervezést, és egyértelműen nem von
maga után létszámcsökkentést.
– Miként befolyásolhatja a rendszer a speciális területek
szakmunkás-utánpótlását, mentori képzését?
– A projektnek nem áll szándékában az utánpótlási és
a mentori rendszer megváltoztatása. A humán terület által
indított, szintén az integritást növelő projekteknek szükségszerűen érinteniük kell a paksi atomerőműn belüli humán
folyamatokat. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos az utánpótlás-képzés és a mentori rendszer. Ebben akár a paksi példát követve csoportszintű kiterjesztést is el tudok képzelni, de
ennek konkretizálása a humán erőforrás szakterületre hárul.
– Csökken-e az atomerőmű vezetésének önállósága, és
ha igen, akkor a felelősség miként oszlik meg?
– A célunk, hogy a jövőben az atomerőmű vezetése az
alapfolyamatokra tudjon koncentrálni, és az alapműködés
sokkal jobb minőségű és versenyképes árú szolgáltatásokat
kapjon az integráltság-növeléssel. Folyamatban van annak
kidolgozása, hogy ez milyen kompetenciamódosulást fog je-

Szilárd Leó-díj

Nagyköveti látogatás

Bajsz Józsefnek

Charles A. Ononye, Nigéria magyarországi nagykövete tett látogatást az atomerőműben,
Kovács Pál helyettes államtitkár kíséretében. A vendégeknek Hamvas István vezérigazgató
tartott tájékoztatást, majd üzemlátogatás keretében mutatta be az erőművet.
Beri
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A Magyar Nukleáris Társaság a nukleáris kultúra terjesztésében, fejlesztésében, oktatásában
kimagasló tudósok, kutatók és tanárok munkájának elismerésére több díjat is alapított.
Az alapító okiratoknak megfelelően, a kuratóriumok döntése alapján a Magyar Nukleáris Társaság által alapított szakmai díjak
közül 2011-ben a Szilárd Leó-díjat Bajsz József, a Paksi Atomerőmű Zrt. biztonsági
igazgatóságának minőségfelügyeleti főosztályvezetője nyerte el. A Szilárd Leó-díj a
nukleáris kultúra terjesztésében, az emberek egészségét, életkörülményeit javító nukleáris módszerek fejlesztésében, a nukleáris módszerek környezetbarát hasznosításában elért kiemelkedő tevékenységeket ismeri el.
Gratulálunk munkatársunknak!
LA

lenteni. A transzformációs programon belüli egyik alprojekt
feladata az újfajta irányítási metodika jogi és gazdasági elemzésének elvégzése. Mindezek alapján tudunk az atomerőmű
vezetésével közösen dönteni arról, hogy miként fogjuk a
kompetenciát megosztani csoporton belül.
– Várható-e módosulás az atomerőmű üzemeltetési, ellátási és nukleáris biztonsága tekintetében?
– A csoportirányítási projekt nem érinti az alaptevékenységet. Nem foglalkozik a biztonsági, ellátási kérdésekkel, az
eszközök működtetésével, hisz azok az engedélyesi tevékenységhez kapcsolódóan továbbra is alapkompetenciában maradnak. Ez egyértelmű elvárása a projektnek.
– Miként vezethető be úgy a rendszer, hogy az ezzel járó
változás ne keltsen bizonytalanságérzetet az emberekben,
ami a hatékonyság, vagy a biztonság rovására mehet?
– A biztonsági kérdésekre a projekt nem lesz hatással,
tekintve, hogy alaptevékenységet nem érint. A hatékonyság
vonatkozásában éppen az a cél, hogy sokkal hatékonyabb
csoportműködést érjünk el, amely által a paksi atomerőmű
hatékonysága is egyértelműen javul. A munkahelyi légkör
és bizonytalanságérzet vonatkozásában rendkívül nagy jelentősége van a jó kommunikációnak. A projekt erre egy
komplex kommunikációs tervet állított össze. A transzformációs programon belül kiemelten kezeljük a belső
kommunikáció kérdését, amelyhez a humán és kommunikációs területen dolgozó kollégák együttműködése ad
támogatást. Ez a kommunikációs folyamat már elindult. Az
elmúlt időszakban többször jártunk Pakson és különböző
fórumokon kommunikáltuk a projekt irányait, alapfelvetéseit. Hamvas István vezérigazgató úrral történt egyeztetés
alapján rendszeressé fog válni, hogy a projektvezetés a
paksi kollégákat tájékoztassa.
(Lovásziné Anna)

Folytatódik az MVM koncertek sorozata
Újonnan induló hangszeres estekkel folytatódik a magyar komolyzenei élet egyik meghatározó hangversenysorozata, az évek óta közkedvelt MVM Koncertek. A
programsorozat valódi ínyencségeket kínál a zeneszerető közönségnek, de a komolyzenével még csak ismerkedő fiatalok is izgalmas, tartalmas szórakozásra számíthatnak.
A művészetek, kiemelten a komolyzene elkötelezett
támogatója, a Magyar Villamos Művek Zrt. és a Jakobi Koncert tizenhárom éves együttműködésének célja,
hogy világszínvonalú produkciókkal kényeztesse a komolyzenét szerető és értő közönséget, valamint a fiatalokkal is megszerettesse a komolyzenét.
„Erős, sikeres, nemzeti energetikai társaságcsoportot építünk. Célunk valódi értékek teremtése: nem csak
a gazdaságban, de a társadalomban, a szellemi életben
is” – mondta Felkai György, a Magyar Villamos Művek
Zrt. kommunikációs igazgatója. „A társaságcsoport és a

Jakobi Koncert tizenhárom éves együttműködése keretében létrehoztuk a magyar zenei élet talán legkiemelkedőbb hangversenysorozatát, az MVM Koncerteket.
Büszkék vagyunk rá, hogy a zeneművészeti Junior Prima Díj társalapítójaként elismerhetjük, ünnepelhetjük a
legtehetségesebb fiatal zenészeket, és a koncertsorozattal is lehetőséget adhatunk számukra, hogy a nemzetközi hangversenytermek mellett a magyar közönséget is
lenyűgözzék.”
A Magyar Villamos Művek Zrt. és a Jakobi Koncert
jövőre is folytatja több mint egy évtizedes együttműködését: december elsején meghirdetik az MVM Koncertek 2012-2013-as évadának programját. Jövőre ünnepli
10. évfordulóját A Zongora hangversenysorozat, a jeles évforduló tiszteletére visszatér Magyarországra az
elmúlt évtized számos sztárfellépője. A tervek szerint
koncertet ad Jevgenyij Kiszin, Grigorij Szokolov, Jevgenyij Koroljov, David Fray, a legünnepeltebb magyar zon-

goraművészek közül Kocsis Zoltán, Ránki Dezső, Vásáry
Tamás, Bogányi Gergely, Jandó Jenő, Várjon Dénes, és
valamennyi Junior Prima-díjas fiatal tehetség: Farkas
Gábor, Lajkó István, Borbély László, ifj. Balázs János és
Fülei Balázs.
A programsorozat keretében az elmúlt bő évtized
során olyan művészeket láthatott a magyar közönség,
akik korábban még soha, vagy nagyon régen nem léptek
fel hazánkban. Alfred Brendel például 25, Jevgenyij Kiszin 20 év után, Mitsuko Uchida először adott szólóestet
Magyarországon. A hosszú távú együttműködésnek köszönhetően a szervezők olyan művészeket is fel tudnak
kérni, akik 3 évre előre véglegesítik programjaikat.
Az összesen 33 koncertből álló 2011-2012 évad október 6-án, a Gödöllői Királyi Kastélyban kezdődött a 13.
Gödöllői Nemzetközi Hárfafesztivál nyitókoncertjével.
(A koncertekről bővebb információ: www.mvm.hu/
sajtokozlemenyek)
MVM
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Tolna Megyei
Prima Díj

fotó: Ragó Károly

2011. november 25-én tartották Szekszárdon a 2011. évi Tolna Megyei Prima Díj
ünnepélyes díjátadó gálaestjét a PTE Ilylyés Gyula Főiskolai Kar aulájában. A rendezvényen a PA Zrt. képviseletében részt
vett Bognár Péter humán igazgató és
Mittler István kommunikációs igazgató.

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Tolna Megyei
Szervezete által rendezett díjátadó gálaest
főtámogatója a Paksi Atomerőmű Zrt., fővédnöke Hamvas István, a PA Zrt. vezérigazgatója volt.
Az országos Prima Primissima Díjat
2003-ban alapították, majd ezt követően
hozta létre a VOSZ az országos díj megyei
változatát, a Prima Díjat. Tolna megyében
a hetedik díjátadó ünnepség az idei.
A Paksi Atomerőmű Zrt. vezetői Gáti
Mariann faddi művésznek adtak át Prima Díjat.
Gáti Mariann 25 éve alkot. Neve nemcsak itthon, de külföldön is ismert. 2012ben újabb kiállításra visszavárják Kaliforniába. A Mítosz-mesegalériát 25 évvel
ezelőtt hozta létre, ahol télidőkat, fafaragásokat, festményeket, táblaképeket, grafikákat, tűzzománc- és üvegképeket mutat be. Ebben a környezetben
tart léleképítő, tartalmas foglalkozásokat,
beszélgetéseket kicsiknek és nagyoknak.
Gáti Mariann 2006-ban megkapta a Tolna Megyei Művészetért ezüst plakettet. A
Paksi Atomerőmű Zrt. 2012-es asztali és
falinaptárát az ő munkái díszítik.
LAnna

Felkészülés az alacsony vízállás miatt
A Duna vízállása november második felétől
szemmel láthatóan alacsony, és ez természetesen az erőmű életére is hatással van. A témáról
Racskó Imre, az üzemviteli főosztály külső technológiai osztályának vezetője nyilatkozott.
Az elmúlt időszakban a vízszint a Balti-tenger felett mért 85 mBf
(Balti felett) méter alá esett, amelynek következtében életbe lépett az Alacsonyvizes Intézkedési Terv első készültségi fokozata. A
jelenség elsősorban a csapadékmentes időjárásnak köszönhetően
alakult ki. Az erőmű építésekor a szivattyúkat az akkori 100 éves minimumra, a 84,74 mBf-es vízszintre tervezték, de ezt már rögtön az
első üzemi évben elértük az akkori aszályos időjárásnak köszönhetően. Akkor több rendkívüli lépést is végre kellett hajtani, például
a hideg vizes csatorna falakkal történő elzárását, illetve a 26 m3/
sec összteljesítményű dízelmotoros szivattyúk helyszínen történő
üzembe helyezését. Ezekkel emeltük át a megfelelő vízmennyiséget, és biztosítottuk a szükséges vízszintet a szivattyúk előtt. Mikor
ez az időszak elmúlt, akkor az erőmű megtette a megfelelő lépéseket, hogy ez többet ne fordulhasson elő. Többek között a biztonsági
szivattyúk járókerekei egy méterrel lejjebb kerültek, illetve a hideg
vizes csatorna medrét is egy méterrel mélyebbre kotorták ki.
Racskó Imre azt is hozzátette, hogy a Duna medre több okból is
mélyebb itt Paksnál, mint például Budapestnél. Korábban elég intenzíven folyt a környéken a kavicskotrás, amelynek következtében
medermélyülés lépett fel, így ezt a tevékenységet betiltották az erőmű 10-20 kilométeres körzetében. Persze a természetes folyamatok
is szerepet játszanak, ezeknek köszönhetően évente 1,5-2,5 centivel mélyül a meder. Ennek megfelelően az élettartam-hosszabbítási
projekt keretében a kondenzátor hűtővíz szivattyúk járókerék átalakítása is megkezdődött. Kettőnél már megtörténtek a módosítások,
2014-re pedig az összesnél befejeződnek a munkálatok.

Az osztályvezető azt is elmondta, hogy négy intézkedési fokozat került kidolgozásra. 85 mBf alatt az első, 84,5 mBf alatt a második, 84 mBf alatt a harmadik, míg 83,5 mBf alatt a negyedik lép
életbe. Jelenleg az első fokozat van elrendelve, amelynél fontos
feladat a szivattyúk előtti gerebek tisztántartása a szívóoldali ellenállás csökkentése miatt. Alacsonyabb szintre emeljük továbbá
a dobszűrőházban a kivett vízmennyiséget is, valamint korlátozva
van bizonyos berendezések karbantartásra való kiadása illetve a
karbantartásukra szánt időtartam. Ezen felül annak a Palánkon lévő
tartalék szivattyútelepnek a megfelelő üzemi állapotát is biztosítani
kell, amely a biztonsági szivattyúk előtét szivattyúiként szolgál azok
szívóoldali üzemképtelensége esetén.
Az eddigi legalacsonyabb vízállást 2003 augusztusában mérték,
ekkor 84,42 mBf volt a vízszint, amely már a második intézkedési fokozatot jelentette, de a szivattyúink akkor is teljesen rendben működtek. Végezetül a várható vízállásokról is szó esett. Az előrejelzések
szerint a közeljövőben a Duna vízszintje a mostani 84,6 mBf körül alakul majd, megközelítve az intézkedési terv második fokozatát.
Winter Gábor

Harminc éve történt
„Újabb jelentős eseményhez érkezett vasárnap, december
20-án az atomerőmű-építkezés. A Gyár- és Gépszerelő Vállalat
szakemberei több mint nyolcórás munkával helyére emelték a
kettes számú reaktor 230 tonnás tartályát.”
„1981. december 20-án hajnalban Jacsó István körbekérdezi a négy embert:
– Egyes!
– 78 milliméter.
– Kettes!
– 88 milliméter.
– Hármas!
– 84 milliméter.
– Négyes!
– 86 milliméter.
Petrovics Béla utasítást ad a darukezelőnek: egy kapcsolást
északra! És a tartály lassan ereszkedik lefelé, a végleges helyére.”
(Tolna Megyei Népújság, 1981. 12. 21.)

Cernavodai delegáció látogatása
Október végén Paksra és környékére látogatott egy román önkormányzati delegáció,
amely Cernavodából, Románia „atomvárosából” érkezett. Látogatásuk célja a Társadalmi
Ellenőrző Információs és Területfejlesztési
Társulás (TEIT) munkájának megismerése
volt.
A cernavodai önkormányzat és az atomerőmű szakemberei a japán események tükrében szükségesnek érzik a magyarországi
TEIT-hez hasonló társulás megalakítását. A
román fél belátta, hogy nélkülözhetetlen egy
információáramlásért felelős szervezet, amely
segíti az atomerőmű és a környezetében élő
lakosság kapcsolattartását. A cernavodai önkormányzat azért választotta a magyarországi TEIT megismerését, mert Cernavoda és
Paks között több hasonlóságot vélt felfedez-

ni. Mindkét város hasonló nagyságú, a Duna
partján épült fel és országuk egyetlen atomerőművével rendelkező városa.
A program Kalocsán kezdődött, ahol Török
Ferenc polgármester, a TEIT elnöke köszöntötte
a delegációt és a TEIT működéséről, tevékenységéről és főbb feladatairól tartott részletekbe
menő tájékoztatást. A megbeszélésen több
Bács-Kiskun megyei polgármester is részt vett.
Kalocsa után Bátyára látogattak el a vendégek.
Ott Zsebics Ilona polgármester asszony mutatta be a környezetellenőrző rendszer részeként
működő vizes labort. Ezután Gerjen községet
keresték fel. Gáncs István, Tengelic polgármestere tartott előadást a TEIT és a paksi atomerőmű kapcsolatáról, együttműködéséről. Máté
Dénes, Gerjen polgármestere pedig bemutatta
a települést, illetve a helyben működő háttér-

sugárzás-mérő rendszereket. A látogatás második napja az atomerőmű megtekintésével
kezdődött, ahol Dohóczki Csaba a látogatóközpontban és a IV-es blokki látogatói útvonalon
kalauzolta végig a vendégeket. A nap hátralévő részét a vendégek Pakson töltötték. Hajdú
János polgármester előadást tartott számukra,
amelyben kihangsúlyozta a város és a paksi
atomerőmű szoros kapcsolatát. A program vé-

gén Paks főbb nevezetességei közül kerestek
fel néhányat, a Makovecz Imre által tervezett
Szentlélek templomot, a Képtárat és a Pro Artis
művészeti iskolát.
A küldöttség hasznosnak találta a kétnapos
szakmai utat, ezért kezdeményezést tett arra,
hogy a TEIT és Cernavoda képviselői a jövőben
évente találkozzanak.
Kern Dóra
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Baleset-elhárítási
gyakorlatok
az atomerőműben
November 21-én, hétfőn az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) értesítési és törzsvezetési, valamint lakossági riasztó és tájékoztató
gyakorlatot tartott. Az egész napos esemény egyik
mozzanataként nemzeti szintű polgári védelmi
mozgósítást rendeltek el a riasztott készenléti csoportok számára. Munkaidő után a PA Zrt. Baleset-elhárítási Szervezete (BESZ) beosztottainak
elérhetőségét is ellenőrizte, majd este 6 órakor az
atomerőmű 30 kilométeres körzetében telepített
Lakossági Tájékoztató és Riasztó Rendszert (LTRR)
tesztelték hangüzenetek és akusztikus próbajel kiadásával.
Három nappal később a BESZ, éves tervének megfelelően, teljes körű gyakorlatot tartott. A feltételezett
esemény a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában
(KKÁT) bekövetkezett baleset volt. A résztvevők riasztási és értesítési, valamint az atomerőmű és a KKÁT
veszélyhelyzet-kezelési tervében leírt további feladataik teljesíthetőségét gyakorolták. A rendkívüli helyzet megoldása az előírások szerint működött, amelyet
az Országos Atomenergia-hivatal (OAH) a helyszínen
ellenőrzött. Külső együttműködőként az OAH Veszélyhelyzeti Intézkedési, Gyakorló és Elemző Központja
(CERTA), illetve a Magyar Honvédség meghívott szakértői is részt vettek az eseményekben.
A gyakorlatok lezárása után tartott azonnali értékelések alapján mindkét próba megfelelő minősítést kapott. A részleteket tartalmazó értékelésüket az együttműködő szervek és a megfigyelők is elkészítik, melyek
alapján a hiányosságok felszámolására intézkedési tervet határoznak meg. A tapasztalatok összesítése után
további fejlesztéseket terveznek.
Ezúton is köszönjük a gyakorlatok előkészítésében és sikeres lebonyolításában résztvevők együttműködését!
Baleset-elhárítás

2011. december

Nukleáris Létesítmények Körüli
Európai Önkormányzatok Csoportja
Közgyűlés –Szeminárium – Szakmai út
2011. szeptember 29-30án Brüsszelben tartotta
közgyűlését a Nukleáris
Létesítmények
Körüli
Európai Önkormányzatok Csoportja (GMF). A
rendezvényen Magyarországot Török Ferenc,
a TEIT elnöke, Gáncs István, a TEIT társelnöke,
Tillmann Péter, a TETT
alelnöke és Dohóczki
Csaba, a GMF alelnöke
képviselte.
A rendezvényen közel hatvan résztvevő volt jelen. A házigazda belga küldöttségen kívül spanyol, svéd, román és magyar önkormányzati
képviselők vettek részt a kétnapos eseményen. A közgyűlést
Roland Palmqvist elnök nyitotta meg. Az első napirendi pontban Mariano Vila d’Abadal főtitkár éves beszámoló keretében
ismertette a GMF gazdasági helyzetét. A bevételek és a kiadások a tervezettek szerint alakultak, így a szervezet gazdasági
helyzete stabilnak nevezhető. A főtitkár ezt követően ismertette a könyvvizsgálói jelentést, amely megerősítette, hogy a
pénzügyi gazdálkodás a hatályos jogszabályok betartásával
történt.
Az elmúlt évi tevékenység értékelése során a főtitkár kiemelte, hogy a GMF a kezdetektől fogva részt vesz az Európai Nukleáris Energia Fórum (ENEF) munkájában, és az egyik
legfontosabb tényező, a lakossági vélemények legmagasabb
szintű uniós képviseletében. Emellett több nemzeti és nemzetközi programban van jelen a szervezet. A képviseletet az
esetek többségében az ötfős elnökség tagjai látják el, de fontos a szervezet számára, hogy a tag önkormányzati társulások
képviselői is közvetlenül részt vegyenek a munkában.
A közgyűlés újraválasztotta vezető testületét, amely megerősítette a jelenlegi elnököt és a főtitkárt is tisztségében.
Szintén bizalmat kapott a két alelnök is. Így Mariana Mircea

Romániából és Dohóczki
Csaba Magyarországról
tevékenykedhet a testület vezetőségében az elkövetkező két évben.
A GMF stratégiájának
középpontjában
a jövőben is az önkormányzatok képviselete
áll. Aktívan rész vesz az
ENEF átláthatósággal és
tájékoztatással foglalkozó munkacsoportjában,
és próbálja a lakossági
véleményeket megjeleníteni. A szervezet bővítése kiemelt hangsúlyt kapott az elmúlt években. A jelenlegi stratégia ugyanakkor a jelenlegi
tagok közötti együttműködésre és tapasztalatcserére helyezi
a hangsúlyt. Ennek eredménye, hogy a közgyűlés 2012 márciusában konferenciát szervez Cernavoda városában, Romániában. Emellett arról is döntés született, hogy a jövő évi közgyűlést Franciaországban rendezik meg.
A közgyűlést követő szeminárium témája a polgári védelem és a baleset-elhárítás volt. Az Európai Parlament képviseletében Ute Blohm-Hieber asszony számolt be a Japánban
márciusban bekövetkezett nukleáris baleset jelenlegi helyzetéről. A baleset az unióban is felszínre hozta annak kérdését,
hogy az európai országokban megfelelő-e a baleset-elhárítás
rendszere és felkészültsége. A résztvevők belga, magyar, spanyol és svéd előadásokat hallgattak meg önkormányzati és
katasztrófavédelmi előadók előadásában.
A második napon a küldöttek Franciaországba utaztak,
ahol Chooz település önkormányzatának munkájával és polgári védelmi rendszerével ismerkedtek meg. A település területén két atomreaktor üzemel. Az atomerőmű ittléte jelentős
előnyökkel jár a község életében, ugyanakkor komoly feladatokat is ró az önkormányzatra.
Dohóczki Csaba

ÖKOINDUSTRIA 2011
Budapesten, a SYMA csarnokban rendezte meg
2011. november 16-18. között a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége dr. Fazekas
Sándor Vidékfejlesztési miniszter fővédnökségében, Bencsik János Klíma- és Energiaügyi államtitkár védnökségében a Nemzetközi Környezetipari,
Energiahatékonysági, Megújuló Energiaforrások
Szakkiállítást, és vele párhuzamosan az üzletemberek találkozóját, több konferenciát és cégbemutatót, már másodízben.
A minél szélesebb körben terjesztendő ismeretek érdekében a belépést ingyenessé tették a Magyar Villamos
Művek Zrt., mint főtámogató jóvoltából.
Több mint 100 vállalat állított ki ebből az alkalomból.
A kiállítók között ott voltak a hulladékfeldolgozók, a megújuló energiákat hasznosítók és a passzív házakat építők
is. A kiállításon a szolgáltatás kategóriában az Innotransz
Mérnöki Iroda Kft. kapott díjat, a komplex hulladék-feldolgozási szoftveréért. A termék kategóriában pedig az
Agriapipe Kft. érdemelte ki a díjat, a bontás nélküli csatorna felújító eszközéért.
A Magyar Villamos Művek Zrt., az Erbe Zrt. és a Paksi
Atomerőmű Zrt. egy tömbben állítottak ki. A tevékenységüket ismertető poszterek, a sok szép prospektus, a reklámajándékok vonzották a látogatókat. Sokan töltötték ki
a jelentkezési lapot, hogy tesztvezetést nyerhessenek a kiállított Birdie Car villamos autókkal.
A „megtelt” Földre nincs stratégiája az emberiségnek,
és ez a tény az alapja a társadalmi, gazdasági és környezeti válságoknak – mondta Vida Gábor akadémikus. Rubik Ernő, a Magyar Mérnökakadémia tiszteletbeli elnöke

azt hangoztatta, hogy a zöld technológiáknak vevőkre is
szükségük van. Nemes Csaba, a Vidékfejlesztési Minisztérium főosztályvezetője arról beszélt, hogy szabályozással miképpen tisztítható meg a környezet.
A szakmai előadássorozatok témái felölelték e szerteágazó ipar szinte minden területét. A lebomló műanyagok,
az önkormányzatok település üzemeltetési- és környezetvédelmi feladatai, a vízközmű, az egyedi szennyvízkezelés, a roncsautók és elektronikai hulladékok hasznosítása
témái mellett talán a legjelentősebb a fenntartható energiagazdálkodást összefoglaló konferencia volt.
Nem elegendő a környezetvédelemmel foglalkozni,
hanem paradigmaváltás szükséges. A megújuló energia felhasználásával előre léphetünk – mondta Szili Katalin. Varga Tamás, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
zöldgazdaság-fejlesztési főosztályvezető-helyettese a
különböző támogatási formákról, pályázatokról beszélt.
Hazánk energetikai szempontból rendkívül sebezhető,
mert importból fedezzük energiaszükségeltünk 62%-át.
Váczi Dávid, az OTP Hungaro-Projekt értékesítési igazgatója a megújuló energia projektek banki finanszírozási
gyakorlatáról, lehetőségeiről szólt. Pongrácz Ferenc, az
IBM szolgáltatási üzletágvezetője az „okos városok” erőforrás-felhasználási lehetőségeit vette sorra az energiagazdálkodás szemszögéből.
Az Országgyűlés 2011. október 3-án elfogadta a Nemzeti Energiastratégiát 2030-ig, melynek elemei: energia-takarékosság és energia-hatékonyság fokozása; megújuló energia a lehető legmagasabb arányban; biztonságos
atomenergia és az erre épülő közlekedési elektrifikáció;
kapcsolódás az európai energia infrastruktúrához; a ha-

zai szén- és lignitvagyon fenntartható, környezetbarát felhasználása.
Dr. Katona Tamás, a PA Zrt. tudományos tanácsadója
„Vele, vagy nélküle?” címmel tartott előadást a nukleáris
energetika esélyeiről. A villamosenergia-igény még sikeres energia-takarékosság, hatékonyság-növelés és mérsékelt gazdasági növekedés mellett is nőni fog. Az elöregedett erőművek kiváltására 3000-4000 MW új kapacitásra
lesz szükség 2009 és 2025 között és még +2000 MW-ra,
ha a paksi atomerőmű üzemidejét nem hosszabbítjuk
meg. Az import nem növelhető, mert mindenütt kapacitás-problémák lesznek mihelyt a recesszió véget ér, tehát
új atomerőműves blokkok építésével kell foglalkoznunk.
gyulai
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fotó: Wollner Pál

A Nukleáris Újságíró Akadémia legutóbbi, 2011.
október 28-i szakmai programjában az MTA
Atomenergia Kutatóintézete csillebérci kutatóreaktorának és környezetvédelmi szolgálatának
látogatása szerepelt. A programon az Atomerőmű
újság szerkesztőbizottságának tagjai is képviseltették magukat.

A reaktorüzemet Juhász Péter szakalkalmazott, másodoperátor mutatta be. Az AEKI a Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézete, fő tevékenysége az
alap és alkalmazott kutatás az atomenergia területén.
Az AEKI közel kétszáz kutatót, segéderőt és más alkalmazottat foglalkoztat, ebből kb. 100 fő kutató. Az
AEKI legfontosabb kutatási területei: reaktorfizika,
termohidraulika, fűtőelem viselkedés, anyagtudomány, informatika bázisú tevékenység (szimulátorok
építése, reaktor zóna adatgyűjtők fejlesztése stb.),
sugár- és környezetvédelem, nukleáris elektronika,
kémia. Az AEKI főkonzulense a Paksi Atomerőmű
Zrt.-nek. Az AEKI-nek fontos szerepe volt és van az
atomerőmű élettartam-hosszabbításában, teljesítménynövelésében és a biztonságnövelő intézkedések
kidolgozásában. Az intézet tevékenységének fő irányai: az atomerőművek hatásfokának és biztonságának növelése, az élettartam hosszabbítás és a negyedik

generációs atomerőművek fejlesztésére létrejött nemzetközi együttműködésekben való részvétel. Prioritásai közé tartozik a kísérleti tevékenység.
Az intézet üzemelteti a 10 MW-os Budapesti Kutatóreaktort, amely fogadja az európai kutatókat neutronfizikai alap és alkalmazott kutatások végzésére. A
kutatóreaktor ellátja Magyarországot radioaktív izotópokkal, amelyeket elsősorban a gyógyászat területén
használnak fel. A reaktor hatékonyságát nagymértékben növeli a 2000-ben üzembe helyezett folyékony
hidrogén típusú hidegneutron-forrás.
A környezetvédelmi szolgálatnál Kocsonya András kalauzolta a nukleáris újságírókat. A második
világháborút követően, az Országos Tudományos
Tanács javaslatára 1949-ben Csillebércen, a városközponttól 10 km-re jelölték ki a Központi Fizikai
Kutatóintézet területét. 1959-ben üzembe állították
a kutatóreaktort, és 1960-ban létrejött a sugárvédelmi osztály. Öt év elteltével a sugárvédelmi főosztály
az országban egyedülálló mérőhálózatot hozott létre,
mely alkalmas volt az intézet területén a levegő radioaktív szennyezettségének detektálására, illetve a
későbbiekben kiépített rendszer segítségével a dózisteljesítmény online monitorozására. 1964-ben átadták
a belső sugárterhelést mérő berendezést, a 80-as évek
végén megkezdődtek az előkészületek Közép-Európa
első mozgólaboratóriumának felállítására. A környezetvédelmi szolgálat jelenleg az on-line és off-line környezetellenőrző rendszer üzemeltetése mellett ellátja
a telephely dolgozóinak hatósági film dozimetriai, TL
neutron dozimetriai és belső sugárterhelés ellenőrzését, a telephelyre érkezett radionuklidok ideiglenes tárolását és ehhez kapcsolódóan a központi izotópraktár
üzemeltetését. Emellett üzemelteti a kutatóreaktorhoz
kapcsolódó besugárzó helyiséget, a mozgólaboratóriumot és ellátja a telephely 24 órás ügyeletét. A sokszínű feladatkörének ellátásához szükséges műszerparkját folyamatosan frissíti annak érdekében, hogy az 50
éve üzemelő környezetellenőrző rendszer továbbra is
zavartalanul működhessen.
Wollner Pál

Szakmai versenyt nyert
az Atomerőmű Tűzoltóság
A VIII. Országos Tűzoltó Szakmai és a IV. Veszélyhelyzeti Felderítő
Csoportok Szakmai Vetélkedőjének országos döntője 2011. november 3-4-én került megrendezésre, ahol a létesítményi tűzoltóságok
között az Atomerőmű Tűzoltóság csapata szerezte meg az első helyet. Az elért kiváló szakmai sikerről Schreiner István műszaki és
mentési vezetőt, a csapat vezetőjét kérdeztem.
– Hogyan kerültek kiválasztásra a csapattagok, és hogyan készültetek erre a speciális megmérettetésre?
– A csapattagok kiválasztásakor mindig alapvető szempont, hogy a tűzoltó a munkakörének betöltéséhez amúgy is szükséges naprakész elméleti,
gyakorlati szakismeretekkel rendelkezzen,
valamint az erőnléti
követelmények nek
is maximálisan megfeleljen. Mivel egy-egy
ilyen verseny alkalmával számos speciális
feladatban kell maximálisan teljesíteni, így
további
felkészülés
során szerezzük meg
a kellő jártasságot.
A
felkészítő program több ellenőrzési pontot tartalmaz, ahol a felkészülésben
résztvevők teljesítményét objektív módon tudjuk mérni, illetve minősíteni.
Nagy hangsúlyt fektetünk a jelöltek csapattá formálására, amikor is speciális
helyzetgyakorlatokban fejlesztjük a csapat együttműködését, kommunikációját, stresszhelyzetben a tűzoltók mentális képességét. Az állomány tagjai közül
kimagasló eredményt nyújtó tűzoltókból áll össze az a csapat, akik képviselik az
atomerőművi tűzoltóságot több hazai és európai versenyen illetve gyakorlaton.
– Hogyan zajlott a verseny, milyen feladatokat kellett sikeresen
teljesíteni?
– Az országos szakmai megmérettetésnek Baja adott otthont. A tűzoltó
szakmai versenyre 18 csapat nevezett három kategóriában. A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok mellett a főfoglalkozású létesítményi tűzoltóságok
és az önkéntes tűzoltóságok mutathatták meg tudásukat. Az Atomerőmű Tűzoltóság csapatának tagjai Pesztericz Rajmund, Cseh János, Farkas József, Szabó Tamás, Váncsodi Tibor és Wolf István voltak. A felkészítést Tóbi József és
jómagam végeztük. A szakmai vetélkedőn három helyszín került kialakításra.
Az első helyszínen a gépjárműfecskendő vezetői egy rutinpályán mutathatták
meg milyen gyorsan és ügyesen tudják irányítani a fecskendőt. A vezetéstechnikai tudásuk mellett elméleti rátermettségüket is bizonyítaniuk kellett, egy 25
kérdéses tesztlap kitöltésével. A második kárhelyszínen, egy ipartelepen a tűzoltók műszaki mentési gyakorlatot hajtottak végre. A harmadik kárhelyszín volt
talán a leglátványosabb, ahol a lánglovagok tűzoltási és életmentési feladata
során, egy romos épületben igazi tüzet kellett eloltaniuk a csapatoknak. A portást alakító versenybíró csak annyit mondhatott az ide érkező lánglovagoknak,
hogy két személyt kell megtalálniuk a füsttel elárasztott épületben, amelynek
a teteje lángokban állt. Hogy még nehezebb legyen a feladat, a földszintet
füstgép segítségével füsttel árasztották el és fekete fóliával sötétítették be. A
versenysorozatban immár harmadszor sikerült a kupát elnyernünk, amivel egyúttal a következő nemzetközi gyakorlaton való indulás jogát is megszereztük,
valamint lehetőséget kaptunk, hogy a jövő évi versenyekre történő felkészülés
során Ausztriában egy tréningpályán is gyakorolhassunk.
– Gratulálunk a csapat győzelméhez és további sikereket kívánunk!
BR

fotó: ATÜ

Konzultációs nap
a Budapesti Kutatóreaktorban

FAM – avagy a biztonság útja
működtetéséért felelős,
elmondta, hogy az üzemviteli dolgozók már többször gyakoroltak itt, főleg
szabvány szerinti üzemeltetési feladatokat. Az erőműben szokványos típusú
elosztó berendezéseken is
lehet gyakorolni a biztonságos FAM tevékenységeket. Az „éles”-ben történő
munkavégzés előfeltétele, hogy a dolgozó megfelelő
(elméleti és gyakorlati) képzésben részesüljön, állami
(OKJ-s) vizsgával rendelkezzen. Ún. pilotoktatást tartott nálunk az országban egyik legnagyobb tapasztalattal rendelkező szakember, Hegedüs Kálmán, aki
fotó: Kern László

A FAM (Feszültség Alatti Munkavégzés) a villamos
szakma egy speciális munkavégzési formája, ahol a
dolgozó – saját testrészével, vagy eszközzel – megérinti, vagy az ún. „biztonsági határon belül” megközelíti a feszültség alatti részeket. Ez több feszültségszinten történhet: 1 kV-ig KiF (kisfeszültség), 1-35
kV között KöF (középfeszültség), felette NaF (nagyfeszültség).
Az üzembiztonság, vagy a fogyasztó kiszolgálása
érdekében nem lehet minden esetben kikapcsolni a
villamos hálózatot. Emiatt az esetleges hibaelhárítást, hibakeresést vagy karbantartást feszültség alatt
lehet csak elvégezni. Ez történhet „kalóz” módon,
vagy a FAM szabályzat által előírtak alapján. Ez utóbbinak biztonságos körülmények közötti gyakorlására
épült a KGYK-ban a FAM tanpálya. Kern László, aki a

elismeréssel szólt a kialakított tanpályáról. Tőle
tudom, illetve tapasztaltam, hogy Szigetváron az
E.ON berkein belül több
évtizede folyik oktatás
és vizsgáztatás, ahova az
ország minden részéből
jönnek szakemberek. Az
ott kialakított tanpálya
alkalmas a KiF-, KöF hálózaton és berendezéseken való gyakorlásra, vizsgára.
Nálunk mindez még gyerekcipőben jár, de a feltételek nagyrészt adottak. A Magyar Elektrotechnikai
Egyesület segítségével kidolgozásra kerültek az erőműben szóba jöhető berendezéseken végrehajtható

feszültség alatti munkavégzési típustechnológiák.
Elkészültek az oktatási tematikák, némi szervezési
és adminisztratív munka után beindulhat nálunk is
az éles képzés, vizsgáztatás. A kulturált, biztonságos
munkavégzés egyik formája lehet nálunk is a FAM
és az FKM (Feszültséghez Közeli Munkavégzés). Ez a
munkamódszer lehetővé teszi berendezéseink még
nagyobb rendelkezésre állását, növelve egyúttal az
erőmű teljes üzembiztonságát is!
Bizonyára sokan hallották már: a feszültség
(áram) alatt lévő vezeték látszatra ugyanolyan, mint
a feszültségmentes, csak a fogása más… Kívánom,
hogy ezt „élesben” senki (még véletlenül) se tapasztalja meg.
Boa András
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kontrollált, edzésnaplóval dokumentált, kevés
statikus elemet tartalmazó dinamikus terhelésre van szükség, aminek megtervezéséhez
a személyi edző, a kardiológus és belgyógyász
együttműködése elengedhetetlen.
Szívbarát jógagyakorlatok címmel mutatta be programját Nagyné Szalai Melinda
jógaoktató természetgyógyász, aki felhívta a
figyelmet, hogy a stressz előbb-utóbb szinte
bármilyen betegséget előidézhet, ezért nagyon
fontos, hogy ezt a feszültséget időben feloldjuk. Erre kiváló módszer a jóga.
Tyukos Anett a Pilates programot mutatta be, amely egyfajta gyógytorna, a jóga, a
gerinctorna és a gimnasztika ötvözete. Hatását a mély- és tartóizmokra fejti ki, az izmok
kitartóbbá válnak, ezáltal optimalizálódik a
szívtevékenység és a keringés.
A negyedik mozgásprogram a nagyon dinamikus Zumba volt, amelyet Mihály Melindától és csapatától láthattunk. A vérpezsdítő,
minden testrészt megmozgató ritmusokkal
tarkított mozgásprogram magával ragadta a
rendezvényre látogatókat is, így az addig csak
nézelődők, pillanatok alatt a program aktív
résztvevőivé váltak.
A mozgásprogramok szünetében a kiállítók termékeivel – biokészítmények, természetgyógyászati cikkek, Flavin termékek,
homoktövis, csicsóka – ismerkedhettünk, a
mágnes-terápiás kezelésekről tudhattunk meg
hasznos információkat, vagy a stabilométer
műszeres vizsgálat egyensúlyészlelésünk, stabilitásunk helyzetéről adott felvilágosítást. Kényeztető kezeléseket is igénybe vehettünk, így
frissítő és talpmasszázs, keleti és thai maszszázs között választhattunk.
A nap sztárvendége Nagy Bandó András
volt, aki saját könyveit dedikálta, majd előadásában felhívta a figyelmet, hogy lassabban,
nyugodtabban éljük az életet, mert a folyamatos stressz-állapot megbosszulja magát.
Dr. Horváth Iván egyetemi docens előadásában kitért a szív- és érrendszeri betegsé-

gek rizikófaktoraira, így részletesen beszélt a
magas vérnyomás, a cukorbetegség, a magas
koleszterin és mozgásszegény életmód káros
hatásairól.
Az Egészségnap elsősegélynyújtó bemutatóval ért véget, Sebők Sándor mentőtiszt
közreműködésével, akitől megtudhattuk az
elsősegélynyújtás alapkövetelményeit, és egy
újraélesztési gyakorlatot is láthattunk.
Az erőmű étterem is csatlakozott az Egészségnaphoz: főzőshowal, ételkóstolóval várta az
érdeklődőket. A kiváló ételek receptjei megtalálhatóak az „Iránytű a szívünk védelmére”című kisfüzetben, amelyet a szervezők a rendezvény látogatói számára állítottak össze.
László A. Zoltánné

Sportnap – hagyományokkal, családokkal
A 2011. évi sikeres főjavítások után még egy
nagy megmérettetés várt a karbantartási
igazgatóság (kaig) és a műszaki igazgatóság (mig) dolgozóira, ugyanis november 19én a már hagyományossá vált sportnapot
tartotta meg a kaig.
Az események nem a technológiai rendszereken zajlottak, hanem az Atomerőmű SE sportcsarnokában, a foci pályán, a darts táblák
előtt, a ping-pong asztalok mögött, illetve a
tekézőben a tekepályán és csocsó asztaloknál.
Az aktív mozgás nagyon jó eszköz az egész

évben felgyülemlett feszültségek, stressz levezetésére, ennek ellenére nagyon sportszerű
és színvonalas játékokat láthattak a kilátogatók. A versenyzők az eseményre készített pólókban vettek részt az egyes számokban.
Az egész nap tartó versenyeknek külön
sportági felelősei voltak, akik a lebonyolítás
színvonaláról és a szabályok betartásáról
gondoskodtak, név szerint Gyarmathy Katalin – teke, Lipták László – csocsó, Fodor Zoltán – asztalitenisz, Lojek Csaba és Dávid Donát – darts, Fekete Béla – sakk, Kindl István
– labdarúgás. A sportágak koordinálásában
és a beérkezett eredmények feldolgozásában
Ledneczky Szilvia Cintia, Szendrei István, Bunkóczi András és Lőrincz Zoltán segédkezett. A
meccsek ideje alatt a közönség frissítéséről
Szoó Istvánné „Csöpike” és kis csapata gondoskodott, délben pedig ebédet szolgáltak fel,

melynek elfogyasztása alatt vezetőink ügyességi versenyét izgulhattuk végig. Mivel családi
napról volt szó, a gyerekek számára is szerveztek játékokat, melyek levezetését Klopcsik
István és családja, Marika és Dia vállalták. A
sportesemények zárásaként a legtöbb embert
megmozgató foci döntőjét láthattuk, mely az
armatúra és csővezeték karbantartó osztály
(ako) számára házi döntőt jelentett, hiszen az
ako1 és ako2 csapatok között zajlott, és végül
az ako1 sikerével zárult.
A nap végén a versenyek helyezettjei díjakat, kupát, oklevelet és érmeket vehettek át,
melyeket Zsoldos Ferenc, a kaig igazgatója
adott át.
A mozgalmas nap után jóleső fáradtsággal
mehettek haza a résztvevők. Többen kifejezték elégedettségüket és igényüket a hagyomány folytatására.
Lőrincz Zoltán

Eredmények

fotók: Bunkóczi András

A Szívbarát Munkahely jegyében rendezték meg a 2011. évi őszi Egészségnapokat, amely az „Egészségnap a szívünk védelmére” szlogent viselte azzal
a céllal, hogy felhívja a figyelmet a szívés érrendszeri megbetegedések megelőzésére, illetve hasznos információkat nyújtson az ilyen betegségségekben
szenvedők számára.
Az erőmű munkavállalói számára szervezett Egészségnapnak 2011. november 24-én
az irodaépület földszinti tanácsterme és aulája
adott otthont.
A rendezvényt Bognár Péter humán
igazgató nyitotta meg, aki köszöntőjében elmondta, hogy ma már egyre elterjedtebb az
a szemlélet, hogy az egészség érték, és a jó
életminőséghez a jó egészség elengedhetetlen.
Az egészség megőrzése nemcsak a munkavállalóknak, hanem a munkaadóknak is érdeke.
Az egészséges munkavállalóknál ritkábban
lépnek fel egészségügyi panaszok, vagy egészségkárosodásra utaló tünetek, kevesebb a
munkából kiesett idő. Emellett az egészségtudatos gondolkodás és életmód pozitívan hat
nemcsak a dolgozóra, hanem a kollégákra,
családtagokra az élet más területeire is.
A rendezvény programjait a fő témához
igazodva alakították ki, így szívbarát mozgásos programok, természetgyógyászati termékek, élelmiszerek bemutatója, masszírozási
lehetőségek, elsősegélynyújtó bemutató szerepelt a kínálatban.
A mozgásos programok kiemelten fontos
szerepet töltenek be a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében, amelyek közül négy,
egymástól jelentős mértékben eltérő módszert
ismerhettek meg a program résztvevői.
Szendrey Anna személyi edző, táplálkozási szaktanácsadó és munkatársainkból álló
csapata a Gym stick mozgásprogramot mutatta be, amelynek célja a szív-érrendszer állapotának javítása. Szendrey Anna elmondta, hogy
ehhez tervezett, pulzusmérővel folyamatosan

fotók: Bodajki Ákos

Egészségnap az atomerőműben

Első helyezettek: Vezetői ügyességi: mfo. Foci: ako1. Cso-cso: Boa Róbert – Boa Attila (vimo). Teke
(amatőr csapat): ako (Tumpek László, Fritz Ferenc, Somodi Gábor). Teke (amatőr egyéni): Somodi
Gábor (ako). Teke (profi csapat): rko (Kródi János, Németh Sándor, Ventel József). Teke (profi amatőr):
Égner Attila (gszo). Asztali tenisz: Németh Zsuzsa (gszo). Darts (egyéni): Szauer Boglárka (1. tábla).
Darts (csoport): gmo1. (Lojek Csaba, Dávid Donát, Szőts István). Sakk: Fekete Béla. Vándorkupa: kafo.
Mezőny legjobb játékosa: Szabadi Adrián. Legjobb kapus: Blatt György. Gólkirály (5 fő): Szabadi Adrián, Herger Attila, Rohn Richárd, ifj. Balogh Tibor, ifj. Pach Bence.
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Térségi kitekintő
Hírek Kalocsáról Környezetvédelmi A festészet közelébe hozták a
vetélkedő
Nyílt napra várták a továbbfotózást
tanulókat.

– mondta dr. Kerényi János, a Bács-Kiskun
Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja azon a sajtótájékoztatón, amelyet november 9-én tartott dr. Miklósné dr. Molnár
Ilona, a megyei kormányhivatal főigazgatója, és Török Ferenc a város polgármestere
társaságában. 2013. január elsejétől számos
területen szétválnak az állami és az önkormányzati feladatok. Az elképzelések szerint,
az iskolaépületek fenntartása önkormányzati
feladat maradna, de a pedagógusok bérét az
állam fizetné. Az alapellátások és a járóbeteg-ellátás önkormányzati kézben maradna,
a fekvőbeteg ellátást átvenné az állam. Az
önkormányzatoknál csak olyan helyi közügyek maradnának, melyek helyi döntéseket
igényelnek; pl. helyi adók, közfoglalkoztatás,
kulturális- és sportügyek, településüzemeltetés. A járási központként működő városokban kormányhivatalok jönnek létre, itt működnének a közfeladatokat ellátó szervek.
Jelenleg Kalocsán 94 kormánytisztviselő dolgozik többek között a Munkaügyi Központban, vagy a Földhivatalban.
Péjó Zoltán

A kiállítást Hajdú János polgármester nyitotta meg, aki egyenként részletes leírást, jellemzést adott az alkotókról és műveikről. A
megnyitó műsorát Pataki Ádám harmonikajátéka színesítette.
A kiállított képek új és érdekes élményt
nyújtottak az érdeklődőknek, hisz egy részük
újfajta fotózási eljárással készült. A digitális
technikával festménnyé átalakított alkotások
a festészet közelébe hozták a fotózást. Az ún.
HDR technikával készített képek színhatása el-

nyesült. Szintén újdonságként hatottak a képek
mellé csatolt versek is.
A természet közelsége és Paks városnak a
szeretete érződött ki a Fotóvariációkból, amely
egyben a Paksi Fotósok Baráti Köre fotózási
technikájának, szakmai és művészi fejlődésének egy újabb lépéséről is számot adott.
Atomerőmű újság szerkesztőségi tagjának,
Wollner Pálnak két fotója ismét megjelent a
„Magyar Trikolór Tizenkét Hónapja, A Nemzet
Naptára” 2012-es kiadásában.
LAnna

Paksi boráldás
A Paksi Sárgödör Téri Présháztulajdonosok
Egyesülete Márton-napi újboráldást rendezett november 12-én a Sárgödör téren.
Polgár Zoltán, az egyesület vezetőségének
tagja elmondta, hogy már 9. alkalommal
tartottak ökomenikus boráldást, amelyre
minden bortermelő paksi gazda a hagyományokhoz hűen vihette a borát, egy-egy
palackban. Az újborokat a három történelmi
egyház képviselője, Szabó Vilmos Béla evangélikus esperes, Jeney Károly, a vendégként
Pakson tartózkodó viski református lelkész
és dr. Keresztes Pál római katolikus plébános
áldotta meg.
Az egybegyűlteket Tell Edit alpolgármester és Leber Ferenc, az egyesület elnöke
köszöntötte. Az újborokat tartalmazó hordókat, melyek között ez évben a fehér- és
vörösboros mellett sillerboros is volt, dr.
Blazsek Balázs címzetes főjegyző, Tóth Ferenc országgyűlési képviselő és Kern József

A paksi műjégpálya újra várja vendégeit
A Paksi Atomerőmű Zrt. által 2005-ben
létrehozott műjégpálya az ASE Sporttelep
szomszédságában az idén december 1-jén
nyitotta meg újra kapuit. Nyitvatartás:
hétfőtől csütörtökig 14.00–22.00 óráig,
pénteken 16.00–22.00 óráig, hétvégén és
ünnepnapokon 9.00–22.00 óráig. A belé-

tér a hagyományostól: különleges hatást, más
színeket, kivitelezési módot jelenítettek meg a
paksi fotósok. A panorámaképek sajátos szemszögből mutatták be városunkat. Érdekes témaként kapott helyett a képek között a balett,
ahol az ember, a művészet, a fény és árnyék játéka szemet gyönyörködtető összhangban érvé-

fotó: Molnár Gyula

A vetélkedő szakmai részének megszervezéséért a Deák Ferenc Iskola tavalyi nyertes csapata felelt. Az idei évben az Aggteleki
Nemzeti Park szerepelt kiemelt témaként.
A zsűri elnöke: Bacsó Zsolt, az Aggteleki Nemzeti Park munkatársa, tagjai:
Bencsikné Németh Júlia alapító és Baka
György, a szekszárdi Zöldtárs Alapítvány
elnöke voltak.
Tizenkét csapat versengett és oldotta
meg a környezetvédelmi feladatokat. 2011ben az első helyet az Eötvös utcai Óvoda Denevérek csapata szerezte meg. Wollner Pál

Fotóvariációk címmel nyílt kiállítás 2011.
november 17-én a paksi Városi Művelődési Központ kiskiállító termében. A Paksi
Fotósok Baráti Köre öt tagja mutatkozott
be: Nagy-Batiz Erzsébet, Wollner Pál,
Szécsényi Zsolt, Vass György és Magyar
Zoltán tárta közönség elé fotóit.

pőjegyek ára (a tavalyi évhez hasonlóan
nem változnak): hétköznap 500 Ft/alkalom, hétvégén és ünnepnapokon 600 Ft/
alkalom. Csoportok számára nyitvatartási
időn kívül előzetes egyeztetés alapján –
óránként 5000 forintért – rendelkezésre
áll a műjégpálya.

fotók: Wollner

„Kalocsa járási székhely lesz!”

Az ÖKO Munkacsoport Alapítvány szervezésében 1997 óta minden évben megrendezik „Szeresd, Óvd és Védd!” címmel, a városi
környezetvédelmi vetélkedőt, a felnőttek
számára. Jantnerné Oláh Ilona főszervező
elmondta, hogy a vetélkedő megtartásának
egyik célja a környezettudatos magatartásforma alakítása, szemléletformálás a felnőtt
lakosság körében. A vetélkedő Wernertől
idézett mottója, ami az oklevélen is olvasható: „A természet tönkretétele és a természet
védelme a fejekben kezdődik”.

fotó: Wollner Pál

Elsősorban a végzős általános iskolások és szüleik számára rendezték
meg az idei esztendőben is a kalocsai Dózsa
György Gazdasági, Műszaki Szakközépiskola,
Szakiskola vezetői azt a nyílt napot, melynek
részeként az érdeklődők megismerhették az
intézményben folyó munkát, ill. a választható szakmákat. November 17-én a bemutató
órák és nyílt gyakorlati oktatás színtereinek
felkeresése mellett informatikai és szavalóversenyt, előző nap pedig magyar nyelvi versenyt is rendeztek. A gazdasági iskolarészben
az informatika, gépírás, önvédelem, testnevelés, közismereti, szakmai tárgyak óráit
látogathatták meg az érdeklődők, míg a műszaki iskolarészben bemutatták a festő, díszítő-mázoló és termékgyártó, szerkezetlakatos,
gépi forgácsoló, bútorasztalos, kőműves, pék,
fodrász, panziós - falusi vendéglátó szakmák
oktatását. A nyílt napot Simon Zoltán alpolgármester nyitotta meg, aki elmondta, hogy
az iskolában oktatott szakmák elsajátításával
eséllyel indulnak a fiatalok a munkahelyszerzésért folytatott versenyben.

önkormányzati képviselő verte csapra. A
hálaadó ünnepségen Tóth Ferenc mondott
pohárköszöntőt.
A téren felállított sátorban a Roger Schilling fúvószenekart és a Muslinca Kórust hallhatták az érdeklődők, és komédiát láthattak
a PIKK Dráma Színtársulat előadásában. Műsorvezetőként Lovászi Zoltánné működött
közre.
Wollner Pál

Mítosz-mesegaléria
a naptárakban
Elkészültek a Paksi Atomerőmű Zrt. 2012-es
asztali és falinaptárai. Az erőmű már az elmúlt
évben is helyet adott a naptáron keresztül a
paksi és környékbeli művészek, amatőr alkotók,
festők, képzőművészek és kézművesek, az új és
már ismert alkotók és műveik bemutatásának.
Az idei évben Gáti Mariann faddi képzőművész
munkái, tűzzománc- és üvegképei, fafaragásai
és kerámiaszobrai, táblaképei, grafikái és festményei díszítik az atomerőműves naptár oldalait. A képek egy Mítosz-mesegalériába kalauzolják a naptárt lapozgatót.
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Odú-túra
Túrára hívta és várta a természet kedvelőit
az Ökocsiga Közhasznú Egyesület november 19-én. Sáfrány Szilvia titkár elmondta,
hogy a túra során kitisztították, felújították
a cseresznyési gyermektábor környékén korábban kihelyezett odúkat, illetve
újakat készítettek és
helyeztek el. A
gyalogolni vá-

Térségi kitekintő
Épülhet a város új
szennyvíztisztító telepe

gyókat 10 órára várták a Paksi Városi Strand
parkolójába, a kerékpárosokkal, autósokkal
11 órakor találkoztak Cseresznyésben. A
résztvevőket meleg teával vendégelték meg
a szervezők. A program Paks Város Önkormányzata pályázati támogatásával
valósult meg.
Wollner Pál

790 millió forintot nyert Paks Város Önkormányzata a város új szennyvíztisztító telepének megépítéséhez a Környezet és Energia
Operatív Program támogatási rendszerében.
Ezzel lehetővé válik a jelenlegi, mára elöregedett telep kiváltása, és egy korszerű, környezetkímélő rendszer létrehozása.
A város 70-es évek óta működő szennyvíztelepe mára teljesen elavult. Ahhoz, hogy az új
környezetvédelmi előírásoknak megfeleljen, s
ne folyamatos javítgatásokkal biztosítsák időszakosan a működést, hosszútávra szóló megoldást kellett találni. Ehhez nyújtott segítséget
az Európai Unió, az úgynevezett felzárkóztatási
alapból. Több év előkészítő munka után a kétfordulós pályázat második szakaszában is sikerrel szerepelt a város önkormányzata. A több
mint 1 milliárd forintos beruházáshoz (a tervezői költségbecslés szerint 1 milliárd 60 millió
forint) 790 millió forint támogatást nyert pályázatával.
Az új szennyvíztelep a most is működő
telep mellett épül fel. A Dunába jelenleg is
biológiailag tisztított szennyvíz kerül, az új
telep kiépülésével azonban tisztább víz jut a
nácsadással, a vállalkozói életben útfolyóba, ugyanis egy további folyamatnak
mutatást nyújtó hasznos információkköszönhetően csökken a nitrogén- és
kal állnak a betelepülők rendelkezésére.
foszfortartalma.
A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg, összköltsége 495 millió forint,
a pályázaton elnyert támogatás pedig 200 millió forint. Emellett
a Duna Mecsek Területfejlesztési Alapítvány mintegy negyven
millió forinttal támogatja a projektet. Akinek van ötlete, de nincs
megfelelő telephelye, annak nagy lehetőség az inkubátorház,
mondja dr. Sztruhár Sándor, a Paksi Ipari Park Kft. ügyvezetője,
hozzátéve, hogy gondolni kell az erőműbővítés kapcsán fellendülő vállalkozási kedvre is.     
Dávid Ildikó

Inkubátorház kezdő
vállalkozásoknak
Félmilliárdos beruházás indult a Paksi Ipari Parkban: inkubátorházat építenek, ahol kezdő – vagy kezdeni kívánó
– vállalkozások tehetik meg az első lépéseket. A most épülő
Paksi Inkubátor- és Akcelerátor ház egy 2500 m2-es emeletes építmény, amiben rugalmasan kialakítható irodák és csarnokok kapnak helyet – az igényektől függően. Modern közösségi helyiségek,
étkező, öltözők, vizesblokk, tárgyaló és konferenciaterem biztosítja majd a korszerű infrastruktúrát – egy olyan hátteret, ahonnét
elindulhat és továbbfejlődhet egy vállalkozás. Az inkubátorházba
mintegy 8-10 mikrovállalkozás települhet be, amelyeket a következő év őszén már kész infrastruktúra vár. A tárgyi feltétel azonban csak az egyik összetevője az inkubátorháznak, a másik egy
olyan üzleti környezet, amit az ipari park nyújt. Igény szerint ta-

Az új telepen a szennyvíz elsőként a félcentis pálcasűrűségű ráccsal találkozik, amelynek
az a feladata, hogy felfogja a szilárd hulladékot.
Ezt követően kerül a homokfogóba, ami után
már csak lebegő anyagokat tartalmazó szennyvíz marad. A biológiai tisztítás során a számtalan szennyeződést baktériumok bontják le egy
betonmedencében. Az új telepen egy további
folyamat zajlik: az élővizet károsító tápanyag eltávolítására is lehetőség nyílik, ami azt jelenti,
hogy a már említett foszforból és nitrogénből
jóval kevesebb kerül az élővízbe. Ezek a tápanyagok a szennyvíziszapban maradnak, s az
ebből keletkező komposzt tápanyagban gazdaggá, hasznossá válik.
A paksi átlagos napi vízfelhasználás 100
liter/fő. A mintegy kétezer köbméternyi vizet azonban nem csak előteremteni kell napról napra, hanem aztán visszafogadni is. Az
egyik legnagyobb folyamatban lévő, alap-infrastrukturális fejlesztése a városnak az új
szennyvíztisztító telep létrehozása. Jelenleg
folyamatban van a támogatási szerződés megkötése, ezt követően kerülhet sor a közbeszerzési eljárásra, amely során kiválasztják a kivitelezőt. A beruházás jövőre indul, s a tervek
szerint 2013-ban kezdi meg működését az új
szennyvíztisztító telep.
Dávid Ildikó

Országos Amatőr
Pop–Rock–Jazz Fesztivál

Szedres nem tartozik a régi települések
közé, hiszen ez év október 28-án ünnepelte alapításának 173-ik évfordulóját. A „fiatal kor” ellenére a vidék komoly múlttal
rendelkezik.
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Már a bronzkorban
is, és később a kelták idejében is
lakták e helyet.
A Cukor hegyen bronzkori urnasírokat és kelta
leleteket tárt
fel 1894 őszétől Wosinsky Mór.
A honfoglalás utáni időszak, az Árpád kor,
a X-XIII. század táján több kisebb falu volt a
mai Szedres területén. Ezt követően számos
újabb település keletkezett itt.
A falualapító Bezerédj István 1818-ban
került Tolna megyébe, Hidjára, és átvette a
nagyanyja után örökölt birtokot. 1830-ban
már ő képviselte követként az országgyűlésben Tolna vármegyét. 1821-ben megnősült,
feleségül vette Bezerédj Amáliát, aki 1836ban Hidja pusztán gyermekkertet (óvodát)
létesített, ahol magyarul folyt az oktatás és
nevelés, elsőként a hasonló intézmények közül. 1838-ban Bezerédj István Hidjai birtokának egy részén megkezdte Szedres község
telepítését. A szabadságharc leverése után
elfogták és halálra ítélték. Hosszas utánjárás
után kegyelmet kapott, és 1850-ben Hidjai
birtokára száműzték, kémekkel figyeltették.
A későbbiekben meghonosította a selyemhernyó tenyésztést, selyemfonógépet és selyemszövőszéket üzemeltetett Hidján.
Az 1941-es népszámlálás adatai szerint
1883 személy élt Szedresben, ebből 1622 fő a
mezőgazdaságban, 67 fő az iparban és építőiparban, 26 fő közszolgálati alkalmazottként,
és 2 fő egyéb gazdasági ágban dolgozott. A

nagyközségben mindössze 12 nyugdíjas élt. A nagy mezőgazdaságban
dolgozó népességből csak 183an rendelkeztek önálló földdel,
közülük azonban 166 gazdálkodónak 10 katasztrális hold
alatti a birtoka.
Szedresben jelenleg mintegy 2400 fő él. A falu összkomfortosnak mondható, mivel víz,
gáz, csatornázottság és telefon is
rendelkezésre áll, házi orvos és fogorvos van a
településen, működik a nyolc osztályos iskola
és van óvoda. Gondot jelent viszont a középületek leromlott állapota, amiben fontos volna
mielőbbi lépéseket tenni. Az önkormányzat
lehetőségei rendkívül behatároltak, az állami
lehetőségek szintén.
Szedres a paksi atomerőmű vonzáskörzetében helyezkedik el, és a községből többen dolgoznak az erőműben, ami biztos egzisztenciát
jelent számukra. A 2011-es év fordulópontot
hozott a Paksi Atomerőmű Zrt. és Szedres község viszonyában, mivel a település is bekerült
az erőmű új, Jövőnk Energiája Térségfejlesztési
Alapítványába. Ez pályázati úton lehetőséget
biztosít a község számára a megalapozott fejlesztési célok elérésére, a további fejlődésre.
A falualapító Bezerédj István sokat tett
nemcsak Szedres, hanem a térség fejlődéséért
is. A község polgármestere, Kovács János
úgy látja, nem túlzás összekapcsolni Bezerédj
István szellemiségét és munkásságát a Jövőnk
Energiája Térségfejlesztési Alapítvány szellemiségével és tevékenységével. Bízik abban,
hogy az alapítvány is ér el olyan sikereket és
eredményeket Szedres és a térség fejlesztése
terén, mint amilyeneket a falualapító elért.

fotók: Wollner Pál

Szedres és a falualapító

Rangos szakmai zsűri előtt mutathatták be tudásukat azok a zenekarok, melyek részt vettek a XIV. Paksi Országos Amatőr Pop – Rock
– Jazz Fesztiválon, november 12-én, a Városi Művelődési Központban.
Ruff Ferenc, a Művészetekért Egyesület vezetője, a rendezvény szervezője elmondta: tizenhárom zenekar mutatkozott be. A bírálók sorában
ott volt többek között a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Jazz Tanszakának énektanára, a Kőbányai Könnyűzenei Stúdió igazgatója, valamint a Magyar Művelődési Intézet igazgatója. A legjobb zenekarnak
a budapesti Nuklea együttest választották a szakemberek. A díjazottak
többek között hangszervásárlási utalványt, fellépési lehetőséget és
stúdiófelvételt nyertek.
A 2011-es fesztiváleredmények: a legjobb énekes: Lőricz Balázs (No
more gravity), a legjobb gitáros: Füstös Bálint (Battery Band), a legjobb
basszusgitáros: Zdosek Ádám (Trick), a legjobb dobos: Baranya Márton (No more gravity), a legjobb billentyűs: Szilvásy Tibor (Soutern
confort), közönségszavazat alapján a fesztivál legjobb zenekara: The
Immigrants együttes.
Wollner Pál
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hatásköri elmozdulás várható az integrált
és operatív működés irányába, változnak
a felelősségi körök is. A tagvállalat kizárólag az alaptevékenységre fókuszál, irányítást a csoportközpontból kap. A közeljövőt
érintő változások után az idei feladatokról
beszélt az igazgató. Kitért a Célzott biztonsági felülvizsgálatra, melynek kapcsán
leszögezte: a paksi atomerőmű blokkjai
megfelelően védettek a kulcseseményekkel
szemben, így nincs szükség azonnali beavatkozásra. Ugyanakkor tizennyolc javító
intézkedést fogalmaztak meg a jelentés-

az Időszakos biztonsági jelentés kapcsán
számos feladatuk van még.
Az előadás további részében szó esett
arról, hogy a Súlyosbaleset-kezelési útmutató (Sbku) megléte a blokkok üzemidő-hosszabbításának egyik feltétele. A
csomagot az OAH NBI előírása szerint
2011-ben be kell vezetni, ezért a hatóság
felé október közepén be is nyújtották az
Sbku 1. blokki bevezetését. Ezt követően az
igazgató fotókkal illusztrálva foglalta össze
a műszaki igazgatóság 2011-es munkáját.
Szó esett a PRISE gőzfejlesztő lefúvatásról,

ben, ezek öt kategóriába sorolhatók: külső
hatásokkal (földrengés, elárasztás) szembeni védettség fokozása; kezelési utasítások módosítása, újak készítése; meglévő és
alternatív villamos betáplálási lehetőségek
biztosítása; meglévő és alternatív hűtési
lehetőségek biztosítása; súlyos balesetek
következményének csökkentése. Friss hír,
hogy a műszaki igazgatóság elkészült az 1.
blokk üzemidő-hosszabbítási engedélyét
megalapozó dokumentációval, melyet a fórum napján juttatott el a biztonsági igazgatóságra. Felhívta viszont a munkatársak figyelmét arra, hogy mind a Végleges, mind

a hidrogén-rekombinátorok beépítéséről, a
térfogat-kiegyenlítő biztonsági szelep független villamos betáplálásáról és a villamos átalakításokról (transzformátor-csere,
400/120 kV szekunder rekonstrukció és
generátor védelmi rekonstrukció), valamint számos más területen végrehajtott,
illetve a 2012-re áthúzódó feladatokról. A
jövőt illetően elmondta: kidolgozták a 15
hónapos üzemanyagciklus elvét, megtervezték a szükséges üzemanyagot és kampányokat. A cél a 2015-ös bevezetés.
A WANO vizsgálat kapcsán elmondta,
hogy a WANO tematikája alapján azonosí-

fotó: Bodajki Ákos

tottak javítható területeket (műszaki háttér
ügyek, területi rend, állagmegóvás stb.).
Előrehaladásuk az ütemtervnek megfelelő.
A munka- és tűzvédelmi osztály kimutatása szerint a műszaki igazgatóságon két
munkabaleset történt. Egyik sem járt táppénzre vétellel.
A fórumok állandó részét képezte Kórodi Edit, a Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. munkatársának felszólalása. A civil
szervezet azért kérte az igazgatóktól a lehetőséget, hogy a széles plénum előtt beszélhessenek a december elejéig mindenkinek
kiküldött kérdőívről. Erre a kötelezően kitöltendő és névvel ellátandó nyilatkozatra
egyrészt azért van szükség, hogy a munkáltató eleget tehessen törvényi kötelezettségének, a megváltozott munkaképességű
munkavállalók nyilvántartásba vételének.
Másrészt a PA Zrt. feltett szándéka, hogy
esélyegyenlőségi politikájával összhangban úgy alakítsa a munkafeltételeket, illetve az egyes szolgáltatásokat, hogy azok
minél jobban megkönnyítsék a minőségi
munka elvárásának való megfelelést.
Ugyancsak állandó résztvevője az öszszejöveteleknek a Padosz. A szakszervezet
képviselője összefoglalta idei munkájukat a 2011-es bértárgyalástól kezdődően
a VBKJ-vel kapcsolatos egyeztetéseken át
a különféle rendezvényeken, demonstrációkon való részvételig. Ez utóbbiak kivétel nélkül országos ügyek melletti kiállást jelentett. Ilyenek voltak a Munka
Törvénykönyve tervezett átalakítása vagy
a korengedményes és korkedvezményes
nyugdíjazás eltörlése elleni tiltakozó nagygyűléseken való jelenlét, félpályás útlezárások.
VE

A vezetői fórumról
Az MVM-csoport integrált csoportszintű irányítási rendszerének kialakításáról tartottak
kérdezési lehetőséggel egybekötött előadásokat az MVM
Zrt. illetékes vezetői az atomerőmű vezetői részére, november 23-án.
Az MVM Zrt. részéről Bács
Zalán stratégiai vezérigazgató-helyettes, Fluck Benedek
humánerőforrás vezérigazgató-helyettes, Kóbor György gazdasági vezérigazgató-helyettes és dr. Ugron Gáspár vezérigazgatói
főtanácsadó jelent meg. A fórumot Hamvas István, a PA Zrt. vezérigazgatója nyitotta meg, és Mittler István, a PA Zrt. kommunikációs vezetője moderálta. Hamvas István a bevezető gondolatok
között elmondta, hogy az atomerőmű vezetőségét a korábbiakban is stratégiai gondolkodás jellemezte. Ennek eredménye, hogy
most, amikor lassan letelik a blokkok tervezési élettartama, nem
fog megszűnni Pakson a nukleáris energiatermelés, hanem élettartam-hosszabbításra kerül sor. Ez alapvető érdeke mind az erőmű
munkatársi gárdájának, mind a régiónak. Ugyanezzel az előrelátással és felelősségteljes hozzáállással gondolunk arra, hogy mi lesz 20
év múlva, azaz miként valósulhat meg az erőmű bővítése. A vezérigazgató, bevezetője lezárásában kérte az atomerőmű vezetőitől
annak kommunikálását, hogy az új blokkok építésének alapfeltétele a változás, az MVM-csoport működésének hatékonyabbá tétele.
Ez utóbbi volt az alapgondolata az MVM Zrt. vezetői által prezentált előadásoknak is. Elsőként Bács Zalán beszélt annak a célkitűzésnek a feltételeiről, hogy az MVM-csoport regionálisan meghatározó, integrált energiaipari vállalatcsoporttá váljon. Többek

között elmondta: ennek az
atomerőmű szempontjából
a legfőbb aspektusa, hogy
a bővítésére létrehozott Lévai-projektet az MVM többségi tulajdonosként legyen
képes finanszírozni. Az ehhez
szükséges hitelképességhez
hatékonyságnövelést kell demonstrálni a hitelezők felé,
ami egyebek mellett a cégcsoporton belüli hatáskörök elmozdításával jár az integrált operatív működés irányába.
A fórum másik előadását dr. Ugron Gáspár tartotta, aki a csoportszintű irányítási rendszer tervezett felépítésébe nyújtott részletesebb betekintést. A jövőbeli cégcsoportot az elképzelés szerint
6 fő egység alkotja majd, a következő alapfunkciókkal: termelési
és műszaki szolgáltatások; kereskedelem és ellátási lánc menedzsment; általános funkciók (gazdasági, info-kommunikáció, társasági
szolgáltatások); stratégia és üzletfejlesztés; humánerőforrás-gazdálkodás; törzskar. A megvalósítást transzformációs programmenedzsment (rövidített nevén: Trafó) segíti, hat projektre tagolódva.
Az előadásokat követően az MVM-es vezetők válaszoltak a paksi
kollégák kérdéseire. A válaszadások során többek között a következők hangzottak el: Az Atomix Kft. nem fog megszűnni; a cégcsoportra közös kollektív szerződés lesz; a jóléti ingatlanokat (üdülőket) nem veszik el; a Trafót folyamatos bevonás, egyeztetés fogja
kísérni; a szolgáltatóközpontok (humán, kontó stb.) kialakítása kapcsán Paks nagyon jó adottságokkal rendelkezik, ami jó esélyeket
teremt arra, hogy ezek ide kerüljenek.
Prancz Zoltán
fotó: Bodajki Ákos

Az idei év végén is sor kerül az egyes
igazgatóságok munkavállalói fórumára.
Az igazgatók évente kétszer – év elején
és végén – tájékoztatják munkatársaikat a részvénytársaság, és azon belül is
az irányításuk alatt álló szervezeti egységek feladatairól, illetve összefoglalják
mindazt, amit az előző fórum óta végrehajtottak. A fórumok sorát a karbantartási igazgatóság (kaig) nyitotta, őket a
műszaki igazgatóság (mig) követte, majd
lapzártánk előtti napon a vezetői fórum
zárta.
Zsoldos Ferenc, a kaig igazgatójának november 21-i előadása az ez évi főjavításokra fókuszált. Elmondta, hogy az 1. blokkon
hosszú főjavítást hajtottak végre, összesen
61 nap és 5 óra kellett az üzemidő-hoszszabbításhoz szükséges, számos műszaki
változást is magában foglaló munkálatok
elvégzéséhez. Ez kicsit több, mint a tervezett, de ilyen összetett feladattal korábban
nem találkoztak, így a tervezésnél is csak
a korábbi tapasztalatokra hagyatkozhattak.
A 4. blokkon 26 nap és 10 óra kellett a kitűzött feladatok teljesítésére. A 2. blokkon
32 nap, míg a 3.-on 39 nap alatt végeztek
a munkával, így összességében 158 nap
és 16 óra kellett a főjavításokhoz, a csúszások jelentős mértékben a tömörtelenségekre vezethetőek vissza. Az igazgató
felhívta a hallgatóság figyelmét a közelgő
WANO-vizsgálatra, melyre a 2012. február
20. és március 2. közötti tizenkét napon
kerül sor. Itt a közelmúltban lezajlott háromnapos WANO-elővizsgálatkor felmerült észrevételek betartását és betartatását
kérte kollégáitól. Ilyenek például azok a
falfirkák, számítások levezetése, melyek folyosói telefonok mellett láthatóak. Emellett
éppúgy fontos, hogy figyeljenek az érvényességi időkre, mint a saját és a vállalkozók munkavégzésének milyenségére.
Zsoldos Ferenc említette azt is, hogy
várhatóan 2012. január 1-től megváltozik társaságunk SZMSZ-e. Kikerül belőle
a vezérigazgató-helyettesi rész, az addig
odatartozó szervezeti egységek átcsoportosítása ugyanakkor nem érinti a karbantartási igazgatóságot. Ami viszont feltehetően
igen, az a csoportirányítási rendszer stratégiájából kiinduló változások. A karbantartási igazgatóságon három verziót készítettek a nagyon pesszimistától a nagyon
optimistáig. A munkakörök felmérése,
egységesítési folyamata az MVM-csoport
valamennyi munkavállalóját illetően elindult, s ugyanez igaz a bérezésre és a béren
kívüli juttatások rendszerére is.
A munka- és tűzvédelmi osztály kimutatása szerint a karbantartási igazgatóságon a fórumig tizenkilenc munkabaleset
történt – szemben a tavalyi tizenöttel –,
ebből négy három munkanapot meghaladó táppénzzel végződött. Ez a PA Zrt. öszszes munkabalesetének 37%-a. A balesetek
fajtáit vizsgálva megállapítható, hogy azok
közül sok a védőfelszerelés hiányára vezethető vissza.
Pekárik Géza, a mig vezetője a 2011.
november 22-i fórumán szintén kitért a
csoportirányítási rendszer projektre, melynek a következő három évben központi
szerepet szán az MVM-csoport vezetése a
hatékonyság növelésére. Ennek keretében
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Dr. Eigemann Gábor

portréfotók: Bodajki Ákos

főosztályvezető

Pakson született, itt járt gimnáziumba. A BME gépészmérnöki
karán tanult tovább, 1986-tól már
az erőmű ösztöndíjasaként. Diplomáját 1989-ben kapta meg, energiatermelés ágazaton. 2008-ban
PhD fokozatot szerzett a katonai
műszaki tudományok területén,

valósításuk 2 évtől akár 8 évig is
eltarthat.
A főosztály közvetlen állományába 15 projektvezető tartozik,
a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi akiket a három szakterületen
(gépész, villamos-irányítástechEgyetemen.
Az egyetem után ösztöndíjas- nika és általános) beruházási
ként, mint főberendezés tech- programvezető irányít. Rajtuk
nológus helyezkedett el a Paksi kívül két műszaki főszakértő
Atomerőmű Vállalatnál. Az évek speciális szakterületeken (hullasorán több szervezeti egységnél dékkezelés, digitális rendszerek)
is dolgozott, különböző munka- vezet projekteket. A projekt tákörökben, végül 2010 májusában mogató osztály feladata a projeknevezték ki a projekt főosztály tekbe projektfelelősök delegálása
vezetőjévé. Jelenleg is ebben a be- és a főosztály tevékenységének
általános támogatása.
osztásban tevékenykedik.
A főosztályvezetői feladatkör
A projekt főosztály feladata a
rendszerszintű műszaki változá- az alaptevékenységből adódóan
sok megvalósítása. A főosztályon rendkívül sokrétű. Ide tartozik
egyszerre mintegy 60-80 projekt például a projektek végrehajvan folyamatban. Ezek nagysága tásához szükséges erőforrások
és bonyolultsága változó, érté- biztosítása, a munkavégzés felkük a néhány tízmilliótól a több tételeinek megteremtése, a promilliárd forintig terjed, meg- jektdokumentumok egyeztetése

és jóváhagyása, kapcsolattartás
a külső résztvevőkkel és a társszervezetekkel, a cégvezetés által
meghatározott stratégia megvalósításának elősegítése. Mindezek mellett kiemelhetjük még a
projektek előrehaladásának vezetői szintű nyomon követését,
ellenőrzését, a végrehajtás során
felmerülő problémák megoldását, a főosztály dolgozói munkavégzésének támogatását, valamint a munkájuk értékelését.
A projekt főosztály munkájának kiemelt területei az üzemidő-hosszabbítás miatt az elmúlt
30 üzemév alatt elöregedett technológia felújításával, kiváltásával
kapcsolatos, illetve a nukleáris
biztonságot növelő beruházási
feladatok végrehajtása annak érdekében, hogy megfelelő színvonalon tudjon az erőmű a következő 20 évben is működni.

Vezetőként Gábor célja a jövőre nézve a beruházási munkáknál a hatékonyság növelése,
a feladatok határidőre, a jóváhagyott költségeken belül és jó minőségben való végrehajtásának
biztosítása.
Immáron 20 éves törzsgárda
tagsággal büszkélkedhet. Munkája elismeréseképpen 2003-ban
Céggyűrű kitüntetésben részesült.
A felesége ügyész Dunaújvárosban. Két lánygyermeke van,
egyikük elsőéves a BME-n, a másik jövőre érettségizik.
Szabadideje nagy részét elfoglalják a ház körüli teendők.
Emellett igyekszik a világ változását nyomon követni a médiában. Közös családi program
minden évben a síelés, a nyaralás.
Ezek mindig jó kikapcsolódást
biztosítanak számára. GYNYP

A projekt támogató osztály kiemelt feladata a beruházási munkák, azaz a projektek projektfelelősi, műszaki ellenőrzési feladatainak elvégzése. Ez magába foglalja az évente mintegy 60-70 db,
értékét tekintve több milliárdos
nagyságrendű fejlesztés előkészítési és végrehajtási munkáiban
való részvételt: specifikáció-készítést, tervezés ellenőrzést, gyártó művi átvételek lebonyolítását,
helyszíni létesítési tevékenységek
műszaki ellenőrzését, koordinálását, az üzembe helyezés és
a hozzá kapcsolódó műveletek
ellenőrzését, valamint az üzemvitellel, karbantartással, az engedélyezővel, a tervezővel és a
kivitelezővel való folyamatos
kapcsolattartást,
egyeztetést.
Ezen feladatok elvégzésébe külsős szakértőket is bevonnak, akik

a projektvezetőket támogatják
tevékenységükkel a sikeres megvalósítás érdekében. Rendszeres
feladataik közé tartozik a projekt
főosztály kompetenciájába tartozó jelentések, értékelések, beszámolók összeállítása az igénylő
szervezetek felé. A cég ez idáig
minden támogatást megadott a
beruházási munkák hatékony elvégzéséhez. Az egyes projektek
sikeres lezárása, amikor az üzembe helyezést a követelményeknek
megfelelően tudják lefolytatni, az
jelenti számukra a sikerélményt.
Persze néha vannak kudarcok is,
egy-egy szélsőséges példa, amikor bizonyos nehézségek árán valósul meg egy projekt.
Munkája elismeréseképpen
1993-ban Céggyűrű kitüntetésben, idén pedig Igazgatósági
Nívódíjban részesült. Közelgő

nyugdíjba vonulására tekintettel nem tűz ki különleges, megemlítendő célokat a jövőre nézve,
mindössze azt, hogy tisztességgel átadja a fiatalabb nemzedék
képviselőinek a sokéves tapasztalatot és az évek alatt felhalmozott,
szerteágazó tudást. Az 1-4. blokk
üzembe helyezése során kitörölhetetlen élményekben volt része
és örök érvényű tapasztalatokat
szerzett, ezekre a régi kollégákkal időnként visszaemlékeznek,
anekdotáznak.
Felesége mintegy 25 „reaktorév” után vonult nyugállományba, jelenleg minden szabadidejét
unokáival tölti.
A sakk és a tarokk kedvelt
időtöltés számára, s vélhetően a
nyugdíjba vonulást követően is
megmarad e játékok iránti szeretete.
GYNYP

felmérve gépész-, villamos- és/vagy
építészfelelős bevonását igényli a
projekt támogató osztályról. A jól
összehangolt munka a projekt teljes szakmai lefedését eredményezi.
A szervezet a megalakítást követő
kezdeti nehézségeken már túljutott, működése mind jobban kiforr.
Gina az adott projekteken belül
az építész feladatok előkészítését
és megvalósítását végzi. A jelenleg
folyó munkái közül az 1-4. blokki
üzemi főépület homlokzati nyílászárók rekonstrukcióját emeli ki.
Ez, nagy volumenű munka lévén,
közbeszerzési eljárást igényelt,
mely számára fontos tapasztalatszerzés forrásává vált. A beruházás
a kivitelezés fázisába ért. December
elején a 4. blokk B-V sori és D-E
sori lépcsőházainak állványozásával kezdődik meg a homlokzat
rekonstrukciója, ahol a régi kopolit üveg cseréje mellett a B-V sori
lépcsőház hőszigetelést is kap. A
hónapok teltével pedig szép lassan
halad előre a munka, egészen az 1.

blokkig, ahol a lépcsőházak felújítása mellett az 1-2. blokki turbinagépház feletti deflektortér profilüveges homlokzatát is kicserélik
trapézlemez burkolatra. Ez a projekt 2013 végéig biztosan eltart, így
Gina ezúton is kéri minden érintett
türelmét.
A különféle technológiai beruházások többször érintenek olyan
tűz- és fizikai védelmet szolgáló
rendszereket, amelyek kihatnak
a nukleáris biztonságra. Az ilyen
esetekben természetesen a fő cél az
erőmű biztonságos működésének
javítása és korszerűsítése, legyen
szó akár kábelterek tűzvédelmi
leválasztásáról, vagy födém megerősítésről a friss üzemanyag tároló
helyiségek alatt.
Gina a munkája során több osztállyal is kapcsolatot tart. Nagyon
fontosnak ítéli a jó munkatársi
viszony kialakítását, hiszen e nélkül nem haladna gördülékenyen a
munka. Mint mondja, megvannak
azok a „kiemelt” személyek, akik-

hez bizalommal fordulhat, s reméli, ez fordítva is igaz. Külön is hálás
Nagy Zsuzsannának, aki szárnypróbálgatásait a mentori program
keretén belül és azon kívül is segítette, segíti. Véleménye szerint az
erőműnek szüksége van a jó szakmai tudás átadására.
Nagyon igaznak tartja az ismert
szólásmondást, miszerint „a jó pap
holtig tanul”. Ennek megfelelően
szeretné a szakmája szerteágazó területeit mind jobban megismerni –
hiszen egy „többszakmás” beruházás során elengedhetetlen az ilyen
jellegű, széleskörű rálátás.
Férjével két éve éli az ifjú házasok boldog mindennapjait. Párja
szintén építőmérnök, így nagy az
egyetértés közöttük. Mint mondja,
családcentrikussága késztette a hazaköltözésre is őket. Szülei és nővére családja néhány utcányira lakik
tőlük. A két gyönyörű unokaöccse
gondoskodik arról, hogy az élet
soha ne legyen unalmas.
Prancz Zoltán

Reszler Béla

zott technológusként, a javítási és
üzemeltetési területen.
Üzembe helyező mérnökként az
osztályvezető
1-4. blokk munkálataiban vett
részt végrehajtói, irányítói, illetve
koordinálói munkakörökben. A
blokkok üzembe helyezése után
a reaktorház projektvezetőjeként
munkatársaival együtt lelkesen
készült az 5-6. blokkok megvalósítására is, melyet aztán a 80-as
évek végi rendszerváltás miatt elhalasztottak.
A 90-es évek közepétől az erőmű biztonságnövelő, rekonstrukA pécsi vegyipari-gépészeti tech- ciós és felújítási munkálatain tenikum után, 1968-73 között, a vékenykedik. A beosztott üzembe
miskolci egyetemen tanult, ahol helyező mérnöktől, a vállalkozágépészmérnöki végzettséget szer- si iroda vezetői beosztáson keresztül a jelenlegi osztályvezetői
zett.
munkakörig, többféle beosztás1980-ban került az atomerőmű- ban dolgozott, de mindvégig a
be, korábban a MÁV-nál dolgo- beruházási területen.

Farkas-Szente Gina
projektfelelős

Pakson született. A várost csupán
néhány évre hagyta el: mérnöki tanulmányai idején, és az azt
követő két félévben, amikor első
munkahelyén, az egyetemen tanított. 2007-ben szerzett diplomát a
Pécsi Tudományegyetem Pollack
Mihály Műszaki Karán, az építőmérnöki szakon. A későbbiekben
még magas- és mélyépítési műszaki ellenőri tanfolyamokat is
elvégzett.

Az atomerőművel szülei révén
kerül kapcsolatba, akik – mint sokan mások – az erőmű építésekor
költöztek Paksra. 2008 szeptemberétől csatlakozott az Erbe csapatához mint építész szakértő. Majd
nagy örömére 2010 márciusában
több kollégájával együtt felvételt
nyert a PA Zrt. állományába, és ezzel együtt a jelenlegi beosztásába is.
Projektfelelősként a projekt főosztály megbízott szakági beruházás felelőse. Feladata adott projektek szakmai előkészítése és megvalósítása. Elmondása szerint a szervezet összehangolt munkát igényel,
amelyben a megkívánt szakmák
projektfelelőseinek tevékenységét
egy kijelölt projektvezető fogja át.
Az újonnan felvetődött feladatok
a gépész, a villamos, vagy az általános szakmacsoporthoz érkeznek,
ezeken belül pedig egy projektvezető végrehajtása alá kerülnek, aki
az adott projekt szakmai igényét
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Simon Zoltán

portréfotók: Bodajki Ákos

delkezik. Emellett tagja a Magyar
Épületgépész Szövetségének is.
Az
atomerőműbe – amely az első
beruházási programvezető
munkahelye – a főiskola elvégzése után került. Eredetileg az 5-6.
blokki bővítés miatt felmerülő
mérnöki szakember igény pótlása céljából vették fel. Kezdeti
munkái ennek megfelelően az
5-6. blokki orosz tervek honosításához kapcsolódtak. A bővítés felfüggesztésekor átkerült
az akkor induló CAD osztályra,
ahol az erőművi gépész technológiák digitalizálásával foglal1989-ben épületgépész mérnök- kozott. Később, egy átszervezést
ként végzett, Pécsett. Az atomerő- követően, a műszaki tervezési
műben történő munkába állása osztályon folytatta pályafutását,
után még mérnök-tanár, szakköz- ahol hagyományos és erőművi
gazdász és épületgépész szakmér- tervezési munkákat végzett. Egy
nöki oklevelet is szerzett, mely újabb átszervezés köveztében az
képzések az alapszakmája mel- építészetre került, ahol 1995-től
lett szükséges ismeretek tágítását már tisztán épületgépészeti jelcélozták. Jelenleg tagja a Tolna legű karbantartási és beruházási
Megyei Mérnöki Kamara Épület- feladatok irányítását, szakmai
gépész Szakcsoport elnökségének. megalapozását látta el. Ezután,
Épületgépészeti területen korláto- a folyamatra szervezés nyomán
zás nélküli tervezői és műszaki el- lett a műszaki igazgatóság dolgolenőri, valamint szakértői (épület- zója, ahol különböző beosztásokgépész, beruházás bonyolító, ener- ban azóta is az épületgépészeti
getikai) jogosultságokkal is ren- beruházások irányítását végzi.

Tárnok László
projektvezető

Veszprémi születésű, de már 1980
óta Pakson él. A kezdetektől a reáltárgyak iránt mutatott nagyobb
érdeklődést, és várható volt, hogy
a műszaki tanulmányok irányába
indul el. 1997-ben technikusi oklevelet szerezett az ESZI erőműgépész szakán, majd 2003-ban a

Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán okleveles gépészmérnökként végzett.
2003 januárjában a Neutron
Kft.-nél kezdett műszaki előkészítőként, majd a Paksi Mérnöki
Kft.-nél is dolgozott. A beruházói tevékenységgel 2004 augusztusától foglalkozik, kezdetben
műszaki igazgatóság létesítési
főosztály technológiai létesítési osztályán, létesítményfelelősi
beosztásban, majd a beruházói
szervezet átalakulásával, 2009
januárjától a projekt főosztályon projektvezetőként működik
közre.
A projektek sikeres végrehajtásáért felel, ebből adódóan
legfőbb feladata az átalakítások
teljes életútjának nyomon követése, koordinálása, ami magában
foglalja az átalakítás műszaki,

Beruházási
programvezetővé
2009-ben nevezték ki, amikor
a létesítési főosztály projekt főosztállyá alakult át, s az új üzleti modellnek megfelelően projektszerűen kezdett működni.
Elmondása szerint valamennyi
szervezetben, ahol eddig dolgozott, elkötelezett volt a feladatai
minőségi végrehajtásában, ezért
mindegyik szervezet munkájában nagy örömmel és lelkesedéssel vett részt.
A jelenlegi beosztásában a
rendszerszintű beruházások közül az építészeti, épületgépészeti,
tűzvédelmi és nyomvonalas létesítményekkel összefüggő beruházási munkák irányítása tartozik a munkakörébe. A beruházási munkákat egységes projektirányítási módszer alapján hajtják
végre, ami eltér a hagyományos
szervezeti struktúrától. Minden
projekt egyedi projekt-teammel, egyedi feladat-hatáskör és
felelősség megosztás mentén,
valamint egyedi minőség menedzsmenttel valósul meg. Ezt a
projektszerű feladat-végrehajtási
módszert kihívásnak és egyúttal

lehetőségnek is tekinti. A közelebbi feladata az általa vezetett
ún. általános beruházási projektek vezetői szintű felügyelete, irányítása, a projektvezetők munkájának ellenőrzése.
Az általános beruházási programban jelenleg 24 aktív projekt fut. Ezek szinte mindegyike
„többszakmás”, azaz engedélyezési és végrehajtási (tervezési,
beszerzési, gyártási, kivitelezési,
üzembe helyezési) feltételeit tekintve komplex. Példaként említhető a szellőző gépek rekonstrukciója, a tetőszigetelés, a homlokzati rekonstrukció, a halonnal
oltó kiváltása, vagy a hűtőgépházi most induló átalakítások. Az
általános beruházási programban dolgozó kollégáival a többi
beruházási programban is részt
vesz, ahol a szakmai kompetenciájuk felmerül. Ilyenek például a
pótvíz előkészítő, súlyos balesetkezelés, erőmű irányító központ
sémafal átalakítás, stb.
Zoltán elmondása szerint a
projektszerű működés során az
adott projektben dolgozó kollégák és az egyéb szervezetekből

bedolgozó szakemberek között
magas színvonalú együttműködés szükséges, mert csak úgy lehet sikeres a projekt, ha az egyéni
műszaki alkotási élményen túl a
közösségi értékteremtés is megvalósul. Meggyőződése, hogy a
nukleáris biztonságot minden
erőműves és külsős munkavállalónak szem előtt kell tartania,
de különösen igaz ez a projektek végrehajtása során, hiszen az
ilyen munka során egy sor olyan
tevékenység merül fel, ahol alapvető elvárás a nukleáris biztonság fenntartása és növelése.
Zoltán felesége szintén az
atomerőműben dolgozik, szerződéskötőként, és jellemzően közbeszerzési feladatokkal foglalkozik. Két gyermekük van: 15 éves
lányuk másodikos gimnazista,
11 éves fiúk pedig 5. osztályos
az általános iskolában. Zoltán a
szabadidejében szívesen sportol:
focizik, teniszezik, kerékpározik,
sízik és nyáron kipróbálta a golfot, ami nagyon tetszett neki. A
sportolás mellett nagyon szeret a
családjával túrázni és utazni.
Prancz Zoltán

pénzügyi és szervezési feltételeinek megteremtését is. Ez a tevékenység alapvetően folyamatszemléletű, jellegéből adódóan
a napi feladatokat az átalakítási
munkák státusza határozza meg.
Nem ritka, hogy több szálon futó
eseményeket kell kézben tartani.
Az utóbbi években főként a „PRISE kezelés Gőzfejlesztő vízoldali
lefúvatás” elnevezésű projekt sikeres megvalósításán dolgozott,
mely elmondása szerint nagy kihívást jelentett, és számos szakember közreműködésére volt
szükség az üzemviteli, műszaki,
biztonsági és karbantartási területekről is. A megvalósítás során
sok értékes tapasztalattal gazdagodott és szerteágazó ismeretségre tett szert.
A pénzügyi tervek, műszaki
előterjesztések készítése, az át-

alakítás tevékenységeinek ütemezése, az erőforrások rendelkezésre állásának biztosítása, az engedélyezések, a szerződéskötések
lebonyolítása, a szerződéses teljesítések előkészítése és ellenőrzése, a helyszíni kivitelezés feltételeinek megteremtése, és még sok
egyéb feladat végrehajtása tartozik ehhez a munkakörhöz. Jól
látható, hogy ez a munka meglehetősen változatos: egyszerre
érdekes és bonyolult.
László az eddigi tapasztalatokra alapozva úgy látja, hogy
minden projekt végrehajtása során bebizonyosodik, hogy van
még mit tanulni, van hova fejlődni. Éppen ezért tartja fontosnak a
megszerzett tapasztalatok összegyűjtését, kiértékelését, amely
birtokában a hatékonyság növelését el tudják érni.

Munkája elismerése szerinte leginkább abban mutatkozik
meg, hogy az elmúlt hét év során többek között olyan kiemelt
projektek vezetésével bízták meg,
mint a már említett PRISE. Úgy
érzi, hogy bizonyos mértékben a
szakmai környezet megbecsülését is kivívta: egyre többször kérik ki a véleményét szakmai kérdésekben. A teljesítménynövelés
kapcsán emlékplakettet kapott.
Mindemellett kedves emlékként
jegyzi azt a pillanatot, amikor
először mondták egyik munkája kapcsán: „Ha te mondod Laci,
akkor elhiszem.”.
A szabadidejének legjavát a
menyasszonyával és a családjával
tölti. Szívesen csiszolgatja gitártudását, emellett rendszeresen
jár teniszezni is.
GYNYP

A biztonság szempontjából fontos
Rendkívül lényeges, hogy az atomerőmű üzemeltetésében,
karbantartásában csak az adott munkakör betöltéséhez
szükséges iskolai végzettséggel, szakképzettséggel és gyakorlattal rendelkező, biztonságtudatos személyzet vegyen
részt.
Ennek érdekében az atomerőmű az üzemeltetés biztonságára hatással lévő munkakörökben dolgozók számára olyan
szisztematikusan felépített képzési rendszert működtet,
amely biztosítja a megkívánt kompetenciaszint eléréséhez
és fenntartásához szükséges alapozó és szinten tartó képzést
és ismeretellenőrzést.
A vegyészeti főosztály a szinten tartó képzések előadásainak összeállításnál a biztonság szempontjából fontosnak
tartja az ismeretek megfelelő gyakoriságú és súlyú szerepeltetését.

A főosztály a 2011. évi szinten tartó képzéseit novemberben három alkalommal tartotta az irodaépület földszinti tanácstermében. A képzés keretében olyan információk
hangzottak el, amelyek a munkavégzés során, a mindennapi
gyakorlatban hasznosíthatók.
Az előadások témái:
– WANO vizsgálatra való felkészülés – Elter Enikő, vegyészeti főosztály;
– Célzott biztonsági felülvizsgálat ismertetése – dr. Elter József, dr. Eiler János, műszaki igazgatóság;
– Súlyos balesetek kezelési útmutató bevezetéshez szükséges technológiai átalakítások megvalósítása – dr. Eigemann Gábor, projekt főosztály;
– Eseménykivizsgálások feldolgozása és az új kémiai-, radiokémiai normagyűjtemény (VE06 KU) ismertetése – Romanitz Péter, vegyészeti főosztály;

– A vörösiszap terjedés vizsgálata a paksi atomerőműben –
Németh Enikő, vegyészeti ellenőrzési osztály;
– Vegyészeti mintavételi és mérőrendszer rekonstrukció
projekt előrehaladása – Németh Péter, vegyészeti ellenőrzési osztály;
– Folyékony hulladék feldolgozási technológia üzembe helyezési tapasztalatai – Otterbein János, radioaktív hulladék kezelési osztály;
– Szilárd radioaktív hulladékok kezelése – Nagy Zoltán, radioaktív hulladék kezelési osztály;
– Általános munka- és tűzvédelmi előírások és tapasztalatok a vegyészeti főosztály területén – Lukács Tamás, Hajnády György, munka- és tűzvédelmi osztály.
Az elhangzott előadások elérhetők a portálon, a vegyészeti főosztály oldalán.
Orbán Ottilia
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Összefoglaló a PRISE gőzfejlesztő-lefúvatás megvalósításáról
A paksi atomerőmű nukleáris biztonságnövelő intézkedéseinek keretén belül
került sor a primer körből a szekunder
körbe történő átfolyás – az ún. PRISE
esemény – átfogó vizsgálatára és az esemény kezelési módjának kidolgozására.
A kapcsolódó műszaki átalakításról az
illetékes szakember, Tárnok László projektvezető adott átfogó tájékoztatást.
– Milyen problémát kezel az átalakítás, és mi a műszaki megoldás alapgondolata?
– Az átalakítás szabatos megnevezése: PRISE folyamat kezelése gőzfejlesztő
vízoldali lefúvatással. A PRISE tulajdonképpen egy több átalakításból álló, átfogó intézkedést takar, amelynek utolsó
lépcsője a gőzfejlesztő vízoldali lefúvatásának kiépítése. Az alapprobléma, amit
kezelni kell, egy feltételezett gőzfejlesztő-tömörtelenség, aminek következtében a primerköri fővízkörből radioaktív
anyagok kerülhetnek át a szekunderkörbe, illetve juthatnak ki a környezetbe. A
kezelési mód meghatározása során követelmény volt a primerköri hőhordozóval
a szekunder oldalra átkerült radioaktív
anyagok technológiai rendszerekben, illetve a környezetben történő szétterjedésének maximális csökkentése. Ezt a célt
a szóban forgó beruházás a szükséges
technológiai átalakítások révén, a gőzfejlesztők alá történő szelepcsoportos egyedi
lefúvatás műszaki megoldásával biztosítja. A gőzfejlesztő alján található tisztító
csonk alkalmas a feladat ellátására. Ezen
keresztül, szabályozott feltételek mellett,
megvalósítható a szükséges nyomáscsökkentés, illetve közegelvezetés. A lefúvatás, figyelembe véve a környezetvédelmi
szempontokat, lokalizálható helyre, a
hermetikus térbe történik. A gőzfejlesztő lefúvatás közvetlen célja a gőzfejlesztő
biztonsági szelep vegyes, illetve vízfázisban történő nyitásának, ezáltal a bizton-

sági szelep esetleges nyitva maradásának elkerülése, mivel a biztonsági szelep
nyitva maradása esetén a környezeti kibocsátás nagyságrenddel nagyobb, mint
bármilyen más üzemzavar bekövetkezésekor. Összefoglalóan tehát a gőzfejlesztő
szekunderoldali hermetikus térbe történő
lefúvatása megvalósításának végső célja
a környezetbe történő kibocsátás csökkentése, illetve megakadályozása egy feltételezett – valójában rendkívül kicsi valószínűséggel bekövetkező – üzemzavar
során.
– Hogyan kapcsolódtál be a projekt
munkájába?
– A beruházás megvalósítási folyamatába 2006-ban kapcsolódtam be mint
támogató. A projekt ekkor még a gépész
műszaki osztálynál volt, elvi meglapozási
fázisban. Az azóta eltelt időszakban folyamatosan részese voltam a projektnek,
2008 augusztusától kezdődően pedig projektvezetőként a beruházás
felelőse lettem.
– Miért éppen az utóbbi időszakban vált aktuálissá a kiépítés?
– Azért, mert az üzemidő
hosszabbítás 2006 októberében
kiadott környezetvédelmi engedélye a PRISE átalakítás megvalósítására a 2011. évet írta elő
határidőként (lásd a II. számú,
Környezetvédelmi előírások című
bekezdés 1.3. pontját).
– Milyen munkák, egyéb kiépítések kapcsolódtak az átalakításhoz?
– A PRISE esemény teljes körű
kezelésének keretén belül eddig
a gőzfejlesztő vízoldali lefúvatásának kiépítését megelőzően az
alábbiak valósultak meg: A gőzfejlesztő primerköri kollektor fedél átalakítása, a kollektor fedél

felnyílás esetén az átáramlási keresztmetszet csökkentése érdekében; A térfogat
kompenzátor
befecskendező-nyomáscsökkentő rendszer; A gőzfejlesztő inhermetikus (GFINH – gőzfejlesztő névleges
vízszint +600 mm) jelre a sérült gőzfejlesztő izolálása (gőz, tápvíz, kiegészítő
üzemzavari tápvízrendszer és leiszapolás
oldalon); A lokalizációs torony tálcák vízkészlete leeresztésének biztosítása a kisnyomású zóna üzemzavari hűtőrendszer
tartályaiba a tartalék vízkészletek növelése céljából.
– Milyen ütemezésben valósult meg
az átalakítás?
– A megvalósítás során több jelentős
nehézség is fellépett. A beépítésre került
Bopp&Reuther tolózárak meghibásodása
következtében többször is szükségessé
vált a megvalósítás átütemezése. Szem
előtt tartva, hogy a beruházás késése vagy

elmaradása a környezetvédelmi engedély érvénytelenné válását vonhatja maga
után, ami meghiúsítja az üzemidő hoszszabbítás engedélyezését, a probléma kezelésére sürgős megoldást kellett találni.
A kialakult helyzet feloldásaként eltérő elven működő, az Armaturen gyártmányú
kúpos csapok beépítését terveztük. Ezek
alkalmazásával 2011-ben, meglehetősen
szűkös határidők mellett, mind a négy
blokkon megteremtettük a kivitelezés feltételeit, elvégeztük az átalakításokat, és a
rendszert üzembe helyeztük. Ezáltal teljesítettük a környezetvédelmi engedélyben
előírtakat, így az üzemidő hosszabbítás
a PRISE átalakítás részéről biztosítottá
vált. Ezúton is szeretném kifejezni köszönetemet a társosztályok szakembereinek, akiknek konstruktív hozzáállása és
együttműködése révén mindez megvalósulhatott.
Prancz Zoltán

PRISE lefúvató egység a gőzfejlesztő alatt

Megváltozott munkaképességű munkavállalók
a PA Zrt. szervezetében
A humán igazgatóság kezdeményezésére ez év végén kérdőíves felmérést végzünk a munkatársak között annak érdekében, hogy beazonosítsuk a megváltozott munkaképességű munkavállalóinkat.
A PA Zrt. eddig nem rendelkezett a Foglalkoztatási törvény által előírt nyilvántartással, amely alapján
a rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség
megállapításakor, a már állományban lévő megváltozott munkaképességű munkatársak alapján csökkenthette volna az adóbefizetését, illetve csökkentheti majd a jövőben.
A megváltozott munkaképesség összefoglaló
neve a különböző eredetű fogyatékosságoknak és
egészségkárosodásoknak. Minden bizonnyal a PA Zrt.
osztályain is dolgoznak munkatársak, akiknek olyan
természetű egészségi gondjuk van, amely jelen munkakörükben nem befolyásolja az alkalmasságukat. A kifejezés hallatán
legtöbbször a fogyatékosságok jutnak elsőként eszünkbe.
Azonban ebbe a körbe tartoznak azok is, akik egy baleset,
vagy egy betegség következtében kerültek más élethelyzetbe. Gyakori példák a szív-érrendszeri, a mozgásszervi, a
daganatos, a mentális eredetű egészségkárosodások, a cukorbetegség bizonyos típusai stb. A felmérés során azokat a
munkatársakat keressük, akik rendelkeznek ehhez kapcsolódó szakértői, szakorvosi, kincstári, folyósítói stb. szakvéleményekkel, határozatokkal.

A felmérés a foglalkozás-egészségügyi központ bevonásával
zajlik. A belépéskor esedékes vagy rendszeres alkalmassági vizsgálatok továbbra is munkakör betöltéséhez szükséges körülmények elemzésére koncentrálnak, a megváltozott
munkaképesség önmagában nem jelent fokozott kockázatot.
Éppen ellenkezőleg, a szolgálat várhatóan a megváltozott
munkaképességű munkatársak munkahely-megtartási programjában kap szerepet. A nyilvántartás vezetése és a szükséges igazoló iratok tárolása a humánpolitikai igazgatóságon
történik, így a foglalkozás-egészségügyi szolgálat továbbra is
a szakterületéhez tartozó adatokat kezeli.

A felmérés előkészítése során valamennyi igazgatóság vezetőjével egyeztetések zajlottak az adatgyűjtés hátteréről és céljáról, így képet kaphattak a
törvényi szabályozási keretekről. Kérhetik ők maguk,
és munkatársaik is a felmérés ideje alatt a konzultációs
lehetőséget a megbízást elnyerő szakértő cég munkatársaitól. Így ha valaki a kérdőív kitöltése során bizonytalan a válaszokban, lehetősége van feltenni, tisztázni
a felmerülő a kérdéseit.
Kizárólag a nyilvántartáshoz szükséges adatok begyűjtése a cél, így az egészségi állapot részletes orvosi kórelőzményeit, diagnózisait, terápiáját továbbra is
személyes adatnak tekintjük, ezek nem szükségesek a
nyilvántartás vezetéséhez, a szakvélemények fénymásolataiból kitakarhatók.
A PA Zrt. társadalmi felelősségvállalás politikájában, a cég tevékenysége miatt a környezeti fenntarthatóság szempontjai
jellemzően a leghangsúlyosabbak. Azonban nem hagyhatunk figyelmen kívül olyan feltárt tényeket sem, amelyek a
munkaadói felelősségvállalás körét érintik, így reagálnunk
kell azokra a megállapításokra is, melyet a jelen felmérés hoz
felszínre.
A munkavállalók sokszínűsége érték, melyet szeretnénk
megismerni, és az egyes munkavállalói csoportok igényeire
tervezhető, megfelelő válaszokat adni.
HUMÁN IGAZGATÓSÁG
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Szakmák az atomerőműben

Szemes Pál
vezető szerelő
Az 505. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézetben (ma Szent László Szakképző Iskola) szerzett villanyszerelő képesítést. Ezt
követően kezdő szakmunkásként kezdett
dolgozni az erőmű telephelyén működő
Villamoserőmű Tervező és Szerelő Vállalatnál. Három, vele azonos végzettségű
kollégájával 1983-ban került át a Paksi
Atomerőmű Vállalathoz, ahol a frissen
megalakult kábelhálózat karbantartó
csoport tagjai lettek.
Fő tevékenységi körük azóta is az
erőműben levő kábelhálózat karbantartása, a kis- és középfeszültségű kábelek
javítása, szerelése, valamint az ezekhez
kapcsolódó elosztók javítása, felújítása.
Feladataik közé tartozik az erőműben található nagyszámú 6 kV-os motor, transzformátor hálózatra ki- és bekötése is. Ez
a berendezések karbantartásához elengedhetetlen feszültségmentes állapot biztosítása miatt szükséges. A külső vállalkozók által kivitelezett munkák szakmai
ellenőrzését is ők végzik.
Kiemelt megbízatásaik közt említhető
a kettes blokki kábeltüzet követő helyreállítás. A hibaelhárítás során nagy jelentősége volt a csapat szakmai tapasztalatának, melyet eredményesen kamatoztatva
nagymértékben hozzájárultak a probléma mihamarabbi elhárításhoz. A több
hétig tartó munka során több mint 350
kábelt kellett kicserélniük. Pál elmondta,
az eseményt követően az erőmű mind a
négy blokkján megindult a 6 kV-os kábelek rekonstrukciója, amely igen fontos
az üzemeltetés folyamatosságának biztosítása érdekében, hiszen a régi típusú
kábelekkel szinte féléves gyakorisággal
adódtak különböző gondok. A jelenleg
is zajló munkafolyamat első, másfél évig
tartó szakasza során az I-II. blokkokon

cserélték ki a kábeleket, jelentős minőségi
fejlesztést végrehajtva ezzel. Az üzemidő
hosszabbítás kapcsán a hermetikus átvezetők ellenőrzését, cseréjét is elvégezték.
Komoly szakmai kihívást jelentett a
kettes blokki üzemzavar-elhárításban
való részvétel. Az elsők között mentek be
a területre, mert ki kellett építeniük a további munkálatokhoz szükséges berendezések üzemeltetéséhez nélkülözhetetlen
villamos hálózatot. Szemes Pál a következő generáció képzésében is aktív szerepet vállal. Oktatóként két munkatársával
együtt jelenleg kilenc, a Szent Lászó Szakképző Iskolában tanuló diákot segítenek
gyakorlati ismereteik elmélyítésében. A
munkahelyi kollektíva szempontjából
Pál csak elismerően tudott nyilatkozni. A
művezetői egységen belül helyileg is egy
műhelyben dolgoznak a próbatermi és
méréstechnikai karbantartó csoporttal,
akikkel egymást segítve végzik munkájukat. Hozzátette, hogy emberileg is nagyon
jó csapatot alkotnak.
A munka utáni időtöltéssel kapcsolatban elmondta, kedvenc hobbija az utazás,
családjával gyakran indulnak kirándulni, nyaralások alkalmával pedig mindig
igyekeznek útba ejteni a köztes látnivalókat is a céljukhoz vezető út során. Pál
családjával Pakson él, felesége a paksi 1.
számú Postán dolgozik, két gyermeke közül fia a Pécsi Tudományegyetem Pollack
Mihály Műszaki és Informatikai Karon
villamosmérnöknek tanul, lánya pedig a
paksi Vak Bottyán Gimnázium végzőseként készül az érettségire.
Kárpáti Viktor

Fiataljaink
Bemutatjuk
Katz Józsefet
Szekszárdon született, de születésétől kezdődően Dunaszentgyörgyön
lakik. Általános iskolai tanulmányait
is ott végezte,
majd Paksra járt az
Energetikai Szakképzési Intézetbe, ahol először érettségit,
majd 2006-ban ipari elektronikai technikus
képesítést szerzett.
A technikusi oklevél megszerzése után a
veszprémi egyetemre jelentkezett, ahol fél
évet töltött, majd úgy érezte, az egyetemi
élet nem igazán olyan, mint amilyen az elképzelése volt, ezért hazajött, és munka után
nézett.
Első munkahelye az Atomix Kft. volt,
ahova 2007-ben került. Ekkor létesült a raktározási osztályon a dokumentációtár, ahol
dokumentáció kezelő munkakört töltött be.
Munkája során szállítóleveleket, minőségtanúsító bizonylatokat rendszerezett, digitalizált, a munkaideje nagy részét általában a
számítógép előtt, adminisztrációval töltötte.
Ez a PA Zrt-hez történt felvétele óta megváltozott, mivel jelenleg a raktározási osztályon az átvételi és hulladékanyag raktárban
dolgozik, átvevő raktáros munkakörben. Ez
a munka változatosabb, színesebb a korábbinál, és sokkal jobban tetszik neki. A részvénytársasághoz beérkező anyagok, áruk nagyon
sokfélék, szinte minden nap más jellegű át-

Bíró Krisztián betanuló primerköri
gépész már gyermekkorában sokat beszélgetett édesapjával, Bíró
József primerköri főgépésszel az
erőműről, az ott található gépészeti berendezésekről, ezért már a kezdetektől
fogva vonzó volt számára az édesapja által művelt pálya.
Bíró József primerköri főgépész 1983 novemberétől dolgozik a paksi atomerőműben. Ezt megelőzően a Balaton északi
partján lévő Balatonrendesen élt családjával, munkahelye Nemesgulácson volt. Az
Érc- és Ásványbánya Vállalatnál volt gépszerelő, a homokbányászat során használt
nehézgépek karbantartásával foglalkozott.
Egy gyermekkori barátjával való beszélgetés során került szóba a paksi atomerőmű
mint munkahely. Barátja, aki már az erőmű megalapítása óta itt dolgozott, mesélt
neki a vállalat adta lehetőségekről, a biztos
egzisztenciáról, a hosszútávon is kiszámítható életpályákról. József a beszélgetést
követően nem sokkal betanuló gépészként
kezdett az erőműben, 1987-től pedig primerköri főgépészként találta meg a számítását a cégnél. Bár a váltás oka elsősorban a biztos
megélhetés volt, az országos átlagnál jobb kereset mellett a szakmai kihívásokat is rendkívül vonzónak találta. Az előző munkahelyén megismert teherautókhoz, rakodógépekhez képest nagy változást jelentett számára az itt lévő berendezések változatossága,
valamint az üzemi területek tisztasága. 28 itt eltöltött év után is érdekesnek tartja pályáját, folyamatosan találkozik új feladatokkal, ez
teszi változatossá ezt a szakmát. Az évek során sokan megfordultak
nála is betanulóként, több olyan kolléga is, aki később, végigjárva
a vállalati ranglétrát, igazgató, illetve vezérigazgató lett. József elmondta, velük a mai napig ugyanolyan közvetlen, jó a viszonya,
mint a betanulásuk alatt.

fotó: Bodajki Ákos

A karbantartási területen művelt szakmák képviselőinek bemutatása során
ezúttal a villamos karbantartó osztály
nagyfeszültségű méréstechnikai és kábel karbantartó művezetői egységének
kábel és akkumulátor karbantartó csoportjánál tettünk látogatást.

vételi feladat hárul rá, sok jövés-menést kíván
meg az ügyintézés, de éppen ezt kedveli ebben a munkában. A raktározási osztály kollégáival nagyon jó kapcsolata van, és több kollégájának is hálás, mivel sokat segítettek neki
a beilleszkedésben, amikor pályakezdőként
el kezdett dolgozni, illetve az új munkakörében is rengeteg segítséget kapott tőlük.
A továbbtanulásról nem mondott le végleg, elhatározott szándéka, hogy a jövő év
februárjában jelentkezik egy felsőfokú képzésre, de még nem döntötte el, hogy pontosan milyen szakot választ. Szakmailag eddig
is képezte magát, és nemrégiben egy OKJ-s
képesítést nyújtó raktárkezelői tanfolyamot
végzett.
Jelenleg Dunaszentgyörgyön él szüleivel.
Van egy nővére, akinek kilenc hónapos gyermekével szívesen szokott játszani.
Két évvel ezelőtt ismerkedett meg barátnőjével, aki Bölcskén lakik, de Dunaszentgyörgyről jár Szekszárdra, az Illyés Gyula
Főiskolai Kar óvodapedagógusi szakára. Így
mindennap találkoznak és szinte minden
szabadidejüket együtt töltik.
Kedvenc tevékenysége és hobbija a foci.
A dunaszentgyörgyi labdarúgó csapatban
játszik már 15 éve, középpályás poszton. Heti
két edzése van, és minden héten egy meccset
játszanak a megye II. bajnokság keretében. Ez
nagyon időigényes elfoglaltság, sok minden
egyébre nem is jut ideje, de a foci életformájává vált és szeretné is folytatni, amíg az
egészsége, erőnléte megengedi.
László A. Zoltánné

Krisztiánt, József fiát már gyermekkorától kezdve érdekelte édesapja
foglalkozása. Beszélgetéseik során
megtetszett neki, ahogyan mesélt
munkája különlegességéről, arról, milyen
odafigyelést igényel ez a szakma nap mint
nap. Látta azt is, hogy nyugodt, biztos családi hátteret tudott teremteni ebből a foglalkozásból, ezért is döntött később úgy,
folytatja édesapja hivatását. Elmondása
szerint akkor döntötte el véglegesen, hogy
az erőműben szeretne dolgozni, amikor látogatást tehetett a primerkörben, és személyesen tapasztalhatta meg az ottani
berendezések komplexitását. Hozzátette,
először volt benne egy kis egészséges izgalom az erőművel kapcsolatban, de ez
elmúlt, amint látta mennyire ügyelnek a
munkák folyamán a biztonságra. Betanuló
gépészként 2011 januárjától atomixes állományban tölti munkaidejét. Édesapjával
egy kiépítésen dolgoznak, így gyakran váltják egymást a három műszak során. Otthon
mindig megbeszélik az aznap történt eseményeket, az elvégzett feladatokat. Krisztiánnak ez nagy segítséget
jelent a mindennapi munkában. Hozzátette, kollégái is nagyon segítőkészek, elmondása szerint már a betanulás alatt is nagyon közvetlen volt a kapcsolatuk, családias hangulat alakult ki köztük.
A hosszú távú célokkal kapcsolatban Krisztián elmondta, elégedett az erőmű által nyújtott perspektívával, reméli, az új blokkok
felépülésével még több munkahely jön létre Pakson.
Ezzel az újabb generációk előtt is stabil jövőkép alakulhatna ki.
Hozzátette, mivel ez egy olcsón előállítható, tiszta energia, ezért az
országnak mindenképpen szüksége van az új blokkokra.

Generációk a szakmában

Kárpáti Viktor

14

2011. december

Az Információbiztonsági Irányítási Rendszer (IBIR) kialakítása
Amikor ez a cikk megjelenik, már befejeződött az IBIR kialakítás egyik alapvető lépése, a vállalat információs vagyonának felmérése. (Az információs vagyon jelenti az IBIR által
védendő papír alapú és elektronikus adatokat és az azokat
tartalmazó iratokat, elektronikus fájlokat, IT eszközöket,
tároló helyiségeket, sőt az azokat kezelő személyeket is. Vigyázat, mi emberek magunk is adathordozók vagyunk egyben!)
Az alábbiakban röviden áttekintjük az információs vagyon felmérésének koncepcióját. Az információs adatvagyon felmérés
célja, hogy ez alapján elvégezhető legyen az előállt vagyon
információbiztonsági szempontból történő kockázatainak értékelése.
Ha bárki belegondol az információs vagyon méretébe,
beláthatja, hogy rendkívül nagy, összetett és sokrétű. Azért,

hogy ennek a felmérését áttekinthetően, relatíve gyorsan és
a felmérést végző kollégák számára még elfogadható mértékű terheléssel végezhessük el, a felmérést hosszas előkészítés
előzte meg. Ennek keretében a kiküldendő táblázatokat úgy
állítottuk össze, hogy azok egyszerre tartalmazzák nemcsak a
felmérendő információs vagyonelemeket, hanem a kapcsolódó információkon keresztül azok fenyegetettségeire is kapjunk
információkat. A kitöltést végző kollégák munkájának egyszerűsítése érdekében előre feltöltöttük a kitöltendő táblázatokat a számunkra már ismert adatokkal. A feltöltést a PASZIR
oldaláról kezdtük, elindultunk a vállalati folyamatok mentén
keletkező dokumentumokból. Azonban a feltöltés során rá
kellett jönnünk, hogy ez a módszer az irányítási és gazdasági
területeken jól működik, de a műszaki területen (termelési és
felügyeleti alrendszer) nem tudjuk megtalálni a használatban
lévő dokumentumokat, mert
azok csak nagyon kis részben
vannak az eljárásrendekhez
felfűzve. A műszaki területen
a TKO201 Élettörténeti doVilágítástechnika és jövőkép
kumentációkezelés eljárásrendben kialakított társasági
dokumentációs mátrixból
Novemberben nagy sikerű rendezvényen vehettek részt a korszerű világítás iránt
tudtunk kiindulni, mely naérdeklődő szakemberek. A Tungsram Schréder kollégái által Pakson, az atomgyon jól felépített struktúráerőmű Látogató és Tájékoztatóközpontjában megtartott színvonalas előadásokat
ban tartalmazza a műszaki
nagy érdeklődés kísérte.
dokumentumokat.
Elsőként Schwarcz Péter,
A cikk írásakor véglegesa Tungsram Schréder Zrt.
ülnek az adatvagyon (hatudományos igazgatója isgyományos és elektronikus
mertette a fény alapvető

LED – most már minden világos?

definícióit, a látás alapjait.
Előadásában kitért a megvilágítás fontosságára, a
megfelelő színvisszaadás jelentőségére, a lámpatestek
fényeloszlására. A táblázat jól mutatja a különböző
fényforrás-típusok fontos

dokumentumok) felmérésének táblái. A PASZIR oldali és a TKO mátrix
felőli megközelítésnél is sokkal több
feladatuk van a felmérésen dolgozóknak az egyszerű felülvizsgálatnál.
Jelentős mennyiségű kiegészítést is el kell végezniük, amely
bizony többletmunkát ad az információbiztonsági felelősöknek és az általuk bevont kollégáknak is. Ezt a munkát ez úton is
szeretnénk megköszönni.
Az adatvagyon felmérésekor meghatározzuk egyidejűleg
az adatok, dokumentumok ún. adatérzékenységét is. Ez a fogalom az adott dokumentum bizalmassági besorolását jelenti,
és arra utal, hogy a dokumentumot milyen erősen kell védeni
illetéktelenek általi hozzáférés, adatszivárgás ellen. Az érintett
szervezeti egységekkel egyeztetve létrehoztunk egy ún. adatérzékenységi besorolási skálát, amellyel jellemezzük az adatvagyon felmérése során meghatározott dokumentumokat. Ez a
besorolás adja majd meg a dokumentumok kezelési módját és
a hozzáférők körét. Alapelv, hogy mindenki számára csak azok
a dokumentumok legyenek hozzáférhetőek, amelyek számára
a munkavégzéshez szükségesek. Másként kezelünk majd egy
anyagot, ha az publikussá vagy közérdekűvé lett minősítve, ha
az az erőműben dolgozók által mindenki érdeklődésére számot tarthat, ha az kinek-kinek a saját munkaköréhez kapcsolódik, vagy ha az üzleti titkot vagy nemzeti minősített adatot,
esetleg személyes adatot tartalmaz. Ezekről a kategóriákról az
IBIR SharePoint oldalán bővebben is lehet olvasni.
Az IBIR kialakítása kapcsán a következő számban az információs vagyon kockázatértékelésével szeretnénk foglalkozni.
SJ

Szakmai nap a turbinalapát
kopással kapcsolatos vizsgálatokról
Egy körforgalom korszerű megvilágításának látványterve
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LED jelentése: Light Emitting Diode = fénykibocsátó dióda

adatait, szabványosságát, és látható a fejlődés iránya is.
Második előadóként Szőke Tamás
több korszerű világítási megoldást
mutatott be. A megvilágítás-fényforrás-energia hármas köréből a különböző
technológiákat és a speciális helyzetek
világítástechnikai követelményeit ismertette.
A következő előadásban az energiatakarékossági célú közvilágítás korszerűsítési projektek lehetőségeiről volt szó,
ezen belül a hódmezővásárhelyi korszerűsítés tapasztalatairól, melynél 35%-os
megtakarítást értek el.

A utolsó előadásban az Ulysse világítástechnikai tervező-méretező program
került ismertetésre, amely – mint közben kiderült – bárki birtokába kerülhet
a cég honlapjáról való ingyenes letöltés
útján.
Nemcsak helyből, hanem a régióból
is (Bonyhád, Kecskemét, Dunaújváros,
Pécs, Szekszárd) érkeztek szakemberek
a MEE Paksi Szervezete által meghirdetett, s a MEE Világítástechnikai Társaság
szakmai felügyelete mellett lebonyolított
kreditpontos eseményre. A jövőben is
lesznek Pakson hasonló, színvonalas előadások.
Boa András

fotó: Bodajki Ákos

Fényforrás

A turbinalapát kopás témakörében rendeztek szakmai napot november 8-án a
Tájékoztató és Látogatóközpont nagytermében. A közel ötven fő részvételével
zajló rendezvényen jelen voltak a paksi atomerőmű részéről az üzemviteli, biztonsági, műszaki karbantartási igazgatóság munkatársai is.
A szakmai napon a Pannon Egyetem, a KFKI AEKI és a Szegedi Tudományegyetem
képviselői tartottak egy-egy előadást az általuk, a turbinalapát mintákon elvégzett
vizsgálataikról és azok eredményeiről. A három előadó intézeten túl az Erbe, a Veiki
Energia+ Kft., a Budapesti Műszaki Egyetem, a T-Chem cégek képviselői vettek részt.

A következő előadások hangzottak el:
– Turbinalapátok, lapát mintadarabok vizsgálata a PE Radiokémiai és Radioökológiai Intézetében (Pannon Egyetem, Veszprém)
– Turbinalapátok eróziója, a rücskös és sima felszín összehasonlítása (AEKI)
– A turbinalapát-erózió okának felderítése (Szegedi Tudományegyetem)
Az intézetek végkövetkeztetései a turbinalapát kopás okáról eltérőek, egyes vélemények csak az eróziót teszik felelőssé, míg más vélemények szerint e mellett néhány
típusú élvédelemmel ellátott lapátnál kémiai korrózió is elősegíti az eróziót. Az előadásokat kötetlen szakmai beszélgetés követte, amelyen a résztvevőik igen aktívan
vettek részt sok kérdést felvetve. Az elhangzott véleményekből az rajzolódott ki, hogy
a problémakör igen összetett, nem lehet egyszerű kizárólagos válaszokat adnia az
okokra és a megoldásokra sem, mindenképpen további több szakmát érintő (elsősorban gépész) munkára van szükség, mivel a téma a jövőben is kiemelt fontosságú
lesz az elkövetkező további lapátcserék miatt.
A vegyészeti főosztály által szervezett szakmai nap sikeresnek tekinthető, a fő célját elérte, miszerint az erőműben a témával különböző szervezeteknél dolgozó kollégáknak egy áttekintést nyújtson az ideáig elvégzett vizsgálatokról, eredményekről,
és támpontot adjon a jövőbeli lapátcserék előtt újabb vizsgálati irányok, lehetőségek
tekintetében.
Orbán Ottilia
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Küszöbön a globális éghajlatváltozás
VILÁG ENERGIA KITEKINTÉS (WEO) 2011

A Nemzetközi Energia Ügynökség november 9-én nyilvános- százalékkal kevesebb a tavalyi előrejelzésnél, mivel több megságra hozott jelentése szerint a 24. óra utolsó percében va- határozó ország megerősítette elkötelezettségét az atomenergia
gyunk, hogy megakadályozzuk a visszafordíthatatlan globális iránt. Azonban a növekvő bizonytalanság miatt az IEA kidolgozott
klímaváltozást, melyet az üvegházhatású gázok egyre növekvő egy Kis Atomenergia Opciót, feltételezve az atomenergia várható részarányának megfeleződését. Ez a forgatókönyv a megújulók
kibocsátása vált ki.
A fukushimai baleset hatásai, a közép-keleti és észak-afrikai za- felfutását eredményezné, azonban nőnének az import energia
vargások, az energiaszükséglet hirtelen növekedése 2010-ben számlák, csökkenne az energiabiztonság és nehezebbé és költsérekordnagyságú szén-dioxid kibocsátást eredményezett. „Az gesebbé válna az éghajlatváltozás elleni harc.
A gáz felhasználása folyamatosan nő és részaránya a világ
energiapolitika irányának azonnali és határozott megváltoztatása
nélkül a világ egy veszélyes, kis hatékonyságú, nagy kibocsátású, energia-mixében csaknem eléri a szénét. A gázfelhasználás nöfenntarthatatlan rendszer ördögi körébe kerül” – olvasható a je- vekedésének legfőbb haszonélvezője egyértelműen Oroszország,
bár jelentős befektetések szükségesek az új gáz- és olajlelőhelyek
lentésben.
A pozitív irányú változásokhoz szükséges intézkedéseket ösz- fejlesztéséhez, valamint erőteljesen növelni kell az ország energiaszegző Új Politikák Forgatókönyv (lásd: Foratom 2050 Energia hatékonyságát. A fosszilis tüzelőanyagok exportjának fő iránya toÚtiterv – Atomerőmű, 2011. október) szerint a primer
energiaigény harmadával nő 2010 és 2035 között, melynek 90%-a a nem-OECD országokra esik. Kína megerősíti
pozícióját mint a világ legnagyobb energiafogyasztója,
fogyasztása 70%-kal több lesz, mint az USA-é, bár az egy
főre eső energiafogyasztás az államokénak mindössze a
felét teszi ki. A fosszilis tüzelőanyagok aránya a jelenlegi
81%-ról 75%-ra csökken 2035-re. A megújuló energiaforrások részaránya a mai mix 13%-ról 18%-ra nő 2035ben; ezt a növekedést segíti, hogy a támogatások 62 mrd
USD-ről 250 mrd USD-re nőnek 2035-re. Összehasonlításként a fosszilis tüzelőanyagok támogatása 409 mrd USD
A világ atomenergia kapacitása az IEA Új Politikák Forgatókönyv
volt 2010-ben.
és a Kis Atomenergia Opció szerint 2035-re
Az olajárak magasak maradnak, 2010-es USD-paritávábbra
is
Európa marad, azonban Kína és az ázsiai, csendes-óceáni
son elérik a 120 USD/hordó szintet 2035-re. Kisszámú olajtermelőre lesz utalva a világ: a Közép-Kelet és Észak-Afrika termelésének térség szerepe is erőteljesen nő.
Aggodalomra ad okot, hogy még az Új Politikák Forgatókönyv
növekedése adja a növekmény 90%-át, de elégtelen olajipari befektetési aktivitás esetén az olajár elérheti a 150 USD/hordót is. Az is az összes CO₂ kibocsátás növekedésével számol, ami hosszú táolajkereslet 87 M hordó/napról 99 M hordó/napra növekszik 2035- von az atmoszféra átlaghőmérsékletének 3,5 °C-os növekedését
re, a növekedés egésze a feltörekvő gazdaságok növekvő szállítá- eredményezi. Amennyiben nem sikerül a folyamatokat a forgasi igényéből származik. A személyszállító járműflotta megkétsze- tókönyvön belül tartani, reálisan szembe kell néznünk az átlagreződik, és csaknem eléri az 1,7 M egységet 2035-re. A hibrid és hőmérséklet katasztrofális 6 °C-os növekedésével. A Kitekintés
elektromos járművek – amelyek az eddigieknél jóval hatékonyab- bemutatja a 450 Forgatókönyvet is, amely az átlaghőmérséklet
ban vagy egyáltalán nem használnak fel olajat – egyre jobban el- még kezelhető 2 °C-os növekedését eredményezné. Ennek megvalósítására azonban gyakorlatilag már nincs esély, ugyanis az
terjednek, de csak lassan törnek be a piacokra.
A szén felhasználása – amely 50%-ban fedezte a világ energia- ehhez szükséges kibocsátás-limit háromnegyedét az emberiség
igényének növekedését az elmúlt évtizedben – 65%-kal növekszik már kimerítette. További intézkedés nélkül 2017-re meghaladjuk a
2035-re. A hatékonyabb erőművek és a szén-leválasztási techno- teljes 2035-re tervezett kibocsátást. A cselekvés további halogatálógiák növelik a szén esélyeit a jövőben, azonban ezen technoló- sa esetén minden, a kibocsátásmentes technológiák bevezetésére
giának jelenleg még számos szabályozási, politikai és technikai fordított dollárral szemben 2020 után 4,3 USD-t kell majd költeni a
növekvő kibocsátások hatásainak kompenzálására.
nehézséggel kell megküzdenie.
Szerbin Pável
Az IEA Új Politikák Forgatókönyve szerint az atomerőművek teljesítménye több mint 70%-kal nő 2035-re. Ez mindössze néhány
Forrás: http://www.iea.org/

NEI SmartBrief
Változások a lakossági
megítélésben
A Nuclear Energy Institute által elvégzett felmérés szerint
az amerikaiak támogatása 64 százalékról 46-ra csökkent Fukushima után. Marvin S. Fertel elnök-vezérigazgató szerint
ez a trend nem végzetes a hosszú évek óta megújulásra váró
iparág számára. Nem az ellenzők száma nőtt meg, hanem a
bizonytalanok száma és az ilyen választ adók nem hagyják
el a nukleáris technológiát – tette hozzá a vezető. Az intézet
becslése szerint 4-8 új reaktor állhat üzembe 2020-ig. Még
többre lesz szükség azt követően, hogy sok reaktor el fogja
érni a 60 évre meghosszabbított üzemidejének végét.
A most alkalmazott fúrási technológiáknak köszönhetően
megnövekedett a földgáz kitermelése és felhasználása az
agyagpalás területekről, és ez sok szolgáltatót a gáz alkalmazása felé irányított. Fertel úr szerint a gáz ára növekedni fog,
és ez majd visszavezeti a termelőket az atomerőművekhez,
amelyek viszonylag stabil nyersanyagárakkal rendelkeznek.
A most üzemelő 104 reaktor közül nagyon sok a megrendelő
egyedi igényei szerint készült. A tervezés egységesítése szükséges ahhoz, hogy az újak gyorsabban megkapják a hatósági
engedélyeket és csökkenjenek az építési költségek.

Májusra várható a GE-Hitachi új reaktortechnológiájának értékelése
Az amerikai nukleáris hatóság (NRC) illetékes csapata úgy
becsüli, hogy 2012 májusában fogja kiadni a GE-Hitachi cég
legújabb technológiájára vonatkozó tanúsítványokat. Ez abból a levélből derül ki, amelyet november 21-én adott ki a
hatóság. A dátum nyolc hónappal az után a határidő után van
(2011. szeptember), ami még most is szerepel az NRC honlapján a gazdaságos, egyszerűsített, forralóvizes reaktorra
(ESBWR) vonatkozó eljárásban. David Matthews, az új reaktorok engedélyezéséért felelős igazgató szerint szakemberei
már januárban szállíthatják a hatóság illetékes bizottsága elé
a dokumentumokat, és ennek alapján közölte a májusi dátumot a hatóság szóvivője, Scott Burnell.
Mi, itt a cégnél méltányoljuk az NRC új ütemezését, és
várakozással tekintünk a végleges tanúsítvány kiadása elé –
nyilatkozta Mike Tetuan, a GE-Hitachi szóvivője. A hatóság
által a cég alelnökéhez címzett levélben kiemelésre került,
hogy az ESBWR technológiához kapcsolódó hozzászólások
2011 júniusában lezárultak. A levélből az is kiderül, hogy a
késlekedés oka abban keresendő, hogy meg kellett állapítani
az elsőbbséget a szakemberek munkavégzésében a sok egyszerre futó tanúsítványi és kombinált építési-üzemeltetési elbírálás során. Burnell úr levelében az áll, hogy előbbre kellett
sorolniuk a Westinghouse AP1000 típus ügyeit és a kombinált kérelmeket.
Varga József
Forrás: NEI SmartBrief, 2011. november

Kishírek
a nagyvilágból
FRANCIA ÉS ANGOL PÉLDA
AZ USA-NAK?
Az amerikai kormány legfőbb vizsgáló- és
elszámoltató szervezete, a GAO tüzetesen is
megvizsgálta az Energiaügyi Minisztérium
kutatás-fejlesztési (K+F) terveit a nukleáris
üzemanyagciklusok tekintetében. A szigorú
biztosok hiányosságokat és fejlődési területeket tártak fel. Az egyik probléma abból
ered, hogy a tárca terve nem vázolt fel hoszszú távú együttműködési stratégiát a nukleáris iparággal – márpedig anélkül nincs
garancia arra, hogy az iparág elfogadja és
használatba is veszi majd azokat az üzemanyagciklusokat és technológiákat, amiket a
minisztérium megalkot. A GAO áttanulmányozta Franciaország és az Egyesült Királyság reprocesszálási tapasztalatait is, mely az
auditorok szerint hasznos útmutatást jelenthet az amerikai energiaügyi minisztérium
szakembereinek.
(Forrás: GAO)

MEGBÍRSÁGOLTÁK AZ EDF-ET
Másfél millió euróra bírságolta egy francia
bíróság az EDF áramszolgáltató vállalatot,
mert meghackelte a Greenpeace környezetvédő csoport számítógépes rendszerét. A
hackelés az információtechnológia világában a betörés megfelelője. Az energetikai
óriás bűnösnek találtatott számítógépes
kalózkodásban való bűnrészességben, illetve lopott bizalmas dokumentumok birtoklásában – egész konkrétan 1400 dokumentumot tulajdonítottak el Yannick Jadot
ex-Greenpeace vezető számítógépéről. Isabelle Prevost-Desprez bírónő úgy vélte, hogy
az EDF-nek tudomása volt a hackelésről, és a
másfél millió eurós bírságon túlmenően arra
is kötelezte a céget, hogy fizessen kártérítést
a Greenpeace-nek és Jadot-nek. Az EDF nem
volt hajlandó nyilatkozni az ügyben, de a
híradások szerint a cég jogtanácsosa fellebbezést ígért.
(Forrás: World Nuclear News)

KOREAI MEGÁLLAPODÁSOK
Több országgal is nukleáris megállapodásokat írt alá Dél-Korea. Az egyik ilyen Szaúd-Arábia, a megállapodás pedig a nukleáris energia békés felhasználási lehetőségeit
érinti, beleértve a kutatás-fejlesztést, atomerőművek tervezését, fejlesztését és üzemeltetését, a nukleáris biztonságot, illetve a
nukleáris elemek exportjára vonatkozó jogi
szabályozás alapjainak lefektetését.
A másik szóban forgó ország Vietnám. A
tervek egy Vietnámban épülő atomerőműre
vonatkozó együttműködésre fókuszálnak. A
vietnámi kormány még 2006-ban határozott
úgy, hogy egy 2000 MW teljesítményű atomerőműnek 2020-ra üzembe kell állnia. 2008
után további igények léptek fel: még kettő
2000 MW teljesítményű reaktor épüljön a
déli Ninh Thuan provinciában. Ugyancsak
ebben a provinciában, de egy másik telephelyen épülne még kettő, míg végül összesen
nyolc reaktor üzemelne Ninh Thuan-ban
2029-ig.
(Forrás: World Nuclear News)

Simon Zoltán
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A nemzetközi atomenergetikáról
Megérkezett az építési engedély a
Kalinyingrád-1 blokk számára
Az orosz Roszenergoatom cég a napokban kapta
meg az engedélyező hatóságtól (Rosztekhnadzor)
az 1. blokk építésére vonatkozó engedélyt. A telephely előkészítésére vonatkozó engedélyt már
2010 februárjában megszerezték, és a hónap végén hozzá is fogtak az előkészítő munkálatokhoz.
A helyszínen két darab, egyenként 1200 megawattos blokkot kívánnak felépíteni, üzembe helyezésük 2016-ban és 2018-ban várható. A különleges
státuszú, Lengyelország és Litvánia között található területen felépülő atomerőmű nevéről még
nincs végleges döntés, Kalinyingrád AE és Balti AE
szerepel a tervek között.

Nukleáris energiaforrás a marsjáróban
Egy héttel a várható felbocsátás előtt behelyezték
a legújabb rover tárolóegységébe azt a „nukleáris
akkumulátort”, amely a hosszú út során melegen
fogja tartani a járművet és energiát fog szolgáltatni a felszíni feladatok ellátása során. A Curiosity (kíváncsiság, kuriózum) névre keresztelt egység egy
nagyméretű mozgó laboratórium, amely a vörös
bolygó felszínét kutatja majd leszállási pontjától
a Gale-kráterig. A masina méreteiben kétszer nagyobb és ötször nehezebb korábbi társainál (Spirit, Opportunity). A Curiosity lesz azonban az első
marsjáró, amely elegendő erőforrással fog rendelkezni ahhoz, hogy belefúrjon a sziklákba és helyben elvégezze a minták analízisét.

A felbocsátást követően az egység leválik a
szállítóegységről és 204 millió kilométert utazik még a célig. Ezalatt egy 13 négyzetméteres
napelemes blokk tartja életben a navigációs és a
kommunikációs rendszereket; a nukleáris telep
pedig arról gondoskodik egy folyékony közegű
hőtranszport-egység segítségével, hogy a rover
hőmérséklete ne csökkenjen egy meghatározott
érték alá. A leszállás után mindent ez utóbbi telep
lát el energiával. A marsjáró üzemidejét 89 hétre tervezték, ezalatt kell elvégeznie elsődlegesen
meghatározott tudományos feladatait. Jó esély
van arra, hogy ennél sokkal tovább működni fog,
mivel az energiaellátás minimális hosszát 14 évre
becsülik.
A Curiosity elektromos ellátását egy szilárd
halmazállapotú thermopár-csoport biztosítja,
amelyet pedig 4,8 kilogrammnyi keramikus formájú plutónium-oxid (²³⁸Pu) hajt meg. A rendszer
moduláris, így a későbbi űrprogramok során akár
több is összekapcsolható belőlük. Jelen egység
napi energiafelhasználását 2,7 kWh-ra tervezik,
míg a korábbi roverek csak 1 kWh-t nyerhettek
napelemeik segítségével. A NASA szerint a radioizotópos hőfejlesztő egységek akár 40 évnél
tovább is működhetnek, így kivételesen hosszú
űrprogramok során is használhatók lehetnek. A
komplett egység indítására november 26-án került sor és a tervek szerint a leszállóegység 2012
augusztusában éri el a Marsot.
Varga József
Forrás: NucNet és World Nuclear News, 2011. november

Japán adatok szerint
csökkennek a költségek
November 10-én hozta nyilvánosságra a legfrissebb költségadatokat Tatsujiro Suzuki, a Japán Atomenergia Bizottság (JAEC) alelnöke. Az általa vezetett
albizottság feladata az volt, hogy mérje fel a nukleáris energián alapuló energiatermelés és az üzemanyagciklus költségeit. Az albizottság a minisztériumi
hatáskörrel rendelkező Energia- és Környezeti Tanács alatt dolgozik, és két
témában adta közre megállapításait. Ezek egyike volt a már említett költségelemzés, a másik pedig az atomenergia jövőbeni használatának kockázatát
elemezte.
A jelentésben foglaltak szerint egy modellel végezték a számításokat,
amelynek jellemzői: teljesítmény 1200 MW, könnyűvizes technológia, és legalább hét évvel ezelőtti működésbe lépés. Az alkalmazott modell feltételezte,
hogy az elhasznált üzemanyag felét átmeneti tárolás után reprocesszálták. A
teljes költség 1,81 cent USD/kWh-ra adódott. A 2004. évben elvégzett kalkulációkkal összevetve azt állapították meg, hogy a fajlagos költség 1 centtel
csökkent. Figyelembe vették a kamatváltozásokat, az urán időközben megnövekedett árát, valamint az elhasznált üzemanyag feldolgozása esetén adódó
várakozási időt is.
Az érzékenységi vizsgálat rámutatott arra, hogy a feldolgozás és az urán
ára alkotja zömmel a teljes költséget, míg a végleges elhelyezés nem játszik
számottevő szerepet abban. Ha feldolgozás nélkül „temetnék el” a kiégett
üzemanyagot, akkor a költség 1,31 cent USD/kWh körül lenne.
A nukleáris energia jövőbeni alkalmazásának kockázatait vizsgálva figyelembe vették a fukushimai balesetből leszűrhető tanulságokat is. A kalkuláció
a „becsült károsodás” koncepcióját használta. Ebben a károsodás mértékét
megszorozzák az előfordulás gyakoriságával, majd elosztják az összes megtermelt villamos energia értékével. A fukushimai atomerőműben történteket
ráillesztve a modellként használt erőműtípusra, a károsodás összege 65 milliárd dollárra adódott. A baleset gyakoriságát a NAÜ biztonsági célkitűzéséhez igazodva egy súlyos baleset/100 000 reaktorév értékre állították be. Az így
kapott kockázati költség 0,01 cent USD/kWh lett.
Varga József
Forrás: Japan Atomic Industrial Forum, 2011. november

20 éves az internet
Magyarországon az első számítógép 1991 októberében
kapcsolódott rá a világhálóra. Ebből az alkalomból a
téma úttörő szakembereinek visszaemlékezései jelentek meg egy 270 oldalas könyv formájában. Azonban
nemcsak múltunk van, hanem reményteli jövőnk is.
Eredményesen bekapcsolódtunk az EU FP7-es keretprogramja által finanszírozott kutatásba. A következő időszak
(2014-2020) a jövő internet-infrastruktúrájával, technológiájával és szolgáltatásaival foglalkozik majd. A Magyar Tudomány Hónapja rendezvénysorozat keretében a
SZTAKI és a Műegyetem egész napos konferencián ismertette az eddigi eredményeket és a jövő kihívásait.
Az „okos telefonok” robbanásszerű térnyerése jelentős terheket ró a mobilhálózatokra. Nemkülönben
a videomegosztó portálok üzemeltetése. Míg a szöveges tartalmak keresőmotorjai pillanatok alatt hozzák az
„eredményt”, ugyanez még nincs kitalálva a képek és videók világában. A 40 Gbps-os hálózatot rövidesen felváltja a
100 Gbps-os, majd a terabites. A „felhordó hálózatoknál”
az optikai hálózatok mellett a rádiós megoldások is egyre
inkább szóba kerülhetnek (wireless).
Fejlesztésben az USA és Kanada jár példaként az élen.
Kormányzati támogatásként az Egyesült Királyság a követendő példa, mivel létrehozott egy tanácsadó csoportot
(a kormány, az ipar és a felsőoktatás számára) és ezzel 50100 milliárd fontnyi éves eredménynövekedést értek el.
Húzóágazat lehetne itthon is az internet jobb kihasználása, termelőerővé tétele.
Japán példáját követve a hálózatokat rövidesen nemcsak a számítógépek mellett ülő személyek használják
majd, de számos intelligens berendezés is. A közlekedés
biztonsága érdekében sok elektronikai újdonság és ezek
kapcsolata lép be a hálózatba (M2M) a következő GPS-generáció kapcsán. Az öregedő társadalom menedzselhetősége is a hálózatot terheli majd, a rengeteg érzékelővel ellátott lakás, a személyi egészségügyi őrzést végző „kütyü”
kapcsolatával.
Globális környezetmonitorozás és emberközpontú társadalom – a jövő.
gyulai

Atomóra
A pontos időmérés régi problémája az
emberiségnek. Az egyiptomiak napórával mérték az időt. Az ingaórákat a XIII.
században találták ki. A rugó, hajszálrugó alkalmazása lehetővé tette méreteinek jelentős csökkentését.
A korszerű technika egyre nagyobb pontosságot igényelt. A mikrohullámú erősítés stimulált sugárzás által (angol betűszóval MASER) vizsgálata vezetett el oda,
hogy a gázok közül az ammónia pontosan 23,87 GHz frekvencián rezgésbe jön,
ennél kisebb vagy nagyobb frekvencián
azonban nem. Kézenfekvő volt jeladóként kihasználni ezt a fizikai jelenséget.
1949-ben kifejlesztették az úgynevezett
atomórát.
Bár a rezgési sáv elég kicsi, mégis vannak problémák az óra működésével kapcsolatban. Az egyik problémát az okozza,
hogy az ammónia molekulák egymással és a kamra falával
is ütköznek, ezért a kapott frekvencia kicsit „elkenődik”, kis
mértékben pontatlanná válik. A másik probléma, hogy az
atomok egyszer a mérőeszköz felé, másszor meg az ellenkező irányba haladnak, ez a frekvencia megváltozásával jár.
Az új anyagot a fémgőz állapotba hozott cézium 133 jelentette, mely
kiküszöbölte elődje pontatlanságát. 1955-ben építették meg az első ilyen
időmérő berendezést, de
csak 1967-ben fogadták
el szabványos időegységként.
Az óra annál pontosabb, minél alacsonyabb

a cézium gáz hőmérséklete. Az Amerikai
Mérésügyi Hivatalban működő NIST F1
atomórában a gáz hűtését hat egymásra
merőleges, pontosan kontrollált hullámhosszú infravörös lézernyaláb végzi. Az
ilyen, úgynevezett Doppler-elven működő hűtés tökélyre fejlesztéséért Chu,
Cohen-Tannoudji és Williams 1997-ben
Nobel-díjat kapott.
A kiterjedt kutatások eredményeképpen más anyagokat is alkalmasnak találtak (alumínium, higany, stroncium, itterbium). A légi közlekedésben használják a
hidrogénnel működő atomórákat. A rubidiummal működő atomóra már chip méretű, melynek kedvezőbb a költsége a cézium atomóráénál, rövid távú stabilitása
pedig ugyanolyan jó. A mai rubídium cső
legalább 10 évig használható, és mindössze 50 $-ba kerül. A cézium-cső, amely
a nemzetközi szabványoknak is megfelel, körülbelül 7 évig
használható, és költsége 35 000 $. A hidrogénnel működő
cső is alacsony költségű, élettartama korlátlan.
A rubidium atomóra kis mérete és kis fogyasztása tette
lehetővé a GPS műholdak kifejlesztését. Az európai polgári
navigációs műholdakon (GIOVE) két-két rubidium és hidrogén atomóra foglal helyet egymás tartalékaként. A földi
atomórákat GPS adatok alapján szinkronizálják.
Kilencvenhat éves korában, 2011. november 4-én elhunyt Norman Ramsey fizikus, a Harvard Egyetem nyugalmazott professzora, az első atomóra megalkotója. Az
amerikai tudós 1989-ben megosztott fizikai Nobel-díjat
kapott az atomi energiaszintek kutatásáért, ezen belül az
elkülönült oszcilláris mezők módszerének kidolgozásáért.
gyulai
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A hipotézis – egy új test
Marie Curie-sorozatunk ötödik része
„Az élet egyikünk számára sem könnyű.
De nincs semmi baj, ha az embernek van kitartása,
s főleg önbizalma. Hinnünk kell,
hogy tehetségesek vagyunk valamiben,
és hogy ezt a valamit bármi áron is
el kell érnünk.”
Marie nyugodtan megismétli a méréseket ugyanazokon
az ásványokon. Tízszer, hússzor. Végül is kénytelen meghajolni az „evidencia” előtt: az ásványokban található
uránium és tórium mennyisége távolról sem magyarázza meg az általa tapasztalt rendkívüli sugárzást. Honnan
ered ez a rendkívüli, az átlagot erősen meghaladó radioaktivitás? Csak egy megoldás lehetséges: az ásványok,
kis mennyiségben, az urániumnál és a tóriumnál sokkal
erősebb radioaktív elemeket tartalmaznak! De milyen
elemet? Hiszen előző kísérleteiben Marie az összes ismert
vegyi elemet megvizsgálta!
A kérdésre Marie a szellemóriások biztos logikájával
válaszol. Merész hipotézist állít fel: az ásványok radioaktív
anyagot tartalmaznak, amely egyúttal egy, a mai napig ismeretlen kémiai elem – egy új test!
Egy új test! Lenyűgöző és gazdag hipotézis, de csak hipotézis. Ez ideig az erősen radioaktív „lény” csak Marie
és Pierre képzeletében létezik. De ott erősen meggyökerezett! Annyira, hogy a zárkózott fiatalasszony egy napon
felkeresi nővérét, és visszafojtott izgalommal szavaiban,
így szól hozzá:
– Tudod Bronia, a sugárzás, amelyet nem tudtam magamnak megmagyarázni, egy ismeretlen vegyi elemtől
ered… Az elem itt van, csak meg kell találni! Teljesen biztosak vagyunk a dolgunkban! A fizikusok, akikkel beszéltünk róla, azt hiszik, hiba történt a kísérletben, s óvatos-

ságra intenek bennünket.
De meg vagyok győződve,
hogy nem tévedek!
Csodálatos pillanat egy
csodálatos életben. A laikusok színpadi beállításban
képzelik el a kutatót és felfedezését, de ez az elképzelés teljesen hamis! „A
felfedezés pillanata” sok
esetben nem is létezik: a
tudós munkája túlságosan
törékeny ahhoz, hogy fáradságos küzdelme folyamán a
siker tudata hirtelen törjön
fel, mint a villám, s fényével
elvakítsa.
Marie, miközben készülékei előtt dolgozott, talán
nem érezte a diadal mámorát. Hanem a mámor a
nagyszerű eredménnyel kecsegtető lázas munka felett
lebegett. De az a pillanat izgató lehetett, amikor Marie –
miután szigorú okoskodással igazolta, hogy egy ismeretlen anyag nyomában van – nővérének bevallja a titkot! A
két nővér szótlanul átéli ebben a pillanatban a várakozás
éveit, a kölcsönös áldozatokat, a kietlen s mégis álmokkal
és reménnyel teli egyetemi éveket.
Marie így írta le a következő sorokat: Ez a „valami” egy
nem sejtett út megnyitása volt a tudomány számára.
Egy, az Akadémia számára készült értekezésben,
amelyet Gabriel Lippmann professzor (1908-ban fizi-

kai Nobel-díjat kapott) mutatott be, Marie
Skłodowska Curie jelzi, hogy a szurokérc
ásványokban valószínűleg egy új, rendkívül
erős radioaktív elem van jelen.
Az értekezést az akadémia 1898. ápr.
12-i ülés Beszámolói-ban adták ki:
„…Két, urániumot tartalmazó ásvány,
a szurokérc (uránoxid) és a chalcolith (rézfoszfát és uranil), sokkal aktívabb, mint
maga az urán. Ez a tény nagyon figyelemreméltó, és arra enged következtetni, hogy
ezek az ásványok egy, az urániumnál aktívabb elemet tartalmaznak…”
Ez a rádium felfedezésének első állomása.
Intuíciója erejével a tudós nő bebizonyította önmagának, hogy az ismeretlen elem
létezése bizonyos. Ha szabad mondani: elrendeli létezését. Most már csak napvilágra kell hozni, kényszeríteni, hogy lépjen
ki ismeretlenségéből. Kísérlet segítségével
igazolni kell a hipotézist, elkülöníteni az
anyagot. Eljutni addig, hogy kézzelfogható
bizonyítékokkal lehessen igazolni: íme, itt van.
Pierre Curie szenvedélyes érdeklődéssel figyelte a kísérletek gyors haladását. Nem avatkozott be közvetlenül
neje munkájába, de gyakran segítette észrevételeivel, tanácsaival. Az elért eredmények annyira meghökkentik,
hogy pillanatnyilag abbahagyja a kristályok tanulmányozását, s minden erejével Marie-nak segít az új elem feltárásában.
Szlazas

Az idei Nobel-díjasok

Nobel Alfréd svéd kémikus, többek
között a dinamit feltalálója 1895-ben
végrendeletileg rendelkezett úgy, hogy
vagyonának kamatai minden évben
felosztassanak egyenlő arányban azok
között, akik a fizika, a kémia, az orvos-élettan területén felfedezésükkel, az
irodalom esetében a legkiválóbb ideával
a legtöbbet használtak az emberiségnek,
illetve akik legtöbbet tettek a népek közti barátság ügyéért. A közgazdasági emlékdíjat kiegészítésként egy svéd bank
alapította 1968-ban.
Fizika: Három, szupernóva-kutatással
foglalkozó csillagásznak megosztva ítélték
a díjat. Az ő eredményeik vezettek el ahhoz
a felismeréshez, hogy az Univerzum gyorsulva tágul. A három díjazott Saul Perlmutter amerikai csillagász, fizikus, Brian
P. Schmidt ausztrál asztrofizikus és Adam
G. Riess amerikai asztrofizikus. A kilencvenes évek csillagászati technikai fejlődése
egyre jobb minőségű észleléseket eredmé-

nyezett az „egy a” (Ia) típusú szupernóvák
vizsgálatában, melyek a kozmológiát alapjaiban megrengető felismeréshez vezettek
(1998): az Univerzum gyorsulva tágul. A
kutatók ötvennél is több olyan Ia típusú
szupernóvát találtak, melyek halványabbnak bizonyultak, mint ahogyan az elméletek alapján várható lett volna, ezt pedig az
Univerzum gyorsuló tágulásának jeleként
értékelték. Hosszú évtizedekig úgy gondolták, hogy a tágulás üteme a gravitáció
miatt lassul, így az expanzió valamikor
leáll. Az a meglepő felismerés, hogy a tágulás nemhogy nem lassul, hanem kifejezetten gyorsul. Az új képben előbb-utóbb
minden atomi, majd szubatomi részeire
szakad, ahogyan „a téridő szövete elkezd
széthasadni”.A gyorsuló tágulás hajtóerejének az ún. sötét energiát gondolják. Az
elnevezés azért is találó, mert a jelzőjén
kívül egyelőre semmi mást nem tudunk
róla.
Kémia: A 70 esztendős, izraeli Daniel Shechtman egy mikroszkópban már
1982-ben meglátta azokat a fura kristályokat, amelyek a tudomány akkori állása
szerint nem is létezhettek volna. Az izraeli
kutató kitartott felfedezése mellett, melyet
kvázikristálynak nevezett el. Ezen anyagok
tulajdonságai számos hasznos gyakorlati
alkalmazással kecsegtetnek: egyelőre főleg
a hő- és kopásálló bevonatok terén vannak
eredmények.
Orvos-élettan: A veleszületett és a
szerzett immunitás közötti kapcsolat kutatásáért a díjat Bruce A. Beutler és Ju-

les A. Hoffmann, valamint Ralph M.
Steinman kapták. Az első védelmi vonal
a veleszületett immunitás, amely falósejtjei révén pusztítja a betolakodókat.
Ha a kórokozóknak sikerül áttörni ezt az
első vonalat, akkor az úgynevezett adaptív
(szerzett) immunrendszer lép működésbe,
amelynek sejtjei ellenanyag-molekulákat
(antitesteket) gyártanak, vagy közvetlenül
végeznek a kórokozókkal. E második, „könyörtelenebb” frontvonalban a cél immár
a szervezet teljes megtisztítása. A szerzett
immunrendszer feladata az immunmemória kialakítása is: ennek során olyan
memóriasejtek jönnek létre, amelyek egy
jövőbeli, hasonló támadás esetén sokkal
gyorsabban tudják aktiválni az immunrendszert. Ezen alapulnak a védőoltások
is. Az immunrendszer számos sejtje rendelkezik ilyen antigén-bemutató képességgel, de a dendritikus sejtek minden
más típusnál hatékonyabban végzik ezt a
munkát. Az utóbbi években ezért rákellenes vakcinákat fejlesztenek a dendritikus
sejtek felhasználásával. A dendritikus sejtek jelentik az interfészt a veleszületett és
az adaptív immunrendszer között.
Irodalom: Az 1931-ben született svéd
Tomas Tranströmer nevét évek óta rendszeresen említik a lehetséges nyertesek
között. Már 13 évesen megjelent az első
verseskötete, a 17 vers. Összesen tizenegy vékony kis kötete látott napvilágot, de
mindegyik líratörténeti eseménynek számított – az egész belefér egy zsebkönyvbe.
Beutazta a világot, költészetéről doktori

disszertációkat írtak és írnak, Pekingben
kávéházat neveztek el róla, köteteit ötvenegy nyelvre fordították le.
Nemcsak az egyik legtöbb nyelvre fordított költő, de maga is jelentős műfordító.
Más költők mellett magyarokat is fordított,
a legismertebbek közül Illyés Gyulát, Nagy
Lászlót, Nemes Nagy Ágnest, Pilinszky
Jánost, Szabó Lőrincet, Tandori Dezsőt,
Weöres Sándort. Pilinszky Jánoshoz szoros
baráti szálak fűzték. Több kötete magyarul
is megjelent.
A Nobel-békedíjat Ellen Johnson-Sirleaf (Libéria elnöke, a 2006-ban
megválasztott első afrikai női elnök) és
honfitársa, Leymah Gbowee, a nőket a
polgárháború ellen mozgósító munkásságukért, valamint a jemeni Tavakkul Karman, nőjogi és demokráciapárti aktivitásáért kapta. Mindhárman erőszakmentes
küzdelmet folytattak a nők jogaiért, politikai részvételért és a békéért.
A közgazdasági emlékdíjat Thomas J. Sargent, a New York University, valamint Christopher A. Sims, a Princeton
University professzora kapta megosztva a
makroökonómia területén végzett empirikus vizsgálataikért.
Hogyan hat egy átmeneti monetáris
szigorítás vagy egy adóvágás a GDP-re és
az inflációra? Mi történik, ha a jegybank
változtat az inflációs célján, vagy a kormányzat módosítja a költségvetési hiányt?
Ehhez hasonló kérdésekre keresték a választ.
gyulai
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eAuto
A gördeszkától a kamionig mindenféle elektromos hajtású járművet láthatott a nagyközönség a Münchenben megrendezett nemzetközi kiállításon, október 18-20. között.
A járművek vagy közvetlenül villamos
energiát „tankolnak”, vagy hidrogént, bioüzemanyagot, melyből azután a tüzelőanyag
cella állítja elő a villamos áramot. Az eredetileg űrkutatási célokra kifejlesztett tüzelőanyag cellát mára már számos változatban,
különböző üzemanyagokra és membránokra
dolgozták ki. A berendezés mozgó alkatrészek nélkül, jobb hatásfokkal (50-65%), és
környezetbarát módon, káros anyag kibocsátás nélkül alakítja át a kémiai energiát közvetlenül villamos energiává, amit a belsőégésű
motorok (40-45% hatásfokkal) csak több lépésben.
Minden méretű elektromos hajtású járműnél igen praktikus megoldás, hogy közvetlenül a kerekekbe szerelik a villanymotort,
rengeteg helyet takarítva meg. Nagyon sok
gyártó jött már ki a piacra mindenféle (személy, teher, kicsi és nagy) elektromos autóval, némelyiket sorozatban gyártják. Ki is
lehetett próbálni azokat a csarnokok közötti
próbapályán, némi sorbaállással egybekötött
regisztráció után. Nagyon érdekes mozgalom van kialakulóban, melyhez mi magyarok
is csatlakoztunk a Nemzeti Külgazdasági Hivatal jóvoltából: veterán sportautók építése
környezetbarát hajtással.
A kiállítás mellett több konferenciát, fórumot is rendeztek az érdeklődőknek: Sokat
vitatkoznak még, hogy a töltőhelyek a P+R
parkolókban, vagy a benzinkutakhoz hason-

lóan legyenek kialakítva – mindezt a töltés
sebessége határozza meg. A gyors és a lassú
töltésnek is megvannak az előnyei, hátrányai,
ami persze az akkumulátorok típusától, állapotától is függ. Magyar kutatók egy már szabadalmaztatási eljárás alatt lévő szupergyors
töltési eljárást dolgoztak ki, mely figyelembe
veszi az akkumulátorok pillanatnyi állapotát
egy mikroprocesszoros rendszeren keresztül
– így mindig optimális lehet a töltőáram.
Németország-szerte propagálják az elektromos autók otthoni feltöltését, saját áramforrásból, de az üzemi parkolók, szórakozóhelyek, bevásárlóközpontok parkolói is jól
használhatók lennének a járművek villamos
energiával való ellátására. Berlinben 40 elektromos töltőállomás működik, de további 500at terveznek megépíteni a villamos közlekedési eszközök számára. Hozzávetőlegesen 8
milliárd € költséggel számolnak a teljes infrastruktúra kiépítéséhez. A németek, a franciák,
az amerikaiak és a kínaiak együttműködnek,
felhasználják egymás tapasztalatait, ötleteit.
Ha a járműakkumulátorok kapacitását
megnövelhetnénk, kevesebb töltőállomást
kellene építeni, jelentősen csökkenthető
lenne a töltőállomás-hálózat költsége. Sajtótájékoztató keretében bemutattak egy mikrobuszt, mely 1000 km-t ment egy akkumulátorfeltöltéssel.
Olyan világban élünk, hogy minden
egy-egy gombnyomásra történik – hallhat-

Közép-Kelet-Európai
Programozói Konferencia
Az EU 1994-ben alapított sevillai székhelyű jövőkutató intézete (IPTS) és a 2001 óta működő, a közép-, kelet-, és dél-európai informatikai és telekommunikációs technológiai szervezetek együttműködését ösztönző szervezet (IT STAR)
konferenciája 2011. november 11-én zajlott, Budapesten.
A szép számmal összegyűlt delegáltak és érdeklődők előtt Kroó
Norbert akadémikus a jövő szempontjából perspektivikus és a
szűkebb szakmát érintő kutatási eredményeket foglalta össze.
Felhívta a figyelmet, hogy a kutatásra fordított költségek busásan megtérülnek, mint azt a fejlettebb országok példázzák.
Az EU a 2007-2013 időszakra jelentős összegeket irányzott elő
ennek a területnek a támogatására:
– az FP7-es keretprogramban a kutatás és
technológiai fejlesztésére 53 milliárd eurót,
– a versenyképesség fejlesztésére (CIP)
8,5 milliárd eurót,

– az Innováció és Technológia Alapítványnak
(EIT) 309 millió eurót,
– a strukturális alapok megteremtéséhez
85 milliárd eurót.
Az oktatás fontosságára Chuang Tzu, kínai bölcstől vett idézettel hívta fel a figyelmet:
„Ha egy évre tervezek, akkor magot vetek, ha tíz évre, akkor
fát ültetek, ha száz évre, akkor tanítok.
Ezután az egyes országok küldöttei ismertették a náluk folyó kutatások pillanatnyi állását és — eredményeiket kiemelve — az erősségeiket és a problémákat. A beszámolók alapján
Románia sokkal jelentősebben fejlődik, mint azt várni lehetett volna. A balti államok képviselői sürgették a régió „szilikon-völgyének” mielőbbi megteremtését, mert bár a kutatók
szabadon mozoghatnak, az internet is kellően gyorsan adja a
szükséges információkat, akármikor lehet videokonferenciákat összehívni, a közvetlen kapcsolat meggyorsíthatná a folyamatokat.
gyulai

KENTON-HAGYATÉK – 4. RÉSZ
SZOVJET ATOM AMERIKAI SZEMMEL
Az Atomenergetikai Múzeumban található Kenton-hagyatékot, könyvgyűjteményt vizsgáló sorozatunk negyedik része az
Atomic Energy in the Soviet Union (Atomenergia a Szovjetunióban) című könyvet helyezi
nagyító alá, melyet a Stanford University Press
adott ki 1959-ben.
Több szempontból is érdekes könyvet veszünk
szemügyre sorozatunk mostani állomásán. Ahogy a
Kenton-sorozatnál már megszokhatták a kedves olvasók, visszamegyünk néhány évtizedet a múltba,
ami általában már önmagában érdekes eredményekkel szolgál. Most azonban külön adalék, hogy
a titokzatos, titkolózó szovjet rendszert elemző
amerikai kutató szemével próbálunk bepillantani a
hidegháborús kommunista leplek mögé.
A szerző, Arnold Kramish az amerikai RAND Corporation munkatársa volt – azon RAND Corporation-é, amelyet az amerikai baloldal nem egyszer
azzal vádolt, hogy a hidegháborús „héják” egyik
jeles képviselője. Bár Kramish amerikai forrásokból
ugyanúgy dolgozott, mint szovjet könyvekből, újságokból – mindenből, ami fellelhető volt a szovjet cenzorok ténykedése mellett –,
és bár a fent említett RAND jelentette meg a könyvet, mégis némi

tuk az egyik előadótól. Viszont a gépeink egy
része már közli mire van szüksége (kifogyott a
papír, a festék stb.). A nem olyan távoli jövőben a járművek egymással fognak társalogni.
Egyelőre csak közlik helyzetüket, sebességüket, haladási irányukat. Már kifejlesztették a
beavatkozó szerveket is, így a ráfutásos ütközések nagy része kiküszöbölhető lenne.
Elemzik és tesztelik, hogy különböző forgalmi helyzetekben az egymásnak szánt
adatmondatok mit tartalmazzanak, hogy
egyértelműen önállóan megoldhassák azokat.
Nincs messze az az idő, amikor az autónk
önállóan leparkol a színház, mozi vagy bevásárló központ közelében és hívásra megjelenik. Nem is kell kocsit tartanunk, mert
ha taxit hívunk, az vezető nélkül jön, elvisz a
megadott címre. Ezeket a kocsikat már iAutónak hívják majd.
A benevezett fejlesztéseket több kategóriában már értékelték szeptemberben. A
díjakat most ünnepélyes keretek közt itt a kiállításon osztották ki.
gyulai

naivitás érződik a szerző részéről a szovjet mentalitással, őszinteséggel, és jóindulattal kapcsolatban (illetve utóbbiak hiányával kapcsolatban).
Több helyütt érződik az is, hogy a hírszerzésben „tükrözésnek” nevezett hibába esik bele:
a nyugati országok mentalitását és működési
módszereit vetíti ki a Szovjetunióra, feltételezve,
hogy ott is hasonlóképpen működnek a dolgok,
mint az Egyesült Államokban.
Az esetleges hibák, téves feltételezések ellenére azonban érdekes művel állunk szemben:
betekinthetünk a szovjet tudóstársadalom krémjének szakmai életébe, megismerkedhetünk a
szovjet kutatások főbb helyszíneivel és az ottani
eredményekkel, a politikai csatározásokkal, valamint a nyugati szemmel nézve elképzelhetetlen
büntetésekkel, melyek a tudósokat sújtották.
Még Magyarország is szóba kerül a KGST-s
uránlelőhelyek kapcsán: a pécsi bányászok az
első sztrájkolók között voltak az 1956-os forradalom kezdetekor – írja Kramish. Részben az ilyen (és ehhez hasonló
lehetséges) esetek miatt helyeződött hangsúly a szovjeteknél a hazai kitermelésre is.
Simon Zoltán

Vállalati informatika mobileszközökkel
a vállalati rendszerbe iktathatósáEgésznapos konferenciát rengukat.
dezett az International
Android
Noha a gyártók fennen
Data Group (IDC) Bu43%
hangoztatták, hogy mindapesten, 2011. noden okos telefonos opevember 17-én, „Morációs rendszerre bizbil megoldások az
tonságos a rendszerük,
üzleti szférában” Egyéb
1% Microsoft
Symbian
2%
22%
mégis ez a szegmens az,
címmel.
Bada
2%
amin keresztül leginkább
Az informatikai
RIM
12%
sebezhetőnek tartanak
eszközök eladási piaApple
18%
egy vállalati adatbázist.
cán 80%-ban már moAmíg a vállalat által vásárolt
bil eszközök találnak gazmobil eszközökre csak letesztelt
dára. Először a note-bookok
szoftvereket telepítenek, és azok közintegrálódtak vállalati rendszerekbe, majd a vezetés mobil telefonjai. pontilag menedzselhetők, elvesztés esetén
Előbb csak az állandó elérhetőség, sürgős tartalmuk törölhető, működésük blokkolüzenetek közvetítése érdekében, majd a ható, addig a dolgozók által vásárolt, de
termelési jelentések távoli elérése volt a céges feladatokra is használtakra a kevésbé
biztonságos helyről is felkerülhetnek progtrendi.
Már az asztali PC-vel azonos, néha azt ramok tulajdonosaik által, és ez már komoly
meghaladó teljesítményű „okos telefono- veszélyforrást jelent.
gyulai
kat” lehet beszerezni. Semmi nem gátolná
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Egészségkuckó az őszi szünetben

Megelőzhető az influenza
A tél beköszöntével újra napirendre kerültek az influenza tünetei, szövődményei
és a megelőzés módjai. A leghatékonyabban a védőoltás beadatásával előzhetjük meg az influenzát.
Az influenzavírusról szóló első írásos emlékünk i.e. 412-ből származik. Az orvostudomány 1933-ban fedezte fel a vírust, és már a 40-es évek végén megkezdték
a vakcina gyártását. Azóta több milliárd adag influenza elleni oltóanyagot használtak fel.
A paksi atomerőmű területén dolgozóknak évek óta lehetőségük van helyben beadatni a védőoltást. Foglalkozás-egészségügyi orvosaink több ezer adag
influenza elleni védőoltást adtak be, és tapasztalataik alapján
a szervezet jól viseli a
védőoltás beadását és
ez a leghatékonyabb
módja az influenza
megbetegedés megelőzésének.
Az idei évben
igénybe vehető védőoltás összetételét
tekintve megfelel a
WHO
ajánlásainak,
tartalmazza az előző
évi H1N1 pandémiás
törzset, valamint az
aktuális szezonális törzseket. Az oltóanyag
tartósítószer- és higanymentes. Az oltásokat úgynevezett mikrotűvel végzik, ami
tízszer kisebb, mint a hagyományos, izomba történő beadáshoz használatos tű, és
a bőr felszínébe juttatja az oltóanyagot (ezt nevezik intradermális védőoltásnak).
Mivel a bőr aktív szereplője az immunrendszernek, rengeteg immunsejt, ér és nyirokcsomó van a közvetlen közelben, így kevesebb hatóanyaggal érhető el ugyanaz
a hatást. Az intradermális védőoltás nem újdonság, a variola vagy a TBC elleni oltásokat is így kell alkalmazni.
A másik nagy előnye a mikrotűs védőoltásnak, hogy szinte teljesen fájdalommentes és nem fordulhat elő ér- vagy idegsérülés. Az felnőttek 99%-ának az oltás
gyakorlatilag nem okozott semmilyen nehézséget, nem akadályozta őket a munkavégzésben és nem alakult ki izomfájdalom. Oltási reakcióként előfordulhat az
oltás helyén bőrpír, ami néhány nap alatt teljesen megszűnik.
A PA Zrt. valamennyi dolgozója térítésmentesen igénybe veheti az influenza elleni védőoltást. A terülten lévő több cég is finanszírozza dolgozói oltását. Az orvosi
rendelőben lehetőség van térítés ellenében is kérni az oltás beadatását.
Fontos felhívni a figyelmet, hogy az influenza megbetegedés a betegség kellemetlen tünetein túl munkaidő kieséssel, plusz költségekkel jár, szövődményei
halálos kimenetelűek is lehetnek. Betegen a munkánk hatékonysága jelentősen
csökken, valamint átadjuk a fertőzést a kollégáknak és a családunknak is. Ha tehetjük, előzzük meg az influenzát a védőoltás beadatásával!
Frits Adrienn

stb.) népszerűsítette a gyógytorna jótékony hatásait, és a testmozgás fontosságát
is hangsúlyozta. Tibayné Terike közreműködésével a gyerekek megismerkedtek az
akupresszúrával és a meridián „tornával”, mely
segíthet nekik a mindennapi életükben. Lacza-Brázay Bernadett,
Somogyi László, Borbély Sándorné és Foki
Györgyné, gondoskodtak még az idő tartalmas
eltöltéséről. Személyiségfejlesztő játékok, kézműves foglalkozások,
vetélkedők tarkították a
gyerekek napirendjét. A
változékony időjárás miatt a szabadtéri programok helyett nagyobb hangsúlyt fektettek
az ügyességi vetélkedőkre és a mozgásos
foglalkozásokra. A „maffia” játék mellett
új kedvenc lett a „szalagszerző”, a „meseírás” és a kézműves foglalkozások többsé-

ge. A háromnapos „kuckó” foglalkozások
nagyon jó hangulatban teltek, a gyerekek
kedvét a korai kelés, az őszi a hangulat,
a köd és a hideg sem vette el attól, hogy

fotó: Somogyi László

ket. A rendezvény kiemelt tevékenysége
az őszi-téli egészségfejlesztés, egészségnevelés volt az iskoláskorú gyerekeknél
(7-13 évesek). A programon 13 gyermek
vett részt, kiknek részvételi díja napi háromszori étkezést is biztosított. A finom
ebédet a Familia Pizzériában fogyasztották el, mely igazodott az egészségtudatos
táplálkozás kialakításához (leves, főétel és
gyümölcs). A gyerekek ezekben a napokban megismerkedtek
a prevenció fogalmával, a betegségek
megelőzésével, különös tekintettel az
influenza előtti időszakra. Az ismeretszerző foglalkozások
mellett nagy szerepet kapott a testmozgás is. Szilágyi-Péri
Boglárka gyógytornász különböző eszközökkel
(fittball
labda,
gumikötél
fotó: Somogyi László

A tavalyi évhez hasonlóan idén is Egészségkuckó őszi napközis tábort rendezett
a PA Zrt. személyzetfejlesztési csoportja, november 2-4. között.
A program, amelyen az atomerőmű munkavállalóinak gyermekei vettek részt, nagy
érdeklődés mellett zajlott le. A „kuckónak”
ismét az ESZI főiskola-épületében lévő
Egészségközpont adott helyet, ahol 7.30
és 15.00 között foglalkoztatták a gyereke-

mindhárom nap részt vegyenek a foglalkozásokon. 2012-ben hasonló programokkal
várják az érdeklődő munkavállalók gyerekeit a szervezők a már megújult Egészségközpontban.
Soma

Természetes egyensúly

A fenti címmel hallhattak előadást az egészséges táplálkozás és életmód iránt érdeklődők a Városi Művelődési Központban.
Az elhangzottak kapcsán az előadót, Silye
Gabriella élelmiszeripari mérnököt, táplálkozástudományi szakértőt kérdeztem.
– Mire utal a címadó „természetes
egyensúly” kifejezés? Milyen célból szervezték ezt az alkalmat?
– A természetes egyensúly kifejezés azt
takarja, hogy az anyagcsere típusunk feltérképezésével és a táplálkozási típusunknak
megfelelő táplálkozással a szervezetünket segítjük a regenerációban, és ezáltal egyensúlyi
állapotba kerülünk. A rendezvény célja, hogy
ez a módszer Pakson is elérhető legyen, és az
érdeklődők információt kaphassanak arról,
miért nem működnek a sablondiéták, illetve milyen úton tudnak elindulni az egészség
felé.
– Mostanában egyre népszerűbbek a
különféle életmódbeli, táplálkozási reformirányzatok, és a számuk is magas. Melyek a
sajátosságai, a megkülönböztető jegyei az
Ön által képviselt irányzatnak?
– Mi nem egy sablondiétát képviselünk,
hanem az egyéni sajátosságoknak megfelelő
táplálkozási típus meghatározását. Alapelvünk, hogy minden ember szervezete más
és más. Módszerünk segítségével az emberek
elkezdhetik újra feléleszteni szervezetük természetes jelzőreakcióit, emellett az optimális
tápanyagok és arányok bevitelének betartásával emelkedik az energiaszintjük és optimalizálódik a testsúlyuk.
– „Egy betegségnek sok apja lehet, de
minden betegség anyja a helytelen táplálkozás” – hangzott el az előadáson. Mit
jelent ez más szavakkal? Valóban ennyire
meghatározó szerepe van a táplálkozásnak
az egyéb rizikófaktorok (pl. dohányzás,
mozgásszegény életmód, stressz stb.) között?
– Ha odafigyelünk a táplálkozásra, akkor
egyszerűen tudunk tenni az egészségünkért.
Természetesen a táplálkozás mellett a sport
hiánya, vagy éppen a stressz is jelentős mérté-

kű szerepet játszik, de ha végiggondoljuk, mi
az, amit a legtöbbet végzünk az életünk folyamán, az a táplálkozás és folyadékfogyasztás,
így ezzel sokat ronthatunk vagy javíthatunk
az egészségünkön.
– Mi az előadáson említett mérés természettudományos alapja?
– Maga a módszer a Metabolic Typing
alapjaira épül. A mérést végző készülék, az
EVA 3000 egy olyan német szabadalmú, orvostechnikai eszköz, ami a test válaszreakcióit értelmezi, hasonló elven, mint amikor az
orvos a térdreflexedet vizsgálja. A különbség,
hogy a mérőeszközben tesztanyagok találhatók, és az ezekből származó információ egy
csuklópánton keresztül, apró, fájdalommentes, elektromos impulzusok formájában jut
a szervezetbe. A felkar izmai öntudatlanul,
reflexként jeleznek vissza a tesztanyagok rezgéseire.
– Elsősorban a fogyni vágyókat kívánják megszólítani, vagy másokat is, súlyfeleslegtől függetlenül?
– Általában nagy százalékban fogyás
miatt keresnek fel minket, de végeredményben számos betegség, probléma is javulhat a
módszerünk alkalmazásával (például magas
vérnyomás, reflux, bőrproblémák, cukorbetegség, pajzsmirigy alulműködés stb.).
– Milyen témákkal foglalkoznak a következő előadások? Hogyan szerezhetnek
további ismereteket az érdeklődők?
– Havonta tartunk előadást az elhangzott
témában. A következő előadás címe: „Miért
sikertelen a legtöbb fogyókúra? Hogyan lehet
súlyt csökkenteni és energiát növelni csodaszerek, szenvedés és jojó-effektus nélkül?” A
további információkat személyre szabottan
adjuk meg az érdeklődők számára, a tanácsadások keretein belül, hiszen mindenkinek
az ő saját szervezetére vonatkozó tájékoztatás
illetve adatok az igazán fontosak.
(Az anyagcseretípus-mérésen alapuló,
egyénre szabott, fogyást elősegítő és vitalizáló
életvitel kapcsán részletes információ elérhető
a www.metodic.hu honlapon.)
Prancz Zoltán
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Törzsgárdatagsági elismerések
2011. november
10 éves
Nagy Péter
huig okfo teoo

Benics János
mig mfo gmo

2001. 11. 26

Halász-González Gisella
big minfo mfo
2001. 11. 09.

Reichert László
mig mfo gmo

2001. 11. 26

Kovácsné Szalai Mária
big minfo mfo

2001. 11. 08.

Hanol Teréz Zsuzsanna
mig rtfo épo

2001. 11. 19

2001. 11. 08.

Liszkai Ferenc
mig rtfo épo

2001. 11. 09

2001. 11. 08

Véghelyi Péter
mig rtfo épo

2001. 11. 09

2001. 11. 12

Debulay Gábor
mig rtfo dko

2001. 11. 08

2001. 11. 08

Tóth Endre
mig pfo

2001. 11. 12

2001. 11. 19

Botka Rita
mig pfo

2001. 11. 08

2001. 11. 12

Kindl Ferenc
kaig kafo

2001. 11. 26

2001. 11. 12

Gazdag Viktor
kaig kafo rko

2001. 11. 26

2001. 11. 09

Szegedi Péter
kaig kafo rko

2001. 11. 26

2001. 11. 01

Wolf Attila
kaig kafo fko

2001. 11. 26

2001. 11. 28

Kovács Attila
kaig kafo ako

2001. 11. 26

2001. 11. 12

Vörös János
kaig kafo ako

2001. 11. 26

2001. 11. 12

Grósz Csaba
kaig kafo vko

2001. 11. 30

Komlósi Éva Zsuzsanna
üvig vefo veo
2001. 11. 09

Farkas József
gig szgfo kszo

2001. 11. 12

Nagy Zoltán
üvig vefo vto

2001. 11. 08

Orsós János
üvig vefo vto

Szutorné Polgár
Zsuzsanna
gig szgfo kszo

2001. 11. 08

2001. 11. 30

Hipszki Edit
mig

Körmöczi Zoltán József
gig szgfo ltüo

2001. 11. 09

2001. 11. 09

Kurucsó Sándorné
mig

2001. 11. 12

Benkéné Ambach
Erzsébet
gig gkfo kro

2001. 11. 09

Bonta Ferenc
mig firekp

2001. 11. 09

Spieszné Bognár Judit
gig gkfo ko

2001. 11. 08

Sárosdi Tamás
mig firekp

2001. 11. 19

László Andor Zoltán
gig logfo bszo

2001. 11. 19.

Dobó Natálija
mig

2001. 11. 09

Mátyási László
big minfo mfo
Zombai Ágnes
big minfo mfo
Durzó Béla
big bifo nbo
Németh Péter
big skvfo do
Fink Gábor
big skvfo kvo
Füredi Zoltán
vigh mmo
Karszt Lászlóné
üvig
Kozma Sándor
üvig kio
Halász Gyula
üvig üvfo ro
Bodor Ferenc
üvig üvfo kto
Varga Gábor
János üvig üvfo vüo
Weisz István
üvig üvfo vüo

2001. 11. 08.

20 éves
Mészáros János
üvig
Fazekas Károly
üvig üvfo nfü

Magyar István
big minfo avo
Kurucsó Sándor
üvig kio

Schreiner Ferencet és feleségét, Zsuzsát, akik
mindketten tősgyökeres paksiak, otthonukban kerestem fel. Közös életüket a szülői
házban kezdték, majd 1975-ben vásároltak
saját ingatlant, amelyet igényeik szerint felújítottak. A házban jelenleg két külön lakrész
található, melynek köszönhetően korábban
otthont tudtak biztosítani egyik szülőjüknek, később pedig
fiuk családjának,
új lakásuk építésének idejére. Múltidézésük
arról
tanúskodik, hogy
életútjukban sok
a hasonlóság. Ma
már nyugdíjasok,
mindennapi életük
történéseit
beszélgetésünk során osztották meg velem.
– Mikor kerültetek a paksi atomerőműbe,
hol dolgoztatok azt megelőzően?
– F: 1968-tól 1975-ig a helyi konzervgyárban, ezt követően pedig állami gazdaságban
dolgoztam. 1985-ben kerültem az Erbe-hez,
majd 1986-ban áthelyezéssel a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. Az állami gazdaságban takarmányprogramozóként, a többi, említett munkahelyemen pedig targoncavezetőként voltam
alkalmazásban. 1993-ban lettem raktáros az
üzemanyag- és vegyszerraktárban, miután elvégeztem a raktárosi tanfolyamot.
– Zs: Tizenegy évig én is a konzervgyár állományában voltam, majd 1977-ben az Erbe-nél
létesítettem munkaviszonyt. Innen férjemmel
egy időben, 1986-ban áthelyezéssel kerültem
az atomerőműbe. Én is rendelkezem targoncavezetői vizsgával, így munkahelyeimen targoncavezetőként dolgoztam. Nagyon szerettem
ezt a munkát, mert nagy volt a mozgásterem.
Büszke vagyok arra, hogy nőként 6 tonnás targoncát is vezettem. Az erőműben az utóbbi
tizenhárom évben, a karbantartáshoz kapcsolódó eszközök bevételezése és kiadása volt a
feladatom a központi raktárban.
– Hogyan éltétek meg, hogy egymást követő évben lettetek nyugdíjasok?
– F és Zs: Amikor még munkaviszonyban
voltunk, az otthoni munkák, intéznivalók késő
délutánba, szinte estébe nyúltak. Ezért is örültünk a lehetőségnek, hogy 2007 decemberében, illetve 2008 novemberében nyugdíjba vonulhattunk. Azóta jó időbeosztással mindenre
jut időnk.
– Hogyan telnek nyugdíjas napjaitok, voltak-e ez időszakra terveitek?

– F és Zs: Természetesen voltak és vannak
terveink, de csak olyanok, amelyek a mi életünkben elérhetőek és megvalósíthatóak. Lányunknál és fiunknál is van két-két unokánk.
Ők gyakori vendégek nálunk, szinte nem múlik
el nap valamelyik családtag látogatása nélkül.
Mindig úgy főzünk, hogy hátha jön valaki. Családcentrikusak vagyunk, ezért a napi programjainkat egyeztetjük a gyerekekkel,
mert ha szükség
van ránk, akkor ők
az elsők. Azért is jó
nyugdíjasnak lenni, mert a gyerekekkel, unokákkal
többet lehetünk
együtt, a velük töltött idő nekünk sok
örömet jelent. Természetesen vannak külön
programjaink is. Vetle pusztán van egy telkünk hétvégi házzal. A szőlő és a konyhakert
művelése tavasztól őszig elfoglaltságot ad. Korábban, munkaidő után az erőműből közvetlenül odamentünk dolgozni, nyáron általában
a legnagyobb melegben. Most más a helyzet.
Mivel nagyon szeretünk a szabadban lenni, ha
úgy adódik, egy-két napig ott tartózkodunk, és
mindent kényelmesen el tudunk végezni. Az
otthonunktól hosszabb időre nem szoktunk
távol lenni, de a nyári időszakban beiktatunk
egy-egy hétvégi kirándulást. Szeretjük a harkányi, a kiskunmajsai fürdőhelyeket. Bükfürdőn is jártunk már, ott is nagyon jó éreztük
magunkat.
– Van kapcsolatotok a volt munkatársakkal?
– F és Zs: Mivel mindketten ugyanannál a
szervezetnél dolgoztunk, ugyanazok a munkatársaink. Tartjuk velük a kapcsolatot, visszajárunk a nyugdíjas búcsúztatókra, ahol találkozunk a már szintén nyugdíjas kollégákkal is.
Ilyen alkalmakkor jókat beszélgetünk, nosztalgiázunk.
– Milyen emlékkép él bennetek a volt munkahelyetekről?
– F és Zs: Biztos és stabil munkahelyünk
volt. Mindketten úgy gondoljuk, és azt valljuk, hogy aki becsületesen dolgozik, annak
nincs félnivalója. Tudtunk előre tervezni, volt
jövőképünk, s ez biztonságot adott a gyermekneveléshez, a mindennapi megélhetéshez.
Nyugdíjasokként is törődnek velünk, gondolnak ránk, s ez még jobban erősíti bennünk azt
az érzést, hogy jó munkahelyünk volt a Paksi
Atomerőmű Zrt.
Kzné

1991. 11. 01.

Major Csaba István
üvig üvfo ro

1991. 11. 05.

1991. 11. 11.

Somkert Zoltánné
mig

1991. 11. 15.

Múltidéző
Az Atomerőmű Építői című lapelődünk
30 évvel ezelőtti számában leltünk rá az
alábbi karikatúrára.

30 éves
Szabó Gyuláné
huig hufo mszo

Hogyan töltik napjaikat
az atomerőmű nyugdíjasai?

1981. 11. 09.

Barsi Tamás
üvig üvfo iüo

1981. 11. 11.

1981. 11. 09.

Bozó László
kaig kafo ako

1981. 11. 02.

1981. 11. 10.

Sztanó Miklós
kaig kafo vko

1981. 11. 02.
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Aktív munka után jönnek a nyugdíjas évek
Az atomerőmű vezetése, kollektívája
ünnepi nyugdíjas búcsúztatón köszönt
el a 2011-ben nyugdíjba vonult munkatársaitól. Az ünnepségen néhány kolléga nyilatkozott erőműves múltjáról és
jövőbeli terveiről.

vesen emlékszem vissza ezekre az izgalmas időszakokra, amelyek a folyamatos
tanulás mellett megalapozták az „erőműves” szakmai ismereteimet. Elektrikus, vezető elektrikus, majd művezetőként végeztem feladataimat. 2006-ban egészségügyi
problémák miatt a Karbantartás Irányító
Központba kerültem, mint főkoordináló.
Hobbim a vitorlázás, a horgászás és a sakk.

Boa András

berendezésmérnök
– 1979-ben sorkatonaként kerültem az
erőműbe. Rövid kitérő után a primerköri
villamos technológiai rendszerek műszaki ellenőre voltam, majd a kábelezést
irányítottam. Később a villamos műszaki
osztály keretén belül főleg oktatással foglalkoztam, ESZI-s diákokat és fiatal munkatársakat villamos mérésekre tanítottam.
Az utolsó időszakban karbantartás irányító berendezésmérnökként a forgógépek
tartoztak hozzám. Szeretném a szakmai
tapasztalataimat továbbra is átadni a fiataloknak és élvezni a nyugdíjas éveket: pótolni az otthoni elmaradásaimat, kertészkedni és fotózni.

Czekmeister
Sándor

instruktor
– 1979. február 2-án
kerültem az erőműbe.
Reaktor operátorként
kezdtem, majd primerköri műszakvezetőként folytattam, később blokkügyeletes
lettem. Összesen tizenhárom évig dolgoztam három műszakban. Huszonegy éve
vagyok instruktor a szimulátor központban.

Doma Árpád

főtechnológus
– 1978. július elsején
kerültem az erőműbe,
ami az első és egyetlen
munkahelyem. Önálló mérnök, üzemvezető, osztályvezető
és főtechnológus beosztásokban dolgoztam. Van egy telkünk, nagy a család, most
várjuk a hatodik unokánkat, így 5:1 lesz az
arány a lányok javára. A természetjárást,
vízitúrát, síelést tervezem az elkövetkező
évekre az eddiginél több alkalommal gyakorolni.

Fisi Gézáné

takarító
– 1984 óta dolgozom Balatonfüreden,
az üdülőben. Az étteremben kezdtem,
ahol húsz évet töltöttem. Rengeteg emberrel megismerkedtem a munkámból
kifolyólag. Terveim között szerepel, hogy
az unokámmal foglalkozom, és idős édesanyámat gondozom.

Horváth
Lászlóné

konyhai dolgozó
– Balatonfüreden, a
konyhán dolgoztam
1987 augusztusa óta.
Szerettem ott lenni,

Ujvári Endre

mert kellemes légkör, jó kollegális kapcsolat jellemezte munkahelyemet. A tervem
az, hogy majd a húsz hónapos unokámat
nevelem.

Kovács Ferenc

dozimetrikus
– 1981 áprilisában kerültem az erőműbe.
Végig a dozimetrián
dolgoztam,
három
műszakban. Szívesen
emlékszem az egész
dozimetrián eltöltött időre. A fő feladatom
volt az erőmű sugárvédelmének a komplett ellenőrzése. Terveim között szerepel a
horgászás, kirándulás, és mivel rendkívül
szeretem a Dunát, ott is töltenék a szabadidőmből.

Kovács Mihály

gépész
– 1986-ban kerültem
az erőműbe. A külső technológián voltam hőszolgáltatási
gépész. Ezen az egy
munkahelyen dolgoztam az első pillanattól kezdve. Hozzám
tartozott az egész erőmű hőszolgáltatása.
A munkámba beletettem a szívemet is.
Aktívan tevékenykedtem a szakszervezetben is , ahol két cikluson át voltam főbizalmi. Úgy a munkahelyen, mint a szakszervezetben sokat dolgoztam, de ennél jóval
többet kaptam vissza, mint lehetőséget,
hisz olyan munkát végezhettem, amit szeretek, és közben nagyon sok barátot szereztem. A jövőben a házunk felújítását, és
a borászkodás kicsit magasabb fokra emelését tervezem.

Kovács
Zoltánné

humánpolitikai előadó
– 1985 márciusában
kerültem az erőműbe.
A 26 év alatt főként lakás- és kölcsönügyekkel foglalkoztam. Szerettem a munkámat,
a hozzám bizalommal forduló munkatársak ügyeit intézni. Vannak terveim a
jövőre vonatkozóan, amelyeket szeretnék
megvalósítani. Tudatosan készültem a
nyugdíjas évekre, úgy érzem jókor és jól
döntöttem. Van egy hároméves kislány
unokám, akit imádok.

Petróczky
Ferenc

főtechnológus
– 1982 májusában
kerültem az erőműbe. Végigjártam az
üzemviteli ranglétrát,
primerköri gépész,
főgépész, reaktoroperátor, blokkügyeletes
lettem. 1989-től tizenöt éven keresztül
instruktorként oktattam. Az utolsó hét
évet a rendszertechnikai osztályon mint
főtechnológus töltöttem. A nyugdíjas éveimet is aktívan szeretném élni, több időm
jut majd a ház körüli teendőkre. Hobbijaim a vitorlázás, a síelés és a társastánc.

Sárközi
Lászlóné

munkaügyi előadó
– 1983-ban az Erőmű
Beruházási Vállalatnál kezdtem, majd
1987-től az atomerőmű munka- és személyügyi osztályán dolgoztam. Szerettem
a munkám és az emberekkel való foglalkozást. Köszönetem mindazoknak, akikkel
az elmúlt 24 évben együtt dolgozhattam.
Négy unokám van, és a jövőben velük szeretnék sok időt eltölteni.

Térenné
Zsolnai
Zsuzsanna

szervező
– 1984-ben kerültem
az erőműbe. Az elmúlt 28 év alatt különböző munkakörökben
dolgoztam, legutóbb szervező voltam.
Szívesen emlékszem vissza az eltelt időszakra. Tudatosan készültem a nyugdíjas
évekre, az egészségmegőrzéssel és a mozgással kapcsolatos elfoglaltságokra fogok
figyelni. Tagja vagyok a Paksi Szarkaláb
néptáncegyüttesnek, jógázni járok, úszok,
sétálok. Tekintve, hogy férjem is nyugdíjas
lett, közös célunk Magyarország szép tájainak megismerése. Két felnőtt gyermekünk
van, mindketten külföldön élnek, így ritkán találkozunk, de a közös nyaralás megszervezése mindig nagy örömmel tölt el.

Téren István

főkoordináló
– 1983-ban jöttem
az erőműbe, nagy
szakmai kihívásnak
éreztem a rám váró
feladatokat. Új technológiát, új szemléletet kellett megtanulni. A villamos
üzemvitelen voltam 23 évig, ahol három
műszakban dolgoztam. Részt vettem a 2.,
3. és a 4. blokk üzembe helyezésében. Szí-

építészeti osztályvezető
– 1975-ben kerültem
az erőműbe és végig
az építészeten voltam. Műszaki ellenőrként kezdtem, majd
a ranglétrán haladva építési főmérnök
lettem. Azt szoktam mondani, hogy ez az
erőmű egy kicsit az enyém is, mert én itt
voltam az első kapavágásoknál, és az egész
építkezés alatt itt dolgoztam. Kevesen vannak azok, akik nálam többet tudnának az
erőmű építkezéséről. Szabadidőmben szívesen rajzoltam, és ezt a jövőben is szeretném folytatni.

Veres Erzsébet
(Zsóka)

dokumentációkezelő
– 1979 októberében
kerültem az erőműbe. Az informatikán
voltam az ügyfélszolgálatnál, rendszerüzemeltető. Mindenre szívesen emlékszem,
de az utóbbi három év, amit az üzemvitelen eltöltöttem, fantasztikus volt, nagyon
jó csapatba kerültem, és nagyon jó érzésekkel jöttem el. Három unokám van, ezzel mindent elmondtam az elkövetkező
évekre nézve. Ők jól kitöltik a napjaimat,
nagyon sok örömet adnak. Több hobbim
is van, járok kosármeccsekre, színházba,
koncertekre, kirándulni, sokat utazom.
Szeretek kézimunkázni, egy éve kezdtem
el horgolni, ez most számomra a legérdekesebb, azóta csodálatos műveket alkottam, amivel a szeretteimnek is nagy örömet okozok.

Zsarnai
Sándorné

költséggazdálkodási
kontroller
– 1979-ben jöttem az
erőműbe. Megjártam
a szamárlétrát. Adminisztrátorként kezdtem, majd voltam titkárnő, külkapcsolati
csoportvezető, ezután gazdasági területen
kezdtem dolgozni, ahol lényegében kontrolleri tevékenységet végeztem. 1997 óta
az informatikai területen dolgoztam, és
innen mentem nyugdíjba. Nekem minden
napra van konkrét tervem, amit szeretnék
megvalósítani. Most kezdtem el a foltvarrást tanulni, szeretem a közösségi életet, és
természetesen ott van a három unokám,
akik folyamatosan kitöltik az időmet.
Wollner Pál
A nyugdíjas búcsúztatón a fotókat
Wollner Pál készítette.

22

2011. december

Munkatársaink, szabadidőben

Wolfné Kiss Mária
keramikus

Kolléganőnk, Wolfné Kiss Mária ellenőrző laboráns,
2006 óta dolgozik
a vegyészeti osztályon. Szabadidejében szinte művészi
módon
szervezi
életét, így remekül
megfér egymás mellett a család, a kézművesség, a föld és az
állatok.
A jászdózsai származású Marika férjét,
Wolf Attilát követve került Tolna megyébe, amikor férjének munkát kínáltak az
atomerőműben. Marika a pesti fotólabori
munkája után a szekszárdi tejiparban helyezkedett el laboránsként. A gyermekeik
születését követően otthon maradt. Két,
Pakson töltött év után, közel húsz éve tulajdonosai lettek egy dunakömlődi családi
háznak. Idővel földet és állatokat vettek.
Az erőműbe történő sikeres felvételekor
is emiatt választotta a három műszakos
munkarendet. Férjével így biztosítani tudják, hogy valamelyikük mindig
otthon legyen.
Marika vonzódása a művészetekhez még gyerekkorában
kezdődött. Kezdetben a festészetnek szentelte idejét, virágokat, csendéleteket örökített
meg, melyeket kiállítás keretében osztott meg a nagyközönséggel. Azonban a sokadik szirom rajzolása után mindig elragadta a fantáziája.
Színes képek helyett inkább grafikákat vetett papírra. Valami újra vágyott, olyasmire, amiben sokkal jobban kibontakozhat
az egyénisége. Éppen a legjobbkor talált
rá a kézművességre, arra a művészeti ágra,
amelyben leginkább kihasználhatja kreativitását. Különböző táborokban sajátította
el az alapokat, Pesten pedig két évig a Népi
Mesterségek és Művészetek Iskolájába is
járt, ahol megtanulta a korong használaÁltalánosságban elmondhatjuk, hogy a zene
minden ember életében szerepet játszik. Vannak, akik csak háttérzajként hallgatják, vannak,
akik komoly zenerajongók és magukénak vallják
a híres sláger sorát, mely szerint „zene nélkül mit
érek én”. Létezik azonban egy harmadik kategória is. Azok, akiknek megadatott a lehetőség és
nem utolsó sorban a tehetség, hogy ők maguk
alkossanak zenét. Wolf Gáborral, a rendszertechnikai osztály dolgozójával beszélgettem, aki
szabadidejében szívesen zenél, gitározik.
– Gábor, mióta és mivel foglalkozol az atomerőműben?
– 1992-ben kezdtem a területen dolgozni mint
primerköri gépész. Jelenleg rendszertechnológus vagyok a rendszertechnikai osztályon. A
feladatom a karbantartás hatékonyság monitorozás bevezetése, illetve annak fenntartása.
– A zene, a zenélés mióta játszik szerepet az
életedben?
– Első hangszerem egy tangóharmonika volt.
Ezen a nagybátyámtól és autodidakta módon
tanultam játszani, úgy 12 éves koromban. Egy-

tát és kiismerte az agyag titkait. Első igazi
felszereléséhez egy hagyaték megvásárlása
révén jutott. Mostanra már saját, otthoni
műhelyében dolgozhat. A legjobban azt
szereti, amikor egy új ötlet megvalósítása
próbára teszi a találékonyságát. Megtalálni a megfelelő színt és anyagvastagságot
gyakran hosszú időt vesz igénybe. Így
volt ezzel akkor is, amikor virágot formáló falitáblát készített a rendezett udvarú,
szép házak kitüntetett tulajdonosainak.
Különleges alkotásai közé tartozik egy
tablóképekkel díszített nyitott könyvet ábrázoló tábla is, melyet tanáruknak ajándékoztak emlékül a ballagó diákok. Az agyagot rendszerint színes mázzal vonja be,
teljesen vagy néhány különleges motívum
erejéig. A formákkal és színekkel kísérletezve bővíti művészetének határait, munkái között szépen megférnek egymás mellett a használati és dísztárgyak egyaránt.
Pár alkalommal a csepeli gyereknapon is
korongozott a gyerekekkel. Ez ugyan nagyon fárasztó volt, mégis megérte, hiszen
a gyerekek lelkesek és kíváncsiak voltak.
Gondolatban már új kihívásokat keres. Amint ideje
lehetővé teszi, szeretne megismerkedni a papíragyag rejtelmeivel. Ezzel a különleges
technikával egyedi módon
formázhatja alkotásait, a végeredmény mégis az agyaggal
megegyező szilárdságú. Újabban az AlternArt Egyesület tagjaként tevékenykedik, így lehetősége nyílik más
művészeti ágak képviselőivel együttesen is
bemutatkozni.
Két gyermeke is örökölte kézügyességét. Lánya, Marika műkörmösként dolgozik, míg az építésznek készülő Péter
időnként szintén agyagozik. Férjét, a turbina főgépészként dolgozó Attilát, még
gyermekként ismerte meg. Később egy
esküvőn találkoztak újra, s immáron huszonnyolc éve alkotnak egy párt.
-csa-

Egy sikeres edző – Meczker András
A tavalyi világbajnoki ezüstérem már egyértelműen jelezte, hogy jó irányba halad
a kajakcsoport edzésmunkája. Az idei év eredményei
azután – két Európa-bajnoki győzelem és a maratoni
világbajnokságon szerzett
aranyérem, nem beszélve a
magyar bajnoki címekről –
minden kétséget kizáróan
igazolták Meczker András
edzői munkáját. Az alábbiakban a – mások mellett
– Kiszli Vandát és Fenyvesi Rékát is felkészítő szakember nyilatkozik újságunknak
pályafutásáról.
– Hogyan lettél kajakedző?
– 1989-ben kezdtem kenuzni, Sziklenka Laci bácsinál. Érettségi után Szegedre kerültem a tanárképző főiskolára, ahol
folytattam a kenuzást. 2000-ben Hajba
Antal hívására jöttem vissza Paksra. A kajak
előkészítő csoporttal kezdtem foglalkozni,
és meg is ragadtam a kajaksportnál. A későbbiekben elvégeztem a TF-en a szakedző
képzést. Az edzőség mellett – kisebb megszakítással – tanítok is, a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskolában.
– Mi az edzői ars poeticád, milyen
alapelvek mentén irányítod a növendékeid felkészítését?
– A kajak-kenut sokan egyéni sportnak tartják. Az én véleményem szerint
csapatsport, tehát nagyon fontos, hogy a
versenyzőink milyen közösséget alkotnak.
Egy jó csapatban mindenkinek megvan a
szerepe, és mindenki megtalálja a helyét.
A sikeres versenyzők nem tudják elérni
céljaikat csapattársaik nélkül. Nem csak az
eredményesség a célom, hanem az is, hogy
a versenyzőink a későbbiekben is tudjanak
meríteni a csónakházban szerzett élményeikből.
– Van-e valami, amit másképp csinálnál, azaz volt-e olyan tapasztalatod az

„A zene, az kell…” – Wolf Gábor
szer megmutatta, hogyan kell
a dallamot játszani, később
pedig kísérni bal kézzel. Ezt begyakoroltam és készen is volt
a dolog. Ezután már csak a rutin kellett. 17 éves koromban
találkoztam először kollégista
osztálytársaim révén a gitárral.
Akkoriban vettem is egyet a
Sárközi Titusz bá’ hangszerboltjában, de ennek a minőségét
inkább ne firtassuk, mert olyan
vastag bőrkeményedés lett az
ujjaimon, hogy üveget tudtam
volna karcolni vele.
– A gitározást tanultad valahol, vagy autodidakta módon tettél szert a tudásodra?
– Pár magánóra után, amelyeket Szabados
Lászlótól, Környei Miklóstól és Ruff Ferenctől

vettem, 90%-ban magam tanultam, lehetőség szerint hallás után, de sokat tanultunk a
zenekari próbákon egymástól
is. Először a gitározást kezdtem,
de mindig is úgy éreztem, hogy
a mélyebb húrok felé vonzódom, így áttértem a basszusgitárra, illetve később a nagybőgőre.
– Játszottál, illetve játszol
most is valahol?
– Az otthoni gyakorlások után
kisebb zenekarokban kezdtem
el zenélni, főleg baráti társaságokkal. A komolyabb zenélés azonban később kezdődött, amikor is tagja lettem a Paksi
Big-bandnek, valamint a Cameleon zenekarnak. Ezek után egy bonyhádi együttes követke-

edzői munkád során, ami arra vezetett,
hogy változtass?
– Az idény végén le
szoktam ülni a gyerekekkel
és a szülőkkel, hogy közösen
értékeljük az elmúlt évet.
A beszélgetések során próbáljuk elemezni az előző év
hibáit és jól sikerült dolgait,
programjait egyaránt. Ebből következik, hogy nincs
két egyforma idény, minden
évben próbálunk megújulni, változtatni bizonyos dolgokon, akár az
edzésmódszereken is. A legfontosabb tapasztalatom az, hogy szoros kapcsolatot
kell ápolnom a szülőkkel, így sokkal hatékonyabban tudok közösséget építeni. Itt
szeretném megjegyezni, hogy a mi sportágunk nemcsak a versenyzőktől, hanem az
edzőktől is csapatmunkát igényel. Réka és
Vanda sikereiben nagyon nagy szerepe van
kollégáimnak, Bedecs Ferencnek, Gutai
Dánielnek és Feil Imrének, akiknek ezúton
is szeretnék köszönetet mondani.
– Melyek a célkitűzéseid a jövő évre
vonatkozóan?
– Szeretnék előrelépni a bajnoki pontversenyben, emellett minél több közös
programot megvalósítani a gyerekekkel és
a szülőkkel. Ezek közé tartoznak a gyalogés vízitúrák, edzőtáborok, versenyek, ahol
nagyon sok segítséget kapok a szülőktől.
– Jelenleg a Debreceni Egyetem Vegyészmérnök szakán tanulsz. Azt jelentené ez, hogy idővel foglalkozást szeretnél
váltani?
– Végzős vagyok, a szakdolgozatomat
az atomerőműben írom, a tanítás és edzősködés mellett. A közoktatás mai bizonytalan helyzetében fontos a több lábon állás.
Azért kezdtem el 3 éve tanulni Debrecenben, hogy ha úgy alakul, pályát tudjak
módosítani. A kajak-kenu sportággal természetesen a későbbiekben is foglalkozni
szeretnék.
Prancz Zoltán

zett. Végül Kovács Gergőékkel a Jack-ki zenekarban nagybőgőztem és basszusgitároztam. Ezen
kívül pedig tagja vagyok egy Ovi-Rock nevű formációnak, itt gitározom.
– Milyen sikereket értetek el a zenekarokkal?
– Amennyiben sikernek lehet nevezni, egyszer
egy Ki-mit-tud verseny országos elődöntőjéig
jutottunk el, viszonylag jó kritikával. Ezen kívül
sikernek könyveltem el néhány jól alakult koncertünket is, ahol mind a közönség, mind pedig
a zenészek nagyon jól érezték magukat.
– Vannak terveid a zenéléssel, gitározással
kapcsolatban?
– Régebben magam is tanítgattam illetve tanácsokat adtam a zenéléssel kapcsolatban a
hozzám fordulóknak. Ám meg kell mondjam
őszintén, hogy jelenleg többrétű elfoglaltságom
miatt csökkentettem a zenei tevékenységemet,
úgyhogy egy kicsit nyugdíjas zenészként élek. Ez
azt jelenti, hogy gyakorlatilag nem játszom már
aktívan zenekarokban, csak alkalmi meghívásoknak teszek eleget.

Keszthelyi Katalin
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Megfelelően teljesít az MVM Paks
Minden bizonnyal a táblázat felsőházában zárja a 2011-es naptári évet az OTP Bank Ligában
szereplő MVM Paks labdarúgó csapat. Kis Károly együttese
ugyanis lapzártánkkor – a Videoton elleni mérkőzés előtt – hét
ponttal előzi meg a közvetlenül
mögötte a 9. pozícióban található
Újpest gárdáját.
Az őszi 15 játéknap után szintén a
8. helyen állt a zöld fehér klub, 21 szerzett ponttal, 29 rúgott és 30 kapott
góllal. „A tavalyi évad végén magasra
tettük a mércét, mind a vezetők, mind
a szurkolók és természetesen saját
magunk számára is. A Ligakupa győzelem és a bajnoki ezüstérem nagyszerű teljesítmény volt, és az Európa
Liga selejtezőjében is sikerült maradandót alkotnunk. A hosszúra nyúlt
szezon alatt a csapat nem fizikailag,
hanem fejben fáradt el leginkább, ez
az oka a sok bekapott gólnak. Többször dekoncentráltak voltunk, és nem
tudtuk úgy kisegíteni egymást a védekezéskor, mint tettük azt korábban. A
támadójátékunk azonban imponáló,

a semleges szurkolók bizonyára élvezték a találkozóinkat.” – fogalmazott
Csernyánszki Norbert az MVM
Paks hálóőre. A társaság a Ligakupában címvédőként a legjobb nyolc közé
jutott, a Magyar Kupából azonban
kiesett. A Fehérvári úti egyletet az NB
III-as Putnok búcsúztatta. A Magyar
Labdarúgó Szövetség korábbi döntése
értelmében a tavaszra tervezett bajnoki mérkőzések közül kettőt még az
ősszel lejátszanak a csapatok. Kis Károly tanítványai Kecskeméten kezdték a „második kört”. A Hírös városban okosan, taktikusan játszottak a
paksi legények, és a lefújás után újabb
három ponttal gazdagodtak. Kis Károly érthetően elégedetten nyilatkozott a 90 percet követően. „Jó csapat
otthonában sikerül nyerni, úgy érzem megérdemeltük a sikert. Már az
első félidőben is több helyzetünk volt.
Csapatom tartását bizonyítja, hogy
a második játékrészben Vayer Gábor kiállítása után is voltak lehetőségeink, szervezetten védekeztünk, és
ekkor harcoltuk ki azt a büntetőt, melyet Éger értékesített.” A lila-fehérek

Kosarasok
a jobb folytatásban bízva
Hét forduló elteltével a 6. helyen áll az Atomerőmű SE férfi kosárlabda-csapata, mely négy
győzelem mellett háromszor is kikapott. Az
EuroChallenge Kupa csoportküzdelmeinek félidejében csapatunk 1-2-es mutatót ért el.
A bajnokságban jól indult a gárda, hiszen a Szeged, a Sopron és a Falco elleni meccseket megnyerte. A Sopron ellen megsérült csapatunk
magas embere, Nailon kiesése visszavetette a
gárdát, mely a Kecskemét elleni rangadót már
elvesztette. Ez volt az első olyan meccs, melyen
az ellenfél nagy előnyt épített fel, együttesünknek innen kellett felállnia. A jó hajrá kevés volt a
győzelemhez.
A Körmend elleni idegenbeli meccsen viszont éppen a hajrá nem alakult jól. Harminckét percig szoros volt az állás, ám akkor néhány
fegyelmezetlenség miatt az addig csak néhány
ponttal vezető hazaiak elhúztak, és nyertek. A
két sikertelenül megvívott bajnoki után hazai
pályán az orosz Nyizsnij Novgorod ellen kezdődött a nemzetközi kupaszereplés. Csapatunk
koncentrált játékkal, végig vezetve fektette két
vállra a vendégeket (83-72). Az ezt követő Jászberény elleni, szintén hazai pályán lejátszott
találkozó ellentétes félidőket hozott: az elején
a mieinknek ment sokkal jobban, míg a nagyszünet után a vendégek csökkentettek sokat vereségük mértékén.
A kedd–szombat ritmus következő állomása
Ventspils volt, ahol szintén a hajrában szenvedett vereséget az addig többször is vezető, Völgyi Péter trenírozta gárda (69-56).
Lettország után Kaposvár. A hazaiak elleni
idegenbeli rossz mérlegünk sajnos nem javult.
A mieink fáradtak voltak, súlyos vereség lett a
vége (82-60).
Lapzártánk előtti utolsó meccsünk az ukrán
Himikkel szemben nagyban hasonlított a Kecskemét ellenihez. Jelentős hátrányból ezúttal is
felállt a Paks, de három pont megint maradt a
két együttes között (73-76).
-ve-

elleni találkozón a vezetőedző Böde
Dániel teljesítményét külön kiemelte, hiszen a sokáig egyedüliként előre
tolt csatárt szabálytalanul akadályozták a gól előtt, emellett számos helyzetet dolgozott ki. „Nem hiszem, hogy
én lettem volna a mérkőzés embere. A
csapat ismét bizonyította erejét. Vayer Gábor kiállítása után sem estünk
össze, éppen ellenkezőleg, igazából
akkor kezdünk felülkerekedni a kecskemétieken. Örülök annak, hogy jól
játszottam, bár nem lehetek maradéktalanul elégedett. Az első félidőben
volt két olyan nagy ziccerem, amiből
legalább az egyiket illett volna belőni.
De a győzelem kárpótol.” – összegzett
a futballista. Győzelmével az atomváros együttese továbbra is tapad az
élmezőnyre. Az OTP Bank Ligában
szereplő MVM Paks őszi értékelését
következő lapszámunk ismerteti. A
gárda következő tétmérkőzését a 2012
februárjában a Ligakupában játssza,
a bajnoki küzdelemsorozat a tervek
szerint március elején folytatódik.
Faller Gábor

Ajánljuk munkatársainknak hazánk tájegységeit

Hollókő

Bor Barna

világkupa bronzérme
Legutóbbi számunkban beszámoltunk Bor
Barna világbajnoki ezüstérméről. Az Atomerőmű Sportegyesület dzsúdósa nem tétlenkedett az azóta eltelt idő alatt. A november második felében rendezett amszterdami olimpiai
kvalifikációs Grand Prix-viadalon a dobogó
harmadik fokára állhatott fel. Az újdonsült világbajnoki ezüstérmes cselgáncsozó erőnyerőként kezdett, majd legyőzte az azeri Tahirovot,
a szlovén Cerajt, s a negyeddöntőben – néhány
napon belül másodszor – az oroszok háromszoros világbajnokát, Alekszandr Mihajlint. Az
elődöntőben a németek kétszeres vb-ezüstérmes, Európa-bajnok dzsúdósa, a rutinos Andreas Tölzer következett. Barna ismeri ellene a
receptet, ugyanakkor a német sem felkészületlen Barna stílusából, ezt jelzi, hogy korábbi hét
„éles” összecsapásukból négyet a magyar, hármat a német dzsúdós nyert meg. Sajnos Tölzernek éppen Amszterdamban sikerült egyenlítenie, méghozzá ártatlannak tűnő helyzetből:
egy sikertelen akció után a földön a német
oldalra tudta fordítani Barnát, s elkezdődött a
leszorítás. A paksiak híresen jó földharcosok, a
magyar dzsúdósnak sikerült is kiszabadulnia a
leszorításból, de Tölzer nem adta fel, s a felülni
igyekvő versenyzőnket újból leszorította, immár sokkal jobb pozícióban, így végül ő jutott
be a fináléba, s meg is nyerte a holland GP-t.
Barna a dobogó harmadik fokára állhatott tehát, így javítani tudott kvalifikációs pontjain, a
világranglistán újabb helyet lépett előre, hétfőtől már a hatodik helyen jegyzik. Csak hajszálon múlt, hogy Amszterdamban nem lett nagyobb a magyar öröm. (Forrás: www.judoinfo.
hu, www.sportgeza.hu)
Prancz Zoltán

Magabiztos
sakkcsapat
Történt egyszer, hogy Kacsics András földesúr szemet vetett a szomszéd
uraság asszonyára. A hirtelen jött őszinte szerelmével maga sem tudott
hova lenni, így rövid tanakodást követve elrabolta a szomszédos földbirtokos feleségét, és épülő várába záratta. Látván ezt a fiatalasszony dajkája,
magával az ördöggel kötött szövetséget. Az ördög derék cimborának bizonyult, és segített a földi méregkeverőnek, az amúgy boszorkány hírében
álló dajkának. Az ördög magát a fiait változtatta hollóvá, s az ördögfiak
a fekete szárnyasok képében kőről kőre maguk bontották el csőrükkel az
erődítményt, kiszabadítva így a fogvatartott asszonyt. Az ördögfiak, nem
holmi ördögporontyok lévén, nem szórták szerteszét a köveket, hanem
azokból a közeli sziklákon, a Szár-hegyen várat emeltek.
A helyi legenda szerint, így lett a Nógrád megyei palóc falunak, Hollókőnek vára még a XII. század tájékán. Más magyarázatok szerint a hollók
kiváló költőhelyének bizonyult a vár és környéke. Ki-ki döntse el maga,
mi lehet az igazság.
Hollókő falu nevét bizonyára már sokan hallották, és nevének hallatán sokak szemei előtt az ún. Ófalu – utcarészlet elevenedik meg. A falu
Budapest mellett elsőként került fel az UNESCO világörökség listájára,
mivel tradicionális építészeti jellegét napjainkra is hűen őrzi. A település
mégsem mondható skanzennek, hiszen mind a mai napig lakott, palóc
hagyományokat őrző település.
Az egykoron vályogból épült, mára már kőalapzatra emelt, cserépzsindellyel fedett, szarufás tetőszerkezetű házak egyedülállóan kellemes
időutazást ígérnek a Cserhát-hegység környékére utazóknak – évtizedek
és évszázadok óta.
Lehmann Katalin

Négy forduló után a 2. helyen áll az Atomerőmű SE sakkcsapata. Együttesünk mindegyik
mérkőzését megnyerte.
A Makó elleni nyitókörben Ács, Nevednichy,
Papp, Szabó, Fodor, Györkös és Antal is megszerezte a teljes pontot, míg négyen – Berkes,
Grószpéter, Balázs és Vidéki – remiztek ellenfelükkel, az utolsó táblán pedig makói részsiker
született. Így alakult ki a 9-3-as paksi győzelem.
Ennél is fölényesebb győzelemnek örülhettek a mieink a megyei rangadón. A Decs ellenében Berkes, Papp, Szabó, Grószpéter, Fodor,
Balázs, Antal és Dudás győzött, három remink
volt – Nevednichy, Vidéki és Györkös –, és ismét
becsúszott egy vereség – ezúttal az első táblán.
Végeredményben 9,5 – 2,5-re győzött az ASE.
Régebben rangadó lett volna, ma már nem az
a Honvéd elleni összecsapás. Ennek megfelelően
a pesti csapatbajnokin is győzött a piros–kék
gárda, melyben Berkes, Szabó, Grószpéter, Balázs és Lizák nyert, öten – Papp, Fodor, Csom,
Vidéki és Györkös – döntetleneztek, ketten pedig vereséget szenvedtek.
Lapzártánkkor a paksi gárda Komáromban
ült asztalhoz, és 8-4-re győzött.
Friss hír még, hogy a brazíliai Caldas Novasban megrendezett korcsoportos sakkvilágbajnokságon a 14 éves fiúk versenyében Antal
Tibor Kende 132 versenyző közül bronzérmet
szerzett.
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Babahírek
Kiss Dominik vagyok, Dunaújvárosban születtem 2011. november
1-jén este tizenegy órakor, 4000
grammal és 53 centiméterrel. A
család második gyermekeként,
sok próbálkozás és várakozás
után sikerült világra jönnöm.
Nagy súlyom ellenére egy óra leforgása alatt
megszülettem, és én ordítottam leghangosabban
csecsemőtársaim között. „Pocaklakó” korom óta
folyamatosan izgek-mozgok. Nővérkém nagyon
szeret, és már alig várta, hogy a kezében tarthasson. Anyukám a háztartás vezetésével van elfoglalva, apukám Kiss Gábor, a külső technológiai
osztályon területfelelősként dolgozik.
Molnár Ádámnak hívnak, Szekszárdon születtem 2011. október
26-án, 3600 grammal és 53 centiméterrel. Én voltam anyukám
születésnapi ajándéka. Második
gyermek vagyok a családban,
Ákos bátyám két és fél éves. Jó kisbaba vagyok, szeretek enni, és szépen gyarapodik
a súlyom. Anyukám Molnárné Hingl Márta Judit
pedagógus, apukám Molnár János, 2007 óta műszerészként dolgozik az automatika osztály elosztói rendszerek csoportjában.
Tar Nimród vagyok, 2011. október 17-én, az előre jelzett időpontnál három héttel korábban
születtem Szekszárdon. Súlyom
2680 gramm, a magasságom 50
cm. Nyugodt, békés környezetbe
születtem, ezért nagyon jól érzem
magam, elégedett baba vagyok. Az étvágyam
határtalan, ha tele van a pocakom, és ráadásul
a szüleim karjában is lehetek, sok mosollyal és
elégedett pillantásokkal fejezem ki jó közérzetemet. Imádok a figyelem középpontjában lenni, és
nagyon szeretem a kényeztetést. Amit nem szeretek: a pelus csere, a fürdetés, az egyedüllét és a
hasfájás. Édesapám Tar István Viktor, aki műszerész a biztonsági rendszerek osztály hőfokmérés
csoportjában.
Tóth Ádám a nevem, a szekszárdi
kórház szülészeti osztályán jöttem
a világra, 2011. november 13-án.
Születéskori súlyom 3350 gramm
volt, a magasságom 55 centiméter.
Nagyon jó étvágyú kisbaba vagyok. Aludni nagyon szeretek, de
szívesen töltöm az időt egy kis nézelődéssel is, és
szeretek figyelni a körülöttem történő eseményekre, hangokra. Az apukám Tóth Tibor, berendezés
technikusként dolgozik a gépész műszaki osztályon.
Nevünk
Vájer
Hanga és Vájer
Csenge, ikerlányok vagyunk.
2011.
október
7-én egy perc különbséggel születtünk a szekszárdi kórházban.
Mindketten 52 centiméter magasak vagyunk, a
súlyunk különböző, 2440 gramm és 2590 gramm.
Szeretünk enni, aludni, kedvenc időtöltésünk:
evés közben nézelődni, altató éneket és zenét
hallgatni. Szüleink huszonnégy órás műszakban
állnak rendelkezésünkre. Apukánk Vájer Attila, a
sugár- és környezetvédelmi főosztály dozimetriai
osztályán dolgozik mint szolgálatvezető.
LILI

Hármas ikrek karácsonya
Munkatársunk, Nagy Attila 2005-ben
került az atomerőmű armatúra és csővezeték karbantartó osztályára.
Felesége, Márti a városi vízmű
laborjában dolgozik. A házaspárnak 1998. november 23-án
született meg három gyermeke: Eszter, Dóri és Marci. A
közeledő ünnepek kapcsán
beszélgettünk édesapjukkal,
aki azt is elárulta, hogy a ma
már 13 éves gyermekekkel hogyan készülnek a karácsonyra.
Attila egyetlen dologra biztosan
vágyott, amikor megtudta, hogy ikreik lesznek, mégpedig arra, hogy a személyiségük
eltérő legyen. Kívánsága valóra vált, a gyerekek ugyanis a közös születésnapot és családnevet leszámítva, szinte minden másban
különböznek egymástól.
A lányok, a barna hajú Eszter és a szőke
Dóri sokáig twirlingre jártak, szüleik az ország legtávolabbi pontjaira is elvitték őket
fellépéseikre. Idővel Eszter hobbit váltott, és
kosárlabdázni kezdett. Ez a fajta sport talán
jobban is áll az egyéniségéhez, hiszen apja
elmondása szerint elég erős jellem, aki mindig kiharcolja a maga igazát. Szerinte a lánya
igazi küzdőszellem, ezt az adottságát pedig
nagyszerűen kamatoztathatja a versenysportok terén. A kosárlabdára valamivel később
Dóri is áttért. Vele kapcsolatban Attila elsősorban a maximalizmusát emeli ki. Ő az, akire
rá kell parancsolni, hogy ne vigye túlzásba a

tanulást. Legyen szó akár a twirling bot használatáról, számtanról vagy helyesírásról, Dóri
mindenben a legjobbat akarja nyújtani, és
ezért mindent meg is tesz. A matematikához
mindkét lánynak kiváló érzéke van. Dóri pedig egy olyan versenyen is továbbjutott, amelyen a legkülönfélébb tantárgyakból kérték
számon a diákok tudását – így a felkészülés
helyett, elsősorban a már meglévő, általános
műveltségükkel bizonyíthattak.
Marci a foci szerelmese volt sokáig, de kipróbálta az íjászatot és a kajakozást is. Lassan
egy éve már, hogy cselgáncsozással tölti a
szabadidejét, talán nem véletlenül. Attila tíz
éven át volt dzsúdó-edző mielőtt úgy döntött, szabad perceit inkább családjával kívánja tölteni. Marci igazi örökmozgó, a sportágválasztásnál is arra kellett törekedni, hogy
minél jobban megmozgassa, kifárassza, amit
csinál. Amikor pedig megtalálja azt, amiben

kedvét leli, akkor órákon át képes lefoglalni
magát. Így van ez a logikai és építőjátékokkal
is. Egy-egy legó játék megépítése, vagy
képkirakó összeállítása már egészen
kicsi korában segítség nélkül ment
neki.
Ami gyerekszemmel talán
hátrány, azt a szülők rendkívüli
módon értékelik. Mivel mind egy
osztályba járnak, így egyetlen házi
feladat vagy dolgozat sem maradhat titokban. Szerencsére megvan
köztük az összetartó erő is. Ha egyikük kap valamit, egyből gondol a testvéreire is. Ez alól természetesen kivételt jelent
a csokoládé, amit Marci a ház bármely szegletében megtalál és elfogyaszt, mire eszébe
jutna az osztozkodás. A rohanós hétköznapok
között, egy-egy nyaralás jelenti az igazi kikapcsolódást a család számára. Ilyenkor végre kipihenhetik magukat, majd újult erővel
folytathatják mozgalmas életüket.
A hármas ikrek a karácsonyra saját készítésű rajzokkal készülnek, édesanyjuk pedig
nagy mennyiségű mézes kaláccsal. Az első
adagok nem érik meg az ünnepeket, és a karácsonyfáról is ezek fogynak el leghamarabb.
A szentestét hagyomány jelleggel otthon
töltik, egy nagy bogrács halászlé társaságában. Ajándékba a lányok szép ruhákat, Marci
pedig újabb kirakóst szeretne. Az ezt követő
napokban végiglátogatják a nagyszülőket és
unokatestvéreket, az ikrek a kisebb gyerekekkel is nagyon jól eljátszanak.
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Karácsonyi ízkavalkád
Karácsonykor Jézus
Krisztus születésére
emlékezik a keresztény
világ. A nem vallásos, de keresztény kultúrkörbe tartozók számára is a szeretetet, békességet, a családi
együttlétet jelenti.
A karácsonyi ünnepkörhöz – a vallási szokások mellett – a bőséges lakomák
is hozzátartoznak. A Magyarországra ma
jellemző étkezési kultúrában keverednek
régi nemzeti hagyományaink és az idők
folyamán más népektől átvett egyéb szokások. Elődeink az ételek közül előnyben
részesítették azokat, amelyek bőséget, jó
termést ígértek a háziaknak. Ilyen volt a
bab, a borsó, a lencse, a mák és a dió, valamint pikkelye miatt a hal. A fokhagyma
számukra az egészséget, a méz az élet
édességét jelentette, az alma pedig a család összetartozását szimbolizálta.
Régebben az ünnepi asztalon a húsétel
minden esetben sertés volt. A szárnyas
ugyanis hátrafelé kapar, ami rossz előjelnek számított. A néphit szerint szilveszterkor sem mindegy, hogy mi kerül az asztalra. A hallal elúszik a szerencse, a szárnyas
nem változtatott jól bevált szokásain, a
nyúl pedig elinal. Ismét marad tehát a malac, ami kitúrja a jólétet. Ma már azonban
karácsonykor és szilveszterkor is többek
között pirosra sült kacsák, libák, töltött
csirkék és – angolszász befolyásra – fejedelmi pulykák az ünnepi asztalok díszei,
hidegen és melegen egyaránt.
Halászlevet – ami egyébként hallé, hiszen nem halászból, hanem halból készítik – , vagy a Jókai Mór és Móra Ferenc ál-

tal szívesebben „halászos lének” nevezett
ételt csak a XIX. század eleje, a paprika
elterjedése óta készítenek. Hagyományos
konyhánkban népszerűek a káposztából
készült ételek, amelyek páratlan előnye,
hogy szinte mindenki szereti, jó előre elkészíthetőek, sokáig elállnak, és a felmelegítés sem árt nekik.
A mákos guba szintén a paraszti hagyományokból ered, csakúgy, mint a diós
és mákos bejgli, amelyek a mai napig kifejezetten ünnepi, legfőképp karácsonyi süteménynek számítanak a mézeskalácshoz
hasonlóan. Jellegzetes illata ünnepi hangulatot csempész otthonainkba.
Gyümölcsös ételek, húsok és italok
nagyszerű ízesítői a vanília, a fahéj, a
gyömbér. A szegfűszeg kiválóan alkalmas
narancsok díszítésére, tovább fokozva az
ünnepi illatokat és hangulatot. Az egyéb
gyümölcsök ilyenkor leginkább aszalva
vagy kandírozva kerülnek asztalainkra. A
száraztermésűek közül a mogyoró, a gesztenye, a mandula a leginkább közkedvelt.
A csokoládé a húsvéthoz hasonlóan
karácsony idején is fontos szerepet kap. A
karácsonyi desszertek közül a szaloncukor a legjellemzőbb Magyarországon, amelynek eredete a reformkorra
nyúlik vissza. A karácsonyfát ugyanis
a lakások „szalonjaiban” állították
fel, és a fán lévő csomagolt cukorkák
emiatt kapták a szaloncukor nevet. A
szegényebb családok karácsonyfáit házi
készítésű szaloncukrok díszítették.
Régóta szokás volt a házakat télidőben valamilyen gerendára felfüggesztett zöld növénnyel ékesíteni, utalva

ezzel a reményre, az újrakezdésre. A karácsonyi fenyőállítás alig százötven éve,
egyes források szerint Brunszvik Teréziának köszönhetően honosodott meg hazánkban. A fákra helyezhető karácsonyfaégőket pedig Edison segédje, Edward
Johnson találta fel 1882-ben.
A karácsony a kereszténységnek – a
húsvét mellett – a második legnagyobb,
a legtöbb ember számára azonban az év
legjelentősebb és leginkább várt ünnepnapja. Ennek egyik oka vélhetően, hogy
karácsonykor elterjedt szokássá vált megajándékozni szeretteinket. Ezt a szép szokást az üzletek sajnos az elmúlt esztendőkben fogyasztási lázzá torzították, háttérbe
szorítva az ünnep hagyományos és valódi
lényegét. Fontos lenne, hogy a bevásárlás
mellett az ünnep valódi üzenetére is újra
figyelmet fordítsunk.
Szeretetben és békességben
gazdag boldog karácsonyt kívánunk minden kedves olvasónknak!
T.-P.A.M.

