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Újabb rekorderedményekről számolt be az atomerőmű

A magyar villamosenergia-termelésben
közel három évtizede nélkülözhetetlen
szerepet betöltő PA Zrt. évindító országos
sajtótájékoztatót tartott Budapesten, a
Magyar Tudományos Akadémia székházában, 2011. február 1-jén. A rendezvényen
Mittler István, a társaság kommunikációs
igazgatója köszöntötte a média képviselőit,
majd Baji Csaba, a PA Zrt. Igazgatóságának elnöke, az MVM Zrt. vezérigazgatója
és Hamvas István, a PA Zrt. vezérigazgatója
számolt be a múlt év eredményeiről és az
idei célkitűzésekről.
Baji Csaba a társaság igazgatóságának
elnöke beszéde elején kiemelte, hogy
a paksi atomerőmű számára a 2010-es
év volt az eddigi legsikeresebb év. Mint
mondta, ez az eredmény jól látható a számokban, hisz az erőmű 2010-ben 15 761
GWh villamos energiát termelt. A tavalyi
évben a vállalat árbevétele 165,2 milliárd
forint volt. A PA Zrt. részesedése a hazai
villamosenergia-termelésből 42,1%. Az
1 kWh-ra jutó 11,16 forintos villamosenergia-árbevétel alapján elmondható, hogy a
paksi atomerőmű továbbra is hazánk
energiaellátásának meghatározó és legolcsóbban termelő egysége.
Örömmel számolt be arról, hogy szintén
jó eredményt mutatnak a 2010-es évet jellemző biztonsági mutatószámok, melyek
egyben jó alapul szolgálnak ahhoz, hogy az
atomerőmű a tőle elvárt követelményeknek
a továbbiakban is megfeleljen. Hangsúlyozta, hogy a paksi atomerőmű betölti küldetését, mely szerint hazánk energiaiparának
a legolcsóbban termelő erőműve, tartósan,
kiszámíthatóan, biztonságosan működik,
és szolgálja a társadalom érdekeit.
Hamvas István, a Paksi Atomerőmű Zrt.
vezérigazgatója tájékoztatóját hasonlóképpen a rekordteljesítmény ismertetésével
kezdte, majd említést tett arról, hogy az erőmű negyedik blokkjának 1987-es üzembe
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A Paksi Atomerőmű Zrt. (PA Zrt.) már
a tavalyi évindító sajtótájékoztatón
is arról számolt be, hogy az addigi
legmagasabb termelési eredményt
érte el. Az idei országos sajtótájékoztatón újabb rekorderedményekről
adtak hírt. A társaság az eddigieknél
sikeresebb gazdasági évet zárt 2010ben, mely a termelési eredmény mellett megmutatkozott a rendelkezésre
állás és a társadalmi elfogadottság
tekintetében is.

helyezése óta a paksi atomerőmű markáns,
meghatározó szerepet játszik az ország villamosenergia-termelésében. Mint mondta,
a paksi atomerőmű a múlt évben végrehajtott számtalan fejlesztését, biztonságnövelő
intézkedéseit oly módon oldotta meg, hogy
azok hatása az értékesítési számadatokban
nem érződött.
Az atomerőmű termelése az elmúlt
években növekvő tendenciát mutatott,
ami abból következett, hogy az atomerőmű
blokkjain a teljesítmény növelését 2006-tól
2009-ig folyamatosan valósították meg. A
2010-es év volt az első, amikor mind a négy
blokk megnövelt teljesítményen, vagyis
egyenként 500 MW villamos teljesítményen üzemelt. Az 1. blokk első párhuzamos kapcsolása óta 351 100 GWh villamos
energiát termelt az erőmű. Stratégiájában
2003 óta a hatékonyság javítása az elsők
között szerepel.
A paksi atomerőmű a termelés mellett
a rendelkezésre állás tekintetében is rekordot ért el a tavalyi évben. A rendelkezésre állási mutató a kihasználtság jelzőszáma, mely az atomerőmű történetében
elérte a legmagasabb értéket: az atom-

erőmű átlagos teljesítménykihasználási
tényezője közel 90%. Ez köszönhető többek között az erőmű hatékonyságnövelő
intézkedéseinek. A számtalan munka és
az üzemidő-hosszabbításra való készülés
mellett csökkent a főjavítási napok száma
és nőtt az üzemelő napok száma. Hamvas
úr fontosnak tartotta kiemelni, hogy az
eredményeket nem „sikereket hajszolva”, hanem a biztonság elsődlegességé-

nek megtartásával
érték el. Mindezt
alátámasztja az a
biztonsági mutatórendszer, melyet a
WANO (Atomerőműveket Üzemeltetők
Világszövetsége) és
a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség
útmutatása alapján
a magyar nukleáris
hatósággal, az Országos Atomenergiahivatallal egyeztetve
alkalmaznak. Ezek
szerint az atomerőmű biztonsági színvonala az utóbbi időben javuló tendenciát mutat. Az erőműben az elmúlt évben nem történt olyan
esemény, amely a Nemzetközi Nukleáris
Esemény Skálán (INES) jelezhető lett volna. A WANO által meghatározott munkabaleseti mutatók tekintetében szintén
javuló eredmények mutatkoztak.
A részvénytársaság vezérigazgatója a
2011. év kihívásai között hangsúlyozta,

hogy az atomerőműnek a továbbiakban
is alapfeladatát ellátva, biztonságosan és
gazdaságosan kell üzemelnie. Emellett
nagyon fontos feladat az üzemidő-hoszszabbítás és az építendő új atomerőművi blokk(ok), vagyis a bővítés előkészítő
munkáinak a végrehajtása. Az erőmű a
biztonságtudatosság érvényesítésével készül a plusz húszéves üzemidőre, ennek
részeként néz elébe a 2012 elején sorra
kerülő – rendszeresen ismétlődő – nemzetközi vizsgálatnak.
Az üzemidő-hosszabbítás kapcsán a
2011-es évről meghatározó évként beszélt.
Tekintettel arra, hogy a program munkái
2010-ben a tervek szerint haladtak, az 1.
blokk üzemidejének húsz évvel történő
meghosszabbítását célzó engedélykérelmet 2011 decemberéig beadják az Országos Atomenergia-hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatóságához.
Az új blokk(ok) építése, a finanszírozási
háttér kialakítása, a projekttársaság létrehozása és a szállítói tender kiírása, a bővítés előkészítése a Lévai-projekt keretében
történik. A projekt munkálatokat folytat a
telephely- és a környezetvédelmi engedély
ügyében, valamint a műszaki, elemzési, jogi, kommunikációs és gazdasági feladatok
terén.
Hamvas úr tájékoztatást adott arról,
hogy 2009 októbere óta az atomerőmű működéséről és a bővítés tervéről
a lakosságot egy mozgó kiállítás, ún.
interaktív kamion segítségével tájékoztatják. Az indulás óta a kamion közel
150 településen járt és 60 ezren tekintették meg. A kamion iránt rendkívül
nagy érdeklődés mutatkozik. Az évente
végzett közvélemény-kutatások szerint
a lakosság bizalma a korábbi évekhez
hasonlóan töretlen. 2010-ben a paksi
atomerőmű társadalmi elfogadottsága
az eddigi évekhez képest a legmagasabb
(78%) volt. Ez alapján elmondható, hogy
a magyar lakosság több mint háromnegyede egyetért azzal, hogy Magyarországon atomerőmű működik.
A beszámolót követően Baji Csaba, az
igazgatóság elnöke, Hamvas István vezérigazgató és Mittler István kommunikációs
igazgató válaszolt a média részéről feltett
kérdésekre, melyek elsősorban a bővítéssel kapcsolatban merültek fel (finanszírozás, tenderkiírás, projekttársaság, telephely), valamint az atomerőmű termelési,
gazdasági eredményeit és üzemeltetését
érintették.
Lovásziné Anna

Vezetői fórumon értékelt Hamvas István vezérigazgató
A Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója 2011. január 26-án megtartotta idei első vezetői fórumát, melyen
részletesen szólt az elmúlt esztendő
biztonsági, termelési és gazdasági
mutatóiról is.

Az Országgyûlés Fenntartható Fejlõdés Bizottsága
a paksi atomerõmûben ülésezett
Az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottsága 2011. február 8-án kihelyezett ülést tartott a
paksi atomerőműben. A bizottság tagjait a Paksi Atomerőmű Zrt. cégvezetése fogadta. Az ülés
során Kovács Pál energetikáért felelős helyettes államtitkár, a Magyar Villamos Művek Zrt. részéről Nagy Sándor termelési vezérigazgató-helyettes, a Paksi Atomerőmű Zrt. részéről Hamvas
István vezérigazgató és Radnóti István biztonsági igazgató adott tájékoztatást a résztvevőknek
az atomerőmű működéséről, környezetbiztonsági helyzetéről, a küszöbön álló üzemidő-hoszszabbításról, a tervezett új blokk(ok) létesítéséről, valamint a környezetvédelmi fejlesztésekről. A
tájékoztató után a bizottság tagjai üzemlátogatáson vettek részt, majd Bátaapátiba látogattak,
ahol a Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolót tekintették meg.

Hamvas István elmondta: fontos, hogy
a cégen belüli kommunikáció megelőzze a nyilvánosság elé történő kiállást.
Ismertette termelési eredményünket,
mely minden eddigit felülmúlóan alakult
(15 761 GWh). Ez 2,2%-os emelkedés a
2009-es, akkor szintén rekordnak számító termeléshez képest, ugyanakkor
árbevételünk ennél nagyobb, 7,2%-os
mértékben emelkedett. A jó eredményhez a többletteljesítményen túl hozzájárult a racionális gazdálkodás is. A paksi
áram értékesítési ára 1992 és 2010 között
– tavalyi árakon számolva – alig változott.
Érdekességképpen elhangzott: az eddig
megtermelt teljes paksi árammennyiség
hazánk 8–9 éves fogyasztását fedezné.
Hamvas István ezt követően a teljesítménykihasználási tényezőről (tkt) beszélt.

Ezzel kapcsolatban is csúcsról számolhatott
be, hiszen a cég fennállása során még nem
fordult elő, hogy a tkt közel 90%-os legyen.
Emellett pedig óriási eredmény, hogy tavaly nem volt INES-1 vagy a fölötti besorolású eseményünk, ami pedig egyértelműen
szakembergárdánk hozzáértésének és a jól
szervezett munka
eredménye.
Ami a cég stratégiai feladatainak
végrehajtását illeti, a vezérigazgató
szerint jól haladt
az üzemidő-hoszszabbítási program, reális cél,
hogy decemberig
beadjuk az Országos Atomenergiahivatal Nukleáris
Biztonsági Igazgatóságához az
1. blokk üzemidejének meghoszszabbítását célzó

engedélykérelmet. A tervezett bővítés kapcsán úgy fogalmazott: a csendes, szorgalmas
háttérmunka időszakát éljük. Ami rajtunk áll
ebben a projektben, azt eddig is megtettük,
az együttműködők munkáját pedig legjobb
tudásunk szerint segítjük.
Folytatás a 2. oldalon.
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mondta, hogy ez a díj kizárólagosan személyre szól, oklevéllel és arany pecsétgyûrûvel
párosul. Az kaphatja meg, aki az elmúlt idõszakban kimagasló eredményeket ért el az
irányítása alatt lévõ cég, vállalkozás révén, és
emberileg is dicséretes, kiemelkedõ vonásokkal jellemezhetõ. A díjat nem adják ki minden évben rendszeresen, hanem csak abban
az esetben, ha arra érdemes személyt találnak a megyében, ill. a régióban. A múlt évben kifejtett (természetesen az eddigi, a régióért, annak sport-, kulturális, gazdasági stb.
életéért tett) tevékenysége alapján Tolna megyébõl Süli János nyerte el a
Dél-dunántúli Régió Vállalkozója díjat.
Süli János a díj átvételekor kifejezte köszönetét, és hangsúlyozta, hogy
ez az elismerés annak a
közösségnek is szól, aki
ebben a munkájában
mellette állt, hisz mindezt nem tudta volna elérni az atomerõmû kollektívája és a tulajdonos, az
MVM Zrt. támogatása
nélkül.
A kitüntetéshez gratulálunk Süli János vezérigazgató-helyettes úrnak!
LAnna
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A Dél-dunántúli Régió Vállalkozója díjjal ismerték el Süli Jánosnak, a Paksi Atomerõmû
Zrt. vezérigazgató-helyettesének a régióban
kifejtett tevékenységét. Az ünnepélyes díjátadóra a Szekszárdon tartott iparkamarai
rendezvényen került sor 2011. január 27-én.
A Dél-dunántúli Régió Vállalkozója díjat a
Dél-dunántúli Kereskedelmi és Iparkamarák
Szövetsége alapította, és odaítélésére Tolna, Baranya és Somogy megyébõl egy-egy javaslatot
tehettek a kamarák. A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara titkára, Hága László el-

Évértékelõ állománygyûlés
Az Atomerőmű Tűzoltóság és az Atomerőmű
Mentőszolgálat 2011. január 19-én tartotta
a 2010-es évet értékelő állománygyűlését,
melyre meghívást kaptak a Paksi Atomerőmű
Zrt. és az Atomix Kft. vezetői, a megye tűzoltóságainak parancsnokai és mindazon szervezetek vezetői, képviselő, melyekkel az Atomerőmű Tűzoltóság partnerkapcsolatban áll.
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A megjelenteket Bőhm Péter parancsnok, az
Atomerőmű Tűzoltóság vezetője köszöntötte,
majd átadta a szót Szinger Csabának, az
Atomix Kft. ügyvezető igazgatójának, aki a kft.
szervezeti módosításairól, az üzletágak tevékenységéről, köztük a tűzoltóságnak az Atomix
Kft.-ben betöltött helyéről és szerepéről tartott
tájékoztatást. Hangsúlyozta, hogy a múlt évben jelentős fejlődésen ment át a kft., és egyértelműen nagyon sikeres évet tudhatnak maguk mögött.
Bőhm Péter a következő Goethe-idézettel kezdte prezentációját: „Bármihez, amit megtehetsz
vagy megálmodsz, fogj hozzá. A merészségben
zsenialitás, erő és varázslat rejlik.” Véleménye
szerint ez a gondolat jellemző
a tűzoltóságra, hisz számos új
szakmai tevékenység, kezdeményezés elindítói, megvalósítói voltak. Ezzel a szemlélettel és cselekvési móddal
nemcsak a saját tűzoltóságuk, de számos hivatásos és
önkéntes tűzoltóság fejlődését segítették. A parancsnok
úr beszámolt többek között a
szervezet jogi helyzetéről, széles körű tevékenységéről,
ahol első helyen áll az atomerőmű tűzmegelőzési feladata, a tűzoltás és a műszaki
mentés. Kiemelte az üzemi személyzettel való
közös gyakorlatokat, és említést tett a vörösiszap okozta károk felszámolási, helyreállítási
munkáiban való részvételről. Az állomány létszámának alakulása kapcsán elmondta, hogy
az utóbbi évekhez hasonlóan a múlt évben is
kis számban történt változás. Jelezte, hogy várhatóan egy időben fogja az állomány a nyugdíjas korhatárt elérni, és ennek zökkenőmentes
megoldására már most keresik a lehetőségeket. A továbbiakban szólt az ügyviteli feladatokról, a járandóságokról, a képzésekről, a
gyakorlatokról, versenyekről és kitért többek
között a műszaki háttérrel és a humán erőforrással kapcsolatos témákra. Elmondta, hogy a
megnövekedett riasztások a városi segítségnyújtások, a liftből mentések és mentőszolgálat iránti igények emelkedéséből adódtak. Jövőbeli fő feladataik közt említette a helyismereti foglalkozások, a hivatásos és üzemviteli személyzettel való közös gyakorlatok folytatását, a
bővítésre történő felkészülést, a vezetők képzését, és bejelentette a többéves munka eredményeként megvalósuló bevetési irányítási

pont életbe lépését. Örömmel adott hírt az
„Atomerőmű Tűzoltóság” emlékérem adományozásáról, amit a tűzoltók egymás közti szavazata alapján, most, az első alkalommal Puxler
István szerparancsnok nyert el.
Dr. Szvitán Gábor mentőorvos az Atomerőmű
Mentőszolgálat múlt évi tevékenységéről tartott beszámolót. Feladatuk közt elsőként említette a sugárszennyeződést is elszenvedett sérültek mentesítését és az akut betegellátást. A
kiterjesztett biztonsági intézkedések kapcsán
beszélt a sürgősségi táska, a defibrillátor és a
végtagrögzítő készlet beszerzéséről, alkalmazásáról. Elmondta, hogy a múlt évi 152 riasztás
némi emelkedést jelent az előző évi riasztásokhoz képest. Többségben baleseti ellátást végeztek, de égési, áramütéses és belgyógyászati esetekben is végeztek segítségnyújtást.
Szvitán Gábor tájékoztatást adott továbbá a
képzésekről, a helyismeret fontosságáról, a közös gyakorlatokról, valamint a betegellátáshoz
szorosan nem köthető tevékenységekről, mint
például az elsősegélyképzésekről és bemutatókról.

Vezetõi fórumon értékelt
Hamvas István vezérigazgató
Folytatás az 1. oldalról.
A Lévai-projekt tavaly fontos elõkészítõ tevékenységet folytatott a leendõ projekttársaság létrejötte és a beszállítói tender kiírása tárgyában. Elindultak az engedélyeztetési elõkészületek is úgy a telephelyi, mint a
környezetvédelmi engedély késõbbi
megszerzése érdekében, s már töbFOTÓK: BODAJKI

Régiós tevékenység elismerése

bet tudunk a várható munkaerõigényrõl is.
A hatékonyságnövelés kapcsán öszszeállt egy akcióterv, mely sok jó ötletet tartalmaz. A változtatásokra való nyitottság jó példájának nevezte a
vezérigazgató a 10-11 évvel ezelõtt
elõször megfogalmazott teljesítménynövelési ötletet. Annak teljesíthetõségében sem volt mindenki a
kezdetekkor meggyõzõdve, de az
akadályokat közös erõvel elhárítottuk, s ma már élvezhetjük az akkori
merész gondolat gyümölcsét.
Az idei célok között említette a fõjavítási idõ további csökkentését a jelenlegi 146 napról úgy, hogy a biztonság ne sérüljön. Továbbra is fontos szempont a kiadások lefaragása,
valamint a tudatos létszámgazdálkodás bevezetése, a szükséges lépések komplex kidolgozása. Hamvas
István felhívta a figyelmet a 2012ben esedékes, 3. WANO partneri
vizsgálat közeledtére, mely kapcsán
fontosnak tartja a felkészülést, a folyamatban lévõ megelõzõ önvizsgálatot. Végezetül beszélt az anyacégnél bekövetkezett szervezeti változásokról is. Hangsúlyozta: felelõs-

ségünket és jogainkat, nukleáris engedélyesi mivoltunkat a változtatások nem érintik. Az, hogy minden
leánycégnek lesz egy „közvetítõje”
az anyacég vezetésében, azt mutatja, hogy az MVM mindenben partnere kíván lenni a vállalatcsoportnak. A cél a lehetõ leghatékonyabb
mûködési modell elérése, s ezen keresztül az, hogy a társaságcsoport
meghatározó piaci szereplõ legyen
az elkövetkezõ idõszakban is. Erõsebbé kell válnia az MVM Csoportnak ahhoz, hogy fel tudjunk vállalni olyan beruházásokat, mint a paksi atomerõmû bõvítése, és ebben feltétlenül mi magunk is érdekeltek
vagyunk - fogalmazott Hamvas István vezérigazgató.
Vöröss Endre

Fiatal kutatót támogat az MVM Zrt.
Idén már harmadik alkalommal hirdetik
meg a példaértékű kezdeményezéssé vált
Lendület Programot, kimagasló teljesítményű, fiatal kutatók számára – jelentette be
Pálinkás József, a Magyar Tudományos
Akadémia elnöke, január 11-én, Baji Csabával, a Magyar Villamos Művek (MVM) Zrt.
vezérigazgatójával közösen tartott budapesti sajtótájékoztatón.

Mint a tájékoztatón elhangzott: a nyertesek
ígéretes kutatási programokra alapíthatnak
nemzetközileg is versenyképes, új kutatócsoportokat akadémiai intézetekben vagy
egyetemeken. A gazdasági élet szereplői –
felismervén az akadémiai kezdeményezés
jelentőségét – folyamatosan tesznek felajánlásokat nyertes kutatók kutatócsoportjainak támogatására.
Pálinkás József szerint óriási verseny folyik a
tehetséges kutatókért Európában és a világban, ők jelentik ugyanis egy-egy ország számára a jövőt, nem csupán a tudományban
és a fejlesztésben, hanem a közéletben is. A
Lendület Programra 2009-ben 28, 2010ben 22 pályázat érkezett, közülük az elbírálást követően az első évben öt, tavaly hét kutatócsoport alakult. A pályázat nyertesei által létrehozott kutatócsoportok számos rangos folyóiratban publikálták tudományos
eredményeiket, és külső pályázatokon öszszességében több támogatást nyertek el,
mint amennyit az Akadémiától kaptak. Idén

a programot az MTA az egyetemekre is kiterjesztette. Az új pályázatok finanszírozására
idén rendelkezésre álló 600 millió forint fele
fordítható akadémiai kutatóintézetekben,
másik fele pedig hazai egyetemeken induló
Lendület-kutatócsoportok támogatására. A
korábbi pályázatokkal együtt az Akadémia
évi 1,1 milliárd forintot fordít a programra. A
programban elnyerhető maximális összeg
évi 60 millió forint.
Baji Csaba, az MVM Zrt. vezérigazgatója a
rendezvényen elmondta, hogy a cég 2013ig, évi 5 millió forinttal támogatja az egyik tavalyi nyertes, Gali Ádám napelemekkel öszszefüggő kutatásait. Az eredetileg villamosmérnökként végzett, majd fizikából doktorált Gali Ádám olyan költséghatékony és környezetbarát, harmadik generációs napelemek kifejlesztésén dolgozik, amelyek nagymértékben javíthatják a jelenlegi napelemek hatásfokát.
Gali Ádám pályázata kivívta a
vállalat elismerését, hiszen
eredményei a megújuló energiák térnyeréséhez járulhatnak hozzá, amit kiemelten jelentősnek minősít az MVM
Zrt. vezetése. Baji Csaba kiemelte még, hogy az MVM
Csoport elkötelezett a tehetséges szakemberek ösztönzése iránt. A legnagyobb nemzeti energetikai vállalatként

kötelességének érzi, hogy támogassa a jelen és a jövő szakembereinek továbbképzését és tudományos munkáját. A vezérigazgató megjegyezte, hogy a magyar gazdaság fellendítéséhez elengedhetetlen az energiaipari fejlesztések beindítása, ami egyre több és
magasabb színvonalú hazai szaktudást igényel. A vezérigazgató jelezte azt is, hogy az
MVM Zrt. és leányvállalata, a Paksi Atomerőmű Zrt. évek óta jó kapcsolatot ápol a Magyar Tudományos Akadémiával. A tudós testület és a vállalatcsoport közös célja a hazai
műszaki értelmiség támogatása, valamint
elismerésének biztosítása, és e szerepvállalás különösen jelentős a paksi atomerőmű
tervezett bővítése okán is. A vállalatcsoport
tagjai éves szinten százmillió forintos nagyságrendben támogatják a hazai oktatást és
a kutatásfejlesztést.
Mayer György

Meghatározó marad az atomerõmû
Radnóti István, a PA Zrt. biztonsági igazgatója
megköszönte az Atomerőmű Tűzoltóság munkáját, és kiemelte a tűzoltóknak a sürgősségi ellátásban, a feszültség alatti tűzoltásban és a
mobil bevetési irányítási pont kialakításában
megnyilvánuló élenjáró tevékenységét. Az
atomerőmű üzemeléséről szólva elmondta,
hogy az 2010-es évben az erőmű történetének
legjobb termelési eredményét érték el. A rekordnak számító 15 761 GWh villamosenergiatermeléshez hozzájárult a blokkokon megvalósított teljesítménynövelés, valamint a hatékonyságot jelző rendelkezésre állási mutató, ami a
múlt évben elérte a 89,96%-ot. Az erőmű bővítése kapcsán elmondta, hogy a Lévai-projekt
feladata a tenderkiírás, melynek értékelését
2012. év végéig kell elvégezni. Radnóti István
hangsúlyozta, hogy a tűzoltóság részese az
atomerőmű biztonságának, és működésének
jelenlegi módja a jövőben is szavatolja a magas
szintű szakmai munkát. A tűzoltók jól felkészültek, képzettek, a technikai ellátásuk biztosított,
és az atomerőmű érdekében minden időben
rendelkezésre állnak.
Lovásziné Anna

Az Energiapolitikai hétfő esték című rendezvénysorozat idei első, január 10-i előadásán
Bencsik János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára a kormány energiapolitikájáról tartott előadást. Az előadást minden eddiginél nagyobb érdeklődés kísérte, aminek Járosi
Márton elnök szerint a téma fontossága mellett
az is az oka, hogy kormányzati energiapolitikus
most először fogadta el meghívásukat.
Előadásában Bencsik János többek között kiemelte, hogy a világ, Európa és benne Magyarország energiaigénye az előrejelzések
alapján a jövőben tovább növekszik, ugyanakkor a fosszilis energiaforrások ezt az igényt
hosszú távon a hozzáférhetőség fokozatos
romlása következtében egyre magasabb áron
tudják majd csak kielégíteni. A fosszilis energiaellátottság szempontjából Magyarország
gazdasága és lakossága kiemelten sérülékeny
helyzetben van a köztudottan nagymértékű
földgázimport-függőség következtében. Részben ezért, részben az emberi lét peremfeltételeinek szükségszerű védelme érdekében a
fenntarthatóság kritériumait is figyelembe kell
venni, és be kell emelni Magyarország energiastratégiájába. Az ország 2030-ig tartó
energiastratégiájáról szólva kiemelte, hogy

annak meg kell felelnie és ki kell szolgálnia az
elsődleges nemzeti érdekeket, vagyis garantálnia kell az ellátásbiztonságot, figyelembe
kell vennie a legkisebb költség elvét, érvényesítenie kell a környezeti szempontokat és biztosítania kell, hogy Magyarország nemzetközi
súlyával és erőforrásainak mértékével megfelelő arányban járulhasson hozzá a globális
problémák megoldásához. Ehhez csökkentenünk kell az energiaimport-függőséget, növelni
kell az állam szabályozó szerepét, a fogyasztóvédelem megerősítése mellett mérsékelni kell
a lakosság energiaszegénységét, és ösztönözni
kell a kapcsolódó iparágak hazai fejlesztését
is. A véglegesítés alatt álló Energiastratégia
2030-ig szóló programjáról elmondta: annak
kereteit a hazai gazdaságot meghatározó tényezők, a rendelkezésre álló erőforrások, a
társadalom teljesítőképessége és a geopolitikai lehetőségek jelölik ki. Ezek között a legfontosabb stratégiai céljaink a versenyképesség
biztosítása, a fenntarthatóság kritériumainak
való megfelelés és az ellátásbiztonság erősítése. Ezen legfőbb célok megvalósítását szolgálni hivatott eszközrendszer öt eleme a következő: megújuló energiaforrások felhasználásának növelése, atomenergia szerepének foko-

zása, regionális energetikai infrastruktúra fejlesztése, új energetikai intézményrendszer kialakítása, valamint az energiahatékonyság és
energiatakarékosság fokozásának kettőse.
Bencsik János előadásában megemlítette,
hogy világszerte növekszik az atomenergia szerepe az energiaellátásban, Európában jelenleg
150 nukleáris blokk üzemel, ám az előrejelzések szerint a következő 10–20 évben akár kétharmadával is növekedhet a számuk. A hazai
energiaellátásban ugyancsak kiemelt szerepe
van az atomerőműnek, bár azt is látni kell, hogy
az atomerőmű fűtőanyag-ellátása ugyanúgy
importból származik, mint a földgáz vagy a kőolaj jelentős része, vagyis beleszámít az ország
importfüggőségébe. Az államtitkár jelezte azt
is, hogy a paksi atomerőmű üzemidő-hosszabbításának előkészítése a végéhez közeledik, és
rövidesen dönteni kell az új blokk(ok) létesítéséről is. Az atomerőműben termelt villamos
energia jövőbeni felhasználása során fontos
lehet a közlekedés bizonyos részének átállítása
elektromos hajtású járművekre, valamint számítani lehet a hidrogén-előállítás során is az
így termelt áramra, az erre vonatkozó kutatásokkal is foglalkozni kell.
Mayer György
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A Paksi Atomerõmû Zrt. nukleáris ötpróbája

Az MNT évindító
elnökségi ülése

A szigetmonostori Csepregi testvérpáros nyerte a PA Zrt. játékát
2011. február 2-án a nukleáris ötpróba
következõ negyedévi eredményei alapján
Csepregi Péter (13. évf.) és Kristóf (12.
évf.) nyerte a játékot, akik jutalmul
erõmû-látogatáson vehettek részt.
A játék 2009-ben indult a
PA Zrt. szervezésében.
Lényege, hogy animációs
eszközökkel kell felépíteni egy egyszerûsített
atomerõmû-modellt, majd
azokból egy komplett
Csepregi Kristóf üzemet.

szerettünk volna eltölteni az erõmûben, de
így is nagy élmény volt a számunkra. Varga József (PA Zrt.) kísérõnktõl érthetõ és
egyértelmû válaszokat kaptunk a kérdéseinkre. Emberi ésszel felfogható volt a
tájékoztatás, amihez nem kellett különösebb szaktudás. Hallottunk az erõmû
történetérõl, jártunk a turbinacsarnokban
és a vezénylõterem nagy részét is körbejártuk. Csak fényképen láttuk
az erõmûvet, és öröm volt
mindezt élõben is látni –
folytatta az idõsebbik
Csepregi fiú.

– Honnan érkeztetek,
hogyan találtatok rá a játékra?

OBAMA ENERGIAMIXE
Barack Obama amerikai elnök ismertette
energetikai elképzeléseit az amerikai választópolgárokkal. A cél most az, hogy az
Egyesült Államokban felhasznált villamos
energia 80%-át „tiszta energia” tegye ki
2035-re. Obama azonban széles körűen
definiálja a „tiszta energia” kifejezést:
ugyanúgy belefér a nukleáris energia,
mint a szélenergia, a tiszta szén, a földgáz, illetve a napenergia.
(Forrás: POWER news)
LONDON EYE ATOMMEGHAJTÁSSAL
A londoni óriáskerék, a London Eye immár nukleáris energiának köszönheti napi áramellátását most, hogy az EDF
Energy átvette a népszerű turistaattrakció szponzoráló partneri szerepét. A cég
emellett a 2012-es olimpiát is ellátja
majd árammal, és a készülődés már meg
is kezdődött több britanniai atomerőmű
építése érdekében.
(Forrás: World Nuclear News)
ÚJFAJTA RÁKTERÁPIA AZ AREVÁTÓL
Az Areva újfajta rákterápiával szeretne
előállni, mely az ólom-212-re épülne. A
francia cég megkapta az engedélyt, hogy
kezdeti kísérleteket folytasson az egyébiránt 10,6 órás felezési idővel rendelkező
anyaggal. Az ólom-212 ipari folyamatok
közben nyerhető ki, például kiégett fűtőelemek reprocesszálása során. Ha orvosi
szemmel nézzük a terápiát, a következő
a lényeg: az alfa radioimmunoterápia keretén belül az ólom-212-t egy antitesthez
kapcsolják hozzá. Ez az antitest egy egyedülálló antigénhez kötődne, melyet rákos
sejtek hoztak létre. (A modern definíció
szerint minden olyan anyag antigén, amit
az adaptív immunrendszer felismer. Szorosabb értelemben, immunogén az az
anyag, ami választ képes kiváltani az immunrendszerből, míg az antigének olyan
anyagok, amik specifikus antitestekhez
kötődnek.) A fenti módszerrel elérhető,
hogy a normális szöveteket érő sugárzást
csökkentsük, ugyanakkor halálos dózisban részesítsük a rákos sejteket.
(Forrás: World Nuclear News, Wikipedia)
TERMEL A 20. INDIAI REAKTOR
Rákapcsolták az országos energiahálózatra a Kaiga atomerőmű 4. blokkját, ezzel 202 MWe-t adva az eddigi termeléshez. A teljes termelést (4385 MWe) ezzel
együtt 20 reaktor biztosítja jelenleg. Ez az
utolsó a hazai gyártmányú kisreaktorokból, hiszen a jövőben már a 700 megawattos verzióit fogják gyártani ugyanezeknek a reaktoroknak. Mind a 4. blokk,
mind a tavaly beindított testvére el vannak maradva az ütemtervhez képest a
fennálló uránhiány miatt – ennek az az
oka, hogy a Kaiga-blokkok nem állnak
ENSZ-fennhatóság alatt, és ezért nem
használhatnak importált uránt.
(Forrás: WNA Weekly Digest)
SIMON ZOLTÁN

téma. A tanárunk ajánlotta a játékot, õ
találta az interneten. Próbálkoztunk a
feladat megoldásával a fizikaszakkörön,
majd otthon ketten „nyomtuk végig”. A
feladatot megosztottuk egymás közt, de
megoldás és kivitelezés együtt történt.
Késõbb, e-mailen jött az értesítés,
hogy miénk lett a legjobb eredmény.

Nyereményünk egy erõmû-látogatás volt,
melyen többedmagunkkal vehettünk
részt. A fizikaszakkör tagjai és Lendvainé
Tóth Judit tanárnõ kísértek el minket.

– Milyennek találtátok az erõmû-látogatást?
– Nagyon érdekes volt, de az idõt nagyon rövidnek találtuk, sokkal több idõt

– Nagyon érdekel min- Csepregi Péter
ket a fotózás, modellezés
és sokat bicajozunk – mondta Péter. Persze elmaradhatatlan számunkra a napi
internetes szörfölgetés és a közösségi
oldalak látogatása. Itt is érdekes és sok információhoz jut az ember. Ez tölti ki többnyire a szabadidõnket, ha van.

– Gratulálok és nagyon sok sikert
Orbán Ottilia
kívánok!

Erõsíteni kell a hazai nukleáris kutatásfejlesztést!
A Fenntartható Atomenergia-technológiai Platform konferenciája
2011. január 12-én, a Magyar Tudományos Akadémia székházában tartotta a hazai kutatásfejlesztéssel
(K+F) foglalkozó elsõ konferenciáját
a tavaly, szeptember 7-én alakult
Fenntartható Atomenergia-technológiai Platform (FAETP). A platform
célja a magyarországi nukleáris kutatások összehangolása, szervezése
a meglévõ és az épülõ atomerõmûvi
blokkok igényeit, valamint a negyedik generációs erõmûvek fejlesztését
és a fûtõanyagciklus megoldandó
kérdéseit is figyelembe véve.
A FAETP létrehozói között más hazai kutató- és elemzõ intézetek mellett olyan intézmények vannak, mint a BME Nukleáris Technika Intézete, a Magyar Tudományos Akadémia, az MTA KFKI Atomenergia-kutató Intézete, a Magyar Villamos
Mûvek Zrt., a Paksi Atomerõmû Zrt., az
Országos Atomenergia-hivatal, a Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kft.
A fõbb magyar kutató- és oktatási intézmények vezetõi 2010 közepére készítették el a hazai nukleáris kutatási-fejlesztési program jövõképét, mely szerint:
– Az atomenergia csúcstechnológia,
amely hozzájárul a korszerû energiaellá-

táshoz és a környezetterhelés csökkentéséhez, és amelynek magas színvonalú,
biztonságos használatához jelentõs szellemi koncentrációra van szükség.
– Az atomenergia hosszú távon akkor
õrizheti meg mai kulcsfontosságú szerepét, ha használata a fenntartható fejlõdés
elemévé válik.
– Az atomenergia hosszú távú kutatásfejlesztési tevékenysége az egész emberiség javát szolgálja. Alapvetõ fontosságú,
megoldandó kérdés a fûtõelemciklus optimalizálása.
A FAETP hat munkacsoportban végzi a
munkáját. Minderrõl a konferencián Gadó
János, a FAETP Kormányzótestületének elnöke, a KFKI AEKI igazgatója számolt be.
Kovács Pál helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) elõadásában elmondta, hogy a készülõ nemzeti
Energiastratégia 2030 legfõbb céljai az
energetikai infrastruktúra és energiahatékonyság fejlesztése, a megújuló források és az atomenergia szerepének növelése. Mindez új perspektívákat jelenthet
a gazdaságfejlesztésben és az oktatás,
valamint K+F erõsítésében.
Süli János, a Paksi Atomerõmû Zrt. vezérigazgató-helyettese összefoglalta, hogy
az erõmû a hazai nukleáris tudományos
közösségtõl fõleg a biztonság, a gazdasá-

Tizenhét tonna múlt

Továbbra is a bátaapáti
tároló és a paksi KKÁT
a legfontosabb
A Radioaktív Hulladékokat Kezelõ (RHK)
Kft. két legfontosabb feladatának a Bátaapátiban lévõ kis és közepes aktivitású
hulladékok tárolójának elsõ két föld alatti
végleges tárolójának az elkészítését, valamint a paksi KKÁT bõvítését tarja Kereki
Ferenc, a cég idén hivatalba lépett ügyvezetõ igazgatója.
Bátaapátiban jövõ év közepére szeretnék
befejezni az egyes és kettes aknát, melyekbe az év végétõl lehetne elhelyezni a hordókat. Ez a két kamra jelenleg elegendõ az
atomerõmû hulladékának a befogadására.
Ezt követõen kerülhet sor az újabb két akna
kialakítására, de ez már nem annyira sürgetõ feladat. A paksi KKÁT bõvítése ugyancsak kiemelt feladat, ennek része lehet a cég
költségvetésének alakulásától függõen, hogy
egy új tájékoztató és látogatóközpontot is kialakítanak, valamint ezzel párhuzamosan
az RHK központja is ide költözhet Budaörsrõl. Ez távlati terv, a pontos idõpontjára nem
tudott válaszolni az ügyvezetõ igazgató.
Kereki Ferenc jelezte azt is, hogy folytatják a bodai kutatásokat is, de ez egy rendkívül összetett feladat, felgyorsítása a Bátaapátiban lévõ tároló elsõ két aknájának
befejezése után várható. Az ügyvezetõ igazgató megerõsítette, hogy a cég idei feladataira 16,7 milliárd forintot terveztek, ebben
nincs változás a korábbi elképzelésekhez
képest.
Mayer György

gos és hatékony mûködés, a kiégett üzemanyag hosszú távú kezelése, valamint a lakossági és szakmai elfogadottság területén vár segítséget. A jelenleg üzemelõ
blokkok esetében ez kiemelten a fûtõelem-modernizáció, a termohidraulika és
az üzemzavar-elemzések fejlesztését, a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladékok kezelését jelenti.
Rónaky József, az Országos Atomenergia-hivatal (OAH) fõigazgatója jelezte, az
OAH számára fontos aktuális kutatási irányok a nukleáris biztonság, a védettség és
biztosítéki ellenõrzés, valamint újként a
fûtõelemciklus lezárása.
A platform mûködésérõl Bareith Attila,
a Végrehajtó Bizottság elnöke, a NUBIKI
Kft. divízióvezetõje adott tájékoztatást.
Cél a jövõképben vázolt területeken 2015re stratégiai kutatási, illetve megvalósítási terv kidolgozása.
A KFKI AEKI részérõl Horváth Ákos és
Hózer Zoltán a kiégett fûtõelemek kezelésérõl, az új generációs atomerõmûvekrõl,
valamint a gázhûtésû, gyorsneutronos,
demonstrációs reaktor létrehozására irányuló ALLEGRO-projektrõl számolt be.
Az eredményes FAETP-konferencia jó
alapot nyújthat a szervezet és a hazai
nukleáris K+F-tevékenység jövõbeli sikeréhez.
Hadnagy Lajos

Hosszas elõkészületek után, február 2án sikerült a múzeumba szállítani a tizenhét tonna össztömegû fõosztósíki
csavarhúzó gépet a reaktor-karbantartó üzem és a szállítási koordinációs csoport szakembereinek hathatós támogatásával. A Skoda gyártmányú gépet
1981-tõl 1996-ig használták a reaktor-

fõosztósík tömítéséhez és bontásához,
ahol hatosával húzták meg a 60 darab
tõcsavart. A munka dandárja ezután
vár a szakemberekre, hiszen újra össze
kell szerelni és bemutatható állapotba
hozni a nemcsak tömegében, hanem
méretében is a legnagyobb múzeumi
mûtárgyat.
Beri

Atomerőmű
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Kis hírek a nagyvilágból

– Mire jut idõtök a
tanuláson kívül?

FOTÓ: BEREGNYEI

– Budapesten a harmadik kerületi
Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnáziumba járunk. Egy
év a korkülönbség közöttünk – válaszolt
Kristóf, a fiatalabb testvér.
Mindegyikünk reál beállítottságú a
gimiben, de Péter érettségizik most
fizikából. A mûszaki egyetemre készül, az
energetika, az atomenergetika érdekli.
Engem is, de különórákra nem járok. A
szakkörön épp az atomenergetika volt a

A Magyar Nukleáris Társaság (MNT)
2011. január 13-án tartotta ez évi első
elnökségi ülését Budapesten, az Eötvös
Loránd Tudományegyetemen. Az igen
mozgalmas és sikeres 2010. év után az
idei, szintén nagy ívű tervek és feladatok
megbeszélése volt főleg napirenden.
Holló Előd, az MNT elnöke által levezetett ülésen először a 2010. évi központi rendezvények
értékelése hangzott el. Rendkívül sikeres nemzetközi konferencia volt az ENS (Európai Nukleáris Társaság) égisze alatt 2010. február elején, Budapesten megrendezett PIME'2010
kommunikációs konferencia, melyet a résztvevők szerint nehéz lesz túlszárnyalni. A nagy rendezvények között kiemelkedő jelentőségű volt
a decemberi IX. Nukleáris Technikai Szimpózium (NTSZ), amely a hazai nukleáris szakembereknek nyújt magyar nyelvű fórumot eredményeik bemutatására. Cserháti András, a szervezőbizottság elnöke elmondta, a paksi helyszín jelentős atomerőművi részvételt és több
paksi témájú előadást eredményezett. Az idei
NTSZ várhatóan december 1–2-án, az MVMszékházban kerül megrendezésre. Sikeres és
folyamatos az MNT negyedévente frissülő,
internetes műszaki-tudományos folyóirata, a
Nukleon (mnt.kfki.hu/Nukleon/).
Mint Radnóti Katalin főszerkesztő hangsúlyozta, az NTSZ-cikkeken kívül várják a nukleáris szakemberek legfrissebb, magyar
nyelvű szakmai munkáit. A nyári nukleáris
szaktábor a tehetséges, a fizikával foglalkozó középiskolásokat célozza.
Egyes szakcsoportok is rövid tájékoztatót adtak munkáikról, terveikről, bár a hivatalos beszámoló a májusi MNT-közgyűlésen várható.
Csajbók Viktória, a Fine (Fiatalok a Nukleáris
Energetikáért) új elnöke elmondta, három év
elteltével az MNT ifjúsági szakcsoportja új, kibővített, hétfős vezetőséget választott, melylyel az elkezdett munkát kívánják folytatni
több fiatal szakember bevonásával. Pokol
Gergő, a fúziós szakcsoport új elnöke szintén
vezetőségválasztásról számolt be. Az MNTelnökség felé jelezte, a szakcsoport egészét
kívánja aktivizálni. Kiss Zoltánné, a WIN
(Women in Nuclear) női szakcsoport elnöke
kiemelte, hogy 2010-ben 27 jelentős rendezvényük volt. Fontos történés, hogy beléptek a
párizsi székhelyű, bejegyzett WIN Europe szervezetébe, amely várhatóan jobban tudja majd
képviselni az európai tagszervezetek érdekeit,
mint a WIN Global laza szövetsége. Maróthy
László az MNT senior szakcsoportjának megalakulásáról számolt be, amely az orosz
„atomveteránok” kezdeményezéséhez hasonlóan történt. A már 11 érdeklődő mellé
február végéig várják az alapító tagok, a tapasztalt nukleáris szakemberek jelentkezését.
A pénzügyi helyzetről Holló Előd elmondta,
hogy szigorú, eredményes gazdálkodást folytatott a társaság. A jelentős intézményi támogatás mellett pozitív egyenleggel zárt tavaly az
MNT. A szakcsoportok gazdálkodása szerény,
takarékos volt, és ilyenre számít 2011-ben is.
A tervek között a korábbi évek rendezvényeit
hasonló sikerrel kívánja megrendezni a társaság. Az MNT május 19-i, 20 éves ünnepi közgyűlésére a hazai veterán szakemberek viszszaemlékezéseit várja az elnökség. Sükösd
Csaba jelezte, hogy az ENS budapesti döntése alapján – Rutherfordnak az atommag felfedezéséhez vezető, 100 évvel ezelőtti kísérletére emlékezve – 2011 az „Az atommag centenáriumi éve”. A kapcsolódó, iskoláknak meghirdetett pályázat fővédnöke Pálinkás József,
a Magyar Tudományos Akadémia elnöke.
Az elnökség további üléseinek terve és az
egyéb kérdések megbeszélése után Holló Előd
a tavalyihoz hasonló sikereket kívánt az MNT
elnökségének és tagjainak.
Hadnagy
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Pakson, a Városi Mûvelõdési
Központban január 20-án tartották meg – immár hagyományosan – a magyar kultúra napját.

FOTÓK: WOLLNER

A telt házas eseményen megjelentek
a város társadalmi és kulturális életének résztvevõi, jelen volt Tóth Ferenc
országgyûlési képviselõ, a megyei
kormányhivatal vezetõje, az önkormányzat és a polgármesteri hivatal
vezetõ tisztségviselõi, az oktatási intézmények pedagógusai és a média
munkatársai.

Tell Edit, a város alpolgármestere
mondott köszöntõt az ünnep alkalmából. Beszédében kitért arra, hogy ma
sokszor visszaélünk a kultúra szóval
és jelentésével. Nem szabad hagynunk, hogy a lényeg elvesszen a mai
szemfényvesztésben, hogy a kollektív
lelki válság elhatalmasodjon rajtunk,
hogy az információ mindenre kiterjedõ hatása felcserélje a tudást értesültségre, a valódi mûveltséget és kultúrát
idétlenségre, üres szólamokra. Mint
mondta, újra kell teremteni a hazát hittel, szeretettel, tudással, a legújabb kori írástudók felelõsségével.
Az ünnepi beszéd után Jókai Anna,
Kossuth-díjas magyar író- és költõnõvel együtt ünnepelhettek a paksiak.

Korcsolyafarsang
Január
22-én
korcsolyafarsangra várták az
érdeklõdõket a
paksi mûjégpályára. A Paksi
Atomerõmû Zrt.
támogatta az ötletet és segítette
megvalósulását,
így lehetõség
nyílt arra, hogy
ezen a délutánon
ne kelljen belépõdíjat fizetni.
Többen, köztük a Paksi SE és
az Atomerõmû SE szabadidõ szakosztályai a kezdeményezõk mellé álltak, így sikerült programmal is megtölteni a délutánt.
A szervezõk legmerészebb álmait is felülmúlta az érdeklõdés. A rendezvényt
harmadszor rendezték meg a paksi sajtó
munkatársai. Az ötletgazda, Vida Tünde
elmondta, hogy céljuk az volt, hogy egy
remek szórakozási lehetõséget kínáljanak, s nem mellesleg hívják fel a figyelmet a jégpályára, s növeljék annak látogatottságát, kihasználtságát.
Ezen a délutánon mindenki ingyen
korcsolyázhatott, sõt azokat, akik a jelmez-, illetve ügyességi versenyre neveztek, még meg is vendégelték, farsangi
fánkkal, teával kínálták. Jelmez-, illetve
ügyességi versenyt hirdettek, lehetõség

2012-ben nyit az
erdei iskola
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A magyar
kultúra napja

volt arcfestésre, álarckészítésre, ingyen
lehetett korcsolyát bérelni. A jelmezversenyre négy korosztályban százan neveztek, ügyességi versenyt két korcsoportban hirdettek, illetve egy
bónuszjáték is volt, amelynek gyõztese
– Bognár Ferenc – egy korcsolyával gazdagodott. A jelmezverseny résztvevõi közül sem sokan távoztak üres kézzel, sok
jutalom gazdára talált. Kaptak a legötletesebb jelmezek viselõi, a legnépesebb
csoport tagjai csakúgy, mint a legidõsebb nevezõ, aki 62 évesen az unokája
társaságában érkezett.
Február 12-re, a Valentin-naphoz kötõdõen tervezték az újabb programot,
ahová nem csak szerelmeseket, és nem
csak párokat vártak.
Wollner Pál

Közel 77 millió forintot nyert a paksi önkor mányzat a cseresznyési iskola felújítására.
A beruházás keretében nem csak az épület
korszerűsödik: képzések, foglalkozások so rán töltik meg élettel az erdei iskolát.
Évek óta kereste az önkormányzat annak lehetőségét, hogy miképp lehetne pályázati forrást
bevonni a leromlott állagú épület felújítására.
Így találtak rá arra az országos pályázati kiírásra, ami az erdei iskolák felújítását és az eszközállomány fejlesztését teszi lehetővé.
A projekt hosszú távú célja a környezeti nevelés
támogatása, környezettudatos nemzedék nevelése: értő, érző, a környezete iránt elkötelezett, felelősséget vállaló hozzáállás kialakítása
a gyerekekben. Mindezt úgy igyekeznek elérni,
hogy a tanulók új, szokatlan élményeken alapuló helyzetek során szerezzenek közvetlen tapasztalatokat a természetes környezetből. Korszerűsödik és új szárnnyal bővül a cseresznyési
épület (ami fűtés híján eddig nyári táborok
helyszínéül szolgált), ahol az udvaron madárles
és foglalkoztató várja majd a fiatalokat. Az építés-felújításon túl eszközbeszerzés, oktatási
segédanyagok fejlesztése (munkafüzet, munkatankönyv), képzések is szerepelnek a megvalósítandó elképzelések között. Az összességében mintegy 140
milliós beruházás kivitelezése a tervek szerint még idén elindul,
és 2012-ben vehetik
majd birtokba az erdei
iskolát.
Dávid Ildikó

Rövid hírek a kalocsai térségbõl
Új funkcióra vár a kalocsai
vasútállomás

A kalocsai térségben is komoly
gondot okoz a belvíz

Hatékonyabb közmunkavégzést
szeretnének a képviselők

Régóta áll elhagyatottan a kalocsai vasútállomás, mely európai mércével mérve is a
város egyedi látványossága lehetne. Az
épület jelenleg riasztókkal ellátott fémrácsokkal van körülvéve, mely a vasúti
szárnyvonal személyszállításból való kiiktatása óta egyre romló állagot mutat. A belső
és külső falain, nyílászáróin kalocsai motívumokkal díszített épület megérdemelné,
hogy műemlék jellegénél fogva városi vagy
megyei önkormányzati kézbe kerüljön,
illetve hogy új funkcióval gazdagodjon.

A mezőgazdasági területeken több száz hektárt borít víz, mely a gazdák életét nehezíti
meg leginkább, immár második éve. Szükségszerű lenne a földtulajdonnal rendelkezők összefogása annak érdekében, hogy a
szántóföldekről levezethető legyen a felesleges vízmennyiség. Szinte minden település
belterületi részein is vannak olyan részek,
ahol folyamatosan szivattyúzzák a pincékből
a vizet, több-kevesebb sikerrel. A helyi önkormányzatok és a tűzoltóság mindent megtesznek a károk enyhítése érdekében.

A januárban megtartott kalocsai képviselőtestületi ülésen napirenden szerepelt a város
2011-es évi közmunkaprogramjának megvitatása. Török Ferenc polgármester elmondta,
hogy az önkormányzat 415 fő foglalkoztatására nyújt be pályázatot. Turi Tibor képviselő
arra hívta fel a figyelmet, hogy hatékonyabb
szervezéssel jobb minőségben kellene elvégeztetni a munkafolyamatokat a programban
részt vevőkkel. Ennek érdekében a kivitelezési tevékenység vezetői pozícióira szakképzett
és motivált embereket kell választani.

Pályázat

A tanulmányi, sport- és szociális
ösztöndíjak megszokottak, ezekre
az Energetikai Szakközépiskolában is pályázhatnak a diákok folyamatosan.
A fennállásának tizedik évfordulóját
idén ünneplõ ESZI Intézményfenntartó
és Mûködtetõ Alapítvány azonban egy
igazán különleges pályázattal fordult a
diákok felé. Horváthné Szûcs Marianna, a szervezet ügyvezetõje beszámolt
róla, hogy Mittler István, a kuratórium
elnöke már elnökké választásakor célul
tûzte ki, hogy otthonosabbá, barátságosabbá és praktikusabbá igyekszik
tenni az iskola udvarát, kertjét. A fenntartó most az iskola negyedszázados
épületeinek felújítását tervezi, így a
kertfelújítás még nincs napirenden.
Addig azonban a diákoktól várnak
ötleteket, terveket, amelyeket készíthetnek kézzel, vagy internetrõl ingyenesen letölthetõ tervezõprogrammal,
egyénileg, illetve kisebb csoportban.
Az ESZI-ECSET nevû felhívásra az ESZI
és a szomszédos Vak Bottyán Gimnáziumból várnak diákmunkákat április
közepéig. Horváthné Szûcs Marianna
hozzátette: már két konzultációt tartottak az érdeklõdõknek, és az iskola
honlapján, a www.eszi.hu oldalon minden információt közzétettek.
Vida Tünde

ESZI-ECSET

Az ESZI Intézményfenntartó és Mûködtetõ
Alapítvány fennállásának
10. évfordulója alkalmából
PÁLYÁZATOT
hirdet, amely célja az ESZI udvarának és
kertjének még szebbé, élhetõbbé alakítása.
A pályamû bármilyen szabadkézi technikával vagy számítógépes, szabadon letölthetõ látványtervezõ szoftverrel elkészíthetõ.
Ajánlott a Google Sketchup 8 szabad felhasználású látványtervezõ szoftver.

PÉJÓ ZOLTÁN

Jókai Anna írói, költõi hivatása mellett
mindvégig megmaradt pedagógusnak, lelkének középpontjában mindig jelen voltak a tanári hivatás, a tanítás lehetõségének és értelmének
problémái. Mûveiben megjelennek az
emberi közönyösség elleni küzdelem,
a szeretet képviselete a világban, a
spiritualitás és a keresztény értékek.
Jókai Anna közvetlen, igazán emberi
gondolatait, felvetéseit osztotta meg a
jelenlévõkkel.
Wollner Pál

Február 4-én, pénteken a Pakson állampolgársági igényt benyújtó székely vendégek egy csoportja látogatást tett az Energetikai Szakközépiskolában (ESZI).
A Tamási Áron Gimnázium tanárai részére Szabó Béla igazgató adott tájékoztatást az ESZI munkájáról, majd Horváthné
Szûcs Marianna alapítványi ügyvezetõvel
együtt körsétát tettek az iskolában.
Ezalatt a nagyelõadóban több mint 200
diák – a paksi középiskolák képviseletében – elõtt tartotta meg rendkívüli irodalomóráját Szakács István Péter székelyudvarhelyi író, tanár.
A zsúfolásig megtelt elõadóban a diáksereg nagy érdeklõdéssel hallgatta az elõadást, melyben párbeszéd is kialakult az
elõadó és a kérdezõ diákok között.
A rendkívüli óra után a küldöttség vezetõje székely zászlót adott át az iskola részére.

Felvételi az Energetikai Szakközépiskolában
A paksi atomerõmû által 1986-ban alapított szakközépiskola immár a jubileumi,
25. felvételi vizsganapját rendezte 2011.
január 22-én, ahol 204 nyolcadikos diák
írta meg dolgozatát.
A magyar nyelvbõl és matematikai feladatokból álló írásbeli vizsgán
megjelentek közül 82-en élvezhették a hazai pálya elõnyét, tehát a paksi általános iskolákból
jöttek. A Paksi kistérségbõl, illetve a 30 km-es körzetbõl 92en, az ország távolabbi részeibõl
30-an érkeztek a felvételire. A
diákok egyharmada leány, míg
a kétharmados többség fiú volt.
A sikeres írásbeli dolgozatot
író diákokat személyes elbeszélgetésre várják majd február 25én az iskolában. Az írásbeli felvételi vizsgán és a szóbeli meg-

hallgatáson szerzett pontok, valamint az
úgynevezett „hozott pontok” összesítése
után derül fény arra, hogy ki lesz az a 120
szerencsés tanuló, aki az iskola jubileumi,
25. évében – négy vagy öt évre – az ESZI
polgárává válhat.

Faluházat avattak Tengelicen
Január 8-án hatalmas érdeklõdés közepette avatták fel Tengelicen az 1929-ben
épült és most felújított faluházat. Nagy
eseményt jelentett ez a falu életében. Kicsinek bizonyult a felújított épület az ünnepélyes átadáson, hiszen olyan nagy
volt az érdeklõdés, hogy az ünnepségnek
helyt adó díszterem mellett a galériát is
meg kellett nyitni a vendégek számára. A
pályázati támogatás 53,9 millió forint
volt. A felújítás során egy tetõcserére és
egy parkoló kiépítésére is szükség volt,
így 14 millió forint saját erõt kellett még
az önkormányzatnak hozzátennie. A
szombati avatási ünnepségen elõször a
történelmi egyházak képviselõi megáldották a faluházat, majd az óvodások és
az iskolások kisebb mûsora után Gáncs
István polgármester úr ünnepi beszédjét
hallgathatták meg az érdeklõdõk. A falu

vezetõje külön köszönetet mondott
Misóczki Anikónak, a pályázat írójának,
Deák Ferenc fõvállalkozónak és Hamvas
Istvánnak, a legnagyobb támogatást
nyújtó Paksi Atomerõmû Zrt. vezérigazgatójának.

A pályázatot elektronikus formában az
alapitvany@eszi.hu címre, a papíralapú
pályamunkákat Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 128. sz. iroda, 7030
Paks, Dózsa Gy. út 95. címre kérik leadni
2011. április 15-ig.
A beküldött munkáknak címet, elnevezést is kell adni. Egy pályamûvet maximum
3 fõ készíthet.
A legjobb pályamûveket zsûrizés után
értékes ajándékkal díjazzák.

Egységes telefonrendszer Pakson
Az elmúlt év végére befejeződött az egysé ges telefonrendszer kialakítása az önkor mányzathoz tartozó intézményekben. Azok a
városlakók, akik önkormányzati vagy atom e r ő m ű v e s k e d v e z m é n y e s m o b i l - e lő f i z e t é s sel rendelkeznek, ingyen hívhatnak számos
intézményt: az egészségügyi és oktatási in t é z et e k t ő l k e z d v e a v á r o s h á z á i g .
A fejlesztés alapjául a Paksi Atomerőmű Zrt. által kiépített optikai hálózat szolgált.
A polgármesteri hivatal által 2009-ben elkezdett munka a végéhez ért. Központi telefonrendszer biztosítja az intézmények egymás közötti ingyenes kommunikációját – tájékoztatott
a polgármesteri hivatal sajtóreferense, Dávid Ildikó. Példaként említette, hogyha valaki a fent
említett előfizetéssel rendelkezik, és a városházán dolgozó ügyintézővel szeretne beszélni, az
vagy hívja a közvetlen melléket, vagy pedig a
polgármesteri hivatal központi számát, amihez
csupán a 830-500-at kell tárcsázni a mobilról
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Székely vendégek az ESZI-ben

(tehát nem szükséges a 06/20-as előhívót beütni), de ugyanez érvényes a városi rendelőintézetre, ahol egyszerűen érhetők el a szakrendelések vagy pedig a központ (830-740). Mint
ahogy a hivatal sajtóreferense elmondta, ösz-

szesen 16 önkormányzati intézmény érhető el a
fenti módon (óvodák, iskolák, utóbbiak közülük
egyedül a biritói szakképző iskola kivétel, amely
optikai kábelen nem érhető el, továbbá könyvtár, művelődési központ, idősek otthona stb.),
illetve a DC Dunakom Kft. és a Paksi Vízmű Kft.
is. Az intézményrendszer teljes hálózatának telefonszámait tartalmazó telefonkönyv a
www.portal.paks.hu címen érhető el.
Az egységes telefonrendszer kialakítása azt jelenti, hogy az önkormányzathoz tartozó intézmények telefonszámlája összességében mintegy 1 millió forinttal csökken havonta a régi
előfizetéses rendszerhez képest. Mindez nem
csupán az egymás közötti ingyenes kommunikációnak köszönhető. Jelentős megtakarítást
eredményez ugyanis, hogy a telefonrendszer
kialakításával párhuzamosan központi
internethálózatra csatlakoztak az intézmények,
ami nagymértékben lecsökkentette az
Wollner Pál
internet-előfizetés díját is.
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Osztálytabló
DIGITÁLIS RENDSZEREK OSZTÁLY
Kulacsik András
osztályvezetõ
– Mikor alakult
meg a digitális
rendszerek osztály (dro)? Hogyan
mutatnád be nagy
vonalakban az
osztály történetét?
Milyen a jelenlegi
szervezeti felosztása?
– A digitális rendszerek osztály a mostani
feladatkörrel 2000-ben jött létre. Akkor jelentős átszervezés volt az üzemviteli igazgatóság
üzemfenntartási főosztályán. Egész üzemek
kerültek át az egyik osztályról a másikra a
főosztályon belül. A digitális rendszerek osztályra két, egymástól eléggé távol eső szakterület került, a technológiai számítástechnika
és a dozimetriai ellenőrző rendszerek. Kis
iróniával mondhatnám, csak annyi közös volt
bennük, hogy mindkettő kilógott a hagyományos irányítástechnika kereteiből. Azóta persze az irányítástechnika sokat fejlődött, egyre
nagyobb szerepet kap a digitális technika, a
szakterületek közötti határvonal lassan elmosódik.

Tihanyi Ferenc
csoportvezetõ
– A dro melyik csoportjának vagy a
vezetője?

– A dozimetriai
rendszerek üzemhez
tartozó kibocsátásés környezet-ellenőrző rendszerek
csoportnak vagyok a
vezetője.

– Mióta vezeted a csoportot? Milyen szakmai
tapasztalatok birtokában kaptad meg ezt a
kinevezést?

– 1980-ban kezdtem dolgozni az atomerőműben, elektronikai műszerész szakmával,

más információs számítógéprendszere, illetve
a mindezek külső-belső kapcsolatait biztosító
számítástechnikai hálózat.
Alapvető feladatunk az előbb felsorolt
rendszerek karbantartása, javítása. Mindkét
szakterületre jellemző, hogy cégszinten is kis
létszámú a szakembergárda. Ebből adódóan
többet kell bedolgoznunk műszaki témákba,
mint ahogy az a szabályozásokból következne.
Szoros és – azt gondolom – jó munkakapcsolatban vagyunk a műszaki igazgatóság szervezeteivel. Aktívan részt veszünk a felújítások
indításában, szakmai előkészítésében, a tervezői egyeztetéseken és az üzembe helyezések
lefolytatásában.

– Milyen rendszerek tartoznak konkrétan
hozzátok? Hogyan fogalmaznád meg átfogóan az osztály feladatkörét?

– Mindebből kitűnik: a digitális rendszerek
osztály munkájának jelentős kapcsolata van
a nukleáris biztonsággal is.

– Ahogy már utaltam rá, két, jól elkülöníthető szakterület van az osztályon. Az egyikbe
a dozimetria ellenőrző rendszerek, például a
telephely köré telepített környezetellenőrző
állomások, a kéményekbe telepített mérőrendszerek, az ellenőrzött zóna helyiségeibe,
illetve technológiai rendszereire telepített
mérőkészülékek, a sugárkapuk tartoznak. A
másik terület a technológiai számítástechnika, ahová olyan rendszerek tartoznak, mint
a blokkszámítógép, a reaktor belső ellenőrző
rendszere, a sugárvédelmi ellenőrző rendszerek számítógépes rendszere, a villamos alállo-

– A mi munkánk a nukleáris biztonsággal
közvetett kapcsolatban van. A rendszereink
az ellenőrzési, üzemeltetési feladatok ellátását
támogatják, azokat viszont széles skálán. A
technológia rendszerek dozimetriaállapotától
kezdődően, a blokkok és a villamos alállomás
általános felügyeletén keresztül egészen a reaktoron belüli folyamatok ellenőrzéséig.
Van viszont egy másik terület, amire a
munkánk során hasonlóan nagy figyelmet kell
fordítanunk. Ez pedig a számítógépes biztonság, ami a digitális rendszerek rohamos terjedése miatt mára cégszintű feladattá vált. Két

amit az érettségi után szereztem meg. Kezdetben nullrevíziós munkákat végeztünk (például:
nyomástávadók, R21, LO2 típusú regisztrálók
nullrevíziója), majd az 1. blokk indulása környékén kezdtünk el dolgozni a dozimetriai mérésekkel (a SZEJVÁL-rendszer üzembe helyezése, javítási, karbantartási munkái kapcsolódtak
ide). Később az „A” típusú környezetellenőrző
állomásokkal, a meteorológiai mérésekkel
és a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójával
(KKÁT) bővült a munkaterületünk. 1990-ben
ipari elektronika technikusi iskolát végeztem,
néhány évvel ezután kaptam a csoportvezetői
megbízást.

/ILAN/ adatvonalon kapcsolódik az osztály
többi szervezetéhez. A csoporthoz tartozó
rendszerek kapcsán a következőket kell
elmondani: hét évvel ezelőtt kezdődött el a
Környezeti és Kibocsátási Sugárzás Ellenőrző Rendszer (SER-KK) rekonstrukciója,
ami a Munkahelyi és Technológiai Sugárzás
Ellenőrző Rendszer (SER-MT) létrehozásával zárult. Ez teljes sugárvédelmi rekonstrukciót jelent kerítésen és épületen kívül
és belül. A csoporthoz tartozó rendszerek
a következők: az „A”, „B”, „V” és „G” típusú
környezetellenőrző állomások, a kéménykibocsátás-mérések (NEKISE, PING, labormintavevők), a meleg víz, a biztonsági hűtővíz, a
szennyvíz, az ejektor és a frissgőz-mérések,
a baleseti jódmérők, a portai sugárkapuk,
a KKÁT, a meteorológiai torony, a Védett
Vezetési Pont (VVP), az óvóhelyek és a Társadalmi Ellenőrző és Információs Társulás
(TEIT) mérései.

– Hogyan illeszkedik a csoport az osztály
profiljába? Milyen rendszerek tartoznak
hozzátok?

– A csoport speciális, jól elkülöníthető
szakmai területet képvisel az osztályon
belül. Technikailag rádiós és vezetékes

Szabó Roland
rendszerfelelõs

hoz) tartoznak a sugárkapuk és felületiszenynyezettség-mérők is. A terület elég nagynak
mondható, a négy blokkra vetítve közel ezer
mérésről van szó.

– Az osztály melyik
csoportjában dolgozol?

– Hogyan kerültél a jelenlegi beosztásodba?

– A munkahelyi és
technológiai ellenőrző
rendszerek csoportban.

– Közelebbről milyen rendszerekért
vagy felelős?

– A dozimetriai mérőrendszerek alkotják a munkaterületemet. Ezek közelebbről a
primer köri folyadék- és légneműaktivitás-,
valamint a helyi gamma-dózis-méréseket jelentik. Emellett hozzám (illetve a csoportunk-
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2008 és 2010 között az osztályhoz tartozott
a metrológiai labor is, ami 2011 februárjától ismét önálló szervezetként fog működni.
Innen is eredményes munkát, sikereket kívánok nekik! Munkatársai azért nem szerepelnek az osztálytablón, mert az újság szerkesztői megígérték, hogy a közeljövőben,
önálló szervezetként, lehetőséget kapnak a
bemutatkozásra.
Az elődömtől egy jól működő osztályt vettem
át. A csapat szakmailag felkészült, ami kifejezetten jó hozzáállással párosul, időnként még
a 80-as évek lelkesedése is érződik. A nyugdíjazások miatti fiatalítás, úgy tűnik, jól sikerült,
tehetséges fiatalokkal erősödtünk.

– Az Energetikai Szakképzési Intézetben (ESZI) végeztem 1990-ben elektronikai
műszerészként. Még ugyanebben az évnek
szeptemberében felvételt nyertem az atomerőműbe, a mostani művezetői egységemhez.
Nekem tehát ez az első munkahelyem. A
munka mellett folyamatosan iskolába, tanfolyamokra jártam, és még jelenleg is tanulok.
Megszereztem Pécsen, a Zipernowsky Károly
Műszaki Szakközépiskolában az elektrotechnikusi szakképesítést. Ezt követően a Dunaújvárosi Főiskolán kezdtem tanulmányokat,
a rendszermérnöki szakon. Jelenleg harmadéves hallgató vagyok, ha minden igaz, jövőre
befejezem az iskolát.

Stier István
csoportvezetõ

érettségi után a Kandó Kálmán Villamos Ipari
Műszaki Főiskola Számítógép-technikai Intézetében Székesfehérváron szerezte meg villamos
üzemmérnöki diplomáját.

Dombóváron született, az általános iskolát Kocsolán végezte,
majd a zalaegerszegi
Csány László Közgazdasági Szakközépiskola számítástecnika
ágazatán folytatta
tanulmányait. Az

– Mikor került az erőműbe? Milyen utat kellett megtenni jelenlegi beosztása eléréséig?

– 1984. szeptember 3-án kerültem ide. A
hathetes alaptanfolyam és a folyamatirányító
számítógép-üzemeltető tanfolyam elvégzése
után 1985. február 4-én kezdtem műszakozni,
ügyeletes műszerész munkakörben.
Másfél év sorkatonai szolgálat és nyolc év
műszakozás után állandó nappalosként a TPA-

– Rendszerfelelősként milyen feladatokat
kell ellátnod?

– A hozzám tartozó rendszerek javítási,
karbantartási feladatait végzem, ideértve a
sugárkapuk és felületiszennyezettség-mérők javítását is. Esetleges meghibásodások
természetesen bármikor előállhatnak, ezek
javítása alkalomszerű, a karbantartások és
a hitelesítésre történő felkészítések pedig
ütemtervszerűek. Ezeken kívül természetesen a kapcsolódó átalakítási munkákban is
részt veszek. A rendszer teljes egésze egy
rekonstrukciós folyamaton esett át 2007-től
egészen mostanáig. Lecseréltük a régi, elavult mérőeszközöket, és helyettük teljesen
új, intelligens berendezéseket (MGP) helyeztünk üzembe.

– A villamos, informatikai ismeretek mellett
milyen szintű dozimetriai ismeretek szükségesek a feladataid ellátásához?

számítógépek üzemeltetése, karbantartása lett
a feladatom. Ezután az átrakógép irányítástechnikai üzemeltetésével foglalkoztam. A jelenlegi
csoportban pedig a dozimetriai információs
rendszer üzemeltetése, karbantartása volt kezdetben a feladatom.

– Bemutatná röviden a napi munkáját?

– 2002-ben neveztek ki a Scada-rendszerek csoport vezetőjének. E nyolcfős kollektíva
feladata a több mint 80 szerverből és kilencvennél is több munkaállomásból álló Scadarendszerek napi felügyelete, karbantartása,
hibaelhárítása. Pluszfeladatot jelent a rend-

problémát látok ezzel kapcsolatban. Egyrészt
azt, hogy ez nemcsak szervezési és műszaki
kérdés, hanem egyfajta szemlélet, aminek kialakítása nagy kihívás. Másrészt sokszereplős,
igaz eltérő módon és mértékben, de érintett a
tervező, az üzemeltető, a karbantartó és még
a felhasználó is. Mindenkinek tisztában kell
lennie a saját felelősségével.

Ez utóbbi valójában jó dolog – utólag visszagondolva –, mert jó hatással van az ember értékrendjére. 2003-tól részesülök abban a megtiszteltetésben, hogy a dro-t vezethetem.
Visszatekintve úgy gondolom, hogy szerencsésen alakult a pályám, szép feladatok végrehajtásában vettem részt, kiváló kollégákkal
dolgozhatok együtt jelenleg is.

– Milyen szakmai utat jártál be a jelenlegi
beosztásodig?

– Melyek az osztály távlati célkitűzései?

– Székesfehérvárott, a Kandón végeztem
1984-ben. A legjobbkor: a II. kiépítésre hirdetésben kereste az atomerőmű a szakembereket.
Friss házasként az erőmű ajánlatát nem lehetett
figyelmen kívül hagyni, Paksra költöztünk. Nehezen barátkoztam meg az építkezéssel, az ipari
környezettel, az első időszak nehéz volt. Aztán
jöttek a feladatok, és elterelték a figyelmemet
ezekről a lényegtelen körülményekről.
Ügyeletes műszerészként kezdtem, rövid
ideig műszakoztam is. A 3. blokki blokkszámítógép és adatgyűjtők üzembe helyezésében
már részt vettem. A blokki rendszerek után
üzemeltettem az EIK információs rendszerét,
később a számítógépes hálózatot is. Szép emlékű időszak az Eiler János-féle irányítástechnikai műszaki osztályon eltöltött néhány év,
amikor a blokkszámítógép rekonstrukcióját
készítettük elő.
A szamárlétrán időnként sikerült egyet-egyet
előrelépnem, de olyan is volt, hogy kettőt hátra.

– Melyek a csoport fő feladatai, rendszeresen végzendő munkái?

– Egyaránt mi végezzük a fent említett rendszerek javítását és karbantartását.

– Milyen eseti feladataitok vannak – például
átalakítások, rekonstrukció?

– Jelenleg küszöbön áll a meteorológiai torony rekonstrukciója. Ennek az engedélyére
várunk.

– A kibocsátás és környezetellenőrzés
az a terület, ami talán legjobban foglalkoztatja a lakosságot. Mondhatjuk-e egy
laikusnak, hogy az atomerőmű kibocsátásbiztonsága mellett a legfőbb érv az,
hogy a kibocsátás- és a környezet-ellenőrzéssel foglalkozó szakemberek és családtagjaik is itt laknak az atomerőmű
közelében?
– A sugárzás érzékszervvel nem érzékel-

– A feladatom ellátásához bizonyos dozimetriai ismeretek is szükségesek, mely a hely
és a technológia ismeretéből áll. Mivel régóta
dolgozom ezen a területen, így ez nem okoz
problémát.

– Melyek a közelebbi és a távolabbi szakmai
célkitűzéseid?

– A dozimetriarendszerek jelentős részét
az elmúlt néhány évben felújítottuk, még egy
nagyobb feladat van előttünk, a sugárkapuk rekonstrukciója.
Számítástechnikai területen viszont nincs
megállás, egymást érik az olyan villamos és
irányítástechnikai rekonstrukciók, amelyek
számítógép-hálózatok és feldolgozó rendszerek kialakításával valósulnak meg. Ezekben
helyt kell állnunk, képviselnünk kell a műszaki, számítógép-biztonsági és a karbantartói szempontokat, később pedig végeznünk
kell a velük kapcsolatos napi aprómunkát. A
blokkszámítógép-rendszer felújítását a következő néhány évben el kell indítani, kifogyunk
a hardverből. Feladatunk lesz tehát bőven a
jövőben is.

– Köszönöm a lehetőséget az osztály bemutatására!

Prancz Zoltán

hető, a vizuális megjelenítéséhez valamilyen
elektronikai eszköz szükséges, a kijelzett
számhoz megegyezéses mértékegység tartozik, ami a laikusok számára nehezen érthető.
Számukra valóban meggyőző érv lehet, hogy
a csoport minden dolgozója családjával együtt
a környéken lakik.

– Milyen szakmai célkitűzéseid, terveid vannak a csoport munkáját illetően?

– A technológia látszólag egyszerűsödik, de
valójában egyre bonyolultabbá válik. Ehhez a
megszerzett tudás folyamatos fejlesztésére van
szükség.

– Mi a hobbid, mivel töltöd szívesen a szabadidődet?
– A szabadidőmet szívesen töltöm kertészkedéssel, kerékpározással, horgászással vagy
teniszezéssel.
Prancz Zoltán

kell még mindenképpen megemlítenem a
szakmai célkitűzéseim között: a vizsgáim
letételét, illetve végső soron a mérnöki képesítés megszerzését.

– Mennyi időd marad munka és tanulás mellett a családra, közös programokra?

– A munkámat többek között azért szeretem, mert érdekesnek, változatosnak tartom. Egy ekkora terület mindig tartogat valami szakmai újdonságot vagy érdekességet,
ami kihívásokat jelent számomra. Az előbb
említett, nagy volumenű rekonstrukció is
újszerű feladatok elé állított, hiszen teljesen
más jellegű beavatkozásokat igényel, mint
a korábbi berendezések. Úgy érzem, saját
érdekemben folyamatosan fejlesztenem kell
a tudásomat, hogy helyt tudjak állni az új
rendszer karbantartásában, illetve javításában. Ezenkívül természetesen a főiskolát

– Feleségemmel és két gyermekünkkel
Tolnán élünk, családi házban. A gyerekek
még tanulnak. Tamás szakközépiskolás
elektronika szakon, Kornél még általános
iskolába jár. Szabadidőm sajnos nem sok
marad, egyrészt a főiskola miatt, másrészt
a másodállásom folytán. A hétvégéket azért
igyekszem mindenképpen a családommal
tölteni. Ilyenkor a ház és környéke csinosítgatásával foglalatoskodunk, emellett sokat
járunk kirándulni, horgászni és – ha az időjárás engedi – strandolni is.
Prancz Zoltán

szereinket érintő rekonstrukciós munkákban
való részvétel, a tervzsűriktől kezdve az üzembe helyezéseken történő közreműködésig. A
csoport vezetőjeként a munka irányítása,
a napi hibaelhárítási tevékenységben való
részvétel is a feladatom. Az viszont jelentősen megkönnyíti helyzetemet, hogy a csoport
tagjainak többsége több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik.

javaslatára az Atomerőmű Kiváló Karbantartója
cím büszke tulajdonosa lettem.

– Kiemelendő területek, események, elismerések?

– A számomra eddig legnagyobb elismerésben 2008-ban részesültem, amikor a kollégáim

– Mesélne kicsit a családjáról?

– Családommal Pakson élünk, feleségem
szintén az erőmű dolgozója, a pénzügyi és
számviteli osztály adócsoportjának vezetője. Két
gyermekem van, a lányom gimnazista, a fiam 4.
osztályos általános iskolás.

– Szabadidejében mivel foglalkozik legszívesebben? Mi a hobbija?

– Kertes házban lakunk, így szabadidőm
nagy részét a ház körüli teendők kötik le. Időnként még eljárok lovagolni.
GYNYP
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Osztálytabló
DIGITÁLIS RENDSZEREK OSZTÁLY
Tari Tamás
üzemvezetõ
– Milyen területen
vagy üzemvezető?

– Milyen tanulmányok és szakmai
tapasztalatok nyomán kértek fel erre
a munkára?

FOTÓ: BODAJKI

– A technológiai
számítástechnikai
rendszerek üzemvezetőjeként dolgozom.

– Felsőfokú tanulmányaimat a Kandó Kálmán Villamos Ipari Műszaki Főiskolán végeztem, vezérléstechnika ágazaton. Ezután a VILATI-nál helyezkedtem el, ahol kondenzátoros
fázisjavító berendezések tervezésével, fejlesztésével foglalkoztam. 1986-ban az akkori TSZTO
keresett munkatársakat a még épülő 3. blokkra,
számítógép-ügyeletesnek, én is jelentkeztem,
és így kerültem az atomerőműbe. Számomra

1970-ben született Szekszárdon,
Mözsön lakik. A
gimnáziumot Tolnán végezte, majd
Szegedre járt, a
József Attila Tudom á nye g yete m r e ,

FOTÓ: BODAJKI

Tomecskó Balázs
rendszerfelelõs

nagyon érdekes volt figyelemmel kísérni a 3.
és 4. blokk építését, és egy kicsit részt is venni
benne. Az adatgyűjtők telepítésében, üzembe
helyezésében segítettünk. A műszakos évek
után ezekkel az adatgyűjtőkkel foglalkoztam
rendszerfelelősként. 1994-ben – megint csak a
Kandón – elvégeztem a számítógép-automatizálási szaküzemmérnök képzést. Ebben az időben
érkezett meg hozzánk a hálózatos technológia,
ami meghatározta a szakmai jövőmet. Részt
vettem a hálózatok csoport megalakításában,
majd a vezetője lettem. Most így visszatekintve
hihetetlenül messzire jutottunk a kezdetekhez
képest, mára az ország egyik legösszetettebb
hálózata lett a miénk. Végül megbízást kaptam
a hálózatok csoportot és a Scada-rendszerek csoportot magába foglaló üzem irányítására.

– Konkrétan milyen rendszerek tartoznak a
felügyeleted alá?

a blokkszámítógép-rendszer (bszg), aminek az
adatait nagyon sokan használják az atomerőműben a napi munkájuk során. A dozimetriai
területet szolgálja ki a Sugárvédelmi Ellenőrző
Rendszer (SER), ami két fő részből áll, egyrészt
a környezet- és kibocsátás-ellenőrzés (kk) másrészt a munkahelyi és technológiai ellenőrzés
(mt). A villamos szakmát segíti a Teljesítményellenőrző Rendszer (TER) és a Helyi Irányítórendszer (HIR), az ügyeletes mérnök munkáját
pedig az EIK-rendszer támogatja. A vegyészek
a Folyamatos Analitikai Mérőrendszert (FAM)
használják.

– Mi a funkciójuk a technológiai számítástechnikai rendszereknek az atomerőmű
üzemelésében? Milyen szerepük van az
energiatermelés és a nukleáris biztonság
tekintetében?

– Az előbb már utaltam a technológiai számítástechnikai hálózatra (tszh), ami lehetővé teszi
az összes rendszerünk működését, sőt olyanokét is, amik nem hozzánk tartoznak. Biztosítja
a kommunikációt ezen rendszerek és a felhasználóik között. Minden bizonnyal a legismertebb

– Elsődleges feladatuk a blokkokat irányító
személyzet információval való ellátásának biztosítása, illetve a technológiai rendszerekben történő események archiválása. Kihasználva a számítástechnika lehetőségeit, az információszolgáltatáson túl aktív támogatást is képesek nyújtani a
különböző technológiai szituációkban, a helyes

ahol programozó matematikus diplomát
szerzett.

- Milyen területen kezdte el tevékenységét
a csoportban?

- Mikor és hogyan került Paksra?

- 12 évig dolgoztam egy szekszárdi számítástechnikai cégnél. Egy barátom említette, hogy a
PDA-VERONA csoportnál lehetőség van pályázni egy megüresedett munkahelyre, ide sikerült
felvételt nyernem 2004-ben. Előző munkahelyemen is jól éreztem magam, de a megyében az
erőmű által nyújtott létbiztonsággal nem sok
cég tud versenyezni, ami három gyerek mellett
számomra nagyon fontos szempont.

- Érkezésemkor már elkezdődött a VERONArendszer rekonstrukciója, így betanulásom során a régi VAX-os és az új PC-alapú rendszerrel
is megismerkedhettem. Az új kollégák nagyon
sokat segítettek, hogy hamar megtanuljam a
munkánk során elvégzendő feladatokat és beilleszkedhessek az itteni, nagyon jó közösségbe.

- Melyek a legfőbb feladatok?

- A PDA-VERONA egy reaktorfelügyeletet ellátó
számítógépes rendszer, melynek megjelenítői ott

Szakmák az atomerőműben
Sorozatunkban ezúttal az
armatúra- és csővezeték-karbantartó osztály primer köri
armatúra-karbantartó csoportjához látogattunk.

Klézli János nukleáris
vezetõ szerelõ
– Hogyan indult pályafutásod?

– 1996-ban dolgoztam először
az erőműben. Egy városi karbantartó cég igazgatójának volt
számomra egy munkaajánlata, a
feladat a turbinaházak fémszórás
előtti köszörülése, megmunkálása

a különböző szakterületekkel való kapcsolattartás, a munkavégzés feltételeinek ellenőrzése, a
szerelvényeket működtető pneumatikus, elektromos, ill. hidraulikus berendezések időszakos vagy
rendkívüli javítása. A primer köri csővezetéki szerelvények igen
szerteágazó típusválasztékának
kell ismernünk a karbantartásijavítási technológiáját, speciális
módszereit. A munka sokrétűségét
érzékeltetheti, hogy ide tartoznak
a záró-, nyitó-, szabályzó-, pneumatikus berendezések, a fővízköri
biztonsági berendezések, a zárószelvények. Ilyenek a tolózárak,

tási idők betartása, a határidős
munkák elvégzése egyre nehezebb lesz, mert az erőmű korának előrehaladtával az elöregedő berendezésekkel is egyre
többet kell foglalkozni, egyre
nagyobb odafigyelést igényel a
karbantartás.

– Vezető szerelőként milyen a
kapcsolatod a kollégákkal?
– Szerencsére a vezetőimmel
és a munkatársaimmal is mindig megtaláljuk a közös hangot,
akár munkáról, akár személyes
dolgokról van szó. Mindannyian
magas színvonalú belső képzéseken vettünk részt, olyan
kollégáktól tanultuk a szakmát,
akik már nyugdíjba vonultak, de
szerencsére átadták azt a tudást,
amit ők hosszú évek tapasztalatai során felhalmoztak. Ezt
igyekszünk mi is átadni a fiatal
kollégáknak, annak érdekében,
hogy az elvégzendő feladatok során fenn tudjuk tartani a szakmai
színvonalat, a kívánalmaknak
megfelelően.

– Hobbi, család?

volt. Egy hétig dolgoztam ezen a
területen éjszakás műszakban.
A munka végeztével még ennél a
cégnél maradtam 5 évig, ezt követően, 2001 júliusában kerültem a
PA Zrt.-hez. Primer köri armatúra-karbantartóként azóta is azon
a szakterületen dolgozom, amelyben kezdtem.

– Mely feladatok tartoznak
hozzátok?
– A mindennapi tevékenységeink közé tartozik az üzemvitel által jelzett hibás szelepek javítása,

szelepek, csapok, pillangószelepek, membránszelepek, emellett
az áramlást szabályozó szerelvények, az átmeneti szelepek,
ferdeülékű-, sarok-, tű-, pillangó-,
membránszelepek, csapok és
a visszaáramlást gátló szerelvények, a visszacsapószelepek,
lábszelepek, torlócsappantyúk,
csapózárak és az üzemvitelt szabályozó szerelvények.
– Minden kis- és nagyjavításon adódik olyan munka, ami új
kihívásnak számít. A karbantar-

– Nejemnek és két fiamnak
köszönhetően biztos családi
háttér áll mögöttem. A fiaim
jelenleg külföldön dolgoznak,
de megpróbálom segíteni őket
abban, hogy ők is el tudjanak
helyezkedni itthon, az erőműben, mert ez hosszú távon biztos
munkahelyet és stabil jövőképet
jelentene számukra.
– Szabadidőm nagy részét a
családi ház körüli feladatok kötik
le, de ha van időnk, szeretünk
kirándulni, emellett másfél éve
a gyermekeim megismertettek
minket a horgászat rejtelmeivel,
így amikor lehetőségünk adódik
rá, hódolunk ennek a sportnak.
Kárpáti Viktor

kezelői beavatkozás megtalálásához (elektronikus MÜSZ, Kritkus Biztonsági Funkció Monitorozó). A korábbi felsorolásból is látható, hogy
gyakorlatilag az atomerőmű üzemeltetésében
részt vevő csaknem minden szakterület munkájában szerepet kapnak a rendszereink.

– Rendszeresen részt veszünk tanfolyamokon és egyéb szakmai rendezvényeken. Másképp nem tudnánk megfelelő szinten ellátni a
feladatainkat, illetve megfelelő szakmai támogatást nyújtani a rekonstrukciók, átalakítások,
fejlesztések végrehajtásához.

– Hogyan mutatnád be átfogóan a munkádat? Melyek a fő feladataid?

– Milyen fejlesztések vannak folyamatban,
illetve tervbe véve a szakterületeden?

– A legfontosabb, hogy a ránk bízott számítástechnikai rendszerek folyamatosan, megbízhatóan, a lehető legkevesebb kieséssel üzemeljenek.
Az ehhez szükséges műszaki, munkaszervezési
és irányítási, valamint személyi feltételek megteremtésében és fenntartásában vannak feladataim. Szerencsére az osztályunkon az évek
során egy nagyon jó kollektíva alakult ki, így a
munkám során mindig számíthatok a kollégáim
segítségére.

– A digitális technika az egyik legdinamikusabban fejlődő tudományterület. Hogyan
biztosítod magad és munkatársaid számára, hogy lépést tartsatok a szakmával? Részt
vesztek-e például továbbképzéseken vagy
szakmai konferenciákon, bemutatókon?

vannak valamennyi blokkvezénylőben a blokkügyeletes és a reaktoroperátor előtt is. Azon túl,
hogy segíti az üzemeltetők munkáját, adatgyűjtéssel és archiválással támogatja a reaktorfizikusok és a hatóság későbbi elemzéseit. Két órán
túli működésképtelensége esetén korlátozásokat
kell bevezetni az adott blokkra, ezért fontos, hogy
mindig ellenőrizzük és a leállások alatt gondosan
karbantartsuk, pontosan kalibráljuk a rendszert,
és egy esetleges hibát gyorsan elhárítsunk.

- Mesélne kicsit a családjáról? Szabadidejében mivel foglalkozik?

– Hát van egy pár. Felsorolásszerűen: tszhrekonstrukció, villamos projektek közös hálózatának kiépítése, blokkszámítógép-virtualizáció,
Vegyészeti Mintavételi Rendszer rekonstrukciója, a Turbina Diagnosztikai Rendszer rekonstrukcióhálózata, a Súlyosbaleset-kezelő Rendszer
hálózata.

– Család? Szabadidő?

– Feleségem egyéni vállalkozó, és az újságot
olvasó hölgyek közül szerintem többen ismerik, mint engem. Fiam az ELTE magyar-kommunikáció szakos hallgatója. Szabadidőmből
elég jelentős részt képviselnek a ház körüli
teendők, de emellett szeretek olvasni, zenét
hallgatni, kirándulni.
Prancz Zoltán

- Feleségemet még az egyetemen ismertem
meg, 1998-ban házasodtunk össze. Mint már
említettem 3 gyerekem van, fiaim 6 és 10 évesek, lányom 8 éves. A gyerekek (és programjaik)
gyakorlatilag az összes szabadidőnket kitöltik.
Ahogy nőnek, újra tudunk olyan programokat
szervezni - most már velük közösen -, amelyek
születésük után, kisebb korukban elmaradtak.
Így most már együtt teszünk hosszabb gyalogtúrákat, biciklizünk, horgászunk - amíg még
elvisznek magukkal minket is.

- Köszönöm!
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Megújul a Bázis
A karbantartás-irányítási osztály keretében működő Bázis
központi területe az atomerőműnek mind funkció, mind
látogatottság szempontjából.
Különösen igaz ez a főjavítások
időszakában. A Bázis közelmúltban megkezdett felújítási
munkáiról az illetékes szakember, Frast Gábor nyilatkozott.
– Miért szükséges és mit foglal
magába az átalakítás?

– A Bázis a jelenlegi formájában
1996 óta működik. Azóta a falak
festésén és az álpadló tartószerkezetének javítgatásán kívül nem
történt más felújítás. A padozat az
idő múltával botlásveszélyes és elhasználódott lett, döntés született
a cseréjéről. A padlócsere mellett
falfestésre is sor kerül.

– Milyen előnyökkel jár, ha
megvalósul?

– Az egyik legnagyobb előnye,
hogy szinte egy új irodába költözhetünk vissza. A másik előnye
pedig, hogy biztonságosabb lesz a
közlekedés az új padlón. Az elrendezés maradna, hiszen funkcionálisan a legoptimálisabb az a kialakítás, ami jelenleg is fennáll.

– Milyen ütemezésben zajlik le az átalakítás? Ki(k) a
kivitelező(k)?
– A padlócserét végző kivitelező három hét alatt cseréli ki a
padozatot. Ezt megelőzően a dolgozók kivitték a helyiségből saját
dolgaikat, eszközeiket, majd a
Bázis átköltözött az „új”, vagyis
az ideiglenes helyére, ami a régi
Bázis-helyiség. Másfél héttel a csere előtt megkezdődött a kipakolás
(a bútorok kivitele), a strukturált,

valamint az elektromos aljzatok
kikötése (és az újak behúzása),
az épületgépészeti bontások és a
festéshez kapcsolódó munkálatok.
Ezek után következik az álpadlócsere, ami közben visszakötik a
gyenge- és erősáramú aljzatokat
is. Ha minden munka a terveknek
megfelelően zajlik, akkor a műszaki átadás 2011. február 14-én
lesz. Ezután lehet majd visszapakolni a bútorokat, visszakötni a
számítógépes állomásokat, majd
visszaköltözni a felújított Bázisra.
Várhatóan – ezen a héten, vagyis a
hetedik héten – a munkautasításforgalmazás és a Bázis működése
visszaáll a megszokott kerékvágásba.
A generálkivitelező a Dunacenter Therm Kft., az alvállalkozó a
Mont-Team Kft., amely a padlócserét végzi, a villamos munkákat
a Vörös és Társa Kft., a strukturált
hálózat munkáit a Synergon Kft.
végzi el.

– Nem okoznak-e nehézséget
a munkálatok a küszöbönálló
főjavítások koordinálásában?
Szükséges-e valamilyen extraintézkedés a Bázis munkájának biztosítása kapcsán az
átmeneti időszakban?

– A felújítási munkák határidőinek pontos betartása esetén nem
szükséges különleges intézkedéseket tenni a főjavítások koordinálásánál. Az 1. blokki főjavítás
előkészítési munkái folyamatban
vannak, főkoordinálóink – kivétel nélkül – figyelemmel kísérik
a betervezett állományt és végzik
a mut-feladatok jóváhagyását. A
főjavítási terv összeállítása, ellenőrzése, valamint a hatóság felé
történő megküldése sajnos a viszszaköltözés idejére esik, de szerintem kollégáimmal ezt a problémát

is sikeresen megoldjuk. A Bázis
átköltöztetése volt a legnehezebb,
legbonyolultabb feladat az egész
előkészítés során. Figyelemmel
kellett lenni a mut-forgalmazás
folyamatosságára (a számítógépek, valamint a nyomtatók áthelyezésének nehézségei miatt). Itt
szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak
az MVMI Zrt. szakembereinek a
gyors és zavartalan átköltözésben
nyújtott segítségért. Bízom abban,
hogy a visszaköltöztetés is hasonló
rugalmassággal fog megtörténni.
Az ideiglenes kitelepülés miatti
kitáblázás, figyelemfelhívás kellő
részletezettséggel megtörtént. Ritkán bár, de még előfordul, hogy a
felújítás alatt lévő Bázison keresik
a kollégáimat.

– Jelent-e valamilyen módosítást az átmeneti időszak az
atomerőműves, illetve a külső
szervezetek számára a Bázissal
történő kapcsolattartás megszokott rendjéhez képest?
– A mut felvételének és a kollégáim helyének megváltozásán
kívül semmilyen módosítást nem
jelent sem atomerőműves, sem a
külső szervezetek számára a Bázissal történő kapcsolattartás a
megszokott rendhez képest.

– Van-e olyan egyéb tudnivaló,
információ, amit az Atomerőmű
újság által is tudatni kívántok
az atomerőműben dolgozókkal?

– Kérünk mindenkit, hogy türelemmel viselje a változások miatti
esetleges problémákat, kisebb
nehézségeket, hiszen mindez nekünk még nehezebb. Kollégáim
igyekeznek minden igényt maradéktalanul kielégíteni.
Prancz Zoltán
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Mûszaki Alkotói Pályázat díjnyertesei – 2. rész
Lapunkban folyamatosan ízelítõt
adunk a pályázat díjazott alkotásaiból. A szerzõk maguk adnak ismertetést közös mûvükrõl, és mutatkoznak be olvasóink elõtt. Ez alkalommal a négy II. díjas alkotás közül
kettõrõl esik szó.

A tervezett új kondenzátorba redukáló és blokkhűtés-szabályozó köreinek
zárt hurkú szimulátoros vizsgálata

A szimulátoron az elmúlt években a
képzési feladatokon túl olyan fejlesztési,
tesztelési feladatokat is végeztünk, amelyek tervezési feladatok segítését szolgálták. Két éve született egy tanulmány, egy
koncepcióterv, amely javaslatokat tesz a
kondenzátorba redukálók szabályozó köreinek, üzemmódjainak, kapcsolódó reteszköreinek modernizálására, és a
blokklehûtés szabályozó köreinek kialakítására a kondenzátorba redukálókkal,
valamint a lehûtõ rendszerrel. A tanulmány zsûrizése során döntés született arról, hogy a szimulátoron, lehetõség szerint a mûszaki tervezés fázisa elõtt, történjen meg a tervezett átalakítások implementálása és a zárt körû vizsgálatok
végrehajtása.

Az atomerõmûben zajló fejlesztések
zömét képezõ gépészeti és villamos,
illetve irányítástechnikai kivitelezések mellett rendkívül fontos építészeti átalakítások is folyamatban
vannak. Több már a megvalósulás
végsõ fázisába lépett, de olyan témák is akadnak, amelyek a közeljövõben fognak elindulni. Mindezekrõl Nagy Zsuzsanna projektvezetõt
kérdeztem.

A szimulátoron elvégzett munkáról
összegezve elmondható, hogy az itt elvégzett elõzetes vizsgálatok hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a koncepciótervben
megfogalmazott elõzetes tervek jövõbeni
megvalósítása sikeres legyen. Amennyiben a blokkokon részben vagy egészében
megvalósításra kerülnek a tervezett átalakítások, akkor a szimulátoron befektetett munka nemcsak a késõbbi feladatok
végrehajtását, de az új rendszerek, funkciók korai fázisban történõ szimulátoros
képzését is segíteni fogják.
Az e tárgykörben végzett munka a
munkát végzõkben megerõsítette az átfogó irányítástechnikai rekonstrukció során felhasználni kívánt mérnöki szimulátor kialakításának szükségességét.

Borbély Sándor, szimulátorosztály, főőtechnológus

– A Budapesti Mûszaki
Egyetemen gépészmérnökként 1979-ben végeztem erõmûvek szakon.
Az atomerõmû az elsõ
munkahelyem. Az itt eltöltött idõ jelentõs részében a szimulátorral foglalkoztam. Az elmúlt, hosszúnak
mondható idõ alatt sok és szép feladatban

– A primer körben található frissüzemanyag-tárolók padlófödémének megerõsítési munkái 2010-ben elkészültek, a
tûzgátló ajtók beépítési munkái az 1–4.
blokk üzemi fõépületek területén pedig
idén fognak befejezõdni.

Épülhet az Angra-3 blokk
Brazíliában
A Brazil Nemzeti Fejlesztési Bank (BNDES) jóváhagyta az ország harmadik
nukleáris blokkjának, az Angra-3-nak
a finanszírozását. A banki kölcsön
összege 2,7 milliárd euró (3,6 milliárd
USD). A bank közleménye szerint ez
az összeg az 5,9 milliárd dolláros projekt nagyobb részét, annak körülbelül
59%-át fedezi. A kölcsönt a bank 20
évre nyújtja, de van egy kezdeti, ötéves
türelmi idõszak a visszafizetés
megkezdésére. A jelenleg két blokkot
befogadó telephely Rio de Janeirótól
130 kilométerre keletre, Angra dos
Reis városa mellett található. Az építést
a most az üzemeltetést ellátó Eletronuclear fogja végezni. A mostani, nyomottvizes blokkok 657, illetve 1350
megawattot produkálnak, 1982-ben és
2000-ben kezdték üzemüket. Az új
egység szintén nyomottvizes típus, teljesítménye 1350 MW lesz, indítását
2015 végére tervezik.

Nagy György, szimulátorosztály, üzemeltetés- és
fejlesztésvezetőő – Ez a

harmadik munkahelyem, ahol 1989 óta dolgozom. Technikusi végzettséggel kerültem a szimulátorhoz, ahol eleinte
a blokkvezénylõi eszközök, majd a szimulátor-illesztõrendszer üzemeltetésével,
karbantartásával és fejlesztésével foglalkoztam. A késõbbiekben informatikusi
képzettséget szereztem, és a feladataim is
változtak. A blokkokon végzett rekonstrukciós munkákat a szimulátoron is el

kellett végezni, így részt vettem a blokkszámítógép, majd a reaktorvédelmi rendszer szimulátoros kialakításában. Kollégáimmal együtt azon igyekszünk, hogy a
szimulátor megfelelõ eszköz legyen a képzési és esetenként fejlesztési, tesztelési feladatok támogatására.
A családommal együtt Tolnán élünk, a
nagyobbik lányom könyvtáros, a fiatalabb
középiskolás, feleségem gazdasági vezetõként dolgozik. Hétvégenként gyakran
kirándulunk a környéken, de a ház és
kert rendben tartása is sok munkát ad.

Szimulátor kódokra vonatkozó
statisztikák használata a paksi
töltetek tervezésénél

A Pakson alkalmazott zónatervezõ szimulátorkódok számítási eredményeinek
felhasználása olyan statisztikák képzésére, amely lehetõvé teszik annak eldöntését, hogy a tervezett töltet alkalmazható-e.
Mindkét töltettervezõ kód, nevezetesen a
C-PORCA- és a KARATE-rendszerek,
validált és mérnöki tényezõkkel ellátott
eszközök (pálcateljesítmény, pálcaszakasz kiégési szintje, szubcsatorna kilépõ
hõmérséklete). A vizsgálatból megállapítható, hogy a számolt mikromennyiségek
különbségeinek szórásai kis értékûek. A

Építészeti átalakítások az atomerõmûben
– Kezdjük az elõbbivel. Miért vált
szükségessé a födém megerõsítése?

– Rendeleti változás miatt több frissüzemanyag-kazetta (biztonsági készlet)
tárolása történt a helyiségekben, ezért
szükségessé vált a födémek teherbírásának vizsgálata. Az ETV-Erõterv Zrt. által
készített statikai ellenõrzõ számítás kimutatta, hogy a helyiségek födémjei nem
tudják a szabványokban elõírt biztonsággal viselni a tárolt frissüzemanyag-kazetták terheit, mivel az eredeti tervek szerinti vasalás nem éri el sem az építéskor,
sem a jelenleg elõírt minimális mértéket.

– Hogyan foglalnád össze – nem feltétlenül szakemberek számára – a
munka lényegét? Hogyan történt a födémek megerõsítése?

– Melyek azok az aktuális építészeti
átalakítások, amelyek már elkészültek, illetve a befejezéshez közeli állapotban vannak?

vettem részt. Ezek a munkák többnyire
arra irányultak, hogy a szimulátorunk
mindig alkalmas legyen a jó színvonalú
képzésre, továbbá arra törekedtünk, hogy
a szimulátor adottságait kihasználva
egyéb, elsõsorban tesztelési feladatokat
is végezzünk.
Nõs vagyok, feleségem az ESZI épületében mûködõ Egészségközpontban dolgozik. Tamás fiunk építõmérnök, zenész.
Az elmúlt években örömmel vettem részt
a szegedi iparági kajak-kenu, valamint a
Domboriban megrendezett sárkányhajóversenyeken.

– A vasbeton födémszerkezet utólagos
megerõsítése a meglévõ szerkezetbõl hiányzó hosszirányú betonacélok pótlásával történt, amit a födém alsó síkjára 40
mm-enként elhelyezett lapos acélok felerõsítésével végeztünk el. Az új lapos
acél és a födém betonja közti kapcsolatot
(tapadóerõt) pedig a HILTI csavarok nyírási ellenállása biztosítja. A felerõsített
szerkezetekre befejezésül tûzvédõdekontaminálható bevonatot kellett felhordanunk. A kivitelezési munkákat a
Fejérduna-ÉP Kft. végezte, az ETVErõterv Zrt. jóváhagyott kiviteli tervdokumentációja alapján.

– Térjünk át a tûzgátló ajtókra. Hova
kell ezeket beépíteni?

NucNet hírek
A hazai pénzt további, 2,13 milliárd
dolláros külföldi bankkölcsön egészíti
ki. Ezt az újabb blokkot is 1975-ben rendelték meg (a 2. blokkal egy idõben), de
csak 1984-ben kezdték építeni. A program 1986 óta szünetel finanszírozási
problémák miatt. A kormány szakbizottsága 2007-ben jóváhagyta az építés
folytatását, ehhez az ország nukleáris
hatósága 2010 májusában adta meg az
engedélyt.

Jelentõs elõrelépés az
ITER-programban
Egyik fordulópontjához ért a termonukleáris kísérleti reaktor engedélyezi folyamata 2010. december 14-én,
amikor is a francia nukleáris hatóság
levélben értesítette a program vezetõit
arról, hogy a benyújtott biztonsági
elemzések „befogadhatók” a hatóság
számára. Az ITER szóvivõje szerint a

– Az erõmû tûzkockázati elemzése alapján egyes helyiségek nyílászárói nem biztosítják jelenleg a
tûzszakaszhatárokat, ezért beavatkozások váltak szükségessé a tûzszakaszok integritásának biztosítása érdekében, mely közvetlenül befolyásolja az erõmû biztonságát. A
90 perces tûzállósági határértékû ajtók többségében villamos-elosztó- és
akkumulátorhelyiségekben kerülnek beépítésre, de a blokkvezénylõ
reléterében, valamint a hálózati vezénylõben is új tûzgátló nyílászárókat
helyezünk el.

– Mi a funkciója tulajdonképpen egy
tûzgátló ajtónak?
– Elsõdleges funkciójuk, hogy csukott állapotban gátolják a tûz átterjedését az általunk leválasztott térrész
egyik oldaláról a másik oldalára, továbbá az elõírt idõtartamnak megfelelõen
a tüzet megakadályozzák. A beruházás
megvalósulásával a tûz okozta károk
minimalizálhatók.

– Hol tart a kivitelezés?

– A 4. blokk szekunder körében található helyiségek tûzgátló ajtóinak – leállási idõszakon kívül végezhetõ – beépítésével kezdtünk. A többi blokkon
áprilisig a terjedelem nagy részét befejezzük. Szeptemberre csak a 3. blokk
leállásakor végezhetõ blokkvezénylõrelétér ajtócseréje marad.

hatóság ezután már kiadhatja szakmai
testületek számára a fájlokat különbözõ
vizsgálatokra, és lakossági konzultációk
is kezdeményezhetõk az ügyben. Ez
hosszú folyamat lesz, de ez a levél egy
mérföldkõnek tekinthetõ, ami megnyitja az utat a folyamat számára – tette hozzá a szóvivõ.
A levél megérkezését követõen Carlos
Alejaldre, a projekt vezérigazgatóhelyettese a hatóság párizsi központjában járt, ahol a mintegy 5 ezer oldalas
anyag elõzetes vitájára került sor. Mind
a hatóság, mind a program számára döntõ fontosságú a jelenlegi helyzet, mivel
ez az elsõ fúziós berendezés, amelyet
hatósági engedélyezési eljáráson engednek keresztül – mondta a vezetõ, aki
egyúttal a biztonsági fõnöke is a programnak. Az ITER lesz a világ legnagyobb
kísérleti berendezése, amely bizonyíthatja a fúziós energia alkalmazásának mûszaki és tudományos
megvalósíthatóságát.
Forrás: NucNet, 2011. január
Varga József

– Mi okozta, illetve okozza a legnagyobb nehézséget a két átalakítás
kapcsán?
– A födémmegerõsítésnél a legfontosabb tényezõ a kivitelezés határidejének
pontos betartása volt, ugyanis olyan helyiségekben dolgoztunk, melyben a reaktor karbantartásához szükséges eszközök voltak. A tûzgátló ajtók beépítésénél pedig a munkabiztonságra kell nagyon odafigyelnünk, hiszen zárt villamos terekben folyik a kivitelezés.

– Van-e olyan projekted, amely már
elkezdõdött, de még nem jutott el a kivitelezésig?
– Talán a legkülönösebb az olajleválasztó mûtárgyak kialakítása, melynek
célja a paksi atomerõmû területén keletkezõ olajos hulladékvizek megtisztítása a
keletkezésük helyén olyan mértékig,
hogy a tisztított víz – a beruházás megvalósulása után – már a csapadékvízrendszerbe legyen kibocsátható.

mikroelosztásokhoz köthetõ elfogadott
mérnöki tényezõk jól egyeznek, így a tervezett töltet ellenõrzésére alkalmas. A statisztikákat képzõ rendszernek – az ellenõrzés és a döntés jellege miatt – gyorsnak
kell lennie, az eredmények megjelenítésénél pedig fontos a gyors átláthatóság és
dokumentálhatóság. A kifejlesztett rendszer a fentieket teljesíti.

Dr. Korpás Lajos, reaktorfizikai osztály, reaktorfizikus – Mezõkövesden

születtem 1959. január
20-án. A József Attila Tudományegyetemen szereztem fizikus diplomát
1983-ban. Az elsõ munkahelyem az erõmû, itt
dolgozom a reaktorfizikai osztályon reaktorfizikusként. A Budapesti Mûszaki
Egyetemen kaptam reaktortechnikai
szakmérnöki diplomát 1987-ben, majd
1990-ben ugyanitt egyetemi doktori fokozatot szereztem.
Két fiam van, az idõsebb közgazdász, a
fiatalabb programtervezõ informatikus.
Szabadidõmben sportolgatok, olvasgatok
és kertészkedek.
gyulai

– Mit takar ez közelebbrõl? A megnevezésébõl ítélve környezetvédelmi
célt szolgál.
– Az olajos hulladékvizek kezelése az
eredeti tervek és kiépítés szerint egy felszíni olajtároló zagymedencében történik meghatározott vízszint tartásával,
valamint az olaj lefölözésével és idõszakonkénti elszállításával. A paksi atomerõmû üzemeltetése során azonban minimális mennyiségû olajos hulladékvíz
keletkezik, ezért a meglévõ olajos zagymedence túlméretezett, a tervezett funkciója szerint nem üzemeltethetõ. Az
üzemidõ-hosszabbítás környezetvédelmi
engedélyében is elõírásként szerepel a
potenciális talaj- és talajvízszennyezõ
forrásnak tekinthetõ olajos zagymedence kiváltása a mai elõírásoknak megfelelõ technológiával.

– Milyen távlati célkitûzéseitek vannak az építészeti átalakításokat illetõen?
– Két nagy beruházási projektünk van
jóváhagyva az üzemi fõépületek felújítására vonatkozóan: az 1–4. blokk üzemi fõépületek tetõszigetelésének és a homlokzati nyílászáróinak rekonstrukciója.

– Milyen döntések, feltételek kellenek még a kivitelezés elindulásához?
Várhatóan mikor kezdõdhetnek el?
– Jóváhagyott kiviteli tervdokumentációk rendelkezésünkre állnak, és 2011ben mindkét átalakítás kivitelezése megkezdõdhet, ha a kivitelezésekre vonatkozó vállalkozási szerzõdéskötések (közbeszerzési eljárással) az ütemezésnek megfelelõen lezajlanak.
Prancz Zoltán

Világítástechnikai évkönyv 2010–2011
A Világítástechnikai Társaság (www.vilagitas.org), a Magyar Elektrotechnikai
Egyesület (MEE) szervezete és a Magyar
Világítástechnikáért Alapítvány gondozásában megjelent a Világítástechnikai évkönyv 2010–2011 címû kiadvány. Az ízléses kivitelû, színes fotókkal gazdagon illusztrált, több mint kétszáz oldalas kiadvány az évkönyveik sorában immár a nyolcadik. A könyv rovatai
most is fontos témaköröket ölelnek fel: Mivel
– Hogyan – Mennyiért
világítsunk? – ezek jegyében sorakoznak
benne a cikkek. A Mivel világítsunk? alcímmel jelzett részben a
szerzõk rávilágítanak
az elméleti és gyakorlati problémákra, melyek
felmerülnek egy fényforrás vagy világítási
mód kiválasztásakor.
Olvashatunk a szín-

kontrasztról, a korrelált színhõmérsékletrõl, az izzólámpát nélkülözõ irodavilágításról, közvilágításról és több szakmai kérdésekrõl. A Hogyan világítsunk? címszó
alatt a komfortos világítás megvalósításához kapunk segítséget, itt olyan világítási
berendezések kerülnek bemutatásra, mint
például a Szabadság hídé vagy az Erzsébet
hídé. A Mennyiért világítsunk? összefoglaló
cím alatt az energiatakarékosság és a költséghatékonyság kapcsán felmerülõ gazdasági kérdések – melyek egyaránt
foglalkoztatják az intézményeket és a magánszemélyeket is – megválaszolására törekedtek a
szerzõk, ugyanis az energiaárak emelkedése és a
klímaváltozás szükségessé teszik az energiaés költséghatékony világítási rendszerek megvalósítását. Sipos László
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Elmondhatom…
ami az eredmények alapján történt
Közel egy éve ismerhettük meg az Elmondhatom… Munkatársi vélemény- és
elkötelezettségfelmérés eredményeit. Az
eredmények alapján tett és tervezett intézkedésekrõl beszélgettem Bognár Péter humán igazgatóval.

– Igazgató úr, a munkatársi észrevételek alapján milyen lépések történtek az elmúlt idõszakban?
– A felmérés egyik célja az volt, hogy
megismerjük azokat a területeket, amelyekre a munkatársak véleménye alapján a következõ években kiemelt figyelmet kell fordítanunk, az elégedettség és
elkötelezettség növelése érdekében. Az
eredmények alapján ezek a területek a
teljesítményalapú javadalmazás, az ösztönzési rendszer, a karrierlehetõségek
fejlesztése, az emberközpontúság érzetének erõsítése. Ahogy az a felmérés ideje
alatt is elhangzott, a cégvezetés határozott szándéka, hogy a kapott visszajelzések alapján fejlesztési intézkedéseket határozzunk meg, hajtsunk végre. Ezért javaslatot készítettünk a tervezett intézkedésekre, és cégvezetõi döntés alapján a
fejlesztésre vonatkozó célkitûzéseket beépítettük a PA Zrt. Humánpolitikája címû
dokumentumba, amely 2010 szeptembere óta hatályos.

– E hosszabb távú célkitûzések mellett történtek-e olyan konkrét intézkedések, amelyek már megvalósultak?
– A véleményfelmérés azt mutatta,
munkatársaink nem elégedettek az egyéni teljesítmények elismerésével, differenciálásával és visszajelzésével kapcsolat-

ban. Reményeim szerint a minden munkavállalót érintõ Teljesítmény- és Kompetenciaértékelési Rendszer (TKR) ezen
segít. Az elmúlt évi bérmegállapodás külön keretet biztosított az értékelések eredményeinek elismerésére, egyrészt az
éves bérfejlesztés, másrészt az év végi
jutalom kapcsán. Az elismeréshez kapcsolódóan tavaly új erkölcsi elismerési
formát alapítottunk; Igazgatósági Nívódíjjal bõvült a kitüntetések köre, és változott a vezérigazgatói dicséretben részesíthetõ munkavállalók száma és a hozzá
kapcsolódó anyagi elismerés nagysága.
A felmérés szerint a munkatársak
igénylik, hogy meghallgassuk véleményüket az õket érintõ eseményekrõl, intézkedésekrõl. Az elmúlt évben három
olyan felmérést is végeztünk a társasági
portálon, amelynek pontosan ez volt a
célja. Az egyik a 2010. évi bérfejlesztéssel és a TKR bevezetésével kapcsolatban,
a kábítószermentes állapot és a drogmegelõzési program volt a másik felmérés témája, és nemrégiben fejezõdött be az
atomerõmû területén megrendezett
egészségnappal kapcsolatos vélemények
felmérése. A véleményeket, észrevételeket figyelembe vesszük ezeknek a tevékenységeknek a fejlesztése, kialakítása
során. De a humán terület mellett más
szervezetek is végeztek hasonló felmérést a vélemények megismerésére, említhetném a Lévai-projekttel kapcsolatos közelmúltban lezajlott felmérést. A kommunikáció fejlesztése területén is történt
elõrelépés, egyrészt megújítottuk a humán honlapot, másrészt a hatékonyabb
belsõ kommunikáció érdekében a kommunikációs szervezettel egyeztettünk az

együttmûködésrõl, kapcsolódási pontokról, a belsõ kommunikáció fejlesztésének
lehetõségeirõl.

– Hallhatnánk valamit a további tervekrõl is?

– A felmérés eredményei szerint a javadalmazással való elégedettség az egyik
fejlesztésre szoruló terület; ugyanis a
munkavállalók kritikát fogalmaztak meg
a jövedelmek arányosságát, igazságosságát illetõen. Ezen úgy érzem, mindenképpen változtatnunk kell. A javadalmazási rendszer méltányosabbá tételének
elsõ lépéseként ismét napirenden van a
társasági szintû munkakörelemzés és
-értékelés, amely egy hosszabb – véleményem szerint minimum hároméves –
folyamat lesz. Egy másik problémás terület a karrierlehetõségek biztosítása. A vezetõi munkakörökbe történõ elõrelépés
jelenleg is biztosított egyrészt a Vezetõi
Tehetségbankon, másrészt a vezetõi utánpótlás-tervezési rendszeren keresztül. A
szakmai karrier területén tervezzük egy
olyan szakmai karrier- és életpályamodell kidolgozását, amely tudatosan tervezett elõrelépési lehetõséget biztosít. Ennek során a szakmai ismeretek folyamatos fejlesztésérõl és magas szinten tartásáról kell gondoskodnunk annak érdekében, hogy az adott területeken szakmai
specialisták álljanak a társaság rendelkezésére.
További konkrét akciók egyeztetése
céljából ilyen fókuszú megbeszéléseket
tervezünk az egyes szakterületeken, az
igazgatóságok vezetõinek, képviselõinek
részvételével.
László A. Zoltánné

Az AS6 Projektmenedzsment (PM) modul éles
indulása február 15-ével megtörténik
2010. november 15-én a PassPort verzióváltás projekt (PPU) a Projektmenedzsment
modult informatikai alkalmazás szempontjából átadta, melyet a kollégák használatba is vettek, de az éles indulás szempontjából hiányzó feltételek teljesüléséig a használatot PA Zrt. próbaüzemnek minõsítette
(lásd az errõl szóló cikket az Atomerõmû
újság 2010. novemberi számában). Ezek a
hiányzó feltételek a következõk voltak: a
felhasználók oktatása, a mûködést szabályozó eljárásrend kiadása és a kapcsolódó
eljárásrendek módosítása, valamint az éles
indulás szempontjából kritikusnak minõsített külsõ riportok elkészülte.
A próbaüzem ideje alatt megtörténtek a
modul bevezetéséhez kapcsolódó tantermi
és e-learning oktatások, és az AS6 rendszerben a jogosultságok beállítása. A modul ismert hibái javításra kerültek. A felhasználók munkáját támogató éles indulás
kritikus külsõ riportok (Projektterv, Fej-

lesztési javaslat/Fejlesztési terv), a projekt
Költségterve és a Projektek jóváhagyás
nyomon követése) tesztelés alatt vannak,
valamint véglegesítésre kerültek az alkalmazás kereteit meghatározó eljárásrendek
is. A próbaüzem alatt a felhasználók megkezdték a rendszer használatát, adatokkal
való feltöltését. Mindezek eredményeként
elhárult minden akadály az új modul PA
Zrt. éles indulása elõtt, melynek idõpontja
február 15. A rendszer használata az oktatásokon megtanultak, begyakoroltak szerint történik, ez a dátum a felhasználók
számára már igazából nem jelent változást.
Az eddig lezajlott oktatásokon a bevezetési projekt során azonosított felhasználók
vettek részt. Azon kollégák, akik munkahelyi feladatként ezt követõen lesznek kijelölve a modul valamelyik szerepkörére, a jogosultság igénylését és az alkalmazáshoz
szükséges MS project telepítését egyénileg indíthatják VK4 és a VK9 nyomtatvá-

nyok kitöltésével. (A többi informatikai alkalmazással azonos módon.) Az új felhasználók oktatása nagyrészt elektronikus formában történik.
A modul használatához kapcsolódó
IOP008 Projektirányítási folyamat az erõmû szervezeti és mûködési változásaival
egyidejûleg lép életbe. Az új és a hozzákapcsolódó módosuló eljárásrendek oktatása február–március folyamán központilag történik, ennek pontos idõpontjáról az
érintettek értesítést kapnak.
A modul használatához kapcsolódó tudnivalókkal aktualizáltuk az AS6/PassPort
honlapon az Általános információk felületét (kulcsfelhasználók, GYIK, ismert hibák, szerepkörök), illetve a Felhasználói
kézikönyvek és az oktatási segédletek is
feltöltésre kerültek. A továbbiakban itt
lesz elérhetõ a modullal kapcsolatos minden új információ.
Csontos Erzsébet–Susán Janka

Felkészülés
a fõjavításokra
Minden szakmában fontos az azt mûvelõ szakemberek elméleti és gyakorlati ismereteinek fejlesztése, szinten tartása.
Különösen igaz ez az atomerõmû karbantartása kapcsán, ahol a készségek
meglétének, megõrzésének közvetlen
gazdasági és biztonsági tétje van. A fõjavítások közötti téli idõszakban a Karbantartó Gyakorló Központ (KGYK) kiváló
lehetõséget biztosít a következõ fõjavítá-sokra történõ felkészülésre. Minderrõl Lukács Pétert, a KGYK-t mûködtetõ
technológiai oktatási osztály vezetõjét
kérdeztem.

– Hogyan történik az atomerõmû
szervezeteinek beosztása? Milyen
feltételei vannak a külsõ cégek fogadásának?
– Az oktatások többsége kötött menetrendû és tartalmú szinten tartó képzés. Ezek az adott évi utolsó fõjavítás
befejezése után kezdõdnek és a következõ évi elsõ fõjavítás kezdetéig zajlanak. Hagyományosan a karbantartó,
üzemviteli és mûszaki szervezetek dolgozói, valamint a mûszakos operatív
személyzet vesz részt rajtuk. A szinten
tartó képzéseken az ismeretek felfrissítése, a változások ismertetése, a saját
és nemzetközi tapasztalatok feldolgozása, új eszközök, technológiák használatának begyakorlása a cél. Ma már
ezeken az oktatásokon részt vesznek a
külsõ cégek vezetõ beosztású dolgozói,
munkavezetõi is. A karbantartó terület
úgynevezett osztályszintû szinten tartó képzései szakmaspecifikusak, melyeket minden szervezeti egység maga
szervez meg az oktatási szervezet irányítása és jóváhagyása mellett. Itt kötelezõen részt vesznek a külsõ cégek
dolgozói is.

– Van-e objektíven kimutatható
eredménye a KGYK mûködésének,
például a tervezett fõjavítási idõhosszok tartása, a személyi sugárterhelések vagy a biztonsági mutatók terén?
- Milyen szolgáltatásokat nyújt a
KGYK?
- Elsõsorban képzési szolgáltatás a feladatunk. A tantermi oktatások mellett
gyakorlati és mûhelyfoglalkozásokat is
tartunk. Ezenkívül lehetõség van az itt
lévõ berendezéseken fejlesztéseket, próbákat végezni. Számos, a blokkokon végrehajtott átalakítás, fejlesztés elõkészítésében, megvalósításában is részt vettünk.

- Kik, illetve mely szervezetek vehetik igénybe a KGYK szolgáltatásait?
- A központ nyitva áll minden szervezet elõtt, bárki igénybe veheti. Leggyakrabban az oktatási fõosztály, illetve mi
saját magunk szervezzük a képzéseket.
Az is elõfordul, hogy csak az oktatótermeket, az infrastruktúrát adjuk az erõmû különféle szervezetei által rendezett
programokhoz. Esetenként külföldi szervezetek, külsõ cégek is tartanak itt szemináriumokat, képzéseket, termékbemutatókat. Fontos szerepet játszunk az
erõmû tájékoztatási, PR-munkájában. A
látogatók számára talán mi tudjuk a legizgalmasabb élményt nyújtani a fõberendezések tapintható közelségû bemutatásával. A KGYK ma már közismert a paksi atomerõmû partnerei számára is, szívesen szerveznek ide programokat.

– A képzés objektív eredményét nehéz kimutatni, erre nincsenek mérõszámok. Közvetetten viszont érezhetõ a hatása, hiszen jól képzett munkaerõvel rövidebb idõ alatt és fõként jobb minõségben lehet elvégezni a kitûzött feladatokat. Pozitív visszajelzéseket kapunk a
karbantartás irányítóitól, a vezetõktõl,
de a képzésben részt vevõktõl is. Néhány
évvel ezelõtt a gõzfejlesztõkben cserélni
kellett a tápvízelosztó kollektorokat. A
személyzet a KGYK-ban lévõ gõzfejlesztõben gyakorolta be az összes munkafázist az ólompaplanok leterítésétõl a
komplett kollektorcseréig. Ezzel jelentõsen csökkenthetõ volt a dolgozók személyi sugárterhelése. Jelenleg a fõkeringetõ-szivattyúkon tervezett tömítéskiváltások elõkészítését végzik a szakemberek, ami szintén komoly feladat elé
állítja a szakmát.

– Van-e valami specialitása az idei fõjavításokra történõ felkészülésnek?

– A külsõs cégek munkavállalói számára 2010-ben indított akkreditált, modulrendszerû képzéssel személyre szabottan tudunk megfelelõ szakmai felkészültséget és minõsítést biztosítani.
A másik jelentõs feladat a PRISE-átalakítás kapcsán adódik, hiszen a karbantartó személyzet felkészítése a mi feladatunk.
Prancz Zoltán

Társaságunk aktuális szervezeti és mûködési változásai
A törvényi változásokból adódóan, valamint
a mûködési tapasztalatokra alapozva a Paksi Atomerõmû Zrt. vezetése szervezeti és
mûködési változások bevezetésérõl döntött.
A változások bevezetésére, a kötelezõ elõkészítési folyamat végrehajtásával, a szükséges engedélyezési eljárások lefolytatása nyomán kerül sor.
Az SZMSZ 9.0 verziójában megjelenõ
szervezeti és mûködési változások a következõk:
A felsõ vezetés struktúrájának változása miatt változik az SZMSZ Általános részének tartalma. A vezetõi szintek sorában
megjelennek a korábbi verzióban nem szereplõ, a társasági szintû feladatokat ellátó
önálló csoportok és önálló üzemek vezetõi.
A szervezeti részben a felsõ vezetés irányítási struktúrája egyszerûsödik, a jövõben
a vezérigazgató közvetlenül irányítja és felügyeli az egyes igazgatók munkáját. Ez egyben azt is jelenti, hogy az egyes igazgatók szerepe, felelõssége erõsödik. A vezérigazgatónak egy helyettese lesz, aki szükség esetén
ellátja a helyettesítéseket. A vezérigazgató-

helyettes (vigh) további feladata a társaság
operatív életének szervezése a klasszikus
törzskari funkciók mûködtetésén keresztül.
A hatékony élettartam-gazdálkodás
megvalósítását támogató rendszerfelelõsi
struktúra feladatköre folyamatosan bõvül és
igazodik az üzemidõ-hosszabítási programban kitûzött feladatok elõre haladásával. Az
elmúlt év nyarán elvégzett értékelések alapján megtörtént az egyes kapcsolódó funkciók
és feladatok újra osztása a végrehajtásában
érintett szervezetek között. Ennek lényege abban foglalható össze, hogy minden rendszerfelelõsi funkció kereteinek kialakítása és
rendszerszintû mûködtetése, illetve az átalakításokból fakadó rendszertechnikai feladatok végrehajtása a rendszertechnikai szervezet feladata. Az egyes rendszerfelelõsi funkciók operatív feladatait – mint például adatgyûjtés, feldolgozás –, illetve a rendszerdokumentációk módosításával kapcsolatos feladatokat az üzemvitel rendszertechnológusai
végzik. További változás, hogy az egyes speciális szakterületi rendszerek – mint a vegyészeti, hulladékos vagy dozimetriai rendsze-

rek – esetében az üzemeltetõ vegyészeti, illetve a sugárvédelmi szervezetek látják el zömében a rendszerfelelõsi funkciókat.
Új szervezetként kezdi meg mûködését
az emelõgép-üzemeltetõ csoport a karbantartási
fõosztály szervezetében. A csoport megalakításának legfõbb célja az emelõgépek üzemvitelének megfelelõ szakmai kompetenciák mentén
való biztosítása, társasági szintû koordinálása.
Az üzemeltetés többi szerepköre – berendezésfelelõs, karbantartó, felügyelõ – gyakorlatilag a korábbi megosztás mentén teljesül. Itt fontos változás, hogy a vonatkozó jogszabályi funkciók teljesülését egy új folyamatban (TLF007)
szabályozzuk, kiváltva az Emelõgép szabályzatot és a FEL004 folyamatot.
Az új szervezetek között kell megemlíteni a szolgáltatási fõosztályt (szgfo), illetve az alatta mûködõ külsõ szolgáltatási osztályt (kszo), létesítmény-üzemeltetési osztályt (ltüo) és önálló üzemként a nyomdaüzemet (nyü), amelyek felosztják maguk
között a korábbi szolgáltatási osztály (szo)
kibõvített funkcióit és feladatait. Az új mûködési forma a létesítménygazdálkodási

funkciók és feladatok egyre növekvõ jelentõségét kívánja hangsúlyozni.
Bizonyos értelemben új szervezetként
alakulnak meg önálló üzemként a reaktorosztályból (ro) kiváló nukleáris fûtõanyagüzem és a digitális rendszerek osztályból
(dro) önállósodó metrológiai üzem. Az önállóság mellett a funkcióik és feladatkörük változatlanok maradnak.
Az SZMSZ-változások sorában fontos
megemlíteni a harmadik fejezet – azaz a mûködési rész – teljes felülvizsgálatát. Különösen fontos a folyamatgazdai struktúra egyes
szintjeihez kapcsolódó feladatok, felelõsségek és kötelezettségek új szabályozása.
A mûködési tapasztalatok alapján
több szervezet feladatainak leírása kisebbnagyobb mértékben változott. Emiatt célszerû mindenkinek a saját szervezeti leírását ismét átolvasnia.
A folyamatstruktúrát érintõ változások:
Az elmúlt idõszak mûködésfejlesztése nyomán több új folyamat jelenik meg a struktúrában. A multi-projektmenedzsment meghonosítását célzó fejlesztésekrõl az elmúlt hó-

napokban több publikáció is napvilágot látott
az Atomerõmû újságban. Most csak annyit
említünk meg, hogy a mûködtetés feltételeit
az IOP008 Projektirányítás folyamat és annak dokumentumai írják le. Elsõsorban a vezetõi döntéshozás támogatására került kialakításra és bevezetésre az IOP009 Kockázatmenedzsment folyamat. Az elmúlt évek
egyik legsikeresebb fejlesztése volt az értékelemzés mint eszköz és módszertan meghonosítása. Ez a jövõben önálló csoport keretében, az IOP010 Értékelemzés folyamat szerint fog mûködni, a mûszaki döntéshozatal
támogatására. A változások miatt jelentõs
számú szabályozás és gyakorlatilag minden
munkavállaló munkaköri leírása módosul.
Kérünk minden munkatársunkat, hogy a
változásokat fokozott figyelemmel kövessék
a saját hatáskörükbe tartozó feladatok lelkiismeretes elvégezhetõsége érdekében. Kérjük, hogy a változásokkal kapcsolatos észrevételeiket továbbítsák a munkahelyi vezetõik, a folyamatgazdák, illetve a mûködésfejlesztési szervezet felé. Együttmûködésüket
köszönjük!
Cseriné Polgári Ágnes
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Projektszövetség – együtt sírunk, együtt nevetünk?
A 2011. január 11–12. között lezajlott projektszövetségi modell bemutató oktatásán a hallgatóság kiemelt
érdeklõdéssel figyelte Anthony
Oostenbroek elõadásait. Az Ernst &
Young tanácsadó cég ausztrál igazgatóját, valamint Túri Tamást, a
Folyamatirányítási Rekonstrukciót
Elõkészítõ Kiemelt Projekt (FIREKP)
vezetõjét az egyik szünetben kerestük
meg kérdéseinkkel.

zás eredményében – akár veszteség, akár
nyereség is az – történõ osztozás. Ennek a
struktúrának köszönhetõen a felek egyéni
érdekei és céljai helyett a projektérdek érvényesül a döntések meghozatalánál.

– Az Önöknél már bevált módszer
bármely országban egy az egyben alkalmazható, vagy mindenütt a helyi
– mint esetünkben a magyar – viszonyokhoz kell illeszteni?

– Izgatottan várom erre én is választ. Mármint arra, hogy a nukleáris iparban, a paksi atomerõmûben hogyan mûködhet a projektszövetségi forma. A benyomásaim kedvezõek, nem látok olyan tényezõket, amelyek
meggátolnák a projektszövetségi modell sikeres mûködését, tehát bizakodó vagyok.

– Amint az elõadások során megtudhattuk, ez Magyarországon még újnak mondható együttmûködési forma, a projektszövetség az Egyesült
Királyságból és Ausztráliából indult
hódító útjára. Az Ön véleménye szerint miben keresendõ sikerének kulcsa? – kérdeztük Anthony Oostenbroek
urat.

– A projektszövetségi modell kialakulását
az élet diktálta, hiszen egyre növekedtek az
olyan komplex, nagy értékû és nagy kockázatú beruházások, ahol gazdaságilag már
nem volt lehetõség arra, hogy a kockázatokat
a kiválasztott szolgáltató cégre ruházzák át.
Elsõként a tengeri olaj- és gázkitermelésben
folytak ilyen jellegû projektek. Ezt követõen
más területeken is sikeresen mûködött az új
módszer, többek között olyan nagyszabású állami infrastruktúra-beruházásoknál, mint az
Ausztrál Nemzeti Múzeum tervezése és kivitelezése vagy a Déli Tengervíz-sótalanító
Üzem építése. Ma már Ausztráliában a kormányhivatalok is ezt alkalmazzák minden
olyan projekt kivitelezésére, ahol nagyobb a
kockázat és/vagy jelentõs a határidõ szorítása - hangsúlyozta Anthony Oostenbroek, majd így folytatta: – A projektszövetségi együttmûködés sikerét abban látom, hogy nagy jelentõséget kap a tulajdonos és a kivitelezõ közötti nyílt kommunikáció, a közös tervezés,
a kockázatok megosztása, valamint a beruhá-

– Prezentációjában több kulcstényezõt is említett, amelyek meghatározzák a projektszövetség sikerét. Kiemelne ezek közül néhányat?

– Egy projektszerzõdésben pontosan meg
kell határozni a szövetség célját, a konkrét
teljesítményelvárásokat, a résztvevõk közös
és egyéni felelõsségeit, kötelezettségeit,
ezek be nem tartásának következményeit,
az irányítás rendszerét.
A sikeres mûködéshez fontos összetevõk közül kiemelném a potenciális ajánlattevõk korai
bevonását, hogy minél elõbb megtudják, a kiíró a szövetségi formát kívánja alkalmazni.
Szintén kulcsfontosságú a megvalósítható
ütemterv kialakítása és a megfelelõen összeállított kiválasztási és értékelési kritériumrendszer. És még egy dolog, a sikeres végeredmény
eléréséhez kritikus fontosságú, hogy a kiíró
cég vezetõi megfelelõ idõt szenteljenek az értékelési kritériumok és a gazdasági szempontok
kidolgozását szolgáló mûhelymunkára.

– Túri Tamástól, mint a kétnapos rendezvény házigazdájától azt tudakoltuk, hogyan került szóba a projektszövetségi forma alkalmazása Pakson?

Anthony Oostenbroek
Azt tudni kell, hogy nincs két egyforma
projektszövetség, mindegyik eltér a másiktól
kialakításában, a szerzõdési feltételekben és
céljaiban. Az egyes országokban is eltérõek le-

– Én elsõ helyen a transzparenciát, az átláthatóságot említeném. A projektszövetség
egyik alappillére ugyanis a „nyitott könyv” elve. Ez a projekthez kapcsolódó valamennyi
költség kiszámítására és kifizetésére is kiterjed. A magam részérõl nem hiszek a hagyományos árverseny csodatételében, különösen
nem akkor, ha nincs elegendõ versenyzõ. Sokszor tapasztaltuk már, hogy a hagyományos
projektjeink esetében számos eltéréskezelés
van, és az ár mindig csak felfelé megy.
Másik kiemelhetõ jellemzõ az „értéket a
pénzért” elv. Nukleáris iparban dolgozunk,
ezért szerintem nem elfogadható a „legolcsóbb még éppen megfelelõ” kiválasztásának elve. Ennél sokkal fontosabb, hogy valódi értéket kapjunk a pénzünkért.

hetnek a beruházásokat érintõ szabályozások, törvényi elõírások, amelyeket természetesen figyelembe kell venni. Mint ahogy nem
becsülhetõ le a helyi kultúra fontossága sem.
Ugyanakkor abban természetesen hiszek,
hogy a fentiek figyelembevételével a nálunk
jól mûködõ projektszövetségi forma bárhol
eredményesen mûködtethetõ.

– Mindig is figyelemmel kísértem az európai atomerõmûvekben az üzemidõhosszabbítások miatt folyó irányítástechnikai felújításokat – kezdte a FIREKP vezetõje. – Azt láttam, hogy nemigen van a mi korábbi reaktorvédelmi rekonstrukciónkhoz
hasonló, büszkén vállalt sikersztori. Az informális csatornákon szerzett információk azt
mutatták, hogy a hagyományos projektstruktúrák esetén jelentõs áremelkedés kö-

– Milyen nehézségeket lát az új projektmodell paksi alkalmazásában?

Túri Tamás
vetkezik be a végrehajtás során. Egy komoly
verseny kialakításának lehetõségét erõsen
korlátozza, hogy ma keresleti piac van kevés
vállalkozóval. Egy konferencián hallottam,
hogy a Vattenfall, Európa egyik legnagyobb
szolgáltatója, és több erõmû üzemeltetõje
2005-ben kötött egy megállapodást az AREVA-Siemens konzorciummal az erõmûvei
irányítástechnikai felújítására. Nem értettem, hogy a verseny kikapcsolása után hogyan lehet az árat ellenõrzés alatt tartani a
késõbb induló egyedi projekteknél. Csak késõbb tudtam meg, hogy projektszövetségrõl
van szó. 2010 elején az Ernst & Young tanácsadó kft.-vel megvizsgáltattuk a folyamatirányítási rekonstrukció esetében alkalmazható projektstruktúrákat. A tanácsadó nekünk
a projektszövetség alkalmazását javasolta.

– Anthony Oostenbroek beszélt a projektszövetség elõnyeirõl, Ön mit
emelne ki?

– A jogi szabályozás miatt szükséges megfontolások számomra érdekes újdonságot nyújtanak, de nem gondolom, hogy valódi nehézséget jelentenek. Sokkal komolyabb kihívásnak tartom a vezetés és a tulajdonos hozzájárulásának elnyerését, hiszen a projektszövetségi módszer valódi paradigmaváltást kíván. A
döntéshozók (úgy, mint én is) egy egészen más
projektvégrehajtást tanultak az iskolában, majd a szakmai életük során is. Az elsõ feladat tehát az ismeret megszerzése, de szükség van a
megszokásoktól való elszakadásra is. Ha ez sikerül, akkor alakul ki tényleges döntési helyzet, amikor a felelõs vezetõ tud mérlegelni, és
reményeim szerint helyesen dönteni. Most persze a projekt végrehajtásának módjáról beszéltem csak, de ne feledjük, hogy a feladatot mûszakilag is végre kell hajtani. Mûszaki szempontból a legnagyobb gond az, hogy ez nem
zöldmezõs beruházás. A nehézséget az jelenti, hogy korszerû irányítástechnikát akarunk
telepíteni egy majdnem 30 éves, szovjet atomerõmûvi blokkba, ahol a pályát erõsen nehezíti sok más mellett például a 80-as években kialakított, majd az évek során 60–70%-kal tovább duzzasztott kábelezés is.
Medgyesy

Helyzetjelentés az ÜHP-rõl

FOTÓK: BODAJKI ÁKOS

Az Üzemidõ-hosszabbítás Végrehajtási Kiemelt Projekt (ÜHP) eredményeirõl, a sokrétû kapcsolatrendszerérõl újságunkban
már korábban is beszámoltunk, és mivel
megkülönböztetett figyelemmel kísérjük az
ÜHP-t, így most rövid számvetésre kértük
Kovács Ferenc projektvezetõt.
A PA Zrt. legnagyobb volumenû, így méltán kiemelt ÜHP-jérõl egy helyre összegyûj-

tött legtöbb információ a www.npp.hu/uzemido-hosszabbitas internetes honlapunkon található. Itt megismerkedhetünk a környezetvédelmi és a nukleáris hatósági engedélyeztetés menetével, az erõmû fontosabb szerkezeteire vonatkozó öregedéskezelési eljárásokkal, illetve ezek nemzetgazdaságra gyakorolt
hatásával is.

– Melyek voltak az elmúlt évben elvégzett legfõbb feladatok?

– Folytatódott a korábban betervezett feladatok végrehajtása, melyek közül kiemelném: az ÜH terjedelemének véglegesítését;
a további húsz plusz tíz évre kiterjesztett
korlátozott idõre szóló biztonsági elemzéseket (KIBE) és a passzív, hosszú élettartamú
rendszerek, rendszerelemek átfogó öregedéskezelési felülvizsgálatát. Utóbbinál a típus-öregedéskezelési programok után elkészítettük a specifikus öregedéskezelési programokat, de a végsõ terjedelem pontosítása
során még itt is lehetnek feladataink. Évek
óta folyamatos végezzük a berendezésminõsítési feladatokat, a karbantartás-hatékonyság monitorozását, valamint az elõbb

felsorolt témakörök kiszolgálását biztosító
informatikai fejlesztéseink is folytatódtak az
elmúlt évben. Sokat dolgoztunk az Üzemidõ-hosszabbítási Engedélykérelmet Megalapozó Dokumentáció (ÜHEMD) elõkészítésén, a Projektalapító Okiratunk és a Projekttervünk aktualizálásán, és elkészítettük a
Minõségbiztosítási (MBT), Dokumentációkészítési és Kezelési Rendünket is. A Projektiroda mellett/felett Pekárik Géza mûszaki igazgató vezetésével egy 15 fõs Projektkoordinációs Csoport (PKCS) heti rendszerességgel áttekinti az elvégzett munkát, és
igyekszik segíteni a felmerült problémák mielõbbi kezelésén. Jó tudni, hogy számíthatunk a Projektirányító Bizottság (PIB) támogatására is, melyet Süli János vezérigazgatóhelyettes vezet, tagjai a cégünk felsõ vezetése – tájékoztatott Kovács Ferenc.

– Milyen külsõ segítséget vesz igénybe a projekt?

idõ-hosszabbítás engedélyezésére történõ
felkészüléshez. Itt említeném meg az öregedéskezeléssel összefüggõ feladatok végrehajtását az 1. blokkon, valamint a karbantartás-hatékonyság monitorozásának teljes
körû bevezetését is.

– Melyek a fõbb tennivalók, melyhez
bizonyára kéred a kollégák segítségét is?

– Kiemelt stratégiai célunk az üzemidõhosszabbítás, így az ÜHP határidõs feladatait áttekintve, idén még nagyon sok mûszaki
és adminisztrációs munka vár ránk, melyeket ütemezetten kell teljesítenünk. Mielõtt az
Országos Atomenergia-hivatalhoz benyújtjuk az ÜHEMD-t, egy átfogó validációra megküldjük a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséghez is. Elõzetes egyeztetések alapján idén
júniusban két hétre érkezik Paksra egy tíz-

– Folyamatosan igényt tartunk a speciális szakértelemmel és tudományos ismeretekkel rendelkezõ külsõ erõforrásokra.
Egyetemi tanárok, kutató- és tervezõintézetek vezetõ szakemberei is segítik a projektünk munkáit. A számításaink, elemzéseink területén a meghirdetett pályázataink
nyertes cégei dolgoznak. Egy külsõ tanácsadó céget is foglalkoztatunk az adminisztrációs munkáink támogatásához.

– Mely feladatokon dolgozik jelenleg
a szakmai stáb?

– A 2010-ben megkezdett feladatainkat
folytatjuk. Az ÜHEMD készítése során folyamatosan beépítjük azokat az eredményeket,
melyeket a részfeladataink teljesítései során kapunk. A Szuperkontroll Team is folyamatosan végzi az ÜHEMD ellenõrzési tevékenységét. Az üzemidõ-hosszabbításra való
felkészülés során kiemelt feladat a korábbi
vállalásaink teljesítése, így megoldásra vár
a PRISE-kezelés, ugyanis ez a környezetvédelmi szakhatósági engedélyünkhöz nélkülözhetetlen. Kiemelten kell kezelnünk azokat az idei átalakításokat, melyekkel az igen
kis valószínûséggel bekövetkezhetõ súlyos
üzemzavarok hatásai csökkenthetõk. Számos munka fog kapcsolódni az idei üzem-

fõs NAÜ-s delegáció, és az itt felmerülõ gondokat még tudjuk kezelni. Ezt követõen egy
szakmai ellenõrzésre a módosított ÜHEMD-t
még elküldjük az USA-ba is. E témakörben
élenjáró amerikai kollégáink véleményeit is
figyelembe vesszük a tulajdonosi jóváhagyásra szánt dokumentum véglegesítésében. A feszített ütemterv ellenére reális cél,
hogy az 1. blokki engedélykérelmünket december elején beadjuk az OAH-hoz, de ehhez
valamennyi, az erõmû területén dolgozó kolléga maximális és hatékony együttmûködésére számítunk.
Sipos László

Oktatás a Projektszövetség
módszertanáról
A Folyamatirányítási Rekonstrukciót Elõkészítõ Kiemelt Projekt (FIREKP) létrehozásáról a PA Zrt. cégvezetõi értekezlete (cv)
2009. augusztus 3-i ülésén döntött. A cvdöntés alapján a FIREKP felügyeletét a mûszaki igazgató látja el. A FIREKP projektvezetõjét (Túri Tamás) a PA Zrt. vezérigazgatója 2009. november 15-én bízta meg a projekt irányításával és a FIREKP Projekttervének végrehajtásával.
2009-ben végrehajtott piackutatás során
a tervezett átfogó irányítástechnikai felújítási feladatra mindössze két lehetséges szállítót sikerült azonosítani. Az erõsen keresleti piac és a kisszámú potenciális beszállító miatt a projektek elõkészítése esetén szokásos versenyeztetés hatékonysága megkérdõjelezhetõ.
Az irányítástechnikai felújítások követelményeit a szállító rendszerének ismerete
nélkül csak magas szinten lehet specifikálni. A magas szintû (nem részletes) feladatmeghatározás miatt számos eltéréskezelés
válhat szükségessé a projekt végrehajtása
során, ezért az üzleti kockázat igen magas.
Fenti problémák kezelésére az Ernst &
Young céggel megvizsgáltattuk az európai
nagy projektek pozitív és negatív tapasztalatait és a projekt végrehajtásának lehetséges struktúráit. A vizsgálat eredményét
2010. április 21-én prezentáltuk a cégvezetés számára. A vizsgálat a projektszövetségi formát találta legalkalmasabbnak egy
ilyen bonyolult és magas kockázatokkal járó projekt végrehajtására. A projektszövet-

ség ismeretlen a magyar gyakorlatban, sõt
Európában is csak az utóbbi idõszakban került alkalmazásra. Nukleáris irányítástechnikai alkalmazása a Ringhals (Svédország)
erõmûben történt, ahol a tapasztalat pozitív.
A projektszövetség Ausztráliában igen széles körben, az 1990-es évektõl eredményesen alkalmazott eljárás. Annak érdekében,
hogy az ausztrál gyakorlatot részletesen megismerhessük, a FIREKP 2011. január 11–12.
között oktatást szervezett az Erzsébet Nagy
Szálloda báltermébe. Az oktatás témája a
„Projektszövetség mint projektszervezési
módszertan” bemutatása gyakorlati tapasztalatok alapján. Az eseményre a FIREKP meghívta az összes társszervezet vezetõjét, képviselõjét. A rendezvényt Túri Tamás, a
FIREKP projektvezetõje nyitotta meg, és ezt
követõen átadta a szót Anthony Oostenbroeknak, az Ernst & Young tanácsadó cég
ausztrál igazgatójának. Õ ausztrál gyakorlati példákon keresztül mutatta be, hogy a módszertan mûködõképes, és sikeresen használható nagy komplexitású, drága, állami beruházásoknál. Az oktatáson részletesen végigbeszéltük, hogy melyek azok a lépések, melyeket végrehajtva eljuthatunk egy komplex
és kockázatos projekt sikeres végrehajtásáig,
lezárásáig. A rendezvényen társaságunk különbözõ szintû vezetõi és munkavállalói vettek részt, összesen körülbelül 30 fõ.
A következõ lépés, hogy a szállítói felhívást (RFI) és a szállítói tenderdokumentumot (RFP) a tanácsadó céggel közösen összeállítsuk.
Vilimi András
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Érdekességek
külföldrõl
Víz alatti atomerőmű épülhet
Franciaországban
Az állami irányítású tengerészeti védelmi társaság (DCNS) polgári célokat
szolgáló, víz alatti reaktortípus kifejlesztését tervezi. A program célja a
partvidéki települések és a kisebb szigetek villamos energiával történő ellátása – szerepel a cég honlapján. A cég
közleményében jelzi, hogy megegyezett az Arevával és Francia Atomenergia-bizottsággal (CEA) egy tanulmány
közös kidolgozására a jelzett témában. Az is nyilvánosságra került, hogy
a társaság már két évet dolgozott a
Flexblue néven futó projekten az
Areva, az EdF és a CEA bevonásával. A
négy partner előtt álló feladatok a következő fázisban: – a műszaki megoldások részletes vizsgálata, – a piaci
potenciál elemzése, – a Felxblue versenyképességének összevetése más
energiaforrásokéval, – a nukleáris
fegyverkezés kérdései és természetesen a nukleáris és a fizikai biztonsági
szempontok elemzése. Ezen nagy volumen kidolgozása várhatóan két évet
vesz igénybe.
A speciális reaktort torpedóbiztosra
tervezik, az épület hossza száz méter
körül lesz, a rendszer tömege 12 ezer
tonna körül várható. A költséget néhány százmillió euróban említik, a teljesítmény 50 és 250 megawatt között
lehet, ami elegendő akár egymillió ember ellátására is. A létesítményt néhány kilométerre a partoktól horgonyoznák le az alapzathoz, ahol a tenger mélysége 60 és 100 méter között
van. A kitáplálás víz alatti kábeleken
történne. A technológiát illetően a cég
nagyon bizakodó, mivel saját, kipróbált
megoldásait használná, amelyek már
negyven éve szolgálnak a hajókon és a
tengeralattjárókon. Ezeknek a kis teljesítményű reaktoroknak a „veleszületett” előnyei lehetővé teszik az ütemezett befektetéseket és az igények kielégítésének alakíthatóságát.
Az Areva nyilatkozata szerint a kis és
közepes teljesítményű reaktorblokkok
alkalmazása lehetőséget ad arra, hogy
megfelelő választ adjunk az energiaigény világméretű növekedésére és a
nukleáris energia iránti megújult érdeklődésre. Ráadásul ezzel csökken
az üvegházhatású gázok kibocsátása
és megőrizhetők a fosszilis tüzelőanyagok. Franciaországnak sok tapasztalata van az idevágó technológiák tervezése és építése terén, csakúgy, mint a rendszerintegráció és az
üzemanyagok fejlesztése terén is. Az
Egyesült Államok, Oroszország, Japán
és más országok is élen járnak a nukleáris meghajtás tengeri alkalmazása
terén – szerepelt még az Areva közleményében.
Japán átmenetileg felfüggeszti
az urándúsítást
Tavaly decemberben a Japan Nuclear
Fuel Ltd. cég (JNFL) felfüggesztette a
Rokkashóban található RE-2B telephely centrifugáinak üzemét, hogy kitermelje az azokban felhalmozódott
dúsítmányt. Ezekben mindaddig nem
lesz termelés, ameddig az új szeparátorok lesznek üzemben. Az intézkedés
célja az, hogy biztonságos feltételeket
biztosítsanak az új egységek üzembe
helyezéséhez. A cég 2010 márciusában kezdte meg a két új egység telepítését. Ezek kapacitása 75 tonnaSWU/év (szeparációsmunka-egység),
így a teljes termelési volumen évi
1050 tonna-SWU-ra nő. Az első leválasztó egység idén szeptemberben áll
munkába, egy év múlva kerül sor a
másik szeparátorsor üzembevételére.
Az első egység felének a szerelése
már be is fejeződött.
A JNFL szokásos éves konferenciáján
Yoshihiko elnök a 2011-es évet az „ugrás évének” nevezte, mivel ez náluk a
Nyúl éve. Terveik között szerepel egy
MOX-típusú üzemanyagot gyártó telep
létesítése is.
Forrás: NucNet és JAIF, 2011. január
Varga József

Nukleáris és más energiaipari balesetek kockázatának összehasonlítása
Egy 2010-es OECD-NEA tanulmány
az atomerõmûvek lehetséges kockázatát hasonlította össze más energiaforrásokéval. Az adatokat a Paul
Scherrer Intézet (PSI) bocsátotta a
NEA rendelkezésére, a vizsgálat
adatbázisa minden olyan balesetet
tartalmaz, amely legalább 5 fõ
azonnali halálával járt 1969 és
2000 között.
Az anyag megállapítja, hogy a balesetek
megelõzése és a következmények hatékony felszámolása mindenekelõtt a mélységi védelem koncepciójának alkalmazásával biztosítható. Ehhez járul az atomenergetikai létesítmények szilárd biztonsági kultúrája, amely alapvetõ feltétele a
többszörös mélységi biztonsági gátak épségének. Az üzemeltetési mutatók és indirekt módon a biztonsági kultúra szintje folyamatos javulást mutatnak az utóbbi két évtizedben az egész világon és minden reaktortípusra vonatkozóan. Az

atomreaktorok konstrukciója is fejlõdött,
ami szintén csökkentette a kockázatot.
Mivel a jelentõs környezeti kibocsátással
járó balesetek igen ritkák, a kockázat
csak valószínûség-számítási módszerekkel becsülhetõ. Ez a kockázat az elsõ generációs erõmûvekhez képest a mai
III/III+ generációs erõmûvekben 1600szor kisebb. A megtörtént, legkevesebb
öt azonnali halálos áldozattal járó balesetek összehasonlítása azt mutatja, hogy a
közhiedelemmel ellentétben az atomenergia-kockázat igen kicsi:
Több mint 2500 ember hal meg évente
nem nukleáris energiával kapcsolatos
balesetben, és ez a szám folyamatosan
emelkedik az energiaigény növekedésével párhuzamosan.
1969 és 2000 között a szén- és olajipari
baleseteknek 2259 és 3713 halálos áldozata volt az OECD-országokban, valamint
18 017 és 16 505 áldozata a nem-OECD országokban, tehát éles különbség van a fejlett és fejlõdõ országok között. Kínában
egyetlen vízerõmû-balesetben 29 924 em-

ber halt meg. Ugyanakkor az atomenergetikában mindössze egy baleset történt ebben az idõszakban (Csernobil), amely 31
ember prompt halálát okozta.
A csernobili baleset következtében kibocsátott radioaktív anyagok sugárzása
következményeként kialakuló késõi (látens) fatális megbetegedések figyelembe
vételével és lineáris, küszöb nélküli dózishatás összefüggést (LNT) feltételezve, a
halálos áldozatok száma a következõ 70
évben 9000–33 000 között mozoghat a
különbözõ becslések szerint. Ugyanilyen
megközelítéssel a háttérsugárzás 1500szor több halálos áldozatot (összesen 50
millió ember) szedne ugyanezen idõtartam alatt, ez természetesen szintén becslés, mert a megbetegedések azonosítása
lehetetlen. Ha a látens elhalálozások számát össze akarjuk hasonlítani a fosszilis
energiaipar megfelelõ adataival, megemlíthetõ, hogy az OECD Környezetvédelmi
Igazgatósága 320 000-re becsülte a korai
halálozások számát a levegõben lévõ,
fosszilis eredetû részecskék belégzésébõl

egyedül a 2000. évben. Tehát a fosszilis
tüzelõanyagok használata miatt létrejövõ
látens megbetegedések becsült száma
messze meghaladja minden más energialánc hasonló adatainak összegét, beleértve Csernobilt, ugyanakkor az atomenergetikai balesetek sokkal nagyobb publicitást és lakossági figyelmet vonzanak.
A modern atomerõmûvek látens halálozási mutatói csak valószínûségi biztonsági elemzéssel (PSA) becsülhetõk. A gyakorisághatás-görbék szerint az OECDországokban a több mint száz halálos áldozattal járó súlyos balesetek gyakorisága kevesebb, mint egytizede a szén-, olaj-,
földgáz- és vízenergialáncok baleseteinek, és csaknem egy ezrede az LPG (folyékony propán-bután) energialánc becsült baleseteinek.
Dr. Szerbin Pável

Lézeres meghajtású ûrhajókon dolgoznak az USA-ban
Az ûrhajók indítása évtizedek óta
ugyanazt a képet idézi fel az emberekben: rikító narancssárga lángokat egy felfelé emelkedõ rakéta teste
alatt, amely aztán tovatûnik az
égen. Néhány kutató azonban egy
olyan rendszeren dolgozik, mely
mindezt megváltoztathatja: a hagyományos, kémiai folyamatokra épülõ
meghajtás helyett lézerekkel és mikrohullámmal hajtaná meg ûreszközeit a NASA – méghozzá a Földrõl.
Az eddigi, fedélzeten lejátszódó explozív
vegyi folyamatokat felváltó koncepció neve „sugárzott hõmeghajtás”. Ez a technológia lehetõvé tenné, hogy többször felhasználható, egylépcsõs rakétákkal célozzuk meg a világûrt, amelyek 2–5-ször
nagyobb hasznos terhet tudnának szállítani, mint a hagyományos rakéták. Ez természetesen csökkentené a különbözõ
eszközök Föld közeli pályára juttatásának költségeit is.
A NASA jelen pillanatban is végzi azt a
tanulmányt, mely a fent vázolt lehetõségeket vizsgálja meg. Az elõzetes tervek
szerint márciusra már készen is lehetnek
az ítészek a vizsgálati eredményekkel.
Nézzük azonban meg egy kicsit közelebbrõl a technikai különbségeket a régi
és az új koncepció között!

A régiben az üzemanyagot és az oxidáló anyagot
az égéstérbe juttatják nagy
nyomás alatt, ahol aztán
égés megy végbe. Ez olyan
gázokat termel, melyek
nagy sebességgel lövellnek
ki a hajtómû fúvókáján keresztül, ezzel hajtva elõre
az ûrhajót.
Az új rendszerben mikrohullámokat, illetve lézersugarakat fókuszálnának a
rakéta fedélzetén levõ hõcserélõre. A hõcserélõ aztán
továbbítaná a sugárzásból
származó energiát a folyékony hajtóanyagra (valószínûleg hidrogénre), mely ezáltal
forró gázzá változna, aztán (hasonlóan a
hagyományos módszerhez) kilökõdne a
hajtómû fúvókáján keresztül.
„Az alapötlet az, hogy olyan rakétákat
építsünk, amelyek a Földön hagyják az
energiaforrásukat” – mondja Jordin Kare,
a Kare Technical Consulting elnöke, aki
már 1991-ben kidolgozta a lézeres meghajtás koncepcióját. „Az energiát a Földrõl továbbítjuk az ûrhajóra.”
Amennyiben a lézersugár folyamatosan éri az ûreszközt, akkor 8–10 percbe
telne a Föld körüli pályára juttatás, míg
mikrohullámok esetén 3–4 perc is elég
lenne.

NEI SmartBrief
Üzemidõ-hosszabbítás
a Palo Verde
atomerõmûben
Az amerikai nukleáris hatóság nem lát
semmilyen olyan biztonsági problémát,
ami megakadályozná, hogy az arizonai
atomerõmû megkapja az üzemidõ húsz
évvel történõ meghosszabbítására vonatkozó engedélyt. A három reaktorral
rendelkezõ telephely az Egyesült Államok legnagyobb ilyen létesítménye,
Phoenix városától 80 kilométerre, nyugatra található. A blokkok nyomottvizes
típusúak, 1986 és 1988 között léptek
üzembe, az összteljesítmény 4200 megawatt fölött van. Közel négymillió háztartás és egyéb fogyasztó kap innen áramot Arizona, Új-Mexikó, Texas és Kalifornia államok területén. A jelenlegi
üzemidõk 2025 és 2027 között járnak
le. Az üzemeltetõ Arizona Public Service Co. 2008 decemberében fordult a hatósághoz, hogy mindhárom blokkra
megszerezze a 20 éves extraüzemidõt.

Részvényvásárlásokra
készül a KEPCO
A Korea Electric Power Corporation
részesedést kíván vásárolni tengerentúli urándúsító és gázkitermelõ cégekben,
hogy biztosítani tudja nyersanyaggal
való ellátottságát hazai és külföldi erõmûveiben. Mint nukleáris technológiát

exportáló cég, rendelkezünk a magas
szintû építési és üzemeltetési képzettséggel, de nincsenek urándúsító létesítményeink, és ez egy fontos értékelési kritérium – közölte az állami cég
egyik képviselõje. Házon belül úgy értékeltük, hogyha részesedést szerzünk
dúsítóüzemekben és biztosítjuk az
üzemanyagot, akkor ez segíteni fogja a
külföldi erõmûépítésekre benyújtandó
pályázataink sikerét. A magát megnevezni nem kívánó hírforrás visszautasította azt a feltételezést, hogy nem lenne felhatalmazott a médiával való konzultációra.
Egy 1991-es deklaráció alapján DélKorea nem birtokolhat urándúsító üzemeket. Egy dél-koreai konzorcium
2009 decemberében kaparintott meg
egy 40 milliárd dolláros szerzõdést,
amelynek keretében négy reaktorblokkot építhet az Egyesült Arab Emírségekben. Ez lenne a térség elsõ ilyen beruházása. A cég szóvivõje 2009 novemberében jelentette be, hogy Litvániában nyertek el pályázatot atomerõmûvi
blokkok építésére, ennek értéke
4,1–6,8 milliárd USD közé tehetõ. Azóta viszont a cég semmilyen sikert nem
ért el a kemény piaci versenyben, és továbbra is keresi a külföldi piacokra való betörés lehetõségét.
Forrás: NEI SmartBrief, 2011. január
Varga József

A hõmeghajtásra épülõ eszközök biztonságosabbak is lennének a vegyi rakétáknál, mivel nem tudnak felrobbanni, és
nem szabadulnak meg részegységektõl
repülés közben. Kisebbek és könnyebbek
is, mivel a rendszer nagy része a Földön
marad.
„Általában egy konvencionális rakéta
esetében három lépcsõre van szükség, és
a hasznos teher mindössze 3%-ot tesz ki”
– mondja Kevin Parkin, a NASA mikrohullámos projektjének vezetõje. „Ez a hajtási rendszer egylépcsõs lesz, a hasznos
teher pedig 5–15%.”
A legnagyobb probléma a lézermeghajtással kapcsolatban eddig az a tévhit volt
Kare szerint, hogy nagyon nagy és költsé-

Orosz–japán
együttmûködés
Január nyolcadikán Dmitrij Medvegyev orosz államfõ aláírta azt a törvényjavaslatot, ami ratifikálja a Japánnal folytatandó együttmûködést
a nukleáris energia terén. Az egyezmény a két kormány között 2009 májusában jött létre, és most Japán is lépéseket tesz a jóváhagyás irányában,
de kellõ óvatossággal kezeli az elhasznált üzemanyagból visszanyert urán
újradúsítását. Vlagyimir Putyin miniszterelnök 2010 októberében küldte el az iratot a Szövetségi Gyûlésnek.
Annak alsóháza (Állami Duma) december 22-én, felsõháza (Szövetségi
Tanács) december 24-én hagyta jóvá
azt. Amikor az egyezmény életbe lép,
Japánnak lehetõsége lesz nukleáris
technológiai eszközök Oroszországba történõ szállítására, élvezheti a
közvetlen hozzáférést a dúsítatlan és
a dúsított uránhoz, és különbözõ szolgáltatásokhoz juthat, mint például a
visszanyert urán újradúsítása. Sor
kerül a nukleáris biztonsággal kapcsolatos információk cseréjére, uránlelõhelyek további kutatására, a
könnyûvizes reaktorokat érintõ tervezési és üzemeltetési kérdések vizsgálatára, a radioaktív hulladékok elhelyezésének vizsgálatára, környezetvédelmi kutatások fejlesztésére,
valamint a radioaktív izotópokkal

ges lézerre lenne szükség. A helyzet azonban az, hogy kereskedelmi forgalomban
kapható lézerekkel is megvalósítható a
dolog, melyek ráférnek a szállítmányozásban használt konténerekre. Ezekbõl
néhány százat egybeépítve már készen
is állna a rendszer. Mindegyik külön teleszkóppal és célzórendszerrel rendelkezne. „Az egész nagyjából ráférne egy golfpályára” – mondta Kare.
Vessünk most egy pillantást a kitûzött
célokra és a számokra: a legkisebb lézeres rendszer 25–100 MW-os lenne, a mikrohullámos rendszer 100–200 MW-os.
Rövid távon a sugárzott hõmeghajtást többek között mikromûholdak alacsony Föld
körüli pályára állítására lehetne alkalmazni, illetve magasságmódosításokhoz,
ûreszközök lelassításához a Föld felé történõ ereszkedés során.
A jövõben viszont a Holdra és más bolygókra történõ utazások során, valamint az
ûrturizmusban is alkalmazható lenne a
technológia. Nagyobb távolságok azonban
jóval nagyobb teleszkópokat és lézereket
igényelnének. A Jupiter egyik holdjára
való eljutáshoz már több milliárd wattos
lézerre lenne szükség, egy csillagközi
szondához pedig akár több százmilliárd
wattosra. Semmi vész, mert Kare szerint
a lézertechnológia 50 év alatt elérhet erre a szintre.
(Forrás: Space Daily)
Simon Zoltán

kapcsolatos együttmûködés kiterjesztésére.
A hasadóanyag 20 százalék fölé történõ dúsítása és a kiégett üzemanyag reprocesszálása további elõzetes hozzájárulásokat igényel. Emiatt bizonyos érzékeny technológiák – dúsítási eljárások,
újrafeldolgozási technológiák és létesítmények, plutónium átadása és szállítása
– nem szerepelnek az egyezményben.

Törökország is
japán segítséget kap
Az elmúlt év végén született memorandum a két ország között, aminek
célja olyan együttmûködés kialakítása, ami támogatja a török állam azon
erõfeszítéseit, hogy létre tudja hozni a
nukleáris energia bevezetéséhez szükséges infrastruktúrát. A terjedelembe
beletartozik az atomerõmûvi fejlesztés, a kapcsolódó ipar kialakítása, a humán erõforrás biztosítása és a lakossági bizalom megnyerése helyi és országos szinten is. Törökország már együtt
dolgozik az oroszokkal atomerõmû létesítésére a mediterrán térségben, és
Dél-Koreával is hasonló programot
folytat egy Fekete-tenger melletti területen. Hogy melyik program valósul
meg elsõként, azt nem tudjuk, de a kijelölt indítási dátum 2017.
Forrás: Japan Atomic Industrial
Forum, 2011. január
Varga József
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Egészségközpont: Új év, új programok

Paritásos munkavédelmi testület
a törvény szerint
A munkáltató alapvetõ feladatai közé tartozik, hogy folyamatosan javítson a dolgozók
egészségét nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzés feltételein. Ennek egyik
fontos eszköze, hogy tájékoztassa a munkavédelmi érdekképviseletekben részt vevõket a munkaegészségügy és a munkabiztonság aktuális helyzetérõl. A Paksi Atomerõmû Munkavédelmi Paritásos Testülete
(továbbiakban: testület) a vállalati munkavédelmi érdekegyeztetés legmagasabb fóruma. A testület január 20-án tartotta ülését, melyen meghívottként Frits Adrienn, a
foglalkozás-egészségügyi szolgálat képviselõje is részt vett.
Elsõként Csordás Jenõ, a munka- és tûzvédelmi osztály vezetõje a PA Zrt. 2010-es
munkabiztonsági helyzetét értékelve elmondta: – A munkavédelmi ellenõrzések
során a területi rend és az egyéni védõeszköz-használatának javulását tapasztaltuk.
A beszállítókra továbbra is nagy figyelmet
kell fordítani, hogy a feladataikat a megfelelõ eszközökkel végezzék, és rendelkezzenek a munkavégzéshez szükséges egyéni
védõeszközökkel. A közeljövõben kerül kidolgozásra az éghetõ folyadékok üzemi területre történõ beszállítására, tárolására, felhasználására vonatkozó szabályozórendszer. A közlekedés során bekövetkezõ munkabalesetek száma az elmúlt évekhez képest nem mutat jelentõs csökkenést, ezért
fontosnak tartjuk, hogy a gépjármûhasználók – beleértve a segédmotoros kerékpárokat is – rendelkezzenek megfelelõ jogosítvánnyal és a gépjármû használatára megbízólevéllel. Másrészt szükséges az üzemi területen belül a gépjármûforgalom korlátozása. A PA Zrt. üzem területén 128 munkabaleset történt, ebbõl PA Zrt.-t érintõ 47 volt. A
munkavédelmi hatóság felé 12 jelentésköteles eset volt.
Radnóti István biztonsági igazgató elmondta, a beszállítók WANO munkabaleseti mutatója (1,38) indokolja, hogy a jövõben
erõsíteni szükséges a munkavédelmi ellenõrzésüket. Felhívta a munkavállalók képviselõinek a figyelmét, hogy a balesetek szá-

mának csökkentése közös ügy. Egyetlen
munkavállaló sem mehet el szó nélkül, ha
szabálytalanságot lát vagy tapasztal, ami a
munkabiztonságot veszélyezteti. Az üzem
területén használt jármûvek számának korlátozásával foglalkozni kell. A parkolóhelyek bõvítéséhez cégvezetõi döntés szükséges. A megoldásra már van kialakult elképzelés.
Szabó Béla, a munkavédelmi bizottság elnöke elmondta, hogy a munkavédelmi képviselõkhöz jogsérelemrõl vagy joghátrányról
szóló munkavállalói bejelentés nem érkezett.
Dr. Angyalné Kiss Bernadett a humán
igazgatóság képviseletében a munkaegészségügyrõl szólva elmondta: a foglalkozásegészségügyi szolgálat feladatait meghatározó szabályzás átdolgozás alatt van. Az
erõmû 23 darab, korszerû defibrillátorkészüléket vásárolt, használatuk az elsõsegélynyújtó képzéseken oktatásra kerül.
2011-tõl az idõszakos orvosi vizsgálatok alkalmával bevezetésre került a Vicardiovizsgálat, amivel a szív állapotáról és
stressz általi terhelésérõl 3D-s megjelenítéssel lehet képet kapni. A munkaruhák kihordási idejérõl a munkavállalók e-mailben
vagy postai úton kapnak értesítést. A munka- és védõruházat használatával és minõségével kapcsolatban felmerült problémák
kezelésére Szabó Béla egy szakmai konzultáció összehívását javasolta. A primer köri
elsõsegélynyújtó helyek felülvizsgálata
megtörtént, kezelésükre új szabályozást
határoznak meg.
A Munkavédelmi Bizottság 2011-ben ismét megrendezheti az „Együtt az egészségért és munkabiztonságért” címû munkavédelmi napot. A munkavállalók részére továbbiakban is rendelkezésre áll a „Bejelentõ”
rendszer, ami által az észrevételeket telefonon, e-mailben és a kihelyezett gyûjtõládákban lehet megtenni. Minden olyan esetben
használják a területen dolgozók, amikor az
egészséget és a munkabiztonságot veszélyeztetõ rendellenességet tapasztalnak.
„Vigyázz magadra, figyelj másokra!”
Szabó B. (MVB)

Emlékérmet alapított
az Atomerõmû Tûzoltóság
Puxler István az első kitüntetett

A 2011. január 19-i állománygyûlésen adták elõször az
Atomerõmû Tûzoltóság által
alapított „Atomerõmû Tûzoltóság” emlékérmet annak a
tûzoltónak, akit erre társai jelöltek.
A tûzoltóság oly módon kíván hagyományt teremteni
az emlékéremmel, hogy minden évben egy tûzoltónak
adományozzák, mégpedig
annak, akit erre a tûzoltókollégák jelölnek és a legtöbb
szavazatot kapja. A tûzoltótársak elismerése
alapján az „Atomerõmû Tûzoltóság” emlékérmet elsõ ízben Puxler István szerparancsnok nyerte el.
Puxler István 1986. április 1-jén szerelt
fel a paksi városi tûzoltóság atomerõmûbe
kihelyezett rajához. Az Atomerõmû Tûzoltóságnak tehát alapító tagja. A tûzoltóság átalakulását és az erõmû területén létesített új
tûzoltólaktanya átadását követõen harmadik
emberként, szolgálatparancsnok-helyettesként dolgozott. Hosszú ideig részt vett a tûzoltóság versenycsapatában, sikeresen szerepelt a szakmai versenyeken. Egy idõ múltán,
45 éves korában úgy döntött, hogy átadja helyét a fiataloknak, kiknek képzésében a továbbiakban örömmel közremûködött.
1990-ben Budapesten végezte el a mûszaki zászlósképzõ iskolát, és megszerezte az

atomerõmûves tûzoltóságnál meglévõ legtöbb beosztáshoz szükséges képzettséget is. Szakismeretének,
gyakorlati és elméleti tudásának köszönhetõen számos
szolgálati helyre bevethetõ
volt. Jelenlegi beosztásában
különleges szerkezelõ –
szerparancsnokként tevékenykedik.
Puxler Istvánnak soha
senkivel nem volt konfliktusa. A saját csoportjában, a C
csoportban is kezdettõl elfogadták, szerették. Az idõk folyamán úgy alakult, hogy ha
valakinek bármilyen problémája akadt, akkor bátran megkeresték, és õ mindig szívesen segített. A másik két szolgálati csoportban is kedvelik. Sok, régi kollégával baráti a
kapcsolata, de az új kollégákkal is megtalálja a hangot. Társai tudják róla, hogy bármikor fordulhatnak hozzá problémáikkal, hisz
mindenben készséges, segítõkész.
Mint mondta, az elismerésen nagyon
meglepõdött, mert nem gondolta volna, hogy
ennyire népszerû a társai körében. Hivatástudata az évek folyamán vált benne egyre
erõsebbé. A szakma szeretete mellett fontosnak tartja, hogy a tûzoltók bízzanak egymásban, és bármilyen helyzetben számíthassanak társaikra.
Lovásziné Anna

A Paksi Atomerõmû Zrt. olyan munkahely,
ahol kiemelt figyelmet fordítanak a munka
és a magánélet egyensúlyának elõsegítésére. A részvénytársaság magas színvonalú
egészségügyi, jóléti ellátást és gondoskodást
nyújt munkatársai számára. Kiemelten fontos feladatnak tartja az egészségmegõrzõ,
egészségfejlesztõ programok mûködtetését,
a mentális egészségfejlesztést, ami egyedülálló az országban.
Ezzel a céllal jött létre 2006-ban az Egészségközpont. Eleinte heti egy–két alkalommal kerültek megrendezésre egészségmegõrzõ programok, de ma már sokkal több lehetõség közül lehet válogatni. Mindenki
megtalálja maga és családja részére a legmegfelelõbbet.
Az idei évben maradnak a programok között a közkedvelt mozgástréningek, a Pilates
torna, gyógytorna, jóga és az életmód-, pszichoterápiás, mentálhigiénés tanácsadás, hajgyógyászat, allergiaszûrések, az évente két
alkalommal megrendezésre kerülõ egészségnapok. Továbbra is várják az érdeklõdõket a kismamaklubba.

Ami idén újdonságként bekerül a programba, azok a következõk:
– családterápia, mentálhigiénés
tanácsadás gyeden, gyesen lévõ
kismamáknak heti rendszerességgel (Brázay Bernadett pszichológus),
– új masszázsprogramok: frissítõ
(Õzse Gabriella), gyógy- és irodai masszázs (Pataki Csaba),
– ko-kontrakciós tréning Flowin
sporteszközzel (Balogh Anasztázia gyógytornász),
– stresszoldás, alvásproblémák
kezelése alfa-állapot elérésével,
tanulást elõsegítõ, meditációs,
aktiváló program – (Natúrkamra – Gergely Judit),
– biorezonanciális mérés – heti
egy alkalommal,
– az Egészségkuckó programjai
között szerepel újdonságként a
gyermekjóga, és olyan játékos

Borbélyné Kati

Fokiné Tilda

programok megvalósítása, amelyek a gyermekek egészségtudatos nevelését támogatják. A programok mûködtetése már kétéves
kortól, szakképzett munkatársak
felügyelete mellett történik,
– ismeretközlõ elõadás-sorozat
neves elõadókkal (új medicina,
alternatív gyógyászat).
Borbély Sándorné Kati és Foki Györgyné Tilda szeretettel
várja az érdeklõdõket az ESZIfõiskola épületében, az Egészségközpont változatos és különleges programjaira, hiszen az
egészség a korona az ember fején. Mert minél többet foglalkozol a témával, minél többet gyakorlod, annál inkább életed részévé válik, szokássá alakul, és
észre se veszed, de már hasznosítasz is pár nagyszerû dolgot és
egészségesebben élsz! A végeredmény EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD!
Orbán Ottilia

Munkatársunkról

Kollégánk az Óbudai Egyetem Irányító Testületében
Sipos László vezetõ mérnök 1993 eleje óta
foglalkozik az erõmû minõségügyi kérdéseivel, oktatja a minõségbiztosítás elméleti és
gyakorlati ismereteit. A közelmúltban megtisztelõ felkérést kapott: az Óbudai Egyetem
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnika
Mérnöki Karon immár 15 éve folyó minõségbiztosítási szakmérnök-/szakemberképzés élén álló Irányító Testületbe
hívták meg. Ebbõl az alkalomból kérdeztem munkájáról.
– Melyik szakmád áll hozzád
közelebb: a híradástechnika,
ami az alapvégzettséged, vagy
a minõségügy, amit posztgraduális képzésen tanultál?
– Immár az utóbbi, de a mérnöki szemléletem nem változott. 1978-ban villamosmérnökként végeztem a Közlekedési és
Távközlési Mûszaki Fõiskola
távközlési szakán. Bábolnai lévén élményekben gazdag „hazai” öt év után,
1983 közepétõl a paksi 2. blokki hírközlési
rendszerek üzembe helyezését végeztem.
1985–1992 között cégünk hírközlési osztályát vezethettem. 21 év után, egy számomra még izgalmasabb, így nem „csak” mûszaki, hanem társadalomtudományi ismereteket is alkalmazó területre, a minõségfelügyeletre vezetett az utam. A tevékenységeink felügyelete és a minõségbiztosított munkavégzés nagyon hasznos eszközei a biztonsági kultúra fejlesztésének. Mivel a kez-

detektõl fogva oktatok, így 1998-ban felvételt nyertem a Bánki Donát Mûszaki Fõiskolára, ahol 1996 eleje óta folyik minõségügyi szakmérnök/szakember oklevelet adó
továbbképzés. A négy féléves képzést követõen nemcsak szakdolgozatot készítettünk és államvizsgáztunk, hanem az Európai Minõségügyi Szervezet (EOQ) által
szervezett vizsgát is letehettünk, így Quality Systems Manager képesítést is kaptam,
melyet háromévente folyamatosan megújítok.
– Hogyan találtak rád az Óbudai Egyetemrõl a mostani felkéréssel?
– Az Óbudai Egyetem hivatalosan 2010 januárja óta mûködik. Ezt megelõzõen Budapesti
Mûszaki Fõiskola (BMF) volt a
neve. A Bánki Donát Mûszaki
Fõiskola 2000 eleje óta lett a
BMF szerves része. Mivel kiváló eredménynyel fejeztem be tanulmányaimat, többéves
ipari gyakorlattal rendelkezõ aktív oktató
voltam és a Magyar Mérnöki Kamara
(MMK) elnökségi tagjaként aktívan segítettem a képzési tematikák fejlesztését, így
2000 nyara óta számíthatnak rám. Az Óbudai Egyetem hivatalos felkérése annak elismerése, hogy eddigi ténykedésem és a felsõfokú tanulmányokat folytató több mint húsz
fiatal konzulenseként tett észrevételeimet
jól tudják hasznosítani.

– Milyen feladatokat foglal magában az Irányító Testületben való részvétel?
– Ellenõrzöm a képzés tantervének kapcsolódását a mérnöki követelményrendszerhez,
valamint e tananyag alkalmazhatóságát az ipari, mérnöki gyakorlatban. Meghatározzuk a
képzés célkitûzéseit, évente áttekintjük az
eredményeket, és részt veszünk a panaszok elbírálásában is. Hatáskörünk kiterjed a képzés
megszervezésére, mûködési rendjére, a vizsgaszabályzat betartatására és a dokumentációk
(http://www.minosegoktatas.hu) ellenõrzésére.
– Milyen elõnye származhat az erõmûnek,
a kamarának és az egyetemnek a felkérésed révén létrejött kapcsolatból?
– A hazai egyetemek felismerték, hogy szorosabb szakmai kapcsolatot kell kiépíteniük a
hivatásrendi kamarákkal. Ezen túlmenõen a
mérnökök alap- és továbbképzéseinek megtervezése, végrehajtása, felügyelete és fejlesztése
során kiemelt figyelemmel fordulnak a cégek
több tízéves ipari tapasztalatokkal rendelkezõ
szakemberei irányába. A mûszaki szakembereket kibocsátó Óbudai Egyetem, a köztestületi feladatokat ellátó mérnöki kamara egyaránt
abban érdekelt, hogy a gazdasági eredményeket hozó ipari létesítményeihez minél jobb, a
nemzetközi versenyében is helytálló ifjú szakemberek érkezzenek. E legfõbb társadalmi
elõny elérése intézményesített szakmai együttmûködéssel lehetséges. Én ebben a tudásom
és az atomerõmûben megszerzett tapasztalataim átadásával tudok közremûködni.
Prancz Zoltán

Mit tehetünk infulenzajárvány idején?
Az elõzõ évekhez hasonlóan az új évet egy
újabb influenzajárvány-hullámmal kezdtük. Az Országos Epidemiológiai Központ
(OEK) közlése szerint tovább nõtt az influenzaszerû megbetegedések és az emiatt
kórházba utaltak száma. Több közösségi
járvány is kialakult. Az elvégzett laboratóriumi vizsgálatok alapján, a legtöbb esetben az Influenza A (H1N1) 2009 vírus
okoz megbetegedést.
Az influenzavírusok köhögéskor, tüszszögéskor és beszéd alatt keletkezõ légúti
váladékcseppek révén, cseppfertõzéssel
terjednek. Közösségek tagjainak többsége
egyik napról a másikra eshet ágynak az
influenza következtében.
A tünetek lázzal, fejfájással, végtagfájdalmakkal, súlyos betegségérzéssel kezdõdnek. Az általános tüneteket gyakran
kísérik légúti panaszok: torokszárazság,
rekedtség vagy épp ellenkezõleg, bõ váladékképzõdés a légutakban és gastrointestinális tünetek, hányinger, hányás.
A szövõdménymentes influenza 5–6
napig tart, 3 napos átlaggal. Az estek
1–2%-ában tapasztalható szövõdmény,
ezek túlnyomó részét a vírushoz társfertõzésként társuló egyéb vírusok és baktériumok okozzák. Gyakorlatilag az influenza által „kimerített” szervezet érzékenyebbé válik egyéb baktériumokra is.

Egyik gyakori szövõdmény a tüdõgyulladás, de sajnos agyvelõgyulladás is elõfordulhat.
A megelõzés leghatékonyabb formája
a védõoltás. A Paksi Atomerõmû Zrt.
kritikus munkakörökben alkalmazott
dolgozói részére az idei szezonban is ingyenesen rendelkezésre áll a legkorszerûbb trivalens – az Influenza
A, B és H1N1 ellen is védõ – oltóanyag. A bõr felszínébe adható influenzavakcina gyors
immunválaszt eredményez.
Mivel a bõr aktív szereplõje
az immunrendszernek, rengeteg immunsejt, ér és nyirokcsomó van a közvetlen közelben, ahonnan könnyebben,
gyorsabban kerül az oltóanyag az immunrendszer „figyelmébe”. A szakemberek
szerint influenzajárvány idején sincs késõn oltatni, mivel
az immunitás 10–14 nap alatt
kialakul.
Háziorvosoknál ingyenesen rendelkezésre áll az oltóanyag az úgynevezett
„kritikus” csoportokba tartozók részére,
például 65 éven felüliek, krónikus betegségben szenvedõk, oktatási-nevelési intézmények dolgozói.

Ajánlott a védõoltás valamennyi várandós nõnek a terhesség hónapjától függetlenül. Javasolt a vakcina azoknak a nõknek is, akik a gyermekvállalást az influenza szezonális idõszakára tervezik.
2009-ben több mint 17 000 várandós nõ
részesült influenza elleni védõoltásban.
Az ismert enyhe mellékhatásokon kívül
védõoltással összefüggésbe
hozható súlyos nemkívánatos
eseményt nem jelentettek az oltóorvosok.
A vírus közösségben történõ
gyors terjedése és az esetleges
súlyos szövõdmények miatt nagyon fontos a megelõzés. A beteg pár napig maradjon otthon,
hogy ne fertõzze környezetét,
munkahelyét. Lehetõleg kerüljük járványos idõszakban a zsúfolt, zárt helyeket, tömegeket.
Mossunk gyakran kezet, és
többször szellõztessünk, hiszen
cseppfertõzéssel terjed a vírus.
A tél végéhez közeledve a szervezetünk tartalékai kimerülnek, ezért fontos az immunrendszerünk erõsítése vitaminokkal, ásványi anyagokkal. Fogyasszunk naponta gyümölcsöt, zöldséget és sok folyadékot (teát, gyümölcslevet, ásványvizet).
Frits Adrienn
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Rádiós mûsort készített

Nagy Kollár Gyulát paksi otthonában kerestem fel. Feleségével, Piroskával egy 3,5 szobás lakásban laknak, amely gyakran benépesül, amikor gyermekeik és unokáik érkeznek hozzájuk látogatóba.

Mint ahogy év elején, sokan mások,
munkatársaim körében én is érdeklõdtem, hogy kinek, hogyan teltek
az ünnepek, ki hogyan és hol töltötte a szilvesztert. Így, a kérdezgetések
sorában egyszer csak egy kedves
nyugdíjas ismerõsöm azt válaszolta, hogy õ szilveszterkor rádiózott,
mûsort készített! Micsoda? – kaptam fel a fejemet. Hogy kirõl is van
szó, a következõ válaszból kiderül:
– Nagy Éva vagyok, 1980-ban kezdtem az atomerõmûben dolgozni. 2007-ben mentem nyugdíjba. A 2010. szilveszter estéjét rádiómûsor
készítésével töltöttem barátaim társaságában,
immár negyedik éve, Rákóczifalván.
– Hogyan is kezdted a rádiózást, és hogyan
jutottál Rákóczifalvára?
– Ennek elõzménye a messzi múltban gyökerezik. 1974-ben kezdtem felsõfokú tanulmányaimat Miskolcon, a Nehézipari Mûszaki Egyetem Kohómérnöki Karán. Igazából
nem voltam én annyira mûszaki beállítottságú, így nagyon könnyen becsábítottak az egyetemi rádió stúdiójába, bemondónak. Rádióztam is mintegy másfél évig. Amikor férjhez
mentem, elköltöztem Miskolcról, s gépészként fejeztem be a felsõfokú tanulmányaimat
Dunaújvárosban. Ezzel természetesen a rádiózás is eltûnt az életembõl.
– És mikor, hogyan jött elõ ismét?
– A véletlen úgy hozta, hogy azok a barátaim, akikkel annak idején együtt csináltuk a
reggeli kollégiumi ébresztõ mûsorokat és
egyéb mûsorokat, Szolnokon létrehozták az
egyetemi rádió stúdiójának mását. Ennek a
rádiónak NME Nosztalgia Stúdió a neve, interneten lehet hallgatni az adását a
http://twinem.uw.hu/ internetes címen. Létrehozása 10 éve történt, miután kiderült, hogy a
miskolci egyetemen megszûnt az egyetemi rádió. Barátaim ezután kezdték összeszedni a
miskolci egyetemi stúdió berendezéseinek mását, valamint a volt egyetemista stúdiósokat, s
azóta minden év nyarán megrendezik a miskolci egyetemi stúdiósok találkozóját. Én 2007
nyarán mentem el elõször a találkozóra, ahol
megkérdezték, hogy milyen programom van
szilveszterre. – Egyelõre fogalmam sincs – feleltem. Mire õk: – Örülnénk, ha eljönnél, s
részt vennél Rákóczifalván a szilveszteri mûsorban. Én boldogan elfogadtam a meghívást.
Nagyon jó hangulatú, vidám szilveszteri mûsorban mûködtem közre ebben a kistérségi

Hogyan töltik napjaikat az atomerõmû nyugdíjasai

rádióadóban, aminek létrehozását mind eszközökkel, mind munkával azok a volt stúdiósok
segítették, akik a Nosztalgia Stúdiót létrehozták. Így adódott a lehetõség, hogy néhány vállalkozó kedvû, idõsebb, volt stúdiós szilveszter
délutánján mûsort készített Rákóczifalván. A
2010-es év szilvesztere volt a 6. ilyen jellegû
adás. December 30-án a barátaim házában lévõ stúdióban felvettük a viccblokkokat, átmentünk a rákóczifalvai stúdióba, ahol a hozzáértõk ellenõrizték a technikai berendezéseket,
közben elkészítettük a mûsorkoncepciót és
egyeztettünk a riportalanyokkal. Egyszóval
elõkészítettük a rádióadást.
– Hogyan zajlott a mûsor?
– December 31-én 13 órakor kezdtük az
adást, amelyet már évek óta a tervezett 20 óra
helyett általában 22 óra körül fejezünk be.
Olyan emberekkel beszélgettünk személyesen vagy telefonon, akik a környezetükben vezetõ személyiségek. Így Rákóczifalva és a környezõ települések polgármestereivel, a helyi
plébánossal és a már nekünk is ismerõs helyiekkel. Érdekes, változatos, nagyon hangulatos beszélgetések voltak ezek. Az élõ riportok között zenéltünk, viccblokkok hangzottak el, valamint feladatokat adtunk a hallgatóságnak, amelyekre a megfejtéseket telefonon vártuk. Mi mostanában hallgatjuk viszsza az adást és próbáljuk leszûrni a tapasztalatokat, hiszen élõben, a mikrofon elõtt sokszor nem érzékeljük a hibáinkat. Azt hiszem,
vidám, jó hangulatú szilveszter délután és este volt, nemcsak a hallgatók, hanem a mi számunkra is.
– Magától adódik a kérdés: idén szilveszterkor is rádiózol?
– Igen, természetesen!
LAnna

Huber Pál (1951–2011)
Nyugdíjas kollégánk 2011. január 5-én, életének 60. évében tragikus hirtelenséggel, paksi otthonában elhunyt.
Györkönyben született 1951. november 24-én. Erősáramú technikusi szakképesítéssel rendelkezett, az atomerőműbe 1980ban került. A villamos műszaki osztályon berendezésfelelősi beosztásban tervezte, szervezte a különböző villamos berendezések, rendszerek karbantartását, hibaelhárítását. Munkájában
megbízható, jó szakember volt, akire mindenben lehetett számítani. Segítőkész, barátságos, előzékeny és önzetlen emberi tulajdonságokkal rendelkezett. 2006. december 30-án vonult nyugállományba.
Nyugdíjas éveiben kertészkedett, szőlőt művelt, borászkodott. Kedvelt szórakozásai közé tartozott az olvasás, a zenélés és a zenehallgatás. A paksi evangélikus egyházközség életében
presbiterként tevékenykedett. Feleségével Pakson lakott, de rövidesen költözött volna szülőfalujába, Györkönyben felépített házába. Fájó és megtört szívvel búcsúzik felesége, lányai, veje,
idős szülei. A györkönyi temetőben 2011. január 8-án a család, a rokonok, a barátok, a zenésztársak, a kollégák és ismerősök kísérték utolsó útjára. A Paksi Atomerőmű Zrt. kollektíváKzné
ja nyugdíjas kollégánk emlékét megőrzi. Nyugodjék békében.

Totok Frigyes (1943–2011)
Életének 68. évében, 2011. január 14-én, paksi otthonában
elhunyt Totok Frigyes nyugdíjas kollégánk.
Devecseren, 1943. szeptember 24-én született. Budapesten
irányítástechnikai hőtechnikai műszerész szakképzettséget
szerzett. Több évig dolgozott az Erbe-nél, ahol a beruházás és
üzembe helyezés területén széles körű tapasztalatra tett szert.
1979-ben lépett be a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. Az
irányítástechnikai osztályon csoportvezetőként, majd a
minőség-ellenőrzési osztályon minőségellenőrként dolgozott. Tudását és tapasztalatát
önzetlenül osztotta meg munkatársaival. Kollégái jó kedélyű, nyugodt, türelmes, megbízható
emberként ismerték. 1996. szeptember 30-án vonult nyugdíjba. Pakson élt házastársával,
lányával és unokáival. A kiegyensúlyozott családi légkör, az unokák vidámsága mindig
örömmel töltötte el. Betegsége idején házastársa gondos ápolásában részesült. Utolsó
kívánságaként búcsúztatójáról a család később rendelkezik. Gyászolja özvegye, gyermekei,
unokái, testvérei és azok családja, sógornője és családja, nagynénje és családja, valamint
barátai. Nyugdíjas kollégánk emlékét megőrizzük.
Kzné

– Hol dolgozott korábban és mikor került
felvételre a társasághoz?
– 8 évig dolgoztam a Gagarin Hõerõmûben, armatúra-karbantartó csoportvezetõként. A paksi atomerõmû – kollégáimhoz hasonlóan – az én érdeklõdésemet is felkeltette. Korábbi munkahelyemen megismertem a
szakma minden apró részletét, de kíváncsi
voltam, hogyan mûködik mindez egy atomerõmûben. A szakmai kihívás is jelentõsnek
számított, hiszen ismeretlen, új feladatok jelentkeztek. Nehezen engedtek el a hõerõmûbõl, de elhatározásom végleges és visszavonhatatlan volt. 1977. július 1-jén munkaviszonyt létesítettem a paksi atomerõmûben.
– Mi volt a munkaköri feladata?
– Belépésem után a karbantartási fõosztályon karbantartóként, majd késõbb a szakemberek folyamatos felvétele után munkavezetõként dolgoztam. A primer köri armatúrakarbantartás magában foglalta a szabályozószelepek, pneumatikus gyorszárók, visszacsapó és szilfonszelepek felújítását. Szerettem ezt a munkát, azonban 1990-ben egészségügyi okok miatt váltanom kellett. Ekkortól gyártástechnológiával, nyomáspróbákkal
foglalkoztam az elõkészítésen. 1996-ban
olyan megtiszteltetés ért, hogy a Karbantartó Gyakorló Központba szakterület-oktatónak kértek fel. Új és felelõsségteljes volt ez a
feladat, az évek alatt elsajátított elméleti és
gyakorlati tudásomat kellett átadnom a pak-

Értékrendjükben a család az első

si atomerõmûbe felvett pályakezdõ munkatársaknak, a szinten tartó képzéseken pedig
feleleveníteni, ismételni mindazt. Az oktatómunkát nyugdíjazásomig végeztem.
– Mikor lett nyugdíjas?
– 28 éves részvénytársasági munkaviszony és az iparágban eltöltött 36 év után,
2005-ben vonultam nyugállományba.
– Hogyan telnek nyugdíjas napjai?
– Feleségem 2000-tõl nyugdíjas, nekem
csak hozzá kellett igazodnom és felvenni
azt az életritmust, amit õ már kialakított. Mi
együtt nõttünk fel egy kis jászsági faluban,
a tanulmányaink befejezése után 1967-ben
összeházasodtunk. Egy mátrai faluban
kezdtük a közös életünket, így kerültem a
Gagarin Hõerõmûbe. Késõbb Gyöngyösre
költöztünk, ott született meg két lányunk,
Helga és Gertrúd. Amikor eldöntettem, hogy
Paksra jövök dolgozni, a feleségem úgy nyilatkozott, hogy pedagógusra itt is szükség
van, és lett is. Gyermekeink már felnõttek,
mindkét családnál van két-két kisgyermek.
Szerencsésnek érezzük magunkat, hogy a

gyermekeinkkel egy településen élünk. Elérhetõ távolságban vagyunk ahhoz, hogy a
jóban osztozzunk, a bajban pedig mindig
segítõ kezet nyújtsunk egymásnak. Korábban volt egy telkünk Bölcskén, telepített szõlõvel és gyümölcsössel és egy kis házzal.
Az utazás, a kerti munka egy idõ után fárasztó volt, ezért eladtuk a telket. Abban az
idõben szüleinket is gyakran látogattuk.
Máig mindennapi elfoglaltságot ad számunkra az unokáink gondozásába, felügyeletébe való besegítés. Családcentrikusak vagyunk, minden programot és tevékenységet megelõzve a család az elsõ.
– Mit jelentettek az Ön életében a paksi
atomerõmûben eltöltött évek?
– Mint említettem, egy nagyon jó közösségû kis településen éltünk, ahol a szüleinktõl az élet olyan értékeit tanultuk meg, amelyet ma is magunkban hordozunk. Paksra
költözésünkkel egyidejûleg azonnal beköltözhettünk egy új lakásba, a feleségem pedig pedagógusi állást kapott. Más környezetben ugyan, de a magunk értékrendje szerint
élhettünk. Az erõmû új lehetõségeket, értelmes, kreatív munkát és hozzá határtalan
életkedvet adott számomra. Az oktatómunka felszínre hozta a bennem lévõ elméleti,
gyakorlati tudást és tapasztalatot, öröm volt
ennek továbbadása a fiatal nemzedék számára. Mindezen túl az erõmû a családunk
számára biztos megélhetést, egzisztenciát
teremtett. Gyerekeinknek továbbtanulási,
diplomaszerzési lehetõséget tudtunk biztosítani, emellett még a szüleinket is segítettük. A paksi atomerõmû olyan munkahelyem volt, amelyre nyugdíjasként is jó szívvel gondolok.
Kzné

Levél Boda Lászlótól, a „csikócsapat” egyik tagjától
Kedves Anna!
Az egykori munkaadóm, a paksi atomerõmû iránti tisztelet és megbecsülés néhány
gondolat megosztására kötelez. Mindez annak kapcsán vetõdött fel bennem, hogy jelenlegi lakóhelyem – Tengelic – faluházának felújításához a Paksi Atomerõmû Zrt. is
jelentõs mértékben hozzájárult. Számomra
ez büszkeséggel és a régi idõk felidézésével
párosult.
Mi, régi erõmûvesek, szinte mindannyian
ismerjük egymást, és tegezõdünk. Én még
Pónya urat is tegezve, kedves Józsi bácsinak
szólítom. Az atomerõmûbe 1977. december
1-jén léptem be, akkor 3094-nek hívtak.
Pónya úr még fõmérnök volt, Szabó Béni bácsi a „góré”, a nagyfõnök.
Akkor mi, a kezdõk, mindenkit ismertünk, mi még tudtuk egymást közelrõl ismerni, szeretni! És ma is szeretjük egymást,
csak tudod, fogyunk… Néha félve nyitom ki
az újságunkat! Mi, akik a „csikócsapat” emberei voltunk…, megfogyatkoztunk, sajnos

már sokan nincsenek
közöttünk!
Gyakran kell könynyet ejtenem munkatársaim miatt! Mi
sokszor 12–16 órát
töltöttünk együtt, éjjel, nappal! Milyen
emlékek?! Mi szívvel, lélekkel drukkoltunk, hogy helyére kerüljön a déli végfal 5. oszlopa, és
hogy az elsõ reaktort a darut kezelõ törékeny asszonyka beemelje a helyére.
Akkortájt volt egy kezdõ fizikus, Hamvas István, ma vezérigazgató, és volt egy
üzembe helyezõ villamosmérnök, Süli János, aki most vezérigazgató-helyettes. És
ott volt Somogyi Gyõzõ, akkor mint gépész üzembe helyezõ, majdan hosszú távon ügyeletes mérnök, akitõl mindent lehetett tanulni, csak rosszat nem! Ma is a
példaképem! Annyi, de annyi jó nevet sorolhatnék még! Emberek voltak a bajban,

a jóban! Sokunk életének részévé vált az
erõmû, és mi igen sokat szenvedtünk
azért, hogy itt atomerõmû legyen! Vallom, hogy szeretni kell a volt munkatársakat!
Amikor megkérdezik tõlem, hogy kire,
mire vagyok büszke, a válaszom mindig ez:
a cégemre és mindenkori munkatársaimra!
Mert nem lett volna siker összefogás nélkül!
És büszke vagyok azokra is, akik nemzetközileg tették elismertté az erõmûvet és továbbviszik a stafétabotot. Talán nem is tudják, hogy kik voltunk mi. De, így jó ez! Szép
volt a 30 évem, és büszke vagyok rá!
Kívánom, hogy az erõmû virágozzon még
legalább 40–50 évig, hogy boldogulást hozzon az ott dolgozóknak, a jövõ generációjának, a településünknek. A bõvítés még 100
évig adjon munkát az erõmû környezetében
élõknek!
Sok sikert kívánok az „új csikócsapatnak”, most már övék a pálya, a küzdés, a
siker!
Tisztelettel: Boda László (3094)

A homoktövis betegségmegelõzõ és gyógyító hatásai
A tél végi, tavasz eleji idõszak különösen
veszélyes a felsõ légúti, influenzás betegségek kialakulása szempontjából. A megelõzésük érdekében szervezetünket fel kell
vértezni vitaminokkal, ásványi anyagokkal. Ha tehetjük, tegyük ezt természetes
anyagokkal, mint amilyen a homoktövis.
Alig akad még olyan szélesen elterjedt
bogyós cserje, mint a homoktövis, mégis
alig ismerjük, pedig a bogyója különösen
értékes kivételesen magas C-vitamin-tartalmánál fogva, sõt egy sor betegség kezelésére is kitûnõen alkalmas. A bogyók
nyersen vagy préselve és mézzel édesítve
fogyaszthatók. A bogyókat vízzel turmixolva, teáskanálnyi mézzel édesítve is
ihatjuk. Egy pohárnyi gyümölcslé fogyasztása biztosítja a szervezet napi vitamin- és
ásványianyag-pótlását. Mélyhûtõben az
egész téli szükségletet tárolhatjuk. A bogyókból készíthetõ rostos ivólé, dzsem,
lekvár, szörp és kompót is. A leveleibõl fõzött teának általános roboráló hatása van.
Már az ókorban megfigyelték, hogy a
homoktövis bogyói és leve gyógyító hatású. A gyümölcs gazdag szénhidrátokban,
fehérjében, szerves savakban, aminosavakban és vitaminokban. Kiemelkedõ a
C-vitamin-tartalma, mely a citrom C-vitamin-tartalmának tízszerese. A homoktö-

vis gyümölcsében levõ C-vitamin koncentrációja magasabb, mint az eper, kivi,
narancs, paradicsom, sárgarépa és galagonya gyümölcsében. A homoktövisbogyó azonban nemcsak magas C-vitamintartalma miatt hasznos, hiszen tartalmaz
még vízben oldódó B-vitamint, zsírokban

oldódó A-provitamint és E-vitamint, sõt
kalciumhoz kötõdõ savakat is. A homoktövis E-vitamin-tartalma nagyobb, mint a
búza, kukorica és szójabab E-vitaminmennyisége.
A homoktövis termését tibeti gyógyítók
már több mint ezer éve alkalmazzák. Gyógyításra elsõsorban a terméshús kivonatát, hidegen sajtolt olaját használják, de a
magjából készült olajat is széles körben alkalmazzák. Ismert gyógyhatásai: az im-

munrendszer védelme és erõsítése, zsíroldó hatás, fokozza az anyagcserét, így segít
az optimális testsúly megtartásában, de
kedvezõen hat a gyomor- és nyombélfekélyekre is, védi a májat. Magas C-vitamintartalma miatt nagyon jó a meghûléses
betegségek megelõzésére, mert növeli a
légúti fertõzésekkel szembeni ellenállást.
Emellett fokozza a szervezet ellenálló képességét, gyulladáscsökkentõ, késlelteti
az öregedési folyamatot, speciális zsírsavösszetétele révén csökkenti a vér koleszterinszintjét, s így lassítja az érelmeszesedési folyamatok kialakulását. Reumás panaszok kiegészítõ kezelésénél jótékony
hatású. Elõsegíti az öregségi foltok megszûnését. Javíthatja a szemidegek mûködését is. Külsõleg használva jó hatása van
égési sebek, bõrfekélyek, szájgyulladás
esetén. Jó fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentõ. Javítja a szívmûködést, gátolja
bizonyos tumorok növekedését, enyhíti a
rákos betegek sugárterápiája által kiváltott sugárkárosodásokat. A homoktövisnek kozmetikai hatásai is ismertek: gátolja a hajhullást, és lassítja a ráncok megjelenését, csökkenti a narancsbõr kialakulását, kedvezõen befolyásolja a pigmentációs folyamatokat, tartóssá teszi a barnaságot.
Vörössné Erika
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Ma még kevés ember mondhatja magáról,
hogy repült motoros sárkányrepülővel. Én
abban a szerencsés helyzetben voltam,
hogy többször is felvittek ismerőseim a leve gőbe, és mondhatom, nagyszerű élmény
volt számomra egy kis ülésben ülve, függve
a vékony drótköteleken és 80–90 km-es se bességgel, 300–400 méter magasan a le vegőben lenni. Itt Pakson is űzik ezt a sport ágat jelenlegi és volt atomerőműves dolgo zók. Velük beszélgettem e hobbijukról.
Varga János karbantartóként közel harminc
évet töltött az erőműben, ma már nyugdíjas.
Gomba László emelőgép-felügyelő volt 1990ig, majd vállalkozóként dogozott 13 évig, ma
már nyugdíjas. Kis Zoltán jelenleg is dolgozik
a turbinaosztályon, a „B” műszakban szolgálatvezető. Flaisz László a paksi Vízmű Kft.-nél
dolgozik.
– Honnan jött az indíttatás a repüléshez?
– Valamikor az erőműnek is volt egy sárkányrepülős klubja, ami az MHSZ-hez tartozott, ez
még 1982-ben alakult meg Schäfer Zoltán vezetésével. A szakosztály később kapott három
motoros sárkányrepülőt, és ezekkel kezdtünk
repülni. Négy szezont végigversenyeztek páran. A rendszerváltást követően ez a szakosztály megszűnt ilyen formában. Kis időkihagyással az aktív tagok vettek maguknak saját
gépet a kilencvenes évek közepén. Abban az
időben még mi egymást nem ismertük. A repülés szeretetén keresztül megismertük egymást, és egy baráti társasággá alakultunk. Ma
már a várpalotai és az őcsényi sárkányrepülőklubhoz tartozunk.
– Hányan tartoztok ebbe a baráti társaságba?
– Akik aktívan repülünk, négyen vagyunk, de

Valaki egyszer azt mondta, a jó lövéshez
három dologra van szükség. Jó íjra, jó
vesszõre és jó íjászra. Bevallom, az elsõ
kettõhöz nem tudok érdemien hozzászólni. Jó íjászból azonban kettõt is nyugodt
szívvel ajánlok a figyelmükbe.
A Celõke Mezõföldi Íjászegyesület Pakson alakult, követve õseink hagyományát,
az íjászatot. Elnöke, Makai János, korábban
NB I-es labdarúgó-játékvezetõként szerzett
hírnevet magának. Körülbelül hét évvel
ezelõtt kezdett ismerkedni az íjászattal. A
kezdeti kíváncsiságból hobbi, a hobbiból
pedig szenvedély lett. Testvére, Makai Róbert saját bevallása szerint rajta keresztül
fertõzõdött meg az íjászat iránti rajongással. Az Ürge-mezõn kezdtek el gyakorolni,
az elsõ prédáik pedig mûanyag palackok
voltak. Idõvel kialakult a mai egyesület
magja, tagjai pedig megkezdték az íjászversenyekre való felkészülést. Egyre elõkelõbb eredményeket értek el a bajnokságokon, míg egy hirtelen ötlettõl vezérelve úgy
nem döntöttek, megrendezik a saját versenyüket. Mára saját tanítványokkal is büszkélkedhetnek, mindezt pedig mindössze
néhány év leforgása alatt érték el. A kihívások azonban korántsem értek ezzel véget. A hosszú távú cél, kitanítani egy igazi bajnokot. Idejük van bõven. Egy igazi
íjász kiképzéséhez 5–6 évre van szükség.
Ha a következõ olimpián még nem is indul
magyar versenyzõ, az azt követõ már reális elképzelésnek tûnik. Jelentkezõ pedig
szerencsére akad, az érdeklõdés a tradicionális sportok iránt világszerte fellángolóban van. Az íjászat azonban nem olcsó mulatság. Egy-egy íj ára, a szükséges felszerelésekkel együtt, akár a több százezer forintot is elérheti. Oktatóként ezek kiegészülnek olyan járulékos költségekkel, mint
a megfelelõ terep kialakítása és fenntartá-

Sárkányrepülõk

összesen kilenc fő, aki repül. Egy éve építettünk öten magunknak saját hangárt is, ahol a
gépeinket tárolni tudjuk megfelelő körülmények között, így nem kell azokat állandóan szállítanunk.
– Mennyit repültök egy évben?
– A múlt évben 50 és 100 óra között repültünk fejenként. A gépeink 10–14 litert fo-

gyasztanak óránként. Csoportosan szoktunk
repülni a biztonság szempontjából. A mi gépeink közép- és felső osztályba tartoznak. Az
áraik milliós értéket képviselnek. Jelenleg
Magyarországon két helyen gyártanak motoros sárkányrepülőket. Ezek a gépek benzinüzeműek, egy repüléssel 700–800 kilométert tudnak repülni. Egy irányban körülbelül

Örömíjászok

sa, céltáblák és életnagyságú mûállatok
beszerzése. A nyílvesszõket pedig folyamatosan pótolni kell.
– Látod azt a két lyukat a falban? – kérdezi János, miközben felmutat két elgörbült nyílvesszõt. – Robika…
Na, igen. Még a profiknak is vannak
rosszabb napjaik. Legyen az embernek
bármilyen erõs karja, legyen akár több
évtizednyi tapasztalat a háta mögött, az
íjász sikere mégiscsak a lövés pillanatában, fejben dõl el.
– Végül mindig kiderül, hogy az ember
a hibás. Soha nem az íj.
Ugyanazt a teljesítményt nyújtani a
versenyeken is, mint a gyakorlópályán
nyugodt körülmények között, rendkívül
nehéz feladat. A nyomás hatására az
örömíjászat gyakran kényszerré válik, a
várt eredmények pedig elmaradnak.
– Ilyenkor félre kell tenni az íjat, és át-

gondolni, miért is csináljuk ezt az egészet.
Fejlõdni ugyanis
mindig lehet. Egyegy jó tanács a tapasztalt versenytársaktól, néha többet
ér, mint maga a trófea, amiért küzdenek. A számtalan
szakágazat is lehetõséget nyújt a megújulásra. Bár tudják,
hogy a sportág elsõsorban az olimpiai
íjászatot részesíti
elõnyben, õk mégis a
tradicionális vonulatot kedvelik jobban. Legyen a cél egy teremben felállított tábla, vagy akár az erdei pályákon elhelyezett „zsákmányállat”.
– Most éppen ezzel ismerkedek – veszi
elõ Robi a legújabb szerzeményét, az úgynevezett csigás íjat. – Ez már az ûrkorszak!
És valóban. A fémkeretes szerkezet,
bárhonnan is nézem, a legnagyobb jóindulattal sem hasonlítható a klasszikus értelemben vett íjakhoz. Kézbe veszem, kis
híján fordítva.
– Közel fél millió forint darabja… – talán mégis jobb, ha visszaadom.
Íjászaink az elmúlt évek folyamán, számos versenyen vettek részt és értek el kiemelkedõ eredményt. 2010-ben János országos bajnok lett, testvére pedig a magyar bajnokság történelmi kategóriájának
bronzérmese, az elsõ osztályú minõsítés
megszerzése mellett. Robi tavaly egy koreai versenyen is képviselte Magyarorszá-

150 km az a távolság, melyet kényelmesen
meg lehet tenni.
– Hogy lehet valakiből sárkányrepülős?
– Orvosi alkalmasság kell először, majd elméleti és gyakorlati oktatás, repülés az oktatóval,
motor nélküli leszállás az előírt szigorú tematika szerint. A végén gépenként külön típusvizsgát kell tenni.
– Hogyan lehet repülni, használni a légteret?
– A hely határozza meg, hogy hova akarok
menni. A tiltott repülőtereket kivéve ma már
szabadon lehet repülni 150 métertől egészen
négyezer méterig az időjárástól függően.
200–300 méter az a magasság, ahol még
mindent lehet látni. Jártunk versenyre is, ahol
meg tudtuk magunkat méretni. III. Köztársaság Kupa 2008. II. Selejtező I. hely és Köztársaság Kupa 2009. II. Selejtező III. hely, ezt
Varga János és Kis Zoltán érte el. Sajnos a
versenyek nagyon igénybe veszik a gépeket az
adott versenyfeladatok teljesítése folyamán.
Így ma már csak nézőként járunk el a versenyekre. Ma már országosan négy–ötszáz gép
van regisztrálva.
Ha az időjárás megfelelő, öröm ilyen gépekkel
repülni, csak nagyon oda kell figyelni az időjárásra, illetve annak változására. Itt Paks környékén is annyi szép dolgot lehet látni a levegőből. Az egyik legszebb a repceérés, illetve
napraforgóföldek fölött repülni. Szeretjük a természetet, és fentről a táj sokkal szebb, más dimenzió, van benne egy kis veszély is, ezért szeretünk repülni.
Beszélgetésük közben sok-sok repülés köz beni kaland, veszélyhelyzetek is előkerültek.
A paksi sárkányrepülősöktől köszönésükkel
búcsúztam: Jó leszállást!
Wollner Pál

got. Huszonnyolc ország több mint kétszáz versenyzõje között végzett a kilencedik helyen. Utazásaik során a legkülönfélébb nemzetek kultúrájával és hagyományaival ismerkedhettek meg, az ezzel kapcsolatos érzéseik azonban igen vegyesek.
– Nagy elmaradásban vagyunk több
szempontból is. A koreai gyerekek
négy–öt éves korban kezdik a tanulást.
Sokáig még íjat sem vehetnek a kezükbe, elõször csak nézik, tanulják a mozdulatokat.
De a minden részletre kiterjedõ, alapos
oktatási rendszer mellett van még egy hatalmas különbség. A tradicionális versenyeken jellemzõ, hogy a különbözõ országok képviselõi hagyományos népviseletbe
öltöznek. Míg a távol-keletiek, sõt az európai országok többsége is tisztában van azzal, hogy milyen öltözéket hordtak felmenõik, addig a magyarok csak találgatnak.
Hiába voltak egykoron legendásak a magyar íjászok, a történelem során errõl az
örökségünkrõl is megfeledkeztünk.
Ami megmaradt, az néhány, a Makai
testvérekhez hasonló lelkes rajongó. Most
rajtuk áll vagy bukik, hogy sikerül-e megmenteni ezt a csodálatos részét a múltunknak. Ahogyan a Celõke egyesület
mottója is tartja: „Tiszteljük a múltat, reméljük a jövõt.” Álljon ez itt legvégül tanulságként.
-acs A Celőke Mezőföldi Íjászegyesület szervezésében február 5-én Pakson zajlott a Magyar Hagyományos Íjásztábla elnevezésű
nemzetközi tradicionális teremverseny,
melyre igen jelentős számban érkeztek
íjászok. A versenyzők gyermek-, ifjúsági és
felnőttkategóriában mérték össze tudásukat.

25 éves a ritmikus gimnasztika szakosztály
Január közepén ünnepelték a Paksi SE
ritmikus gimnasztika szakosztály megalakulásának 25. évfordulóját. Tekintettel
arra, hogy újságunkban figyelemmel kísérjük az erõmûben dolgozók gyermekeinek a sportban elért sikereit, így örömmel adunk hírt: Feil Ferenc, Mach Ervin
és B. Kovács György lányai a 2010-es
diákolimpián bronzérmet szereztek.
Ha a ritmikus gimnasztikát meghalljuk, eszünkbe jutnak a gyönyörû, vékony
lányok, valakinek még néhány szer, és
csak keveseknek, a kiskorban elkezdett
kemény munka. Január 15-én az atomváros mûvelõdési házának színháztermében e sportág hívei gálamûsorral emlékeztek az „elröppent” negyedszázad eredményekben gazdag eseményeire. Néhány
lelkes, a sportot és a szép, nõies mozgást
szeretõ szülõ jóvoltából honosodott meg a
sportág Pakson. Kezdetben tanfolyam jel-

leggel, a Bezerédj Általános Iskola tornacsarnokában. A szakosztály 1985. november 25-én alakult, melyben szerepet vál-

lalt a PSE vezetésén kívül a PAV vezetõi
és a szülõi munkaközössége. A szakosztályvezetõi feladatokkal Hermesz Lajosnét bízták meg, aki azóta is összefogja e
sportágat. 1986. március 1-jén kezdte
meg munkáját a gyerekekkel Balláné Farkas Gabriella szakedzõ és Gulyás Gabriella balettoktató. A gyerekek vállalták a
kemény munkát, és elindultak a diákolimpián, ahol Hermesz Anita aranyérmet nyert. A csapat többi tagja is eredményes volt, különösen Falusi Lívia és Saáry
Ágnes. Késõbb Anita és Ágnes a felnõttválogatott tagja lett. Anita 1993-ig aktív
részese volt a válogatott eredményes szereplésének: 1992-ben és 1993-ban az Európa-bajnokságon bronzérmet szereztek.
A ’90-es években az edzõi feladatokat
Vass Anita vette át, majd saját nevelésû
edzõk lettek: Hermesz Anita és Falusi Lívia, akik napjainkban is alapos és lelkiis-

meretes munkát végeznek. „A gyerekekkel való foglalkozást nem lehet elég korán
kezdeni” – vallják az edzõk, ezért óvodás
csoportjaik is vannak, akikkel több bemutatót rendeztek az évek során. Õk a jövõ nagy versenyzõi, de ha „csak” egészséges, sportot szeretõ felnõttek válnak belõlük, már elérte célját a több mint százfõs szakosztály. A közel kétórás gálán a
paksi lányok elkápráztatták a közönséget. Itt tudtuk meg, a 2010-ben rendezett
diákolimpia országos döntõjébe három
csapatunk is bejutott. Az erõs mezõnyben az elõkelõ 3. helyezést érte el a Feil
Liza, Mach Cseperke, B. Kovács Lídia és
B. Kovács Jozefa alkotta csapatunk. Csatlakozva dr. Blazsek Balázs PSE-elnök köszöntõ- és a családok irányába tett köszönõszavaihoz, további jó egészséget és
eredményekben gazdag éveket kívánunk
a paksi lányoknak!
Sipos László

NÉVJEGY
Tilky Péter, az ASE judo szakosztályának
vezetője

– Korábban a vegyészeti fõosztályunk munkáját irányítottad. Jelenleg mivel foglalkozol?
– Nyugdíjba vonulásomat
követően, 2008-ban vállalkozást alapítottam,
melynek keretében mérnöki szolgáltatást nyújtok
a szakmai szervezetek
számára. Foglalkoztam
az üzemidő-hosszabbítás, a vízelőkészítő-korszerűsítés és az
üzemanyag-kezelés vegyészeti ügyeivel is.
Elkészítettem az atomerőművi vegyészet
történetét. Az építés kezdetétől napjainkig
feldolgoztam a szervezet munkáját és fejlesztéseit azzal a céllal, hogy mind az
üzemidő-hosszabbításban, mind az új erőmű építésében a jövő nemzedék meríthessen tapasztalatainkból.

– Korábbi sportmúltad?

– Labdajátékok szeretete vitt a sport világába. Középiskolásként Veszprémben kézilabdáztam, ahol a bajnok Bakony Vegyész
női csapatának edzőpartnereként többször
játszottunk. Felnőttcsapatban pályám kezdetén, Gyöngyösön néhány évet játszottam. 1977-es Paksra kerülésemkor a rendszeres sportolást megtartottam, de versenyszerűen már nem űztem. A kialakuló
sportéletben örömmel vettem részt. Az ASE
alapító közgyűlésének jegyzőkönyvén ott a
nevem, és büszke vagyok arra, hogy a szerveződő szakosztályok megalakításában is
munkálkodhattam. A napi erőművi munkák mellett biztatást kaptunk a cég vezetésétől a sportélet több területének támogatására. A dunaújvárosi uszodában Tuncsik
Józseffel véletlenül találkoztam, ő csak annyit mondott: Dolgozz velünk, támogass
minket! Ezt erősítendő Simon Péter, nagyon tisztelt első főnököm és a judo szakosztály (kijelölt) vezetője felkért, így a judo
istápolása lett a feladatom.

– Mi a legvonzóbb a cselgáncsban?

– E világ, a judo szelleme, egy nagyon tisztességes küzdelem, amit Olasz Gyula és
társai hittel és nagy akarattal terjesztettek
Pakson. Érdemük, hogy Paksra csábították
a szakma legjobbjait. Az idejött edzők,
Tuncsik József, Tóth Béla, Berecz Pál, Kovács János, Vági Miklós, Riesz Béla, Keszthelyi László, Hangyási László és a későbbi,
versenyzőkből felnövő nemzedék egy olyan
csapatot alkotott, akiket és amit, csak szeretni lehet. Közös ügyünkké vált a paksi
gyerekek bevezetése és kipróbálása e nemes küzdelem világába. Ehhez erkölcsi és
anyagi támogatást szerezni, a feltételeket
megteremteni egy megtisztelő feladat.

– Mi a legnehezebb a szervezésben
és a felkészülésben?

– Ha jó segítők vannak, és a háttér is biztos, ez nem nehéz. A segítők, profik
(egyesületi szakemberek) és amatőrök
szakszerű és lelkes munkája a 30 éves
történetben mindig átsegítették a sport
és sportolók ügyét a nehézségeken. Kiemelt a szülői közösségek szerepe, mely
a mai napig is az egyik legszilárdabb bázisunk, munkájuk pótolhatatlan.

– Mit tartasz az eddigi legnagyobb
vezetõi sikerednek?

– A merítés lehetősége, a kitartó munka a
szakemberek – a TF munkatársai, akik az
iskolarendszerű képzést pátyolgatták – által megjósolt eredményeket hozták. Ez az
ő érdemük, nekünk arra kellett ügyelnünk,
hogy ne szóljunk bele szakmai kérdésekbe. Kovács Anti olimpiai sikere olyan robbanás volt a paksi sport életében, ami a
mai napig hat. Ebben és a többi bajnoki
címben elsősorban az edzők, szakemberek munkája a döntő. Az a közösség, melynek a szakosztály ad keretet, mindig is a
nyugodt munka, a feltételek megteremtésében látta a siker kulcsát. Az 1980-as
években meghonosított judo szakos általános iskolás osztályokból és a testnevelési
órákon megmozgatott sok gyermekből kerültek felszínre a tehetségek, akik az eredményeket hozták. Azon a véleményen voltunk/vagyunk, hogy e nélkül szegényebb
lenne az ASE és a város sportélete is.

– Kedvenc idõtöltésed?

– Szeretem a természetet és a növényeket,
így a szőlészkedést és a borászkodást is.
Sokat foglalkozom videózással, fényképezéssel, az anyagok szerkesztésével. Kedvenc témáim: az unokáim. Sipos László
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Remekül zárta az óévet a paksi sakkcsapat,
mely a Haladás, a Tabán és a Makó magabiztos legyőzésével „melegített” a Tolna megyei
rivális decsiek elleni rangadóra.
A bajnok Nagykanizsa elleni 7,5–4,5 arányú
vereség után a piros-kékek Szombathelyen
javítottak. Berkes, Papp, Grószpéter, Györkös
és Szabó B. révén öt táblán született paksi siker, öt másikon remi, kettőn pedig a hazaiak
győztek, így csapatunk 7,5–4,5-re diadalmaskodott Vasban.
A következő két fordulóban a győztes kiléte
nem lehetett kérdés, csak az, milyen arányban nyernek a mieink. A Tabán elleni utolsó,
ESZI-ben lejátszott hazai bajnoki a vendéglátók fölényes sikerével ért véget. A 10–2-es
győzelemből Berkes, Ács, Papp, Csom, Vidéki, Györkös, Szabó B., Vajda és Balázs egyegy ponttal vette ki a részét.
Az ASE Makón játszotta utolsó, 2010-es bajnokiját. A házigazdák a tabániakhoz képest
jóval erősebb csapata sem tudta elkerülni a
kiütéses vereséget. Az Ács, Szabó K.,
Grószpéter, Fodor, Vidéki, Lizák és Balázs
húzta paksiak ezt a csapatösszecsapást vereség nélkül hozták, ez pedig 9,5–2,5-es
paksi győzelmet jelentett.
Az új esztendőt a 2. helyen váró ASE január
30-án már impozáns környezetben, az Erzsébet Nagy Szállóban fogadta a Decset. Sajnos
a pusztán három remit hozó összecsapás a
több expaksival is asztalhoz ülő vendégeknek
sikerült jobban: öt győzelmükre a mieink csak
néggyel tudtak válaszolni Fodor, Csom, Györkös és Balázs révén, így a Decs 6,5–5,5-re
nyerte a paksi presztízsmeccset.
Az ASE veresége ellenére 37 pontjával vezeti
a nagy fölénnyel élen álló Nagykanizsa mögötti üldözőbolyt. Csapatunk legközelebb a
8. helyezett Kazincbarcika vendége lesz
(2011. 02. 20.).
-ve-

Aktuális információk,
évfordulók
Február 21. – Az anyanyelv nemzetközi
napja
A Föld hatmilliárd lakosa körülbelül háromezer nyelvet beszél. Az UNESCO szakemberei
szerint a XXI. században az anyanyelvek
visszaszorulására lehet számítani.

Február 24–25. – Pollack-expo
Ekkor rendezik az immáron ötödik Pollackexpo szakmai seregszemlét, a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Karának gépész, építő, villamos és informatikai szaknapjait. Bővebb információ:
www.pollackexpo.hu.

Március 1. – A polgári védelem világnapja
A Nemzetközi Polgári Védelmi Világszervezet
1972. március 1-jén alakult meg. A polgári
védelem világnapja megrendezéséről 1992ben határoztak. A felhíváshoz hazánk is csatlakozott.

Március 1. – 130 éves a Magyar
Távirati Iroda
Az MTI 1881. március 1-je óta működtet
magyar nyelvű hírszolgálatot a köz szolgálatában. Alapítása két országgyűlési gyorsíró
és szerkesztő, Maszák Hugó és Egyesy Géza
érdeme.

Március 7. – Az atomtörvény születésnapja
1980. március 7-én az országgyűlés elfogadta az első Atomtörvényt (Atv), ami a rendkívül
szigorú követelmények jogi alátámasztását
jelentette hazánkban. A jelenleg érvényben
lévő 1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról váltotta fel az 1980. évi I. törvényt.

ők nemzetközi napja
Március 8. – A nő
Az 1857-es textilipari sztrájk emlékére, Klara
Zetkin javaslatára világszerte e napon ünneplik a nőnapot.

Március 15. – A Magyar Köztársaság
nemzeti ünnepe, a sajtó napja
1848. március 15. a modern parlamentáris
Magyarország megszületésének napja. A polgári forradalom és szabadságharc célja a
Habsburg-uralom megszüntetése, a függetlenség kivívása és az alkotmányos berendezkedés megteremtése volt. E napon a sajtószabadság törvényi feltételeinek kiharcolására, folyamatos fejlesztésére is emlékeznek a
sajtó hazai képviselői.
Sipos László

Megyei mérnökbál
A 15. mérnökbálunkat hagyományainknak
megfelelõen Szekszárdon tartottuk. A Tolna
megyei mérnöktársadalom legünnepélyesebb találkozója kiváló alkalmat teremtett arra, hogy a különbözõ szakterületeken, cégeknél, kisvállalkozásokban, hivatalokban vagy
szakmai szervezetekben dolgozó mérnökök
és családtagjaik egy emlékezetes estét együtt
tölthettek.
„A köztestületi jogosítványokkal is rendelkezõ Tolna Megyei Mérnöki Kamara
(www.tmmk.hu) pozícionálta helyét a civil
társadalomban. Október 16-án ünnepeljük a
még egyesületi rendszerben, mint az országos Mérnöki Kamara Tolna megyei csoportként történt megalakulásunk 20. évfordulóját” – jelentette be február 5-én Bohli Antal,
TMMK-elnök, a száznegyven fõs bálozó közönségnek a PTE Illyés Gyula Fõiskolai Kar
szekszárdi aulájában. Lenkei István, a Paksi
Atomerõmû Zrt. Kapacitásbõvítési Igazgató-

ságának vezetõje tájékoztatást adott az erõmûves tervekrõl, egy a heteken belül létrejövõ atomenergetikai klaszter meghirdetésérõl, melyben számít a megyében élõ, mûszaki tevékenységgel foglalkozó vállalkozások
aktív jelentkezésére, egyben biztosította a jelenlévõket arról, hogy a szakmai stábja számít a kamarai tagság alapos tervezõi és szakértõi tudására, tapasztalatára, majd megnyitotta az idei farsangi bált.
Sipos László

Horgászbeszámoló
Az elmúlt évek hagyományait szeretné újra
feleleveníteni a Paksi Atomerõmû Horgászegyesület, amikor is a tagság igénye alapján
az Atomerõmû újság lapjain a jövõben ismét
hírt adna magáról. Ennek, valamint a január
21-ei évadzáró rendezvény apropóján kérdeztük Antal Lajost, az egyesület elnökét az elmúlt esztendõ eredményeirõl, a jövõ várható
feladatairól.

– Egyesületünk Paks város legnagyobb létszámú civil szervezete. 2010-ben 735 tagot regisztráltunk. A tagság összetétele összefügg az
erõmûvi dolgozók életkorával, így az utóbbi
években megemelkedett a nyugdíjas státuszú
tagjaink száma. Õk kiváltképp szeretik olvasni az Atomerõmû újságot, és mint jelezték, abban örömmel vennék a kedvenc idõtöltésükrõl,
a horgászatról és az egyesületi életrõl szóló tájékoztatást. Növekedés mutatkozott a gyermekhorgászengedélyeknél, ami 72-re emelkedett.
Alacsony az ifjúsági létszám (8 fõ), és a napijegyes horgászlétszám is csökkenést jelzett.
A tórendszerbe betelepített halmennyiség,
az 1997 óta mûködõ vezetõség ideje alatt a második legnagyobb volt 2010-ben, összesen 457
mázsa 26 kg hallal. Figyelemreméltó a halösszetétele, hiszen az országban szinte egyedülálló módon 29 mázsa 15 kg fogható mére-

tû ragadozó hal (csuka, süllõ) mellett ponty,
amur, keszeg és 2008-ban lénai tok került kihelyezésre. A Kondor-tavon fogtak már 9 kg-os
példányt is, a Füzes-tavakon pedig 5 kg-os volt
a legnagyobb.
Az elképzelések szerint – hangsúlyozta Antal Lajos – a tórendszerbe telepített mennyiséggel és a növekedési eredmények ismeretében
szeretnénk biztosítani, hogy ezen halfajták igazi sportélményt, valamint a súly- és méretkorlátozás meghatározása után gasztronómiai élvezetet is nyújtsanak. A jelen esztendõ legnagyobb kihívása az iparági horgászverseny lesz,
ahol körülbelül 150 fõ, három napon keresztül
történõ elhelyezését, versenyzését kell megvalósítani. Az egyesület sikerekének könyvelhetõ el, hogy megvalósult a Kondor-tó hídjának,
le- és feljárójának, a beíróépület elõtti résznek,
illetõleg a bográcsozó körüli területnek a térkõlapozása. A vízkezelés kapcsán megépült a
Kondor-tavi új kifolyó zsilip. Befejezõdött a
beíróépület nádtetejének felújítása, és tájékozódást elõsegítõ, világítással ellátott hirdetõtáblát
helyeztek ki. Tervezik az õrzést elõsegítõ reflektoros torony felállítását és a tórendszer webkamerával való ellátását.
Az egyesület az erõmû környezetpolitikájával összhangban példát mutat arra, hogy a horgászat által miként valósítható meg a kulturált
szórakozás az atomerõmû – mint mûködõ nukleáris létesítmény – szomszédságában. A város
turisztikai életébe bekapcsolódva, a Duna–Sió
Turisztikai Egyesület tagjaként a Paksi Atomerõmû Horgászegyesület igen sokat tesz Paks
város megismertetéséért, az idelátogató vendégek kulturált kiszolgálásáért.
LAnna

Ajánljuk hazánk tájait
Mozsgó
100 éves fáival Mozsgó az egyik legszebb község Magyarországon, a Zselic déli nyúlványaira
épült, elrejtve a „világtól”. Nemcsak a táj különleges, a Biedermann-kastély kis tava a zselici
túrázók megállóhelye. A kastélypark természetvédelmi terület. A község határán folyik az Almás patak. A kastély parkjában Kirstein Ágoston tervei alapján készült sírkápolna áll. 15 éves
koráig Tinódi Lantos Sebestyén Mozsgón élt, innen indult útjára megénekelni a végvárak történetét. Itt fakadt dalra /versre/ Kazinczy Ferenc
– a Kék nefelejcsre.
Kné Éva

Végéhez közeledik a Paksi FC Monicomp Ligában szereplő labdarúgócsapatának téli felkészülése. Január
végén repülőre ült a társaság és meg
sem állt Törökországig. Kis Károly
együttese Belekben – remek körülmények között – folytatta az alapozást. Öt
találkozót vívtak Éger Lászlóék, melynek mindegyike 2:1-re végződött, a
mérleg három győzelem, két vereség.
A PFC többek közt a német
Dortmund II-vel, a román Unirea Urzicenivel és a kazah Pavlodarral meccselt, változó felállásokban és a
fiatalok bátor szereplésével. Az együttes február közepén már Magyar Kupa-meccset játszik a Kapos-

Fortuna Rádió
Az elmúlt idõszakban a Fortuna Rádió stúdiója új helyre költözött. Ebbõl az alkalomból kerestem meg a rádió vezetõit.
Sajnovics László tulajdonos:
A Fortuna Rádió indulása 1995. március 1-jéhez kötõdik. Az újonnan alapított
cég a 96.3 Kft. nevet viseli. Ezen belül mûködtetjük a Fortuna Rádiót, és mellette riasztószereléssel, karbantartással, katasztrófavédelmi szirénák telepítésével foglalkozunk. Az új stúdiónk címe: Paks, Dózsa
György út 98. (az ESZI-vel szemben). Ez
egy új épület, mely emeletén
egy lakást bérlünk, és ezt alakítottuk ki a mi igényeinknek
megfelelõen stúdiónak.
Strasszer Andrea ügyvezetõ
igazgató:
A rádióban tíz fõvel dolgozunk. A fõszerkesztõ: Schuckert
József, zenei vezetõ: Várszegi
Eszter, szerkesztõ-riporterek:
S. Szabó Gabriella és Vida Tünde, mûsorvezetõk: Gyulai István, Horányi Beáta, Németh
Szabolcs, Zomborka Zoltán, kreatív munkatárs: Hahn Szilvia, produkciós munkatárs: Herfort Róbert.
A szeptember 4-i átköltözés a mûsorban
nem jelentett semmilyen változást, tulajdonképpen a hallgatók ugyanazt kapják,
amit eddig is kaptak. A rádió eszközparkjának színvonalát tekintve elmondható,
hogy egy erõs középkategóriás berendezésünk van. Adásvezérlõ szoftverrel rendelkezünk, ami azt jelenti, hogy nem CD-rõl
dolgozunk, hanem minden számítógépre

van töltve a zenei mûsortól a reklámokig és
ezt egy adásvezérlõ szoftverrel kezeljük.
Magyarországom körülbelül nyolc ilyen
adásvezérlõ szoftver van forgalomban, és
amire mi igazán büszkék vagyunk, hogy
ezek közül az egyik a 42NET (FortuNet) nevet viseli, amit Herfort Róbert kollégánk
fejlesztett ki, és ezt a több hazai rádió mellett külföldön is alkalmazzák.
A Magyar Gallup Intézet által készített
közvélemény-kutatási adatok szerint rádiónk évek óta stabil, 30%-os hallgatottságot
mutat, mely túlszárnyal minden
helyi és országos rádiót. Fõ támogatóink a Paksi Atomerõmû
Zrt. és Paks Város Önkormányzata, amelyekkel úgynevezett
szolgáltatási szerzõdésünk van.
A Fortuna Rádió a régió egyik
legnépszerûbb médiuma. Sikerünket annak köszönhetjük,
hogy hallgatóinkkal közösen
nyitottak vagyunk a világra,
mégis fontosnak tartjuk a hagyományos értékeket ápolását,
és ez közösséggé formál bennünket. Büszkék vagyunk, hogy 2005. október 1-je óta
három frekvencián három megye területén, közel négyszázezer emberhez szólunk. Paks és vonzáskörzete a 96,3 MHzen, Bonyhád és környéke a 94 MHz-en,
Cece és Sárbogárd körzetében élõk pedig
a 91,6 MHz-en külön frekvencián hallgatják a Fortuna mûsorát. Szlogenünk: Fortuna: a mindenna-pok ritmusa. Ezt leghûségesebb hallgatóink valóban így is gondolják.
Wollner Pál

CeBIT-elõzetes
A mostani egy negyedszázados jubileum lesz. A Centrum für
Büroautomation,
Informationstechnologie und Telekommunikation (CeBIT) ipari vásárból vált
ki 1986-ban, és nõtte ki magát a világ legnagyobb informatikai szakvásárává. Önállósulása óta minden évben megrendezték (idén
március 1–5. között lesz) a kiváló
infrastruktúrájú hannoveri vásárvárosban. A kiállítás szlogenje,
hogy: Az Ön üzlete csak egy gombnyomásra van a megvalósulástól.
A kiállítási terület nem csökkent, kb. 330 000
m2, mintegy 70 ország mutatja meg termékeit. Az itt kötött üzletek értéke meghaladja a
10 milliárd eurót. A vásár díszvendége a régiójában eddig is vezető szerepet játszó, az informatikai területen 7%-os fejlődést produkáló
Törökország lesz.

márc. 2. – az igazi üzlet – azonnal, intelligens
hálózaton,
márc. 3. – mobil kikapcsolódás és virtuális
valóság,
márc. 4. – művészetek a médiában,
márc. 5. – alkalmazások mobil eszközökre.
Igen érdekes a napi témához kapcsolódó vezetéses vásárlátogatás, ahol a gyakorlati tapasztalatok megszerezhetők. Természetesen
ezenkívül még több, rangos konferenciát is
tartanak, bár nem ilyen jelentős részvétellel.
A szokásos fórumok, termék- és cégbemutatók, valamint a sajtótájékoztatók szinte minden jövőt érintő kérdésre választ adnak. A díjkiosztók értékeléséből megtudhatjuk, a szakma, a piac hogyan és mit értékel. Több, csak
a vásárral foglalkozó újság jelenik meg, és ingyenesen nyomják a látogatók kezébe már a
bejáratnál, hogy felhívja a figyelmet az újdonságokra.
Mint ahogy a korábbiakban is tettük, az idei
CeBIT-ről is beszámolunk majd az Atomerőmű újságban.
gyulai

A kiállítás egyszerűsített tematikája: pro –
professzionális megoldások, gov – jobbára
nyílt platformú programok a közigazgatás
számára, life – életvitelt segítő informatika,
lab – kutatásfejlesztés témaköreit jelenti.
Nem hagyható figyelmen kívül a szakma kiválóságait előadóként felvonultató világkonferencia témaválasztéka sem, mely általában
100 országból 4000 látogatót vonz:
márc. 1. – informatikai megoldások egy jobb
világ érdekében,

A Fine szakmai hétvégéje Szolnokon
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várral, majd megkezdi a Ligakupaküzdelmeket is, végül a tervek szerint 26-án bajnoki találkozón Debrecenbe látogat. Ami a játékosmozgást illeti, a távozók, így B. Tóth,
Dudás és Lisztes helyére az egyesület visszarendelte a korábban kölcsönadott futballistáit, tehát Tamási
Gábor, Kiss Máté ás Palásthy Norbert is a Fehérvári úti egylettel készül. Örömteli hír, hogy az őszi Fair
Play listán első helyen végzett a Paksi FC, valamint az
Atomic Strike drukkercsoportja a február első hétvégéjén, Szombathelyen megrendezett 10 csapatos
Faller Gábor
szurkolói tornán diadalmaskodott.

A Magyar Nukleáris Társaság (MNT) ifjúsági szakcsoportja, a Fine (Fiatalok a Nukleáris Energetikáért) 2011. február 26–27én tartja szokásos, év eleji szakmai találkozóját Szolnokon. A rendezvény hagyományosan a nukleáris szakma érdekes,
aktuális témáiból kínál elõadásokat másfél napon keresztül. Ugyanakkor lehetõséget nyújt az éves tervek, programok áttekintésére és arra is, hogy a Fine tagjai
kötetlen körülmények között beszélhessék meg a koruknál és érdeklõdésüknél
fogva közös kérdéseket. Az idén tervezett
elõadások:
– Boros Ildikó: Atomenergia világszerte – nemzetközi kitekintés
– Breitner Dániel: A globális uránkészletek földtani értékelése
– Réfy Dániel: A fúziós energiatermelés
jövõje

– Nõs Bálint: Radioaktívhulladék-kezelés hazánkban
– Csajbók Viktória & Kósa Péter: Fine
– ALLEGRO-fejlemények
– Eli, a szuperlézer
– Belene projekt testközelbõl.
Az utazás Paksról – megfelelõ létszámú jelentkezésnél – busszal történik a Fine szervezésében és költségén. Érdeklõdni, jelentkezni a Fine újonnan megválasztott elnökénél, Csajbók Vikinél (csajbokviki@gmail.com)
lehet. A részvétel/ellátás/szállás 35 év alattiaknak és MNT-tagoknak ingyenes.
A szakmai hétvégén való részvételen
túl szívesen látja tagjai sorában is az
atomenergetika perspektivikus kérdései
iránt érdeklõdõ, a fiatal közösségre, jó
hangulatú együttlétre nyitott ifjú nukleáris szakembereket a szervezõbizottság és
a Fine vezetõsége!
Hadnagy Lajos

