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Termelési rekorddal zártuk a 2010-es évet

Boldog új évet
kívánunk kedves
olvasóinknak!

A múlt év elején örömmel adtuk hírül,
hogy a paksi atomerőmű elérte legmagasabb termelési eredményét. Idén
újabb rekorderedményről számolhatunk be, hisz a tavalyinál magasabb,
15 761 GWh villamosenergia-termelés
mellett több jelentős célkitűzést sikerült megvalósítani.

A Tájékoztató és
Látogatóközpont 15. éve
A paksi atomerőmű Tájékoztató és
Látogatóközpontja 2010-ben ünnepelte alapításának 15. évfordulóját. A
központ immár 15 éve töretlen népszerűséggel fogadja az atomenergetika
iránt érdeklődőket.

– Vezérigazgató úr! Minek köszönhető
ez a kimagasló termelési eredmény?
Milyen út, milyen munka vezetett
ehhez a sikerhez?

A látogatóközpont fennállása alatt 2010ben fogadta a legtöbb vendéget, 27 910 volt
a látogatók száma.
Az előző évekhez hasonlóan 2010-ben
is az előre bejelentkezett csoportok látogatása volt a legjellemzőbb, összesen 740
csoportnak mutatták be a csoportkísérők
az atomerőművet. A 2009-ben megújult látogatóközpontnak köszönhetően az egyéni
látogatók száma is növekedett, akik csoportkísérő nélkül is hasznos információkhoz juthattak. Az érintőképernyős táblák, a
panelhangosítások, valamint más interaktív eszközök segítségével sokkal élvezhetőbbé vált a kiállítás.
Az általános iskolákból érkező csoportok
száma nagyjából megegyezett a tavalyi év
adatával. Mivel az üzemi területre lépés alsó
korhatára 16 év, így ők azt nem kereshették
fel. Ehelyett a látogatóközpont tetején található kilátóból, valamint a látogatótérben lévő televízió élőképein keresztül nyerhettek
betekintést az üzemi területre.
A szervezett csoportok döntő részét továbbra is a középiskolákból érkező diákok
tették ki. Egyre inkább gyakorlattá vált,
hogy a középiskolák minden évben elhozták a végzős tanítványaikat az erőműbe.
Folytatás a 2. oldalon.

– A múlt évben egy meglehetősen feszített termelési tervet tűztünk ki célul magunk elé. Viszonylag rövid idő alatt kellett
rendkívül sok feladatot elvégezni, részben
az üzemidő-hosszabbításra felkészülve,
részben a főjavítással összefüggő munkák
megoldását tekintve. Az elért 15 761 GWh
villamosenergia-termeléshez hozzájárult,
hogy végrehajtottuk a teljesítménynövelést,
így mind a négy blokk 500 megawattos
teljesítményen üzemelt, és a feszített terv
teljesítésével nőtt az üzemelő blokknapok
száma.
Fontos megemlíteni, hogy ez volt az első
év, amikor a legkevesebb volt az álló blokknapok száma. Az atomerőmű működésének hatékonyságát az ún. rendelkezésre állási mutatóval lehet mérni, a négy blokkra
vetített 89,96% szintén rekord értékű. Ezt
az eredményt az teszi még szebbé, hogy az
erőmű biztonságát jellemző mutatószámok
az utóbbi években egyre javuló tendenciát
mutatnak. Nem a termelési eredmények
túlzott elérésére törekedtünk, hanem a
biztonságtudatos hatékonyságjavításra. Így
jött létre ez a termelési érték és a rendelke-
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Hamvas István vezérigazgató úrtól ezekről
a sikerekről, a 2010-es év értékeléséről és
a 2011-es év feladatairól, az erőmű jövőbeli
terveiről kértünk tájékoztatást.

zésre állási mutató. Emiatt köszönetemet
fejezem ki a munkatársak felé.
A 2010-es év sok szempontból jelentett
kihívást. A villamos munkák terén például
szinte a lehetetlent teljesítették a munkatársak, hisz az időbeli és térbeli korlátok, az ott
dolgozók sokasága nehezítette a munkát,
de a jó szervezés és az elkötelezett csapat
sikert hozott.
Várhatóan teljesíteni fogjuk az üzleti
tervben kitűzött többi célkitűzéseinket is.
Az előzetes becslések alapján, a termelési terv túlteljesítéséből adódóan nagyobb
eredmény várható, mint ahogy terveztük.
A tényleges eredmény azonban csak a
pénzügyi zárás után fog megmutatkozni.

– Melyek az idei év legfontosabb feladatai?

– Az idén az üzemidő-hosszabbításra való
felkészülés ad számos feladatot. Ezek miatt
a blokkok karbantartási időtartama várhatóan növekedni fog. Megoldásra vár a PRISE-

Héliosz-díjak átadása Pakson
A Paksi Atomerőmű Zrt. a 2001-ben
alapított Héliosz-díjjal az erőmű biztonságos üzemeltethetősége, a jövőbeni célok elérése és a társadalmi kapcsolatok fejlesztése érdekében kifejtett
tevékenységet kívánta elismerni. A
díjazottak személyére a társaság cégvezetésének tagjai tettek javaslatot.

A díjazottak méltatása:
Vigh Istvánné épületgépészeti karon szerzett egyetemi diplomát, majd a légtechnikai-szellőzési szakmai vonalra specializálódott, ahol jelenleg is tevékenykedik, mint
az Iparterv munkatársa. 1974-ben az elsők

– Hosszabb távra előretekintve mit tart
fontosnak kiemelni?

– Mit vár a munkatársaktól? Mit üzen
számukra?
– Az elmúlt évi siker alapján – ami megmutatkozott az eddigi legnagyobb termelési eredményben – továbbra is bízom munkatársaimban, a hatékony, együttműködő
munkavégzésükben. Tudom, hogy az üzemeltetéssel összefüggő minden feladatot,
a biztonság elsődlegességét megadva teljesíteni fogják úgy, hogy év végéig az üzemidő-hosszabbításhoz kapcsolódó feltételek
teljesülnek, és az 1. blokk üzemidejének
meghosszabbítására az engedélykérelem
benyújtása határidőre megtörténik. Ezúton
is köszönöm munkájukat, és kívánok mindenkinek jó egészséget, boldog új évet.
Lovásziné Anna

Villamosenergia-termelési adataink
A Paksi Atomerőmű Zrt. 15 761 GWh villamos energiát termelt 2010-en. A termelési értéket
tekintve a 2010. év kiemelkedőnek számít, mivel az erőmű történetének legnagyobb termelési
eredményét sikerült elérni. Az 1. blokk első párhuzamos kapcsolása óta az erőmű által termelt
összes villamos energia mennyisége 2010 végére meghaladta a 351,0 TWh-t. A PA Zrt. részarány a bruttó hazai termelésből: 42,1%.

Magyarországi villamosenergia-termelés
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A Héliosz-díj átadóját 2010-ben a PA Zrt. az
újonnan nyílt Erzsébet Nagy Szállodában a
Cégkarácsony ünnepség keretében, december 17-én tartotta. A program megkezdése
előtt a vendégeknek lehetőségük nyílt megtekinteni az impozáns új épületegyüttest.
Az ünnepi rendezvény Hamvas Istvánnak, az atomerőmű vezérigazgatójának ünnepi beszédével kezdődött. A Héliosz-díjról
elhangzott ismertetést követően Hamvas
István és Baji Csaba, az MVM Zrt. vezérigazgatója, a PA Zrt. igazgatósági elnöke
adta át a díjakat Vigh Istvánnénak, az Iparterv munkatársának, dr. Gerse Károlynak,
a Magyar Villamos Művek Zrt. törzskari vezérigazgató-helyettesének, és dr. Varga Kálmánnak, a Pannon Egyetem Radiokémiai
és Radioökológiai Intézet igazgatójának. Az
ünnepségen a díjak átadását követően Baji
Csaba mondott pohárköszöntőt.

kezelés, azaz a primer körből a szekunder
körbe történő átfolyás típusú üzemzavarok
kezelése. Ha ezt ebben az évben nem tudjuk
teljesíteni, akkor az üzemidő-hosszabbítás
engedélyezésében nehézségeink lesznek.
Hasonló feladatot jelent azoknak az átalakításoknak a végrehajtása, melyekkel az igen
kis valószínűséggel bekövetkezhető súlyos
üzemzavarok hatásai csökkenthetők. Számos munka fog kapcsolódni az üzemidőhosszabbítás engedélyezésére történő felkészüléshez, és többet a főjavítás mellett kell
végrehajtani. Folytatjuk a főtranszformátorok cseréjét. Előttünk áll az öregedéskezeléssel összefüggő feladatok végrehajtása az
1. blokkon, és a karbantartás hatékonyság
monitorozás teljes körű bevezetése, melyek
szükségesek ahhoz, hogy az üzemidő-hoszszabbításra szóló engedélykérelmet december 14-ig a hatóságnak benyújthassuk.

– A paksi atomerőmű stratégiája igazodik az MVM Zrt. stratégiájához. 2011-ben
ki kell dolgozni azokat az akciókat, melyek
a paksi atomerőmű hosszú távú céljainak
elérését, stratégiájának megvalósítását
eredményezik. Ez nem lesz egyszerű feladat, mert érinti a biztonságtudatosság
fejlesztése érdekében teendő műszaki,
működési, szervezési intézkedéseket és a
hatékonyságjavítás kérdésköreit. Versenyképességünk megtartása és a hatékonyság
javítása továbbra is ugyanolyan feladat,
mint eddig volt. Ennek első lépése műszaki téren azoknak a lehetőségeknek a feltárása, melyek a blokk rendelkezésre állási
mutatóját tovább javítják. Másik jelentős
mozzanat a humánerőforrás-gazdálkodás
hatékonyságának javítása, aminek fontos
részét képezi a munkakörelemzés és -értékelés. A harmadik terület a költség- és a
pénzügyi gazdálkodás gördülékenyebbé tétele, a költségekkel járó munkák tervezése,
megalapozása. Továbbra is nagy hangsúlyt
kap az új blokkok építésével kapcsolatos
feladatvégzés. E tekintetben az ütemterv
szerinti előrehaladás jelenthet szép eredményt.

között kapcsolódott be a paksi atomerőművel összefüggő tervezési munkákba a
légtechnikai-szellőzési szakági tervezések
területén. 36 éve foglalkozik a paksi atomerőmű légtechnikai-szellőzési szakági tervezéseivel és problémáinak megoldásával.
Dr. Gerse Károly a Magyar Villamos Művek Zrt. törzskari vezérigazgató-helyettese.
Gépészmérnöki diplomát szerzett, majd
doktorált és a műszaki tudomány kandidátusa lett. Pályafutását az Energiagazdálkodási Intézetben kezdte, később a BME-n
tanársegéd, egyetemi adjunktus lett. 1987ben műszaki tanácsadóként került a Magyar Villamos Művekhez, ahol erőművi
üzemviteli osztályvezetőként, kereskedelmi igazgatóként, majd általános vezérigazgató-helyettesként dolgozott. 2006-tól az

MVM Zrt. törzskari vezérigazgató-helyettesi feladatait látja el. Az atomerőmű érdekében végzett munkájáért, elkötelezett
folyamatos szakértői tevékenységéért nyerte el a Héliosz-díjat.
Dr. Varga Kálmán okleveles vegyészmérnök, a Pannon Egyetem Radiokémiai és Radioökológiai Intézet igazgatója, a Magyar
Tudományos Akadémia doktora, 2004 óta
a PA Zrt. Vegyészeti és Korróziós Szakértői
Testületének megbecsült tagja. Több évtizedes, atomerőműveket érintő kutatómunkája nagyban hozzájárult a paksi atomerőművön belül alkalmazott kutatás-fejlesztés
terén elért jelentős eredményekhez. Több
hazai tanszék és kutatóintézet bevonásával
jelenleg is átfogó munkákat koordinál az
erőmű területén.
Lovásziné Anna
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Dr. Gerse Károly tevékenységének díjazása

Az immár 22. alkalommal meghirdetett
Gábor Dénes-díj alapvető célja a névadó
életpályájával szimbolizált innovatív magatartás elismerése. Az ünnepségen hét
Gábor Dénes-díjat, két „In memoriam
Gábor Dénes” elismerést és egy megosztott Gábor Dénes Tudományos Diákköri
Ösztöndíjat adtak át a meghívott notabilitások, innovációs szakemberek, médiaképviselők és vendégek jelenlétében.
Az alapítvány kuratóriumának döntése
alapján Gábor Dénes-díjban részesült dr.
Gerse Károly gépészmérnök, az MVM Zrt.
törzskari vezérigazgató-helyettese. A díjat
a magyar villamosenergia-iparban betöltött, több évtizedes és eredményes vezetői és szervezői tevékenységéért, az energetikai műszaki oktatásban és fejlesztésben elért iskolateremtő munkásságáért, a
magyarországi villamosenergia-ipari liberalizáció és piacnyitás megvalósulásában,
valamint a hazai villamosenergia-ipar európai uniós jogszabályoknak megfelelő
működésének kialakításában nyújtott kiemelkedő tevékenységéért nyerte el.
Dr. Gerse Károly 1987 óta dolgozik az
MVM Zrt.-nél, illetve jogelődjénél. Az
erőművi üzemviteli főosztály vezetőjeként a rendszerszintű kapacitásgazdálkodásért, a termelés tervezéséért, a tüzelőanyag-gazdálkodásért volt felelős,
majd kereskedelmi igazgatóként jelentős
szerepet vállalt az energiaellátás biztosításához szükséges hosszú távú kereskedelmi szerződések előkészítésében. Tevékenyen részt vett a villamosenergiaipari liberalizációra történő felkészülésben és piacnyitásban, szakértelmével segítette a tevékenységek szétválasztását.
2006 óta az MVM Zrt. törzskari vezérigazgató-helyettese. Egyetemi oktatóként
folyamatosan részt vesz a mérnöknemzedékek oktatásában és továbbképzésében. Több nemzetközi szervezetben,
szakbizottságban képviseli az MVM-et,
illetve a hazai villamosenergia-ipart.
Sipos László

Dr. Gerse Károly tevékenységét eddig is
számos alkalommal jutalmazták. Az
MVM Zrt.-nél végzett csaknem 2 évtizedes, a villamosenergia-ipar új mûködési
modelljének kialakításában és bevezetésében végzett eredményes munkája elismeréseként Magyar Gazdaságért Díjat
kapott, majd a magyarországi villamosenergia-ipar uniós normáknak megfelelõ
átalakításában és az árampiaci nyitás szabályozási környezetének létrehozásában
végzett munkássága elismeréseként Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozat kitüntetésben részesült.
A Héliosz-díj kitüntetést a paksi atomerõmû érdekében végzett munkájáért, elkötelezett folyamatos szakértõi tevékenységéért adományozták számára.
Dr. Gerse Károly vezérigazgató-helyettes
úrtól a paksi atomerõmûhöz fûzõdõ mun-

Újabb Mavir-hálózatfejlesztés
Ünnepélyes keretek között december közepén adta át a Mavir
a Martonvásár–Bicske 400 kV-os
távvezetéket, valamint az új
Bicske Dél 400/120 kV-os alállomást, amely tovább növeli a
régió ellátásbiztonságát, és
erõsíti az európai villamosenergia-rendszeren belüli hálózati
kapcsolatokat.
Az átadási rendezvényen
Bencsik János energiaügyekért
felelõs államtitkár többek között
hangsúlyozta, hogy a villamosenergia-szolgáltatás
minõségének javítása mellett ez a
beruházás remélhetõleg a fogyasztói árakra is kedvezõ
hatást fog gyakorolni. Tari Gábor, a Magyar Villamosenergiaipari Átviteli Rendszerirányító
(Mavir) Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy a nyolc településen átívelõ 24,5 kilométer
hosszú távvezeték kiépítése és
a teljesen új Bicske alállomás
megépítése a kor követelményeinek megfelelõ készülékek, berendezések és építési

technológiák alkalmazásával, a
környezetvédelmi alapkövetelmények szem elõtt tartásával,
a kitûzött határidõn és a
jóváhagyott költségkereten belül
valósult meg.
A távvezeték 168 darab, úgynevezett „Fenyõ” típusú oszloppal épült, a beruházás teljes költsége mintegy 10,5 milliárd forint
volt. Nehezítette a munkát és a
határidõ tartását, hogy az
építkezés során az alállomás
területén középkori épületek
alapjainak
maradványaira
bukkantak. A régészeti feltárás
segítségével megismert leletek
sok új információt szolgáltatnak
a régió Árpád-kori történelmével kapcsolatban. Mayer György

Köszönet a véradóknak!
Véradók. Õk azok, akik gyógyító célzattal, anyagi ellenszolgáltatás nélkül, önzetlenül adnak vért, ami
semmivel nem pótolható. Mindezt
azért, hogy másokon segítsenek. A
legszebb karitatív tevékenység.
A Magyar Vöröskereszt Paks Városi Szervezete múlt év decemberében az újonnan
megnyílt Erzsébet Nagy Szállodába hívta
sokszoros véradóit, hogy ünnepség keretében köszönje meg önzetlenségüket.
A megjelenteket Ferencziné Vesztergombi Klára, a paksi Vöröskereszt titkára üdvözölte, majd dr. Csuta Tamás, a Vöröskereszt paksi vezetõségének elnöke és
Hamvas István, a Paksi Atomerõmû Zrt.
vezérigazgatója köszöntötte.
Dr. Csuta Tamás beszédében kiemelte,
hogy a szeretet a vezérlõ érzése az emberek segítõ szándékának. Ha valakiben
nincs meg a szeretet, az együttérzés embertársaik iránt, akkor a késztetés, a szándék sem alakul ki arra, hogy vért adjon,
vagy a környezetében bármilyen segítséget nyújtson. Az eddig eltelt tizenegynéhány éves vöröskeresztes vezetõi múltja tükrében úgy látja, hogy egyre nõ a véradók iránti tisztelet. Ma elismerést és egyben büszkeséget jelent véradónak lenni.

„Aki vért ad, az jó ember, és nekünk nem
kell messzire menni, hogy jó embereket
találjunk, itt vannak közöttünk” – mondta Csuta Tamás.
Hamvas István a véradásról, mint önzetlen emberi tulajdonságról, az emberiesség egyik legkomolyabb megnyilvánulási formájáról beszélt. Mint mondta, nehéz összefoglalni, kifejezni mindazt, ami
egy véradó lelkében van, mert úgy adja
a segítséget, hogy nem tudja, kinek adja, csak azt, hogy rászoruló kapja. Pakson viszonylag nyugodt életkörülmények között élnek az emberek, ami
egészségileg és mentálisan érezhetõ.
Mindez része lehet annak, hogy itt – beleértve az atomerõmûvet – az országos
átlagnál nagyobb a véradási hajlandóság. Úgy a városban, mint az erõmûben
komoly egészségfejlesztési tevékenység
zajlik. A Paksi Atomerõmû Zrt. 2010 decemberében elnyert Véradóbarát Munkahely elismerése az eddigi eredményességet tükrözi, és egyben az erõmû pozitív megjelenését segíti.
Az ünnepi mûsorban a Pro Artis Mûvészeti Iskola növendékei és a Balogh Antal
Katolikus Iskola ifjú vöröskeresztesei
verssel és zenés elõadással kedveskedtek
a vendégeknek. Folytatás a 3. oldalon.

Több éven keresztül az állami vizsgabizottság egyik elnökeként közremûködtem
a paksi energetikai mérnökképzés végzõs
hallgatóinak vizsgáztatásánál. Ennek során meggyõzõdhettem arról, hogy az
atomerõmû által támogatott felsõfokú oktatás alapos tudással rendelkezõ munkatársakat képzett az egész iparág számára.
Munkakapcsolatom az atomerõmûvel a
Teller-, majd a Lévai-projekt kapcsán változott meg, melyek államigazgatással,
MVM-en belüli döntéshozatallal kapcsolatos feladatainál aktívan közremûködtem és jelenleg is közremûködöm. Mint
minden esetben az ilyen nagy projekteknél az én tevékenységem is csak egy nagyon kis részterületet ölelt fel, és az eredményekben csak a projekt nagyon sok,
nálamnál többet dolgozó résztvevõjének
egyikeként volt részem.
Az atomerõmû-bõvítés szempontjából a
legfontosabbnak a szabályozási háttér
stabilizálását, az engedélyezéshez szükséges feladatok mielõbbi, alapos, a társadalom, szakmai döntéshozók számára elfogadható elvégzését és a társadalom
mozgósítását, különös tekintettel a szakemberigényekre, a hazai vállalkozások
minél nagyobb részvételi lehetõségének
elérésére tartom.
– Vezérigazgató-helyettes úr, gratulálunk, munkájához további sok sikert kívánunk!
Lovásziné Anna

együtt, visszagondolva úgy érzem, hogy
mindig sikerült megtalálni az atomerõmû és az egész villamosenergia-rendszer
számára elfogadható megoldást. Késõbb
kereskedelmi igazgatóként a piacnyitásra történõ felkészülés, a korábbi hosszú
távú szerzõdés újratárgyalása során találkoztunk.

Az új státusz: országos szakmúzeum
Amikor 1999-ben múzeumi
rangot kapott a Paksi Atomerõmû Zrt. Üzemtörténeti
Gyûjteménye, még nem volt lehetõség a múlt összegyûjtött
emlékeinek bemutatására.
A nyilvánosság elé lépés lehetõsége 2009-ben kezdett formálódni,
amikor megkaptuk a volt 306-os
raktár épületét, és annak pénzügyi lehetõségét, hogy átalakíthassuk múzeumi tanulmánytárrá. Az átalakítást gyûjtõköri bõvítéssel képzeltük el, amelyhez
partnert találtunk hat országos
intézmény vezetõiben, nevezetesen: KFKI AEKI, BME Nukleáris
Technikai Intézet, MTA ATOMKI, Debreceni Egyetem Fizikai
Intézet, Gamma Mûszaki Zrt.,
RHK Kft.
A felsorolt intézmények vezetõi támogatták azon elképzelésünket, miszerint Pakson legyen
egy olyan múzeum, amely az
atomenergia magyarországi
múltját és jelenét dolgozza fel,
mutatja be, továbbá õrzi írott és

tárgyi emlékeit. Ezt az
elképzelést felkarolta
az Országos Mûszaki és
Közlekedési Múzeum
is, mint a szakmai felettes intézmény.
Ilyen elõzmények
után kezdõdött meg a
volt 306-os raktár átalakítása, valamint az új,
múzeumi mûködési engedély megszerzéséhez
elõírt feltételek megteremtése. Az elmúlt év
októberében benyújtottuk az új mûködési engedély iránti kérelmünket a Nemzeti Erõforrás
Minisztérium KözgyûjNeutrongenerátor a Debreceni
teményi Fõosztályára.
Egyetem Fizikai Intézetéből
Az engedélykérelem
pozitív elbírálást kapott, és 2010. december 9-én dr. kapott. Az elmúlt év végére minKálnoki-Gyöngyössy Márton den kiállításra és megõrzésre
kultúrpolitikáért felelõs helyet- hozzánk kerülõ tárgy – kettõ kites államtitkár aláírta az új mû- vételével – már az épületben volt,
ködési engedélyt, amely szerint folyik a szakszerû elõkészítésük
az Atomenergetikai Múzeum or- a májusra tervezett megnyitóra.
szágos szakmúzeumi besorolást
- Beregnyei FOTÓ: BEREGNYEI

A kimagasló szellemi alkotásokat létrehozó és az új ismereteket
a gyakorlatba átültetõ szakemberek erkölcsi megbecsülése érdekében a „NOVOFER Alapítvány a
Mûszaki–Szellemi Alkotásért” által létesített 2010. évi Gábor Dénes-díjakat december 16-án az
Országház Fõrendiházi termében
adták át.

kakapcsolatáról érdeklõdtem.
Kérdéseimre a következõket nyilatkozta:
– Az atomerõmûvel az 1970es évek végén mûegyetemi oktatóként kerültem kapcsolatba, amikor a felvonulási kazánházban üzembe helyezték
a Magyar Hajó- és Darugyár által gyártott elsõ 25 tonnás kazánt. Ennek a dinamikai vizsgálatait végeztük el. A kazántípusból a késõbbiekben több
darab készült, amelyek a reaktorok üzembe helyezése során
indítókazánként szolgáltak.
Ezek hátsó fordulókamrájánál
a csõcsatlakozások rendszeresen tömörtelenné váltak, így a
késõbbiekben a csõköteg fal
egy részét cserélni is kellett.
Ennek vizsgálata, a megfelelõ
mûszaki megoldás kidolgozása során szakértõként mûködtem közre.
Az 1990-es évek elejétõl a belsõ árrendszer elõkészítésekor, illetve az MVM
erõmûvi üzemviteli szakterületének vezetõjeként, a privatizációt megelõzõen a
hosszú távú szerzõdések kidolgozása során az atomerõmû nagyon sok munkatársával, vezetõjével kapcsolatba kerültem. Bár ellenérdekû félként dolgoztunk
FOTÓ: BODAJKI

2010. évi
Gábor Dénes-díjak

Kevesen mondhatják el magukról,
hogy szinte egy idõben vehettek át
két magas rangú szakmai elismerést. Dr. Gerse Károlynak, az MVM
Zrt. törzskari vezérigazgató-helyettesének ebben az örömteli eseményben
volt része 2010. év végén. December
16-án Gábor Dénes-díjban, december 17-én a Paksi Atomerõmû Zrt. által alapított Héliosz-díjban részesült.

A Tájékoztató és Látogatóközpont 15. éve
Folytatás az 1. oldalról.
A felsőfokú oktatási intézmények is nagy
előszeretettel jelentették be hallgatóikat az
atomerőműbe szakmai tapasztalatszerzés
céljából. Ezek a csoportok az alap látogatói útvonal (látogatóközpont kiállítása, 4-es blokki
vezénylőtermi látogatófolyosó, turbinacsarnok és a reaktorcsarnoki látogatófolyosó) mellett gyakran egyéb programokat is igénybe
vettek. Megtekinthették a hálózati vezénylő,
a vízkivételi mű, a szimulátorközpont, a Védett
Vezetési Pont, a tűzoltóság, a Karbantartó és
Gyakorló Központ, valamint a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Nonprofit Kft. munkáját.
Ezen programok egyre népszerűbbekké váltak a középiskolások körében is.
Növekvő tendenciát mutattak a különböző
cégektől, önkormányzati tűzoltóságoktól, rendvédelmi szervezetektől, önkormányzatoktól,
egyesületektől érkező csoportok száma is.
Korábbi évekhez képest növekedett az ország különböző területeiről érkező baráti társaságok érdeklődése, amely azt mutatta,
hogy egyre több támogatója van az atomenergiának, és egyre többen szeretnének információt szerezni jövőnk energiájáról.
A nyugdíjas csoportok látogatása is számottevő volt: ők a 11 emeletnyi lépcsőzés ellenére is szívesen vállalták az üzemi területen
lévő túrát.

TLK látogatóinak létszámmegoszlása 2010-ben

Összesen: 27 910
Minden hónapban több külföldi csoport is
meglátogatta atomerőművünket. Leginkább
Dániából, Hollandiából és Oroszországból érkező középiskolások, egyetemisták fordultak
meg nálunk. Azonban Csehországból, Franciaországból, Németországból és a szomszédos országokból sem volt ritka az érdeklődők
érkezése.
2010-ben is meghatározó szerepe volt a látogatóközpont EKT (erőmű körüli települések)
nevű programjának, melynek keretében 23
középiskolás, 12 általános iskolás és 15 felnőttcsoport látogatását támogattuk. Az őszi
félévben a Társadalmi Ellenőrző és Informá-

ciós Társulásba tartozó településekről, valamint Csongrád megye három városából fogadtunk diákokat. A támogatás a busz és az
ebéd biztosításával valósult meg.
A minden évben szeptember első hétvégéjén megrendezendő nyílt és családi nap is
megdöntötte a tavalyelőtti létszámot, legutóbb
2500 vendég vett részt a rendezvényen.
A látogatóközpont csatlakozott a Kulturális
Örökség Napja nevezetű országos programhoz. Szeptember 18-án 10 és 12 órakor egyegy órás tárlatvezetésen vett részt a több mint
száz érdeklődő.
Kern Dóra
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2011. január

A klub féléves program alapján mûködik és fõ célkitûzése, hogy az energetika és az élet más fontos területeirõl naprakész, mai információt kapjunk. Az
elmúlt idõszakban, úgy gondolom, ezt
sikerült elérni, amit talán bizonyítanak
a viszonylag nagy számban vidékrõl
felutazó idõsebb kollégák. A résztvevõk idõsebb (nyugdíjas) szakemberek,
de témáktól függõen elõadásainkon aktív dolgozók, fiatalok is megjelennek.
A múzeum ideális elõadási körülményeket biztosít, számítógép, kivetítõ és hangosítás is rendelkezésünkre áll.
Mint ahogy az elkövetkezõ féléves
programunk is mutatja, igyekszünk
az adott témákat jól ismerõ elõadókat
megnyerni, akik szinte kivétel nélkül
fontosnak tartják a hallgatóság részletes tájékoztatását. A program bemutatásával és a leírt pár sorral szeretném
a Paks térségében élõ érdeklõdõket
elõadásainkra meghívni, függetlenül
attól, ki milyen szakmai egyesülethez
tartozik.
Az ülések helye és ideje: Magyar
Elektrotechnikai Múzeum, Zipernovszky Terem, II. emelet, Budapest,
VII. Kazinczy u. 21. 10 óra
Szabó Benjamin,
a Szenior Energetikusok
Klub elnöke
I. 20.

I. 27.

II. 3.

II. 10.

II. 17.

II. 24.

III. 3.
III. 10.

III. 24.

III. 31.

IV. 7.

IV. 14.

IV. 21.

IV. 28.

V. 5.
V. 12.

Dr. Berta István tanszék-csoportvezetõ, BME – Villamos-, mágneses-,
elektromágneses erõterek élettani
hatásai (Házigazda: Princz Zoltán)
Dr. Zsebik Albin egyetemi docens,
BME – Energiahatékonyság-növelõ lehetõségek (Házigazda: Bárdy László)
Balázs László globális innovációs
igazgató, GE Lighting – Villamos hálózatok és világítástechnika (Házigazda: Iring Rezsõ)
Gajdos István építész – Az urbanisztikai gondolkodás fejlõdése (Házigazda: Szabó Benjamin)
Dr. Zoletnyik Sándor tudományos fõmunkatárs, KFKI – Fúziós reaktorok
(Házigazda: Kostyál László)
Dr. Szatmári Zoltán egyetemi tanár,
BME – Csernobili anomáliák (Házigazda: Kostyál László)
Dr. Gyulai József akadémikus – Nanotechnika (Házigazda: Kostyál László)
Dr. Zrínyi Miklós, az MTA levelezõ tagja – Intelligens anyagok (Házigazda:
Kostyál László)
Hónig Péter okleveles gépészmérnök
– Eredményes kommunikáció a sikeres karrierhez (Házigazda: Szabó
Benjamin)
Látogatás a 4. metro egyik épülõ állomásán (a találkozás pontos helye
és idõpontja késõbb lesz meghatározva) (Házigazda: Bárdy László)
Dr. Illés Erzsébet csillagász, MTA
Csillagászati Kutatóintézet – A Naprendszer-kutatások legújabb eredményei (Házigazda: Munk Endre)
Dr. Légrády Dávid egyetemi docens,
BME – Orvosi fizikai kutatások (az
orvosfizika helyzete hazánkban: képzés, kutatás, fejlesztés) (Házigazda:
Elek János)
Dr. Gács Iván egyetemi docens, BME
– Megújulókról reálisan (Házigazda:
Elek János)
Dr. Petschnig Mária Zita közgazdász
– A gazdaság elemzése (Házigazda:
Munk Endre)
Kirándulás (A helyszínt és a meglátogatandó gyárat késõbb határozzuk meg)
Klubnap – Beszélgetés végrehajtott
programjainkról, gondolatcsere a
jövõ irányairól. (Házigazda: Szabó
Benjamin)

Az EdF az Egyesült Királyságban két blokkon
hosszabbít üzemidõt

Bakó Györgyi

Kovács József

tíz alkalommal adtam vért itt, a helyben megszervezett véradásokon. Mivel ritka, 0 Rh- vértípussal rendelkezem, így nagyon sok embernek nyújthatok segítséget. Az első váradáson
magamtól vettem részt, rábeszélve néhány kolléganőmet, ismerősömet is. Rendszeresen és
szívesen sportolok. A véradók egészségi álla-

potuk változását is követni tudják. Ezáltal válik
a véradás a gyógyítás mellett a megelőzés eszközévé is, ami a sportolóknál elengedhetetlen.
A véradás tegnap is, ma is és holnap is, egy
olyan szép, humánus, önzetlen és nemes cselekedet, ami a legnagyobb erkölcsi megbecsülést érdemli meg.
Orbán Ottilia

1 NuclearPlace

A világ legnagyobb atomerõmû-üzemeltetõje két blokk üzemidejét szeretné meghosszabbítani öt-öt évvel, és a Hinkley
Point telephelyen két EPR típusú blokk
felépítését tervezi. A projekt becsült költsége 14 milliárd amerikai dollár (kilenc
milliárd angol font). Az új blokkok közül
az elsõ 2018-ban indulna itt, a második
18 hónappal késõbb. Eközben a
Heysham-1 és a Hartlepool blokkok 2019ig üzemelnének a hosszabbítás szerint –
közölte egy nyilatkozatában a francia cég.
Volt némi aggodalom a jelenlegi blokkok
minõségével kapcsolatban és hogy mennyi ideig tarthatók még üzemben – tette
hozzá Julien Quistrebert pénzügyi vezetõ. Az Egyesült Királyságban most tették
közzé azt a négy indítványt, amelyekkel
biztosítani lehet az öregedõ atomerõmûvek újakra cserélését, a klímacélkitûzések teljesítését, a kibocsátások alapárának meghatározását és a kis környezeti
szénterheléssel termelõk támogatásának
garantálását. A kormány szerint 2020-ig
110 milliárd fontnál is több szükséges ahhoz, hogy kiválthassák az öreg atomerõmûveket, korszerûsítsék a villamos távvezetékeket, és megújuló energiaforrásokba fektessenek be, mint például offshore szélfarmokba.
Az EdF azt célozta meg, hogy évente
legalább 55 ezer MWh villamos energiát termel brit atomerõmûveivel. A teljes

program azt is tartalmazza, hogy átlagosan öt évvel meghosszabbítják az öregedõ blokkok üzemidejét, míg az újnak
számító Sizewell B blokk esetében ez
húsz év lesz. A franciák négy blokkot
szeretnének felépíteni a jelenleg is mûködõ Hinkley Point és Sizewell telephelyeken, a blokkok tervezett üzemideje
hatvan év. A cégnek nyolc brit telephelyen lettek blokkjai, miután 2008-ban
megvásárolta a British Energy társaságot. Azt is meg kell azonban említeni,
hogy a Flamanville-ben épülõ blokk
költsége a kezdeti 3,3 milliárd euróról
ötmilliárdra nõtt, és várhatóan két év
csúszás is benne lesz a projektben. Olkiluotóban (Finnország) is gondok vannak, hiszen a 2009-re tervezett indulást
is kitolták 2013-ra.

GE-Hitachi közös vállalkozás
Szaúd-Arábiában?
A két óriáscég azt tervezi, hogy a most
létrehozott közös vállalkozása elnyeri azt
a szerzõdést, amellyel nukleáris programot indíthatnak a világ legnagyobb olajszállító országában. A cél az egyre emelkedõ energiaigény kielégítése. Az arab ország azért fordul az atomenergia alkalmazása felé, hogy olajkészletét minél inkább a tengerentúli eladásokra tartalékolja, mivel várhatóan a felhasználás nö-

vekedése elérheti az évi nyolc százalékot. A General Electric azon
cégek között van, amelyek keresik a lehetõséget a térségbe való
betörésre azt követõen, hogy az Egyesült
Államok 2008-ban hozzájárult az arab királyság nukleáris iparának kifejlesztéséhez.
Mások is érdeklõdnek az ügy iránt. A
Shaw Group, a Toshiba és az Exelon Nuclear Partners júliusban hozott létre közös csapatot. Céljuk, hogy segítséget
nyújtsanak a mérnöki tevékenységek, a
beszerzés, az építkezés és az üzemeltetés
terén az építendõ atomerõmûvi blokkoknál. Decemberben az Egyesült Államok
Kereskedelmi Minisztériumának tizenegy fõs delegációja járt az országban,
hogy felderítsék a befektetési lehetõségeket. Szaúd-Arábia áprilisban megkezdte
egy kutatóközpont építését Rijadban, ahol
a nukleáris és a megújuló energiák kutatásával foglalkoznak majd.
A királyság egyike a Perzsa-öböl azon
országainak, ahol komolyan foglalkoznak
az atomenergia alkalmazásával. Az Egyesült Arab Emírségek 20 milliárd dolláros
üzletet kötött a KEPCO-val 2009 decemberében négy blokk építésére, és Kuvait is
négy blokk felépítését tervezi 2022-ig. Kuvait és Franciaország 2010 áprilisában
együttmûködési egyezményt kötött,
amelynek keretében a franciák nukleáris
technológiát adhatnak el az arab országnak.
Forrás: 1 NuclearPlace, 2010. december
Varga József

Olaszország nukleáris fejlesztésbe kezd
Az ország kiemelt célja, hogy olyan energiamixet hozzon létre, amelyben 2020ra 25 százalékot ér el a nukleáris
részarány. A hírt Giovanni Lelli miniszteri biztos jelentette be, aki az új technológiák, az energiaellátás és fenntartható fejlõdés gazdasági fejlesztéséért
felelõs szervezet vezetõje. A kijelentés
egy Foratom által rendezett sajtótájékoztatón hangzott el, ahol Olaszország azon
erõfeszítéseirõl volt szó, amelyeket a
nemzetközileg elõírt CO2-kibocsátás teljesítése érdekében tesz. Az országnak
kötelezõen növelnie kell energiahatékonyságát, valamint több megújuló
és atomenergiát kell használnia. Ez utóbbi kettõbõl 25-25% elérése a cél, a
maradék 50 százalékot fosszilis forrásokból biztosítanák. Nyolc atomerõmûvi
blokkot kívánnak felépíteni, az
építkezést 2015-ig meg kell kezdeni. A
Foratom adatai szerint Olaszország a legnagyobb villamosenergia-importõr a
világon, fõleg Svájcból és Franciaországból fedezi igényeit. Az új
beruházások segíteni fogják abban, hogy
nõjön az ellátás biztonsága, csökkenjen
a szén-dioxid kibocsátása, és az árak
versenyképesek maradjanak.
Az Enel energiaszolgáltató várhatóan
18 milliárd eurót fektet négy blokk
építésébe, és a kormány ehhez semmi-

lyen pénzügyi segítséget nem fog nyújtani. A lakosság 40 százaléka ismeri el a
nukleáris energia felhasználását az energiamixben, de csak 10 százalékuk
szeretne nukleáris létesítményt a
lakókörnyezetében. Idén februárban az
ország elmozdult az atomenergia szerepének visszaállítása felé, amikor a kormány megadta végleges jóváhagyását új
atomerõmûvi blokkok építésére. Ez a ren-

delet kikövezte a megvalósítás útját, mert
már 2013-tól lehetõvé teszi a munkálatok
megkezdését. Olaszország egy gázhûtésû,
két forralóvizes és egy nyomottvizes
blokkal rendelkezett korábban, az összteljesítmény 1476 megawatt volt. Egy blokkot
1982-ben, hármat pedig a csernobili baleset után zártak be.
Forrás: NucNet, 2010. december
Varga József

Kishírek a nagyvilágból
Publikus a 2010-es „LOS ALAMOS TOP 10”
A Los Alamos-i Nemzeti Kutatóintézet nyilvánosságra hozta Top 10-es listáját, melyen
az óév legnagyobb tudományos áttörései
szerepelnek Los Alamosból. Íme néhány:
•A fény sebességénél gyorsabban terjedő
rádióhullámok talán elérhető közelségbe kerültek! Az egyik Alamos-i kutató egy polarizáló szinkrotron felhasználásával kombinálta a
rádióhullámokat egy gyorsan forgó mágneses mezővel. A hétköznapi életben megvalósítva ez a mechanizmus szupergyors adatátvitelt tenne lehetővé, mely forradalmasíthatná a kommunikációt és az orvostudományt.
•Az intézet kutatói újabb lépést tettek azon
nanoszinten felépített anyagok megalkotása felé, melyek szupererősek, nagyban deformálhatóak, és az erősen radioaktív környezetnek is jól
ellenállnak. Közben Alamos-i tudósok egy másik csoportja egy „meglepő mechanizmusról”
számolt be, mely lehetővé teszi a nanokristályos
anyagoknak, hogy sugárzásból eredő sérülést
követően önjavítást hajtsanak végre.
•Egy CoilViz névre hallgató mágneses rezonancia scanner is elkészült, mely reptereken használható a biztonsági procedúra részeként, lévén hogy a szerkezet a folyadékokat vizsgálja, robbanószereket keresve.
(Forrás: Los Alamos-i Nemzeti Kutatóintézet)
Üzemidő-hosszabbítás akár a 80. évig
Világszerte többféle könnyűvizes reaktor működik, átlagosan 40 éves tervezett üzemidővel. Az USA-ban például a 40 év jelenti a kezdeti engedélyezési időtartamot. Az üzemeltetési tapasztalat azonban azt mutatja, hogy
ennél tovább – esetleg jóval tovább – is
munkában lehet tartani az érintett atomerőműveket. Egyes becslések szerint a 80 éves
üzemidő is elképzelhető. Az amerikai
Nuclear Regulatory Commission (NRC, a
magyarországi OAH kinti megfelelője) már
több mint hatvan ottani erőműnek adott
húszéves üzemidő-hosszabbítási engedélyt.
(Forrás: World Nuclear News)
A Roszatom tovább terjeszkedik
Az orosz állami tulajdonú atomenergia cég, a
Roszatom megegyezett az ausztrál tulajdonosokkal, hogy 1,1 millió amerikai dollárért
megszerezze a Mantra Resources uráncéget.
A Roszatom szerint – mely az ügyletet az
ARMZ Uranium Holding nevű leányvállalatán
keresztül intézi – a Mantra leglényegesebb érdekeltsége a tanzániai Mkuju folyónál található uránmező. Vagyim Zsivov (az ARMZ főigazgatója) szerint a Mantra akvizíciója összhangban áll az ARMZ stratégiájával, mely alacsony
költségű, hosszú kifutású, földrajzilag diverz
érdekeltségekre fókuszál. (Forrás: NucNet)
Marie Curie-év Lengyelországban
Lengyel törvényhozók egy olyan határozatot
fogadtak el, mely 2011-et Marie Curie évének
nevezte ki. A leánykorában Maria Sklodowska
néven ismert kutató 1911-ben kapott kémiai
Nobel-díjat a polónium és a rádium felfedezéséért. A honatyák szerint Curie korunk egyik
legkiválóbb tudósa volt. Lengyelországban a
százéves évforduló nyomán több megemlékezés is várható. (Forrás: The Hindu)
Német számok
Cserébe a németországi atomerőművek
üzemidő-hosszabbításának engedélyezéséért, a német kormány különadót vetett ki
az iparágra. Az adó kiszámítását felhasznált
uránium/plutónium-grammonként végzik:
minden gramm 145 eurót kóstál a kinti
APEH megelégedésére. Az előzetes becslések szerint ez éves szinten 2,3 milliárd eurót
hoz majd az ottani kormány konyhájára.
(Forrás: World Nuclear News)
SIMON ZOLTÁN

Atomerőmű

Az év utolsó napján

Az atomerõmûben a 2010-es év utolsó napján dolgozókat mûszakjuk befejeztével
pezsgõvel ajándékozta meg az erõmû vezetése.

Impresszum

Bizonyára sokak elõtt ismert,
hogy hosszú évek óta sikeresen
mûködik a Magyar Elektrotechnikai Múzeumban az ETE Szenior Energetikusok Klubja.

Folytatás a 2. oldalról.
A rendezvényen dr. Brázay László, az atomerőmű
Vöröskereszt alapszervezetének elnöke mondott
pohárköszöntőt. Az ünnepségen a köszönet kifejezéseként ajándékokat adtak át. A városi ünnepségre összesen 84 véradót hívtak meg, köztük három 70-szeres, hat 60-szoros, hét 50-szeres, tíz 40-szeres, hét 30-szoros, tizenhat 20szoros és harmincöt 10-szeres véradót. Az atomerőműből – ahol az ünnepség lebonyolításában
is részt vevő Marschalkó Györgyi a véradásszervező – 34 többszörös véradó kapott meghívást,
kik közül kettőt az alábbiakban mutatunk be.
Kovács József (vegyészeti technológiai osztály,
technológus): – 1987. május 1. óta dolgozom
az atomerőműben, számos alkalommal vettem részt véradáson. Először 18 éves koromban, az első munkahelyemen szervezett be egy
nálam alig idősebb kollégám. Akkor, kicsit
megszeppenve, kis félelemmel tartottam a karomat. Mivel jelenleg 40-szeres véradó vagyok,
ennek a félelemnek már nyoma sincs, ha tehetem, évente legalább egyszer meglátogatom az
erőműben a kihelyezett véradó állomást.
Bakó Györgyi (beszerzési osztály, szerződéskötő): – 1997 óta dolgozom az erőműben, eddig

FOTÓK: LOVÁSZINÉ

Kedves Kollégák!

Köszönet a véradóknak!
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Eredményes volt a
cipõsdoboz-akció

Lemezbemutató

Ajándékozni öröm! E gondolat jegyében a humán igazgatóság közleményben fordult az erõmû területén dolgozó munkatársakhoz, hogy támogassák a jótékonysági felhívást, és
minél többen csatlakozzanak a rászoruló, nehéz sorsú gyermekek megajándékozásával a karácsonyi cipõsdoboz-akcióhoz.
Felhívásunk eredményes volt: a szépen, gondosan becsomagolt ajándékcsomagok gyorsan szaporodtak, és az
akció végére összesen 177 darab csomagot készítettek az erõmû dolgozói.
Köszönjük azoknak a munkatársaknak, akik csatlakoztak a meghirdetett
akcióhoz, és ajándékukkal hozzájárultak, hogy még több gyermek arcára
tudtunk mosolyt varázsolni a szeretet
ünnepén!
László A. Zoltánné

December 4-én sajtótájékoztatót és
koncertet rendeztek Pakson a 18.
Gastroblues Fesztiválról készült
DVD-k bemutatása alkalmából.

43 év csak az
atomerõmûben
Csõglei Pista bácsi elköszönt
Kevesen tudják, hogy Csõglei Pista bácsi már 1967. április 12-én kapcsolatba
került a paksi atomerõmûvel. Akkor
történt ugyanis az erõmû helykijelölése, és Pista bácsi jelen volt ezen az eseményen, részt vett a bizottsági munkában, mely az atomerõmû helykijelölésérõl döntött.
Már akkor kezdõdött az atomerõmûvel való tûzoltói, tûzvédelmi
munkája, az erõmûvesekhez kötõdése. Mint megyei
parancsnokhelyettes feladatul
kapta az erõmû
tûzbiztonságának, tûzvédelmének kialakítását. Pista bácsi elmesélte, hogy
annak idején nagyon meglepõdtek a megyei tûzoltó-parancsnokságon, amikor
arról értesítették õket, hogy Pakson
atomerõmû épül, és ez rájuk különös
feladatot ró. Mivel az akkori magyar jogszabályok nem tartalmaztak atomerõmûre vonatkozó meghatározásokat,
ezért komoly munkával járt a feladatok
elvégzése. Megvalósították a tûzvédelmet, mégpedig háromszoros biztonsággal. Aztán teltek a munkás évek, majd
idõk múltán, nyugdíjasként is visszajárt
a kollégákhoz, segített ahol tudott, örömmel vett részt az látogatócsoportok kísérésében. 2010. december 15-én azért jött
be az atomerõmûbe, hogy elköszönjön,
43 év után, 80 évesen.
LAnna

A Gastroblues Klubban tartott sajtótájékoztatón a rendezvény fõtámogatója, az
MVM–PA Zrt. képviseletében részt vevõ
Nagy Sándor, az MVM Zrt. termelési
vezérigazgató-helyettese üdvözölte a megjelenteket. Hangsúlyozta, hogy a társaság
kiemelt kulturális eseménynek tekinti a
paksi bluesfesztivált.
A rendezvény kapcsán Nemes Nagy
Péter, a Magyar Blues Társaság elnöke tájékoztatást adott arról, hogy két DVD készült a nyári koncertekbõl, egyiken a magyar, másikon a külföldi fellépõk mûsorát
tekinthették meg azok, akik a kereskedelmi forgalomba nem kerülõ DVD-ket
megvették. A külföldi elõadókat tartalmazó lemezen a Jethro Tull, Ken Hensley,
Roger Chapman, Popa Chubby és a Texas

Újra nyitva a jégpálya!
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A Paksi Atomerõmû Zrt. által 2005-ben
létrehozott jégpálya decemberben ismét
megnyitotta kapuit az ASE Sporttelep
szomszédságában. Valamikor az 12001300-as években, Hollandiában próbálkoztak a korcsolya használatával elõször. Nagyon praktikus oka volt ennek.
Szerettek volna egyszerûbben és gyorsabban közlekedni a befagyott csatornákon. Magyarországon az 1860-as és ‘70es években kezdett terjedni ez a téli
sport, azóta sokan csatolják lábukra a
korcsolyákat, és siklanak élvezettel a jégen, elsõsorban a mûjégen, ahogy itt,
Pakson is. A jégpályán a szolgáltatások
változatlanok. Hétköznap 14.00–22.00
óráig, hétvégén és ünnepnapokon
9.00–22.00 óráig tart nyitva.

A belépõjegyek ára (a tavalyi évhez hasonlóan nem változtak):
• hétköznap 500 forint/alkalom
• hétvégén és ünnepnapokon 600
forint/alkalom.

Csoportok számára nyitvatartási idõn
kívül elõzetes egyeztetés alapján –
óránként 5000 forintért – rendelkezésre
áll a létesítmény.
Wollner Pál

Flood együttes produkcióit lehet látni. Nemcsak a nagyszínpadi, hanem a templomi koncertek is rákerültek a lemezekre, illetve az az interjúanyag,
amelyet a közönség már láthatott a Duna Televízión.
Gárdai György producer kiemelte a rendezvényhez kapcsolódó gasztronómiai bemutatót és borbarát találkozót. Elhangzott,
hogy továbbra is számíthat a fesztivál a
két legnagyobb szponzor, az atomerõmû

és a paksi önkormányzat
támogatására. A találkozó vendége volt a 2010-es
év borásza, Légli Ottó is,
aki arról számolt be, hogy
hosszú évek óta részt
vesz a fesztiválon, ami
egyre színvonalasabb
produkciókkal és egyre
jobb magyar borokkal fogadja a vendégeket.
A Dunakömlõdi Faluházban rendezett koncerten a fellépõk között szerepelt a legutóbbi fesztivál sztárvendége, Ken
Hensley és a Kormorán
együttes.
A tombolából befolyt
összeget a hagyományokhoz híven a viski gyerekek karácsonyára ajánlották fel a szervezõk. Gárdai Györgynek ismét sikerült felejthetetlen perceket szereznie a paksiaknak.
Wollner Pál
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Elkészült a paksi atomerõmû 2011. évi
lakossági tájékoztató naptára. A kalendáriumot, amelyet az atomerõmû körzetében lévõ helytörténeti értékek fotói díszítenek, 93 ezer példányban adták ki. A naptárban a paksi atomerõmûrõl, a Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Nonprofit Kft.-rõl és a lakossági riasztó és tájékoztató rendszerrõl olvashatnak az érdeklõdõk. Részletesen
közlik azt, milyen módon értesülhet a
lakosság arról, ha vészhelyzet van az
atomerõmûben, illetve azt is, hogy mi
a teendõ, ha a szirénák megszólalnak.
A naptárban kiemelten szerepelnek
azok a dátumok, amikor a lakossági tájékoztató és riasztórendszer szirénái
próbaképpen hangot adnak. 227 ilyen
berendezés van az atomerõmû 30 kilométeres körzetében.
A lakosság a postaládájában találhatta meg a tájékoztató naptárt.
Wollner Pál

2011. január 2-án, vasárnap az ASE Természetjáró szakosztálya és a Demeter Egyesület
újévköszöntő, évnyitó túrát szervezett. A hideg
idő ellenére közel negyvenhatan, felnőttek és
gyerekek vettek részt a 2011. év első túráján.
Reggel 9-kor volt indulás a lakótelepi buszmegállótól Dunakömlődre. Dunakömlődön keresztül elmentünk a Vörösmalom-tóhoz, ahol előkerültek a pezsgősüvegek. Nagyon jólesett a forralt bor a zsíros kenyérrel a hideg időben. Itt köszöntöttük egymást a 2011-es év alkalmából. A
túra útvonala innen visszavezetett Paksra a szőlőkön keresztül. A hideg idő is megenyhült a sétánk végére, így kellemesen elfáradva töltöttük
el az újév első túráját.
Wollner Pál

Sok diák látókörét sikerült szélesíteni
Az atomenergiáról és hozzákapcsolódó témákról tartott
elõadásokkal sok diák látókörét sikerült szélesítenie az
elmúlt év végén a WIN (Nõk a
nukleáris energetikában) paksi tagjainak.
A kaposvári Építõipari, Faipari
Szakképzõ Iskola faipari és építõipari szakos diákjai, valamint fociosztályosai igen nagy érdeklõdést mutattak az atomerõmû felépítése és a WIN bemutatása iránt. A diákok egy 12 kérdésbõl álló totót is kitöltöttek. Az eredmények nagyon jók voltak,
soknak 100%-an sikerült. Az elõadásokon
részt vevõk aktív közremûködése bizonyságot adott arról, hogy a nõi szervezet törekvése eredményes.
Kunszentmiklóson két alkalommal
rendeztek találkozót. A Baksay Sándor
Református Gimnázium diákjainak A jövõ elkezdõdött címmel a biodiverzitásról
és az erõmûvek környezetre gyakorolt hatásairól, az éghajlati, természeti változásokról tartottak elõadást. A tanulók itt is
figyelmesen hallgatták az érdekes elõadásokat, és lelkesen töltötték ki az elõadások
anyagához kapcsolódó tesztlapokat.
A másik kunszentmiklósi elõadás a
Complex Természettudományi Vetélkedõ
résztvevõinek szólt. A vetélkedõ témája a
Kiskunsági Nemzeti Park történetét és
élõvilágát járta körül, ezért a WIN elõadói
a korosztálynak megfelelõen állították

össze az anyagot, melyben szó volt a élõvilág és a környezet sokszínûségérõl, gazdagságáról, védelmének fontosságáról,
valamint az energiáról, az erõmûvek mûködési folyamatairól, az egyes erõmûtípusok elõnyeirõl és hátrányairól, az atomerõmû élettartamának meghosszabbításáról, a bõvítési programról.
A diákok mindegyik alkalommal nagy
érdeklõdést mutattak, figyelmesek voltak, a spontán módon feltett kérdésekre
azonnal válaszoltak. A tesztlapok, illetve
totók kitöltésében is örömmel vettek
részt, melynek jutalma mindenütt egyegy apró ajándék, szóróanyag volt.
A múlt évben a WIN hatékony munkát
végzett a fiatalok ismereteinek bõvítése
érdekében, de mindemellett szakmai
szinten is helytállt. Részt vettek a PIME
rendezvényén, a IX. Nukleáris Technikai
Szimpóziumon, valamint nagy részt vállaltak a „WIN Európa” megalakításában.
LAnna

A MAGYAR TRIKOLÓR
Wollner Pál fotópályázati képei
„A magyar trikolór tizenkét
hónapja” elnevezésû naptár
egy egyedülálló
kezdeményezés eredménye.
A New York-i
Hungarian TV
Magazine a
magyarországi
1956-os forradalom ötvenedik évfordulója alkalmából
2010-ben is, immár ötödik alkalommal
meghirdette nyílt fotópályázatát, amelynek anyagából a naptárt összeállították.
A 2011-es naptár bemutatója és a fotópályázat díjátadása 2010. december 7-én
történt Budapesten, a Vármegye Galériában. Örömmel adjuk hírül, hogy a naptárban ismét láthatók Wollner Pál képei, aki
a Paksi Fotósok Baráti Köre vezetõje, és
ezen a pályázaton többször szerepelt.
A mostani kiadványban négy paksi képe közül a januári oldalon a Hajókémények (kiskép, Duna), a februári oldalon a
Játszótér (kiskép, Ürge mezõ), a májusi oldalon a Kerékpáros láb (kiskép, Gemenc
Nagydíj kerékpáros verseny), a szeptemberi oldalon a Hajóorr (nagykép, paksi
komp vontatóhajója) címû képe látható.
A pályázatra a magyar nemzeti színeket a legkülönbözõbb, legmeghökkentõbb
összefüggésekben ábrázoló fotókat, mûveket várták. A négy évszakban megjelenõ
nemzeti zászló témakörén túl, a trikolór
egyéb elõfordulási formái is szerepelhettek. A pályamunkákat rangos zsûri bírálta el, amelynek elnöke Zsigmond Vilmos,
Oscar-díjas operatõr volt. Az elsõ három
helyezett értékes díjakban részesült. „A
magyar trikolor tizenkét hónapja – A
nemzet naptára 2011” mottója: Vidd magaddal ajándékba, munkahelyre, otthonodba! Vess egy pillantást minden reggel
e naptárra, hogy a nemzet színeivel szívedben indulhass utadra!
A naptárról több információ a
www.magyartrikolor.com-on érhetõ el.
Wollner Pál kollégánknak gratulálunk
fotós sikeréhez!
LAnna
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Lakossági tájékoztató
naptár

Mikulás járt Erdélyben
Már országos méretûvé nõtte ki magát a
Böjte Csaba szerzetes Dévai Szent Ferenc
Alapítvány gyermekmentõ szolgálata. A
nehéz sorsú erdélyi gyerekek számára
otthonokat, kollégiumokat, napköziket teremtettek. Az önkormányzatok, egyházak által átadott, saját célra vásárolt ingatlanokat felújítják, majd azok funkcióit a
környék igényei szerint alakítják ki. Már
nemcsak gyerekotthonaik, de kismamaotthonuk is van – 56 intézmény. Mintegy
2200 gyermekrõl gondoskodnak.
Szép hagyománnyá vált Jendrolovits
Gábor kezdeményezése. Többen összefogva Mikulás-túrát szerveznek, 2010-ben
immár hetedik alkalommal rendezték
meg az eseményt. Az egyhetes túra keretében végiglátogatták az intézményeket:
Gálospetritõl Szalontáig, 28 településen.
Mindenütt Mikulás-ünnepségeket tartottak, ajándékokat adtak át a gyerekeknek, de otthagytak közel
négy tonnányi almát, 230
kilogramm mézet, száraztésztát, konzerveket, mosó- és mosogatószert, papír zsebkendõt és sok új
könyvet. Szárhegyre például tizenegy környezõ településrõl hozták be a
napközis gyereket (330
fõ). Az ünnepségeken készült képek megtekinthetõk a www.devaigyerekek.hu honlap fényképgaléria menüpontja alatt.

Az ajándékokat iskolák, intézmények, vállalatok adták,
gyûjtötték össze. Tizenhárom
önkéntes vitte ki saját jármûvein az ajándékokat, vállalva a 2600 kilométer hosszú
havas, jeges utak viszontagságait. Az erõmû támogatása is jelentõs összegû volt.
Az ottani gyermekek részére meghirdetett pályázatra 1629 rajz érkezett, melyeket a paksi Energetikai Szakközépiskola
diákjai és tanárai zsûriznek. A nyertes
otthonok egy-egy nagyobb pénzösszeghez jutnak, melyet csak kirándulásra fordíthatnak.
A dévai ebédlõ falán egy igen emlékezetes tábla hirdeti talán egy misszionárius mondását, mely mások számára is
megszívlelendõ: Az ételt nem szeretni,
hanem megenni kell, egymást kell szeretni és nem „megenni” !
gyulai
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Osztálytabló
Sorozatunkban ez alkalommal a biztonsági igazgatóság szervezetében működő biztonsági
főosztály üzemviteli biztonsági osztályának munkatársait mutatjuk be.
Varjú Attila
osztályvezetõ
– Hogyan fogalmaznád meg átfogóan
az általad vezetett
üzemviteli biztonsági osztály feladatkörét?

– Erőművünk egyik
alapvető célkitűzése a
biztonságos módon történő villamosenergiaelőállítás. Ezen célkitűzés mentén az általam vezetett osztály legfontosabb
feladata az üzemeltetési tevékenység független,
biztonsági szempontú felügyelete, ellenőrzése az
üzemeltetéshez kapcsolódó működési folyamatok
tekintetében. Ide tartozik az erőmű operatív üzemvitelének, az üzemeltetési dokumentációnak és az
üzemeltető személyzet képzésének, vizsgáztatásának felügyelete, ellenőrzése. Ezen feladatok mellett
az osztály másik fontos tevékenysége a „Nemzetközi események tapasztalatainak hasznosítása, kezelése” folyamat irányítása, és erőművünk WANO-val
történő kapcsolattartásának koordinálása.

– Milyen szakmai utat jártál be a jelenlegi
beosztásodig?

Hadnagy Jelena
önálló mérnök
– Léna, hogyan, mikor kerültél Paksra és az
atomerőműbe?
– A férjemmel 1989-ben együtt végeztünk a
Moszkvai Energetikai Egyetem (MEI) atomerőművek és berendezések szakán. Az egyetemi
évek alatt házasodtunk össze, és 1988-ban, még
Moszkvában megszületett a nagyobbik lányunk.
Egyértelmű volt, hogy itt szeretnénk dolgozni
a végzettségünk és férjem paksi tanulmányi
ösztöndíja okán. Én 1990 végén kerültem külsősként az erőműbe.

– Kezdetben mivel foglalkoztál?

– Először az üzemviteli osztályon dolgoztam.
A termelési adatok feldolgozásával, a termelés-

Jobbágy Gyula
biztonsági mérnök
– Mi a munkád,
illetve a szűkebb
szakterületed az
osztályon?

– Biztonsági mérnökként az irányítástechnikai szakterületen tevékenykedem. A
főbb feladataim közé
tartozik az üzemvitel
helyszíni ellenőrzése,
az üzemviteli dokumentációk és a beadványok

Tóth Zoltán vezetõ
biztonsági mérnök
Hajdúnánásról származik, Debrecenben a
Vegyipari Szakközépiskolában érettségizett. Öt
évig dolgozott az Alkaloida Vegyészeti Gyárban, közben technikusminősítő vizsgát is tett.
Ismerőseitől hallott a Paksi Atomerőmű Vállalat
3-4-es blokkjának technológiai osztályára való
jelentkezés lehetőségéről, ennek kapcsán jött ide
1985 szeptemberében betanuló turbinagépész
munkakörbe.

FOTÓK: BODAJKI ÁKOS

– Milyen utat kellett megtenni a jelenlegi
beosztás eléréséig? Milyen képzéseken vettél részt?

– Az alaptanfolyammal megkezdődött a folyamatos tanulás. Izgalmas, szép időszak volt már
az is, ugyanis amellett, hogy új szakmát tanultam, a szemem előtt szerelték össze a 3-as és 4-es
blokk rendszereit, részt vettem mindkét blokk
üzembe helyezésében. Ezt tartom a legjobb iskolának. 1987 áprilisában turbina operátori vizsgát
tettem, majd öt hét szimulátor gyakorlat után a
2-es blokk „C” műszakjába kerültem.

– Egyetemi tanulmányaimat 1980–86 között
a Moszkvai Energetikai Egyetemen atomerőművek és berendezések szakán folytattam. Az
egyetemi szakmai illetve diploma gyakorlataimat a paksi atomerőműben végeztem. Pozitív
tapasztalatokkal felvértezve a hőfizikus-mérnöki diplomám megszerzését követően rögtön
Paksra jöttem, és a Paksi Atomerőmű Vállalatnál
betanuló ügyeletes mérnökként helyezkedtem
el. Az előírt szakmai betanulást és vizsgákat követően 1988-tól 1992-ig blokkügyeletesi, majd
1992-től 1997-ig ügyeletes mérnöki beosztásban
dolgoztam az üzemvitelen. 1997-ben az akkori
biztonsági főmérnök invitálására átmentem a
biztonsági igazgatóságra, és az üzemviteli biztonsági osztályból éppen kiváló eseménykivizsgáló
csoport vezetését vettem át. 1999-ben elnyertem
az osztályvezetői beosztásra kiírt pályázatot, így
idestova tizenkét éve vezetem az osztályt.

– Hogyan mutatnád be nagy vonalakban az
osztály történetét? Melyek azok a legfontosabb változások, amelyeken a szervezet keresztülment a kezdetek óta?
– Az osztály mint szervezeti egység 1992-ben,
a biztonsági igazgatóság megalakulásakor jött
létre. Az elvégzendő feladatokat tekintve nem sok
különbség volt a mai állapotokhoz képest, talán
csak annyi, hogy a központi eseménykivizsgálások végzésével is az osztály foglalkozott egészen
1997-ig. Ekkor ez a tevékenység önálló csoportként

kiesések nyilvántartásával foglalkoztam, de
az osztályhoz sok más
téma is tartozott. Közben 1994-ben megszületett kisebbik lányunk,
így egy ideig vele voltam
otthon.
Tu l a j d o n k é p p e n
később is a villamosenergia-termelési adatok gyűjtése, a termelési mutatók képzése,
valamint a hatásfok-mérések eredményeinek
feldolgozása volt a feladatom az üzemellenőrzési osztályon, amely később önálló csoport lett,
most pedig a rendszertechnikai osztályhoz tartozik. Miután csatlakoztunk a NAÜ vonatkozó
programjához, a termelési adatokat a paksi
atomerőmű is továbbítja a PRISE-adatbázisba.
Ezt a munkát 2000-ig végeztem.

ellenőrzése biztonsági szempontból. Megtartottam az irányítástechnikai művezető hatósági
vizsgámat is, így negyedévente visszajárok az
előző munkahelyemre műszakot teljesíteni, ami
által átfogóbb képet kapok az erőműben zajló,
irányítástechnikát érintő dolgokról. Az Országos
Atomenergia-hivatal felé küldendő, az erőmű
biztonságát érintő INES-események bejelentéseiben készenlétesként részt veszek.

– Milyen tanulmányokat folytattál? Mikor és
hogyan kerültél az atomerőműbe? Dolgoztále korábban egyéb beosztásokban is?

– A középiskolai tanulmányaimat Dunaújvárosban a Dunaferr Szakközépiskolában végeztem, erősáramúberendezés-szerelő és irányítástechnikai műszerész szakmákban. Ezután, 1991-

1989-ben a turbina
főgépészi vizsga után és
a 6. műszak megalakulásakor az 1-es blokki
„F” műszakban kezdtem
főgépészi pályafutásom,
amit aztán a 3-as blokkon
folytattam 1998-ig. Ez idő
alatt részt vettem több
gépész és operátor kolléga betanításában is. Ez
segített frissen tartani szakmai tudásomat. Közben
elvégeztem a reaktortechnika és a reaktoroperátori
tanfolyamot és angolból alapfokú nyelvvizsgát tettem. 1996-ban kezdtem a BMGE Gépészmérnöki
Karának főiskolai energetikai mérnöki szakán a
levelező képzést, itt Pakson. 1998-tól, ezzel párhuzamosan, elkezdtem a blokkügyeletes betanulást.
Ehhez végig kellett járnom a primerköri ranglétrát.
2000-ben megszereztem az energetikai mérnöki
diplomát. A szükséges vizsgák és szakmai gyakorlatok után 2002-ben lettem blokkügyeletes a 3-as
blokki „D” műszakban. 2003 elején keresett meg
mostani osztályvezetőm, Varju Attila, felajánlva
a főtechnológusi beosztást. Ezt 24 év folyamatos
műszakozás után, rövid gondolkodást követően el
is fogadtam. A betanulási időszakot elég rövidre

a biztonsági főosztály közvetlen felügyelete alá került. A másik változás, amely ugyancsak 1997-ben
következett be, az volt, hogy az addig a BIFO alatt
független csoportként működő biztonság-értékelő csoport megszűnt, és feladatait többek közt a
WANO-val (Atomerőmű Üzemeltetők Nemzetközi
Szövetsége) és NAÜ-vel (Nemzetközi Atomenergiaügynökség) történő kapcsolattartást az osztály vette
át. Természetesen az idő előrehaladtával az osztály
személyi állománya szinte teljesen kicserélődött.
Büszkeséggel tölt el, hogy három volt kollégám,
akik a kezdeti üzemviteli biztonsági osztálynak is
tagjai voltak, szakmai tevékenységük elismeréseképpen osztályvezetői beosztást töltenek be.

– Hogyan kíséritek figyelemmel és hasznosítjátok a nemzetközi tapasztalatokat?

– Amint említettem, egyik alapfeladatunk a
nemzetközi tapasztalatok cégen belüli hasznosításának irányítása. Ebbe beletartozik, hogy
folyamatosan, szinte napi gyakorisággal töltjük
le és dolgozzuk fel munkatársaimmal a WANO
és NAÜ információs csatornáin megjelentetett
nemzetközi eseményjelentéseket, amelyeket
azután az erőmű szakmai szervezeteinek bevonásával értékelünk, és a cég számára hasznosítható esetben saját tevékenységünk javítása
céljából intézkedéseket határozunk el.

– Munkátok során alapvető kívánalom a felügyelt szakmai szervezetektől való függet– Miért, mi történt ez után?

– Egy nagy lehetőség adódott tíz éve: a
biztonsági igazgatósághoz tartozó üzemviteli
biztonsági osztályra kerültem a nemzetközi
atomerőműves tapasztalatok hasznosításának koordinálására. Azóta is itt dolgozom. A
munkakörből adódóan a részvénytársasághoz
is átvettek. Fő feladatom a WANO-val való kapcsolattartás: az eseményjelentések, kérdések
és válaszok feldolgozása, terjesztése, a paksi
tapasztalatok átadása, a nemzetközi tapasztalatok hasznosítási folyamatának és az abban
részt vevők tevékenységének összehangolása,
a biztonság növelését szolgáló nemzetközi megbeszélések, munkaértekezletek szervezése.
Hozzám tartozik a WANO-mutatóink képzése,
feldolgozása, terjesztése, a nemzetközi adatok
alapján javaslatok megfogalmazása is. A komplex Biztonsági Mutató Rendszerünk (BMR) kialakításában is részt vettem.

ben kerültem az atomerőmű irányítástechnikai
osztályára, műszakos műszerész munkakörbe.
1998-ban szereztem diplomát a Kandó Kálmán
Műszaki Főiskolán. Ekkor jöttem át a jelenlegi
munkahelyemre. Az akkori munkatársaim azóta más szervezetekhez kerültek, illetve olyanok
is voltak, akik nyugdíjba vonultak, így ma az
egyik „legöregebb” fiatal „übo”-s vagyok.

– Mi a munkád legérdekesebb része? Mi
jelenti számodra a legnagyobb szakmai kihívást?

– Nagy szakmai kihívást jelent számomra a
küszöbön álló irányítástechnikai rekonstrukció
új eszközeinek megismerése, hiszen az átalakítással kapcsolatos hatósági beadványozásból mi
is jelentősen kivesszük részünket.

kellett fognom, mert a 2-es blokki üzemzavar elhárításának munkálatai során osztályunknak sok
feladata volt. 2004-ben középfokú angol nyelvvizsgát tettem, ez a nyelvismeret is sokat segít a WANO
eseményjelentéseinek feldolgozásánál, valamint
különböző workshopokon és konferenciákon való
részvétel esetén is.
Szeptemberben kaptam meg a vezető biztonsági mérnöki beosztást és lettem megbízott
osztályvezető-helyettes.

– Bemutatnád röviden a napi munkádat?

– A munkakörömhöz tartozik a biztonsági főosztályi készenlét esetén az operatív értekezletre való
felkészülés, majd a főosztály vezetőinek tájékoztatása, később részvétel az osztályértekezleteken. A
készenlét ideje alatt történt, hatósági jelentésköteles eseményről jelentés készítése és az INES-skála
szerinti besorolás, majd annak egyeztetés utáni
továbbítása az OAH NBI ügyeletese felé. Munkakezdéskor áttekintem az üzemviteli eseményeket,
ezután elkezdem vagy éppen folytatom aktuális
munkámat, amely lehet szakvélemény készítése
üzemviteli dokumentációról, valamilyen hatósági
beadványról, felkészülés tervzsűrire, szakmai
megbeszélésre, valamely projekt által összehívott
értekezletre, lehet WANO-eseményjelentés feldol-

lenség. Mi biztosítja ennek teljesülését? Más
oldalról nem érzed-e néha hálátlan feladatnak, hogy szigorú kontrollt kell gyakorolni
a kollégák irányába?
– Igen, kérdéseddel rátapintottál a lényegre,
ami ennek a munkának mentálisan talán a legnagyobb kihívását jelenti. Biztonsági mérnök
kollégáimmal együtt, akikkel ezt a munkát végezzük, szinte kivétel nélkül hosszabb-rövidebb
üzemviteli múlttal rendelkezünk, azaz éveket
töltöttünk el egyik vagy másik operatív üzemviteli beosztásban, mielőtt kikerültünk a felügyelő
szervezethez. Alapvetően a szervezeti függetlenség, másrészről a felügyeleti tevékenység önálló
folyamatban történő szabályozása biztosítja a
függetlenséget a felügyelt szervezetektől. Megvallom őszintén, én soha nem éreztem hálátlan
feladatnak, hogy azok felett gyakoroljak egyfajta
kontrollt, akikkel azelőtt egy szervezetben dolgoztam, mert az én hozzáállásom nem változott
a váltással, hiszen üzemviteles koromban is
megköveteltem magamtól és beosztottaimtól is
a precíz, lelkiismeretes munkát és hozzáállást.
Ma is úgy gondolom: a mi feladatunk átvitt értelemben az, hogy ellenőrzéseinken keresztül
egyfajta tükröt tartsunk az ellenőrzött szervezetek elé. Mi az, amin javítani szükséges ahhoz,
hogy a magas szintű biztonsági elvárásoknak
maradéktalanul megfeleljen a cég működése.
Természetesen ehhez jó kollegiális kapcsolatok
és együttműködés kell, de úgy ítélem meg, hogy

– Hogyan érzed magad itt? Mennyire volt
nehéz külföldiként megszokni Magyarországot és a paksi környezetet?

– Természetesen nem volt egyszerű ilyen
messze eljönni az otthonomtól, a hazámtól,
Moszkva után egy magyar kisvárosba költözni,
de nagyon sok dolog megkönnyítette a beilleszkedést. Mindenekelőtt itt volt a családom, egyre
több barátunk lett, akik közül sokakat még az
egyetemről ismertünk. Rendkívül hálás vagyok
a paksi kollégáknak, akik – különösen a kezdeti
időszakban – szakmailag és a magyar nyelv terén igen sokat segítettek. Úgy hiszem, mostanra
jól megtanultam magyarul, és a munkahelyen
is elismernek. Az osztályon pedig nagyon öszszetartó, vidám kollektíva alakult ki. Szeretek
itt dolgozni.

– Gondolom, nem is kellett teljesen elszakadni az orosz gyökerektől?

– Kikkel, illetve mely szervezetekkel kell
kapcsolatot tartanod?

– Mivel igen szerteágazó a munkánk, így viszonylag sok szervezettel tarjuk a napi szintű
kapcsolatot, az üzemviteltől kezdve a műszaki
háttéren keresztül egészen a hatóságig. Úgy
gondolom, a feladataink e sajátossága szempontjából elengedhetetlen a humánus emberi
magatartás és a jó kommunikációs készség a
munkatársak irányába.

– Úgy tudom, a hosszútávfutás a hobbid.
Mennyit edzel egy héten? Milyen versenyekre készülsz? Marad-e elég időd a munka és a
futás mellett a családra?

– Családommal Pakson élek, feleségem szakácsként dolgozik, így a legfinomabb ételeket

gozása, WANO-n keresztül, külföldi erőművekből
kapott szakmai kérdések megválaszolása. Feladatom üzemviteli tesztek, programok, főjavítási idő
alatt blokkleállási, -indítási próbák ellenőrzése.
Részt veszek üzemviteles kollégák társasági, hatósági szóbeli vagy szimulátoros vizsgáztatásában.
Származhat feladat osztályvezetőm helyettesítéséből. Lehet részvétel hatósági ellenőrzéseken. Előterjesztések készítése ÜVB-re, cégvezetői értekezletre.
Ezek vagy egyéb más feladatok bármilyen kombinációban. Mivel megtartottam a blokkügyeletes
hatósági vizsgámat, negyedévente teljesítenem kell
három műszakot valamelyik blokkon, valamint
részt kell vennem az ehhez szükséges képzéseken
és vizsgákon is.

– Mit szeretsz legjobban a munkádban? Kiemelendő területek, események?

– A legjobban talán azt szeretem benne, hogy
roppant változatos. Amellett, hogy figyelemmel
kísérem az üzemviteli eseményeket, a hatósági
beadványokon, tervzsűriken, különböző egyeztetéseken keresztül, széles rálátást biztosít az
erőműben futó projektekre, valamint kitekintést
ad a világ nukleáris iparára is. Jó kapcsolatot tudok fenntartani a kollégákkal, szinte az összes
szakterületről. Nagyon szép feladat volt például a

a 2003-as súlyos üzemzavar óta ezen a téren is
sikerült jócskán előrelépnünk.

– Melyek az osztály távlatibb célkitűzései?

– Az elmúlt időszakban szinte évente történtek változások az osztály személyi állományában, ezért folyamatos kihívást jelentett és jelent
ma is a szakmai színvonal megőrzése, szinten
tartása, a kollégáim szakmai fejlődésének a lehetőségekhez mérten történő biztosítása. Fontos és
kiemelt feladatként szerepelnek az osztály tevékenységében olyan, már futó projektek biztonsági szempontú felügyelete, mint a Leállási ÁOKU,
az SBK-utasítás bevezetése, a folyamatirányítási
rekonstrukciós projekt, a PRISE GF-lefúvatás.
Ezeken, a mondhatni napi feladatokon kívül az
osztály, illetve személy szerint az én feladatom
lesz a WANO 2012-es, erőművünkben lefolytatandó partneri vizsgálatának előkészítése, illetve lebonyolítása.
– Mivel töltöd a szabadidődet?
– Mivel családi házban lakom, ezért szabadidőm jó részét kiteszi a házzal, illetve kerttel
kapcsolatos tevékenységek végzése, de emellett
családommal mindig találunk időt arra, hogy
kiránduljunk, járjuk a természetet. Tél kivételével rendszeresen kerékpározom, és mivel feleségemmel mindketten nagy kedvelői vagyunk a
komolyzenének, rendszeresen járunk koncertekre.
Prancz Zoltán

– Szerencsére így van. Munkám jelentős
része a WANO Moszkvai Központjához köt, így
ott és a társerőművekben is remek szakmai és
emberi kapcsolatokra tettem szert. Igyekszünk
családostól rendszeresen hazautazni Novovoronyezsbe, ahol a nővéremék élnek. Pakson sokat
találkozunk barátainkkal, az Orosz Klub keretében is hangulatos programokat szervezünk.
Sokat olvasok anyanyelvemen, és a tévé, internet
is jó eszköz a virtuális kapcsolattartásra.

– Ha marad még szabadidőd, mire használod?

– Próbálunk két lányunkkal is sokat foglalkozni: Júlia egyetemista, negyedéves közgazdász-hallgató, Szonja pedig lassan befejezi az
általános iskolát. Nagyon szeretünk utazni, kirándulni, színházba járni, a férjem révén pedig
egyre többet vitorlázunk, pihenünk a Balatonon.
Törekszem sokat mozogni, sportolni is. Egy szóval nem szoktam unatkozni.
HyL

ízlelhetjük otthon. Két lányunk közül az egyik
13 éves és a Vak Bottyán gimnáziumban tanul,
a másik nyolcéves, kisiskolás. Mindig fontos volt
számomra a mozgás, amit jelenleg a futásban
élek ki. Természetesen nálam első a család,
de mindig jut idő a heti háromszori edzésre.
Ilyenkor 10-15 km futok, lehetőség szerint a
futóklubos barátokkal. Évente 5-6 alkalommal
veszek részt amatőr futóversenyeken. Szeptemberben volt életem eddigi legnagyobb kihívása,
amikor nyolc nap alatt 350 km-t futottunk Spanyolországban. A lányaimat még nem sikerült
„megfertőznöm” a futással, de ők is szeretnek
sportolni, mindketten twirlingeznek. Egyébként
igyekszünk a családi szabadidőt utazással, túrázással együtt eltölteni.
Prancz Zoltán

blokkok teljesítménynövelése, amelyben örömmel vállaltam én is egy kis részt.

– Mesélnél kicsit a családodról?

– Feleségemmel, Valikával, aki óvodapedagógus, még a középiskolában ismerkedtünk meg,
1982-ben házasodtunk össze. Két gyerekünk van.
Fiúnk, Zoltán 26 éves, programtervező-matematikus szakon végzett az ELTE-n, Berlinben dolgozik
egy szoftverfejlesztő cégnél. Lányunk, Emese 20
éves, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem zongora előadóművész szakán 2. évfolyamon tanul.

– Szabadidődben mivel foglalkozol legszívesebben? Mi a hobbid?

– Szabadidőmben a legjobban a családommal szeretek lenni, amely az év nagy részében
a nejemmel kettőnkre korlátozódik, mivel a
gyerekek elég messze vannak tőlünk. Nagyon
szeretek olvasni, erre is megpróbálok minél több
időt szakítani. Még középiskolából megmaradt
a kosárlabda szeretete, hetente játszom a városi
bajnokságban. Két éve vitorlázom, amit Fenyvesi
Gábor kollégám szerettetett meg velem. Sikerült
megfertőznöm családom minden tagját, ők is
imádják ezt a sportot, és ha csak tehetjük, évente
egy-két hetet együtt töltünk hajón.
GYNYP
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Osztálytabló
kusi munkakörbe. Jelenleg főtechnológusként
dolgozik.

Fenyvesi Gábor
fõtechnológus

FOTÓ: BODAJKI

A kazincbarcikai villamosipari középiskolai
tanulmányok befejezése után 1976-ban a
Borsodi Hőerőműben
kezdett el dolgozni.
Munkája mellett érettségit tett és elektrikusi képesítést is szerezett. Az atomerőmű
építésének hírére, a
katonaság után 1983ban jelentkezett a paksi atomerőműbe elektri-

– Korábban más területen is dolgoztál? Milyen utat kellett megtenni a jelenlegi beosztás eléréséig?

– Idekerülésem után is folytattam a tanulást,
Budapesten 1987-ben technikusi oklevelet szereztem, majd 1995-ben végeztem el a Kandó Kálmán
Műszaki Főiskolát villamos energetika szakon.
Korábban a villamos üzemviteli osztályon
dolgoztam. Ahogy mások, én is végigjártam a
ranglétrát. Elektrikusként kezdtem, majd a blokkvezénylőbe kerültem, mint vezető elektrikus,
később művezetőként, majd szolgálatvezetőként
dolgoztam hosszú évekig. 2005-ben volt kollégám
nyugdíjba vonulása előtt keresett meg Varjú Attila,
hogy szívesen vennék, ha átmennék az üzemviteli

Sorozatunkban ez alkalommal a biztonsági igazgatóság
szervezetében működő biztonsági főosztály üzemviteli
biztonsági osztályának munkatársait mutatjuk be.

biztonsági osztályra biztonsági mérnöknek. Itt a
biztonsági rendszereket érintő villamos-, valamint
a külső technológiai terület lett a szakterületem.
Eseménykivizsgálással kapcsolatos képzések
elvégzése után a biztonsági főosztályhoz tartozó
készenléti feladatokat is ellátok.

– Bemutatnád röviden a napi munkádat?

– Rendszerint az előző napi üzemviteli események áttekintésével kezdődik a napi munka, a szakterületemet érintő események feldolgozását végzem,
illetve az előző napról áthúzódó munkákat folytatom.
Amennyiben valamelyik blokkon az OAH vagy az
erőmű biztonsági igazgatósága ellenőrzést tart az
adott napon, akkor felveszem a kapcsolatot az érintett blokkügyeletessel és egyeztetek az ellenőrzéssel
kapcsolatban. Az ütemezett ellenőrzési tevékenység
előtt felkészülök az ellenőrzésre, majd részt veszek

az adott „üzemviteli tevékenységen” és az eljárásrendünk szerinti szempontok alapján jegyzőkönyvben
rögzítem az ellenőrzést valamint az észrevételeimet.
(Ilyen ellenőrzés egy nap akár több is lehet.) Emellett
a társosztályok által küldött szakterületemet érintő
dokumentumok ellenőrzését, felülvizsgálatát, véleményezését végzem.

dolgozik laborasszisztensként. Két gyermekem
van. Helga 28 éves, Veszprémben szerzett közgazdász egyetemi végzettséget. Jelenleg egy telekommunikációs cégnél dolgozik projektvezetőként, Budapesten él a férjével. Gábor 23 éves,
ő a nyomdokaimba lépve jelenleg a BME MSC
képzés villamosmérnöki szakára jár.

– Mit szeretsz legjobban a munkádban?

– Szabadidődben mivel foglalkozol legszívesebben? Mi a hobbid?

– A változatosságot. Folyamatosan új ismereteket szerezhetek, amelyet a mindennapi
munkám során hasznosíthatok is. Több társszakterülettel dolgozom, így rengeteg emberrel
kerülök kapcsolatba, amely a további személyes
fejlődésemet segíti.

– Mesélnél kicsit a családodról?

– Feleségem a dunaújvárosi vérellátóban

– Szeretek horgászni, tagja vagyok az Atomerőmű Horgászegyesületnek. A másik hobbim
a vitorlázás. A fiammal a Dolfin osztályban a
Lelemény nevű hajóval versenyzünk, többször
nyertünk már országos bajnokságot. Ha az idő
nem kedvez a horgászatnak és/vagy a vitorlázásnak, akkor szívesen barkácsolok.
GYNYP
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Új belépők köszöntése

Szakmák az atomerőműben

Nukleáris karbantartó lakatos beosztású munkavállalóval a létesítmény-fenntartási igazgatóság karbantartási főosztályának armatúra- és
csővezeték-karbantartó, turbina- és forgógépkarbantartó valamint reaktor- és készülék-karbantartó osztályain találkozhatunk. Ők jellemzően a fővízkör alábbi berendezéseit tartják
karban: főelzárótolózárak (FET), főkeringtető
szivattyúk (FKSZ), gőzfejlesztők (GF), térfogatkompenzátorok (TK), hidroakkumulátorok
(HA), 1. sz. víztisztítók (VT), reaktorok.

lenni, mint amilyenek vagyunk, és reméljük,
maradunk is – tette hozzá Schán László.

Buruncz Gyula nukleáris
karbantartó lakatos
– Mióta vagy erőműves dolgozó?
– Miután 1990-ben befejeztem tanulmányai-

FOTÓ: BODAJKI

Schán László üzemvezetőtől megtudtuk, a legtöbb
nukleáris karbantartó lakatos az erőműben a reaktorés készülék-karbantartó osztály reaktorkarbantartó
üzemében dolgozik. Legfőbb tevékenységük a reaktor
szétszerelése az üzemanyag átrakásához, ill. az anyagvizsgálatok elvégzéséhez, majd ha ezek, valamint az
egyéb revíziók, karbantartások is megtörténtek, akkor következik a reaktor összeszerelése. Ezen feladatok
végrehajtásának ideje befolyásolja az adott blokk főjavításának idejét (azaz a kritikus utat), ezért ez a munka
igen felkészült, fegyelmezett embert és csapatjátékost
igényel. Ahhoz, hogy valaki társasági jogosító vizsgás,
nukleáris karbantartó lakatossá váljon a reaktorkarbantartóknál, az alábbi képzési útvonalat kell bejárnia:
az előírt minimális iskolai végzettség a szakmunkás
(valamilyen gépészeti szakmacsoportból). A belépő
képzés keretében az „A”, majd a „B” modul sikeres
vizsgáit követően, atomerőművi karbantartási ismeretekből kell szakmai alapozó képzésen részt vennie.
Ezután reaktorkarbantartó OKJ elméleti és gyakorlati
betanulási program következik. A reaktorberendezés
jelentős részének megismeréséhez, megértéséhez
nagyszerű segítséget adnak a KGYK-ban rendelkezésre

A részvénytársaság vezetése 2010. december 15-én a hagyományoknak megfelelően
ünnepélyes keretek között köszöntötte a
céggel új munkaviszonyt létesítő munkavállalókat, ezúttal a 2010. július-november
hónapok között belépőket.
Hamvas István vezérigazgató köszöntőjében a munkavállalók cég iránti elkötelezettségének, a munkafeladatokhoz való viszonyulásának fontosságát hangsúlyozta.
A tizenhat új belépő részére a szakmai
szervezetek igazgatói, illetve megbízott

álló inaktív berendezések, eszközök és természetesen
az oktatók. A program vizsgával zárul. Ha ez sikerült,
akkor egy tematikus betanulási program kezdődik,
melynek időszaka minimum két átrakás. Ha ez is megtörtént, akkor következhet a társasági jogosító vizsga.
Természetesen ekkorra már az egyéb biztonságtechnikai vizsgákkal, képzettségekkel is rendelkeznie kell
(teherkötöző, talajszintről vezérelt emelőgép kezelő,
AT típusú tűzvédelmi vizsga, C típusú munkavédelmi
vizsga). Mindezek után még sokévi kitartó odafigyelésre, tapasztalatszerzésre van szükség, hogy a munkáját
magabiztosan, az elvárt minőségben és határidőre tudja elvégezni.
– A nukleáris karbantartó lakatosok az erőmű „gépezetének” azon fogaskerekei közé tartoznak, akik munkája nélkül közel sem tudnánk olyan eredményesek

mat az ESZI-ben, darukarbantartó lakatosként
kezdtem, reaktorkarbantartóként 1999 májusa óta dolgozom. Az első évet betanulással, a
szükséges vizsgák letételével töltöttem. Ehhez
a munkához – a nagy precizitás mellett – erős
fizikumra, jó állóképességre is szükség van. Jó
példa erre, hogy a reaktor főosztósík bontásánál és tömítésekor a 60 db, 180 cm magas, 180
kg-os tőcsavart és a hozzá tartozó anyákat kézzel kell
ki- és behajtani. Fokozott kitartást igényelnek a boxi
csonkzónában végzett karbantartási feladatok. Itt a
magas hőmérséklet nehezíti a munkát, például előfordul, hogy a nagy melegtől eldurrannak a helyiségben a
villanyégők. Munkánkat jelentősen lassítja, hogy nukleáris környezetben dolgozunk, plusz figyelmet igényel
a sugárvédelmi előírások betartása, ami természetesen
a saját szempontunk miatt is lényeges. Főjavítási időszakban, munkatársaimmal a legtöbb időt a reaktoron
belül, illetve a revíziós területeken töltjük. A reaktor
szét- és összeszerelésekor nagyméretű és -tömegű berendezésekkel dolgozunk (pl.: a reaktor akna + aknafenék emelésekor a szállítandó tömeg a védőhengeres
megfogóval 250 tonna), ezek ki- és beemelésénél, a
reaktortartály és a revíziós aknák közötti szállításánál

vezetői emlékérmet adtak át, amelyre a
belépő munkavállaló nevét és belépésének
napját vésték.
Az új belépők: Adorján Péter, Angyal
Miklós, Balogh Ferenc, Dr. Czimmer
Roland, Egervári Csaba, Hatvani Jácint,
Házi Tibor Ferenc, Horváth Zoltán Gábor, Kuczkó Lilla Rita, Pach János, Pfeifer
László, Pfeffer János, Reichert Szabolcs,
Ress Ferencné, Vincze Tamás, Zalakovits
Jánosné.
László A. Zoltánné

fokozott figyelem és óvatosság szükséges. A szereléstechnikai feladatok mellett az ezredmilliméter pontosságú méréstechnikai feladatok is precíz munkát
kívánnak meg. A műveletek során fokozottan ügyelni
kell arra, hogy idegen test, szerszám ne eshessen a reaktorba. A nagyszámú tömítési feladatok végrehajtása
során nagyon vigyáznunk kell a tömítésekre, tömítőfelületekre, a technológia betartására. (Egy reaktoron kb.
300 db tömítési hely található, ennek több mint 2/3-át
bontják meg.)

– Milyen emlékezetes feladatot sikerült végrehajtani az évek során?
– A 2. blokki üzemzavar elhárításakor a tisztítótar-

tály nyitásánál védőruhában, frisslevegős izolációs légzőkészüléket használva mi cseréltük ki az elszakadt
fedélemelő kötelet, majd emeltük fel a tartály fedelét,
így elsőként szembesülhettünk az üzemzavar okozta
károkkal. Ezt követően is aktív közreműködők voltunk
az egész üzemzavar-elhárítási folyamat során, és a
TVEL-lel közösen eredményes munkát végeztünk.

– Milyen a kapcsolatod a kollégákkal?
– Jelenleg is abban a műszakban dolgozom, amelyikben 1990-ben kezdtem, így kollégáimmal régóta ismerjük egymást, nagyon jó a kollektíva. A műszakban
mindannyian 35-40 év közöttiek vagyunk, könnyen
szót értünk egymással.

– Hobbi, család?
– Párommal éppen lakásfelújításban vagyunk, ez

eléggé lefoglalja a szabadidőmet, de ha van időm, akkor
horgászok, futok, és egyéb sportokat űzök, emellett gyerekkorom óta érdekel a modellezés. Ilyenkor télen, ha az
időjárás is lehetővé teszi, barátaimmal kijárunk a vörösmalmi tóra korcsolyázni, jéghokizni.
Kárpáti Viktor

A 2010-ben nyújtott kiemelkedő munkateljesítményükért
a következő munkatársaink
részesültek vezérigazgatói
dicséretben:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Adorján János
Baricz Gábor
Böcz László
Jakab Albert
Kern Zoltán
Kis Ferenc
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Vezérigazgatói
dicséretben
részesültek

emelőgép felügyelő
üzemvezető
csoportvezető
csoportvezető
technológiavezető
főtechnológus

7. Krizák János
8. Léber Antal
9. Mészáros János
10. Nyiratiné Fehér Edit
11. Paczolai József
12. Parkó Tamás

berendezés technikus
osztályvezető
ügyeletes mérnök
humánpolitikai munkatárs
raktárvezető
reaktorfizikus

13. Réhm Miklós
csoportvezető
14. Sárközi Tibor
vezető biztonsági mérnök
15. Sárosi Zoltán István csoportvezető
16. Sitkei Béla
szakterület instruktor
17. Spieszné Bognár Judit osztályvezető
18. Számel László
főtechnológus

19. Tóth Attila
20. Tóth Pál
21. Tóthné Laki Éva
22. Virágh István
23. Vranyák Péter
24. Zolván András Gyula

főkoordináló
főosztályvezető
csoportvezető
művezető
művezető
csoportvezető
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Az atomerõmû Mûszaki Alkotói Pályázatára minden évben október közepén elkezdõdik a jelentkezés, novemberben az írásos anyagok leadása, késõbb pedig a beadott
pályázatokat az alkotók ismertethetik egy rövid elõadás
keretében a bírálókkal (László Zoltán, Elter József, Debreczeni Sándor, Faragó Péter, Szendrei István, Maracsik
Kálmán, Molnár Lajos) és az érdeklõdõ kollégákkal. Idén
két idõpont (november 29–30.) elegendõ volt a 16 pályamunka bemutatására. A 2011. január 5-i ünnepélyes díjkiosztón Hamvas István vezérigazgató megköszönte a pályázóknak a részvételt, az értékes munkákat, a bírálóbizottságnak a közremûködést és átadta az érintetteknek a
már bekeretezett okleveleket, vezetõik és érdeklõdõ kollégáik elõtt délelõtt, az irodaépület nagy tárgyalójában.
Ezúton is gratulálunk a pályázóknak. Példájuk találjon minél több követõre!
gyulai

Mûszaki Alkotói
Pályázat
nyertesei – 1. rész
Lapunkban folyamatosan bemutatjuk a pályázat díjazott alkotásait. Elsõként az 1. díjas
pályamunkáról esik szó. A szerzõk maguk
mutatják be közös mûvüket, és mutatkoznak
be olvasóink elõtt. A következõ számokban folyamatosan ismertetjük a további pályamunkákat.
Pneumatikus megfogó berendezés, a gõzfejlesztõ
köpenyterébe és hasonló hõcserélõkbe esett
idegen testek eltávolítására
A gőzfejlesztők tápvízelosztó kollektorainak átalakítását
követően, rutinszerű ellenőrzések során idegen testeket
észleltek a csőkötegek között. Rögtön tudtuk, hogy ilyen
szűk helyre egy új eszközt kell fejlesztenünk, ha eredményesek akarunk lenni. A pneumatikus megfogó berendezés érintésvédelmileg teljesen kockázatmentes, egyszerűen mozgatható alumínium rudazata könnyű, nem aktiválódik, működése a folyamatos megfigyelést nem zavarja. A megfogók különböző helyzetű hengeres testek,
csavarok, csavaranyák és alátétek külső, belső megfogását teszik lehetővé akár két-, akár hárompontos formában. Rendelkezünk lemez, rúd-, cső- és gömbjellegű testek megfogóival is. A megfogó egységek gyorsan cserélhetők. A berendezés saját levegőellátással működik (10
bar), a légtartály áramkimaradás esetén is biztosítja,
hogy a megfogott tárgyat ne ejtse el.
Hasonló képességekkel rendelkező, komplex berendezéseket a nemzetközi gyártók 140-190 ezer euró árban
hajlandóak legyártani – nekünk ez az ötödébe sem került kamerástól.
Az univerzálisan alkalmazható eszközök nemcsak a gőzfejlesztők köpenyteréből, hanem akár más tartályokból
történő idegentest-eltávolításokhoz is használhatók. A vezérelt csuklós kivitelnek köszönhetően olyan helyekre is
be tudunk nyúlni vele, ahová eddig nem, vagy csak megbontások, szétszerelések után voltunk képesek. A manipulátor egésze és egységei megfelelnek úgy a PA Zrt. előírásainak (MVSz, MSSz), elemei nagy üzembiztonsággal
működő FESTO egységekből és adapterekből állnak.
A készüléket eddig három gőzfejlesztőben alkalmaztuk
– beesett tőcsavarokat, csavaranyákat és alátéteket távolítottunk el. Noha közösen szeretnénk, hogy soha többé ne kerüljön sor alkalmazására, a gyakorlatban mindig
fel kell készülnünk a nem várt események biztonságos
és eredményes kezelésére. Berendezésünk iránt nemzetközi érdeklődés is mutatkozik.

FOTÓ: BODAJKI ÁKOS

22. Mûszaki Alkotói Pályázat

díj

a pályázat címe

I.

Pneumatikus megfogó berendezés, a gõzfejlesztõ köpenyterébe és hasonló hõcserélõkbe esett idegen testek eltávolítására

szerzõ(k)

Bácskai Péter, Bódis Csaba, Gottvald Attila, Kovács Csaba,
Kovácsik László, Schreiner Ferenc, Szabó Péter, Tuboly Péter
II. díj
A tervezett új kondenzátorba redukáló és blokkhûtés szabályzó köreinek, zárt hurkú szimulátoros vizsgálata
Borbély Sándor, Nagy György
Szimulátorkódokra vonatkozó statisztikák használata a paksi töltetek tervezésénél
Dr. Korpás Lajos
Sugárvédelmi felhasználású neutron detektorok metrológiai minõségbiztosítási rendszerének kidolgozása és bevezetése a paksi atomerõmûben
Károlyi Károly, Orbán Mihály, Sós János
Gõzfejlesztõk 51 bar-os tömörségellenõrzése primerköri hurok kizárása nélkül
Szõke Attila, Pfeffer István, Számel László
III.
Hidroakkumulátor nyomáscsökkentés hatása kisméretû csõtörések esetén
Hanol Ferenc
A CERES kísérleti berendezés modellezése az ASTEC kóddal
Tarczal Lajos
Ellenõrzõ gamma-spektrometriai mérõrendszer telepítése a Folyékony Hulladékvíz Feldolgozó Technológia mellé
Menyhárt Ádám
12RB11W001 II. fokozati, belsõ, egyhullámú lencse kompenzátor cseréje
Bunkóczi András, Dávid Donát, Kolozsvári Sándor
Dicséret Korrózió monitorozó rendszer
Szente András
Paksi Atomerõmû Zrt. Tanuszoda, ködtelenítõ rendszer felújítása
Bernáth Lajos
A Jelzõrendszer korszerûsítésének lehetõségei (Szekcionált irányítástechnikai rekonstrukció)
Mach Gyula Máté
Szekunder védelmek és reteszek kiváltása
Dobri Zoltán
Kondenzátorba redukálók vezérlésének megvalósítása PLC-vel
Madách Ferenc Zsolt
Az erõmûvi és a városi távhõrendszer energia-megtakarítási lehetõségeinek vizsgálata
Fenyvesi Csaba
Kockázatalapú karbantartási rendszer bevezetése a Paksi Atomerõmû forgógépein
Kiss Gábor, Odor Ervin, Wolf Gábor, Pokorni Tamás

Bácskai Péter

sen dolgozom ezen a területen. Feleségemmel és két
gyerekünkkel Szekszárdon élünk családi házban.

– A Bánki Donát Főiskolán végeztem,
majd anyagvizsgálói, diagnosztikai szakmérnöki, minőségellenőri, auditori képesítéseket szereztem. 1990-től az anyagvizsgálati osztályon végeztem feladataim, ezt követően 2000-től a havária csoportban. Szívesen dolgozom ebben a kreatív légkörben.
Már 18 éve élünk együtt feleségemmel. Nagylányunk, Viki, két diplomával önálló, a kisebbik, Csenge negyedikes a
paksi Deák Ferenc Általános Iskolában. Szabadidőmben
modellezem, öreg Citroën XM kocsimat szerelgetem, kertészkedünk, büszke vagyok a pipagyűjteményemre.

Kovács Csaba

Bódis Csaba

Kovácsik László

– A gépi forgácsoló szakma mellett
érettségit, majd gépésztechnikusi
(ESZI) végzettséget szereztem. Jelenleg
államvizsgára készülök a Dunaújvárosi
Főiskolán. A reaktor karbantartó osztály havária csoportjához technikusként kerültem, ma a vizuális és manipulátor-kezelő csoportnál dolgozom. Az itt végzett munka sokrétű, és nemritkán nagy találékonyságot igényel. A
kollégákkal rengeteg közös érdeklődési körünk van, és a
magánéletben is bizton számíthatunk egymásra. Párommal Dunaszentgyörgyön családi házat vásároltunk, ahol
a ló- és kutyatartás is megoldható. Szabó Péter kollégámmal immár több mint tíz éve íjászkodunk.

– A BME paksi kihelyezett karán végeztem. Ösztöndíjszerződésem volt az erőművel. Az első munkahelyem a minőségellenőrzési osztály volt. Részt vettem a II. blokki
gőzfejlesztőből a dugómaradékok eltávolításban. Ekkor merült fel egy havária csoport felállítása a reaktor karbantartási osztályon. A csoport megalakulása óta tagja és vezetője vagyok
kis megszakítással, amíg a II-es blokki mosató tartály elhárítási projektjébe voltam delegálva. Nagy kaland volt még a
korróziós üledék eltávolítása a reaktortartály aljából. Nemrégiben kaptam meg a húszéves törzsgárda tagságot, de a harmincast is itt szeretném ünnepelni. Harmonikus házasságban élek feleségemmel, egy fiunk és egy lányunk van. Gyermekkorom óta repülök. Előbb volt pilótavizsgám (15 évesen),
mint jogosítványom. Évekkel ezelőtt két barátommal motoros repülőt építettünk, mellyel már sokfelé jártunk. A fedélzeten a vakrepüléshez szükséges műszerek is helyet kaptak,
mert a biztonságot fontosnak tartjuk.

Gottvald Attila
– 1995-ben közlekedésgépész technikusi bizonyítványt szereztem a szekszárdi Ady Endre Szakközépiskolában.
Az erőműben 2000 májusa óta dolgozom, és egyből a jelenlegi munkahelyemen, az akkor még havária csoportban
kezdtem. Vizuális vizsgálóként szíve-

– 2003 szeptemberében kerültem az
atomerőműbe az Atomix Kft. alkalmazottjaként. A reaktor karbantartó osztály havária
csoportjában kezdtem, jelenleg is ennek
utódszervezeténél dolgozom. 2003-ban minőségellenőr, 2004-ben vizuális anyagvizsgáló végzettséget szereztem. Részt vettem
az üzemzavar elhárításában. A jelenlegi munkakörömben dolgozom kezdettől fogva, a Villkesz Kft., az Ovit Zrt., 2010 márciusától pedig a PA Zrt. dolgozójaként.

Schreiner Ferenc
– A érettségi után a győri Széchenyi István Főiskolán gépészmérnökként diplomáztam. A főiskola utolsó szemeszterét a

zwikaui főiskola anyagismereti tanszéken
töltöttem. Közben autószerelőnek tanultam. Az erőműben az Atomtransz Kft.-nél
kezdtem el dolgozni autószerelőként.
2001-ben az Atomix dolgozóként lettem a
vizuális és manipulátor-kezelő csoport tagja, mint vizuális vizsgáló. PA Zrt.-nél 2003
októbere óta dolgozom. Szeretem a munkámat, mert kellőképpen változatos és folyamatos kihívásokkal szembesülünk. Feleségemmel és kislányommal nemrégiben költöztünk Dunakömlődre, ahol a ház körüli teendők
kötik le a szabadidőnk jó részét. Szívesen járunk kirándulni,
barátaimmal szoktam motorozgatni egy keveset.

Szabó Péter
– A szekszárdi Ady Endre középiskolában közlekedésgépész technikusként
végeztem 2000-ben. Az erőműbe karbantartó lakatosnak vettek fel, majd a
havária csoporthoz kerültem 2003 év
elején, technológusnak. Most már a PA
Zrt.-nél vagyok. A munkánk soha nem
unalmas, mindig tartogat meglepetéseket, újdonságokat. Megnősültem 2006-ban, feleségemmel Tolnán családi házban élünk. Hobbim a vadászat, az íjászat, na
meg a családi ház, amely körül mindig van mit tenni.

Tuboly Péter
– Az I. Béla Gimnázium és Műszaki Középiskolában épületgépész technikusként végeztem. A szekszárdi SZÜV Rt.nél számítástechnikai programozó képesítést szereztem. Pályautamon voltam minőségellenőr; anyagvizsgáló;
dolgoztam az informatikai főosztályon,
a hardware szerviznél, ahonnan utam a havária csoporthoz (2003) vezetett. Nőtlen vagyok. Hobbim a sport és a
vadászat. Az utóbbi esetében több mint hat éve a vadásztársaság titkári feladatait is ellátom.
gyulai

A Magyar Innovációs Alapítvány –
a Nemzetgazdasági Minisztériummal, a Vidékfejlesztési Minisztériummal, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatallal, a Magyar Szabadalmi Hivatallal és az Iparfejlesztési Közalapítvánnyal közösen –
közzétette a 2010. évi Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot.
Az év legjelentõsebb innovációját elismerõ nagydíj mellett a kiemelkedõ innovációs teljesítményeket még további hat kategóriában is díjazzák. Ezeken kívül a
legeredményesebb, 2005 után alapított
innovatív mikro-, vagy kisvállalkozás a
MISZ Különdíját kapja. A díjazottak egyike megkaphatja az Iparfejlesztési Közalapítvány Szervezési Innovációs Díját
is. Kik vehetnek részt az innovációs pá-

lyázaton? Azok a Magyarországon bejegyzett vállalkozások, amelyek 2010ben kiemelkedõ mûszaki, gazdasági innovációs teljesítménnyel (új termékek,
új eljárások, új szolgáltatások értékesítése) jelentõs üzleti hasznot értek el. Az innováció kiindulási alapja kutatás-fejlesztési eredmény, szabadalom, know-how
alkalmazása, technológia-transzfer stb.
lehet. Az elbírálás során a 2010-ben elért
többleteredmény/többletár-bevétel,
egyéb mûszaki, gazdasági elõnyök szempontjai mellett az innováció eredetiségét,
újszerûségét, ill. társadalmi hasznosságát valamint a pályázat kidolgozottságának színvonalát is értékelik.
A 2009. évi innovációs díjazottak a
Magyar Innovációs Klubban tartott december 14-i konferencián bemutatták,
hogy az innovációs díj elnyerése milyen
eredmény-, illetve teljesítmény-növeke-

dést generált cégüknél. Elsõként, a
2009. évi Magyar Innovációs Nagydíj
nyertesének képviseletében, Hamvas
István a Paksi Atomerõmû Zrt. vezérigazgatója tartott elõadást, akitõl megtudtuk, hogy Pakson az innovációs ötletek felét a fizikusok adják. Ismertette
a cég jövõképét, mely szerint a lehetõ
legbiztonságosabb, leggazdaságosabb
üzemeltetés mellett ésszerûen a legtovább üzemben kell tartani az atomerõmûvet. Ezután számokkal alátámasztva
beszámolt a négy nukleáris reaktor teljesítményének nyolcszázalékos növelésérõl, melynek különlegessége, hogy a
befektetett források egy éven belül megtérültek.
Az innováció eredményeképpen a négy blokkon végrehajtott teljesítménynöveléssel összesen 134 MW új, széndioxid
kibocsátásától mentes atomerõmûves

FOTÓ: BEREGNYEI

Meghirdették a 19. Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot
kapacitás létesült, meglehetõsen alacsony, 30,6 millió Ft/MW fajlagos beruházási költséggel. A 4,1 Mrd Ft-ból megvalósított teljesítménynöveléssel az így
értékesítendõ villamosenergia-árbevétel
növekménye ezt követõen 2010-es áron
évente kb. 12 Mrd Ft. A többletvillamosteljesítmény egy közepes erõmû kapacitásának felel meg, és a villamos energia
a környezetvédelmi célokat is szolgálja.
A paksi erõmû teljesítménynövelésével
közel annyi oxigén takarítható meg,
mint amennyit az összes hazai erdõ hat
százaléka termel. Végül ismertette a PA
Zrt. kutatás-fejlesztési eredményeit.
Ezt követõen a FUX Ipari Szolgáltató és
Kereskedelmi Zrt., a TEVA Gyógyszergyár
Zrt. és az Electrolux Lehel Kft. vezetõi számoltak be sikerükrõl.
Bõvebb információ: www.innovacio.hu
Sipos László
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A dízelgenerátorok az atomerõmû
üzembiztonsága szempontjából kiemelkedõen fontos berendezések. Jelenleg nagymérvû átalakítás folyik
rajtuk, melynek volumenét jól érzékelteti, hogy a kapcsolódó kiviteli
tervek összes papírmennyisége kb.
két tonnát nyom. Az átalakításról
az illetékes szakembert, Solymosi
Csaba projektvezetõt kérdeztem.

külsõ villamos betáplálás (esetlegesen
egyidejûleg a belsõ váltakozó áramú betáplálás) elvesztésekor, valamint földrengés esetén a kiszolgált létfontosságú (II.
kategóriájú) technológiai rendszereket a
megkívánt paraméterû villamos energiával lássák el. Ez a biztonsági elosztókból
táplált, a reaktor lehûtésében szerepet játszó 6 és 0,4 kV-os fogyasztókat jelenti,
biztonsági rendszerenként összesen
mintegy 1,8 MW teljesítménnyel.

– Mi a szerepe a dízelgenerátoroknak
az atomerõmû üzemeltetésében?

– Mi a célja a jelenlegi átalakításnak?

– Szerepüket a legpontosabban a Végleges Biztonsági Jelentés alapján lehet leírni. A dízelgenerátorok a biztonsági energiaellátó rendszer részét képezik. Feladatuk, hogy a megengedhetõ feltételek és
korlátozások mellett állandóan készenlétben, indítható állapotban legyenek és a

– Az átalakítás több célt is szolgál. Átfogó célja a biztonsági rendszerek megfelelõ rendelkezésre állásának biztosítása a továbbiakban is, de a korábbiaknál
magasabb színvonalon. További cél a jelenleg fennálló tartalékalkatrész-ellátási
gondok, valamint javítási és beállítási
problémák megszüntetése. Mindezek

FOTÓK: BODAJKI ÁKOS

Dízelgenerátorok szabályozó- és vezérlõrendszerének cseréje
mellett fontos
még, hogy több
új minõségjavító
funkció valósul
meg, például automatikus szinkronozás, a rendszer önellenõrzése, a fontos technológiai és villamos paraméterek folyamatos
figyelése, archiválása, automatikus hibanaplózás stb.

– Mely blokkokat érinti az átalakítás,
és milyen idõintervallumot ölel fel?
– A 3-4. blokkot érinti. A kezdést 2002
végétõl számítjuk, a befejezést 2011 végére tervezzük. Ez a viszonylag hosszú idõszak a fejlesztési javaslat lefektetésével
indult, és az ajánlatkéréseken, tervezésen, engedélyezésen át a kivitelezési
munkákkal, illetve az üzembe helyezésekkel ér véget.

– Milyen szakterületeket érintenek a
munkálatok? Mit foglal magába közelebbrõl a szabályozó és vezérlõrendszer cseréje?

– A munkák villamos, irányítástechnikai és gépészeti szakterületeket érintenek. A fordulatszámot szabályozó rendszer cseréje keretében a korábbi szabályzót Woodward EGB 13 P típusú, villamoshidraulikus fordulatszám szabályozó váltja fel, emellett ide kapcsolódnak a dízelmotorokon végzendõ gépészeti átalakítások is. Az új szabályozók még nagy terhelésváltozás esetén is a megadott (viszonylag szûk) tartományon belül tartják a dízelmotor fordulatszámát, ami a dízelgenerátor megfelelõ paraméterû kimenõ feszültségének az alapja. A vezérlõrendszer
cseréje magában foglalja a vezérlõ funkciók PLC-vel történõ megvalósítását, a dí-

zelgépházi 0,4 kV-os villamos elosztókban végzendõ készülékcseréket, a dízelgépházi 6 kV-os elosztói védelem korszerûsítését, a kapcsolódó irányítástechnika
(hõmérséklet-, nyomásmérések, beavatkozók) korszerûsítését és a régi vezérléshez képest több paraméter, jelzés gyûjtésének, archiválásának megvalósítását,
valamint a karbantartás támogatásának
biztosítását. Az átalakítás kiterjed még a
motor tengelyérõl hajtott mechanikus
üzemanyag-szivattyú beépítésére (az indulás után nincs szükség az egyenáramú
üzemanyag-szivattyúkra, az egyenáramú
rendszer kiesése nem okoz leállást), és
az akkumulátortöltõk cseréjére, vagyis az
akkumulátorok cseréjét kiegészítõen korszerû töltõ beépítésére.

– Milyen jellegû nehézségek jelentkeztek, illetve jelentkeznek az átalakítás megvalósítása során?
– Több nehézség is jelentkezett mind az
elõkészítés (ajánlatkérés, beszerzés, szerzõdéskötés), mind a konkrét kivitelezési
munkák során. Szakmai szempontból az
utóbbiak az érdekesebbek. Ezek jellemzõen abból fakadnak, hogy a munkaterületen fizikailag kevés a hely, ugyanakkor
többféle munka is folyik egy idõben (gépenként 110 db új vagy korszerûsített mérés létesül, vannak idõszakok, amikor a
dízelboxban egy idõben kb. 30 fõ dolgozik). Emellett a kivitelezés ideje korlátozott, az elõszerelés lehetõsége pedig minimális.

– Mi a megoldás mindezekre a nehézségekre?

– Nincs más megoldás, mint a minél
jobb együttmûködés megvalósítása és a
kölcsönös alkalmazkodás egymáshoz. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani
minden munkatársnak, aki közremûködött az eddigi négy gép átalakításában.
Prancz Zoltán

Antianyag
Genfbõl
Paul Dirac (1902–1984), ki elõbb villamos-mérnök, majd matematikus lett, de
a világ angol Nobel-díjas (1933) fizikusként ismeri – Wigner Jenõ sógora volt. Az
általa megalkotott relativisztikus hullámegyenlet alapján már 1928-ban megjósolta az antianyag létezését. A pozitront viszonylag hamar megtalálták (1933), de a
neutrínót csak sokkal késõbb (1970).
Antielektron földi környezetben nem fordul elõ, kozmikus sugárzásból néha kimutatható.
Az eddig ismert legnagyobb energiatermelési lehetõség az anyag-antianyag
találkozásakor (annihilációs folyamat) a
teljes anyagmennyiség energiává alakul
2xmc2 és elektromágneses sugárzás (fotonok) formájában. Akár a naprendszeren
belüli ûrkompokhoz is már ilyen hajtómû kellene, de honnan vegyünk antianyagot?
Bár az õsrobbanással foglalkozó fizikusok szerint a Nagy Bummkor anyag és
antianyag egyaránt keletkezett, az aktív
kutatások ellenére a csillagászok az ûrben nyomát sem találták.
Antianyagot a nagy energiájú ütközések során mesterségesen lehetett elõállítani a gyorsítókban (pl. a CERN-ben). Az
ALPHA-kísérleten dolgozó kutatók megpróbáltak minél lassabb antiatomokat elõállítani, azáltal, hogy a -70 oC antiprotonokat -230 oC pozitronokkal ütköztettek. Az antihidrogén-atomokat -272,5
o
C-on sikerült befogni szupravezetõ mágnesekkel elõállított hengeres mágneses
mezõvel. A kísérlet 335-ször futtatták, közel 10 millió antiprotont és 700 millió pozitront ütköztettek. A reakciókból keletkezõ antihidrogén-atomok sokaságából
azonban csak 38 atomot sikerült eléggé lelassítani a csapdába ejtéshez (2010. november 19.).
gyulai

A fõkonzulensi tevékenység folyamatos
A paksi atomerõmû és a fõkonzulensi tevékenységben részt vállaló
intézetek 2010. november elsõ hetében tartották meg éves, rendszeres
értekezletüket Tihanyban. Az értekezlet célja a fõkonzulensi tevékenység keretében végzett munkák áttekintése, értékelése, a részt vevõ intézetek éves kutatás-fejlesztési tevékenységének ismertetése, valamint
az elkövetkezõ évben várható feladatok meghatározása. Az értekezlet több mint két hónappal ezelõtt
zajlott, de aktualitását nem veszíti,
hiszen a fõkonzulensi
tevékenység folyamatos. A programmal
kapcsolatban Nagy
László fejlesztési és
elemzési osztályvezetõtõl kértünk tájékoztatást, aki a következõ
összefoglalást készítette olvasóink
számára.
Mielõtt az értekezlet részleteit áttekintenénk, érdemes néhány szót ejteni arról,
mi is az a „fõkonzulensi tevékenység”, miért van erre szüksége az erõmûnek.
A paksi atomerõmû fõkonzulense
1998-tól kezdõdõen a Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutató Intézete, együttmûködve korábban a
Villamosenergiaipari Kutatóintézet
Atomerõmû Divíziójával, 2010-tõl kezdõdõen a Nukleáris Biztonsági Kutatóintézettel. Csak címszavakban a fõkonzulens
feladatai: a paksi atomerõmû hosszú
távú üzemeltetésével kapcsolatos stratégiai kérdések és feladatok megoldása. A
fõkonzulens folyamatosan figyelemmel
kíséri a paksi atomerõmû biztonsági
színvonalát, szükség esetén a biztonság
növelése érdekében javaslatokat dolgoz
ki, rendelkezésre áll az intézkedések
meghozatalához szükséges döntések
elõkészítésénél, az ezekre vonatkozó elõterjesztések, tervek szakvéleményezésénél. A fõkonzulens segíti az erõmû veze-

tését abban, hogy megfelelõ elõkészületek történjenek az erõmû idõszakos hatósági felülvizsgálataira és a nemzetközi szervezetek által végzett vizsgálatokra. A fõkonzulensi tevékenység keretében folyik az erõmû 1. szintû valószínûségi biztonsági értékelésének éves karbantartása aktualizálása. A fõkonzulensi tevékenység alaptevékenységbõl és
eseti szakértõi tevékenységbõl áll. Az
alaptevékenységet éves munkaprogram
alapján végzik, melyet az erõmûvel közösen dolgoznak ki. A szakértõi tevékenység keretében engedélyezési eljárásokhoz, biztonsági kérdések értékeléséhez független szakértõi véleményt készítenek.
A fõkonzulensi tevékenység keretében
végzett munkák áttekintésének, a stratégiai kérdések megbeszélésének, a jövõbeli tervek kidolgozásának legfontosabb
fóruma és a tevékenység legfõbb felügyeleti testülete a fõkonzulensi értekezlet.
Az értekezletet a fõkonzulens szervezi és
részt vesznek rajta a tevékenységben
részt vállaló intézetek, az erõmû érintett
szakmai szervezetei és azok vezetõi. Az
értekezleten az egyes témák szakértõi
elõadások formájában ismertetik tevékenységük eredményét, melyet annak
megvitatása, hasznosításának értékelése követ. Az értekezlet program szerint
zajlik, de lehetõség van az egyes témák
kötetlen megbeszélésére is. Az értekezlet
hangulatára a közvetlenség, a formalitásoktól való távolságtartás a jellemzõ, ezt
jelképezi az a megállapodás, miszerint
az értekezleten nem ajánlott a nyakkendõs viselet.
A 2010. évi értekezlet témái, a korábbi
évekéhez hasonlóan igazán szerteágazóak voltak. Elsõként a fõkonzulensi alaptevékenység keretében végzett munkákról hallhattunk elõadásokat, áttekintést.
Ezek közül az alábbi területeket érdemes
kiemelni: stratégiai összefoglaló készült a
fûtõelemviselkedési kutatás-fejlesztésrõl
annak folytatásáról; vegyészeti területen
elvégezték az anomális primerköri kloridkoncentrációk vizsgálatát, valamint a teflontömítések nukleáris iparban történõ

alkalmazhatóságának megalapozását,
összefoglaló készült egy esetleges üzemzavar utáni helyreállítás sugárvédelmi
jellegû kérdéseirõl, elkészült a kockázatszempontú döntéshozatal bevezetésének
elõkészítéséhez szükséges stratégiai kérdések összefoglalója. Az alaptevékenységen kívül a fõkonzulens több, az erõmû által finanszírozott, hosszú távú üzemeltetési feladat megalapozásához szükséges
kutatás-fejlesztési területen is kifejti tevékenységét. Az üzemidõ-hosszabbítás feltétele a súlyos balesetek bekövetkezésének minimalizálásához, az esetleges következmények enyhítéséhez szükséges
intézkedések bevezetése, az elengedhetetlen átalakítások elvégzése. Ehhez a
fõkonzulens és partnerei megfelelõ elemzési hátteret fejlesztettek ki, bizonyos esetekben fizikai kísérleteket végeztek. A
balesetkezelési stratégia egyik kulcseleme a reaktortartály külsõ hûtésének megvalósítása. Ezzel a módszerrel a sérült zóna egy üzemzavart követõen a tartályban
tartható, a tartály épsége garantálható, töredékére csökkentve ezzel a környezetbe
kerülõ aktivitást. A tartály külsõ hûtése
jelenleg megoldásra váró feladat, ellenõrizni kellett viszont, hogy a jelenlegi geometriai elrendezésben a megfelelõ hûtés
megfelelõen biztosítható. Ehhez építette
fel az AEKI a CERES (Cooling Effectiveness on Reactor External Surface) kísérleti berendezést (ld. ábra), mely a tartály
egyik szeletét eredeti méretében modellezi, képes a reaktortartályban jellemzõ
hõáramot létrehozni és vizsgálni a tartály
külsõ hûtésének megfelelõségét. A kísérletek egy részét 2010-ben elvégezték, az
eredmények az elképzelés megvalósíthatóságát igazolják.
A fentieken túlmenõen szerteágazó területekrõl hallhattunk még elõadásokat.
A paksi atomerõmû részérõl elõadások
hangzottak el a tokozott üzemanyag és az
esetlegesen elõforduló inhermetikus kazetták kezelésérõl, az irányítástechnikai
rekonstrukció szükségességérõl, az új, kiégõ mérget tartalmazó üzemanyag használatának tapasztalatairól, további üzemanyag-fejlesztési tervekrõl.

Az értekezlet három munkanapja alatt
összesen huszonnyolc elõadás hangzott
el különbözõ témákban. Szervezett keretek között lezajlott ezeknek a kérdéseknek a megvitatása, az elkövetkezõ idõszak stratégiai kérdéseinek meghatározása. Emellett számtalan szakmai jellegû, kötetlen vitára volt lehetõség a szünetekben, a vacsorák idején, sokszor még
utána is éjszakába nyúlóan. Az értekezlet
résztvevõinek értékelése szerint sikeres
évet és jó hangulatú, de fõleg hasznos értekezletet zárhattunk a felkészült elõadóknak köszönhetõen.
A fõkonzulensi tevékenység létrehozása szükségszerû volt Magyarországon
és létkérdés volt a paksi atomerõmû számára. A részt vevõ kutatóintézetek és az
erõmû kapcsolata sokkal hamarabb kezdõdött, mint ahogy ezt fõkonzulensi tevékenységként nevesítettük volna. A
’90-es évek elején, a társadalmi átalakulást követõen új kihívásokkal találta
szemben magát az erõmû. Igazolni kellett létjogosultságát, biztonságosságát a
kor akkori színvonalát tükrözõ nemzetközi elvárásoknak megfelelõen. Nem kisebb volt a tét, mint elkerülni az NDK-s
greiswaldi erõmû sorsát, melyet akkor
bezártak. A biztonság újraértékeléséhez
szükséges eszközök kidolgozása ekkor
kezdõdött meg az AGNES néven illetett
projekt keretében. Ennek következménye egy biztonságnövelõ intézkedés-sorozat meghatározása volt, melyet az erõmû közel tíz év alatt sikeresen végrehajtott. Mondhatni éppen idõben, még
Magyarország Európai Unióba történõ
csatlakozása elõtt. Ezzel elkerülhetõvé
vált, hogy a csatlakozásnak – Szlovákiától és Bulgáriától eltérõen – nem volt
akadálya a paksi atomerõmû üzemeltetése, nem korlátozták annak mûködését. Hasonló kérdések merülnek fel az
üzemidõ-hoszszabbítással, Paks és az
itt élõk további sorsával kapcsolatban
is. Mindezen stratégiai kérdésekben a
megoldást nagyban segítette és remélhetõleg segíti a késõbbiekben is a kialakított fõkonzulensi rendszer.
Nagy László

Antianyag csapda az ALPHA detektornál

A társasági és
a magánvagyon
védelme
Az atomerõmûvet mint kiemelt fontosságú nukleáris objektumot védõ egységek
közül az Atomix Biztonsági Szolgálat munkatársai mondhatni napi szinten szembesülnek azzal, hogy a legforgalmasabb útvonalakon, a személyi bejáratokon, a
bankjegy-automaták környékén, magántulajdonú tárgyakat (elsõsorban kulcscsomókat), okmányokat és pénzt hagynak el
a társaság üzemi területén dolgozók.
A vagyonõri munka során alapvetõ követelmény, hogy ha a szolgálati helyeken
és azok környezetében nem rendeltetésszerûen ott lévõ tárgyat találnak a kollégák, azt szolgálati felettesüknek átadják,
mely eseményrõl jegyzõkönyvet vesznek
fel. A talált tárgyakat ezután a rendészeti osztályra továbbítják, ahol jogos tulajdonosuk átveheti azokat.
Az elmúlt évben sokkal több talált
tárgy gyûlt össze, mint a korábbi esztendõkben. A biztonsági szolgálatnál dolgozó körültekintõ és figyelmes munkatársakra ezután is számíthatunk, mégis arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy
ebben a rohanó világban mindenki próbáljon meg jobban vigyázni személyes
tárgyaira, értékeire.
GYNYP
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MIT-tanulmány – új üzemanyagciklus-paradigma kell
Az amerikai Massachusetts Institute
of Technology (MIT) 2010 végén tanulmányt publikált a nukleáris ciklus belátható jövõjérõl a világban és
az Amerikai Egyesült Államokban.
A szerzõk úgy találták, hogy az uránkészletek sokkal nagyobbak, mint azt korábban feltételezték. Ezért szerintük az USAban továbbra is a jelenlegi, egyszer használatos fûtõanyaggal mûködõ könnyûvizes (LWR) reaktorok dominálnak majd,
mert ezek létezõ, megbízható és kipróbált konstrukciók, igazoltan biztonságosan és gazdaságosan mûködnek, emellett
nagy számban megépíthetõk bármely jövõbeli atomenergetikai forgatókönyvben
elõre jelzett elektromosenergia-igény kielégítésére. A jelenleg üzemelõ LWR-reaktorok üzemideje 60 évre szól, sõt valószínûleg meg is hosszabbítható. Más reaktortípusok gazdasági hasznosítása csak
sokkal késõbb lehet realitás, a hosszú tervezési, tesztelési és tervengedélyezési idõ
miatt. A tanulmány szerint ezért és a
nagy költségek miatt ebben az évszázadban valószínûleg nem lesz szükség a
nagy konverziós hatásfokú (képzõdõ hasadó anyag/kiinduló hasadó anyag)
gyorsreaktorokra a fenntartható nukleáris ciklus megvalósításához. Az 1-es körüli konverziós hatásfok elegendõ a fenntarthatósághoz és számos alternatív nukleáris ciklus megvalósítását teszi lehetõvé, úgymint:
• Teljesen új típusú reaktorok, például kemény spektrumú LWR kifejlesztése
a hagyományos gyorsneutronos nukleáris üzemanyag-ciklusban mûködõ reaktorok helyett.

A zárt nukleáris üzemanyagciklus vázlata

• Gyorsreaktorok kifejlesztése, melyek kis dúsítású uránnal is indíthatók
nagy dúsítású urán vagy plutónium helyett – így kiküszöbölhetõ az LWR-reaktorok kiégett fûtõelemeinek reprocesszálása.
Ezek az új reaktortípusok lehetõvé teszik a rendelkezésre álló urán- és tóriumkészletek teljes hasznosítását, valamint jelentõsen fejlettebb gazdasági, nonproliferációs, környezetvédelmi, nukleáris és sugárbiztonsági valamint hulladékkezelési jellemzõkkel rendelkezhetnek
majd. A következõ évtizedeket arra kell
felhasználni, hogy a felhatalmazott intézetek a K+F tevékenység fókuszálásával
kidolgozzák az új nukleáris üzemanyagciklus mûködésének feltételeit. A tanulmány szerint az új koncepcióból követke-

Aktuális információk,
évfordulók
Január 16. – Jámbor Pál költő,
író és politikus születésnapja
Pakson e napon született Jámbor Pál (1821-1897) költő, író, politikus és igazgató-tanár. Az írói álnevei közül legismertebb az 1843tól használt Hiador. Az 1988. október 6-án megalakult Jámbor Pál
Társaság javaslatára Paks Város Önkormányzata és a Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése 1998. március 15-én Jámbor Pál-mellszobrot
állíttatott a Szent István téren.
Január 22. – A Magyar Kultúra Napja
1823. január 22-én készült Kölcsey Ferenc szatmárcsekei házában
a költő alkotása, a „Hymnus, a Magyar nép zivataros századaiból”,
amely nemzetünk Himnusza lett. A vers születésnapja a Magyar
Kultúra Napja.
Január 29. – Mérnökbál a Műegyetemen
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Budapesti
és Pest Megyei Mérnöki Kamara, a Makadám Mérnök Klub közreműködésével január 29-én rendezi meg a 15. Országos Mérnökbált a
Műegyetem központi épületében.
Február 1. –A Magyar Köztársaság Emléknapja
A köztársasági gondolat is hagyományokkal rendelkezik hazánkban. Annak emlékére, hogy 1946. február 1-jén az országgyűlés törvényt fogadott el a köztársasági államformáról, a kormány 2005. július 27-i döntése alapján e nap a Magyar Köztársaság Emléknapja.
Február 5. – Mérnökbál Szekszárdon
A Tolna Megyei Mérnöki Kamara (TMMK) február 5-én rendezi az immáron 15. farsangi Mérnökbált Szekszárdon, a PTE
Illyés Gyula Pedagógiai Főiskolai Kar Aulájában. A zenét a
bonyhádi Royal zenekar szolgáltatja. Bővebb információ:
www.tmmk.hu
Február 6. – A magyar űrkutatás kezdete,
Bay Zoltán holdradar-kísérlete
Az először 1994-ben megtartott rádiótechnikai napon a szakemberek arra a bravúrra emlékeztek, hogy Bay Zoltán és kutatócsoportja 1946. február 6-án a saját fejlesztésű radarral – a
világon akkor egyedülálló eljárással – megmérte a Föld és a
Hold közötti távolságot. Azóta e napot tekintik a magyar űrkutatás kezdetének.
Február 7. – A föderatív Európai Unió
születésnapja
Az Európai Közösségek tagállamai 1992. február 7-én a hollandiai Maastrichtban írták alá a föderatív Európa, az Európai
Unió alapjait lerakó szerződést. 1991. december 11-én az Európai Közösség (EK) 12 országának vezetője megállapodott az
1957-es római szerződéssel létrehozott és az 1987-es okmánnyal módosított EK helyébe lépő szervezet alapszerződésében, és annak később megvalósítandó gazdasági és pénzügyi uniójában.
Sipos László

zik, hogy a kiégett fûtõelemek legoptimálisabb kezelése középtávon az átmeneti
tárolókban való elhelyezés. Ez biztosítja a
hulladékkezelés gazdasági hatékonyságát és a következõ egy-két évtizedben kidolgozandó nukleáris üzemanyagciklusopció flexibilitását, vagyis tág teret hagy
a késõbbi felhasználási lehetõségeknek.
A tanulmányban javasolt 100 év nagyságrendû átmeneti tárolás egyáltalán nem
zárja ki, hogy az idõszak vége elõtt sor kerülhet a kiégett fûtõelemek reprocesszálására, vagy esetleg végleges elhelyezésére. Ezt az idõközben elvégzendõ kutatások lesznek hivatva eldönteni. Azonban
nem lehetetlen, hogy a kutatások eredményeként a kiégett fûtõelemek mélységi geológiai elhelyezése lesz a kiválasztott
opció az újrahasznosítás helyett. A tanul-

mány készítõi úgy látják, hogy az Egyesült Államoknak szövetségi tulajdonú
központi átmeneti kiégett fûtõelemtárolót kellene létesítenie, ahová legelõször a leszerelt atomerõmûvek fûtõelemeit helyeznék el. Bármi lesz is a kiégett
fûtõelemek sorsa, akár a feldolgozás,
akár az átmeneti tárolás, szükség lesz a
radioaktív hulladék végleges elhelyezésére. A végleges tárolók létesítésének
nem csak tudományos, gazdasági és
pénzügyi feltételei vannak, nagyon fontos a különbözõ társadalmi igények és
szempontok minél teljesebb figyelembe
vétele. Ez biztosíthatja a hulladék-elhelyezés választott módjának lakossági elfogadottságát. A tanulmány egy új K+F
program elindítását javasolja alternatív
végleges hulladék-elhelyezési helyszínek
és módszerek kidolgozása és szelekciója
céljából a jelenleg létezõ (nemrégiben leállított) egyetlen elhelyezési opció (Yucca
Mountain Project) helyett. A kiválasztás
alapjául a szerzõk a hulladékkezelési opciók nukleáris üzemanyagciklusba integrált kockázatbecslését javasolják.
A tanulmány fõ következtetése, hogy
elegendõ idõ áll rendelkezésre a jelenlegi nyitott üzemanyagciklusból való elmozduláshoz és ahhoz, hogy megtervezzük a
fenntartható atomenergia stratégiáját, a
konkrét megvalósítás formáit pedig a jövõ kutatásai mutatják majd meg.
forrás: MIT Study on the Future of the
Nuclear Fuel Cycle, 2010 Massachusetts
Institute of Technology.
http://web.mit.edu/mitei/docs/
spotlights/nuclear-fuel-cycle.pdf
Dr. Szerbin Pável

KITEKINTÉS A VILÁG ENERGIAHELYZETÉRE

A NEMZETKÖZI ENERGIA ÜGYNÖKSÉG
(IEA) TANULMÁNYA
A 2008–2009-es válság miatt a világ
energiaipara eddig páratlanul bizonytalan idõszakát élte. Ebben a helyzetben a
megbízható középtávú energetikai tervezés igen nehéz feladat. Az utóbbi években
megfigyelhetõ volt a politikai akarat határozottabbá válása egy klímavédelmi
megállapodás megkötésére a globális éghajlatváltozás megállítása céljából és a
kis hatékonyságú fosszilis energiaforrások támogatásának megreformálására.
Emellett a megújuló energiák szerepe fokozatosan felértékelõdött, állami támogatásukat a kormányok fiskális politikájuk
részévé tették.
Sajnos a 2009. decemberi koppenhágai klímakonferencia gyakorlatilag kudarcnak tekinthetõ,
mert a fõbb kibocsátó országok egy mindössze
nem kötelezõ érvényû megállapodást tudtak kötni a üvegházgáz (ÜHG) kibocsátás-csökkentésrõl. A Koppenhágai Megegyezésben lefektetett
vállalások messze nem elégségesek ahhoz, hogy
a globális éghajlatváltozást megállítsuk. A G20
pittsburgi vállalása ezzel szemben arról szól,
hogy a fosszilis üzemanyagok pazarló fogyasztásra ösztönzõ állami támogatását szüntessék
meg, mindez ideiglenes gyógyír a koppenhágai
csúcs sikertelenségére. Ez a vállalás tükrözte
azt a felismerést, hogy a támogatások eltörlése
növeli az energiabiztonságot, csökkenti a levegõszennyezést és gazdasági hasznot hoz. Az importáló országokban a támogatás az állami költségvetést terheli meg, az exportáló országokban pedig a források gyorsabb kimerüléséhez vezet, ezáltal hosszú távon csökkenti a bevételeket. Mindezek a tényezõk rávilágítottak arra, hogy elengedhetetlenül szükséges a világ energiarendszerének megreformálása.
A jelen kitekintésben bemutatott vizsgálatban az IEA komplexen elemezte a világban várható energetikai változásokat 2035-ig az éghajlatvédelmi követelmények tükrében. Különbözõ energetikai és kibocsátási forgatókönyveket vizsgáltak: Jelen Politikák Forgatókönyv
(korábban Referencia Forgatókönyv); Új Politikák Forgatókönyv, amely figyelembe veszi a
világban bejelentett vállalások és tervek széles
spektrumát; 450 Forgatókönyv, melyben a
2 oC globális éghajlat-felmelegedési korlát megvalósítása a központi cél.
Az elemzés megállapította, hogy a jelenleg

érvényes vállalásokat is figyelembe vevõ Új
Politikák Forgatókönyv szerint a fosszilis tüzelõanyagok iránti kereslet 2035-ig nem csökken, hanem nõ. A fosszilis energiahordozók
fogják fedezni a primer energia kereslet-növekedés több mint felét – az olaj marad a domináns. Az atomenergia termelése marginális
mértékben növekszik a 2008-as 6%-ról 8%-ra
2035-re. A növekedés a fõleg a fejlõdõ országokban megvalósuló 360 GW új kapacitásnak
és annak köszönhetõ, hogy több atomerõmû
üzemidejét sikerül meghosszabbítani. A foszszilis tüzelõanyagok kiterjedt használata miatt
nõ a szén-dioxid-kibocsátás, a légköri szén-dioxid-koncentráció 650 ppm CO2eq szinten stabilizálódik. Ez megengedhetetlen, mert a tudósok szerint a légkör 3,5 oC-os felmelegedésével
jár hosszú távon, ami visszafordíthatatlan éghajlatváltozást okozhat.
A globális felmelegedés 2 oC-on belül tartásához a légköri szén-dioxid koncentráció 450 ppm
CO2eq szinten való stabilizálása, ehhez pedig a
globális energiarendszer mélyreható átalakítása szükséges. Ezért a kormányoknak sokkal ambiciózusabb célokat kell megfogalmazniuk és
megvalósítaniuk, mint amelyek a Koppenhágai
Nyilatkozatban szerepelnek, valamint a fosszilis tüzelõanyagok állami támogatását a G20 által jóváhagyottnál gyorsabban meg kell szüntetni. Az IEA 450 Forgatókönyv szerint az olajkereslet csúcspontját már 2020 elõtt eléri, a szénigény 2020 körül tetõzik, majd 2035-re mindkettõ visszaesik. Az atomenergia és a megújulók
részaránya az energiamixben a jelenleginek
kétszeresére nõ és 2035-re eléri a 38%-ot, ezen
belül az atomenergia termelése 50%-al nõ a mai
szinthez képest. A szénbefogás és tárolás (CCS)
jelentõs szerepet játszik az áramtermelõ szektor kibocsátásainak csökkentésében. A bioüzemanyagok és a fejlett közlekedési eszközök (hibrid, feltöltõs hibrid és elektromos autók) széleskörûen elterjednek.
A költségek óriásiak, de ha a nemzetközi közösség tovább halogatja a megoldást, még nagyobbak lesznek: a 450 Forgatókönyvben a kis
kibocsátású technológiák járulékos költsége
(üzleti befektetések és lakossági kiadások) 18
trillió $-al több, mint a Jelenlegi Politikák Forgatókönyvében.
Primer energiakereslet változása energiaforrások szerint és régiónként az IEA Új Politikák
Forgatókönyv alapján 2008–2035 között
forrás: World Energy Outlook 2010, OECD/IEA
2010, http://www.iea.org
Dr. Szerbin Pável

Újabb üzemidõ-hosszabbítás az Államokban
Iowa állam egyetlen atomerőműve húsz
évvel meghosszabbíthatja a korábban
negyven évre tervezett üzemét. A
Duane Arnold erőmű 1974-ban kapta
meg a működési engedélyt, ez 2014-ig
tette lehetővé az üzemelést. A hetven
százalékban tulajdonos NextEra Energy
Incorporation cég közleménye szerint
az amerikai nukleáris hatóság jóváhagyta a megnövelt üzemidőt. Az engedélyezési folyamat két évet vett igénybe. A cég honlapján az olvasható, hogy
az 592 megawattos erőmű 600 ezer
háztartás számára biztosítja a villamos
energiát a térségben.

Kuvait 600 millió euróval
bevásárolja magát az Arevába
Az Areva közleménye szerint szuverén
francia és kuvaiti pénzügyi alapokból növelik a francia cég alaptőkéjét. A cég bejelentésében az áll, hogy az igazgatótanács megvizsgálta és jóváhagyta a 900
millió eurós tőkeemelést, amely 7,2%-os
bővítésnek felel meg. A Kuwait Investment Authority (KIA) ebből 600 millió
eurót fizet, amelyért 4,8%-os részesedéshez jut. Háromszázmillió eurónyi
összeget a francia állami részesedéskezelő ügynökség (APE) tesz be a kasszába (2,4 százalék).
Az illetékes minisztériumok szerint a kuvaiti tőkével a francia óriáscég törzsalaptőkéje 11,5 milliárd euróra növekedik. A francia kormány 2011 első negyedévében további Areva részvényeket
bocsát eladásra.
Forrás: NucNet és NEI SmartBrief

MOX-alkalmazások
Japánban
A japán Takahama-3 atomerőművi blokkon (870 MW-os, nyomottvizes típus) december elején fejezték be az üzemanyag
betöltését a reaktorba, amely nyolc darab
kevert urán-plutónium-oxiddal (MOX) ellátott üzemanyagcellát is tartalmazott. A
Kansai Electric Power cég által tulajdonolt
és üzemeltetett blokkon a szokásos felülvizsgálat után az egység megkezdi üzemét. Az előrejelzések szerint 2011 januárja végére éri el névleges teljesítményét a
blokk. Az országban tizenkét évvel ezelőtt
született nemzeti megegyezés a MOX
használatáról. Jelenleg hat forralóvizes és
öt nyomottvizes egység számára engedélyezett az új típusú üzemanyag használata.
November 26-án a szakminisztérium megadta az üzemeltető Hokkaido Electric
Power Co. számára a MOX használatára
vonatkozó engedélyét, így a Tomari-3 blokkon maximum 40 új típusú üzemanyagköteget keverhetnek az összesen 157 darab
köteg közé. Az engedély birtokában a cég
szerződést kötött a TEPCO-val, hogy attól
kb. 40 kilogramm plutóniumot vásárolhasson. A plutónium reprocesszálására Franciaországban került sor, és ott is fogják előállítani az üzemanyagot.

Még üzemeltetni fogják,
de már keresik a
Mihama-1 blokk utódját
November 24-én a Kansai Electric Power Co. hivatalosan bejelentette, hogy új
blokk építésének lehetőségét vizsgáló
tevékenységbe kezdett, aminek célja a
340 megawattos, nyomottvizes Mihama-1 blokk kiváltása. Mivel azonban
rendelkezik a nemzeti kormány engedélyével a hosszú távú üzemeltetésre a
blokkra vonatkozóan, a korábban tervezett 40 éves üzemeltetési ciklus után is
üzemben kívánja tartani azt. Ehhez a helyi önkormányzatok hozzájárulását is
megszerezték. Jelenleg úgy látszik, hogy
még további tíz évet üzemelhet a blokk.
A majdan leállítandó blokk helyettesítésére szánt egység építése érdekében el
kell végezni a környék állat- és növényvilágának, topográfiájának és geológiai
adottságainak vizsgálatát. A teljes vizsgálat várhatóan egy évet vesz igénybe. A
cég 2030-ig tartó terveiben szerepel
más, öregebb atomerőművek helyettesítése is új blokkokkal.
Forrás: Japan Atomic Industrial Forum,
2010. december, Varga József
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A nemzetközi kapcsolatokról
A Magyar Atomfórum Egyesület (MAE)
és a Paksi Atomerõmû Zrt. keretén belül
mûködõ Nemzetközi Munkacsoport
2010. december 14-én az erõmû Tájékoztató és Látogatóközpontjában tartotta szokásos évzáró, évértékelõ találkozóját. A
rendezvényre meghívták a paksi atomerõmû mindazon szervezeteit, illetve
azon egyesületeket, társaságokat, melyek
nemzetközi szinten képviselik az atomerõmûvet, vagy külkapcsolataikban érintik az atomenergetika területeit.
A paksi találkozón dr. Szerbin Pável elõadása az Eurobarometer közvélemény-kutató szervezet 2010-es eredményeire alapozva Európa lakosságának a nukleáris

biztonsággal kapcsolatos véleményét tükrözte. Ezt követõen Hadnagy Lajos bemutatta az atomerõmûvek elõnyeit és hátrányait ismertetõ ENEF SWOT-elemzés elsõ
részének eredményeit. A továbbiakban a
különbözõ szervezetek, egyesületek és a
Foratom munkacsoportjaiba delegált
szakemberek beszámolói követték egymást, majd dr. Czibolya László, a MAE fõtitkára számolt be az Európát átfogó Foratom
szervezetében megvalósuló változásokról,
amelyek elsõsorban a Foratom munkacsoportjait érintik. Elmondta továbbá, hogy
ezekben a munkacsoportokban valamennyi MAE-tagnak lesz lehetõsége tagokat delegálni.
LAnna

Anyagújdonságok

A Müncheni 13. METERIALICA expóról
hoztuk az alábbi információkat:
Design – stratégiai koncepciók és szabadalmak. A súlycsökkentés érdekében
áttervezték a Bugattit: a motor (16 hengeres, 1200 LE), a nagyobb teljesítményû feltöltõt és titáncsavarokat kapott (-3,5 kg),
magnéziumhûtõ (-2), új kipufogórendszert (-17), új szénszálas karosszéria öszszesen -110 kg – az eredmény 431 km/h
végsebesség.
Kompozit anyagok – A különbözõ
anyagok összeházasításából az összetevõknél lényegesen jobb tulajdonságúak
állíthatók elõ, például az ütközéseknél oly
nagy szerepet kapó energiaelnyelõk esetében ez az arány akár 20-szor kedvezõbb
lehet. Egyes sikeres anyagok és alkatrészek tulajdonságainak bemutatásával
ösztönözni kell a tervezõket, hogy más területeken is meghódíthassák a piacot.
Negyven méter fesztávú, egyszemélyes,
ultrakönnyû mûanyag vitorlázórepülõ
körberepülte a Földet egy csepp üzemanyag-fogyasztás nélkül.
Felületfejlesztés – érték, tartósság,
funkcionalitás. A legfontosabb, hogy megfeleljenek az ipari alkalmazásokban a ma-

gas megbízhatósági követelményeknek,
de emellett más hasznos tulajdonságokkal
is bírhatnak. Például foszforeszkáló kilincsek, fogantyúk, kezelõgombok. Különbözõ bevonatok az alkatrészeken, készterméken, melytõl kopásállóbb lesz, kevésbé
tapad meg rajta piszok, vagy csak egyszerûen kellemes tapintásúvá válik.
Kerámia – ezek az anyagok egyedi
elektronikus, mágneses, elektrokémiai és
mechanikai tulajdonságúak. Olyan környezeti körülményeket, mint például a magas hõmérséklet vagy kémiailag agresszív
környezet kiválóan állják egészen szélsõséges állapotok közepette is.
Könnyûfémszerkezetek – legnagyobb
felhasználója az ûrkutatás, az autóipar, a
vasúti szállítás. Alumínium-, magnézium-,
titán- vagy acélszerkezetek tudják kielégíteni a legextrémebb üzemi körülményeknek megfelelõ berendezések hosszú élettartamú alkatrészeit – nagy kihívás ez a
tervezõ mérnökök számára.
A kiállításról kéttucatnyi folyóiratot
hoztam, némelyikbõl több számot is. Az
érdeklõdõk a mûszaki könyvtárban átlapozhatják, egy hónap múlva elvihetik.
gyulai

A virtualizáció és a felhõ
Az International Data Corporation (IDC)
magyarországi képviselete konferenciája új típusú informatikai funkciókkal
foglalkozott, melybõl ízelítõt adunk.
Virtualizáció – amikor egy számítógép (szerver) egy idõben több felhasználó feladatait végzi párhuzamosan, és ehhez a feladathoz dinamikusan rendeli
hozzá saját erõforrásait, processzort, memóriát és tárhelyet. A „felhõ” kifejezés,
amikor a szerverek önállóan osztják el
egymás között a részfeladatokat. Az IBM
használta elõször ezeket a fogalmakat.
Mára már az infrastruktúra rendelkezésre áll mind a hardver, mind a nagyfokú teljesítménymegosztó szoftverek
szempontjából. A hardverelemek fejlõdési ciklusa: tárolók kapacitása évente
duplázódik, a hálózat sebessége 2, a
szerverek teljesítménye 5 évenként.
Ma már Informatikai Támogatás (IT)
nélkül nem mûködhetne ilyen szinten a
gazdaság. A válság provokálta ki, hogy az
IT jobb szolgáltatást nyújtson kevesebbért. Felmérések bizonyítják, hogy a programcsomagok üzemeltetése a teljes ITköltség 80%-a, ha felhõben dolgoztatunk,
ez csupán a fele lesz. A Fujitsu ismertet-

te néhány fejlesztésüket – korábban a redundancián volt a hangsúly (például adattükrözés), most a végletekig egyszerûsítenek, mert az önkontrollal szükségtelenné
válik az adatok duplikálása – kevesebb tárhely. Felesleges a felhasználóknak PC-t,
notebookot adni, helyette monitort és klaviatúrát (vékony kliens) – úgyis mindent
a központi szerverekrõl használ majd.
A Közép-európai Tõkebefektetési Kft.
(DATANEUM) több mint 2300 m2 géptermi területet épített a legkorszerûbb
elvárásoknak megfelelõen, melyet kiadni készül. Hallatlan paraméterû ajánlat:
99,999% rendelkezésre állás – ez évi 5
perc üzemszünetet jelent.
A Microsoft megemlítette, hogy bizonyos esetekben már nem rackba szerelt
egységeket, hanem konténereket telepítenek, aminek a hûtõje feltöltve, rákapcsolják a hálózatra, a tápfeszültségre és
üzemel – ember nem tartja karban, adott
üzemidõ után átkapcsolnak egy másik
konténerre. 200 000 szervert 5 fõ üzemeltet, plusz az õrök vannak még ott.
A szép az, hogy a felhõ nyújtotta elõnyöket egy-egy nagyvállalati környezetben is meg lehet valósítani.
gyulai

Magyar Örökség díjas lett Gábor Dénes
A holográfia feltalálásáért és lehetõségeinek kiaknázásáért 1971-ben
fizikai Nobel-díjat kapott Gábor Dénes munkásságát Magyar Örökség
díjjal is elismerte az utókor. A díjat
az Akadémia Dísztermében vette át
– örökösök nem lévén – Kroó Norbert, az MTA alelnöke.
Minden nemzet tagjának fontos feladata
a kultúra, a történelem, a hagyomány
gondozása és továbbadása. Ez az az örökség, melynek megismerése nélkülözhetetlen ahhoz, hogy megértsük a jelent és
tervezhessük a jövõt. Az 1995-ben létrehozott Magyar Örökség díj célja, hogy a jelen és a jövõ számára megkönnyítse és
elõsegítse a múlt értékeinek megõrzését.
A bírálóbizottság állampolgári javaslatok
alapján hozza meg döntését korunk és a
II. világháborút megelõzõ idõszak legjelentõsebb teljesítményeinek megnevezésére. A „Szellemi Becsületrenddel” díjazottak bekerülnek a Magyar Örökség
Aranykönyvébe, méltatásukat egy méltó
ünnepségen ismerhetjük meg. December
18-án Magyar Örökség díjban részesült
Gábor Dénes (1900–1979) mérnök-fizikus, Nobel-díjas feltaláló, humanista gondolkodó, az MTA tiszteletbeli tagja.

Gábor Dénes rövid
szakmai életútja
Budapesten született, elõször a Mûegyetemen tanult, majd Berlinben elektromérnöki karon folytatott tanulmányo-

kat, 1924-ben villamosmérnöki diplomát
szerzett. Az elektronmikroszkóp címû
könyvében az optikai lencsék aberrációját elemezte, s felvillantotta a különféle
atomok „látásának” lehetõségét. Felismerte a kis nyomású neongáz, higany- és
nátriumgõz plazmaállapotának számos
törvényszerûségét. A második világháborút követõ években kezdett az elektronmikroszkópiával és általában a szabad elektronok külsõ térbeli mozgatásával foglalkozni. A megkezdett út az elektron- és az ionfizikától az elektronmikroszkópián át elvezetett az optikához és az
információelmélethez. Mindeközben –
mintegy mellékesen – megszületett a holográfia, melynek fölfedezése húsz évvel
megelõzte mûszaki megvalósításának lehetõségeit. 1949-tõl a londoni Imperial
College-ban adott elõ elektronikát, 1958ban az alkalmazott elektronfizika professzorává nevezték ki. Szerkesztett egy

Wilson-féle ködkamrát, s abban a részecskék sebessége is mérhetõ volt. Alkotott holográfiai mikroszkópot, univerzális analóg számítógépet és lapos, színes
televízió-képcsövet. Elméleti munkája elsõsorban a hírközléselmélet területén lett
számottevõ. A holográfia feltalálásáért és
lehetõségeinek kiaknázásáért 1971-ben
kapott fizikai Nobel-díjat. Gábor Dénes
elõre sejtette a jövõ változásait. Írásaiban
megmutatta számunkra azt az utat, amerre haladnunk kell. A jövõnk feltalálása címû könyvének alapgondolata: „A jövõt
nem lehet elõre megjósolni, de a jövõnket
fel lehet találni.” Mûveiben foglalkozik az
egyéni és a társadalmi fejlõdésnek a fejlett technológia korszakában való lehetõségeivel. A jövõ kulcskérdése a társadalmi méretû tanulás. A pedagógiát évszázadok óta nem érte olyan kihívás, mint
századunk második felében. Követelmény lett a tudásalapú társadalom megalkotása, az információs társadalom kimunkálása. „Jövõnk feltalálásához” a társadalmat a teljes körû, lehetõ legmagasabb színvonalú tudományos ismeretanyagra kell felkészíteni! Gábor Dénes
professzor sokoldalú, kitartó és roppant
alapos, nagy matematikai apparátust felhasználni tudó kutatómérnök volt. Szeretetreméltó egyénisége mûvein keresztül
is átsüt. Progresszív humanista lévén
minden haladó törekvést támogatott.
Gábor Dénes mérnök-fizikus életmûve
megérdemelten lett része a Magyar Örökségnek. A Magyarság Szellemi Múzeumának „feltöltése” és megóvása közös feladat.
Sipos László

Az Eötvös-ingától a GOCE mûholdig
A pécsi Tudásközpontban mutatták be az
európai ûrkutatás kiemelkedõ teljesítményét.
A Magyar Mérnöki Kamara hosszas elõkészítõ munkájának köszönhetõ, hogy az
Európai Ûrhivatal rendelkezésre bocsátotta a GOCE és az ENVISAT mûholdak 1:4
arányú makettjeit. A Mûegyetem elkészítette a témát illusztráló posztereket.
Nyolc éve, március 1-jén Guyanaból egy
francia Ariane 5-ös rakéta állította a majd
800 kilométeres pályára az eddigi legöszszetettebb környezetmegfigyelõ mûholdat,
az Envisatot. A 10 m hosszú, 8,5 t szerkezet tíz különbözõ mûszere részletes információt nyújt a szárazföldek, jégsapkák, az
óceánok és a légkör, beleértve az ózonréteg, a felhõszerkezetek és eloszlásuk, a tengerszintmagasság, valamint az óceánok vizének hõmérsékletérõl, az áramlatokról.
Eredetileg 5 évre tervezték élettartamát,
de egy kínai hordozórakéta maradványával való ütközés elkerülése érdekében a
pályamódosításhoz jelentõs üzemanyagtartalékot fogyasztott el. A legutóbbi pályamódosítás október 22-tõl öt napon keresztül történt. A mûhold berendezéseinek
mûszaki állapota jó, az ESA tagállamai a
küldetés 2013-ig történõ folytatásáról döntöttek.
Amikor a mûhold magával vitt üzemanyaga elfogy, irányíthatatlanná válik, és
Alfred Nobel (1833–1896) svéd kémikus
és feltaláló a dinamittal világhírt, a bakui
kõolajmezõk kiaknázásával pedig hatalmas vagyonát szerezte. Végrendeletével
létrehozta öt témában (fizikai, kémiai,
fiziológiai vagy orvostudományi, irodalmi
és béke) a világ legnagyobb tudományos
elismerésének számító díjat (kezdetben
40 ezer dollár, idén 115 ezer euró).
Ezt a jelentõs pénzdíjat csak a
békére törekvõk és az emberiség jótevõi kaphatják
meg. Az elsõ díjkiosztó
1900-ban történt meg.
Késõbb (1968) egy svéd
bank fennállásának 300.
évfordulójára létrehozta a
hatodik témát, a közgazdasági
Nobel Alfréd-emlékdíjat.

A 2010. év díjazottjai:
Fizika – a tisztán szénbõl felépülõ
anyagszerkezetek a grafit és a gyémánt
után a fullerén (1985), a nanocsõ (1991),

a tömegvonzás hatására egyre veszt a magasságából, míg a légkörbe ér, és jó esetben
elég. Mivel több mint 600 000 objektum
kering ûrszemétként a mûholdpályákon,
megfigyelésükrõl külön gondoskodnak.
Az igazi nagy attrakció az SS-19 interkontinentális ballisztikus rakétával tavaly
tavasszal a légkör határára (270 km) küldött GOCE (Gravity Field and Steady-state
Ocean Circulation Explorer) mûhold volt,
mely három pár igen érzékeny mûszerrel
egyszerre méri az ûrbõl a gravitáció nagy
vízfelületekre gyakorolt hatását. Fokozatosan lejjebb eresztették 255 km magasságra. A mûholdat a franciák tervezték, az angolok építették meg, és a hollandok tesztelték. A mérnökök egyik legnagyobb problémája az volt, miként biztosítsák, hogy ez

Nobel-díjasok
2010-ben

majd a grafén (egy kitekert szénnanocsõ
2004). Ez utóbbi elõállíthatóságának bizonyításáért és a kapcsolatos kutatási
eredményeikért Andrej Geim és Konsztantyin Novoszjelov orosz származású fizikusok kapták az
elismerést.
Kémia – Richard F. Heck
(University of Delaware,
USA), Ei-ichi Negishi (Purdue University, USA) és
Akira Suzuki (Hokkaido University, Japán) kapták a
palládiumatomok által katalizált szerves kémiai reakciók
területén elért eredményeikért.
Fiziológiai vagy orvostudomány – a
mesterséges megtermékenyítési eljárás,
köznapi nevén a „lombikbébimódszer”
kidolgozójának úttörõ kutatója, Robert
Geoffrey Edwards kapta. Az elsõ lom-

az érzékeny mûszer „átvészelje” a pályára állítás
viszontagságait. Kezdetben nem is jöttek a jelek
– mire rájöttek, hogy „fázik” a fedélzeti számítógép – a termosztát hõfokát megemelték (7 0Ckal), és a rendszer mûködni kezdett.
A mûhold helyzetének
meghatározása a fedélzeti 6 GPS-berendezésnek
köszönhetõen 2 cm pontosságú. A felületének csak egyik oldalát
borítják napelemek, értelemszerûen röptét
úgy stabilizálják, hogy mindig ezt érik a
napsugarak. A másik oldalon történik a
hõleadás.
Eötvös Loránd (1848–1919) 120 éve a
Cavendish-féle torziós ingát továbbfejlesztette, mérõmûszerével korát messze megelõzve a földi gravitáció változásait már
nagy pontossággal (0,5x10-7) lehetett
mérni. Mivel a tömeg arányos a tömegvonzással, a földkéreg alkotó kõzetei, ércek, sótelepek jelenléte a területen végzett
méréssorozattal kimutathatók. Hatalmas
lökést adott ezzel a sikeres nyersanyaglelõhelyek tudományos kutatásához.
A magyar kutatók folyamatosan megkapják a GOCE adatait.
gyulai
bikbébi 1978-ban született. Magyarországon évente 1500–2000 lombikbébi
születik.
Irodalom – „A hatalomszerkezetek
feltérképezése és az egyén ellenállásának, lázadásának, valamint kudarcának
az erõteljes ábrázolása” indította a bizottságot, hogy a díjat Mario Vargas Llosa
perui születésû írónak adják. Számos
regénye magyarul is megjelent.
Béke – A pekingi egyetem korábbi irodalomprofesszora, az általános emberi jogokért folytatott következetes harcáért jelenleg is börtönben lévõ kínai ellenzéki,
Liu Hsziao-po (54 éves) kapta.
Közgazdaság – Peter Diamond, Dale
Mortensen és Christopher Piassarides
keresési modellje hozzásegített annak
megértéshez, hogy miként hat a politika –
és benne a munkanélküli-ellátás rendszere
– a munkanélküliségre, a betöltetlen állások számára és a fizetések nagyságára. Az
elmélet alkalmas az ingatlanpiac és a
pénzpiacok mûködésének értõ elemzéséhez is.
gyulai
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Nyugdíjba vonult kolléganõnk
gyermekjóga-oktatással foglalkozik

Hogyan töltik napjaikat az atomerõmû nyugdíjasai?
Kedveli a társaságot, szeret barátaival beszélgetni
A paksi lakótelepen egy kétszobás lakásban él
Boncz Gabriella nyugdíjas kolléganõnk. Vele
beszélgettem arról, mikor és milyen módon
lett az erõmû dolgozója, hogyan teltek a munkában eltöltött évek, és hogyan tölti nyugdíjas
napjait.

Lukácsné Illés Éva Borsod-AbaújZemplén megyébõl származik, ott
végezte középiskolai tanulmányait
is. Kezdetben Péten, majd Veszprémben dolgozott vegyipari szakterületeken. 1978 elején költöztek Paksra
a férjével. Az atomerõmûben elõször
a vegyészeti osztályon laboránsként
helyezkedett el. Gyermekei születése
után, 1984-ben a környezetellenõrzõ
laborba került, s itt dolgozott 2008
év végi nyugdíjazásáig.
Éva mindig szeretett mozogni, sportolni.
Sokat járt kirándulni, régebben kosárlabdázott, késõbb megpróbálkozott a tekézéssel is. Télen síelni szokott és asszonytornára is szívesen eljárt.
A jóga régóta vonzotta már. A 90-es
években kezdett vele foglalkozni, elõször
az Etka-féle irányvonalat követte. Különbözõ képzések során fejlesztette tudását,
s szerzett egyre több tapasztalatot.
Amikor elérkezett a nyugdíjba vonulás ideje, úgy vélte, valami hasznos idõtöltést kell keresnie magának, hogy a
továbbiakban nagyobb mértékben rendelkezésre álló szabadidejét jól kitölt-

se. A lánya révén kapott információkat
a gyermekjógával kapcsolatban, amikor õ babát várt. Unokájára, Lénára való tekintettel döntött úgy, hogy megismerkedik a jóga e válfajával is. Kipróbálja, hogyan lehet a jógát a gyermekeknél alkalmazni.
A jógaközpontban elvégzett oktatói tanfolyamok után most óvodás és kisiskolás
korú gyermekekkel foglalkozik. A gyermekjóga lényege a játékos mozgáson alapuló helyes testtartás rögzítése, a helyes
légzés megtanítása, a koncentrációs képesség fejlesztése.
Éva legkedvesebb mondata a gyermekjógával kapcsolatban az, hogy a gyermeket nagyon kell szeretni és tisztelni, mert
õk a létezés csodái. Rajtunk áll, mivé formáljuk õket, milyen életlehetõségeket
mutatunk meg nekik.
Egyelõre klubként mûködnek. Nyáron
tábort is szervezett, az iskola megkezdése után pedig visszatértek a klubjelleghez, itt szeptember végétõl felnõttekkel
is jógáznak.
Reményei szerint egyre többen kipróbálják a jógát és megszeretik ezt a fajta relaxációs tevékenységet.
GYNYP

Szinger Ferenc (1951–2010)
Szinger Ferenc nyugdíjas kollégánk 2010. november 27-én a
szekszárdi kórházban hosszan tartó betegség után elhunyt.
2009 szeptemberében diagnosztizálták súlyos betegségét,
amely legyőzte élni akarását.
1951. október 18-án született Pakson. 1978-ban lépett be a
Paksi Atomerőmű Vállalathoz, az építészeti osztályon targoncavezetőként dolgozott. Munkáját mindig lelkiismeretesen végezte,
jó közösségi ember volt. Vezetőivel és kollégáival kialakított kapcsolatát nyugdíjasként is ápolta, kedves, segítőkész emberi tulajdonságokkal rendelkezett,
munkatársai mindig jó szívvel emlékeznek rá. 2004 év végén vonult nyugállományba. Nyugdíjasként is aktívan élt. Imádta unokáit, sokat játszott és sétált velük. Rendszeresen kerékpározott, érdekelték az autók. Az ASE kosárlabdacsapatának aktív és lelkes szurkolója volt. Pakson
élt házastársával. Két gyermeke és négy unokája van. 2010. december 3-án Pakson, polgári
szertartás szerint helyezték örök nyugalomra. Búcsúzik tőle felesége: Éva, gyermekei: Feri és
Évi, unokái, menye, veje, rokonok, barátok, szomszédok. A család mély gyászában a Paksi
Atomerőmű Zrt. kollektívája együtt érez, nyugdíjas kollégánk emlékét megőrizzük.
Kzné

Szabó József (1940–2010)
2010. november 29-én türelemmel viselt hosszú szenvedés után
paksi otthonában elhunyt Szabó József nyugdíjas kollégánk.
1940. december 23-án született Budapesten. Hőtechnikai műszerész és energetikus szakképzettséggel rendelkezett. Zalaegerszegről költöztek Paksra, 1984. október 1-jén vették fel az erőműbe. Az irányítástechnikai üzemviteli osztályon műszakos művezetőként dolgozott. Feladatát képezte az irányítástechnikai
munkák szakmai irányítása, az irányítástechnikai berendezések
felügyelete, üzemeltetése, a technológia kiszolgálása. Munkatársai megbízható, becsületes, példamutató és segítőkész, vidám természetű, kedves embernek ismerték. 1997-ben vonult nyugállományba. Pakson élt házastársával, két gyermeke és
két unokája van. Nyugdíjasként is aktív életet élt, szeretett horgászni, kirándulni, kertészkedni.
Szabadidejében hobbijának hódolt, zenekarokban szaxofonon játszott.
Fájó szívvel búcsúzik felesége: Marika, gyermekei: Attila és Mónika, unokái: Martin és Milán. A
család, a rokonok, barátok és ismerősök a paksi Fehérvári úti temetőben megtartott búcsúztatón róhatták le kegyeletüket. A Paksi Atomerőmű Zrt. kollektívája nyugdíjas kollégánk emlékét megőrzi, nyugodjék békében.
Kzné

– Mikor kerültél a társasághoz, melyik szervezetnél dolgoztál és mi volt a munkaköri
feladatod?
– Korábban Kistarcsán laktam, és Budapesten
az ERBE-nél dolgoztam, mint csoportvezetõ
elemzõ közgazdász. A paksi atomerõmûbe áthelyezéssel kerültem 1986. február 15-én, amelynek érdekes története van. 1985 õszén munkahelyemen én kaptam azt a feladatot, hogy készítsem elõ a Paksi Atomerõmû Vállalat részére átadandó beruházási anyagot. Az elõkészítés során
felvetõdött, hogy engem is átvennének, és Paksra költözhetnék. Nem sokat gondolkodtam az
ajánlaton, mert kilátásba helyezték, hogy lakást
is kaphatok. Az események ezt követõen felgyorsultak, 1986. február 13-án beköltöztünk a jelenlegi lakásunkba, 15-én pedig munkába álltam.
Fél évig megbízottként a beruházás pénzügyi
osztályt vezettem, többek között a kivitelezés
alatt álló III-IV. blokk pénzügyi elszámolásai tartoztak hozzánk. Késõbb a fõkönyvelõ közvetlen
munkatársaként, majd a számviteli osztályon
elemzõ közgazdászként dolgoztam. Korábbi
munkahelyemen és az erõmûben is nagyon szerettem a munkámat.
– Mikor lettél nyugdíjas?
– 2001. március 31-én vonultam nyugállo-

mányba. A 42 évi munkaviszonyból az iparágban 30 évet töltöttem el.
– Mesélnél arról, hogyan telnek napjaid?
– Amikor nyugdíjas lettem, arra biztattak,
hogy menjek vissza Kistarcsára, ahol korábban laktunk, hiszen ott élnek a barátaink. Sok
oka volt annak, hogy akkor úgy döntöttem, maradunk. Amikor idekerültünk a fiammal, úgy
gondoltam, hogy kevés idõt töltünk Pakson és
többet korábbi lakhelyünkön. Egy idõ után
azonban ez megváltozott, egyre többet maradtunk itt, mert jól éreztük magunkat. 1992-ben
meg tudtam vásárolni a lakást, amelybe 1986ban költöztünk be. A lépcsõházunk energiatakarékos felújítása az idén fejezõdött be, ezzel
egyidejûleg a lakásomat is felújíttattam. Még
1990-ben vásároltam egy telket Gerjenben,
amelyre egy hétvégi házat építtettem. A ház a
saját elképzeléseim szerint épült, ezért nagyon
a szívemhez nõtt. Tavasztól õszig ott tartózkodom, csak hetente járok be Paksra egy-két nap-

ra. Rendezgetem a kertemet, befõzöm a termést, elvégzem a kis ház körüli teendõket. Amikor nyugdíjas lettem, az elsõ évben olyan dolgokkal foglalkoztam, amit addig csak halogattam. Akkor lett idõm arra is, hogy a budapesti,
szekszárdi és paksi barátaimmal felelevenítsem a kapcsolatot. Meghívom õket a hétvégi
házamba, ahol megfelelõ elhelyezést tudok számukra biztosítani. Nagyon kedvelem a társaságot, szeretek a barátaimmal beszélgetni. Felnõtt fiam Budapesten él, telefonon naponta tartjuk a kapcsolatot, és gyakran haza is látogat.
Kikapcsolódásként olvasok, rendszeres
könyvtárba járó vagyok. Az utóbbi idõben kifejezetten könnyed, szórakoztató témájú könyveket szeretek olvasni. A tévében a híreken és a
riportmûsorokon kívül olyan filmeket nézek
meg, amelyek nem feszültségkeltõek.
– Az általad elmondottakból lemérhetõ, nem
bántad meg, hogy Paksra jöttél dolgozni.
– Aki ismer, tudja, hogy nagyon nehezen változtatok. Az erõmûves munkavállalásom jó
döntés volt. Pakson egy olyan életformát sikerült kialakítanom, ami számomra nagyon kellemes. Budapesthez képest itt sokkal kényelmesebb, stresszmentesebb életet lehet élni. Egyedül vagyok, de a magányt nem ismerem. Olyan
emberek, barátok vesznek körül, akik fontosak nekem, ezért nem vágyom el innen.
Ami engem itt körülvesz, amitõl jól érzem
magam, nyilván annak is köszönhetõ, hogy a
paksi atomerõmûben dolgozhattam, és ezáltal
más nyugdíjasokkal szemben elõnyösebb helyzetben vagyok.
Kzné

60. házassági évforduló
A dunaszentgyörgyi Kákai házaspárt,
az erõmû nyugdíjasait, egy különleges
esemény kapcsán látogattam meg.
2010. december 16-án ünnepelték a
hatvanadik házassági évfordulójukat.
Kákai József és felesége, Marika néni 1950-ben
házasodtak össze egy, az évszakhoz képest
meglepõen szép decemberi napon. Téli esküvõ volt az övék, ahogy akkoriban mindenkié.
Mi lehet ennek az oka? – Talán addigra hízott
meg a malac – találgat Marika néni és ezzel a
válasszal mindannyian megelégszünk. Az elsõ találkozásról érdeklõdöm, a háború utáni
évekrõl, de a történetük bármilyen korban
megállná a helyét. Egy közös ismerõsük révén
ismerkedtek meg, és ezt követõen négyévnyi
udvarlás következett. A hét elõre meghatározott
napjain találkoztak és az akkori szokás szerint
sétálni, késõbb pedig vasárnaponként moziba
mentek. Ezeket a randevúkat soha nem hagyták ki, akármilyen hosszú vagy nehéz is volt
aznap a munka. Házasságuk sikerét is részben
ennek köszönhetik. Idõt adtak maguknak,
hogy megismerjék egymást, nem siettek el
semmit. Hatvan év azonban hosszú idõ. Vajon
mi lehet a titkuk, amit mások nem tudnak?
– A tisztelet – mondja Marika néni gondolkodás nélkül. – Tisztelni a házastársunkat és
annak családját. Józsi bácsi a kitartás fontosságát hangsúlyozza. – Nem szabad feladni.
Mindig lesznek nehéz idõk, de ki kell tartani.
– Mindig szegények voltunk, mégis mindenünk megvolt – mondják, majd Marika
néni elõveszi a családi fényképalbumot. –
Ezek a mi valódi kincseink.
Közel egy évszázad emlékei elevenednek

meg a lapokon. Esküvõk és más családi
ünnepségek, kirándulások a barátokkal, rokonokkal és a munkatársakkal.
Boldogan mesélnek a régi nyaralásokról, a berlini kempingezésrõl és a hosszú
vonatútról a bolgár tengerpartra.
– Szép idõk voltak! – hangzik el a
nosztalgikus kijelentés immáron
sokadjára.
Képek kerülnek elõ a szüleikrõl, majd a gyermekek, az unokák és a dédunokák következnek. És képek azokról a
szeretteikrõl is, akik már nincsenek közöttük.
– Voltak nehéz napok is – mondja Józsi bácsi, miközben a felesége elpakolja a féltve õrzött emlékeket.
Nem sokkal késõbb az asztalra kerül néhány szelet torta. Az elõzõ heti családi ünnepség utolsó maradványai ezek, ahogy a
hatalmas csokrok is a nappali közepén. A
rokonok ugyanis ilyen kedves meglepetésekkel köszöntötték az évfordulós párt. Természetesen több tucatnyi fénykép is készült, tovább gyarapítva ezzel a kincseik
számát.
A régi idõkre terelõdik a beszélgetés újra
és újra. A házaspár 1978-ban került az erõmûbe. Józsi bácsi fizikai munkásként az évek
folyamán mind a négy blokkon dolgozott, Marika néni pedig a villamos üzemviteli osztályon volt takarítónõ. Néhány éve már szerepeltek az Atomerõmû újságban (2006. januári szám), akkor részletesen meséltek az elmúlt évtizedekrõl, amit nyugdíjban töltöttek.
Azóta is nagy szeretettel gondolnak vissza a
munkás évekre. Hatalmas élményt jelentett
számukra az ismeretlen új világ, amibe be-

lecsöppentek, a bonyolult gépek és berendezések, illetve a tudás, ami mindezek mögött
van. De amire igazán jó szívvel emlékeznek
vissza, az a munkahelyi légkör. Kollégák,
akikbõl az évek során barátok lettek, és a vezetõik, akiktõl megkapták mindazt az elismerést, amit a jól végzett munkáért kiérdemeltek. A mai napig hálásak azokért a lehetõségekért, amiket egykori munkahelyük biztosít a számukra. Ilyen többek között a balatonfüredi nyaralás, melyet nyugdíjasként is
rendszeresen igénybe vettek. Büszkén mesélik, hogy a szálloda megnyitása után Pónya
József úr – egykori vezérigazgató – személyesen vezette körbe az odautazó nyugdíjasokat
és részletesen megmutatott nekik minden
látnivalót. Ez a gesztus jól tükrözi azt a kivételes bánásmódot, amiben egykori vezetõik
részesítették a dolgozókat, jóval nyugdíjazásuk után is.
Kérdésemre, hogy mit szeretnének a cikkben viszontlátni, mindketten ugyanazt válaszolják.
– Minden régi, kedves ismerõsünknek sok
boldogságot és jó egészséget kívánunk! csa

Hogyan tehetjük erõssé immunrendszerünket a téli hónapokban?
A téli szürkeség és hideg nemcsak a hangulatunkra nyomja rá a bélyegét, hanem a szervezetünkre is. Fáradékonyabbak vagyunk,
és az immunrendszerünk is legyengülhet.
Ha betartjuk az alábbi szabályokat, a vírusok és bacilusok elkerülnek bennünket.
Kezdjük a napot friss citromlével! Készítsünk zöldteát vagy gyümölcsteát, és
csak akkor facsarjuk bele a citromot, ha az
már kihûlt! Ez a savanykás gyümölcs rengeteg C-vitamint tartalmaz, ami erõsíti az
immunrendszert, és segít a szervezetnek
legyõzni a vírusokat.
Hívjuk segítségül a gyógynövényeket! A
kamillát, bodzavirágot, hársfavirágot fogyaszthatjuk tea formájában. Az egyik legismertebb
immunerõsítõ gyógynövény a kasvirág, amelyet csepp formájában alkalmazhatunk. A ginseng B1-, B2-, C- és E-vitaminban gazdag, de
tartalmaz kalciumot, vasat és magnéziumot is.
A homoktövis is erõsíti a szervezet ellenálló

képességét, a belõle készített termékek C-, B-,
E-vitaminokban gazdagok.
Fogyasszunk antioxidánsokban gazdag
ételeket! Egy részüket a szervezet maga termeli és állítja elõ (pl. enzimek), a többit pedig táplálékkal tudjuk magunkhoz venni. Fogyasszunk minél több nyers zöldséget és gyümölcsöt, ezek antioxidáns tartalma ugyanis
nagyon magas! Együnk sok bogyós gyümölcsöt, melyek tele vannak ásványi anyaggal és
vitaminokkal, de a paradicsom, a brokkoli, a
répa, a spenót és a kelbimbó is hasznos!
Energiagazdagon táplálkozzunk! Azok a
tápanyagok serkentik és erõsítik az immunrendszerünket, melyek sok A-, C- és E-vitamint tartalmaznak, magas a karotinoid-, cinkés szeléntartalmuk, valamint omega-3-zsírsavakban is gazdagok. Nagyon jó választás
például a sütõtök és a tökmag.
Igyunk sok vizet! Nemcsak nyáron, hanem télen is nagyon fontos a megfelelõ folya-

dékfogyasztás. A víz ugyanis kimossa a szervezetbõl a mérget és a salakanyagot. Ha viszont nem iszunk elegendõ folyadékot, a méreganyag megtelepszik a szervezetben.
Aludjuk ki magunkat! Az alvás az immunrendszer fõ támogatója – egy teljes éjszakán
át tartó pihenés alatt ugyanis olyan hormonok
szabadulnak fel a testünkben, amelyek az immunrendszer létfontosságú összetevõi.
Szellõztessünk és töltsünk sok idõt a szabad levegõn! Bármennyire is nehéz néha kimenni a farkasordító hidegbe, próbáljuk meg
összeszedni magunkat, öltözzünk fel rétegesen és sétáljunk egy nagyot! Szellõztessünk
naponta legalább kétszer.
Nevessünk tiszta szívbõl! Keressük az olyan
élményeket, amelyek vidámságot és boldogságot csempésznek az életünkbe. A belsõ szervek és sejtek oxigénellátása ugrásszerûen megnõ a nevetés során, a tüdõ kitágul és nõ a légzés intenzitása is.
Dr. Vöröss Endréné
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vek csapatában kezdtem hazai sakk-karrieremet, majd Szekszárdon, 1980 óta pedig Pakson sakkozom.
Jelentõs eredménynek tekintem a levelezési sakkban elért magyar bajnoki címeket, de a tábla melletti sakkban is nyertem versenyeket, pld. ötszörös megyebajnok vagyok.

NÉVJEGY
Gosztola István mérnök-tanár, az ASE sakkszakosztályának vezetõje

– Mi a legvonzóbb számodra a sakkban?

Gosztola István mérnök-tanár negyven
éve sakkozik. A levelezési sakk terén
nemzetközi mester címmel rendelkezik,
e mûfajban háromszoros magyar bajnok.
Kiváló szervezõképességét és vezetõi képességét igazolja, hogy 1990 óta vezeti az
ASE Sakk szakosztály stábját. Alábbiakban bemutatjuk a paksi sakkozók elsõ
számú vezetõjét.

– A klasszikus levelezési sakkról már
múlt idõben kell beszélni. A számítógépek, az egyre jobb elemzõ programok
megjelenésével a technikai tudás alkalmazása vált döntõvé. Akinek jobb gépe és
jó programja van, az elõnnyel rendelkezik. Ez már csak a számítógépek versenye. A sakk ettõl még élvezetes, hiszen újdonságokat, meglepõ lépéseket és kombinációkat fedeznek fel és alkalmaznak a
versenyeken. Nekem a sakk kiismerhetetlensége, ugyanakkor a logikája, a kiszámíthatósága tetszik.

– Sokan ismernek Pakson és az atomerõmûben is, hiszen az Energetikai
Szakközépiskola és Kollégiumban
dolgozol. Mivel foglalkozol a középiskolában?

– Mi a legnehezebb a szervezésben és
a felkészülésben?

– 1980–87. között mérnökként az atomerõmûben dolgoztam, onnan kerültem az
ESZI-be. Csaknem 15 évig voltam erõmûgépész szakvezetõ, majd felnõttképzéssel
és szakmai tárgyak oktatásával foglalkoztam. Nyugdíjba vonulásom óta óraadóként még szívesen bejárok az iskolába,
igaz kevesebb óraszámban tanítok.

– Nálunk nagyobb szerep jut az egyéni felkészülésnek. Nem feltétlen szükséges, hogy a csapat tagjai egy idõben és
egy helyen legyenek az edzések alkalmával. Egyre fontosabb a személyre szabott
felkészülés. Miután valószínûsíthetõ az
ellenfél, az adatbankokban, játszmagyûjteményekben elemezni kell a játszmáit:
milyen a stílusa, milyen megnyitásokat
játszik, mi a gyengéje stb. Ehhez kell stratégiát választani. Ebben segíthetnek az
edzõk is.

– Eddigi sportegyesületeid, jelentõs
eredményeid?
– A Szovjetunióban a Harkovi Mûszaki Egyetemen tanultam, és ekkor „fertõzõdtem meg” ezzel a királyi játékkal, a
sakkal, itt lettem mesterjelölt is. Az egyetem után 1975-ben a Magyar Optikai Mû-

– Mit tartasz az eddigi legnagyobb
versenyzõi és vezetõi sikerednek?

Túratervek 2011-re
A természetjárók is év végén hagyományosan mérleget készítenek az elmúlt
esztendõrõl. 77 nap, 37 alkalom, összesen
mintegy másfél ezer résztvevõ – az ASE
Természetjáró Szakosztály és a Demeter
Egyesület együttes programjainak mérlege a 2010. évrõl.
Év elején pedig szokásos terveket készíteni az eljövendõ hónapokra. 77 nap,
37 alkalom és reménybeli sok-sok résztvevõ szerepel a két szervezet 2011. évi
tervezett programjában.
Vagyis a „sikeres recepten ne változtass” elvet követtük az ez évi programjaink megtervezésénél. Az elõzõ évhez hasonlóan idén is lesznek egynapos túrák,
melyeken a közelben lévõ tájegységeket
barangolhatja be egy-egy busznyi túrázó.
A többnapos programokon többek közt
az országos kéktúra útvonalának bejárását lehet folytatni vagy elkezdeni, a szokásos húsvéti túrán a zalai dombokat járhatja az érdeklõdõ, a pünkösdi országjáráson Gyulával és a Körösök vidékével ismerkedhet a túrázó, nyáron pedig erdélyi
gyalogtúrák, a hagyományos megyejáró
kerékpártúra, ezúttal Heves megyében, a
Moldva vízitúra és a Dömötör gyerektábor
várja a kalandra, túrázni vágyókat. És szokás szerint lesznek még egynapos kerékpártúrák, gyalogos és kerékpáros teljesít-

– Mi a kedvenc idõtöltésed a tanítás
és a vezetõi munkád mellett?
– Három unokánk mellett rendszeresen „pótmamáskodunk” feleségemmel,
mivel a lányunk másoddiplomásként
nappali tagozatos egyetemi hallgató.
Emellett lelkesen tanulom a kertészkedés alapfogásait, szüleink falusi kertjét
mi mûveljük. Szeretek olvasni, rejtvényt

Országos Természetjáró
Tájékozódási Bajnokság
eredményei

fejteni. Nagyon szeretnék utazni, kirándulni, de erre kevés idõm marad. Itt egy
anekdota jutott eszembe: a nyugdíjas tanárt kérdezi egy volt tanítványa, hogyan
érzi magát. Tudod, fiam – mondja a tanár –,
az a két hónap nyári szabadság nagyon hiányzik!

– Segítõid?

– A szakosztályban nagyon lelkes és
szakmailag nagyon erõs csapat segíti
munkámat. A célokat mindig közösen határozzuk meg és a megvalósításból is
mindenki kiveszi a részét.

– Hogyan tovább?

– Amíg úgy érzem, szükség van rám és
tudom csinálni, és ezt az eredmények is
igazolják, addig folytatom a munkát.
Sipos László

A Demeter Egyesület és az ASE Természetjáró Szakosztály 2011. évi túraterve A túrázás ráadásul nemcsak
Idõpont
január 2.
január 22.
február 12.
február 26.
március 12.
március 15.
március 26.
április 2.
április 10.
április 16.
április 23.
április 22-25.
április 30.
május 7.
május 9-15.
május 14.
május 21.
május 28.
június 4.
június 10-13.
június 18.
július 8-10.
július 2.
július 4-10.
július 17-23.
július 24.
július 26-31.
augusztus 6.
augusztus 6-12.
szeptember 3.
szeptember 17.
szeptember 18-25.
október 2.
október 15.
október 29.
november 19.
december 3.

Túra
Túravezetõ
Újévköszöntõ túra
Péter Imi
Disznótor
Török Erzsi
Szekszárdi-dombság
Wollner Pali
Farsang
Török Erzsi
Gödöllõi-dombság
Wollner Pali
Petõfi kerékpáros emléktúra
Gergely Laci
Bakancsos Atom Kupa
Jakab Albi
Mecsek
Gergely Laci
Paks kerékpáros felfedezése
Veisz Zsuzska/Decsi Béla
Geresdi-dombság
Adorján Tóni
Demeter TT Kerékpáros
Veisz Zsuzska/Decsi Béla
Húsvéti túra
Péter Imi
Káli-medence
Török Erzsi
Demeter TT Gyalogos
Jakab Évi
Országos kék Cserehát, Aggteleki-karszt
Gergely Laci
Jeli és Kámoni Arborétum
Wollner Pali
Bakony
Adorján Józsi
Kerékpártúra Paks környékén
Gergely Laci
Keleti-Mecsek
Adorján Tóni
Országjárás Gyula és Körösök vidéke
Török Erzsi
Alföldi túra
Wollner Pali
VOTT
Jakab Albi
Keszthelyi-hegység
Lovász János
Kerékpártúra Heves megyében
Gergely Laci
Dömötör gyerektábor
Jakab Évi
Kerékpáron együtt a vadászokkal Szekszárdi-d. Veisz Zsuzska/Decsi Béla
XX. EKE vándortábor, Alsójárán
Török Erzsi
Demeter éjszakai kerékpáros
Veisz Zsuzska/Decsi Béla
Moldva vízitúra
Adorján Józsi
Bakony
Adorján Józsi
Ormánság
Török Erzsi
Országos kék Bükk
Gergely Laci
Demeter Gyalogló Nap, Dél-Mezõföld 10 km
Adorján Józsi
Tihany
Wollner Pali
Zselic
Török Erzsi
Vértes
Péter Imi
Mikulás-túra és évzáró
Jakab Évi

kellemes idõtöltés, de egészségmegõrzõ szerepérõl már
könyvtárnyi tanulmány látott
napvilágot. Nemrég olvastam
az interneten:
„Az erdõk és más természetes, zöld környezetek csökkentik a stresszt, javítják a kedélyállapotot, csökkentik az agreszszivitást és fokozzák az általános boldogság érzését. Az erdei séta ezenkívül az immunrendszerünket is erõsíti azáltal, hogy növeli a ráksejteket elpusztító természetes ölõsejtek
aktivitását és számát. A természetben gyorsabban csökken a
vérnyomás, a pulzusszám, az
izomfeszültség és a stresszhormonok száma. A zöld környezetben a depresszió, a düh és az
agresszivitás is mérséklõdik, a
gyerekeknél pedig enyhülnek a
figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar tünetei.” (forrás:
www.lifenetwork.hu). Lépj hát
te is az egészségedért!
A természetjárók részletes
éves programját a www.dmtr.hu
oldalon olvashatod, a nyomtatott programot, az ún. kisfüzetet
kérd a túravezetõktõl!
Jakab Albert

A 21. ESZI Duna-Sport Kupa
alsóház legjobbja – az ötödik – az FC
Fabrostone együttese, mely csapatot a
kiváló kapustréner (Hornyák Laci) egy-

FOTÓ: MOLNÁR

Idén a legkevesebb csapat, s a legtöbb
NB I-es résztvevõ jellemezte a legrangosabb Paks környéki (s talán Tolna megyei) téli tornát! Köszönhetõ ez annak,
hogy a zsúfolt versenynaptár miatt nem
indult PSE-s és ASE-s gárda. Több, korábban meghatározó csapat nem vállalta a megmérettetést: a tavalyi bronzérmes Kerék Csárda: (külföldi) munkahelyi elfoglaltság; Borsi: már tavaly sem indult; Kreszpark: több sérült, kiöregedett
játékosok; Galaxy (egykori kupagyõztes)
érdekes kifogás: a régebben minõségi
amatõr torna olyannyira kinõtte magát,
s a profizmus felé haladt, hogy nem vállalták az aktív résztvevõ státuszt.
Decemberben lezajlott az alapszakasz
és a rájátszás. A legtöbb NB I-es játékost
soraiban tudó Tanya Csárda minden mérkõzését magabiztosan nyerte. Talán a fiatal, de ezen a tornán már rutinos erõkbõl
álló ESZI csapata tudta velük a lépést tartani addig, amíg a kevés cserejátékosuk
miatt el nem fáradtak.
A hetedik helyen a fiatal, baráti társaságból most verbuválódott Young
Boys, a hatodik helyen a tisztes helytállást mutató, megyei bajnokságban
szereplõ Madocsa gárdája végzett. Az

ménytúrák, éjszakai kerékpározás, túraverseny, disznótor, farsang, gyaloglónap
és Mikulás-túra. Mindez
együtt olyan programkeveréket alkot, melybõl reményeink szerint minden túrázni szeretõ ki tudja választani a neki tetszõ programot.
És aki szorgalmasan gyûjti
évközben a túrákért járó
pontokat, annak az év végi
jutalom idén is garantált.
Programjaink nyíltak, azokon minden érdeklõdõt szívesen látunk. És ajánlhatjuk
túráinkat kortól, nemtõl függetlenül gyakorlatilag mindenkinek. Az ötévesnél idõsebbek már önállóan is teljesíteni tudják túráinkat, az
ennél fiatalabbaknál még
némi szülõi segítség elkelhet. A legidõsebb túratársunk pedig a hetvenedik
születésnapját is már régen
megünnepelte. Hívunk hát
mindenkit, kicsit és nagyot,
gyertek velünk túrázni! A
programok adottak, ki kell
csak használni a lehetõséget.

FOTÓ: BODAJKI ÁKOS

– Legnagyobb versenyzõi sikeremnek a levelezési sakkban elért
eredményeket tartom. Vezetõként
résztvevõje voltam az 1982-ben az
ASE-nél megalakult sakkszakosztály fokozatos fejlõdésének, az ifjúsági sakkozás beindításának, majd fejlesztésének. A kezdetekkor célul tûztük ki, hogy saját nevelésû fiatal játékosokból alakítjuk ki majdani csapatunkat. Ezt a célt sikerült hosszú
évek munkájával megvalósítani.
Nagymesterekké érett fiataljainkkal
az elmúlt 10 évben az NB I-ben mindig dobogós helyen végeztünk. Kiváló edzõi csapat segíti a szakmai
munkát, amely eredményeként világbajnoki címeket szereztünk Ács
Péter, Berkes Ferenc és Fodor Tamás
révén. Az utóbbi években a sakkolimpiákon paksi játékos is tagja volt
a magyar válogatottnak (Ács Péter, Berkes Ferenc, Vajda Szidónia). Az Országos
Ifjúsági Csapatbajnokságot az elmúlt 15
évben 11-szer megnyertük, amely sakktörténeti rekord. Versenyek szervezésével
is öregbítjük Paks hírnevét: tízszer szerveztük meg az Országos Korcsoportos Bajnokságot, nyolc alkalommal a rangos
Marx György sakk emlékversenyt.

kori ificsapatának zömébõl válogatták
össze. A „kisdöntõ” (3. helyért) óriási
csatának ígérkezett, hiszen a rájátszás-

ban sem bírt egymással a Spaten Sörpatika és az ESZI csapata (akkor csak rávezetéses büntetõkkel dõlt el a mérkõ-

A Magyar Természetbarát Szövetség Gyalogtúra Bizottság Verseny Albizottsága
2010-ben is kiírta az országos természetjáró tájékozódási csapat- és egyéni bajnokságot. Az ünnepélyes eredményhirdetésre november közepén került sor a Tájékozódási Túraversenyek Rendezõinek
és Résztvevõinek Találkozóján, Tiszaújvárosban.
A versenyekben az idén is képviseltették magukat a paksi sportolók, akik a
Demeter Egyesület színeiben indultak.
A 2010. évi Országos Természetjáró Tájékozódási Csapatbajnokság végeredménye: A36 Kategória: 2. „Demeter” csapata,
Demeter Egyesület, Paks (Jakab Albert, Bányai László, Berdál Ilona, Korom László,
Jakab Éva, Aranyos Dániel, Nyúl Erzsébet).
A50 Kategória: 3. „Partosok” csapata,
Demeter Egyesület, Paks, ill. Völgység TE,
Bonyhád (Wollner Pál, Dománszky Zoltán, Nagy-Batiz Erzsébet, Péter Imre, Bakonyi Ilona, Gyõrfi Mónika).
5. „Turisták”, Demeter Egyesület, Paks
(Kókai Péter, Mihályi Zsolt)
Az országos csapatbajnokságon 2010ben összesen tizenegy versenyt bonyolítottak le az ország különbözõ helyein, melyek: Bakancsos Atom Kupa, Rezét Kupa,
Varsányi Kupa, Encián Kupa, Napernyõ
Kupa, Eplényi Éjszakai Verseny, Eltájoló
Kupa, ElSant Õszi Kupa, Zemplén Kupa,
Zöldpont Tájékozódási Túraverseny, Mátra Kupa.
A 2010. évi országos egyéni bajnokság
végeredménye:
Nõk: 6. helyezett: Jakab Éva. Férfiak:
2. helyezett: Dománszky Zoltán. 3. helyezett: Kókai Péter. 15. helyezett: Jakab
Albert.
Az egyéni bajnokságban öt verseny szerepelt: Velence Kupa, Hollós Kupa, Eltájoló Kupa, ElSant Kupa, Kadarka Kupa.
Wollner Pál

A „városi”
A tavalyi kiírásnak megfelelõen idén a
Paks városi amatõr teremfoci-bajnokságot már két osztályban (a paksi terembajnokságok történetében elõször) rendezik
az ESZI csarnokban.
Az „A” osztályban 12, a „B”-ben pedig
9 csapat részvételével január 8-án kezdõdtek a mérkõzések (9-19 óra között).
Minden eddiginél nívósabb bajnokságot
láthat a sportszeretõ paksi közönség,
hiszen a szabályok adta lehetõséget (csapatonként négy igazolt játékos nevezhetõ)
a legtöbb csapat kihasználja. Az alapszakasz osztályon belül körmérkõzéses formában zajlik, ezt a rájátszás követi majd.
Az „A” osztály két utolsója kiesik, a
helyére a „B” osztály elsõ két csapata
kerül. Díjazás és játékszabályok a tavalyihoz hasonlóak.
Bajnokavatás március elején várható,
ezután következhet a sportcsarnok
felújítása.
Boa András
zés!). Azonban a döntõk napján az
ESZI-s csapat sok futással és jó helyzetkihasználással biztosan szerezte meg a
harmadik helyet.
A fináléban a két õsi rivális – neves
NB I-es játékosokkal teletûzdelt – Plakész
(Éger, Böde, Fiola) és Tanya Csárda
(Bartha, Buzás, Gévai, Horváth, Nagy I.,
Mészáros, Szabó, Tamási) csapata gigászi
küzdelmét láthatta a teltházas közönség.
A remek kapusteljesítmények mérkõzésén mindkét csapat kiadott magából mindent, s a rendes játékidõ döntetlenje mellett a mérkõzés csak a hosszabbításban
dõlt el a jobb cseresorral rendelkezõ Tanya Csárda javára.
A jól szereplõ csapatok idén is komoly
tárgyjutalmat kaptak a Paksi Atomerõmû Zrt. és a Duna-Sport Kft. felajánlásának köszönhetõen.
Egyéni díjak: a gólkirály Nagy István
(Tanya Csárda), legjobb játékos a higanymozgású csapattárs Fröhlich Roland; a
legjobb kapus Tóth Ferenc (Plakész).
Jövõre megpróbáljuk több környékbeli
csapattal kiegészülve megrendezni a tornát – tájékoztatott Adorján György, az
ESZI DSE elnöke.
Boa András
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Az elõzetes várakozásokat felülmúló teljesítménnyel, 11–3-as
gyõzelem-vereség mutatóval zárta a 2010–2011-es bajnoki év elsõ három hónapját az Atomerõmû SE férfi-kosárlabdacsapata.
Horváth Imre legénysége az Albacomptól idehaza elszenvedett 67–64-es
vereséget követõ nyolc mérkõzését kivétel nélkül megnyerte. Olyan skalpokat gyûjtött be az ASE – sorrendben –
mint a Körmendé (83–76), a Falcoé
(86–76), a Szolnoké (86–71), vagy éppen a bajnok Zalaegerszegé (95–67).
Bár a kosárlabda csapatjáték, de
azért ne menjünk el szó nélkül Brooks
Sales parádés teljesítménye mellett
sem! Az Egyesült Államokból érkezett
center tizennégy összecsapás alapján vezeti az értékindexlistát a magyar NB I A
csoportban. Itt vonják össze azokat a
mutatókat – dobott pont, lepattanó,
szerzett labda, kiharcolt szabálytalanság... –, ami jellemzi a sportágat. Sales
ezen adatok összesítése után áll az élen
36,43-mal. Érdekesség, hogy a lista elsõ tíz helyezettje egyaránt idegenlégiós. A fent említett együttesek legyõzéséhez persze kellettek a többiek is. Kitesz magáért másik három légiósunk,
Hodges, Johnson és a súlyos sérülésébõl felépült Winters is. Jó ezt leírni, hiszen emlékszünk olyan idõszakokra,
mikor a külföldi kosarasok kevésbé
váltották be a hozzájuk fûzött reményeket. Mellettük pedig egyre inkább
ott vannak a magyarok, Kovács, hogy
a cseh-magyar Pavlikról már ne is beszéljünk. Mindig jó egy-két fontos triplára Morgen, és hasznos csapattag
Körtélyesi is. Így lett CSAPAT a csapatból, s ennek köszönhetõ, hogy meghajoltak elõttünk a felsorolt gárdák. A
vezetõedzõ is elégedett a produkcióval,
de nem gyõzi hangsúlyozni: nem vagyunk páholyban, az alapszakasz fele
még hátra van.
– Magasra tettük a lécet, a célunk
nem is lehet más, minthogy a folytatásban is jól szerepeljünk. A tabellán
elfoglalt helyezésekbõl nem szabad
kiindulni, példa erre a Szeged elleni
vereségünk, de az is, hogy Debrecenben is nagyon megszenvedtünk a sikerért. A játékosoknak a táblázat második felében tanyázó csapatok ellen
is fel kell pörögniük, nem elég, ha
csak a pólójukat viszik ki a pályára.
Az élcsapatok ellen mutatott teljesítményre kell törekedni, hiszen – fõleg
idegenben – bárkit érhet kellemetlenség. Az elmúlt két hónapban elért
eredményekkel elégedettek lehetünk,
a játékunkon azonban van még mit
csiszolni.
Vöröss Endre

Évértékelés a kajak-kenusoknál
Az Atomerőmű Sportegyesület kajakkenu szakosztályának elmúlt évéről
Bedecs Ferenc vezetőedző nyilatkozott.
– Melyek voltak a 2010. év legfontosabb eredményei a hazai és a nemzetközi versenyeken?
– Sok nemzetközi eredményt értünk el. Ezek a tavaszi Mol-világkupával kezdődtek, amelyen Boros Gergely olimpiai számban, K-4 1000 m-en állhatott a
dobogó legmagasabb fokára. A Moszkvában megrendezett Ifjúsági Európa-bajnokságon Somorácz
Tamás szintén olimpiai számban, K-2 200 m-en lett
hatodik. A felnőtt VB-n Boros Gergely váltóban ötödik, majd a Főiskolai VB-n K-4 200 m-en első, K-2
200 m-en második helyezést ért el. Szeptemberben
a Maratoni Világbajnokságon Kiszli Vanda és Fenyvesi Réka párosban második lett. A kiváló nemzetközi eredmények mellett számos magyar bajnoki címet nyertünk maratonon és síkvízen.
– Kik kerültek be a korosztályos válogatottakba?
Ifjúsági korosztályban Kiszli Vanda, serdülőben
Molnár Balázs, Vakar Alexander, míg a kölyök
korosztályban Koleszár Zoltán.
– Mi volt a felkészülés éves stratégiája? Bevált-e?
– A téli alapozás (úszás, futás, tanmedence,
konditerem) után márciusban vízre szálltunk. A tavaszi hosszú evezéseket a Domboriban rendezett
alapozó edzőtábor követte. A versenyszezon nagy
részében a Dunán készültünk, hetente egyszer pályaevezésre leutaztunk Domboriba. Az év főversenye, a magyar bajnokság előtt nyolcnapos edzőtáboron vettünk részt, szintén Fadd-Domboriban.
– Mekkora volt az érdeklődés a nyári napközis
táborok iránt?
– A nyári napközis táborokat idén is nagy érdeklődés kísérte. Ezek egyik célja, hogy a már nálunk

sportoló gyerekeknek egész napos elfoglaltságot
biztosítsunk (napi kettő edzés, ebéd, játékos
sportfoglalkozások). Másik célja, hogy azok az új
gyerekek, akik szeretnének megismerkedni a kajakozással, kenuzással, ezt a nyári szünetben
megtehessék. Idén hétről hétre 50-60 gyerek
vett részt a táborban, ebből 10-20 új résztvevő. A
tábor hatására szeptembertől nagyjából tíz gyerek szeretne rendszeresen nálunk sportolni.
– Milyen infrastrukturális fejlesztések valósultak meg a csónakházban?
– Főszponzorunk, a Paksi Atomerőmű Zrt. támogatásának köszönhetően idén is sok új hajóval és
lapáttal tudtuk bővíteni az eszközparkunkat. A legértékesebb hajó egy maratoni kajakpáros, mely
lehetővé tette a maraton vb-s ezüstérem megszerzését. Jelenleg egy 100 négyzetméteres
konditerem épül a régi faház helyén, amely nagy
segítség lesz a felkészülésben.
– Úgy látom, hogy a sárkányhajóedzések, mint
a csónakház új szolgáltatása, egyre népszerűbbek az atomerőmű dolgozói körében.
– Igen, az atomerőmű egyre több dolgozója jár le
sárkányhajózni. A versenyeredmények is bíztatóak: A Magyar Kajak-kenu Szövetség által szervezett Sárkányhajó Roadshow döntőjében, melyet a Szegedi Sárkányhajó-világbajnokságon
rendeztek, az atomerőmű csapata a második
helyen végzett. Az Iparági Sárkányhajó-verseny
döntőjébe jutott négy hajóból három az atomerőmű csapata volt, melyek az első, a harmadik
és a negyedik helyen végeztek.
– Milyennek értékeled az elmúlt évet?
– Összességében sikeres évet zártunk, ami az
eredményeken túl a csónakház mind népesebPrancz Zoltán
bé válásában is tükröződik.

Sport 2010
A PA Zrt. vezetése kiemelt feladatának
tartja a hazai verseny- és a szabadidõsport
fejlesztését, a jó eredményeink megtartását és sportolóink szponzorálását. Nagy
jelentõséget tulajdonít a Magyar Olimpiai Bizottsággal (MOB) fenntartott együttmûködésnek: Pekingben már aranyfokozatú fõtámogatójaként állt olimpikonjaink
mögött. A közvélemény elõtt sem ismeretlen az ASE neve, amely olimpiai bajnok
cselgáncsozót, többszörös olimpiai érmes
kenust, sakkolimpián remekül szereplõ
versenyzõket adott a nemzetnek. A névadó
szponzor büszke a sokszoros bajnok és
kupagyõztes kosárlabdacsapatára, és támogatja Paks élvonalbeli labdarúgócsapatát is, amely stabil tagja az elsõ osztálynak.
Több támogató – köztük az ASE sportolóinak felkészülését biztosító PA Zrt. –
segítségével a MOB megjelentette a „Sport
2010” címû színvonalas évkönyvét. A közel hatszáz oldalas kötet elsõsorban ötkarikás szemszögbõl válogat a 2010-es év
eseményeibõl, de rávilágít az év más fontos eseményeire is. A lenyûgözõ felvételekkel teli könyv nem csupán azért fontos,

mert a sportkedvelõk számára nyújt színvonalas összegzést, de alkalmas arra is,
hogy egy fiatal kezébe kerülve sportolásra sarkallja. E kiadvány az Alexandra
könyvesboltokban kapható.
Sipos László

Különleges élményben lehet részük
azoknak, akik 2011. január végéig ellátogatnak a Karbantartó és Gyakorló Központba megbeszélésre, képzésre, vagy
csak körülnézni. Az atomerõmû(vek)
üzemeltetését, az ott dolgozók mindennapjait, a gyakran felmerülõ komoly és
szintén nem ritka tréfás helyzeteket mutatja be karikatúráin Alekszej Kovinyev
szakmai hitelességgel, emberi közvetlenséggel, fanyar, abszurd humorral.
Alekszej Kovinyev az ukrajnai Energodarban, a zaporozsjei atomerõmûben dolgozik, amely hat VVER-1000 típusú blokkjával a legnagyobb Európában. Kovinyev
egész életét az atomenergiának szentelte,
de szakmai munkája mellett megmutatta
humoros és mûvészi oldalát is. Az atomerõmûvekrõl szóló Az egész blokk és a
Végtelen mûszak címû könyvek szerzõje,
amelyekben humor és abszurd,
elbeszélések, rövid történetek,
tréfák és anekdoták szerepelnek. Az atomerõmû-karikatúrákban új mûvészeti eszközökkel és új, nemzetközi szinten
folytatja a humor és az abszurd
hagyományát.
A karikatúra-kiállítás Ukrajnán kívül járt már Csehországban, Franciaországban, NagyBritanniában, Oroszországban,
Szlovákiában és most Magyarországon. A képeket a magyar közönség elõször az MNT Nukleáris Technika
Szimpóziumán láthatta 2010. december
2–3-án a paksi Erzsébet Nagy Szállodában.
A rajzokból ízelítõ és a szerzõrõl információ
a www.wuro.eu.org/album honlapon található.
Alekszej Kovinyev így foglalta össze karikatúráival kapcsolatos gondolatait: „Temérdek atomerõmû mûködik a világon.
Mindegyikben van atomreaktor és turbóge-

A névleges teljesítmény ellenőrzése

nerátor. Van személyzet, amely a berendezéseket mûködteti, és vannak vezetõk, akik
a személyzetet irányítják. Elképzelhetetlen
az atomerõmû blokkvezénylõ nélkül, ahonnan szinte minden ellenõrizhetõ. A dolgozók leadják és felveszik a mûszakot. Néha
valamit meg kell javítani, néha váratlan
helyzeteket kell megoldani. Az emberek,

akik nélkül az erõmû nagy, embertelen vasés betontömeg lenne, életük nagyobb részét itt töltik el, és másmilyen életet el sem
tudnak képzelni. Egyszóval az atomerõmû
egy egész világ, amelyben mindig történik
valami. Errõl a világról rengeteg könyvet lehetne írni, de minden írásból hiányozna
valami. Ezért, amit nem lehet megírni, azt
megpróbáltam lerajzolni…”
Hadnagy

Szerkesszünk együtt!
Szeretnénk, ha az Atomerõmû újságban megjelenõ cikkek, tudósítások minél jobban kielégítenék olvasóink igényeit. Éppen ezért örömmel várjuk ötleteiket és közremûködésüket. Szeretnénk, ha olvasóink még jobban magukénak éreznék az üzemi lapot azáltal is, hogy valamilyen módon hozzájárulnak annak szerkesztéséhez.
• Szívesen veszünk témajavaslatokat, úgy az üzemi eseményekrõl, munkafázisokról, mûszaki hírekrõl, mint egy-egy munkatárs vagy egy kollektíva bemutatásáról.
• Kérjük, osszák meg velünk azokat az emlékezetes és kedves atomerõmûves élményeiket, melyeket rövid, csattanos történetként, anekdotikus formában közzétehetnénk az újságban.
• Újonnan indított „Ajánljuk munkatársainknak” címû sorozathoz várjuk jelzéseiket, rövid beszámolóikat hazánk tájain tett utazásaikról, hogy ahol jól érezték magukat, munkatársaiknak is telhessen benne kedve.
• Lehetõséget kínálunk mindazoknak, akik készséget éreznek magukban cikkek
írására, hogy csatlakozzanak tudósítóink köréhez.
A szerkesztõség nevében: Lovásziné Anna fõszerkesztõ, 78-82, lovaszine@npp.hu

Vászoly

szerint kiváltképp szemölcsök ellen. A
környezõ erdõk (nagyrészt tölgyes és õsbükkös) számos túraútvonalat kínálnak a
kirándulóknak. Lovaglásra is van lehetõség. Emlékezetes program a falu határában a patak mellett épült régi malomház
felkeresése, amely az eredeti állapotok rekonstruálásával ma vendégfogadóként
mûködik. A kistelepülés virágzását nem
utolsósorban karizmatikus polgármeste-

Alekszej Kovinyev képeinek kiállítása a KGYK-ban

Kedves Munkatársaink, Olvasóink!

Ajánljuk munkatársainknak hazánk tájegységeit
A Balaton-felvidék aprófalvainak egyik
legszebbike: Vászoly. Múltja az Árpád-korig nyúlik vissza, elnevezése is valószínûleg Vazul Árpád-házi herceg nevébõl ered.
A falu nem a vízparton, de ahhoz közel
fekszik, bizonyos pontjairól gyönyörû panoráma nyílik a Balatonra és a Tihanyifélszigetre. A 250 lakosú település, méreteihez képest rendkívül gazdag programkínálattal várja az idelátogatókat. Különösen igaz ez a fõ turistaszezont jelentõ
nyári idõszakra, illetve a „Vászolyi nyár”
néven visszatérõen megrendezett színvonalas kulturális eseménysorozatra. A galéria szinte folyamatosan képzõmûvészeti tárlatoknak és különbözõ kiállításoknak ad otthont. A templomban, a faluház
udvarán, a kultúrházban, illetve az idilli
szépségû környezetben lévõ kis vízi színpadon színházi és zenei produkciókat láthat, hallhat a közönség. De pusztán már
csak végigsétálni a falun is élmény, átérezve a kis utcákból, a sajátos építésû házakból és az erdõk, vizek közelségébõl
áradó hangulatot. A faluban négy forrás
ered egymás mellett, melyek felduzzasztásával egy kis tavat hoztak létre (itt található az említett vízi színpad is). A forrásvíz gyógyhatású, az itteniek elmondása

Az atomerõmû karikatúrákban

rének köszönheti, aki leleményesen aknázza ki az itt rejlõ turisztikai lehetõségeket. Mindezek mellett érdemes megismerni Vászoly környékét is – például Dörgicsét, Pécselyt vagy Mencshelyet, ahová
akár kerékpárral is gyorsan el lehet jutni. Nem messze található a különleges
geológiai látványosságot jelentõ Tûhegy
és a tapolcai tavas barlang.
Prancz Zoltán

Félévet értékelt a vezetõedzõ
„Szimpatikus vesztes"
csapatból kovácsolt
sikeres labdarúgó csapatot 2010 őszén Kis
Károly, a Paksi FC vezetőedzője. A tréner
2008 januárjában érkezett a Fehérvári úti
egylethez, melynél
eleinte segítőként dolgozott. Az ellenfélnézés, és tehetségek felkutatása mellett a napi
munkába is egyre jobban bekapcsolódott, az
akkori vezetőedző, Gellei Imre mellett. A tavaly
tavaszi mélyrepülés edzőváltáshoz vezetett a
PFC-nél, melyet házon belül oldott meg a vezetőség. Kis Károly, aki korábban a Salgótarján, a
Szolnok, a Vác és a Pécsi MFC együtteseit is dirigálta, megkapta a nem épp egyszerű feladatot, a morálisan szétesett társaságot bent kellett tartania az élvonalban.
– Edzői pályafutásom legnehezebb nyolc fordulója várt rám. A gárda már akkor is többször
állt a bravúr küszöbén, ám mégsem tudta átlépni saját árnyékát. A reménybeli három pontokból csak egy sikerült, vagy annyi sem, és a
játékosok is – bár dolgoztak becsülettel –
kezdték elhinni, hogy nem terem babér számukra. Végül a Budapest Honvéd elleni diadal
az utolsó előtti fordulóban bennmaradást ért.értékelt Kis Károly. Az alapvető cél a nyáron

FOTÓ: MOLNÁR

Dobogóról folytatja
az ASE

sem változott. A PFC-hez csak magyar, lehetőleg környékbeli futballisták jöhettek, továbbá a
már meglévő - többnyire fiatal - játékosoknak
még több lehetőséget biztosítani. A nyugodt
felkészülés után az első négy fordulóban felrémlett a „szimpatikus vesztes” csapat képe. A
gárda az FTC és a Szolnok otthonában vereséget szenvedett, míg a Fehérvári úton döntetlent
ért el a DVSC és a ZTE ellen. "
– A fordulópont a Haladás elleni idegenbeli
győzelem volt, ezután egyre jobban hittek magukban és egymásban játékosaim. A Kaposvárt és a Kecskemétet otthonukban vertük,
ahogy az Újpestet és a Vasast is „e két gárdát
nemcsak a gólok számában múltuk felül, hanem játékban is. Az egylet CSAPATKÉNT funkcionál, a szertárostól az ügyvezetőig mindenki
tudja mi a dolga, a sikereket és az esetleges
kudarcokat is jól viselik játékosaim”- tette hozzá Kis Károly.
A jó szerepléshez elengedhetetlen a nyugodt
gazdasági háttér, melyet az önkormányzat, és a
Paksi Atomerőmű Zrt. mellett a további támogatók biztosítanak.
A Paksi FC tehát tizenhat játéknapot követően
28 ponttal a Monicomp Liga 6. helyén áll, egy
pontra a második pozíciótól. A tavaszi fordulókra január hatodikán kezdi meg a felkészülést a paksi zöld fehér egylet, a bajnoki sorozat
február 26-án kezdődik, akkor Debrecenbe látogat Kis Károly együttese.
Faller Gábor

