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Új alapítvány a térségfejlesztésért,
munkahelyteremtésért

Összefogás a régióért

FOTÓ: BODAJKI ÁKOS

Bensőséges házi ünnepségre került
sor Szekszárdon, a PTE Illyés Gyula
Főiskolai Karán június 22-én, ahol
dr. Horváth Béla főigazgató és Hamvas István, a PA Zrt. vezérigazgatója
szándéknyilatkozatot írtak alá a megye és a térség fejlesztése érdekében.
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Az alakuló ülés résztvevőit Hamvas István, a PA Zrt. vezérigazgatója, a kuratórium elnöke köszöntötte, aki bevezetőjében tájékoztatást adott az alapítvány létrehozásának hátteréről és bemutatta a
kuratórium tagjait, Felkai Györgyöt,
dr. Kereki Ferencet, dr. Rappai Gábort és
dr. Szmola J. Ernőt. Kováts Balázst az alapító megbízottjaként mutatta be, aki az
alapítvány létrehozását és működésének
megindítását koordinálta. Ismertette továbbá a felügyelőbizottság összetételét,
melynek tagjai: Csonkáné Kiss Judit,
dr. Igaz Ferenc és dr. Tirjer Nikoletta.
A Paksi Atomerőmű Zrt. a Paks, Kalocsa és Szekszárd által meghatározott térségnek közel 30 éve legnagyobb beruházója, gazdasági vállalkozása és
munkáltatója. Támogatói tevékenysége kiterjed az önkormányzati, a térségfejlesztési területre,
valamint a különböző információs vagy többcélú önkormányzati
társulások és civil szervezetek
munkájának segítésére, továbbá
egészségügyi, oktatási, kulturális, egyházi és sporttámogatásokra. Az atomerőmű – megtartva az
elmúlt évek eredményes megoldásait – határozott egy olyan új

közhasznú alapítvány idei évben történő
létrehozásáról, amellyel koncentráltabb,
még jobban átlátható, kézben tartható támogatási rendszert indíthat el. Az így
életre keltett Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány célja a kedvezményezett területeken megvalósuló térségfejlesztés, az életminőség emelése, továbbá
a munkahelyteremtés. Az alapítói célok
megvalósítása érdekében a Paksi Atomerőmű Zrt. 2014-ig összesen 2 milliárd forint támogatást bocsát az alapítvány rendelkezésére, évente 500 millió forint értékben. Az érintettségi kört a Paksi és Kalocsai kistérség, valamint a Szekszárdi
kistérség egy részének összesen 41 települése alkotja. A támogatások kedvezményezettjei lehetnek az érintett települések önkormányzatai, azok társulásai, a
közigazgatási területükön működő helyi
(községi, városi, megyei) önkormányzati
intézmények, illetve képviseletükben
azok fenntartói, továbbá a főtevékenységük szerint az építő-, a gép- és a villamos
ipari, illetve a kommunális területen dolgozó gazdálkodó szervezetek.
Az ülés további részében az alapítvány
kuratóriumának tagjai a napirendben
meghatározott kérdésekről döntöttek. Elfogadták a szervezeti és működési szabályzatot, a működésének alapját jelentő
pénzügyi szabályzatokat, továbbá a pályáztatási szabályzatot. Kiválasztották az
alapítvány munkaszervezetét, valamint a

különböző szakértői feladatokat ellátó
szervezeteket.
Az alapítvány kommunikációs tevékenységének ellátásával, az arculat kialakításának feladataival Mittler Istvánt
bízták meg.

A támogatásról
Az alapítvány fő céljainak megvalósítása
érdekében elsősorban az új Széchenyiterv 2011. évben megnyíló pályázati eszközrendszerével összhangban az európai uniós forrásokból, magyar társfinanszírozás mellett támogatott pályázataiban való részvételt kívánja segíteni. A támogatás lehetséges formája a kedvezményezettek pályázati lehetőségeinek
elősegítése a pályázatokhoz szükséges
önrész meghatározott részének biztosításával. Az alapító okiratban felsorolt
szakterületeken működő vállalkozások
elsősorban a munkahelyteremtést előtérbe helyező fejlesztésekre, versenyképességük növelésére nyújthatnak be támogatási kérelmet. A pályázatok beadási határideje 2011. augusztus 31. A pályázati felhívás megtalálható és letölthető az alapítvány www.jovonkenergiaja.hu
című honlapján.
Az alapítvány működésében érintett települések a Paksi kistérségben: Bikács,
Bölcske, Dunaföldvár, Dunaszentgyörgy,
Gerjen, Györköny, Kajdacs, Madocsa,
Nagydorog, Németkér, Paks, Pálfa, Pusztahencse, Sárszentlőrinc.
A Kalocsai kistérségben: Bátya,
Drágszél, Dunapataj, Dunaszentbenedek, Dunatetétlen, Dusnok,
Fajsz, Foktő, Géderlak, Hajós,
Harta, Homokmégy, Kalocsa,
Miske, Ordas, Öregcsertő, Solt,
Szakmár, Uszód, Újtelek. A Szekszárdi kistérségből: Bogyiszló,
Fadd, Fácánkert, Szedres, Szekszárd, Tengelic, Tolna.
Lovásziné Anna

A nyitottság jegyében
A paksi atomerőmű célzott biztonsági felülvizsgálatának, az úgynevezett
stressztesztnek a lefolytatásával kapcsolatban hangzott el tájékoztató június 30-án a paksi Erzsébet Nagy
Szállodában a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány alakuló ülését követően, az érintett települések
polgármesterei és egyéni parlamenti
képviselői számára.
A rendezvényen elsőként Mittler István,
a PA Zrt. kommunikációs igazgatója
adott rövid ismertetést a tájékoztató jelentőségéről, a japán fukushimai erőműben bekövetkezett baleset kapcsán
felmerült tanulságok, tapasztalatok tükrében és a hazai körülmények összefüggésében lefolytatandó célzott biztonsági
felülvizsgálatról.

Ezt követően Hamvas István, a PA Zrt.
vezérigazgatója számolt be a paksi atomerőmű biztonságát érintő kérdésekről. Említést tett mindazon biztonságnövelő intézkedésekről, amelyeket 1982-től folyamatosan vezettek be az atomerőműben.
Ezek között szólt az időszakos biztonsági
felülvizsgálatokról, a végleges biztonsági
jelentésről, a súlyosbaleset-kezelés terén
tett fejlesztésekről. Kiemelte a földrengésállóság növelése érdekében korábban elvégzett műszaki megerősítéseket is.
Hamvas István hangsúlyozta, hogy a
célzott biztonsági felülvizsgálatnak a célja azon intézkedések feltárása, amelyek
lehetővé teszik, hogy a paksi atomerőmű
a fukushimaihoz hasonló baleseti szituációban is helytálljon, és a jelenleginél nagyobb védettséget biztosítson. Mint
mondta, az atomerőmű kellő tartalékkal

rendelkezik minden szempontból, köztük
az építészeti és technológiai berendezések tekintetében is.
A továbbiakban ismertette a felülvizsgálat végrehajtásának ütemtervét, az Országos Atomenergia-hivatal számára beadandó jelentések határidejét. A hatóság
Nemzeti jelentés formájában tájékoztatja
az Európai Unión belül működő Európai
Bizottságot, amely szakértőkkel és a helyszíni bizottsággal vizsgálja majd a jelentés realitását.
A paksi atomerőmű a nyitottság szem
előtt tartásával, a közvélemény számára
nyíltan végzi a felülvizsgálatot, és közreadja az információkat. Ezen tájékoztató
megtartásával elsőként hangzott el beszámoló a Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése
részéről a célzott biztonsági felülvizsgálatról.
Lovásziné Anna
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IX. Marx György-sakkemlékverseny
A Paksi Atomerőmű Zrt. támogatásával 2011.
június 16–27. között Pakson, az Erzsébet Nagy
Szállodában rendezték a IX. Marx György-sakkemlékversenyt, hat résztvevővel, kétkörös, tízfordulós, színvonalas viadalban.
Paks büszkeségei: Ács Péter junior világbajnok,
olimpiai ezüstérmes és Berkes Ferenc ifjúsági világbajnok, háromszoros magyar bajnok is részt
vett a versengésben.
Az ünnepélyes eredményhirdetésen a szövetség képviseletében Horváth Tamás alelnök
értékelte a tornát. Kiemelte a játékosok küzdőszellemét, az eldőlt játszmák magas arányát. Elmondta, hogy a közeljövőben a Magyar Sakkszövetség is szeretne a paksihoz hasonló erősségű versenyeket rendezni. A támogató Paksi
Atomerőmű Zrt. nevében Mittler István kommunikációs igazgató adta át a díjakat. Beszédében
kiemelte, hogy a jelentős sportesemények támogatása is hozzájárul az atomerőmű országos
elfogadottságához.
Vidéki Sándor, a torna versenybírája értékelte, összegezte a versenyt, és levonta a legfontosabb tanulságokat. A férfitorna győztese hiba
nélkül játszotta végig a versenyt, a lengyel Wojtaszek Radoslaw mérlege: 6 győzelem, 4 döntetlen. Újabb kiváló szereplésével Berkes Ferenc
a második helyen végzett, így bejutott a 2700
Élő-pont felettiek elit klubjába. Előtte ez csak
Lékó Péternek, Polgár Juditnak és Almási Zoltánnak sikerült. Veretlenül, harmadik helyen
végzett az izraeli Ilia Smirin. A kiváló taktikus
spanyol Salgado Lopez Ivan a torna második felében mutatta meg erősségeit. Viktor Bologan
két nyeréssel kezdett, de utána semmi sem sikerült az eredeti sakkot játszó moldáv bajnoknak. Ács Péter számára nagyon rossz időpontban került lebonyolításra a torna. A Külügyminisztérium munkatársaként a magyar EU-elnökség idején esélye sem lehetett a torna előtti felkészülésre, így is méltó ellenfele volt a riválisainak, többször is nyerésre állt, csak a játszmák végére fogyott el az ereje.
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A Paksi Atomerőmű Zrt. (PA Zrt.) új
alapítványt hozott létre azzal a céllal, hogy támogassa Paks és Kalocsa
kistérségében, valamint a SzekszárdPaks közti területen a munkahelyteremtést, a térségfejlesztést, és elősegítse a lakosság életminőségének
emelését. A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány kuratóriuma 2011. június 30-án Pakson, az Erzsébet Nagy Szállodában tartotta
nyilvános alakuló ülését, melyre
meghívást kaptak az érintett települések polgármesterei és egyéni parlamenti képviselői is.

A nyilatkozatban a paksi atomerőmű kinyilvánítja: kiemelt jelentőséget tulajdonít a
megye egyetlen felsőoktatási intézményéről
szóló szoros együttműködésnek. Az ünnepségen dr. Horváth Béla egyetemi
tanár tájékoztatást adott a főiskola jelenlegi helyzetéről, majd felvázolta a
következő időszak terveit, amelynek
egyik igen fontos eleme a főiskola egyetemi karrá válásának megvalósítása.
Hamvas István vezérigazgató a
paksi atomerőmű környezetébe történő beágyazódásáról szólt, amely azt
mutatja, nincs olyan területe a társadalmi együttélésnek, ahol ne lenne
jelen az atomerőmű. Az atomerőmű
nemcsak a villamosenergia-ellátásban tölt be megkerülhetetlen és nélkülözhetetlen szerepet, hanem az

élet minden területén, legyen szó oktatásról, egészségügyről vagy az épített környezetünk bármely területéről. A vezérigazgató úr szólt az üzemidő-hosszabbítás és a bővítés szükségességéről, mondván: hazánk nincs abban a helyzetben,
hogy lemondhasson az atomenergiáról.
Az ünnepség záróaktusaként dr. Horváth Béla főigazgató azzal az Illyés Gyula-emlékéremmel tüntette ki Hamvas Istvánt, amelyet eddig csak a főiskola alkalmazottai kaphattak meg.
-beri-

A hölgyeknél a torna legfiatalabb résztvevője, az orosz Kashlinskaya Alina győzött. Mádl Ildikó vereséggel kezdett, lassan lendült játékba.
A hajrában akár a bajnoki címet is megszerezhette volna. A verseny esélyese az örmény Lilit
Mkrtchian formán kívül, tőle szokatlan hibákkal
játszott. Rudolf Anna hullámzó partikat produkált, egy szép győzelmet rendszerint két gyenge
teljesítmény követett. A paksi Dudás Eszter a
neki szokatlanul erős mezőnyben is kiválóan ragadta meg az esélyeit. Legyőzte a kétszeres
olimpia bajnoknőt, Mádl Ildikót és a kétszeres
magyar bajnok Rudolf Annát. Teljesítményével
női nemzetközi mesteri normát ért el. A sokszoros belorusz bajnok, Sharevich Anna jó kezdés
után a verseny második felére elfáradt, nem tudta magát túltenni a vereségeken.
Férfi végeredmény: 1. Wojtaszek, 2.Berkes,
3. Smirin, 4. Salgado Lopez, 5. Bologan, 6.
Ács. Női végeredmény: 1. Kashlinskaya, 2.
Mádl, 3. Mkrtchian, 4. Rudolf, 5. Dudás, 6.
Sharevich.
A tornának első alkalommal adott helyszínt a
gyönyörűen felújított Erzsébet Nagy Szálloda.
Magyarországon sehol, a világ más kiemelt versenyei közül is csak nagyon kevés helyen biztosítanak ilyen kiváló versenyzési feltételeket a
sakkozók számára. A versenyzők ezt példás küzdőszellemmel és kiváló játszmákkal igyekeztek
meghálálni. A tornát élőben lehetett követni a
helyszínen, és az interneten is.
A nézők jobb kiszolgálása és a biztonság érdekében a saját honlap mellett két másik internetes portálon is folyamatosan láthatók voltak
a játszmák. A The Week in Chess a legelismertebb sakkhíreket közlő oldal, a német Chessbase oldala a playchess.com a leglátogatottabb
hely az online sakkozók körében. Ez azt jelenti,
hogy naponta több ezren követték a játszmákat
a neten, a napi oldalra „kattintások” száma tízezrekben mérhető.
Reméljük, jövőre következik a jubileumi 10. torna az ideihez hasonló színvonalon. Wollner Pál

2

2011. július

Az MVM alternatív
energiát népszerûsít
a fesztiválokon is
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A Magyar Villamos Művek Zrt. Energia
2.0 elnevezésű kampányának keretén belül – Magyarországon először – egy tisztán megújuló forrásokkal működtetett
„Energiaszigettel” várja a fiatalokat a három legnagyobb hazai fesztiválon.
Magyarország legnagyobb nemzeti
energetikai vállalatcsoportja az Európai
Unió energetikai célkitűzéseit kívánja
népszerűsíteni a fiatalok körében. A Tabán
fesztivál és az Erzsébet téri program után
a Volt, a Balaton Sound és a Sziget fesztivál felé vette az irányt az alternatív energiatér. Illeszkedve az Európai Unió energetikai célkitűzéseihez és az Európai Unió
Tanácsa Magyar Elnökségének hivatalos
záróbulijához, az MVM Energia 2.0 interaktív kiállítása június 29-én startolt a Volt
fesztiválon, ahol idén az alternatív energia
is nagyobb hangsúlyt kapott.
Az MVM „Energiasziget” névre elkeresztelt, közel 100 négyzetméteres kiállítása a buli fergetegében megfáradt fiatalokat alternatív energiával működő „Chill
Out Sarokkal”, napenergiás sörhűtéssel
és mobiltöltős kerékpárral várja. A megújuló energiaforrások mellett a Paksi
Atomerőmű Zrt. interaktív kiállítása is
helyet kapott az MVM szigetén: itt lehetőség nyílik megismerni Magyarország
legtisztább, CO2-kibocsátás nélkül előállított energiáját.
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A stratégia módosult, jövőképünk változatlan
Az elmúlt hetekben a gazdasági média
többször is kiemelt hírként foglalkozott az
MVM-csoport stratégiájának változásával, annak részleteivel. Az MVM-csoport
által középtávra megfogalmazott célok
természetesen hatással vannak a Paksi
Atomerőmű Zrt. működésére is. A Paksi
Atomerőmű Zrt. új kihívásokhoz igazított, aktualizált stratégiáját 2011. július 1jén tárgyalta társaságunk igazgatósága.
Ennek apropóján kerestük fel kérdéseinkkel Hamvas Istvánt, a PA Zrt. vezérigazgatóját.

– Vezérigazgató úr, milyen körülmények indokolták az MVM-csoport, így
a paksi atomerőmű középtávú stratégiájának felülvizsgálatát?

– Az MVM-csoport esetében a versenypiaci helyzet jelentős változása, az
MVM-mel szemben támasztott tulajdonosi elvárásokhoz kapcsolódó új szerepvállalás, valamint a kormányzat energiapolitikai célkitűzéseiből levezethető feladatok teljesítése indokolta leginkább a
felülvizsgálatot. Mindezek hatását természetesen a paksi atomerőműnek is érvényesítenie kell saját stratégiájában.
Legutóbb 2008-ban fogalmaztuk meg a
korábbi stratégiánk alapköveit, ám a működési környezetünk azóta is dinamikusan változott. Többek között markáns változások történtek a villamosáram-piacon
is, amihez feltétlenül alkalmazkodnunk
kellett, egyrészt tehát e változások tették
szükségessé a stratégiánk aktualizálását.
Ezen túl, az üzemidő-hosszabbítás finisébe érkeztünk, az új blokkok építésének előkészítő munkái is olyan előrehaladást értek el, ami miatt tovább kell tekintenünk, terveznünk, ehhez ugyancsak
indokolt volt a stratégia „élethez” igazítása. A legújabb apropót pedig a közelmúltban bekövetkezett fukushimai atom-

erőmű balesete jelentette, a tanulságok hasznosítása újabb kihívást generál számunkra a biztonságos üzemeltetés területén.

vagy akár a humán stratégiánk komplex felülvizsgálta és eszközeinek megújítása. És természetesen a gazdálkodási hatékonyság sikerét az üzleti év
végén az eredmény formájában is meg
kell tudnunk mutatni.

– Összehasonlítva a korábbival, miben más a PA Zrt. aktualizált stratégiája?

– Az előző stratégiai 2008-ban készült
el. Nagy lépés volt akkor a BSC – Balanced Scorecard – módszertan alkalmazása, a stratégiai célok számszerűsítése, az előrehaladás mutatószámokon
keresztüli nyomon követése. A felülvizsgálat az elmúlt évben átdolgozott fo- TLK ARCHÍV
– A célok, illetve azokhoz kapcsolható
lyamat (IST102) alapján zajlott le, gyakorlatilag a stratégiakidolgozás szabványos lé- tézisek alapvetően nem változtak, hiszen
péseit végrehajtva, a menedzsment tagjai- a jövőképünk változatlan, az erőműben a
nak személyes közreműködésével. A do- nukleáris biztonság mindenkori elsődlekumentált stratégia kiegészült, illetve gessége mellett, optimális költségszinten
és műszakilag megalapozottan a termelői
egyes részei hangsúlyosabbá váltak:
• a célrendszer peremfeltételéül szol- kapacitások bővítése mellett a lehető leggáló működési környezet fontosabb té- hosszabb ideig termeljünk villamos enernyezőinek bemutatását és hatásait be- giát. A társadalmi elfogadottság magas
szintjének megtartása mellett stabil és
mutató környezetelemzéssel;
• a stratégiai célok – azok kiegyensú- eredményes működést valósítsunk meg.
Ha a célterületeket tekintjük, akkor
lyozottságát és mérhetőségét is biztosító,
Balanced Scorecard (BSC) módszertan nem változik a biztonság szinten tartása,
szerinti – kialakításával, a célok stratégiai az üzemidő-hosszabbítás megvalósítása,
a működési hatékonyság növelése. Új és
térképen való bemutatásával;
• a célok elérését támogató, a tulajdo- igazán fontos terület az új blokkok építénosi elvárásokkal összhangban megfo- sének, illetve annak előkészületeinek tágalmazott, mérhető stratégiai akciókkal; mogatása.
Amit még hozzátennék, hogy sokkal
• a stratégiai akciókhoz kötődő bierőteljesebben kell koncentrálnunk a megzonytalanságok kockázatértékelésével.
Az aktualizált stratégia előkészítése és lévő – humán, technológiai, gazdálkodási –
dokumentálása során tehát egyszerre tartalékaink mozgósítására, a munkatárigyekeztünk hasznosítani az előző stra- sainkban lévő ötletek, tudás hatékony kitégia készítése és alkalmazása során szer- aknázására, általában a gazdálkodási
zett értékes tapasztalatokat, illetve az szemlélet erősítésére. Ezért célunk a célMVM-csoport stratégiájával való össz- zott biztonsági felülvizsgálat tapasztalatait is hasznosító további biztonságnövelési
hang megteremtésére törekedtünk.
– Mely elemeit tartja legfontosabbnak feladatok kitűzése, az üzemidő-hosszabbía júliustól életbe lépő stratégiának?
tás kapcsán tett erőfeszítéseink realizálása,

Látogatásra érkezett a paksi atomerőműbe június 16-án dr. Józsa István, a Gazdasági Bizottság alelnöke, ellenőrzési albizottságának elnöke; dr. Oláh Lajos, a Fenntartható Fejlődés Bizottság alelnöke; dr. Vadai Ágnes, a Nemzetbiztonsági Bizottság elnöke; dr. Harangozó Tamás
országgyűlési képviselő.

Ngo Duy Ngo vietnami nagykövet országa kereskedelmi és nemzetközi tanácsosának társaságában június 17-én az atomerőműben járt.
Az ázsiai ország orosz technológiával épít atomerőművet, ezért tartották fontosnak megismerni a paksi tapasztalatokat.

Hanna Trojanowska lengyel államtitkár június
20-án érkezett az atomerőműbe Kovács Pál, a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium energetikáért
felelős helyettes államtitkára kíséretében.

Alekszander Tolkacs, az Oroszországi Föderáció
magyarországi nagykövete június 27-én az
atomerőműben találkozott társaságunk vezetőivel.

A 400 ezredik látogató
A paksi atomerőmű Tájékoztató és Látogatóközpontja
1995 szeptemberében nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt. Fennállásának 16. évében, azaz idén fogadta
400 ezredik látogatóját.
Mittler István kommunikációs igazgató köszöntötte az
isaszegi Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményből érkezett Palicska Ágnest,
mint a 400 ezredik látogatót 2011. június 27-én. Az intézmény tanulója egy fényképezőgépet kapott ajándékba,
amit nagy örömmel vett át, hisz – ahogy elmondta – nagy
hasznát fogja venni horvátországi nyaralásakor.
Az isaszegi iskolások, miután Leber Anett vezetésével
bepillantást nyertek a látogatóközpont kilátójából az üzemi területre, és egyórás időtartamban ismertetést kaptak
a kiállítóteremben, mindannyian az atomerőmű vendégei
voltak egy üdítőre és egy csokoládéra.
Kern Dóra

– Vannak, lesznek olyan mérőszámok, amelyek egzakt módon mutatják a stratégia működését, sikerességét?

– Igen, természetesen. A stratégiai
célok elérése érdekében akciókat fogalmaztunk meg, az akciókhoz rendeltünk olyan objektív mutatószámokat, amelyek alapján értékelhető a végrehajtás sikeressége. Korábban nem voltak
az akciók integrálva, külön programok –
például a Gazdálkodáshatékonysági
Program (GHP) – biztosították a stratégia
megvalósulását. A most kidolgozott akciótervekkel, mutatószámokkal reményeink szerint koncentráltabb, célirányosabb és kontroláltabb lesz stratégia
megvalósítása.

– Melyek a következő lépések a stratégiai elfogadása után?

– Természetesen a módosított stratégiánk üzeneteit, elvárásait igyekszünk a
szervezet minden szintjén, minden munkatársunkhoz eljuttatni. Ebben a folyamatban a menedzsment tagjainak és a
középvezetőknek is fontos szerep jut. Céljainkat a velünk együttműködő partnereink felé is el kell, hogy juttassuk. A megvalósítás előrehaladását az akciók előrehaladásán keresztül természetesen folyamatosan nyomon követjük. Fontos
szempont, hogy a külső és belső működési környezetünk változásaira időben
képesek legyünk reagálni, tehát az erre
vonatkozó adatgyűjtéseket és elemzéseket is napirenden kell tartanunk.
Medgyesy

Az MVM regionálisan meghatározó,
integrált energiaipari csoport kíván lenni

Vendégeink voltak
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Igaz, hogy az atomerőmű blokkjain végrehajtott teljesítménynövelési program
már a múlt évben befejeződött, de a záróünnepséget június 24-én tartották. Az Erzsébet Nagy Szállodában rendezett ünnepségen Szőke Larisza projektvezető köszöntötte a megjelenteket, és megköszönte munkájukat. Hamvas István vezérigazgató köszöntőjében méltatta a projekt teljesítményét, és hangsúlyozta a csapatmunka fontosságát, amely nélkül már
elképzelhetetlen a biztonságos üzemeltetés és a kihívásoknak való megfelelés.
Megköszönte a teljesítménynövelés érdekében végzett egyéni teljesítményeket,
amelyet a menedzsment egy erre az alkalomra készített, névre szóló bronzplakettel honorált. A plakett Farkas Pál szobrászművész alkotása, amelyen megjelenik a 2009-ben kapott Innovációs Nagydíj
kisplasztikája is.
-beri-
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Projektzáró ünnepség

Növekedési pályára áll a Magyar Villamos Művek Csoport – jelentette ki Baji
Csaba elnök-vezérigazgató a nemzeti
energetikai holding sajtótájékoztatóján.
A cél, hogy az MVM már középtávon
erős, sikeres, regionális szinten is megkerülhetetlen, integrált nemzeti energetikai vállalatcsoporttá váljon, úgy,
hogy támogassa a kormányzat energiapolitikai célkitűzéseit.
Dr. Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési
miniszter szerint a közel egy időben elkészülő Nemzeti Energiastratégia és a
szektor meghatározó nemzeti vállalata,
az MVM Zrt. középtávú vállalati stratégiája egységes fellépést eredményeznek, az elhatározott kormányzati és vállalati intézkedések így egymást erősíthetik. Az MVM-csoport középtávú stratégiáját ismertető sajtótájékoztatón bejelentették, hogy a társaságcsoport a következő két és fél évben 50-60 milliárd
forinttal növelné működési eredményét,
és pozitív hozzáadott értékkel (eva) számol. 2020-ra a stratégia 250 milliárd forintos EBITDA-t tervez.
„Az MVM kiemelt szerepet visz majd
a Nemzeti Energiastratégia megvalósításában, a kormány ezért is támogatja a
társaságot a kitűzött növekedési és regionális fejlődési pályán” – mondta dr. Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter
az MVM középtávú stratégiája ismertetésére rendezett sajtótájékoztatón. A
nemzeti energetikai társaságcsoport középtávú stratégiájában lefektetett célok
az intenzív, organikus növekedést tartalmazzák konkrét számokkal, akciótervekre lebontva. A növekedés inorganikus fejlődési lehetőségeit az MVM a piaci helyzet folyamatos elemzésével határozza meg.
Baji Csaba, az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója elmondta, erős, sikeres,
integrált, a regionális piacon is meghatározó nemzeti vállalatot építenek,
amely támogatja a kormányzat energetikai céljainak megvalósítását, vagyis az ellátásbiztonságot és az energiafüggőség csökkentését, az energiatermelés és -szolgáltatás fenntartható fejlesztését. A társaságcsoport stratégiája ugyanakkor a tágabb nemzetgazdasági fejlesztéseket is segítheti, hiszen a

magyar vállalatok versenyképességének növelése mellett beruházásai végrehajtásába beszállítóként bevonhatja
a hazai kis- és középvállalatokat is. Ezzel az MVM-csoport növelheti a foglalkoztatást, s élénkítheti a magyar gazdaságot.
Az elnök-vezérigazgató szerint a vállalatcsoport stratégiája világos, egyértelmű,
ellenőrizhető és megvalósítható. Három fő
pillére a versenyképesség növelése a hazai szabályozási változásokhoz való gyors
alkalmazkodás által, az egyre hatékonyabb működés, valamint az értékteremtő magyarországi és regionális növekedés. Előbbi azt jelenti, a társaságcsoport
a szabadpiac és az egyenlő verseny elve,
valamint a hazai és uniós jogszabályok
maximális tiszteletben tartása mellett, az
ország energetikai ellátásbiztonsága érdekében folyamatosan követi a nemzeti
szabályozást, és él a kínálkozó lehetőségekkel. A stratégia második pillére alapján az MVM-csoport működésében meghonosítja a nemzetközi legjobb gyakorlatokat, a fogyasztók és a tulajdonos érdekeinek védelmében kiaknázza az integrált vállalatcsoporti működés kínálta szinergiákat.
A középtávú stratégia harmadik pillérével kapcsolatban Bács Zalán, az MVMcsoport stratégiai vezérigazgató-helyettese úgy fogalmazott, a növekedés legfontosabb konkrét lépései a paksi atomerőmű 20 éves üzemidő-hosszabbítása
és későbbi bővítése, a megújuló energiaforrások hasznosítása, a csoport belépése a földgáz-nagykereskedelmi és földgázszállítási piacra, a regionális, elsősorban nyugat-balkáni és romániai terjeszkedés, valamint további, elsősorban
innováció- és diverzifikációalapú fejlesztések lehetnek.
Mindezen beruházások eredményeképpen az MVM-csoport működési eredménye 2013-ig 50-60 milliárd forinttal nőhet. Ugyanezen időszak során a társaságcsoport gazdasági hozzáadott érték
(eva) mutatója a korábbi negatív tartományból pozitívba fordul. A társaságcsoport EBITDA-mutatója 2020-ra elérheti a
250 milliárd forintot (jelen értéken mintegy 940 millió eurót). (MVM Zrt. sajtóközleménye, 2011. június 14.)
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Konzultációs nap az MTA
Izotópkutató Intézetében
A Nukleáris Újságíró Akadémia ez
évi harmadik konzultációs napjára
a Magyar Tudományos Akadémia
Izotópkutató Intézetében került sor.
A program hat, rendkívül magas szintű,
vetített előadásból és az intézet egy-egy
reprezentatív berendezésének helyszíni
megtekintéséből állt.
Elsőként dr. Wojnárovits László intézeti
igazgató tájékoztatója hangzott el az intézet történetéről és általános tevékenységéről. A hallgatók megtudhatták, hogy az alapítás 1959-ben történt, de a munkavégzés
már ezt megelőzően is zajlott. Az intézet az
évek során több, kisebb-nagyobb változáson ment keresztül. Ilyen volt például a
kutatási, termelési és az üzleti, kereskedelmi tevékenység szervezeti szétválasztása, valamint a hatósági feladatok átadása az Országos Atomenergia-hivatal részére. Az intézet jelenleg a kutatást végző
osztályokból (felületkémiai és katalízis, izotóp alkalmazási, sugárhatás-kémiai, sugárbiztonsági, nukleáris kutatási) és a gazdasági részlegből áll. Az itt dolgozó kutatók által közreadott tudományos publikációk, valamint az ezekre hivatkozó külső
tudományos publikációk száma imponálóan magas. A kutatói létszám: 55 fő. Ebből: 1 fő akadémikus, 10 fő az MTA doktora, 21 fő rendelkezik PhD, illetve kandidátusi fokozattal, a fiatal (35 év alatti) kutatók száma 17, a nemzetközi tudományos
bizottsági tagok száma 7, 6 fő tagja valamilyen nemzetközi folyóirat szerkesztőségi bizottságának, ebből 1 fő a Radiation
Physics and Chemistry főszerkesztője.
A második előadó dr. Baranyai Lajos volt,
aki az anyaintézményből 1993-ban levált
Izotóp Intézet Kft. (www.izotop.hu) által kutatott, illetve előállított radiogyógyszerekről adott ismertetést. Szó esett többek között
arról, hogy a nukleáris medicina keretében
alkalmazott radiogyógyszerek – azaz radioaktív anyagokat tartalmazó gyógyszerek – egyaránt szolgálhatnak diagnosztikai és terápiás célokat. Az eljárás alapja,
hogy a szervezetben a betegségre (gyulladásra, rosszindulatú elváltozásra) utaló fokozott sejtműködés helyén, illetve egyes
szervspecifikus izotópok esetében az adott
szervekben felgyülemlenek a szervezetbe
juttatott radioaktív anyagok. A diagnosztika esetében ezeknek a dúsulásoknak a kimutatása, térképszerű kirajzolása történik
a kibocsátott részecskék detektálása által,
ezért elég a kisebb aktivitású anyagok használata. A terápia során azonban a beteg sejtek elpusztítása a cél, ezért nagyobb aktivitású gyógyszerekre van szükség.
A harmadik, dr. Szentmiklósi László ál-

tal tartott előadás témája a hidegneutronokkal végzett elemanalitika volt. A módszer a sugárzásos neutronbefogáson alapul. A mintát neutronokkal sugározzák
be. Az atommagok által a neutronbefogást követően kibocsátott gamma-fotonokat detektálják, amelyek energiája és intenzitása hordozza az elemanalitikai információkat. A módszer főbb alkalmazási területei: kémia, anyagtudomány, geológia, archeometria, ipar, nukleáris technológia, safeguards.
Ezt követően dr. Szeles Éva beszélt a természetben szétszóródott nukleáris anyagok vizsgálatáról, felderítéséről. A környezetben található nukleáris anyagok forrásai: kísérleti atomrobbantások; nukleáris
balesetek, természeti katasztrófák; dúsítóés reprocesszáló üzemek tevékenysége, leszerelése; terroristatevékenység. Az alkalmazott nukleáris anyagok felügyelete, valamint a talált, lefoglalt nukleáris anyagok
detektálása és karakterizálása nukleáris
biztosítéki rendszer és nukleáris törvényszéki analitika keretében történik.
Dr. Kelemen András „Dozimetriai módszerek alkalmazása a nukleáris biztonság
növelésére” címmel tartotta meg előadását. Témájának legfontosabb gondolatai:
saját fejlesztésű TL-doziméterchipek alkalmazásával sikerült meghatározni a paksi atomerőmű hermetikus terében, magas
hőmérsékletű környezetben a dóziseloszlást. Retrospektív dozimetriai módszerek
meghonosításával és továbbfejlesztésével
hétköznapi anyagokat alkalmazva mód
nyílott a besugárzottság kimutatására.
Végül dr. Lázár Károly beszélt a nagy aktivitású nukleáris hulladékok végleges elhelyezésével, illetve az izotópmigrációval
kapcsolatos kutatásokról és eredményekről,
amely az előző témához hasonlóan ugyancsak közelről érinti az atomerőművet.
A konzultációs nap a roncsolásos és kvázi-roncsolásmentes analitikai vizsgálatokra szolgáló ICP-MS berendezés (a képen),
valamint a Budapesti Kutatóreaktor hidegneutron csatornájának, illetve az ehhez kapcsolódó mérőhely megtekintésével zárult.
Az MTA Izotópkutató Intézetéről további információk: www.iki.kfki.hu.
Prancz Zoltán

A Nemzeti Energiastratégia egyik
fontos része az ország hosszú távú
(20-30 éves) villamosenergia-ellátásának kérdése. Ehhez a megbízható,
mindig az igénybevételkor rendelkezésre álló, megfizethető árú és külső
nyersanyagszállításoktól független,
valamint környezetkímélő forrásokra van szükség.
Ezeket a sokszor egymásnak feszülő és
egymásnak ellentmondó követelményeket nem könnyű teljesíteni. A villamos
alapterhelésben jól alkalmazható atomerőműről Magyarország nem mondhat le,
hiszen ezeknek a berendezéseknek az
éves rendelkezésre állása 90 százalék felett van, a hazai termelés legolcsóbb forrásai, üzemanyaga kis helyen elfér, és
akár évekre előre is jól készletezhető. Az
atomerőművek működésük közben nem
bocsátanak ki szén-dioxidot, ami a klímavédelem szempontjából felbecsülhetetlen előny. Az Európai Unióban ma működő atomerőművek annyi szén-dioxidot
takarítanak meg, amennyit az unióban
közlekedő gépkocsik kibocsátanak. Vagyis, ha leállítanánk az összes európai
uniós atomerőművet és annyi szén-dioxidot akarnánk a légkörbe juttatni, mint
ma, akkor valamennyi gépkocsit ki kellene vonni a forgalomból.
A fukushimai reaktorok balesete után
számos országban hirtelen és politikai
konjunkturális érvekre alapozott döntések születtek az atomenergiáról való le-

mondásról. Nem lehet nem észrevenni,
hogy a három leginkább érintett országban (Németország, Svájc és Olaszország)
az antinukleáris közhangulat szorosan
kötődik a kormányok általános kritikájához. Németországban a kormány két fontos tartományi választás előtt hozott atomerőmű-ellenes döntéseket. Olaszországban a népszavazás főleg a Berlusconi-féle politika elutasítását célozta, s nem változtatott azon a helyzeten, hogy ott egyetlen atomerőmű sem működik.
Magyarországon is egyes antinukleáris csoportok megpróbálják kétes értékű közvélemény-kutatási adatokkal
azt a látszatot kelteni, hogy nagymértékben változik az emberek véleménye
az atomenergiáról. Ilyen az Ipsos North
America nemrég közzétett felmérése az
atomenergia támogatottságáról. Hogyan lehet azonban olyan adatokban
megbízni, amelyek internetes szavazás
útján próbál meg következtetéseket levonni. Ráadásul, a felmérésben részt
vevők jutalompontokat gyűjthetnek, és
ezeket bizonyos feltételek mellett akár
pénzre is válthatják. Minderről bárki
meggyőződhet, ha az Ipsos Access Panels honlapjára kattintva. A közvélemény-kutatásnak megvannak az általánosan elfogadott szabályai, és az
ilyenfajta internetes szavazás nem tartozik az elfogadott módszerek közé.
Sokszor lehet hallani, hogy a megújuló energiaforrások és az energiahatékonyság növelése megoldja az ellátás
kérdését. Jó lenne, ha igaz lenne, de a té-

nyek mást mondanak. Például Németországban a szélerőművek beépített kapacitása 2008–2010 között 3500 MWtal növekedett, a szélkerekekkel termelt
áram mennyisége viszont ez idő alatt 10
százalékkal csökkent. Szélerőművet építeni mindenkinek jó, nem csak Németországban, máshol is. Jelentős beruházási támogatást lehet rá kapni, a megtermelt csekély mennyiségű áramot az
átlagárnál jóval drágábban el lehet adni, mert erre is van támogatás. Az ilyen
befektetés – a közpénzekből történő, illetve a fogyasztókra hárított támogatásnak és nem a technológia előnyeinek
köszönhetően – hamarosan pénzügyileg megtérül, csak az energiaellátás
nem oldódik meg.
Egy reális energiastratégia valamennyi forrással és lehetőséggel megalapozottan számol, és igyekszik felhasználni azok valamennyi előnyét.
Ugyanúgy helytelen lenne a következő
évtizedek áramellátását csak az atomenergiára alapozni, mint ahogy helytelen azt hinni, hogy a megújuló források
képesek lesznek minden környezetterhelést eltüntetve elegendő villamos
energiát termelni. Ezért úgy véljük,
hogy az elkövetkező ötven évben az
atomenergiának meg kell tartania jelenlegi szerepét a magyar gazdaságban.
Ehhez pedig mind a meglévő paksi
blokkok üzemidejének meghosszabbítására, mind pedig új blokkok építésére szükség van.
Magyar Atomfórum Egyesület

Új utakon a létesítményi tűzoltók
Az Erzsébet Nagy Szálloda adott otthont 2011.
június 15–16-án a Létesítményi Tűzoltóságok
Országos Szövetsége (LTSZ) tanácskozásának. A kétnapos szakmai összejövetel alkalmából a résztvevők megtekintették az atomerőművet, bepillanthattak az atomerőműves
lánglovagok mindennapjaiba, megismerkedhettek felszereltségükkel, felkészültségükkel,
speciális munkájukkal is.
Udvardi Sándor, az LTSZ elnöke lapunknak elmondta: 2010 novembere óta önállóak, addig az önkéntes tűzoltókkal voltak egy szervezetben. A különválásra azért volt elsősorban szükség – mondta az elnök –, mert egészen más aspektus jellemzi a két területet.
Más kihívásokkal kell megküzdenie egy olyan
tűzoltóságnak, mely sokszor a létéért küzd,
munkatársai csakis szeretetből, szabadidejük rovására végzik tevékenységüket, és mással egy olyan szervezetnek, ahol az infrastruktúra rendelkezésre áll. Mint Udvardi Sándor leszögezte: önálló szervezetté válásuk
megteremtette annak lehetőségét, hogy a létesítményieket foglalkoztató gondolatok, sikerek, feladatok mentén tartsák meg szakmai napjukat.
Ezt erősítette meg Bőhm Péter parancsnok, az
Atomerőmű Tűzoltóság (AT) vezetője is, aki kollégáival egyetemben szívesen látta vendégül

a laktanyában kollégáikat. Sokan el is jöttek
Paksra, hiszen testközelből láthatták az atomerőművet. Az üzemi területi látogatáson hatvanhárman vettek részt. A paksi helyszín mellett szólt a minden igényt kielégítő elhelyezés
is, ahol a szállás és étkezés mellett számos, a
tűzoltókat érdeklő előadásra is sor került.
Az egyik ilyen volt az AT által kifejlesztett döntést elősegítő mobil vezetésirányítási pont bemutatása. A gépkocsira szerelt informatikai
rendszer nagy szolgálatot tesz a kivonuló egységek támogatásakor. A berendezést a szoftver fejlesztője, Noskó Zsolt (ügyeletes tiszt,
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság)
és Schreiner István, az AT tűzoltási és műszaki mentési vezetője mutatta be. István elmondta: a mobil vezetési pont 2010-ben
épült fel, és nagyon jók a tapasztalatok: gyorsabbá és biztonságosabbá válhat a beavatkozás. A vezetési pont számítógépeiben fo-

lyamatosan frissítik az adatokat, így az internetkapcsolat híján is használható. Bőhm Péter arról számolt be, hogy léteznek ugyan hasonló rendszerek, mint például az atomerőmű
védett vezetési pontja, de azok fixek, nem
mobilak. „Nem találtunk olyan megoldást,
amely a helyszínen segít a beavatkozó kollégáknak” – magyarázta az okát, miért volt
szükség saját fejlesztésű rendszerre.
A kétnapos rendezvényen szó esett a fukushimai balesetről is. A témáról Radnóti István, a
Paksi Atomerőmű Zrt. biztonsági igazgatója
adott elő, aki részletesen kitért az ottani tűzoltók nehéz és veszélyes körülmények közötti munkájára is.
Érdekes témának bizonyult a Vakok Intézetének
előadása, ahol arról volt szó, miként sajátították
el a képzésen részt vevő tűzoltók a sötétben
(például füstben) tájékozódás képességét. A
turnus végén egyértelművé vált, hogy fontos
lenne minél több tűzoltót kiképezni a vakon tájékozódás rejtelmeire. (Bőhm Péter ennek kapcsán elmondta: 2012-ben több AT-s kolléga is
részt vesz egy-egy ilyen kurzuson – a szerző.)
Érdekes és tanulságos volt a Mol algyői gázüzemében bekövetkezett gázrobbanás tapasztalatainak levonása éppúgy, mint a „Tűzoltói beavatkozások talajszint alatti helyiséVöröss Endre
gekben” című előadás.

A Teller-könyv bemutatója az Akadémián
Nagyobb sajtótájékoztatókra jellemző vendégsereg gyűlt össze Hargittai István „Teller” című
könyvének bemutatójára a Magyar Tudományos
Akadémia könyvtárában június 15-én. A hallgatóság soraiban a paksi atomerőmű is képviseltette magát: Hamvas István vezérigazgató
mellett az Atomerőmű újság stábja is jelen volt.
Hargittai István az MTA rendes tagja, és a
könyvhöz kapcsolódó kutatást is az ennek megfelelő alapossággal, gondossággal végezte. Nem
véletlen, hogy bevezető beszédében Pálinkás József MTA-elnök többször is a „különleges” szóval
utalt a műre, melynek az előszavát is ő írta. Szerinte a „Teller” olvasmányos kötet, mely „egy különleges ember különleges életét” mutatja be. Az
elnök méltatta a híres, magyar származású tudós
munkásságát, és mint a „diktatúrák kérlelhetetlen ellensége” aposztrofálta őt. Pálinkás József
szerint nagy előnye a könyvnek, hogy nem mond
ítéletet, és maga a szerző is így vélekedett: „Nem
szabad, hogy egysíkú Teller-képünk alakuljon ki.”
A kötet célja is az, hogy „objektív Teller-képet
nyújtson át” az érdeklődőknek.
A szerző megköszönte „Paks segítségét”, majd
elmondta: fontosnak tartotta azt, hogy a Teller-

ről keringő legendák, tévedések, téveszmék közül néhányat eloszlasson. Részben ezért is született a „Teller”. A kiadó képviselője elmondta: a
másfél millió leütést tartalmazó első kiadást 800
példányban jelentették meg, de remélik, hogy
több kiadást is megél majd a „Teller”.
Hargittai István újságunknak az alábbiak szerint nyilatkozott a könyv keletkezéséről:
– Amikor „Az öt világformáló marslakó” című
könyvet írtam az öt, nagy magyar fizikusról, Teller Edét találtam a legellentmondásosabbnak,
akiről úgy gondoltam, hogy róla külön is kellene
írni, és feloldani azt a rettenetes polarizált hozzáállást, amit szinte mindenki képvisel. Ismertem személyesen is Teller Edét, és mindent elolvastam, amit csak el lehetett olvasni róla.
Mint ember, rendkívül ellentmondásos volt. A
barátait szerette, és értük mindent megtett volna, de ha valakiről úgy érezte, hogy akadályozza céljai elérésében, akkor kíméletlen tudott lenni. Mint tudós, egyértelműen nagy embernek,
nagyszerű fizikusnak mondható. Nagyon kevés
olyan magyar van Magyarországon és külföldön,
aki annyira magyarnak vallotta magát nemcsak
szavakban, hanem tettekben is, és ami nem

csökkentette zsidóságának és amerikaiságának tudatát sem.
Én magam kutató vegyész, egyetemi tanár
vagyok, és tudományos területem sok mindenben találkozott Teller Ede érdeklődésével, elsősorban fizikai-kémiai, azon belül a molekulaszerkezet-kutatás területén, ezért ilyen szempontból is volt köztünk rokonság, és más vonatkozásban is nagyon közel éreztem magamat
hozzá.
Simon Zoltán–Wollner Pál
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A telt házas előadás során – ahol számos
érdeklődőnek már csak állóhely jutott –
a szakember részletesen beszélt a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ)
kéthetes japán tényfeltáró útjáról.
A delegációt a brit nukleáris hatóság feje, Mike Weightman vezette, és három
csoportból állt: az első csoport a külső
kockázatokkal foglalkozott, a második
biztonsági elemzésekkel és súlyosbalesetkezeléssel, a harmadik pedig baleset-elhárítással és sugárvédelemmel.
A küldöttség magas szintű fogadtatásban részesült: találkoztak a miniszterelnök-helyettessel, és jelentős médiaérdeklődés kísérte látogatásukat. A NAÜ fotósa kapott engedélyt fényképek készítésére, melyet a japán ellenőrzés után a delegáció felhasználhatott.
A főigazgató-helyettes véleménye szerint „nem megalapozottak a vádak, hogy
bárki bármit eltitkolt volna”. Szerinte a
helyiek a helyzetet próbálták megoldani,

méghozzá az adott körülmények mellett
a lehető legmegfelelőbb módon.
Lux Iván elmondta: a japán partnerek
nyíltak, kooperatívak voltak, és munkájukra az elhivatottság, valamint a professzionalizmus volt a jellemző. Intézkedéseik jó szervezettségről tettek tanúbizonyságot, hosszú távú óvintézkedéseik
pedig jelentős hatással bírnak. Bár a kialakult helyzetet megfelelően kezelték,
bizonyos NAÜ-ajánlásokat nem vettek figyelembe, ami hozzájárult az eseménysorozat súlyosságához.
Az OAH-s vezető még hozzátette: sok
pénzbe fog kerülni a világ szinte minden
atomerőművének (beleértve Paksot is) a
Fukushima nyomán megkívánt új biztonsági intézkedések végrehajtása, de ha
a nukleáris ipar „képes felvenni ezt a terhelést”, akkor az „nagyon jó” lesz a világ
számára.
Simon Zoltán
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„A 3. és 4. blokk között szálltunk ki
a buszból” – mondta Lux Iván, az Országos Atomenergia-hivatal (OAH) főigazgató-helyettese a paksi atomerőmű irodaépületében június 30-án tartott élménybeszámolóján. Nem akármilyen blokkokról van szó, hanem a
Fukushima Daiichiban lévőkről.

Atomenergia nélkül nem oldható meg
Magyarország hosszú távú, biztonságos és
környezetkímélő villamosenergia-ellátása
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Lux Iván paksi élménybeszámolója
a japán tényfeltáró útról
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USA: CSAK KÖZÉRTHETŐEN
Az Országos Atomenergia-hivatal amerikai
megfelelője, a Nuclear Regulatory Commission új kampányt indított el, melynek
célja az, hogy közérthető módon és nyelven
tájékoztassa az érdeklődő lakosságot az
atomenergetikával kapcsolatos hírekről,
történésekről. Mindez egy, a szövetségi hivatalokra vonatkozó 2010-es törvény követelményeinek megfelelően történik. A
honatyák által elfogadott passzusok kimondják, hogy a szövetségi intézményeknek tisztán, röviden, egyszerűen, értelmesen és jól szervezett módon kell kommunikálniuk. Kerülniük kell ugyanakkor a zsargont, a redundanciát, a félreérthetőséget
és a nehéz megérthetőséget. Az NRC elnöke, Gregory B. Jaczko kijelentette: „A
transzparencia ügynökségünk egyik vezérelve. Bár ügyelünk a biztonságra és a levédetett információk megóvására, arra törekszünk, hogy nyíltak és világosak legyünk
minden kommunikáció során. Műszaki
ügynökség lévén néha precíz, tudományos
terminológiát kell használnunk, de amikor
csak lehetséges, arra ösztönözzük munkatársainkat, hogy érthető, zsargonmentes
angol nyelven írjanak.” (Forrás: U.S. Nuclear Regulatory Commission)

Diákújságírók az erőmûben
A SÉTA-tábor diákújságírói a paksi
atomerőműben jártak június 20-án. A
diákok számos ismeretet szerezhettek
a Tájékoztató- és Látogatóközpontban,
és kérdéseket tehettek fel az atomerőmű vezetőinek, melyekre Hamvas István vezérigazgató, Süli János vezérigazgató-helyettes és Mittler István
kommunikációs igazgató válaszolt. A
tábor fiatal újságírói ezt követően üzemlátogatáson is részt vettek.

Dunaszentgyörgyi hírek
A HELYI NYUGDÍJAS-ÉRDEKSZÖVETSÉG

2011. május 14-én Tápiószelére látogatott a
XIV. nemzetközi és országos nyugdíjas-találkozóra. A rendezvény programját hazai és vendégcsoportok fellépése gazdagította. A civil
szervezet 20 tagja örömmel vett részt a színvonalas és emlékezetes programon.

Bátya település Bács-Kiskun megyében
helyezkedik el a Duna bal partján. A község Budapest és Baja felől az 51-es főúton
közelíthető meg. Kalocsától délre mindössze 6 kilométerre van. A falura a mezőgazdasági termelés jellemző. Főbb produktum a paprika, a fokhagyma és a káposztafélék. A település horvátországi
testvérkapcsolatnak örvend a hasonló nevű – az Adriai-tenger partján fekvő – Baćina községgel. Lakói rendszeres résztvevői a község programjainak és viszont.
A községnek már több rendezvénye lezajlott az első félévben. Farsang idején a
Horvát Kisebbségi Önkormányzat által

A nemzetközi Duna-nap alkalmából a Vidékfejlesztési Minisztérium árkádsorában A természet ölelése címmel nyílt meg június 29-én
Vincze Bálint kollégánk, a PA Zrt. grafikusának,
tipográfusának kiállítása.

Mindhárom fenti dunaszentgyörgyi civil szervezet vezetősége ezúton is köszöni a Paksi
Atomerőmű Zrt. támogatását, melyet rendezvényeik lebonyolításához felhasználtak.
GYNYP

mezfedéssel, megelőzve ezzel a további
problémákat. A község központjában lévő
tér felújítására is sor került térkövezéssel,
csapadékvíz-elvezetéssel. Ez az esztétikai
gondokon túl a parkolási problémát is
megoldotta remélhetőleg hosszú időre.

Kikötő és játszótér
épül Meszesen

Dunapataj életében meghatározó jelentőségű
események történtek az elmúlt hónapban.
Június 21-én került sor az „Orvosi rendelők infrastruktúrafejlesztése” című projekt zárórendezvényére, a felújított, korszerűsített épület ünnepélyes átadására, a történelmi egyházak általi
megszentelésére. A beruházás 2010 nyarán indult, mely során orvosi eszközöket, gépeket, bútorokat szerzett be az önkormányzat. Idén tavaszszal elvégezte az épület külső felújítását, korszerűsítését, valamint az udvar zöldfelületté alakítását. A projekt megvalósításával az önkormányzat
hosszú távú célja, hogy az egészségügyi alapellátások (felnőtt- és gyermekháziorvos, fogorvos),
a labor, a védőnői és a gyermekjóléti szolgálat
korszerű infrastruktúrával rendelkező épületben

legyenek hozzáférhetőek, a lakosság teljes körű,
jól szervezett, minőségi, magas színvonalú egészségügyi alapellátást kapjon korszerű és hatékony
feltételrendszerek kialakítása mellett.
Június 22-én adták át a polgármesteri hivatal épülete melletti ingatlanon a Környezet és Operatív
Program keretében elkészült kerékpártárolót. A
tároló 50 kerékpár befogadására alkalmas, fedett, időjárás- és lopásvédett. A pályázat célja az
volt, hogy lehetőséget teremtsen az önkormányzat
dolgozói és a hivatali ügyeiket intéző ügyfelek számára, hogy napi szinten kerékpárral közlekedjenek. Ez a projekt elősegíti, hogy a kerékpározás ne
csak egyszerű közlekedési forma legyen, hanem
életstílus is, amely része az egészséges életmódnak és a környezettudatos magatartásnak.

III. Gerjeni Duna-Rock Találkozó
Gerjenben zajlik az élet! A nagy népszerűségnek örvendő gerjeni lovasnapok
után úgy tűnik, még egy rendezvényre figyelt fel a környék. Idén harmadszor került megrendezésre június 17–18-án a
Gerjeni Duna-Rock Találkozó. Az 1500 látogató közül közel 200-an motorral érkeztek. A rendezők évről évre próbálják
színvonalasabbá tenni a műsorkínálatot,
illetve annak környezetét. A paksi atomerőmű által biztosított nagy sátor kellő védelmet nyújtott az esetleges rosszabbra
forduló időjárás ellen.
A 11 fellépő zenekar a klasszikus
rockzene kedvelőit célozta meg. A bulin
fellépett az Ismerős Arcok, Cry Free/Deep
Purple Coverband/, Rudán Joe Akusztik, LORD, Rubicon, KUGLI, Tankocska,
Invader, WU2, Electric Soul és az ABS ze-

nekar. Szombaton 10 órától indultak a
programok a tolnai Várta Hagyományőrző Egyesület ébresztőjével és az egész
délelőttöt átfogó hétpróbaversennyel,
amely nagy sikernek örvendett. A rendezvényen egész hétvégén megtekinthető volt egy kiállítás is, mely Gerjen
800 éves évfordulójára emlékezett fotókkal illusztrálva, megismerkedhettek
az érdeklődők a fazekasság rejtelmeivel
Kozák Éva gerjeni fazekas által, voltak
halászhálók, varsák, régi bútorok, kerámiák.
Szombaton 11 órától Végh Tamás streetfighter magyar bajnok szórakoztatta a közönséget színvonalas műsorával.
14 órától vette kezdetét a motoros felvonulás, körülbelül 100 motorossal, a menet egészen Faddig vonult, ezzel igen

nagy feltűnést keltve mind a gerjeni,
mind a faddi nézők előtt. Mindent egybevetve a rendezvény jól sikerült, az időjárás is kedvezett, reméljük jövőre még többen látogatnak majd ki Gerjenbe, a DunaRock Találkozóra, hogy jó zenék mellett
jól érezzék magukat.

2012. április 30-ig kell befejezni a kalocsai
Meszes üdülőterületen azt a fejlesztést,
melynek részeként kishajókikötő, illetve
egy játszótér is megépül. A beruházás során megújulnak a területen elhelyezkedő
önkormányzati üdülők és csónakházak is.
RITMIKUS
GIMNASZTIKA

A Ritmikus Gimnasztika országos
döntőjét június
11-én rendezték,
Pécsett.
Paksról a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola csapata 2., a Deák
Ferenc iskoláé 3.,
a Bezerédj iskoláé
4. helyezést ért el.
Gratulálunk
a
szép eredményekhez!

Újra világbajnok
A Csillagshow művészeti vezetője, dr. Czárné Nagy Ildikó öt fővel, Karsai Grérával,
Papp Veronokával, Samú Adriennel, Kókai Flórával és Bach Balázzsal indult el a
június 24–26-án rendezett modern táncsportok világbajnokságára. Tíz műsorszámmal jutottak be a versenyre, ahol fantasztikus eredmények születtek: 1 világbajnoki cím, 1 ezüstérem, 2 bronzérem,
2 negyedik helyezés, 1 ötödik helyezés,
1 hatodik helyezés, 1 nyolcadik helyezés,
1 kilencedik helyezés. Világbajnok: Karsai Gréta és Papp Veronika.

Gastroblues
Fesztivál
FOTÓ: MOLNÁR GYULA

AZ AL-DUNA RÉGIÓ, a Pécsi Székesegyház
Nagycsaládos Egyesület és a Nagycsaládosok Dunaszentgyörgyi Egyesülete nagyszabású rendezvényt szervezett június első szombatján. A regionális nagycsaládos napra a tagegyesületek küldöttségei látogattak el. A házigazda dunaszentgyörgyiek sport- és szabadidős, valamint kézműves-foglalkozásokat,
kulturális és turisztikai jellegű programokat
szerveztek a hazai és vendégcsoportok aktív
részvételével.

szervezett „Rác Préló” és a „Rozmaring”
népdalkör „Hordósirató, bőgőtemető” estje és júniusban a falunap.
Augusztus 6-án lesz a legnagyobb rendezvény, a III. Fokhagymafesztivál, aminek évről évre növekszik a népszerűsége
nemcsak a helyiek körében, hanem a
messziről idelátogatók között is. Itt minden korosztály megtalálhatja a neki való
elfoglaltságot, a főzni szeretők pedig megmérethetik magukat egymással.
A községben a közelmúltban két, nagyobb felújítás történt. A sportcsarnok
évek óta beázó tetőborítását sikerült lecserélni teljes egészében, korszerű le-

Dunapataji projektek

A „DUNASZENTGYÖRGYÉRT” EGYESÜLET

immáron 14. alkalommal rendezett településszintű gyermeknapot. A helyi hagyományokhoz híven a kézműves-foglalkozásoktól
kezdve a sportvetélkedőkön át sok egyéb szabadidős tevékenységgel próbáltak a gyermekek kedvében járni a szervezők, akik látható módon felhőtlenül szórakoztak. A kedvező időjárás alkalmat adott a kicsik és nagyok által leginkább várt habparti megtartásához is, mely egyben a programot zárta.

Immár harmadik alkalommal rendezte
meg a kalocsai Horvát Kisebbségi Önkormányzat azt a nemzetközi tamburafesztivált, mely mára szakmai körökben is elismerésre talált. A programra Gyurity István énekes és a Vizin zenekar tette fel a
koronát, nagyszerű hangulatot varázsolva
a nézők körében. A fesztivál zárásaként,
a 48-asok terén táncházba várták a gyorslábú vendégeket.

Bátyai híradás

16 SZAUDI REAKTOR JÖN
Szaúd-Arábia 16 reaktort tervez építeni
az elkövetkező 20 évben – mondta Abdul
Ghani bin Melaibari projektkoordinátor. A
költségek terén annyit tudunk, hogy meghaladják majd a 300 milliárd riyalt (80 milliárd dollár). Bin Melaibari elmondása szerint 10 év múlva már meglesz az első két
reaktor, azt követően pedig évente két új
reaktorral bővül majd az állomány. A projektkoordinátor hozzátette: az új reaktorok fogják fedezni a szaúdi villamosenergia-felhasználás 20 százalékát. (Forrás:
World Nuclear News)
TRIPLA LOS ALAMOS-I K+F SIKER
A Los Alamos Nemzeti Kutatóintézet három díjat is elnyert az R&D Magazine
2011-es „R&D 100 Awards” névre hallgató díjai közül. Az R&D angolszász kifejezés a research and development, azaz
kutatás-fejlesztés (K+F) rövidítése. A Chicago Tribune a „feltalálók Oscar-díjának”
hívta az R&D 100 Awardsot, tehát nívós
versenyről van itt szó. A három Los Alamos-i díjazott pedig: egy molekuláris csóva, mely konkrét nukleinsavakat céloz
meg, egy térkitöltő folyadék olajkutak számára, mely összemegy hő hatására és
egy, a korábbiaknál jobb tóriumgyártási
technológia. (Forrás: Los Alamos Nemzeti Kutatóintézet)
Simon Zoltán

Tamburások ünnepe
Kalocsán

FOTÓ: GOTTVALD KÁROLY

Kishírek a nagyvilágból

Immár a tizenkilencedik Gastroblues Fesztivált rendezték Pakson június 27. és július 3. között. A koncertek mellett borbarát-találkozó, főzőverseny és fesztiválfoci színesítette a programot.
A rendezvényről az Atomerőmű
újság augusztus–szeptemberi öszszevont számában, szeptember közepén bővebb tudósítást közlünk.

Kosárlabda-diákolimpia
2011. június 2–5. között rendezték meg a IV. korcsoportos kosárlabda-diákolimpia országos döntőjét, melyen a paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola fiú kosárlabdázói a III. helyet szerezték meg. Az elmúlt 4 tanévben mindig kiharcolták a kosaras fiúk az országos döntőn való részvételt. A mérkőzéseken
Antóni Csanád 197 pontot dobott összesen, teljesítménye alapján beválasztották a döntő „All Star” csapatába. Az elmúlt években a kosarasok munkáját Antóni Józsefné testnevelő és Antóni
József felkészítő edző irányította. A bronzérmes csapat tagjai:
Antóni Csanád, Bárdosi Bence, Kenyeres Ádám, Major Martin, Makai Milán, Meixner Márk, Miholics Bence, Szendi Csaba, Villányi Mátyás, Volf Ernő, Záborszki Márk, Zántó Gergő.

Paksi Harmonikafesztivál
Idén hatodik alkalommal szervezték meg
június 24–25-én a Paksi Harmonikafesztivált. A rendezvény hazánkban szakmailag egyedi, mert a harmonikázó társadalom, illetve a harmonikarajongók különböző rétegeit igyekszik megszólítani. A
harmonikaversenyt most először egy
nemzetközi harmonikásportálon is meghirdették, ennek köszönhetően hazánkon
kívül további nyolc országból több mint
40 versenyző vett részt. Papp Olga főszervező elmondta, hogy a versenyt nemzetközi zsűri bírálta el. Minden program
telt ház előtt zajlott.
Az idei Paksi Harmonikafesztivál,
az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan színvonalas programokkal várta
az érdeklődő közönséget. A fesztivál
ideje alatt több harmonikakiállítás is
volt.
Wollner Pál
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OSZTÁLYTABLÓ: ÖREGEDÉSKEZELÉSI OSZTÁLY
Rátkai Sándor
osztályvezető
Budapesten született, az iskoláit
is ott végezte. A
BME gépészmérnöki karán
szerezte meg a
diplomáját
1983-ban mérnök-matematikus szakon.

– Mitől volt speciális ez a képzés?

– A többi gépészmérnöki szaktól eltérően
lényegesen több és mélyebb mechanikai, hőés áramlástani alapismeretet biztosított.

– Mikor kezdett el dolgozni az erőműben?

– Az egyetem elvégzése után, és elmondhatom, hogy mindig megtaláltak az érdekes
kihívások, feladatok.

– Korábban más szakterületen is dolgozott?

– Kezdetben a 2., 3. és 4. blokkok üzembe helyezésével foglalkoztunk, majd a napi
üzemeltetési problémák megoldásában vettem részt. Később megalakult a műszaki
elemzési önálló csoport, melyet én vezettem.

Baranya Sándor
csoportvezető
Pakson született, az általános iskola után a
szekszárdi Rózsa Ferenc Finommechanikai
és Gépészeti Szakközépiskola gépész szakán
folytatta tanulmányait. 1974–77 között NME
Kohó- és Fémipari Főiskolai Kar Dunaújváros üzemgépész üzemmérnöki szakán szerezett diplomát.

– Mikor került az erőműbe?

– Az erőműbe 1980 júniusában jöttem, az
akkori PAV reaktorosztályán kezdtem el dolgozni.

– Korábban mely szakterületeken dolgozott?

– A főiskola elvégzése után, pályázattal
Kecskeméten a
MEZŐGÉP gyártmányfejlesztési
osztályán kezdtem szerkesztőként, majd 1980
júniusáig tervező voltam.
A pályafutásom
a PAV reakt-

Dr. Pinczés János
vezető mérnök

FOTÓK: BODAJKI ÁKOS

– Milyen szakmai utat jártál
be a jelenlegi
beosztásodig?
– A gimnázium elvégzése és
sikeres felvételi
után Moszkvába vettem az
irányt. 1984-ben
szereztem diplomát a MEI-n (Moszkvai Energetikai Egyetem). További három évig orosz
földön maradtam, aspirantúra, szintén a MEI-n.
Az aspirantúra befejezése óta, 1987 decemberétől dolgozom Pakson, az atomerőműben.
Kezdetben műszaki tanár voltam az ESZIben, majd a főiskolán segítettem sok jelenlegi kolléga tudásának csiszolását. Ezt követően jött egy 10 éves anyagvizsgálói tevékenység a reaktortartályok árnyékában. A humán
területen tett rövid kitérő után öt éve dolgozom öregedéskezelőként.

– Mi a feladatod a jelenlegi beosztásodban?

Feladataink közé tartoztak a hő- és áramlástani elemzések, szilárdsági számítások, beleértve a csővezetékek falvastagságának értékelését. Amikor a csoport betagozódott a
stratégiai és fejlesztési osztályba, akkor az
üzemidő-hosszabbítás előkészítését és a berendezések öregedésével kapcsolatos vizsgálatok elvégzését, irányítását végeztem.

– Milyen tevékenységet végez az osztályuk?

– Az atomerőmű rendszerei, rendszerelemei, épületszerkezetei éppúgy öregszenek,
mint ahogy mi magunk, csak ez utóbbit
könnyebben átérezzük.
Érvényes ez az ember által létrehozott szerkezetekre, gépekre, legyenek azok egyszerűek vagy olyan bonyolultak, mint az atomerőmű. Azok élete a tervezéssel, gyártással, építéssel kezdődik, és a tönkremenetelig, illetve
az üzemeltetésből való kivonásig tart. A kettő között eltelt időszakban a műszaki állapot
a környezet hatására és az üzemeltetésből
származó igénybevételek miatt folyamatosan
romlik, vagyis azok is öregszenek. E folyamatba be tudunk avatkozni, arra alkalmas
öregedéskezelési programokkal.
Az öregedéskezelés ezért igen meghatározó, fontos eleme az atomerőmű élettartam-

orosztályán folytatódott, ahol a már kész
rendszerek mosatását végeztük, és mellette
folytak az atomerőműves speciális képzések, tanfolyamok. A vizsgák után következett
a novovoronyezsi képzés 1981-ben.
1981-ben egy ismerősöm hívott az Erbehez dolgozni, amit elfogadtam, és műszaki
ellenőrként a fővízköri berendezések munkáit szerveztem és ellenőriztem.
1985. november elsején a BERIG primer
gépész osztályán a fővízköri csoport vezetésével bíztak meg, ahol kezdetben műszaki ellenőri tevékenységet végeztünk, majd később az üzembe helyezési munkákat is mi
hajtottuk végre.
1986. december 31-én áthelyeztek a Bővítés-előkészítési Főmérnökségre, változatlan
beosztással, ahol a főmérnök irányításával
készítettük a 2x1000 MW-os bővítés generálorganizációs tervét. A bővítés leállítása után,
1987 októberétől az mffo-n csoportvezetőként
műszaki fejlesztéssel foglalkoztam, szerveztük és bonyolítottuk a cég kutatás-fejlesztési
feladatait. Az idők során az alaptevékenységünk maradt változatlan, az osztály neve változott, először stratégiai fejlesztési osztály
lett, ahol a K+F-en kívül a biztonságnövelő in-

– Jelenlegi munkakörömben a feladatom
az osztályvezető munkájának közvetlen segítése mellett a reaktortartályok és a bennük
lubickoló belső berendezések tényleges és a
koruk miatt várható változásainak figyelése,
elemzése és prognosztizálása. A cél: minden
olyan meghibásodás megelőzése, ami a berendezések korából, elhasználódásából eredeztethető. A 2006-ban alakult osztály munkájához szükséges szabályozási háttér kialakításának koordinálása mellett a kollégák mindennapi munkájának segítése, esetenként a szervezése is feladatom.

– Milyen jellegű kapcsolattartást igényel
a munkád?

– Az öregedéskezelés alapja a társosztályok által elvégzett mérések, ellenőrzések
eredménye, illetve a kor és elhasználódás
miatt bekövetkezett meghibásodások elemzéséből szerzett információ. Mindez azt jelenti, hogy az osztály szakemberei rendszeres kapcsolatban vannak az adott berendezések állapotával összefüggő információkat
„teremtő” és összesítő karbantartó, anyagvizsgáló, berendezésért felelős kollégákkal.
Rendszeres az együttműködés „kifele” is, mivel az osztály által indított szerződések zö-

gazdálkodásának, különösen azon berendezések vonatkozásában, amelyek egyáltalán
nem, vagy csak igen jelentős költséggel cserélhetőek. Ezt ismerte fel a cégvezetés, amikor 2006 nyarán létrehozta az öregedéskezelési osztályt. Fő feladatunknak szabta a
blokkok élettartam-gazdálkodásához kapcsolódóan a szisztematizált öregedéskezelés
kialakítását, azok műszaki programjainak
(öregedéskezelési programok) kidolgozását,
a programok folyamatos fejlesztését a műszaki/tudományos ismeretek beépítésével,
a kapcsolódó K+F munkák koordinálását, és
a cég öregedéskezeléssel kapcsolatos tevékenységeinek műszaki irányítását.

– A napi munkáján kívül van-e egyéb társasági feladata?

– Korábban említettem, hogy a blokkok
üzemidő-hosszabbításának előkészítéséért
személyesen is felelős voltam. Ma már arról
beszélhetünk, hogy ebben az évben kezdeményezni fogjuk az 1. blokk tervezett harmincéves üzemidejének további húsz évvel
való meghosszabbítását, miután elkészültek
a szükséges megalapozó háttérmunkák. Az
üzemeltetési engedély meghosszabbításának hatósági megalapozó dokumentációja
elkészítésével összefüggésben közvetlenül

tézkedések feladatainak műszaki megalapozásával is foglalkoztunk. Majd következett a
fejlesztési és elemzési osztály, ahol az alaptevékenységhez csatlakozott a szilárdsági
számítások véleményezése.

– Mikor került a jelenlegi beosztásába?

– A jelenlegi beosztásomba 2006 júliusában helyeztek, amikor új szervezetként megalakult az osztályunk.

– Bemutatná az öregedésmonitorozó csoport tevékenységét?

– Az erőművi berendezéseink az üzemeltetés során elhasználódnak, amelyet romlási folyamatok okoznak, ezért e folyamatokat
azonosításuk után, szisztematikusan figyelni, vizsgálni és értékelni kell. Az értékelésnél meg kell határozni az öregedéskezelésbe bevont berendezések esetében a tervezett
tartalék nagyságából még az üzemeltetésre
rendelkezésre álló részt, ezért ezen adatok
fontos bemenetek az élettartam-gazdálkodáshoz. A munkát öregedéskezelési programok alapján végezzük.
A csoport végzi a gépészeti kiemelt berendezések öregedéskezelési munkáit, valamint
készíti az értékelő éves jelentéseket az összes
gépészberendezés viszonylatában. Fontos te-

ménél koordinálóként szerveznem, ellenőriznem és véleményeztetnem kell a munkát. Az üzemidő-hosszabbítás egyik kulcsa
annak bemutatása, hogy tisztában vagyunk
a berendezéseinken a kor és elhasználódás
miatt várható folyamatokkal, azok következményeivel. Öregedéskezelési programok
létrehozásával és működtetésével teljesítjük
ezt az elvárást. Mindez azt jelenti, hogy az
üzemidő-hosszabbítás előkészítéséből is jelentős szelet kerül át az öko-hoz, válik részévé az én napi munkámnak is.

– Milyen kihatással van a munkád a nukleáris biztonságra?

– Cél és követelmény az öregedéskezelési
tevékenység vonatkozásában, hogy minden
a nukleáris biztonság szempontjából fontos
berendezés, rendszer esetén a megfelelő
programmal kövesse nyomon a berendezések elhasználódása miatt várható meghibásodásokat előre jelző paramétereket, jelenségeket. Konkrétan a reaktortartályoknál és
a belső berendezéseknél az anyagvizsgálati
osztály, a gépész műszaki osztály és más
szervezetek kollégái segítségével időben észleljük, ha a normál jellemzőktől eltérő adatokat kapunk, biztosítva ezzel, hogy nem kö-

két fontos műszaki területen is segítem az
ÜHP munkálatait: felelős vagyok az öregedéskezelés bemutatásával kapcsolatos fejezet elkészítéséért, amiben a közel száz darab
öregedéskezelési programunk hatékonyságát igazoljuk, valamint azokért a korlátos
időtartamú biztonsági elemzések (KIBE) kiterjesztéséért, illetve ismételt elvégzéséért,
amelyek jelenleg harminc évben korlátozzák az erőmű üzemeltethetőségét. Ilyenek a
reaktortartály sugárkárosodásának értékelése vagy a megengedett terhelési ciklusszámok újraértékelése kifáradás számítások
segítségével.
Egyéb feladataim közé tartozik a gépészeti
rendszerelemek időszakos ellenőrzési ciklusidejének megnövelése, beleértve annak
megalapozó és engedélyezési tevékenységének irányítását, végrehajtását. E feladat fontos eleme a cég gazdaságsági hatékonyságnövelési programjának, amit a műszaki köznyelv az ASME BPVC bevezetése címmel
aposztrofál.

– Milyen szakmai tervei vannak a jövőre nézve?

– Gőzerővel dolgozunk az 1. blokki ÜH
beadványon. Utána a 2., 3., 4. blokkokra
ugyanúgy el kell készülnie a hatósági enge-

vékenység még az öregedéskezelési programok felülvizsgálata és módosítása. A csoport
három főből áll, így a kis létszám miatt mindenkinek van önálló berendezése. A kiemelt
berendezések öregedéskezelését segíti egy
adatbázisrendszer, amelynek folyamatban
van az IMR-be való integrálása. Végzünk még
az üzemidő-hosszabbításhoz szükséges műszaki állapotértékelési feladatokat is. Jelenleg
az 1. blokkal kapcsolatban folynak a munkák,
amelynek végeredményét szeptember végén
kell OAH NBI-hez benyújtani. Itt a hatósági
kapcsolattartás a feladatom.

– Milyen kiemelt társasági feladata van
még?

délykérelemnek, azok megalapozásával
együtt. Aztán az öregedéskezelési programjaink műszaki bázisának fejlesztésén túlmenően tervezem, hogy saját tudásomat is növeljem, és nekiálljak megszerezni a PhD-t.

– Milyen elismerésekben részesült?

– Szerencsére az erőművön kívüli szakmai körökben (külföldön és belföldön egyaránt) ismert a nevem, talán azt is mondhatom, kíváncsiak a véleményemre. Mi sem bizonyítja jobban mindezt, mint az a számos
felkérés, amit az öregedéskezelés és az ÜH
témakörökben kapok. Ez jelenti számomra
a legnagyobb megbecsülést.

– Bemutatná, kérem a családját is?

– A házasságkötésem éppen csak megelőzte a céges munkaviszonyom kezdetét. A
harminc év alatt mindig számíthattam feleségem támogató segítségére. Legnagyobb
kincsünk a lányunk, aki éppen most fejezte
be a mesterképzés első félévét a Corvinus
Egyetemen. Már csak egy vágyam van: sikerekben szárnyaljon túl.

– Mi a hobbija?

– Van egy szenvedélyem: a gazdaság. Szeretem megjátszani a gazdasági tranzienseket, amiből most akad bőven. Mottóm: „Kockázat nélkül nincs veszteség!”
GYNYP

re vonatkozó egységes életrajzi adatbázis létrehozása, amelyet első lépcsőben a kiemelt
berendezésekre alakítanánk ki, és utána bővíteni lehetne a többi (körülbelül 42 000 darab) rendszerelemre is.

– Az atomerőműves pályájáról melyik
eseményre gondol vissza szívesen?

– Az eddigi munkám során rengeteg minden történt, de legszívesebben a főberendezések beszállítására emlékszem vissza,
amelyből jó néhányat szerveztem és irányítottam, de hasonlóan érdekes volt a szerelés
és üzembe helyezés is.

– Bemutatná, kérem, a családját is?

– Milyen szakmai tervei vannak?

– Nős vagyok, feleségem az mtvo emelőgép-felügyeleti csoportját vezeti, két gyermekünk van, lányom frissen végzett pszichológus, fiam az Erbe-nél dolgozik gépész
szakértőként.

– Azt szeretném, ha az öregedéskezelési
tevékenységnek – mint új folyamatnak – a
bevezetése és alkalmazása a gyakorlatban
zökkenőmentesen megtörténne, és integrálódna a napi gyakorlatba. Az öregedéskezelés legfontosabb alapadata az életrajzi adat,
ezért a további célkitűzéseim között szerepel
az öregedéskezelésbe bevont berendezések-

– A vadászat és a horgászat, amelyekre
ugyan egyre kevesebb időm jut, ezenkívül
szőlészkedés és borászkodás, de a hétvégeken szeretek kirándulni a családdal a Dunaparti házunkba, ahová mindig elkísér két,
szeretett vizslám is.
GYNYP

vetkezik be váratlan, veszélyt jelentő esemény, meghibásodás.

többször a konferenciákon folyó vita és beszélgetés keretében lehetséges.

– Szeretek „szabadúszóként” dolgozni. Ez
azt jelenti, hogy előre tervezve a várható feladatokat megpróbálok úgy előkészülni, hogy
ne kerüljek az idő szorításába akkor, amikor
a feladat „beesik”. Szeretek a háttérben dolgozni. Az igazi kihívás számomra az, hogy a
háttérből, saját ritmusomnak megfelelően
felépített munkával is egyre hasznosabb és
értékelhetőbb eredményt produkáljak. Ehhez egy-egy területen hosszú évekre van
szükség, de egyszer talán sikerül.

– Egy mérnök számára a legfontosabb
szakmai célkitűzésnek tartom a szellemi
frissesség megőrzését, az új dolgok iránti fogékonyságot. A jelenlegi munkám kapcsán
szeretném segíteni azt, hogy a munkánk belecsiszolódjon az erőmű egészébe úgy, hogy
hasznos és logikus működő rendszer alakuljon ki. Hosszabb távon (sajnos nem száz
évben, hanem csak 99-ben gondolkodva)
olyan rendszerezett tudást szeretnék összegyűjteni, amellyel – ha lesz hozzá egészség,
és lesz rá igény – még sokáig tornáztathatom
az agysejteket.

– A napi munkavégzésen kívül az ÜHP-be
delegáltak részmunkaidőben, ahol zömében
véleményezési munkát végzek.

– Mi jelenti a munkád során a legfőbb érdekességet?

– Szükséges-e a feladataid ellátásához továbbképzés, s ha igen, akkor milyen képzések, tréningek?

– Szakmai szempontból elengedhetetlen
számomra a szakirodalom megismerése, a
hazai és külföldi konferenciákon történő
részvétel. A munkánkhoz kapcsolódó igazi
kérdésekre legtöbbször nincs és nem is lesz
pontos válasz, mert még a legegyszerűbb
azonosnak tűnő szerkezetek esetén sem egyformán „múlik az idő”. Az új tudományos
eredmények megismerése, megértése leg-

– Mi a hobbija?

– Milyen szakmai célkitűzéseid vannak?

– Mi a hobbid?

– A hobbi és szabadidő kérdése számomra sosem egyszerű. A gyerekneveléstől kezdve a házimunkán át a kapálásig, fordításig
mindent szívesen végzek. A legtöbb ember
úgy van vele, hogy holnap biztosan jobb lesz,
másképp lesz. Akkor majd sokat fogok túrázni, olvasni és ezernyi olyan dologgal foglalkozom majd, ami száz másik életbe sem
férne bele.
Prancz Zoltán
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eróziós, korróziós folyamatok kiértékelésére
a COMSY programot működtetjük (régebbi
közismert nevén WATHEC), amely segítségével feltárjuk csővezetékeink gyenge pontjait, azon méréseket tervezünk, majd a mérési eredményeinket visszacsatoljuk a programba, és így pontosabb képet kapunk azok
műszaki állapotáról. Szilárdsági, törésmechanikai és kifáradási elemzéseket is végzünk és végeztetünk a rendszerelemek integritása, szilárdsága biztosítása érdekében.
Valamennyi átalakítás, illetve műszaki elemzés során készült dokumentáció (koncepcióterv, műszaki terv, kiviteli terv, elemzés...)
szilárdsági, kifáradási, törésmechanikai számítási részleteinek felülvizsgálata és jóváhagyásra történő előkészítése is a mi feladatunk. Ezeket a feladatokat gyakran operatív jelleggel végezzük Jantner István kollégámmal. A vállalaton belül elsősorban a
műszaki, a biztonsági és a karbantartó szervezetekkel állunk szoros kapcsolatban, de
zsűriken, megbeszéléseken további szervezetekkel is gyakran ülünk közös asztalhoz.
A karbantartás idején a csővezetékek kapcsán a kiértékeléseket naponta végezzük, és
adjuk tovább a jegyzőkönyveinket. A külső
vállalkozók, tervezők esetében véleményez-

– Értékelő, elemző tevékenységet végzünk
az atomerőművi rendszerek, rendszerelemek öregedési folyamatainak nyomon követésére. A feladatunk a kiemelt rendszerek
esetén a főjavításoknál, illetve az egyéb üzemi eseményeknél az információk, tapasztalatok gyűjtése, rendszeres értékelése viszszacsatolása az öregedéskezelési programokba (SÖKP). Az öregedéskezelést a csővezetékek vonatkozásában körülbelül 20 éve
végezzük. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy
a csővezetékeken kijelöljük a vizsgálandó
részeket, majd az anyagvizsgálatok után elvégezzük ezek szilárdsági kiértékelését.
Szükség esetén javítást, cserét ajánlunk. Az

Szakmák az atomerőműben

Süveges Gyula László
vezető hegesztő
– Mióta dolgozol az atomerőműben, mivel
foglalkozol jelenleg?
– 1988. március 1-jével kerültem a céghez.
Előtte a Gyár- és Gépszerelő Vállalat bölcskei
kirendeltségénél dolgoztam hegesztőként. Itt
az erőműben eltérő átmérőjű, falvastagságú,
saválló, szénacél, átmeneti és alumínium csővezetékek hegesztésével, a különböző automatahegesztésekkel, dugózásokkal, nikkelgyűrűk hegesztésével foglalkozunk. A nikkelgyűrűk hegesztése, a gőzfejlesztő dugózása
vagy a szivárgás-ellenőrző rendszer csővezetékeinek hegesztése mind különleges eljárásnak minősül, e munkák elvégzéséhez egyedi
minősítések kellenek. A gőzfejlesztők dugózását a speciálisan erre a feladatra készített automata hegesztőgépekkel végezzük. A reaktorok főosztósíkjának nikkeltömítéseiből, a gőzfejlesztők búvónyílásainak szintén nikkel tömítőgyűrűiből éves szinten több 100 darabot
hegesztünk. Ezekkel nagyon nehéz dolgozni,
mert pillanatok alatt túlhevíthető az anyag, és
megfolyhat. A nikkel és ötvözeteinek hegesztésénél a belső feszültségek csökkentése céljából fokozottan oda kell figyelni a hegesztéshez használatos elektróda átmérőjére, hajlásszögére, az alkalmazott áramerősségre, a hőmérsékletre.

– Milyen emlékezetes feladatot sikerült
végrehajtani?

– Az évek során elvégzett munkák közül kiemelném a fő elzáró tolózárak membráncseréit, melyet az összes blokkon végrehajtottunk.
Ennek kapcsán Finnországban, Loviisában is

Generációk
a szakmában
Édesapjához hasonlóan Németh András is gépi forgácsolóként kezdte pályafutását az atomerőműben. Jelenleg a karbantartási igazgatóság szerviz főosztályán, a gépész szerviz osztály, fejlesztő művezetői egységénél technológus. A pálya átörökítéséről, szakmai tapasztalatairól, jelenlegi feladatköréről kérdeztem.

– Édesapád jelenleg nyugdíjas, mióta dolgozott az erőműben?

– 1976-ban, az erőmű alapításakor került a
céghez, amikor a benti nagy forgácsolóműhely
még csak kialakulófélben volt. 2002-ben művezetőként vonult nyugdíjba.

– Téged mi motivált leginkább a pályaválasztás során?

töltöttünk három hetet, ahol a finn kollégákat
segítettük tapasztalatainkkal, mivel nálunk
korábban zajlott le a főelzáró tolózárak membráncseréje. Az 1-2. blokkon, a gőzfejlesztők
tápvíz elosztó kollektorainak kiömlőcsonkjainál a 90-es évek elején tapasztalt nagyszámú
meghibásodás miatt, mind a 4 blokkon elvégeztük a tápvízfúvókák cseréjét.

– Milyen a kapcsolat a kollégákkal?

– Munkatársaimmal nagyon jó a kapcsolatom. Mikor ide kerültem, 65 fővel indult az
egységünk. Később többeket érintett a kiszervezés, valamint sokan elmentek nyugdíjba, így
a művezetői egységben ma már csak négyen
dolgozunk hegesztőként.

– Család, hobbi?

– Két gyermekem van, fiam idén végzett az
ESZI-ben gépésztechnikus szakon, lányom 17
éves, kereskedelem-marketing szakon tanul
Szekszárdon. A munkám a hobbim is, ezért a
hegesztéssel kedvtelésből is foglalkozom. Régebben versenyszerűen sakkoztam, országos
versenyeken indultam, megyei első osztályban 5-6 évig csapatban is játszottam. Nagyon
szeretek hajózni a Dunán, Tolna megyében
Dunaföldvár és Paks között nagyon sok szép
partszakasz és homoksziget van. Remek kikapcsolódás a családdal, barátokkal ezek valamelyikén megállni, sütni, főzni, beszélgetni.
Kárpáti Viktor
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A paksi atomerőműben alkalmazott szakmákat
bemutató sorozatunkban jelen alkalommal a
karbantartási igazgatóság szerviz főosztályán, a
gépész szerviz osztály hegesztő és tömörtelenségelhárító művezetői egységhez látogattunk.

– Gyerekkoromban édesapám hobbiként
motorozott, motorokat javított, amihez rendszeresen maga esztergált egy-két alkatrészt,
szerelési segédeszközt. Ezeket látva kíváncsi
voltam, vajon hogyan készíthette őket. Apám
látta ezt, az ő javaslatára kezdtem meg a gépi
forgácsoló szakon belül az esztergályos szakmát tanulni Szekszárdon, az – akkori nevén –
505. Sz. Ipari és Szakmunkásképző Iskolában.
Már az első pár hónap után nagyon megtetszett ez a mesterség. 1990 februárjában a szakma kiváló tanulója versenyen 5. lettem. Mivel
a versenyen az első 9 helyezett jeles osztályzatot kap és mentesül az adott versenyrésznek
megfelelő vizsgarész letétele alól, ezért ezt követően én is megkaptam a szakmunkás-bizonyítványt.
Ezután áprilisban az erőmű forgácsolóműhelyébe kerültem, ahol két műszakban dolgoztam, pont ellentétes műszakban édes-

– A munkátoknak bizonyára jelentős biztonsági vonatkozásai vannak.

– Minden számítást, tervellenőrzést szabványok mentén végzünk, ezzel biztosítjuk a
biztonságot. Az atomerőmű rendszerei, rendszerelemei nukleáris veszélyeztetettség
szempontjából különböző biztonsági osztályba vannak sorolva. A számításokat úgy
kell végezni, hogy minél veszélyesebb osztályról adunk értékelést, annál nagyobb biztonsági tényezőket kell alkalmaznunk. Fő feladatunknak tekintjük, hogy akár saját elemzésről, akár külső vállalkozók számításairól
van szó, mindig biztosítsuk a megfelelő módszer alkalmazását, amely a kellő biztonságot
garantálja. Mindezek betartása és betartatása garantálja a nukleáris biztonságot.

– Hogyan tartod szinten a csoport szakmai készségeit?

– Ebben a munkakörben az jelenti az állandóságot, hogy mindig újabb témák és feladatok kerülnek elő. Ennek megfelelően állandó képzésre van szükségünk. A szinten
tartást jelenleg úgy oldjuk meg, hogy a hazai szakemberekkel együtt haladunk előre a
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– Mit takar közelebbről az általad
vezetett műszaki
elemzési csoport
nevében szereplő
„elemzés”? Hogyan illeszkedik
a csoport munkája az osztály profiljába?

zük a terveiket, de legtöbbször már a munka megkezdésekor megkeresnek bennünket
konzultáció céljából.

témák megismerésében, együtt mélyedünk
el bennük, és biztosítjuk az újdonságok bevezetését, használatát.

– A csoport után beszéljünk egy kicsit személyesen rólad. Hogyan kerültél az atomerőműbe és a jelenlegi beosztásodba?

– A gimnázium elvégzése után jelentkeztem a BME Gépészmérnöki Karára. Ezt 1983ban elvégeztem matematikus mérnök szakon, atomerőműves ágazaton. Egy volt tankörtársam testvére ekkortájt munkatársakat
keresett az éppen alakuló műszaki fejlesztési osztályra (mfo). Szakmailag tetszett a feladat, és a tanulmányaimmal is teljesen összhangban volt, ezért belevágtam. Ez az első
munkahelyem és a mai napig az egyetlen, a
vállalaton belül pedig az mfo utódszervezeteinél tevékenykedtem. A munka nagyon sokat
változott a kezdetek óta. Fő vonalakban említeném az üzembe helyezést, a fejlesztési tevékenységet, a szilárdsági számításokat és
elemzéseket, az atomerőművi berendezések
állapotvizsgálatát a tervezéstől a kiértékelésig
és nem utolsósorban az öregedéskezelést.

– Mit tartasz a munkád terén a legnagyobb kihívásnak?

– A berendezések minősítése nagyon izgalmas feladat, azaz annak eldöntése, hogy

Környezettudatos újító
a vegyészeti főosztályon
Beszélgetés Baranyi Krisztiánnal

Az atomerőműben 1997 óta dolgozik, a vegyészeti főosztályon pedig hidrotechnológusként
2006 óta tevékenykedik Baranyi Krisztián. Az
Atomerőmű újság egy olyan újítás kapcsán
kereste meg, mely már eddig is többmilliós
megtakarítást eredményezett a cég számára.
Krisztián azonban több olyan projektről is tájékoztatott minket, mely a környezettudatos gondolkodást próbálja előbbre vinni.
– Az EU-s csatlakozás kapcsán fokozódó környezetvédelmi elvárások, illetve jogharmonizáció
részeként Magyarországon is bevezetésre került
az úgynevezett „környezetterhelési díj” – kezdi az
újító. A díj a „szennyező fizet” elvet követi. A jogszabálynak megfelelően a paksi atomerőmű is
kidolgozta a díjfizetés alapjául szolgáló mérési és
számítási metodikát. Az újítás a számítási metodika egy részét módosította, mely érezhető költségcsökkentést eredményezett a jogszabályi
keretek megtartásával.
Krisztián rámutat, hogy a fent említett gazdasági
megtakarítások mellett legalább olyan fontosak
a környezetvédelmi szempontok, azaz a környezeti terhelés és környezeti kockázat csökkentése.
Az utóbbi években egyre nagyobb teret nyert a
környezetvédelem, mint iparági szempont – így
van ez az atomerőmű esetében is. Ezen a területen több fejlesztés, újítás is elkészült, illetve folyamatban van – mondja.
A környezeti terhelés csökkentésének irányába
tett egyik intézkedés a laboratóriumokban használt, higanytartalmú vegyszeres hulladékvizeket
érintette. Korábban ezek több technológiai lépcsőn keresztül – de végső soron a Dunába –
kerültek kibocsátásra. A higanytartalmú hulladékok az egyik legveszélyesebbek a környezetre
nézve. Hogy egy mindennapi példával éljen,
Krisztián rámutatott: a higanyos lázmérőket is
fokozatosan kivonták a forgalomból veszélyesanyag-tartalmuk miatt. A higany veszélyességét

jelzi a többi környezetterhelő anyaghoz képest, hogy
a kibocsátás után fizetendő díj nagyságrendekkel
magasabb: Például egy kilogramm ólom kibocsátása után 8800 forintot kell fizetni, míg egy kilogramm
higany után ez az összeg már 220 ezer forint.
A fenti megoldást (azaz a hulladékok kibocsátását a környezetbe) felváltotta ezen vizek szelektív
gyűjtése megfelelő edényzetekben. Az új módszer keretében a hulladékvizek veszélyes hulladékként elszállításra kerülnek. Így tehát környezetvédelmi szempontból jelentősen kedvezőbb
megoldást alkalmaz az erőmű a korábbiaknál.
Egy másik újítás az üzemidő-hosszabbítás környezetvédelmi engedélyéhez köthető. Az engedély egyik előírása szerint megoldást kellett találni az olajos hulladékvizek kezelésére. Az eddigi
gyakorlat szerint a hulladékvizek egy gyűjtővezetéken keresztül jutnak el a közös gyűjtőmedencébe. Ez a gyűjtőmedence még az erőmű beruházásakor készült, azonban az azóta megváltozott
és egyre fokozódó környezetvédelmi elvárásoknak már nem felel meg. Krisztián az ehhez kapcsolódó újítást egy, a környezetvédelmi osztályon
dolgozó kollégával együtt nyújtotta be. Az újítás
elfogadásra került, kivitelezése jelenleg még
folyamatban van, és lényege a következő: a
különböző olajtartalmú és mennyiségű hulladékvizeket a keletkezés helyén kell kezelni. Az újítás
megvalósítása révén a gyűjtőmedencét várhatóan fel lehet majd számolni.
A fentiekkel azonban nincs vége: cikkünk főszereplője folyamatosan új ötleteken gondolkozik. Egyik
újítását épp a napokban fogadták el céges szinten.
Krisztián – a vegyészeten dolgozó kollégákkal
együtt – az aktuális fejlesztések (például a pótvízelőkészítő, illetve a szennyvíztelep rekonstrukciója) tervezése kapcsán nem elégszik meg a jelenlegi környezetvédelmi előírások teljesítésével,
hanem egyben meg akar felelni a jövőben várható igényeknek, kihívásoknak is. Simon Zoltán

apámmal. Sok mindent tanultam tőle, kezdőként rengeteg gyakorlati tapasztalatot szereztem. 1993-ban elvégeztem a Szakmunkások
Szakközépiskoláját, majd 1995-ben gépszerelő
és karbantartó technikusi, 1996-ban pedig
gyártástechnológiai oklevelet szereztem. Ezután a forgácsolóműhelyen belül (a minőség-ellenőrzési csoportban) minőségellenőr lettem.
Jelenlegi munkahelyemre, a fejlesztő művezetői egységhez technológusként kerültem
2000-ben.

nagy műhelyből hozzánk átkerült kollégák betanítása is. Ők ugyanis addig hagyományos, telepített eszközökön dolgoztak, az itteni speciális célgépek pedig azoktól eltérő szakismeretet, illetve primer és szekunder köri helyismeretet igényelnek. Bárhol is dolgozunk, én
mindig szívesen megosztom az adott munká-

– Milyen tevékenységeket végeztek a fejlesztőműhelyben?

– Feladatom többek közt a karbantartáshoz
szükséges egyedi, helyszíni forgácsológépek,
eszközök fejlesztése és elkészítése, valamint a
helyszíni forgácsolási munkákban való aktív
részvétel is. Mivel az elmúlt évek alatt elsajátítottam a helyszíni megmunkálásra alkalmas
gépek használatát, hozzám tartozik a régi

FOTÓ: BODAJKI ÁKOS

Sebestyén Ferenc
csoportvezető

mikor jó a berendezés feltétel nélkül, mikor
kell javítást, cserét végrehajtani, és milyen
hosszabb távú intézkedéseket, felülvizsgálatokat kell tervezni, hogy a megfelelőséget biztosítsuk. Rendkívül sok érdekes kisebb-nagyobb feladatot oldottunk meg, de ebből nehéz lenne kiemelni bármelyiket is. Azt azonban sikernek kell elkönyvelni, hogy az általam tanultak nagy részét ma is használom.

– Milyen távlatibb célokat tűztél ki magad elé a szakmában?

– A távlati célkitűzéseimet nem mondanám nagyon hosszú távúnak. Elsődlegesnek
tartom a blokkok üzemidejének meghoszszabbítását, a kapcsolódó feladatok szakszerű elvégzését. Fontosnak tartom, hogy az
általam vitt feladatokat, a rendkívül sok tapasztalatot átadjam a reményeink szerint
hozzánk belépő fiatalabb kollégáknak.

– Mivel töltöd a szabadidődet?

– A sportokat kedvelem. A focit sokáig
űztem kispályán, ma már csak a kisfiammal kergetjük a labdát. A meccseket, versenyeket inkább csak nézem. Nagyon jól ki
tud kapcsolni a horgászat, s ha eredményes, a halat szívesen meg is főzöm. Szeretek a szabadban lenni, és hobbim a szőlő-,
gyümölcstermesztés.
Prancz Zoltán

A Szenior
Energetikusok
Klubja
2011. II. félévi program
IX. 15. Wiegand Győző ETE-elnökhelyettes: Egyéves mérleg
az energetika 54 fontos kérdéséről (Házigazda:
Szabó Benjamin). Klubnap
IX. 22. Tari Gábor vezérigazgató, Mavir. A Mavir szerepe az
energetikában (Házigazda: Bárdy László)
IX. 29. Medveczky Zoltán igazgató, HUPX. A magyar árampiac mûködésének megismerése (Házigazda: Kerényi A. Ödön)
X. 6. Cserháti András főosztályvezető, Paksi Atomerőmû Zrt.
A hazai nukleáris energetika Fukushima után (Házigazda: dr. Szondi Egon)
X. 13. Bencsik János államtitkár, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. A kormány energiapolitikája (Házigazda:
Bárdy László)
X. 20. Dr. Szigyártó Zoltán okl. mérnök, a mûszaki tudományok doktora, címzetes egyetemi tanár Árvízhelyzet a
Tisza mentén (Házigazda: Lovas Gyula)
X. 27. Dr. Zsebik Albin egyetemi docens, BME. Hogyan lehet
negyedére csökkenteni az épületek energiafelhasználását? (Házigazda: Bárdy László). Klubnap
XI. 03. Dr. Zsákai Tibor kiemelt szakértő, MÁV. A magyar
vasúti közlekedés átalakítása 1990–2011. Csalódások és remények (Házigazda: Szabó Benjamin)
XI. 10. Dr. Csákó Dénes. A szénhidrogének és a civilizáció
(Házigazda: Zárdai Lajos)
XI. 17. Dr. Stróbl Alajos nyugalmazott főtanácsos. Atomerőmûvek létesítésének változó megítélése (Házigazda: Elek János)
XI. 24. Dr. Sántha György osztályvezető, Állami Számvevőszék. Az Állami Számvevőszék integrációs projektje
(Házigazda: Princz Zoltán)
XII. 1. Szalma Botond elnök, Magyar Hajózási Országos Szövetség. A hajózás gyakran beteg, de sohasem hal
meg (Házigazda: Kerényi A. Ödön)
XII. 8. Dr. Molnár László okleveles gépészmérnök, az ETE főtitkára. Kőolajkészletek, termelés és fogyasztás a világban (Házigazda: Czelecz Ferenc)
XII. 15. Ujvári Viktor üzemvezető, GE Hungary Energy. Erőmûvi GE gázturbinák égéstéri álló alkatrészeinek
gyártása és felújítása (Házigazda: dr. Iring Rezső)
XII. 22. Kerényi A. Ödön vasdiplomás gépészmérnök VERstatisztika 2010 (Házigazda: Szabó Benjamin)Helyszín és idő: Magyar Elektrotechnikai Múzeum, Zipernovszky Terem II. emelet, Budapest, VII. Kazinczy
u. 21., 10 óra
Szabó Benjamin, a Szenior Energetikusok Klub elnöke

hoz kapcsolódó ismereteimet a többiekkel. A
helyszíni megmunkálások igen sokrétűek, soha nincs két egyforma munka. Példaként említeném a reaktor felsőblokk szbv-hajtás csonkjai béléscsőbetétjének cseréjét, az fksz szabályozási feladatait, extrém példaként ide tartozik a 2. blokki üzemzavar idején a teljes védőruházatban, légzőkészülékkel végzett munka,
és a közelmúltban végrehajtott teljesítménynöveléssel kapcsolatos átalakítások is.
Az, hogy minden munka egyedi, rendkívül
változatossá teszi a munkánkat, ezért is úgy érzem, jól választottam pályát. Édesapámtól
egyébként a motorok iránti szenvedély is átöröklődött, így hobbiként én is motorokkal foglalkozom. Apámhoz hasonlóan, bármilyen segédeszköz kell a javításhoz, azt én magam el tudom készíteni. Az elején pont emiatt tetszett
meg e mesterség, és a mai napig is a sokszínűsége miatt szeretem leginkább a szakmát. -kv-
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Műszaki alkotói pályázat díjnyertesei – 7. rész
Dicséretet kaptak

MACH GYULA MÁTÉ
OPERATÍV SZEMÉLYZET, A MŰSZAK,
ÜGYELETES MŰSZERÉSZ

Lapunkban folyamatosan ízelítőt
adunk a pályázat díjazott alkotásaiból. A szerzők nyilatkoznak közös
művükről és bemutatkoznak olvasóink előtt. Ez alkalommal a dicséretben részesülteken a sor, és egyben a
bemutatások végére értünk.
Gratulálunk a díjazottaknak!

– Székesfehérváron
születtem, középiskolai tanulmányaimat az ESZI-ben végeztem. Közvetlenül
az iskola után, 2004
júliusában kezdtem
az erőműves pályafutásomat az Interlock Kft.-nél. Külsősként a gépész
szerviz osztály műhelyében a forgácsolóés hőkezelő gépek villamos karbantartásával foglalkoztam egészen 2006 februárig. Felvételt nyertem 2006 novemberében az irányítástechnikai
üzemviteli osztályra, ahol azután közel egy év képzés
után 2007 szeptemberben
átkerültem a Paksi Atomerőmű Zrt. állományába.
Manapság időm nagy részét tanulással és önfejlesztéssel töltöm, mert
szeptemberben kezdem az
utolsó évemet az Óbudai
Egyetem Villamosmérnöki
Karán alapképzésen.
Házas vagyok, egy éve nősültem. Hobbim a szakmámon kívül az autószerelés.

A jelzőrendszer korszerûsítésének lehetőségei
(Szekcionált irányítástechnikai rekonstrukció)

A rendszer feladata, hogy a nem várt
eseményekre akusztikus és vizuális
jelzésekkel felhívja a vezénylő személyzetének figyelmét. A pályázatom
(27 oldal) alapvetően az erőműben alkalmazott jelzőrendszer korszerűsítéséről szól. Bemutatom az összes lehetőséget az egyszerű logikai áramkörtől
egész a számítógépes felügyeleti rendszerig, majd azok előnyeit és hátrányait elemezve kiválasztom az erőmű
számára a legoptimálisabbat. Azt
részletesen bemutatom. Ez nem más,
mint mikrovezérlőkből épített célhardverek, amik kiváltják azon berendezéseket, amelyek a főbb hibákat
okozzák a jelzőrendszerben – ilyenek,
mint az impulzusrelé (PUC), mechanikus tabló és annak izzószálas világítótestei. Majd extra funkcióként a
naplózó számítógép, ami a működésekről archív adatbázist készít. Ez a
pályázat igazából egy sorozat második része.

Szekunder védelmek
és reteszek kiváltása

Az alkotói pályázatom (74 oldal) a szekunder köri védelmek, reteszek kiváltása.
A dolgozat megalkotásának fő motivációját az adta, hogy az erőmű már 20-25 éve
üzemel a jelenlegi rendszerekkel, és az
üzemkomplexum élettartam-hosszabbítás és átfogó irányítástechnikai rekonstrukció előtt áll.
A pályázat az erőmű előtt álló modernizációs folyamatok egy szeletének, a szekunder köri védelmek és reteszek rekonstrukciójának egy alternatíváját mutatja be, mely a jelenlegi rendszerrel ellentétben egy egyszerűen átlátható és kezelhető egységes platformra helyezné a
szekunder védelmek, reteszek rendszerét.

Pakson élek, nős vagyok. Két gyermekem van, egy 13 éves fiú és egy 5 éves
kislány.

Kondenzátorba redukálók
vezérlésének megvalósítása
PLC-vel

DOBRI ZOLTÁN
OPERATÍV SZEMÉLYZET, A MŰSZAK,
SZOLGÁLATVEZETŐ

– Pécsen születtem.
1991-ben végeztem
az Energetikai Szakképzési Intézetben
irányítástechnikai
műszerészként. Az
atomerőműben dolgozom 1991 óta. Az
irányítástechnikai
üzemvitelen, műszerészként kezdtem. Ipari elektronika technikumi és mérnök-informatikusi végzettségem van. Irányítástechnikai hatósági vizsgával rendelkezem 2003-tól. Az irányítástechnikai
üzemvitel A műszakjának 2004-től művezetői, majd 2007-től szolgálatvezető
mérnöki beosztásában dolgozom.

A kondenzátorba redukálók a főgőzvezetékből gőzt fuvatnak a kondenzátorba, ezáltal a főgőzkollektor nyomását csökkentik, a lehűtött gőz visszakerül a rendszerbe. A sótalan víz és a hő nem veszik
el az üzem számára, mint a szabadba történő a redukálás esetén.
A dolgozat (99 oldal) elkészítésének célja a paksi atomerőmű kondenzátorba redukálói számára egy új vezérlés és szabályozás megvalósítása. A téma választásában a fő szempont az volt, hogy az atomerőmű élettartam-hosszabbítás előtt áll,
és ez magával hozza azokat a műszaki
problémákat, melyek a készülékek és berendezések elöregedésével járnak. A közel
harmincéves technológia és a hozzá tartozó berendezések már egyre nehezebben
karbantarthatók, üzemeltethetők. Gyakoribbak a meghibásodások, indokolatlan
működések, melyek előbb vagy utóbb komolyabb üzemzavarokhoz vezethetnének,
ami mindenképp elkerülendő.
A másik fontos stratégiai célkitűzés a
blokkok teljesítményének növelése. Ez
irányítástechnikai szempontból azért
eredményez lényeges változásokat, mert
a jelenlegi műszerezettség mellett nem
érhető el kellő pontosság, megbízhatóság,
valamint a jelenleg határértékképzésre
alkalmazott kontaktmanométerek és nyomáskapcsolók, a vezérlőkörökben lévő relék és mágneskapcsolók, a szabályzókö-

rökben alkalmazott alacsony integráltsági fokú készülékek nagy része a 60-as,
70-es években készült, és a mai követelményeknek egyre kevésbé képes eleget
tenni.
Az atomerőműben az egyes rendszerek eddigi kiváltásai során gyakran alkalmazták a Siemens által kidolgozott
rendszereket. Ezért a relés vezérlés kiváltásánál a választásom a SIMATIC S7
PLC-re esett, mint egy új, modern és
megbízható, az atomerőmű irányítástechnikai megvalósításaival szemben
támasztott követelményeknek minden
szempontból megfelelő rendszer kidolgozására.
A kondenzátorba redukálók vezérlésének vizsgálatakor igyekeztem felderíteni azokat a gyenge pontokat, amelyek a megbízhatóságot, pontosságot,
üzembiztonságot befolyásolhatják. A
relés vezérlés PLC-vel való helyettesítése önmagában nem ad megoldást az
érzékelők kapcsolási hibáira és pontatlanságára, ezért megoldásként modern
és intelligens érzékelőkkel helyettesítettem azokat.
MADÁCH FERENC ZSOLT
OPERATÍV SZEMÉLYZET, C MŰSZAK,
SZOLGÁLATVEZETŐ

– Pincehelyen születtem 1973-ban. Az
ESZI-ben végeztem
irányítástechnikai
műszerészként
1991-ben, szerencsémre azonnal felvételt nyertem az
irányítástechnikai
üzemviteli osztályra
műszerészként. Később művezetővé neveztek ki, jelenleg pedig a C műszak irányítástechnikai szolgálatvezetője vagyok.
A munka mellett tanulmányaimat is
folytattam: Pécsen ipari elektronikai technikusként végeztem, majd a Dunaújvárosi Főiskolán mérnök-informatikus diplomát szereztem.
Két csodálatos gyermekem van: egy 15
éves lányom és egy 13 éves fiam, akikkel
igyekszem minden szabadidőmet együtt
tölteni.
Az érdeklődőknek a pályamunkák a
Műszaki Könyvtárunkban hozzáférhetők,
évekre visszamenőleg fellelhetők, kutathatók.
gyulai

Súlyosbaleset-kezelési hidrogén-rekombinátorok telepítése
Amint erről többször beszámoltunk már
újságunkban, az atomerőmű egyik legfontosabb feladata, hogy 2011-ben benyújtsa az üzemidő-hosszabbítás engedélykérelmét az 1. blokkra. Az engedély
kiadásának egyik feltétele az úgynevezett
súlyosbaleset-kezelési (sbk) feladatok
megvalósítása, azaz a maximális biztonságtudatosság szellemében fel kell készülni arra, hogy olyan körülmények alakulnak ki – még ha ezek bekövetkezésének valószínűsége elenyészően csekély
is –, amelyekkel az erőmű tervezése során nem számoltak. Ennek a feladatcsoportnak a keretében került megvalósításra az 1. blokkon a 2011. évi átrakás
alatt az „SBK kapcsán hidrogén-rekombinátorok telepítése” című átalakítás is. A
témáról az illetékes szakember, Kiss Ernő
projektvezető adott átfogó tájékoztatást.

– Mi a közelebbi funkciója a hidrogén-rekombinátoroknak egy esetleges súlyos baleset kezelésében?

– Összefoglalóan az a feladatuk, hogy
a tervezésen túli, illetve a súlyos baleseti folyamatokban felszabaduló jelentős
mennyiségű hidrogént semlegesítsék, a
hermetikus tér integritásának biztosítása érdekében. Részletezve: egy esetleges
súlyos baleset folyamán a tervezési
üzemzavarok bekövetkezésekor aktivizálódó hidrogénforrásokon kívül is keletkezik hidrogén: a zóna felhevülése, leolvadása során a magas hőmérsékletű fémek (elsősorban Zr, Fe, Cr, Ni) gőzzel történő kölcsönhatása miatt jelentős menynyiségű hidrogén keletkezik, ami a törésen és/vagy a térfogat-kompenzátor lefuvató vezetékén keresztül kerül a her-

metikus térbe. A súlyosbaleset-kezelés
egyik fő eleme a reaktortartály épségének megőrzése a reaktorakna elárasztásával. Amennyiben a reaktortartály sérülését nem lehet megakadályozni, a reaktoraknában a beton–olvadék reakció
során további nagy mennyiségű éghető
gáz (H2, CO) keletkezhet. A modellezett
súlyos baleseti folyamatok során fejlődő
jelentős mennyiségű hidrogén esetleges
égése következtében kialakuló nyomáscsúcs veszélyeztetheti a hermetikus tér
integritását. A hermetikus térben korábban elhelyezett, tervezési üzemzavarokra méretezett hidrogén-rekombinátorok
mennyisége és
felülete kevés
ahhoz, hogy ezt
kezelje. Ezért
több és nagyobb teljesítményű rekombinátor beépítése vált szükségessé. A legfontosabb követelmény, hogy a
súlyos baleseti
folyamatokban
felszabaduló jelentős mennyiségű hidrogén nagy részének semlegesítésével a hermetikus téri nyomás értéke
a sérülési nyomás (3,35 bar) alatt maradjon.

– Mi a működési elvük a hidrogénrekombinátoroknak?

– A hidrogénrekombinátor a hűtőközegvesztéssel járó, tervezettet meghala-

– A tervezési alapadatok meghatározása után közbeszerzési eljárással választottuk ki a berendezések gyártóját és
ezzel a NIS-PAR-44 és NIS-PAR-46 típusokat. Blokkonként 30 helyre összesen
60 darab – a 4 blokkra tehát 240 darab –
rekombinátort kellett beszerezni. A két
típus között a különbség a bennük elhelyezhető kazetták számában van: a 44-es
típusúba 44 darab, a 46-os típusúba 46
darab kazetta helyezhető el.
dó esemény során a boxban keletkező légkörből származó hidrogén és oxigén átalakítására szolgál. A katalitikus rekombináló anyag palládium, ami a kazettákban elhelyezkedő 4-6 milliméter átmérőjű golyó formájú alumínium-oxid-rétegre
van felhordva. A rekombinátor passzív
módon működik, azaz a hidrogén és a palládium reakciója önállóan beindul, és a
reakcióhő révén a kéményhatás következtében felépül egy konvekciós áramlás,
amely folyamatosan új gázelegyet táplál
be, így nincs szükség aktív szerkezetre
(például ventilátorra, fűtésre...).
A beépített rekombinátormodul a katalizátort tartalmazó kazettákból, a befoglaló fémházból, valamint a hozzátartozó kéményből áll. A ház úgy van kialakítva,
hogy biztosítja a kazetták befogadását, elősegíti az alul belépő és felül kilépő gáznemű közeg természetes átáramlását a szerkezeten, lehetővé teszi a rögzítését az épület szerkezeti elemein. A ház elülső oldala fölött lévő ferde rész ellenőrző ajtóként
van kialakítva, lehetővé teszi a kazetták
akadálymentes be- és kivételét.

– Hogyan és milyen mennyiségben
történt a rekombinátorok beszerzése?

több atomerőműves belső szervezet is
részt vett. Valamennyi kolléga munkáját
ezúton is szeretném megköszönni.

– Milyen ütemezésben valósul meg a
rekombinátorok telepítése a többi
blokkon?

– Az 1. és 4. blokkon a kivitelezés már
befejeződött, a 2. és a 3. blokkon is elkészülnek a munkák a 2011. évi főjavítások
során.
Prancz Zoltán

– Milyen különleges szempontokat
kellett figyelembe venni a rekombinátorok elhelyezésénél?

– A rekombinátoroknak csak építészeti kapcsolatuk van, más rendszerhez nem
csatlakoznak. Egyes rekombinátorok tartószerkezete a hermetikus falhoz, míg
másoké a nem hermetikus falrészhez van
rögzítve. A rekombinátor házlemezének
falvastagsága 1,5-3 milliméter. Egy méretezési üzemzavar esetén a kialakuló torlónyomás hatására a rekombinátorok deformálódhatnak és/vagy leeshetnek a helyükről, ezzel – nagy súlyuk miatt – kárt
okozhatnak a környező berendezésekben. Ezért az A201 és A256 helyiségekben telepített rekombinátorokat megfelelő védőkerettel látták el. A berendezések
elhelyezésénél a Nukleáris Biztonsági Kutatóintézet által készített tanulmányokat
kellett figyelembe venni.

– Mely cég volt a kivitelező az 1. blokkon? Milyen atomerőműves szervezetek kapcsolódtak még be a munkába?

– Az OAH NBI által engedélyezett kiviteli tervek alapján a kivitelezést az Ovit
Zrt. irányította, alvállalkozóként az Isoszer Kft.-t foglalkoztatta. A munkában

Az atomerőmű üzemtörténésze, Beregnyei
Miklós kollégánk szerkesztésében jelent
meg az Építettük és védtük című könyv, mely
az atomerőmű építésében részt vállalt honvédségi alakulat (MN 2986) történetét ismerteti. Beszerezhető a Látogatóközpont recepcióján, korlátozott példányszámban.
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Kutatóegyetemi
pályán
Tavaly bejelentették, hogy elkészült a Budapesti és Gazdaságtudományi Egyetem új Q épülete. Ezt
a konferenciát már ott tartották
2011. június 21-én.
A Műegyetem tavaly tavasszal kezdeményezte kutatóegyetemi programját. Valamivel több mint egy év elteltével számvetés készült. A folyamatosan születő eredmények az oktatásban és a gazdaságban az
alábbiak szerint hasznosultak:
• a fenntartható energetika,
• a járműtechnika, közlekedés és logisztika,
• a biotechnológia, egészség- és környezetvédelem,
• a nanofizika, nanotechnológia és anyagtudomány,
• az intelligens környezetek és e-technológiák kiemelt témaköreiben.
A kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységet egyes meghatározó személyiségek köré szerveződött csoportok végzik,
bevonva a munkába az arra érdemes diákokat is. A K+F+I témák szinte egésze az
egyes tudományterületek határmezsgyéjére korlátozódik, így rendkívül sok a karok közötti munkamegosztás. Kedvez ennek a tendenciának a bolognai folyamat
indukálta „áthallgatás” is. Finn mintára
vannak hallgatói projektek is, keretében
megtapasztalhatják a sikeres csapatmunkát: ez a DEMOLA-program. Új típusú partnerség: együttműködést ajánlanak kis- és
középvállalatoknak, melyhez az egyetem
saját kockázatára nyújt segítséget, s majd
csupán a későbbi haszonból részesül.

Fenntartható energetika – jellemző a téma fontosságára, hogy az Energiagazdálkodás című folyóirat külön számot szentelt
az elért eredmények bemutatásának. Legfontosabb és legnehezebben befolyásolható energiafogyasztók a háztartások, ezen
belül is a nagyvárosok nagyobb komfortigénye. A helyi megújuló energiák bekapcsolása az ellátásba nem csak csökkenti a
hálózat terhelését, de a szállítás, átalakítás
veszteségeit is megspórolja. Hosszú távú
energiaellátási tervek készülnek 2050 időszakig a fenntartható fejlődés figyelembevételével.
Szélerőművek és a velük kooperációban
működő tartalékerőmű, tároló érdekeltségi viszonyai és a gazdaságossága, szabályozó törvényi hátterének fejlesztése, lehetőségei. Az EU 2008-ban elfogadott energiastratégiája az üzemelő atomerőművek
biztonságának növelését, a IV. generációs
reaktorok fejlesztését tűzte céljául. A hazai
kutatások ennek megfelelően számos szimulációs számítást és modellkísérletet végeznek.
Nanotechnológia – szinte sehol sincs akkora fejlődésre kilátás, lehetőség, olyan
szerteágazó alkalmazás és kooperáció,
mint itt. Mihály György a memristorral
kapcsolatos kutatásokról számolt be. Ez
egy új, passzív áramköri elem (memória),
mely a tároláshoz nem igényel energiát,
valamint kicsi, gyors és olcsó. Ilyen elemekből épített számítógépnél elmaradna a
„bootolás” ideje. Bekapcsolódtunk a DARPA SyNOPSE-programba, mely az agykapacitású processzorok kidolgozását célozta meg 2016-ra. A grafén nanotechnikai alkalmazásaival is folytatnak kísérleteket.
Kiváló biológiai szenzorok építhetők.
Azon kívül, hogy szerkezeti elemek felületeinek tulajdonságait megváltoztatják, a
gyógyszerkutatásban is rendkívül nagy
szerephez jutnak. A hatóanyag ebbe „csomagolva” ott hat, ahol szükséges – vérgáton átjutva talán az Alzheimer-kór is hatásosabban gyógyítható lesz. Ilyen „csomagolással” vizsgálati kontrasztanyag juttatható célzottan bizonyos eddig nehezen
vizsgálható szervekhez.
gyulai

OSART-vizsgálat az örmény atomerőműben
A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség Üzemeltetés Biztonságot Vizsgáló Csoportja (OSART) május 16-án,
11 szakértővel érkezett Örményországba.
Leber Ferenc, a paksi atomerőmű reaktor osztályának vezetője az örmény erőmű üzemviteli biztonsági értékelésén az „Üzemvitel 2” területet vizsgálta. Ide tartozott az összes, tűzvédelemmel kapcsolatos kérdés, a balesethelyzeti felkészülési témakör, a munkába bocsájtás
feltételeinek az engedélyeztetése, valamint az
üzemvitel, illetve a karbantartási tevékenységek engedélyeztetése is.
A Metsamor település mellett elhelyezkedő
örmény atomerőmű két blokkját 1989-ben az
akkori szovjet vezetés egy körülbelül 100 kilométerre történt földrengés miatt leállította.
Az erőműben a földrengés során semmilyen
rendszer nem károsodott, ezért 1995-ben a
nagymértékű áramhiány miatt a 2. blokkot újraindították. Így a meglévő vízenergia-kapacitás mellett, a metsamori erőmű egy blokkja a
maga 250-270 MW villamos teljesítményével
az ország átlagos 600 MW-os teljesítményigényének a 40 százalékát fedezi.
Leber Ferenc elmondta, korábban Örményországban naponta csak egy órára kapcsolták
be az áramellátást, így a lakosság körében igen
népszerű döntés volt az atomerőmű újraindítása. Érdekességként megemlítette, hogy a reaktorteljesítmény azért lett 92 százalékon maximálva, mert a hatékonyság további növeléséhez el kellett volna végezni egy közel egy hétig tartó feszültségvesztéses üzemzavar-szimulációt. Ezt az államelnök nem engedélyezte, mert nem tudták politikailag felvállalni az
ismételt áramhiányt, inkább ezen a teljesítményszinten adták ki a működési engedélyt.
Ez egyébként az erőmű szempontjából jó, mert
komoly tartalékokkal rendelkeznek a reaktor
hőfizikai paraméterei tekintetében, a megtermelt villamos energia mennyisége pedig így is
elegendő.
Leber Ferenc hozzátette, ehhez a generációhoz (VVER-440/V230) tartozó blokkok Oroszországon kívül máshol már nem üzemelnek.

Innovációs
kiállítás
„Tarts velünk a jövőbe!” címmel rendeztek kiállítást a Millenáris park B csarnokában 2011.
május 7–10. között az informatika éllovasai
(mintegy 25-en), azzal a nem titkolt szándékkal, hogy minél közelebb hozzák az ifjúságot
a számítógépekhez. Szinte már elképzelhetetlen olyan iskola, ahol a tanulók nem találkoztak volna még számítógépekkel, de az itt kiállított konfigurációkkal nagy valószínűséggel
nem. 3D-s konzoljátékok sokasága ösztönözte
mozgásra a látogatókat, de interaktív oktatási

Intel, DELL
Annyi új fejlesztés történt a két világcégnél, hogy egy rövid konferencia
keretében adtak róla tájékoztatást Gárdonyban (2011. június 23–24-én).
A DELL újratervezte a laptopcsaládját –
egyfajta dokkoló szolgálja ki mindegyik
típusát. Megerősítette, legömbölyítette
a házat – eredményeképpen a törési
tesztjeik 1 m-ről, 2 m-ről magasan a
legjobbak. Széles választéka van a
méreteknek: egyetemistáknak jegyzete-

Örményországban ennek a sorozatnak a földrengésveszélyes területre készült változatát, a
V270-es altípust üzemeltetik. Ennek a felépítése hasonló a paksi blokkokhoz, viszont jelentős biztonsági berendezések hiányoznak.
Többek közt a fővízkörhöz nem kapcsolódnak
hidroakkumulátorok, hiányzik a lokalizációs
torony a buborékoltató kondenzátorokkal, és
nincs ZÜHR-rendszer. Ezt egy primer köri lehűtő rendszer helyettesíti, amely két külön alrendszerre osztva, három-három nagynyomású primer köri lehűtőszivattyúból áll, de mivel
ezek egy helyiségben vannak elhelyezve, a
rendszerfüggetlenség hiányzik. Ráadásul a hűtővizet egy közös tartályból szívja az összes berendezés, ezért az egész koncepció inkább a

múltat idézi. Örményország szoros kapcsolatot tart fenn a többi VVER-440-es blokkot üzemeltető atomerőművel, így Pakssal is (VVER440/V213). A WANO támogató missziójának
keretében már több alkalommal is jártak nálunk, különböző szakterületekkel is rendszeres a kapcsolatuk.
A metsamori erőmű 1. blokkja leginkább
„bontóként” szolgál a 2. blokk alkatrészigényének kielégítésére. Emellett itt oktatják a
karbantartó személyzetet, illetve az egyéb területek betanulóinak is kialakítottak itt gyakorlati oktatózónákat.
1982-ben nagy tűz volt az 1. blokk villamos
kábeleinél, amelynek során áram nélkül maradt a fővízkör, így nem volt lehetőség a reaktor mesterséges hűtésére. Az
erőmű dolgozói 6 órán belül
nagyfeszültségű kábeleket húztak ki a dízelgenerátoroktól a
szükséges berendezésekig, ezzel a mesterséges keringtetés és
hűtés viszonyait megteremtették. Ez a fukushimai eset tekintetében is bravúros teljesítménynek minősül. Tanulva ebből az eseményből, rendelkeznek egy negyedik dízelgenerátorral, amelyről különálló kábeLeber Ferenc (balról) megbeszélés közben
leket húztak ki a legfontosabb-

módszerek, internetbiztonság és okos iroda is
kínálta magát.
Ezt a helyszínt használták fel arra, hogy a
Nemes Tihamér országos középiskolai számítástechnikai tanulmányi verseny díjkiosztóját
megtartsák mind programozói, mind alkalmazói kategóriában. A három fordulóból (iskolai, régiós és országos) álló versenysorozatban összességében több mint 300 iskolából
3800 diák vett részt. Az eredményhirdetés során városunk neve is elhangzott, mert Kuti Lívia, az ESZI diákja bekerült a legjobbak közé,
a döntőbe. A helyezettek ajándékkönyveit a
Microsoft Magyarország és a Neumann János
Számítógép-tudományi Társaság biztosította.
Noha Nemes Tihamér kutatómérnök nevéhez

léshez szánták a 10 collosat. Egyes
gépek 180 fokban nyithatók, mások
kiforgatva tablet PC-vé alakíthatók
(XT3), de van hadseregnek szánt strapabíró változat is (XFR). Az asztali gépek
tekintetében is előrukkoltak egy újítással. A kisebb dobozba szerelt gépet a
monitor mögé rakhatják a felhasználók.
Az akkumulátorokra is 3 év garancia
van. A legújabb intel processzorokkal
szerelték fel az alaplapokat. Ősztől kapható lesz a 3D-s processzorral is (Ivy
Bridge), mely már a 22 nm technológiával készül és így kis fogyasztású és gyor-

Júniusi számunkban hírt adtunk a Kenton-féle könyvgyűjteményről, amely az atomerőmű
hamarosan megnyíló Atomenergetikai Múzeumának állományát gyarapítja. A Kenton-hagyatékot vizsgáló sorozatunk első része stílszerűen a földön épült első atomreaktorról szóló könyvet helyezi nagyító alá, a „The First Reactor” (Az első reaktor) címűt, melyet az amerikai Atomenergia Bizottság adott ki 1967-ben.
„Nem láttam a műszereket” – emlékezett
vissza egy tudós. „Minden egyes pillanatban
[Enrico] Fermit kellett néznem, az utasításaira várva. Az arca mozdulatlan volt. Szemei
egyik kijelzőről a másikra ugrottak. Arckifejezése olyan nyugodt volt, hogy megkövesedett. De hirtelen az egész arca széles mosolyban tört ki.” Fermi csendesen, boldogan jelentette be: „A reakció önfenntartó. A görbe exponenciális.” És ezzel kezdetét vette az atom-

elsősorban a hazai televíziózás megteremtése
fűződik, munkássága rendkívül szerteágazó
volt (logikai gépek, sakkfeladvány-megoldó gépek), a számítástechnika iránt is érdeklődött.

sabb működésű. Bár a DELL-eszközök
nem zöld színűek (általában sötétszürkék), a termék, a gyártás az, valamint
legjobb az ár/teljesítmény arányuk.
Szakértők az elmúlt időszakban egyre
gyakrabban hívták fel arra a figyelmet,
hogy rövidesen megáll a processzorok
töretlen fejlődése – elérik a rétegvastagsággal a jelenlegi síkban fejlesztett
tranzisztoros technológia határát.
Az intel az Ivy Bridge processzorokat 3Dben építi meg 22 nanométeres csíkszélességgel. Jóval szerényebb áramfelvétel mellett is nagyobb teljesítményre

Kibernetikai gépek című könyve viszont csak
halála után jelent meg. A kiállítás érdekes
színfoltja volt két egymás melletti stand:
• Insafe: az EU támogatásával létrejött szervezet országonként a biztonságosabb internetért küzd. Egy kiadványával a nagycsoportos
óvodásokat, valamint az 1-2. osztályosokat
vonják be az internethasználatba és a biztonságot érintő fogalmakba.
• ECDL: az informatikai írástudás nemzetközi vizsgarendszere pedig az idősek otthonaiba viszi el és adja át a napjainkban már nélkülözhetetlen készségeket – internetező nagyival reklámol. Több versenyt rendeztek már
nagyszülők és unokák alkotta csapatok között.
gyulai

lesznek képesek. A térbeli processzortervezés azonban rendkívül bonyolult és
az áramköri megoldásokon kívül speciális gyártási eljárás is kell, mivel több
millió lyukat kell fúrni az egyes rétegeket
elválasztó szigetelő szintekbe, melyeken a függőleges csatlakozókkal összekapcsolhatók a különböző szintek.
Az ilyen chipek lehetővé tennék egy iPod
jelenlegi belső áramköreinek egytizedére zsugorítását, miközben a sebesség
megtízszereződne.
Jó volt közvetlenül a gyártóktól hallani
az új termékekről.
gyulai

Kenton-hagyaték: könyv az első reaktorról
reaktorok kora. A dátum 1942.
december 2-a volt, a helyszín
Chicago, pontosabban egy
sportpálya lelátója alatti szupertitkos laboratórium.
Mindezt egy olyan könyvben
olvashatjuk, mely ugyan egy
kormányhivatal gondozásában
látott napvilágot, mégis rendkívül olvasmányos, érdekfeszítő.
A műben nem csak a két szerző által a 40-es években papírra vetett visszaemlékezések jelennek meg, de Fermi egy publicisztikája is, mely eredetileg a
sikeres reaktorkísérletet 10 évvel követően jelent meg a neves

nak ítélt fogyasztókhoz. Ezek nincsenek bekötve, de abban az esetben, ha az alap betápkábelek működésképtelenek lennének például egy földrengés miatt, akkor ezeket a mobil
kábeleket gyorsan csatlakoztatva, a reaktor
hűtéséhez létfontosságú berendezéseket továbbra is el tudnák látni energiával. Azt lehet
tehát mondani, hogy a most elvárt, nálunk is
hamarosan bekövetkező stresszteszthez szükséges berendezésekből egy bizonyos részt ők
már régebben megvalósítottak. Ezt különösen
pozitívan értékelte az OSART-vizsgálat, és „Jó
gyakorlatként” minősítette azt is, hogy ennek
használatára nem csak kiképezték, de rendszeresen tréningeztetik is a személyzetet, hogy
vészhelyzetben hatékonyan tudják bevetni a
mobil energiaellátó rendszert.
Az OSART-vizsgálat alapot szolgáltathat arra, hogy ilyen módon elő tudják készíteni az erőmű 2016-ban lejáró üzemidejének a meghoszszabbítását. Bár ehhez számos feltételnek kellene még teljesülnie, van rá esély, a régi blokktípus ellenére. Új blokkok építésében is gondolkodnak, de ennek egyelőre nincsenek meg
a feltételei. Többek közt jelenleg nincs olyan
szárazföldi útvonal, ahol egy reaktortartályt Örményországba lehetne szállítani. A meglévő reaktorok a mai Azerbajdzsán területén keresztül
érkeztek, 1991-ben azonban háború tört ki a
két ország közt, és azóta is háborús viszonyok
uralkodnak a határ mentén. Az ország emiatt
meglehetősen szegény, két fő bevételi ága a mezőgazdaság, illetve az idegenforgalom.
– A szakmai programok mellett Örményország turisztikai szempontból is igen színes palettát kínál – mondta Leber Ferenc. Az ország
legfőbb nemzeti jelképe az Ararát-hegy, amely a
történelem viharai miatt jelenleg Törökországhoz tartozik. Hasonlóságot véltem felfedezni az
örmény és a magyar emberek saját hazájukhoz
való viszonya között, figyelembe véve az ország
területének megváltozását, a nagy lélekszámú
közösségeket és természeti értékeket a szomszéd
országokban. Leber Ferenc emellett megemlítette még a főváros, Jereván Párizséhoz hasonlítható utcáit, az egyedi épületeket, a város
nyüzsgő életvitelét.
Kárpáti Viktor

amerikai lap, a Chicago Sun
Times hasábjain. Sőt, Fermi felesége, Laura is teret kap a kiadványban: kissé megmosolyogtató lehet, de akkora volt a
titoktartás, hogy a Fermi családhoz 1942 decemberében érkező vendégsereg minden tagja sorra gratulált Enricónak, a
meglepett feleségnek azonban
fogalma sem volt arról, hogy
miért is gratulálnak férjének.
A titokra Laura számára nem
is derült fény még évekig.
A „The First Reactor” a lehető legérdekesebben mutatja be a projekt előkészületeit

és a sikerhez vezető utat. Nemcsak a történelem- és fizikakönyvekben megszokott információk vannak tehát itt, hanem számos anekdota is. Az egyik tudós például a reaktorhoz
szükséges grafittömbök elkészítéséről beszélt
így: „Megtudtuk, hogy éreznek a szénbányászok. 8 órányi grafitmegmunkálás után úgy
néztünk ki, mintha egy fekete amerikaiakról
szóló műsorra lennénk kisminkelve. Egy zuhanyzás csak a legfelső rétegét szedte le a grafitpornak.”
A könyvnek humoros pillanatai ugyanúgy
vannak, mint teljesen komolyak. Előbbire példa,
mikor egy kissé elszámított kísérlet kellős közepén Fermi bejelentette: „Éhes vagyok. Menjünk ebédelni!” Utóbbit jól példázza, hogy a 2. világháború elején a nyugati tudósok megegyeztek: nem publikálják kutatási eredményeiket,
mert az a nácikat segíthetné.
Simon Zoltán
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Képzés a Babes-Bolyai egyetemen
Az atomerőmű minősített oktatói évente
továbbképzésen vesznek részt, melynek
során a felnőttképzést érintő változásokról kapnak tájékoztatást, valamint más
intézeteknél (cégeknél) alkalmazott képzési módszerekkel, gyakorlatokkal ismerkedhetnek meg. Idén rendhagyó módon a kolozsvári Babes-Bolyai egyetemen
folyó képzésekbe és kutatásokba nyerhettünk bepillantást. Csoportunkat nagynagy szeretettel fogadták az egyetem
nemzetközileg is elismert tanárai.
Az előadásokat követően dr. Magyari Tivadarral, a Kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem oktatási rektorhelyettesével, a Magyar Tagozat vezetőjével beszélgettem. (Magyari Tivadar szociológusként végzett, szűkebb szakterülete a
kutatásmódszertan, de foglalkozik médiaszociológiával és felsőoktatás-szociológiával is.)

– Látogatásunk kapcsán tartott előadásából, mely gondolatokat tarja a
legfontosabbaknak, továbbá ön szerint milyen lehetőségeket biztosíthat
ez a kétnapos szakmai program?

– Egyetemünk számos kara és a paksi
atomerőmű között hosszú ideje szoros
szakmai együttműködés van. Akár az intézményesített, akár a személyes kapcsolatok révén lehetőség nyílik szakmai konzultációkra, egymás tevékenységének
megismerésére, mely egy olyan kiemelt
fontosságú ipari létesítmény, mint a paksi
atomerőmű, számos előnnyel jár mindkét
fél számára. Szeretném kiemelni, hogy
egyetemünk egyben magyar nyelvű felsőoktatási intézmény is, hiszen mintegy
7000 hallgató részére 70 alap- és 30 mesterszakon magyar nyelvű képzést biztosít.
Egy-egy ilyen esemény alkalmat ad a
meglévő kapcsolatok megerősítése mellett újak építésére, de ami még ennél is
fontosabb, hogy a szakemberek konkrét
témákban kicserélhetik gondolataikat, javaslatok és észrevételek hangozhatnak
el, mindez közös anyanyelvünkön.

– Örömmel mondhatom, hogy a paksi
atomerőmű, egyetemünk fizika szakos
hallgatói közül néhány fő számára a szakmai gyakorlatos képzésüket biztosítja,
mely rendkívül hasznos. A fizikai jelenségek és a köztük lévő összefüggések elméleti oktatását követően a diákok testközelből ismerhetik meg az atomerőművi technológiát, részletes információkhoz
juthatnak szűkebb szakterületükre vonatkozóan.

Beszélgetőtársam
dr. Néda Zoltán tanszékvezető egyetemi tanár, a
Fizika Kar Elméleti és
Számítógépes Fizika
Tanszékről, akinek egy
igen izgalmas és érdekes
előadását is meghallgatta a paksi csoport.

A szakmai programunk második napján
többek között dr. Nagy
Zsolt előadásaira került
sor, aki a Vasbeton és
Acélszerkezetek Tanszék adjunktusa.

– A tanszék, illetve ön milyen elméleti és alkalmazott kutatásokat folytat?

– Röviden, mit tudhatunk önről és a szakmai tevékenységéről?

– Statisztikus fizika, azon belül is a kollektív jelenségek, fázisátalakulások,
szinkronizációk és a véletlenszerű (sztochasztikus) jelenségek kutatásával foglalkozom. Kollégáim közül néhányan számítógépes szimulációs kutatásokat végeznek különböző rendszereken. Ezek elsősorban nanostruktúrák vizsgálatára és
modellezésére irányulnak, de végzünk
számításokat szupravezető rendszerekben és atomi ütközésekkel járó folyamatok tanulmányozásával is foglalkozunk.
Kutatásaink egy részét az atomenergetikát is érintő témákban végezzük, ilyen
például a nagy energiájú ütközések vizsgálata, az atom- és fotonkölcsönhatások
kutatása.

– Egyetemi éveimet követően maradtam a tanult szakmámnál, egy svéd vállalatnál az acélszerkezetek romániai piacra való bevezetésével, majd kutatásával
és termékfejlesztéssel foglalkoztam.
Oktatói pályámon a doktori disszertációm
témája a hidegen hajlított idomokból készített acélszerkezetekhez fűződött. A tanszéki
kutatások a betonszerkezeti és acélszerkezeti témákat foglalja magába, teszteléseket
és – más intézetek bevonásával – laboratóriumi terheléses vizsgálatokat végzünk.

– A tanszéken milyen, esetleg az
atomerőművekhez is köthető képzés,
valamint kutatás zajlik?

– Milyen célok alapján készítette el a
mostani előadását?

– Az atomerőművi építményekhez kapcsolódó kutatási munkák intenzitása növekedett a közelmúltban bekövetkezett,
japán atomerőművet ért természeti katasztrófa után. Érdeklődésem középpontjába került, az ott meglévő épületek és
acélszerkezeti elemek mélyrehatóbb vizsgálata, illetve megismerése.

– Szinkronizáció témakörében tartott
előadásom tematikáját úgy állítottam öszsze, hogy az atomerőmű különféle szakterületeiről érkező csoport egészének érdekes legyen, ugyanakkor a bonyolult matematikai képleteket szándékosan mellőztem. Egyetemi hallgatóim számára is olyan
előadásokat tartok a legszívesebben, amikor az iparral való kapcsolódási pontokra
és alkalmazásokra is rávilágíthatok, példákat mutathatok be arra, hogy az elméleti
kutatási eredmények milyen módon épülnek be az ipari alkalmazásokba.

– Szakmai szemmel milyennek tartja
a fukushimai reaktorblokk épületszerkezetét és annak terhelhetőségét?

– Volt-e lehetőségük szakmai látogatás keretében részletesebben megismerni a paksi atomerőművet?

FOTÓ: BODNÁR RÓBERT

– A Babes-Bolyai Tudományegyetem
melyik karán, intézetében van lehetőség energetikai képzést választani?

– Egyetemünkön kiemelkedő színvonalú fizikaképzés folyik, ami nem csupán a klasszikus fizikaismereteket foglalja magába, hanem részben az energetikában alkalmazott speciális szakismereteket is. De ugyanezt mondhatom el a
vegyészeti képzésünk és kutatásaink esetében is.

– Kutató kollégámtól kapott adatok
alapján kijelenthető, hogy a földrengés
által okozott terhelésnél némileg nagyobb erejű mozgásokat is képesek elviselni a reaktorok és egyéb épületeik.
A legnagyobb gondot a földrengést követő szökőár által az atomreaktor épületgépészeti károsodása okozta. Annak
megítélése, hogy elkerülhető lett volna
mindez, nehéz egyértelmű szakmai választ adni, hiszen közismert a japán
precizitás. A szeizmológiai tervezési
gyakorlatuk bámulatos és rendkívül
alapos, ráadásul számukra nem rendkívüli esemény a földrengés, gyakoriságuktól fogva. A legmélyebb részleteket is feltáró vizsgálati eredmények
többsége – feltételezhetően – egyelőre
csak japán nyelven érhető el.
BR

Napirenden az üzemi
tanácsok átalakítása
Késésben van a magyar jogalkotás,
mert – bár már a parlament előtt fekszik az Európai Üzemi Tanácsok létrehozásáról, illetve a munkavállalók
tájékoztatásáról és a velük folytatott
konzultációs eljárás kialakításáról
szóló új uniós irányelv átültetését biztosító jogszabály – június 6-ától már
az új irányelv szerint kellene működniük a hazai vállalatok üzemi tanácsainak is.
Az Európai Üzemi Tanácsok létrehozására vonatkozó 2009/38/EK irányelv 2009.
június 5-én lépett hatályba. A tagállamoknak ettől számítva két év állt rendelkezésükre, hogy az Európai Üzemi Tanácsokról szóló új irányelvet a nemzeti jogba átültessék. Az új rendelkezések kizárólag a nemzeti jogba való átültetést követően lépnek hatályba az adott országban, vagyis az új irányelvek közvetlenül
és automatikusan idén június 6-ától kezdve alkalmazhatók. Az irányelvben található megfogalmazások átültetésére irányuló „Elektromos hálózat Európában, Az
Európai Üzemi Tanácsok struktúrájának
megerősítése a villamosenergia-iparban a
munkáltatók és a munkavállalók által
megalakított önkéntes párbeszéd intézményei tanulmányozásával, az RWE, az
E.ON az EDF gyakorlatára fókuszálva című projektről június közepén az MVM
székházában rendeztek kétnapos nemzetközi konferenciát az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (EVDSZ) szervezésében.
Mint Gál Rezsőtől, az EVDSZ elnökétől
megtudtuk, a villamosenergia-ágazatban
megfigyelhető a szociális dialógus magas
színvonala. Egyrészt az ágazatban ennek
hagyományai vannak, nem függetlenül
attól, hogy – közszolgálati funkciókat ellátván – állami tulajdonban voltak a cégek elődjei, másrészt az ágazat, jellegéből
fakadóan jobban épít a hosszú távú, kiszámítható tervezésre, harmadrészt a korábbi privatizációk, a cégek összeolvadásai, akvizíciói és az a törekvés, hogy a modern technológiákat modern struktúrákkal kövessék a vállalatok, szükségessé és
fontossá teszi a megbeszéléseket a munkavállalók képviselőivel. A projekt azokra az energiaipari holdingok európai üzemi tanácsaira koncentrál, amelyek jelentős bevételt elérve erőteljes fejlesztéseket
folytatnak, és jelentős számú munkavállalót foglalkoztatnak. Az új Európai Üzemi Tanács direktíva és a korábban elfogadott 2002/14/EC direktíva a nemzeti
információról és konzultációról nagyobb
lehetőséget ad a munkavállalói képviselőknek, hogy az üzemi tanácsok keretén
belül tárgyalásokkal és a részvételi intéz-

Berlinben járt az orosz klub
veiből) közvetlenül a háború befejezése
után. Az emlékmű formájában egy görbe
stoa, melynek központi pilonján a diadalmas Vörös Hadsereg katonája áll. Fegyverét tartó és lefelé mutató kezei határozott jelentéstartalmat hordoznak. A katona szobra alatt cirill betűs felirat van,
„Örök dicsőség a német fasiszta hódítók
elleni csatában elesett hősöknek, a népek szabadságát és függetlenségét biztosító Szovjetuniónak”. Az emlékmű környezete parkosított kert, melyben a Vörös
Hadsereg harci eszközei: lövegek, harckocsik vannak elhelyezve. Az emlékmű
mögött egy szabadtéri múzeum található.
A klub tagjai ellátogattak a Brandenburg szövetségi tartományban lévő Potsdamba. Itt a Sanssouci, egy volt porosz királyi kastélyegyüttest és a potsdami konferenciák helyszínét tekintették meg. Itt
rendezték meg 1945. július 7-e és augusztus 2-a között a „három nagy” potsdami konferenciáját. A teheráni és jaltai
megbeszélésekhez hasonlóan a Szovjetuniót Sztálin képviselte. Az időközben elhunyt Roosevelt utódaként az amerikai
elnök, Truman mellett július 28-tól új szereplő volt, a brit választásokon vesztes
Churchillt felváltó Attlee.
A paksi orosz klub így emlékezett meg
a 66 évvel ezelőtt lezajlott eseményekről.
Wollner Pál

Orosz Központ Pécsen
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Berlin Treptow nevű városrészében a hasonló nevű park közepén található ez a temető, ami egyben emlékpark is. Az emlékmű 12 méter magas, bronz főalakja

egy 150x550 méteres sík területre néz. A
tömegsírok a térség közepén vannak.
A koszorúzáson Berlin oroszországi
nagykövetén kívül a mai, volt orosz államok küldöttsége és veteránok helyezték
el a megemlékezés virágait.
A csoport megkereste a Berlin központjában lévő szovjet katona emlékművét is, melyet a Németország feletti győzelem és a Berlin bevételekor elesett 80
000 szovjet katona emlékére emeltek (a
közelben lévő kancellária romjainak kö-

FOTÓ: WOLLNER PÁL

Május 9-én a fasizmus felett aratott
győzelemről emlékeznek meg világszerte, mely Európában egyben a béke napja is. A Paksi Orosz Klub csoportja ezen a napon Berlinben koszorúzáson vett részt Európa egyik legnagyobb szovjet katonai temetőjében.

ményrendszerét felhasználva rendezzék
a vállalatcsoporton és vállalatokon belüli
konfliktusokat. Ugyanakkor néhány üzemi tanács esetében olyan gyakorlatok
kezdtek meggyökeresedni, amelyek egyrészt tartalommal és jól működő együttműködési rendszerek kialakításával töltik meg az EÜT-nek biztosított jogi kereteket, másrészt túlmutatnak az együttműködés direktívákban meghatározott
formáin. Így van ez a villamosenergia-ipari vállalatok jelentős részénél is. Több vállalatnál, például az E.ON-nál léteznek
olyan fórumok, amelyek nemzeti szinten
a holding üzemi tanácsainak biztosítanak
fórumot, például a magyar Üzemi Tanácsok Társasági Együttműködési Fóruma,
illetve léteznek olyan fórumok, amelyeket
szakszervezetek működtetnek nemzeti
szinten, amelyek az EÜT-képviselőknek
biztosítanak lehetőséget az információcserére: Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Együttműködésének Fóruma.
Fontos megemlíteni az európai szervezetekhez való kapcsolódás önkéntes lehetőségét is, jelen esetben az energiaiparban tevékenykedő EMCEF és a közszolgálati szakszervezeteket tömörítő EPSU.
A projekt keretében vizsgált vállalatokon belül az üzemi tanácsok működése is
meglehetős strukturáltságot mutat. Az érvényben lévő direktívában meghatározott
minimumfeltételeknél messze tovább lépett ezen vállaltok nagy része. A holdingok, akár nemzeti, akár európai szinten
a EÜT évi minimum egy kötelező összejövetelén túl információs rendszereket
alakítottak ki, csoport szintű (nemzeti
holding szintű) üzemi tanácsokat hoztak
létre, témaspecifikus állandó bizottságokat alakítottak ki, vagy az EÜT vezetőségének lehetővé tették, hogy szorosan kapcsolódjon a holding humán- és gazdálkodási stratégiájához, és a problémákat
gyorsan jelezze, és azokra megoldásokat
dolgozzon ki. A projekt célja, hogy a létező struktúrákat és jó gyakorlatokat feltérképezze, szakértői tanulmányokkal,
oktatással, a munkavállalókkal folytatott
párbeszéd intézményeinek struktúráit
megerősítse, kísérleti jelleggel új hálózatokat alakítson ki a munkavállalók egyéb
képviseleti szerveinek (szakszervezetek)
bevonásával (Európai Üzemi Tanács Koordinátorok) a kialakuló tapasztalatokat
értékelje és az ezekből levont tanulságok
segítségével ajánlásokat fogalmazzon
meg az EÜT szabályozás jövőbeli továbbfejlesztéséhez.
A budapesti konferencián Belgium, Németország, Franciaország, Csehország,
Szlovákia, Románia, Ausztria, Olaszország, Ciprus, Oroszország és Magyarország képviselői vettek részt.
Mayer György

Magyarországon másodikként a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szlavisztika Intézet, Szláv-Filológia Tanszék ad otthont az Orosz Világ Alapítvány közreműködésével és támogatásával létrehozott Orosz Központnak, melynek ünnepélyes átadása 2011.
június 29-én történt.
A központ létrehozásának folyamata 2008-ban
indult. A Pécsi Tudományegyetem és az Orosz Világ Alapítvány 2010 májusában aláírt egy
együttműködési megállapodást az Orosz Központ létrehozása érdekében. Az alapítvány a
központ számára közel 700 kilogrammnyi könyvet, folyóiratot, CD-t és egyéb információs anyagot tartalmazó csomagot biztosított. Ennek értéke hozzávetőlegesen 3 millió forint, és a jövő-

ben az anyagok folyamatos bővítését is biztosítja
az alapítvány. A Bölcsészettudományi Kar campusán, a Szláv-Filológia Tanszéken az alapítvány
támogatásából kialakítottak egy 66 m2 helyiséget a központ számára, amely lehetőséget nyújt
oktatásra, kutatásra, a klasszikus és modern
orosz kulturális értékek megismerésére. A terem a legkorszerűbb technikai igények mentén
lett felszerelve.
Az átadás során egy tanulmánykötet bemutatójára is sor kerül, amely a tanszék munkatársai,
illetve külkapcsolatainál dolgozó kutatók, oktatók munkáit tartalmazza, speciálisan az Orosz
Központhoz kapcsolódóan.
Az Orosz Központ az egyetem és a város polgárai számára egyaránt nyitott.
Wollner Pál
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Újabb tűzoltó-történeti könyv jelent meg
Csöglei István ny. tűzoltó ezredes kutatómunkájának eredményeként. Ez alkalommal az idén 125. évfordulóját ünneplő Tolna Város Önkéntes Tűzoltó
Egyesület múltját dolgozta fel. „Az
anyagban nemcsak a felnőtt tűzoltók érdemeiről esik szó, hanem az iskolákban
szerveződő tűzoltószakkörök munkája,
eredményei is bemutatásra kerülnek.
Bizonyára kevesen tudják, hogy a legifjabbjaink nemzetközi szinten is teljesítettek, egészen Franciaországig vitték
városunk hírét. A fent említett tények
mellett számos más érdekesség is kiderül a tolnai tűzoltóságot egészen napjainkig bemutató munkából” – írja dr. Sümegi Zoltán polgármester a könyv bevezetőjében.
LA

A MEE lengyelországi útjáról

A paksi Városi Művelődési Központ újonnan megnyitott Teraszán június 28-án
Martinkó Károly tartott könyvbemutatót.
Két rendőr és egyikőjük fia öt embert mentett ki Domborinál a Dunából.
A történetet az író, Martinkó Károly
idézte fel „Kék fényű glória” című könyvének bemutatóján. A kötetben megörökített eset szereplői, legalábbis a
megmentők ott voltak az összejövetelen. A szerző elmondta, ezer ilyen történet van, de általában nem kerül nyilvánosságra, ő azért döntött úgy, hogy
megírja, mert úgy gondolja, elismerés
illeti azokat a rendőröket, akik saját
életük kockáztatásával másokat mentenek meg.
Wollner Pál

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) Paksi Szervezetének aktív
tagjai két éve francia körúton, tavaly
egy tartalmas erdélyi kiránduláson,
idén pedig Lengyelországban voltak
részesei értékes szakmai és kulturális élményeknek.
Ötnapos lengyel túránk során még Szlovákiában „testközelből” tapasztalhattuk a Mohi
atomerőmű monumentalitását, megismerkedhettünk Zsolna belvárosával, majd a lengyel határt átlépve élvezhettük Ustron város
szépségeit, friss levegőjét.
Ellátogattunk a Soła folyó völgyében található duzzasztógáthoz, majd a vízerőmű vendégszeretetét élvezve megnéztük a Żar hegy
gyomrában létesített energiatermelő egységet.
Éles üzem közben beszélgettünk a vezénylő
személyzetével, a szakmai részleteket ele-

WIN-díj
A közmédia
küldetése
A magyar közmédia küldetése és
lehetőségei címmel rendeztek
egész napos konferenciát a Magyar Újságírók Országos Szövetségének székházában június 16-án.
Az előadók az elmúlt 20 évet elemezve
megállapították, hogy a közmédia korábban mérvadó szerepe, hitelessége sokat
vesztett értékéből. Számos oka közül kiemelték a nézettséget, mely a kereskedelmi csatornák belépésével jelentősen csökkent. A finanszírozás, a pályázatok, kuratóriumi irányítás kiszolgáltatottá tették
a politikai hatalomnak. A szólásszabadság nemcsak az önálló vélemény elmondásáról szól, de szorosan hozzátartozik a
meghallgatás is. Az emberek a többséghez szeretnének tartozni. A véleményformálás jelentősége a közmédián keresztül
hat. Eltűntek a választékból a gyermekműsorok. Ha generációk leszoknak a közmédiákról, csorbul a demokrácia. Az önkiszolgáló digitális polgár, mely önszerveződő különböző szociális hálókhoz csatlakozva teszi magát hasznossá, alakítja
nézeteit – még futurisztikus.
Azzal, hogy a távirányítóval mond véleményt, mert elkapcsol műsorokról, csatornákról, nem igazán tudja befolyásolni a
kínálatot. Nyugati példára egyesületet kell
alakítani, melyen keresztül párbeszédet
folytatva az már befolyásolható lesz. Alakulóban van az állampolgári alapjogok bázisán fellépő tudatos civilek szervezete, a
Magyar Médiafogyasztók Egyesülete.
Életbe lépett a Közszolgálati Kódex, melyet a több mint száz konzultáción a társadalom legszélesebb rétegeinek észrevételei, javaslatai alapján dolgoztak ki. A dokumentumot Szalai Annamária, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának elnöke, Balogh László, a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriumának
elnöke és Radetzky Jenő, a Közszolgálati
Testület korelnöke jóváhagyta. A dokumentum feladatává teszi a közmédiumoknak a kiegyensúlyozott, pontos, alapos, tárgyilagos tájékoztatást, a nemzeti
összetartozás és a társadalmi integráció
elősegítését.
gyulai

Könyvbemutató

A Szilárd Leó-fizikaversenyen immár harmadik alkalommal a legjobban teljesített lány részesült a WIN-díjban (WIN: Women in Nuclear).
A WIN-díj egynapos szakmai látogatás a paksi
atomerőműbe. Az idei szerencsés nyertes Garami Anna, a pécsi Leőwey Klára Gimnázium
második osztályos tanulója. Anna a fiatalabbik
kategóriában második helyezést ért el annak ellenére, hogy Anna szavai szerint nagyon kemény volt a verseny. A dolog érdekessége, hogy
a verseny alatt a program részeként a versenyzők már ellátogathattak az erőműbe, de Panni
akkor még nem töltötte be a 16. életévét, így sajnos nem mehetett az erőmű területére, amit ő
nagyon sajnált. A verseny után egy héttel ünnepelte a 16. születésnapját, és a kiváló eredményének köszönhetőn a kor miatti hátrányosan megkülönböztetettből szerencsés kiválasztott lett, bepótolhatta az elmulasztott lehetőséget – mehetett az erőműbe. A másik érdekes
egybeesés, hogy a verseny alatt egy kollégiumi

mezve. Nagy élmény volt számunkra a hegy tetején létesített 2,3 millió köbméteres felső tározó partján sétálni, onnan szemlélni a 26,6
millió köbméteres alsó tározót, a Soła folyó festői völgyét. A több mint 500 MW összteljesítményre képes komplexum 120 kV-on csatlakozik a lengyel országos hálózathoz.
Utunk során meglátogattuk Auschwitz létesítményeit, emlékhelyeit. Krakkó belvárosában felejthetetlen élmény volt a monumentális Wawelben a Királyi vár, valamint a Katedrális (királyi sírok, Zsigmond-harang) megtekintése és Hedwig királyné sírjának megkoszorúzása. Átéltük Krakkó főterének (Rynek
Glówny, amely Európa legnagyobb középkori
tere) mozgalmas életét. Csodálhattuk a Posztócsarnokban helyet kapott több száz lengyel
népművészeti és ékszerárus portékáját. Majd’
egésznapos program alkalmával a wielicskai
sóbánya kulturális látnivalói mellett „észre-

vettük” a robbanásbiztos villamos berendezéseket is.
Hazafelé útba ejtettük Lengyelország
gyöngyszemét, Zakopane városát. Élvezhettük
a sétálóutca nyüzsgését, a Gubalowka csúcsról
való kilátást. Érdekes volt a szeszélyes időjárás nyújtotta lehetőségeket átélni; a Tátra havas hegycsúcsaiban gyönyörködni. Idegenvezetőnk, Marci segítségével betekintést kaptunk Zakopane és környéke történelméből,
életéből, az ott élő emberekről. Sokan a híres
bazársoron értékes dísz- és használati tárgyakat, emlékeket vásároltak.
Köszönjük az erőmű vezetésének, hogy sikeres szakmai kirándulásunkat hathatós segítséggel támogatta. Az út szervezésében és
megvalósítása során nagy segítséget nyújtott
Szlazas Witold, Pakson élő lengyel anyanyelvű nyugdíjas tanár.
Boa András titkár

szobában lakott Takács Hajnával, a tavalyi WINdíj-nyertes lánnyal, aki elmesélte Panninak, milyen lehetőséget kapott a WIN-től, és mennyire
érdekes és hasznos volt számára a tavalyi egynapos erőmű-látogatás. Ezek után, mikor megkerestem Pannit és értesítettem, hogy WIN-díjasként egy napra jöhet az erőműbe, boldogan
igent mondott. Panni 2011. június 9-én az esti
órákban érkezett Paksra, és másnap reggel jött
velem az erőműbe „dolgozni”. Tartalmas szakmai programot sikerült összeállítani: először a
látogatóközpont és parkja, utána gyalogtúra az
erőmű területén, azt követően a nukleáris
üzemanyag osztály látogatása, utána a vegyészeti osztály meglátogatása volt a program. A
WIN-tagunk, Varjúné Baracskai Ilona fogadta
Pannit, végigvezette a vegyészeti üzemben,
megmutatta a laborokat, sőt Panni még egy
vízvizsgálati mérést is csinálhatott saját kezűleg Csepregi Anikó analitikus laboráns irányítása alatt. A vegyészet után a reaktorfizikai
osztályra mentünk, ahol Szécsényi Zsolt csoportvezető mesélt Panninak a zónatervezésről
és a reaktorfizikusok munkájáról. A progra-

munk következő pontja az ebéd volt; addigra el
is fáradtunk, jólesett egy kis energiapótlás és
a pihenés. Ebéd után mentünk a szimulátorra,
ahol Bernáth Viktor fejlesztő mérnök fogadott
minket, és bemutatta a virtuális blokk működését, célját. Ahogy tavaly is, idén is a szimulátor látogatása vitte a prímet. Panni amúgy
nagyon éles eszű, széles érdeklődésű lány, a
szakmai dolgok mellett minden más is érdekelte és minden tetszett neki az erőműnkben:
a kézgeometriai felvétel és vizsgálat, a beléptetés, a látogatóközpont interaktív bemutató játékai, az üzemi ebédlőnk.
Gyorsan eltelt ez a nap, Panni fáradtan, de
élményekkel tele ment haza Pécsre. Biztos,
hogy nem fogja elfelejteni ezt a napot, sőt az is
lehet, hogy hozzánk jön dolgozni a tanulmányai elvégzése után, ilyen tehetséges gyerekekből több is kellene az atomerőműbe. A WIN
álláspontja, hogy nem csak a tömegekkel kell
foglalkozni, de az egyénekkel is. Az egyénekre szabott tevékenység is nagyon hasznos, biztos, hogy valamilyen formában megtérül.
Szucsán Marina

FOTÓ: WOLLNER PÁL

Tolnai tüzek
és tűzoltók

Marie Curie – 2. rész
Száz éve, 1911-ben Marie Sklodowska Curie a
rádium és a polónium felfedezésért, előállításáért és vegyületeinek vizsgálatáért megkapta a kémiai Nobel-díjat. Ennek tiszteletére az
idei évet a kémia nemzetközi évévé (International Year of Chemistry) nyilvánította az
ENSZ 63. közgyűlése. A centenárium alkalmat teremt arra is, hogy megünnepeljék a nők
„térhódítását”, egyre növekvő szerepvállalását a természettudományok területén. Az emlékév egybeesik a Kémiai Szervezetek Nemzetközi Szövetsége (International Association
of Chemical Societies) alapításának 100. évfordulójával. Ennek tisztelegve lapunk többrészes összeállítást közöl Szlazas Witold és
Boa András közös munkássága alapján.

A BECQUEREL-SUGARAK
Marie is, miközben az utolsó kísérleti tanulmányok beszámolóit lapozgatja, megáll a francia fizikus, Henri Becquerel munkáinál. Pierrerel együtt már ismerik ezeket a kutatásokat; de Marie újból átolvassa, áttanulmányozza őket megszokott gondosságával.
A röntgensugarak felfedezése után Henri
Poincarenak az a gondolata támadt, hogy meg
kellene vizsgálni, vajon a fény hatása alatt nem
bocsátanak-e ki fluoreszkáló testek a röntgensugárhoz hasonló sugarakat. Henri Becquerel,
akit szintén érdekelt ez a kérdés, egy ritka fémnek, az uránnak a sóit vetette vizsgálat alá. De
ahelyett, hogy a várt jelenségre bukkant volna,

egy másik, érthetetlen, teljesen különböző jelenséget figyelt meg. Az uránsó, a fény előzetes behatása nélkül, magától áraszt ismeretlen
természetű sugarakat. Ha egy uránösszetételt
fekete papírral beburkolt fényképlemezre helyezték, az a papíron keresztül is hatott a lemezre. És éppúgy, mint a röntgensugarak, ezek
a csodálatos uránsugarak is ki tudtak sütni egy
elektroszkópot, mert egyszerűen vezetővé tették a körülötte levő levegőt. Henri Becquerel bebizonyította, hogy ezek a jellegzetességek függetlenek az előzetes napsugárzástól, s akkor is

maradandók, ha az uránvegyületet hosszú ideig homályban tartják. Ennek a jelenségnek Marie Curie később a radioaktivitás elnevezést adta. De ennek a kisugárzásnak az eredete (egyelőre) rejtély maradt.
Ezek a Becquerel-sugarak nagyon izgatták
a Curie-házaspárt. Honnan jöhet? – vetik fel a
kérdést – az az energia (igaz, hogy csak nagyon
csekély), amelyet az uránvegyületek állandóan
kibocsátanak magukból sugárzás alakjában?
És milyen természetűek ezek a kisugárzások?
Mindez nagyszerű kutatási anyag és doktori értekezés lenne. A tárgy annál inkább izgatja Mariet, mert ez a kutatási terület még érintetlen.
Becquerel munkái újak, s Európa laboratóriumaiban tudomása szerint senki sem mélyült el az uránsugarak tanulmányozásában.
Mint kiindulási pont és irodalom, csak azok a
beszámolók állnak rendelkezésre, amelyeket
Henri Becquerel a Természettudományi Akadémián olvasott fel 1896 folyamán. Milyen csodálatos nekivágni az ismeretlen területnek!
Most már csak helyiséget kell találni, ahol
Marie megkezdheti kísérletezéseit. És itt kezdődnek a nehézségek. Pierre több ízben lépéseket tesz a Fizikai Intézet igazgatójánál, de
az eredmény nem valami fényes: Marie-nak az
iskolaépület földszintjén bocsátanak rendelkezésére egy munkahelyiséget. Raktárnak és
gépteremnek használt, túlzsúfolt, gőzös helyiség. A technikai felszerelés kezdetleges,
semmi kényelem.

A KITARTÁS MEGHOZZA
GYÜMÖLCSÉT?
A fiatalasszony nem veszti el türelmét. Hiányzik a megfelelő elektromos felszerelés és a tudományos kutatások megindulásához szükséges anyagkészlet? Megkeresi, s meg is találja a
módot, hogy készülékeit ebben a nyomorúságos
helyiségben elindíthassa! Mindez nem megy
könnyen. A precíziós műszereknek alattomos
ellenségeik vannak: a nedvesség és a hőmérséklet változása. Emellett a kis műhely klímája, amely az érzékeny elektrométerekre veszélyes, Marie egészségi állapotára sem valami
kedvező… De ez, ugye, nem fontos?! Ha a fiatalasszony fázik, úgy bosszulja meg magát,
hogy munkakönyvébe feljegyzi a hőmérsékletet. Így találjuk 1898. február 6-án formulák és
számjegyek között a következő észrevételt: „hőmérséklet 6,25 fok”. Hat fok igazán kevés. Marie elégedetlenségét tíz apró felkiáltójel fejezi ki.
A doktorandus első tette az, hogy megméri az urániumsugár „ionizáció-képességét”. Azt, hogy milyen mértékben tudja vezetővé tenni a levegőt, valamint kisütni az
elektroszkópot. Az általa használt kitűnő
módszert – ez a módszer lesz kísérleti sikereinek a kulcsa – valamikor más jelenségek
tanulmányozására találta fel két fizikus, kiket ő jól ismer: Pierre és Jacques Curie! A berendezés, amelyet Marie használ, egy „ionizációs kamrából”, egy Curie-elektrométerből és egy piezoelektromos kvarcból áll.

11

2011. július

Kínai–kazahsztáni
együttmûködés

CIS
Computer Integrated Surgery: robotsebészetes workshop a Műegyetemen 2011.
június 18–22. között. Az ingyenesen látogatható előadásokon neves külföldi szakemberek és hazai kutatók mutatták be
eredményeiket és a terület újdonságait.
Az érdeklődők közelebbről is megismerhették a számítógéppel támogatott műtéti eljárásokat. Főtámogató a Siemens volt.
Kezdetben voltak az endoszkópok,
majd a különböző képalkotó eljárások
(röntgen, CT, MR, PET), majd az operációt követő 2D, 3D képalkotó eljárások. Érdekes megoldás szívműtétek esetén a
rendkívül hajlékony vezetődrót mágneses vezetésű befűzése.
Az emberi szem már csak igen nehezen
tudja kontrollálni, mit csinál operáció közben a kéz. Ezt a határt oldja fel az operáló robot, mikor manipulátoron keresztül
a mozdulatok finomsága jelentősen finomodik. Máskor az operációs hely szab határt, hogy közvetlenül kézzel végezzék.
Nem az orvoshiány feloldására alkalmazzák az önállóan működő operáló robotokat szemműtéteknél és főleg hasüregi beavatkozásoknál. Figyelemre méltó, hogy a
beprogramozott anatómia korlátainak betartásával végzik a műtétet.
Néha csak a diagnosztikában segítenek
a robotok, mikor képet küldenek a szervezet belsejéből rövidtávú rádióadáson
keresztül (WiFi). Már csak fantázia kérdése, hogy milyen eszközökkel szerelhetjük még fel, hogy a szükséges helyen be
is tudjon avatkozni. A zürichi egyetem kutatói már azt is elképzelték, hogy az űrállomások mintájára építik össze berendezésüket egy-egy bonyolultabb operációhoz.
Vannak olyan műtéti megoldások, mikor belülről operálnak, például a vastagbélen, gyomron keresztül egy apró bemetszésen keresztül – epe, vakbél stb. Kevésbé fájdalmas, sokkal hamarabb gyógyulnak a betegek, mint a hagyományos
módszerrel végzett műtétek után.
Mennyivel könnyebb dolgunk van, ha
az erőmű karbantartásáról van szó, de
ezek az új berendezések, ötletek szükség
esetén nekünk is rendelkezésre állhatnak.
gyulai

A WESTINGHOUSE SZÁLLÍTJA AZ ÜZEMANYAGOT A WATTS BAR 2. BLOKKJÁHOZ

A cég hamarosan megkezdi az üzemanyag szállítását a TVA által üzemeltetendő blokk számára, aminek indítása
2013-ban várható. A hír azért is fontos,
mert 1996 óta nem indítottak új egységet
az Egyesült Államokban (ez pedig éppen
a Watts Bar 1. blokkja volt). Az üzemeltető a múlt század hetvenes éveiben fogott hozzá a két blokk építéséhez (nyomottvizes, 270 megawattos egységekről
van szó). Aztán 1985-ben leálltak az építkezéssel arra hivatkozva, hogy az előrejelzések szerint csökkenni fog a villamosenergia-igény. Végül is az 1. blokkot
1996-ban indították és hálózatra kapcsolták. A 2. blokk a halasztás idején 80
százalékos készültségi fokon állt. 2007

A két ország együttműködési megállapodást kötött, amelynek keretében közös
munkába kezdenek az atomenergia, a
nap- és a szélenergia alkalmazásának területén. A két ország tovább kívánja mélyíteni kétoldalú megállapodásaiban rögzített tevékenységét és elkötelezettnek tekintik magukat a globális és regionális
kérdések megoldása terén. Mindkét ország gördülékenyen áll hozzá a jelenlegi,
határkeresztező olaj- és gázszállító csővezetékek bővítési projektjéhez (Kazahsztán jelenleg a világ olajkészleteinek három százalékával rendelkezik). A
két fél a megállapodásban rögzítette az
együttműködést az általános energetika,
a nyersanyagforrások, a különböző technológiák és az egészségügy területén is
– jelentette be Hu Jintao kínai elnök hivatalos látogatása során. Csereüzletet kötésében is megegyeztek, amelynek során
1 milliárd jüant kazah tengére váltanak
át, hogy a következő három évben a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatokban
csökkenteni tudják az amerikai dollár
szerepét.
Kazahsztán még ebben az évben megkezdi Kínába irányuló uránüzemanyagszállításait – nyilatkozta Nursultan Nazarbajev elnök, a kínai Guangdong atomerőmű pedig bővíteni fogja nukleáris kapcsolatait a közép-ázsiai országgal. A kínai
nemzeti olajvállalatnak, amely az ország
legnagyobb energetikai cége, jelentős befektetései vannak kazah olajcégekben.
Hu Jintao – Oroszországot és Ukrajnát is
érintő – útja során egyetértett Nazarbajev
elnökkel abban is, hogy 2015-re meg kell
duplázni (40 milliárd dollárra) a két ország kereskedelmének összegét.

vett igénybe. A golflabdához hasonló dizájnnal rendelkező blokkot a múlt század
hatvanas éveiben építették, és előfutára
volt annak a továbbfejlesztett technológiát megvalósító reaktortípusnak, amelyből 14 még mindig üzemben van az Egyesült Királyságban. A 32 megawattos reaktor 1962-ben érte el kritikusságát és
1963-ban kapcsolták a hálózatra. Közel
tizenkilenc év alatt 3 257 500 MWh villamos energiát termelt, ezenkívül kísérleti helyszíne volt az üzemanyag és a különböző komponensek kutatásának és lehetőséget biztosított üzemeltetési tapasztalatok szerzésére a további reaktorok
személyzete számára. A májusban befejeződött leszerelési program vezetői jelentős mérföldkőnek nevezik a projektet,
mivel sikeresen megvalósították a biztonságos lebontást, és egy megfelelő tárolóba sikerült elhelyezniük egy ipari méretű nukleáris reaktort és rendszereinek
elemeit. A telephely leszereléséért és
helyreállításáért felelős vezető, Chris Halliwell fantasztikus eredménynek nevezte
a program befejezését. A munka hiteles
demonstrációja annak, hogy az Egyesült
Királyság képes végrehajtani egy ilyen
programot biztonságos, kezelhető és költ-

Befejeződött a WAGR
reaktor leszerelése
az Egyesült Királyságban
A nukleáris ikonnak tekinthető reaktor
nevének előtagját Windscale-ről kapta
(ma Sellafield a telephely neve), típusa
természetesen gázhűtésű. Ez lett az első,
teljes mértékben leszerelt reaktor a szigetországban, a teljes program húsz évet

ÚJABB HÍREK A MODULÁRIS
REAKTOROKRÓL
A Babcock & Wilcox (B&W) kisreaktorának
(mPower) első lehetséges felhasználója, a
Tennessee Valley Authority (TVA) egy lépéssel
közelebb került a technológia megvásárlásához. A cég egy szándéknyilatkozatot írt alá a
Generation mPower társasággal, amelyet a
B&W és a Bechtel alkot. Ebben az áll, hogy a
TVA maximum hat moduláris reaktor felépítését tervezi a tulajdonában lévő Clinch River
telephelyen. A terv meghatározza minden
részt vevő cég szerepét annak érdekében,
hogy az amerikai nukleáris hatóságtól (NRC)
megszerezzék az építési engedélyt. Amikor a
B&W két évvel ezelőtt bejelentette a kisreak-

augusztusában a TVA igazgatótanácsa
egy öt évre szóló, 2,5 milliárd dolláros
projektet hozott létre a befejezésre.
A Westinghouse közleményében az
áll, hogy az üzemanyag-kazetták szállítását július végén kezdik meg, gyártásukra a Dél-Karolina államban található
saját telephelyen kerül sor. Amint a szállítmány megérkezik az erőmű területére,
száraz tárolóaknában vagy az 1. blokkal
közös pihentetőmedencében (!) helyezik
el azt. A jelenlegi tervek szerint 2012ben töltik be az üzemanyagot, a blokk
indítására 2013-ban kerül sor. Az üzemeltető június 15-én nyújtotta be az
üzemanyag kezelésére vonatkozó engedélykérelemét az amerikai nukleáris hatósághoz. Az engedély majd arra jogosítja a TVA-t, hogy fogadjon, birtokoljon,
felügyeljen és tároljon 193 darab üzemanyag-köteget, amelyek urántartalma
nem haladja az 5 százalékot. Furcsa, de
az engedély nem teszi lehetővé, hogy a
cég fel is használhassa a reaktorban az
üzemanyagot.
A hatóság most vizsgálja a TVA-nak a

torokra vonatkozó programját, a TVA rögtön jelezte azok iránti érdeklődését.
A szolgáltató által közreadott dokumentum
ugyan nem vásárlási megállapodás, de az érdeklődés fenntartása jelentős lépés az első
mPower reaktor engedélyezése és megvalósítása útján – fejtette ki Jud Simmons, a tervező
cég szóvivője. Christofer Mowry elnök szerint ez
a fajta partneri viszony biztosítja, hogy összegyűjtsék azokat a tapasztalatokat, amelyek az
új típus bevezetéséhez szükségesek. Közös érdekünk, hogy sikeresen telepítsük ezt a továbbfejlesztett reaktortechnológiát, amely alaposan kipróbált technológián alapszik. Az első
reaktor üzembe lépésének tervezett határideje 2020 – tette hozzá a vezető.
SZÁRAZ KONTÉNERBEN TÁROLJÁK
A KIÉGETT ÜZEMANYAGOT
A San Onofre atomerőműben hasonló módon kezelik és tárolják az elhasznált üzem-

blokk majdani üzemeltetésére vonatkozó engedélykérelmét, ezzel várhatóan a
következő évben végeznek. Roppant fontos számunkra, hogy rendelkezni fogunk
betöltésre alkalmas üzemanyaggal az
építkezés utolsó fázisában – nyilatkozta
Dave Stinton, a cég alelnöke. Mivel több
nukleáris kapacitás lesz a birtokunkban,
a TVA egyre közelebb kerül a jövőképünkben megfogalmazott vezető szerephez, és közben több energiát szolgáltatunk kevesebb szén-dioxid kibocsátása
mellett a régió fogyasztói számára – tette hozzá Stinton úr.
ÚJABB NUKLEÁRIS
STARTHELYZET LITVÁNIÁBAN

Az ország atomerőmű-építési tervei újra
megteltek élettel, miután két javaslat is
befutott a lehetséges szállítóktól. Litvánia
hosszú ideje tervezi, hogy pótolja az Ignalina atomerőmű leállításával keletkezett hiányt. A két nagy teljesítményű
RBMK-blokk nemcsak hazai, de régiós
ellátást is biztosított, végül aztán az EUcsatlakozás miatt le kellett mondaniuk

Szlovénia csatlakozott az
OECD NEA szervezetéhez

séghatékony módon. A kis reaktort 1981ben állították le, majd döntöttek leszereléséről annak érdekében, hogy megfelelő gyakorlatot szerezzenek a szakemberek. Az első néhány év a szükséges
eszközök és technológiák tervezésével
telt el, bizonyos módosításokat végeztek
az épületen és új eszközöket építettek
be. Aztán 1999-ben arról döntöttek, hogy
az aktív zóna és a reaktortartály bontása csak akkor kezdődhet el, ha a szakértői csoport elvégezte az összes alapvető technológia ellenőrzését, amelyek az
alkatrészek távolról történő bontását
szolgálják. A tíz lépcsőből álló leszerelési folyamat első hat elemével 2002-re végeztek. A munkálatok közben szerzett
tapasztalatok felhasználhatók mind Sellafieldben, mind más helyeken, ahol
nagy veszéllyel járó műveleteket végeznek. A program végrehajtása nagy szakmai találékonyságot és kitartást igényelt,
de bebizonyosodott, hogy egy atomreaktor leszerelése végrehajtható nem sokkal
annak leállítása után és az aktuálisan
elérhető eszközökkel – nyilatkozta Peter
Law programvezető. A WAGR-csapat
rendkívül büszke lehet a teljesítményére – tette hozzá Law úr. További 25, már
leállított blokkon is folynak leszerelési
munkálatok, ezek jelentős része a Magnox típushoz tartozik, de van közöttük
szaporító és prototípus nehézvizes reaktor is.
A teljesen kereskedelmi célú, már leállított reaktorok közül a Berkeley telephely
két blokkját vonták intenzív leszerelési
munkálatok alá. A reaktortartályokból
2010-ben távolították el
az üzemanyagot, a berendezéseket passzív tárolás alá helyezték. Folyamatos monitorozás
és állagmegóvás történik várhatóan 2074-ig,
amikor megkezdik a telephely felszámolását.
Ekkorra a maradék radioaktivitás jelentősen,
a kezelhető szintre fog
csökkenni.
Forrás: 1NuclearPlace, 2011. június
Varga József

Szlovénia 2011. május 11-én, harmincadik
tagországként társult a nemzetközi szervezethez. Nagy öröm számunkra, hogy a Szlovén
Köztársaságot üdvözölhetjük tagjaink sorában – nyilatkozta Luis Echávarri, a szervezet
vezetője. Ezzel a teljes jogú tagsággal Szlovénia – a korábbi együttműködésre alapozva –
tovább fokozhatja részvételét abban a csúcsszintű nemzetközi tudományos, technológiai
és jogi együttműködésben, amelynek célja a
nukleáris energia békés célú, biztonságos,
környezetbarát és gazdaságos felhasználása
– tette hozzá az igazgató.
Szlovénia és a Szlovén Nukleáris Biztonsági Hivatal (SNSA) nevében azt mondhatom,
hogy a teljes jogú taggá válás egy nagyon fontos lépés, és új kihívásokat - de egyúttal közös előnyöket – jelent országunk és a NEA
más tagországai számára – emelte ki dr. Andrej Stritar, az SNSA igazgatója (Stritar úr korábban volt már az ENS elnöke is, jelenleg az
ENSREG elnöke). Az ország 1991 – a függetlenné válás éve – óta aktív tagja a nemzetközi
nukleáris közösségnek, résztvevője a legfőbb
megállapodásoknak és egyezményeknek
(atomfegyverek leszerelése, az atomenergia
békés használata...). 2001 óta tagja a Párizsi
Konvencióban rögzített felelősségvállalási
egyezménynek, 2003-től pedig ennek brüsszeli kiegészítésének. Megfigyelőként a NEA
hét bizottságában vesz részt 2002 óta, illetve 2010 júliusában csatlakozott az OECD szervezetéhez.
Szlovéniában egy atomerőmű üzemel
(Krsko, 696 megawattos, nyomottvizes blokk),
amelyet 1981-ben kapcsoltak a hálózatra. A
villamos energia eladásából származó bevételen Horvátországgal osztoznak, és mintegy
25 százalékban ez az erőmű fedezi az ország
villamosenergia-fogyasztását. Az erőműpark
egyéb összetevői: 41 százalék szén- és gáztüzelésű erőmű, 29 százalék vízerőmű és 5 százalék a megújulók részaránya. Az országban
működik egy nukleáris oktatóközpont és egy
kutatórektor is (Jožef Stefan Institute), és érdekes módon ezen a bázison tárolják átmenetileg az orvosi, ipari és kutatási eredetű kis
és közepes aktivitású hulladékokat is.
Forrás:OECD Nuclear Energy Agency, 2011.
június
Varga József

anyagot, mint a szintén Kaliforniában található Diablo Canyon erőműben. Mindkét helyen kombinálják a pihentetőmedencében történő és a száraz edényekben történő tárolást,
de nagyobbrészt a medencés tárolás az elterjedt. Az erőművet üzemeltető Southern
California Edison hivatalos közleménye szerint a két reaktorhoz tartozó medencékben
összesen 2452 üzemanyagköteg található,
nagyjából fele-fele arányban. A telephelyen
42 darab tárolóedény van, mindegyikben 24
üzemanyag-kazettát helyeztek el, így összesen 1008 köteget vontak száraz tárolás alá
(a száraz tárolás 2003-ban kezdődött).
Mindkét telephelyet azzal a feltételezéssel
alakították ki eredetileg, hogy majd a szövetségi kormány el fogja szállítani a kiégett
üzemanyagot tárolásra vagy feldolgozásra. A
pihentetőmedencéket akkor nyolcszáz köteg befogadására tervezték. Aztán 1991ben át kellett térniük a sűrített rácsosztású

polcok alkalmazására, mivel akkorra nyilvánvalóvá vált, hogy a szövetségi kormány
nem fogja elszállítani a kiégett elemeket. Az
üzemeltető és az NRC úgy látja, hogy a medencék a sűrített tárolási mód ellenére is
biztonságosak.
A medencék mélysége kb. 11,5 méter, az
üzemanyag-kazetták hossza 4,2 méter, folyamatosan keringtetett víz gondoskodik a hő
elviteléről. A kazettákat 6,9 méter magasságú víz borítja. Mivel várhatóan folytatódni fog
a pihentetőmedencék feltöltése, a cég már
megkapta az NRC engedélyét arra, hogy a
száraz konténerek számára tároló létesítményt építsen. A „hordók” most egy olyan területen állomásoznak, amelyet már dekontamináltak az ott korábban 24 éven át üzemelő, 1992-ben leállított reaktor és rendszereinek elbontása után.
Forrás: NEI SmartBrief, 2011. június
Varga József

üzemben tartásukról (2004. és 2009.
december 31-én álltak le). Egy korábbi
helyettesítési terv tavaly év végén bukott
el, amikor egy ajánlat nem elégítette ki a
specifikációkat. A másikat egy dél-koreai konzorcium nyújtotta be, majd vonta
vissza. Az Energiaügyi Minisztériumtól
érkező bejelentés arról szól, hogy versenyképes ajánlatok érkeztek potenciális
stratégiai befektetőktől. A megnevezett
cégek a Westinghouse és a GE-Hitachi,
de semmilyen további részletet nem közöltek az illetékesek.
Andrej Sekmokas miniszter szerint a
projekt „nagyon érett” stádiumban van,
és tárgyalásokat fognak kezdeni a Baltikum egyéb országaival (Lettország, Észtország és Lengyelország) az ajánlatokról. A nyertes pályázat kiválasztására hónapokon belül sor kerül – tette hozzá a
miniszter. Az Ignalina atomerőmű 1983
és 2009 közötti üzemeltetése által Litvánia jelentős nukleáris tapasztalatra tett
szert, továbbá nagyszámú bevethető
munkaerővel is rendelkezik. A korábbi
erőmű szomszédságában található Vi-

saginas telephely legfőbb villamos hálózati elemei már elkészültek és rendelkezésre áll az építésre vonatkozó környezetvédelmi jóváhagyás is.
KAPACITÁSNÖVELÉS A TVEL
ZELENOGORSZKI GYÁRÁBAN

Egy június elején tartott látogatását követően Szergej Kirijenko vezérigazgató
újságíróknak úgy nyilatkozott, hogy legalább ötven százalékkal meg kívánják
növelni a telep gyártási volumenét. Még
ebben az évben 5,5 milliárd rubelt (198
millió USD) kívánnak befektetni a modernizálásba és a bővítésbe, míg hoszszabb távon 45-65 milliárd rubelről (1,62,3 milliárd dollár) szólnak a tervek. Jurij Olenyin, a TVEL elnöke elmondta,
hogy a mostani befektetés jelentős részét
arra fordítják, hogy a jelenlegi dúsítómű
berendezéseit új generációs centrifugákra cseréljék, illetve hogy modernizálják a technológiai infrastruktúrát.
Forrás: World Nuclear News, 2011. június
Varga József
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Nyaralt már ön a társaság Fadd-Dombori Pihenőtelepén?
A kérdés azért fogalmazódott meg bennünk,
mert jó okunk van feltételezni, hogy vannak
olyan munkavállalók és nyugdíjasok, akik
nem ismerik a pihenőtelep adottságait, szolgáltatásait. A társaság egy csoportja, akik viszszajáró vendégek, évről évre kellemes élményekkel térnek haza, elmondásuk szerint számukra ez a környezet biztosítja a pihenést, az
igazi kikapcsolódást.
Nem titkolt szándékunk és célunk a pihenőtelep bemutatásán keresztül annak elérése, hogy az intraneten meghirdetett turnusokra történő jelentkezéssel minél többen látogassanak el Domboriba. Ismerkedjenek meg
az üdülő természeti szépségeivel, ébredjenek
madárcsicsergésre, napozzanak, strandoljanak vagy csak egyszerűen élvezzék gondtalanul szabadságukat.
Az általános ismertetőn túl említést kell tennünk több olyan változásról, amely az elmúlt
évek fejlesztéseinek eredményeként a pihenőtelep szolgáltatásait színvonalasabbá teszi.
– A Fadd-Dombori Pihenőtelep Pakstól
mindössze 25 kilométer távolságban, a Dunaholtág partján található. Az elhelyezés 10 jól
felszerelt faházban biztosított. A „Tátra” faházak 6, a „Lilla” faházak pedig 4 fő részére igé-

nyelhetők. Az üdülés munkavállalóink, nyugdíjasaink és közeli hozzátartozóik részére kedvezményes. Az árjegyzék szerinti térítési díj a
reggelit és az ebédet is magában foglalja. Azon
családok és baráti társaságok jelentkezését is
kezelni tudjuk, akik egy időben szeretnének
nyaralni. A munkavállalók gyermekeiket, szüleiket, a nyugdíjas munkavállalók pedig unokáikat is magukkal vihetik egy felejthetetlen
többnapos együttlét céljából. Minden generáció
számára a szabadidő kellemes eltöltéséhez kedvére való lehetőségek, eszközök biztosítottak.
– Az üdülő melletti telek – amely a közelmúltban szintén a társaság tulajdonába került
– egybenyitásával, füvesítésével a sporttevé-

kenységet kedvelők részére megfelelő terepként szolgál, mozgásigényük szerint focizhatnak, lábteniszezhetnek, tollaslabdázhatnak,
de lehetőség van asztaliteniszezésre és kerékpározásra is.
– A horgászok mindkét telken hódolhatnak
szenvedélyüknek.
– A Duna a horgászaton kívül számos lehetőséget kínál, lehet vizibiciklizni, csónakázni,
kajakozni, vitorlázni.
– Az elmúlt években kivágásra került az
elöregedett, veszélyessé vált nyárfák nagy része, helyettük több mint száz különböző típusú fa került telepítésre. Néhány már árnyékot
is ad, a többi fa pedig a közeljövőben éri el azt
a méretet, amely a meglévő négy hatalmas fa
mellett biztosítani fogja, hogy a nagy melegben
kicsit árnyékosabb helyre húzódjunk. Érdemes minden nap egy sétát tenni a telep udvarán, ahol a kialakított virágágyások, sziklakertek, rózsalugasok, virágzó díszfák, leanderek és angyaltrombiták azon túl, hogy szemet
gyönyörködtetőek, szinte illatfelhőben úszik
az üdülő egész területe, amely nyugtató, és
egyben élénkítő hatású is.
– A pihenőtelepen gyógytornász szolgáltatását lehet kérni. Hűvösebb napokon szauna

pótolhatja a meleget, amelynek egyéb más jótékony, gyógyító hatása is van.
– A gyermekek számára különböző társasjátékok, fa kertijátékok, hinták, homokozó és
gyermekmedence is rendelkezésre áll.
– Jó halfogás esetén a halászlé főzésére és
más bográcsos ételek elkészítésére, grillezésre és szalonnasütésre egyaránt lehetőség van,
a kellékek biztosítottak. Nagyobb létszámú
család vagy baráti társaság igénybe veheti a
közösségi épületet, ahol a tálaláshoz szükséges
eszközök használatával kulturált körülmények között oldható meg az étkezés. Ugyanitt
tévézésre, zenehallgatásra és internetezésre
is lehetőség kínálkozik.
A Fadd-Dombori Pihenőtelep bemutatásával arra bíztatjuk munkavállalóinkat és nyugdíjas munkavállalóinkat, hogy éljenek a lehetőséggel, jelentkezzenek a jóléti osztályon személyesen vagy a 75/508-387-es telefonszámon, és töltsenek el pár napot Domboriban,
nem bánják meg! A pihenőtelepen éjszaka biztonsági szolgálat van, a gondnok és a technikai személyzet szeretettel várja az érkező vendégeket, s azon munkálkodnak, hogy valamennyien elégedetten és a következő évi viszontlátás reményében köszönjenek el. Kzné

Ismerje meg társaságunk soproni Fenyves Üdülőjét
…amely Sopron határában, a Lővérek egyik
legszebb pontján, csendes, nyugodt környezetben, egy 8700 m2–es parkban helyezkedik
el. Az épület kétszintes, négy szobája (kettő
kétágyas, egy 2+1 ágyas, és egy 3+1 ágyas)
többgenerációs családok, baráti társaságok,
egyidejűleg tizenegy vendég fogadására alkalmas, a helyiségek kényelmesek, klimatizáltak. A tágas nappaliban lehetőség van tévézésre, kártyázásra és WIFI-elérhetőség is
biztosított. A konyha jól felszerelt, a kertben
grillező, szalonnasütő hely van kialakítva, és
bográcsban is elkészíthetők a kedvenc ételek.
Az üdülő 1989 óta egész évben üzemel. A város az évszakok váltakozásával különböző oldaláról mutatja meg magát az odalátogató vendégeknek. Az eltöltött egy hét után mindenki
visszavágyik, hogy újra átélje azokat az élményeket, amelyeket a város és környéke, na és
persze a társaság üdülője nyújtott részére.
Az üdülőben kerékpár, szolárium használatára és gyógytorna igénybevételére is van lehetőség. Az üdülő melletti városi uszodába
úszásra és szaunázásra belépőt biztosítunk.
Sopron az ország egyik idegenforgalmi központja, egy kirándulás keretében érdemes

megismerkedni a város több ezer éves történelmi múltjával, a hangulatos belváros műemlékeivel, kulturális életével. A soproni eseménynaptár tartalmazza az aktuális programokat. A várost a kékfrankos fővárosának is
nevezik, mivel az utóbbi 10 évben nagy fejlődésen ment keresztül a borászati, borturisztikai ágazat is. A múzeumok városa is, a múzeumi kalauz segít kiválasztani a legérdekesebb,

látványokban bővelkedő építményt, kiállítást.
A Petőfi Színház kiváló művészeinek előadásában akár egy musical, vígjáték vagy operett
is megtekinthető.
A soproni tájakon – a Soproni-hegység és a
Szárhalmi-erdő jelzett gyalogútjain, kilátóhelyein a friss levegő és a táj szépsége gyógyító
sétára invitál. A várostól mindössze 15 kilométerre található Európa legnagyobb sós vizű
sztyepptava, a Fertő-tó, melyet egyedülálló növény- és állatvilágáért, épített emlékeiért – a
magyar és osztrák oldalon – 2001-ben a világörökség részévé nyilvánították.
A közvetlen szomszédságban található fürdőhelyek – Hegykő, Bükfürdő, Sárvár – széles
körű gyógy- és wellness-szolgáltatásokat kínálnak.
Sopron bemutatása és ajánlása szempontjából kihagyhatatlan, hogy az odalátogatók
kedvelt úti célja Ausztria és fővárosa, Bécs. A
kirándulást, túrázást kedvelők akár egy egész
napot eltölthetnek a hegyekben, natúrparkokban. A gyerekek az állat- és játszóparkokat
fergeteges élményszerző helyként kedvelik. A
téli hónapokban a téli sportok kedvelői a közeli sípályákat vehetik igénybe.

Emlékezés

Pál Józsefné

Leimsziderné Tóth Ildikóra

1940–2011

Az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium
tanárnőjét, Leimsziderné Tóth Ildikót 2011. április 12-én a szekszárdi
újvárosi temetőben kísérte utolsó földi útjára
szerető családja, rokonai, barátai, a szakközépiskolai kollégái és
diákjai. Az elmúlt időszakban nem múlt el
nap anélkül, hogy nevét ne említettük volna. Úgy érezzük, mintha csak egy hoszszabb szabadságra utazott volna el. A valóság azonban más, Ildikó már nem adhatja meg szeretett házastársának az
„örök boldogságot”, nem léphet be az osztálytermekbe, hogy diákjainak átadja tudását és nevelje őket az általa képviselt értékrendre.
Ki is volt ő? 1959. április 3-án született
Szekszárdon, és ugyanitt végezte a gimnáziumot. Pécsett a TE Természettudományi
Karán középiskolai tanári diplomát szerzett, majd angol alapfokú nyelvvizsgát tett.
1986-ban lépett be a Paksi Atomerőmű Vállalathoz, s az alapok lerakásával magyar–történelem szakos tanárként kezdte
meg pedagógustársaival az oktató-nevelő
munkát az ESZI-ben. Hivatástudata, kollégái és diákjai iránti tisztelete és szeretete
példaértékű volt, amely mindig viszonzásra talált. 25 éves pályafutása alatt több évfolyam osztályfőnökeként a többletfeladatokat lelkiismeretesen végezte. Kollégái és
diákja részére kirándulásokat, színházlátogatásokat szervezett. Az ESZIrat iskolaújság létrehozásának ő volt az értelmi szerzője és éltetője. Számos diákban fedezte fel
és hozta felszínre az újságírás képességét,

adott szakmai segítséget az írás minél tökéletesebb elsajátításához. A diákok egyegy sikeres riportja, publikációja a befektetett energia megtérülése volt számára.
2010-ben a pedagógus napon a tantestület
egybehangzó véleménye alapján ESZI-gyűrű kitüntetésben részesült.
Házastársával már korábban is ismerték egymást, de közelebbi kapcsolatuk az
autóbuszos osztálykirándulások alkalmával alakult ki. Az egymás iránti tisztelet és
szeretet érzése egy új közös élet kezdetét
jelentette életükben. Összeköltöztek, majd
1995-ben házasságot is kötöttek. Férje, Leimszider Mihály, a nála tett látogatásunk során az együtt töltött 16 év emlékeiről beszélt: „Ildikóval harmonikus házasságban
éltünk, jó háziasszony volt, szeretett főzni,
és kedvelte a finom ételeket. Vendégszeretete, közvetlensége, nyitottsága és érdeklődése másokból szimpátiát váltott ki.
Sokat olvasott, több nyelven is beszélt, művelt és intelligens volt. A svájci, németországi, spanyolországi utak szép emlékeit
őrizni fogom. Erdélyben családi örökségként került tulajdonába egy villa, oda mindig szívesen látogatott az év bármely szakában. Szülei nagyon közel álltak hozzá,
betegségük, ápolásuk lelkileg nagyon
megviselték őt. Kiegyensúlyozott, szép
életünk volt Ildikóval, súlyos betegségét
példamutatással, méltósággal viselte.”
Ildikó távozása szerettei, barátai, diákjai számára fájó érzés, mégis el kell engednünk őt. Amit tehetünk, hogy a földi
életben tovább végezzük feladatunkat és
mindig jó szívvel és szeretettel emlékezünk Rá!
Kzné

Pál Józsefné született Tóth Mária nyugdíjas kolléganőnk 2011. június 25-én, életének 72.
évében, hosszan tartó betegség után dunaszentgyörgyi otthonában hunyt el.
Gerjenben, 1940. február 9-én született.
1980. január 2-án nyert felvételt a Paksi
Atomerőmű Vállalat állományába. A szolgáltatási osztályon takarítónőként az iroda-

Zengrüberné Csörgei
Erzsébet
1967–2011

Mélyen megrendültünk a hír hallatán. 2011.
június 28-án Zengrüberné Csörgei Erzsébet, a
Nukleo-Med Kft. asszisztensnője számára a
földi élet véget ért. Számtalan tennivaló várt
még rá, amelyek nemcsak gonddal, hanem
sok-sok örömmel is jártak volna. Neki ebben
már nem lehet része.
Pakson, 1967. március 31-én született. Álta-

Pravetz Imre
1951–2011

Nyugdíjas kollégánk 2011. május 28-án, életének 61. évében, rövid szenvedés után a szekszárdi kórházban elhunyt. Pusztavámon,
1951. január 21-én született. Esztergomban
gépipari technikus szakképzettséget szerzett.
1978-ban került az atomerőműbe, a turbinaosztályon művezetőként dolgozott. Munkaköri feladatai közé tartozott a 4. blokk szekunder

A kirándulóhelyekről kissé fáradtan érkezve kellemes az üdülőbe hazatérni, ahol a pihenés maximálisan garantált. Az üdülő személyzete mindent megtesz azért, hogy még
teljesebbé és felejthetetlenné tegye az ott töltött szabadságunkat.
Igaz, hogy Sopron Pakstól kissé távolabb
esik a társaság másik két üdülőjéhez képest
(Fadd-Dombori és Balatonfüred), de akinek
egy kicsit változatosabb programokra van igénye, családjával vagy baráti társaságával el
kell mennie Sopronba. Az üdülés munkavállalóink, nyugdíjas munkavállalóink és közeli
hozzátartozóik részére kedvezményes.
Remélem, felkeltettük érdeklődését Sopron
és a Fenyves Üdülő szolgáltatásai iránt. Ha
igen, várjuk jelentkezésüket a jóléti osztályon
személyesen vagy a 75/508-387-es telefonszámon.
Ne feledjék, a soproni üdülő egész évben
várja önöket, mindig az adott évszak környezeti szépségeivel.
A Fenyves Üdülőről, Sopronról és környékéről képek tekinthetők meg az intraneten, illetve a nyugdíjasportálon.
Kzné

Szokásaink, amelyek
rombolják egészségünket
A fenti címmel dr. Reisinger János életmódkutató tartotta a „Nem titok az egészség” című sorozat utolsó előadását,
amely egyszersmind az egész sorozat
összefoglalását is nyújtotta. Az elhangzottak központi üzenete az volt, hogy az
egészségi állapotunkat befolyásoló három fő tényező, a genetikai örökség, a
környezeti hatások és az életmód közül
az utóbbinak, azaz a mindennapi életvitelünket kísérő szokásainknak van a legnagyobb hatása.
Az életmód viszonylatában első helyen
a táplálkozási szokásokról esett szó: nem
mindegy, hogy mit, mennyit és milyen
gyakran eszünk. Alapvető tanács, hogy a
magyar gasztronómiai kultúrában domináns fehér liszt, cukor és állati zsiradék fogyasztásával szemben a teljes kiőrlésű liszt (graham liszt), a természetes
édesítőszerek (például méz, sztívia) és a
növényi olajok (ezek közül is a hidegen
sajtolt olajok) minél nagyobb arányú felhasználása felé célszerű haladni. Törekedni kell arra, hogy étrendünkben egyre inkább helyet kapjanak a nyers zöldségek és gyümölcsök, amelyek tápanyag-,
vitamin-, enzim- és rosttartalma felbecsülhetetlen fontosságú a szervezetben
zajló élettani folyamatok, avagy a testilelki egészség szempontjából. Azonban
még az egészséges ételek esetében is fontos a mértékletesség – sőt, mint elhangzott, a mértékletesség felhívása éppen az
egészséges ételekre szól, minthogy ami
káros, azt az egészségére adó ember tilosnak minősíti. Fontos, hogy vacsorára
csak keveset, vagy akár semmit se
együnk, és a főétkezések közötti evést
(nassolást) hagyjuk el, mivel ezek fokozott megterhelést jelentenek emésztőrendszerünk számára.
Ugyancsak jelentős szerepe van annak, hogy mit és milyen gyakran iszunk.
Az egészség megőrzése szempontjából a
legjobb választás a szűrt víz, amiből célszerű óránként meginni egy pohárral,
nem várva meg azt, amíg megszomjazunk.
Nem kevésbé fontos a rendszeres testmozgás, lehetőleg a természetben, a friss
levegőn, ami számos fiziológiai pozitív
hatásán túlmenően a lelki egészség megtartásához is nélkülözhetetlen.
Prancz Zoltán

épület több szintjén,
nagy szorgalommal végezte munkáját. Vezetői
és kollégái segítőkész és
kedves kolléganőként ismerték. Minden közös
munkában részt vett, lehetett rá számítani.
1999. december 31-én vonult nyugállományba.
Férjével Dunaszentgyörgyön lakott. Ugyanezen
településen él fia és lánya is a családjával. Bol-

dog nagymama volt. Az öt unoka és a két dédunoka gondozását, felügyeletét mindig örömmel vállalta, segítséget nyújtva gyermekeinek.
Megtörten és mély fájdalommal gyászolják:
férje, gyermekei, menye, unokái és dédunokái.
A rokonok, ismerősök, szomszédok és munkatársak nyugdíjas kolléganőnktől 2011. június 28-án, a dunaszentgyörgyi temetőben
megtartott szertartáson vettek végső búcsút.
A Paksi Atomerőmű Zrt. kollektívája – emlékét
megőrizve – ezúton búcsúzik Pál Józsefné
Mancikától. Nyugodjék békében!
Kzné

lános ápolónő és foglalkozás-egészségügyi szakképzettséggel rendelkezett. 1986. január 1-jétől
dolgozott a Paksi Atomerőmű Vállalat üzemegészségi szolgálatánál,
majd a jogutód NukleoMed Kft.-nél. Vezetői és munkatársai fegyelmezett, megbízható, szolgálatkész kolléganőként és nyíltszívű, segítőkész, önzetlen embernek ismerték.
Csörike! Az atomerőmű munkavállalói az or-

vosi rendelőben éves rendszerességgel találkoztak Veled, sokan ismertünk és kedveltünk
Téged. A jó szó, a mosoly a beteg és nem beteg embereknek egyaránt jólesik. Ez a gesztus
Tőled, Belőled természetességgel jött, köszönjük Neked. Családod gyászában együtt
érzünk.
2011. július 1-jén a madocsai temetőben a
Nukleo-Med Kft. és a Paksi Atomerőmű Zrt. kollektívája fájdalommal és szomorúan kísértek
utolsó utadra. Búcsúzúnk Tőled, kívánom, hogy
sírhelyedben találd meg az örök békességet és
nyugalmat!
Kzné

köri gépésztechnológiai
részének gondnokolása, a
javítási tevékenységek jóváhagyása és figyelemmel kísérése. Szerette a
munkáját, különösen a fotózást. Munkahelyi rendezvények alkalmával
szervezőként szívesen közreműködött. 2007.
december 29-én vonult nyugállományba.
Nyugdíjasként is aktív életet élt, leginkább a
családi kirándulásokat, utazásokat kedvelte.

Szekszárdon lakott feléségével, legfiatalabb
lányával és nevelt lányával.
Fájó szívvel gyászolja felesége, Diana, lányai:
Diána, Mónika és Anna, nevelt lánya: Orsolya,
unokái és vejei. A család, a rokonok, ismerősök, első felesége és a volt kollégák 2011. június 10-én Szekszárdon, az alsóvárosi temetőben kísérték utolsó útjára, ahol polgári szertartás szerint búcsúztatták el. A Paksi Atomerőmű Zrt. kollektívája nyugdíjas munkatársunk emlékét megőrzi, nyugodjék békében!
Kzné
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Hogyan töltik napjaikat az atomerőmű nyugdíjasai?

Munkatársainkról
Sport és mûszakozás
– Háromféle naptár
szerint élek!

„Mindig, mindent jókedvvel és szeretettel…”

nél többen megismerjék ezt a sportot, és
így talán nem kallódnak el a fiatalok. A
nyári programok között szerepel egy egyhetes nyári edzőtábor, majd egy hónap
szünet és ismét kezdődnek a kemény edzések. Ősztől tavaszig zajlanak a versenyek, legközelebb Lengyelországban lesz
egy nemzetközi verseny, majd diákolimpiára készülünk.
A sportos életmód nemcsak az alakunknak, az egészségünknek és a közérzetünknek tesz jót, hanem a munkahelyi
teljesítményünkre is pozitív hatással van.
Fegyelmezettséget is ad az egyesület tagjainak, amely az élet minden területére kihat, kitartásra nevel. Hiszen az a rendszeresség és szorgalom, amellyel egy
sportot űzünk, feltételezhetően az életünk
többi területét is jellemzi: a munkánkban
is igyekszünk a jobb eredmények elérésére. Amennyiben a jó fizikai erőnlétünk
egy fegyelmezett, kitartó személyiséggel
párosul, ezek a tulajdonságok elősegíthetik az előrelépést a munkahelyen, kivívják a megbecsülést a kollégáktól vagy
megkönnyítik a munka jó megszervezését.
Orbán Ottilia

A Kiss házaspárt, Évát és Karcsit paksi,
lakótelepi otthonában látogattam meg.
Gyermekkorukban Békéscsabán, illetve
Mányon laktak, majd közös életüket is
Mányon kezdték meg. Ottani ismerősük
révén Karcsinak sikerült az erőműben álláshoz és lakáshoz jutni, így 1980 februárjában két kisgyermekükkel Paksra költöztek. Karcsi először villanyszerelőként
a villamos karbantartó osztályon, majd a
folyamatirányítási osztályon műszakos
műszerészként dolgozott. Későbbi, műszaki ellenőri munkakörében hozzá tartozott az erősáramú berendezések létesítése és karbantartása. E minőségében a
villamos szerviz osztályon a kivitelező cégek munkavállalói belépésének intézését,
a munkaterület átadását és folyamatos ellenőrzését látta el. 2003. december 30-án
kérte nyugdíjazását. Éva ideköltözésüket
követően a kereskedelemben helyezkedett el. 1985-ben elérkezettnek látta az
időt a váltásra. Az erőműben, a munkaügyi osztályon a munkavállalók munkaés védőruha-ellátásával foglalkozott. Közben elvégezte a közép- és felsőfokú személyügyi tanfolyamot, de továbbra is előadóként dolgozott az osztállyá szerveződött szociálpolitikai, illetve névváltozás
után a jóléti osztályon, ahol munkaköre a
villamosáram-kedvezménnyel kapcsola-

–A közös programokon kívül milyen
elfoglaltságotok van?

tos feladatokkal bővült. 2007-ben egészségi okok miatt rokkantnyugdíjas lett.

– Éva: Vannak olyan elfoglaltságok,
ahova egyedül járok, ilyen a torna heti
három alkalommal. Karcsi tagja a Reform
Főzőklubnak, ahova én is vele megyek,
mert gazdag és érdekes programjaik vannak, amelyeken én is nagyon jó érzem
magam.
– Karcsi: A főzőklubtagságomnak érdekes története van. Négy éve a sillerfesztiválon a harcsapörköltem első helyezett lett. Ekkor kértek, hogy legyek klubtag, őket erősítsem. Azóta nagyon sok rendezvényen részt veszünk Pakson és vidéken egyaránt. Rendszeresen tartunk öszszejöveteleket a présházunkban is, ahol
az érmes boraimmal vendégelhetem meg
a résztvevőket. Mindig is érdekelt a borászat, szakkönyvekből tanultam meg a borkészítést, és nagyon büszke vagyok a mások által is elismert zamatos boraimra.

– Hogyan éltétek meg a változást?
– Karcsi: Nehéz volt az első négy hónap, hirtelen nem tudtam mit kezdeni a
nagy szabadsággal. Ma már elmondhatom, hogy nagyon jó a nyugdíjas élet, anynyi az elfoglaltságunk, hogy nem is jut
mindenre idő.
– Éva: Karcsi nehezen viselt hónapjai
engem is megviseltek, de szerencsére átvészeltük azt az időszakot. Akkoriban vásároltunk a Sárgödör téren egy présházat,
amely sok elfoglaltságot adott számára. A
27 méter hosszú pince felújításánál anynyira belefeledkezett a munkába, hogy
még az időérzékét is elveszítette. Amikor
én is nyugdíjas lettem, több időnk jutott
a közös programokra, a családra és az
unokákkal való foglalkozásra.

– Hogyan telnek napjaitok, mivel foglalkoztok?
– Éva és Karcsi: Pakson és vidéken is
vannak rokonaink, akikkel rendszeres a
kapcsolatunk. Van egy lányunk és egy fiunk két-két unokával. Mindketten családi házban laknak, ahol nagyon jól érzik magukat. Amíg kicsik voltak az unokák, sokat foglalkoztunk velük, vigyáz-

tunk rájuk. Most is vannak közös programok, Gyulára szoktuk őket magunkkal vinni. A családi eseményeket mindig
együtt ünnepeljük. A lakásban nagy étkezőt alakítottunk ki, de a felújított présházunk is kiválóan alkalmas vendégfogadásra. Van Dunakömlődön egy szőlőnk, amit együtt művelünk. Mindig
annyit dolgozunk, amennyitől kellemesen elfáradunk. Eleinte eladtuk a termést, de amióta megvan a présház, a szőlőt feldolgozzuk. Mindketten tagjai vagyunk a Magyar Elektrotechnikai Egyesületnek, részt veszünk a szakmai programokon, kiállításokon és az egyesület
által szervezett kirándulásokon, legutóbb Erdélyben voltunk. Minden évben
elutazunk Balatonfüredre, ahol a rekreációs központban egy kellemes hetet töltünk el kettesben.

– Végezetül elmondanátok, hogy mi a
titka a kiegyensúlyozott nyugdíjas
életnek?
– Éva és Karcsi: Számunkra nagyon
fontos a család, az emberi kapcsolatok, a
testi és szellemi fittség, és hogy mindig
mindent jó kedvvel és szeretettel csináljunk.
Kzné

Úton-útfélen a parlagfû

30 és másfél év az atomerőműben
házas csarnokban küzdöttek egymással.
Rendkívül népszerűek voltak az ökölvívók, hiszen az NB II-ből felkerültek az NB I-be, majd
bajnokok lettek. Akkori vezetői közül Papp
Gyulára is hálával gondol vissza, aki szállítási osztályvezetőként főnöke és egyben a PSE
ökölvívó-szakosztályának a vezetője volt, és
aki kritikus időszakokban mindig támogatta.
A bokszkesztyűt idővel öltönyre cserélte, és
immáron több mint harminc éve oszlopos tagja a szállítás munkahelyi kollektívájának.
Ahogy a helyiekről, úgy a munkatársairól is
nagy szeretettel beszél. Segítőkész, kedves
kollégák vették körül, akik nélkül talán sohasem válhatott volna az otthonává ez a város.
Az erőmű vezetése is mindig megbecsülte a
munkájukat, tisztelték az ott dolgozókat.
A régi idők erőműjéről mindenkinek akad
egy-egy kedvenc története, de „az egyszer azt
hitték, hogy elraboltam valakit” kezdetű talán
nem annyira szokványos. Azokban az években történt ez, amikor még Attila a konferanciabuszt vezette. A magas rangú kormánytisztviselők – akiket a rend kedvéért továbbra is csak magas rangú kormánytisztviselőknek fogunk nevezni – ezen a buszon utaztak,
amikor Pakson, az erőmű vezetőivel tárgyaltak. Az egyik ilyen neves alkalommal esett
meg az a különös eset, hogy egy bizonyos
épület félreeső ajtaján kilépő magas rangú
kormánytisztviselő felszállt a konferanciabuszra – mialatt a szigorú kormányőrök a főbejáratnál vártak rá. A felső vezetés kiadta az

indulási parancsot,
a sofőr pedig szépen elindult a kijelölt útvonalon. Mihelyt észbe kaptak
a kormányőrök, kocsiba pattantak és
megindultak utánuk. A szűk utak azonban kifogtak rajtuk, így jobb híján díszmenetként
kullogtak a busz mögött libasorban.
Attila a munkája kapcsán akkor is kapcsolatban maradt a sporttal, miután visszavonult. Hétvégeken ugyanis gyakran szállította
az ökölvívókat és más sportágak képviselőit
a versenyek helyszínére. Egy rövid időre belekóstolt az ökölvívó-edzői és a bírói munkákba is, de ehelyett inkább a családot választotta, hiszen mind az aktív sportolói korszakában, mind a munkája kapcsán sokat
volt távol szeretteitől.
Az elmúlt évtizedekben Attila sok mindent megélt a munkahelyén is. Emberek
jöttek-mentek, s bár a munka ma is ugyanaz, az átszervezések folytán jelenleg az Atomix Kft. keretein belül végzik azt. A kollégákkal és a feletteseivel való jó viszony semmit sem változott.
Szerencsés pályafutása mellett, szép nagy
családdal büszkélkedhet, két nevelt lánya és
öt unokája van. Feleségével is az erőműben,
és éppen 30 éve ismerkedett meg. Igazából
Judit és a lányok jelentették azt a nyomós érvet, ami aztán végleg Pakshoz kötötte. -csa-
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Az Atomix Kft. ügyeletesgépkocsi-vezetője,
Torma Attila több mint harminc éve dolgozik
az atomerőműben, ennek kapcsán beszélgettem vele. Mesélt az első paksi élményeiről, az ökölvívásról, az emberekről, akik miatt
megszerette a várost és néhány érdekes történet is előkerült a régi időkből – szigorúan
nevek nélkül.
Torma Attila neve a legtöbbünk számára ismerősen cseng. Ügyeletesgépkocsi-vezetőként neki is alkalma volt megismerkednie az
erőműben dolgozók nagy részével, az időközben változó vállalatvezetőség tagjaival, a
közös utazások alkalmával pedig számos barátságot kötött.
A sportrajongók emlékezetében azonban
egy egészen más okból él a mai napig. Paksra kerülése az ökölvívásban elért eredményeinek köszönhető, a tehetséges pécsi sportoló ugyanis a PSE hívására, Pónya József akkori vezérigazgató jóváhagyásával igazolt át
városunkba. Torma Attilának ezzel egy régi álma vált valóra, mert gépkocsivezetői állást
kapott az erőműben. Nagyon fiatal volt még,
és az első hónapokban igencsak egyedül
érezte magát ebben a furcsa kisvárosban,
ahol senkit és semmit nem ismert. Mindennap végig kellett baktatnia a városon, amíg a
lakásából elért az edzések helyszínére. Talán
ennek is köszönhető, hogy szép lassan megismerte a várost és az itt élőket. Azokban az
években Pakson virágzott az ökölvívás. Egyik
mérkőzés követte a másikat, a sportolók telt

Az „Együtt a parlagfű ellen” Alapítvány felügyelőbizottságának elnökétől, Tuza Jánostól az
alábbi tájékoztatást kaptuk.
– Az alapítvány Sáhi Manuéla ügyvezető és Kónya
Zsuzsanna munkatárs közreműködésével ismét meghirdette a lakossági virágosítási versenyt. A már megszokott három kategóriában vártuk a jelentkezőket:
kertes ház, lépcsőház és utca. A virágosítási program
évről évre nagyobb érdeklődésnek örvend, melynek
lebonyolításában Paks Város Önkormányzata és a
Paksi Kertbarátok Egyesület nagy segítségünkre van.
Közel 3600 tő virágpalántát osztottunk ki azok részére, akik tavaly részt vettek a virágosítási és parlagfűgyűjtési versenyen, és meghirdettük virágvásárt. Nagy hangsúlyt fektetünk a szelektív hulladékgyűjtésre, aminek a Zöld Tódor program tesz
eleget. Egész tanéven keresztül szelektív hulladékgyűjtés témakörében ismeretterjesztő órákat
tartunk. Mivel itt a parlagfű, és ezzel együtt az allergia szezonja, a tünetek enyhítése és gyógyulás
céljából invitáljuk a betegséggel küzdő gyermekeket és felnőtteket a sóbarlangba. (További információ: www.parlagfuellenalapitvany.hu.)
Az atomerőmű parlagfű-mentesítéséről Taricskó Istvánt, parkfenttartásunk kertésztechnikusát
kérdeztük.
– Az óriási területet 3 kategóriába soroltuk. A
kiemelten kezelt parkok rendszeres gondozás
alatt vannak, itt nem fordulhat elő parlagfű. Az
északi területen évi 3-4 alkalommal nyírjuk, a
külterjes területeket pedig szerződés alapján évi
3 alkalommal nyíratjuk. Természetesen ezen felül – dolgozói bejelentés alapján – azonnal intézkedünk a parlagfüves terület nyírására. Boa

PA Zrt. Egészségnap

Sikerrel szerepelt a nyugdíjasnépdalkör
Az Atomerőmű Nyugdíjasklub Egyesület
15 fős csoportja szép sikert aratott a június 18-án Bordányban megrendezett népzenei találkozón. A bordányi Berkenye
Népdalkör és Citeraegyüttes meghívására
több hazai fellépő mellett öt vajdasági népzenei együttes is bemutatkozott.
A paksiak énekműsorát egyik klubtagjuk citerával kísérte, akihez még társult két paksi citerás diáklány is. A nyugdíjasklub énekkara egy húszperces népdalcsokrot adott elő, amit a közönség az
est leghosszabb ideig tartó és legnagyobb
hangerejű vastapsával köszönt meg.
Szanyi Nagy János, a klub elnöke elmondta, hogy a népdalkör kimagasló tel-

jesítményét igazolta vissza a közönség.
Úgy a nézők, mint más énekesek, szinte véget nem érő tapssal és számos dicsérettel ismerték el a paksiak fellépését. Jutalmuk egy kerámia dísztányér, egy
Bordány történetéről szó könyv és egy
emléklap volt, amiről az elnök valamennyi szereplő számára készített színes másolatot.
A népdalkör eredményességéhez hozzájárult a rendkívül barátságos fogadtatás, a kellemes vendéglátás, továbbá az is,
hogy az énekesek egységes megjelenésben, az atomerőmű által biztosított dekoratív sálakban állhattak a közönség elé.
LAnna

A nyugdíjas kori egészségmegőrzés kulcsfontosságú elemei között szerepel a megelőző szűrővizsgálat, amellyel sokat tehetünk az egészségünk megóvása érdekében, hiszen a vizsgálati eredmények által tisztába kerülünk a valós
egészségügyi állapotunkkal. A PA Zrt. 2011. június 7–9. között egészségnapokat tartott a cég
nyugdíjasai számára az egészségközpontban.
Az egészségnapi rendezvényen a NUKLEO-MED
Kft. orvosai és asszisztensei, a humánigazgatóság személyzetfejlesztési csoportjának munkatársai közreműködésével szűrővizsgálatokat
tartottak.
Dr. Brázay Lászlóval, a NUKLEO-MED Kft. ügyvezetőjével beszélgettem.
– Gyakorlatilag minden évben kétszer kerülnek
megrendezésre az egészségnapok. Általában
egy tavaszi időpontban és egy őszi időszakban.
Ez azért jó, mert ilyenkor koncentráltan történnek a vizsgálatok, az ESZI főiskola épületében.
A laborvizsgálatokat a reggeli órákban tartottuk, utána feldolgozásra bekerültek az erőművi
labororatóriumunkba. Itt voltunk a somatoinfra
hőtérképes vizsgálattal, a szívstressz-szűréssel,
az arteriográfos érvizsgálattal. Az idei évben először sikerült azt elérni, hogy a PA Zrt. aktív dolgozói, illetve azok közeli hozzátartozói részére a
vizsgálat ingyenes volt, a munkáltató átvállalja

ezeket a költségeket. A nem aktív dolgozóknak
viszont a vizsgálatok fizetősek voltak az adózási törvények miatt.
A legnagyobb érdeklődés most a laborvizsgálatok után volt. Végeztünk tumormarker (daganatok
korai felismerése vérből) vizsgálatot, amit a megyében úgy tudom, a megyei kórházon kívül csak
mi végzünk. Ide naponta ötvenen jelentkeztek be.
A hőtérképes vizsgálatra napi tíz-tizenkettő fő jelentkezett, ugyanez mondható el a szívstresszszűrő, illetve az arteriográfos vizsgálatra. Elég nagy
volt az érdeklődés és örömmel láttam azt, hogy
évről évre emelkedik ez a szám. Van, aki már kontrollvizsgálatra jön vissza. Én azt hiszem, hogy a lakosság is lassan felismeri, hogy a megelőzés nagyon fontos.
Wollner Pál
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Három naptára is van Kiszli Sándornak.
Egy általános, műszakbeosztásos és a versenynaptáros. A műszakozás, a családi
élet és a szabadidős elfoglaltság összehangolása nem kis feladat. Nehéz összeegyeztetni az időpontokat, de eddig még
mindig sikerült megoldania ezt a hármas
kihívást.
– 1985. szeptember 2. óta dolgozom az
erőműben, jelenleg a karbantartás-irányítási osztály állományában dolgozom,
mint villamos és irányítástechnikai irányító. Tizennyolc éve műszakozom, tizenkét órázom, aminek van előnye és hátránya is. Nincs ünnepnap, nincs hétvége.
Igaz több szabadidőm van, de ennek akkor volt igazán jelentősége, míg kicsik
voltak a gyerekek, mert tudtam vinni őket
oviba, suliba. Most, május elsején is dolgoztam, viszont az előző évben én főztem
a csapatnak, de idén sajnos nem volt, aki
összeszervezze a csapatot. Persze, szerettem volna ott lenni, szeretem a közös
programokat. Nagyon jó a csapat, a kollégáimat nagyon szeretem, akikkel nemcsak munkaidőben vagyunk együtt, hanem munkaidőn kívül is szervezünk öszszejöveteleket.
Feleségem úgy a műszakozás, mint a
sport terén mindenben mellettem áll és
támogat. Nagylányom az ELTE-re jár, fiam
Palánkra jár közbiztonsági iskolába, jövőre mindkettő végez. Tíz éve kezdett el a
fiam sportolni versenyszerűen. Először
csak szülői kísérőként vettem részt edzéseken, majd megtetszett ez a küzdősport,
és 2006-ban kihasználva a lehetőségeket,
Tolnán alakítottunk egy karate-sportegyesületet, aminek most az elnöke vagyok. Vannak a tagok között aktív sportolók, illetve válogatottak, de hobbiból is
járnak ide. Nagyon jó a kollektíva, a közösségi élet. Nagyon összetartó a közösség, évente tartunk családi napokat is egy
jó halászlékostolóval együtt, illetve közös
programokat szervezünk. Egész hétvégés
balatoni nyári pihenést is szoktunk együtt
tervezni. Az idei tisztújító választáson ismét megválasztottak elnöknek, amit szívesen vállaltam újból. Szeretem csinálni,
hiszen egy örökmozgó vagyok és elégedettek voltak az eddigi munkámmal.
Az egyesületnek feladata az összefogás,
összetartás, önfegyelemre, koncentrációképességre tanítás. Igyekszünk, hogy mi-
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Országjárás Békésben
A demeteres országjáró kirándulások
programszervezője, Török Erzsébet már
egy ideje tervezte, hogy el kellene látogatni szülőföldjére, Békés megyébe.
Nagyon tartalmas négy napot töltöttünk Békésben. Szarvas útba esett, ki tudott volna lemondani az arborétumról, a
holt-kőrösi hajókázásról. A Történelmi
sétaúton tizenhét, a magyar történelem
jelentősebb eseményeit bemutató stáció
vezet a vízparton álló kis szélmalomhoz.
A kondorosi híres Betyárcsárda Csárdamúzeumát sem érdemes kihagyni!
A szombati napot Gyulára szántuk. A
város tele virággal, parkokkal, szökőkutakkal, gyönyörűen felújított épületek,
élővíz csatorna, rend és tisztaság. A gyulai vár után mindenki érdeklődésének
megfelelően szórakozhatott. A hangulatos kisvendéglőben, Erkel-művek élvezete mellett elfogyasztott ebéd után a
Százéves cukrászdában a túravezető jól
választott Arany János szeletével, de állítólag más híres emberek nevét viselő
édességek is finomak voltak. Többen
meglátogatták az Erkel-múzeumot és a
Ladics-házat. A szerencse elengedhetetlen eleme minden jól sikerült programnak: néhányan nyitva találták a Szent

Miklós ortodox román templomot. A verőfényes vásárnapon Szabadkígyóson a
Wenckheim-kastélyt néztük meg, nagyon kedves idegenvezető bemutatásában. Békéscsabán a Munkácsy Mihály
Múzeumban ismerkedtünk Békés megye múltjával, jelenével, és a híres festő
életével. A kulturális program után a látogatásunk előtt egy héttel átadott Békési Pálinkacentrumban második csoportként bevezettek minket a pálinkafőzés és -ivás rejtelmeibe. És a napnak még
nem volt vége. Vésztő-Mágor-pusztán a
régészeti feltárás, Csolt monostor, népi
írók szoborparkja volt a komplex program. A telhetetlenek vacsora után még
kicsit belevesztek a gyulai, mediterrán
hangulatot idéző estébe.
Mi más tehette volna teljessé ezt a hoszszú hétvégét, ha nem a gyulai fürdőzés. E
sorok írója töredelmesen bevallja, hogy
mind a huszonhárom medencét nem sikerült látnia, de már úgyis ezt megelőzően elhatározta, hogy Gyulára és környékére vissza kell térni.
A szerencse szó talán nem is pontosan
tükrözi azt az élményt, hogy hazaútban nagyon szép naplementében tiszavirágzást
láttunk. Felejthetetlen hétvége volt! te/jé

Iparági horgásztalálkozó
Az atomerőmű győztes
csapata:
Komáromi Zoltán, Pettesch Ádám, Tumpek
István, Schäffer Károly, Komáromi Gergő,
Makó Dániel, Czimmer
Péter, Nagy László
Guggolnak: Cseh Attila
titkár és Antal Lajos elnök a vándorkupával
Hiányzik a képről Rácz
István

A XXIX. villamosenergia-ipari horgásztalálkozót rendezték meg 2011. június 17–19. között Pakson, az atomerőmű tőszomszédságában kialakított horgásztavakon. Az 1977ben alakult Paksi Atomerőmű Horgászegyesület - mint rendező házigazda – igen kitett magáért.
Antal Lajos, a horgászegyesület elnöke megnyitójában elmondta, hogy az 1983-ban általuk
létrehívott sportesemény most visszatért Paksra. Kezdetben az rendezhette a következő találkozót, aki az előzőt megnyerte. Miután Paks 3-

Két paksi cselgáncsozó
is olimpiát érő helyen
Mind Bor Barna, mind Csoknyai László ötkarikás
játékokra jogosító pozícióban van – legalábbis a
2011. június 27-én kiadott világranglista szerint.
A hetente frissülő adatbázis alapján Bor mármár biztos résztvevőnek mondhatja magát, hiszen
nehezen képzelhető el, hogy az ASE nehézsúlyú
dzsudokája a jelenlegi 8. helyről kiesne a 22-ből.

Eredményeink:

szor egymás után győzött, változtattak a kiíráson, hogy más horgászterületeket is megismerhessenek a versenyzők. Az atomerőmű közvetlen környezetében lévő tónál jól érzik magukat az emberek, az itt kifogott halakból pedig
jóízűen étkeznek. Ez is bizonyítéka az erőmű
környezettudatos üzemének – mondta megnyitójában Hamvas István, az atomerőmű vezérigazgatója.
A rendezvényre 22 társaságcsoport fogadta
el a meghívást. Minősített és amatőr kategóriában 44 háromfős csapat nevezett.
gyulai

I. osztály (39 induló)
2. Schäffer Károly, PA Zrt. I. AB – 3 - 6,18 kg
8. Makó Dániel II. BC - 7 - 4,39
9. Tumpek István III. BC – 8 - 3,61
10. Rácz István III. CA - 8 - 3,11
11. Komáromi Gergő I. BC – 9 - 3,46
12. Czimmer Péter II. AB - 9 - 2,64
14. Komáromi Zoltán II. CA – 11 - 2,09
16. Pettesch Ádám III. AB – 12 - 2,58
19. Nagy László I. CA – 14 - 1,93
Összesített eredmények: 1. PA Zrt. 89 pont - 29,99 kg
- 9,89 átlagpont. 2. Mátrai Erőmû 3. Dunai Erőmû Zrt.

Pláne úgy, hogy tudjuk: nemzetenként csak a legjobb helyen lévő indulhat, tehát a világranglistán
előkelő helyen lévő nemzetek sportolói közül sokan
hiába tartanak elöl, ha van egy náluk is magasabban jegyzett honfitárs cselgáncsozó.
Barnát a formája miatt sem kell féltenünk.
Remekel a +100 kg-osok között, hiszen érmet
hozott az Európa-bajnokságról (ezüst), bronzot
a riói Grand Slamről, aranyat a bukaresti világkupáról, és a Sao Paolo-i megméretésen is ötö-

dik lett. Összesen 734 pontja van, miközben június végén a közvetlen kvalifikációhoz 263 pont
is „elég” volt.
Rázósabb a helyzete Csoknyai Lászlónak, aki
a 81 kg-osok mezőnyében próbálja kiharcolni a
londoni repülőjegyet. Ő több helyezetlenül zárt
torna után Sao Paolóban odaért az ötödik helyre, s az ezért kapott húsz ponttal átlendült a határon: ha most zárnák a táblázatot, 21. helyével
ott lehetne Londonban.
-ve-

Kajak-kenu válogatóversenyek a londoni olimpia árnyékában

Az ASE a Duna Party-n
Gazdag budapesti programmal búcsúzott
Magyarország az EU-elnökségtől. Számos program között a Magyar Kajak-Kenu Szövetség által szervezett Duna Party
rendezvénysorozat kapott főszerepet,
amikor 1300 ember szállt vízre a különleges vízi felvonulásra. Az ASE is meghívást kapott a rendezvényre, és 3 sárkányhajóval, 60 fős legénységgel, 8 kajakkal és 8 kenuval összesen 35 fiatal
sportolóval képviselte magát a vízi parádén június 25-én. A Batthyány tér előtti
Duna-szakaszon sárkányhajóverseny is

megrendezésre került. A három paksi
sárkányhajócsapat (Paksi Wasabi,
Atomdragon és Paksi Sárkányok) mindegyike a saját futamában dobogós helyezést ért el. A rakpartokon összegyűlt emberek vastapssal köszöntötték a sárkányhajófutamok győzteseit és a felvonuló kajakosokat, kenusokat, tutajosokat
és vízibicikliseket. Számunkra felejthetetlen élmény volt evezni a Duna budapesti szakaszán, vízről megcsodálni a
szép épületeket, áthaladni az összes híd
alatt.
Szucsán Marina

Nagyrészt lezajlottak a kajak-kenu sportban az
ez évi válogatóversenyek, amelyeken az Európa- és
világbajnokságon való indulás jogát lehetett kiharcolni. A versenyeknek a szokásosnál is nagyobb
jelentőséget adott, hogy egyfajta főpróbának is tekinthetők az olimpiai kijutási esélyeket illetően.
A válogatóversenyek, illetve az ezeket megelőző tájékoztató verseny a paksi sportolók és a
nekik szurkoló paksi közönség szempontjából is
izgalmasak voltak. A legnagyobb érdeklődésre
Kozmann György visszatérése tarthatott számot.
Peking bronzérmese az olimpiát követően profi
szintű pályafutásának lezárásáról döntött. Nemrég azonban bejelentette visszatérését, és a
2011-es idényre már a korábbi intenzitással készült fel. Korábbi párjával, Kiss Tamással a kenu

kettesek 1000 méteres távjára koncentráltak legfőképpen. A visszatérés ígéretesen sikerült,
ugyanis a május elején rendezett tájékoztató versenyen magabiztos győzelmet arattak. A folytatás
azonban kevésbé volt sikeres: a válogatókon nem
tudták megelőzni riválisaikat, így a fő számukban
idén nem ők képviselik Magyarországot az Európa- és a világbajnokságon. Gyuri számára a július közepén megrendezésre kerülő országos bajnokság jelenti az utolsó esélyt az ez évi kijutásra,
amelynek rövidebb távú számai (500 és 200 m)
még válogatnak a vb-re.
Sikeresen szerepelt viszont a másik paksi kiválóság, Boros Gergely, aki a kajak négyesek
1000 méteres távján, Kammerer Zoltán, Vereckei Ákos és Kucsera Gábor társaságában győ-

zelmet aratva rajthoz állhatott az Európa-bajnokságon. Az egység a június 17–19. között
Belgrádban megrendezett Eb-n csak hajszállal
csúszott le a dobogóról. Jelenleg teljes erővel
készülnek, abban a reményben, hogy a vb-n előrébb tudnak lépni.
Végül, de egyáltalán nem utolsósorban be kell
számolni a Fehér Imre–Viktor Endre-kenupáros
teljesítményéről is, ami akár sporttörténelmi kuriózumnak is nevezhető. A negyvenedik életévüket taposó, munka mellett, amatőr körülmények
között készülő veterán sportolók a tájékoztató
versenyen, 200 méteren elért harmadik helyezésükkel jogot szereztek az indulásra a racicei világkupán, ahol sikeresen teljesítették célkitűzésüket, a döntőbejutást.
Prancz Zoltán

Győzelemmel mutatkozott be Európában az MVM Paks
Vayer Gábor góljával 1 : 0-ra megnyerte első
nemzetközi tétmérkőzését az MVM Paks labdarúgócsapata idegenben, az andorrai Santa Coloma ellen az Európa-liga első selejtezőkörében. A zöld-fehér egylet nem játszott jól
a találkozón, de így is előnnyel várhatta a viszszavágót, melyet július 7-én Székesfehérváron rendeztek.
– A meccset magunknak tettük nehézzé,
mivel 1 : 0 után több nagy lehetőséget szalasztottunk el – mondta Kis Károly, az MVM

Iparági asztalitenisz
A 22. villamosenergia-ipari asztalitenisztalálkozót rendezte meg a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. június 3–5. között. Tizenhárom társaságcsoport küldte el versenyzőit a tornára (PA Zrt., MVM, EDF-Démász, Ovit,
Mátrai Erőmű, Elmű-ÉMÁSZ, Mavir, E-ON
Tiszántúli, SAG Hungária, Bakonyi Erőmű, Magyar Energiahivatal, Tiszavíz Vízerőmű és az MVM Informatika).

Amatőr női csapatverseny: 2. Paks I. (Némethné,
Főfainé, Link Marianna)
Amatőr férfi csapatverseny: 1.Paks II. (Németh
Zoltán, Angyal János, Gyimesi Norbert)

alakulatnál nagy játékosmozgás nem volt a rövid nyári szünetben. Az érkezők rovatba két új
név került. Heffler Norbert – Heffler Tibor testvére – a Pápától, míg Hrepka Ádám az MTK-tól
érkezett Paksra. Eldőlt, hogy az NB I-es bajnokság 2011–2012-es szezonját – melynek
névadó szponzora az OTP lesz – Kis Károly alakulata hazai környezetben kezdi, az ellenfél a
szintén EL-induló Kecskemét. A mérkőzés július 17-én, vasárnap 19 órakor kezdődik.
Faller Gábor

Első hely a Copa De Roses labdarúgótornán

Összesített eredmények alapján: 1. PA Zrt., 2. MVM,
3. EDF-Démász. A legeredményesebb társaság az
MVM Zrt. lett.

gyulai

Eredményeink:
Női egyéni: 3. Főfainé Balics Viktória
Női egyéni vigaszág: 1. Gyarmathy Katalin
Női páros: 3. Gyarmathy Katalin, Riszter Margit
Férfi egyéni: 1. Németh Zoltán
Férfi páros: 1. Gyimesi Norbert, Németh Zoltán,
3. Angyal János, G. Szabó Pál
Vegyes páros: 1. Gyimesi Norbert, Főfainé Balics
Viktória, 2. Németh Zoltán,
Némethné dr. Schaffler Zsuzsanna.

Paks vezetőedzője. A második félidőben már
idegesen, kapkodóan játszottunk, a győzelmünket azonban az ellenfél így sem veszélyeztette – tette hozzá a tréner.
Az atomváros egylete a következő körben
minden bizonnyal a norvég Tromsővel csap
össze, mely csapat 5 : 0-ra győzött idegenben
a lett Gaudava ellen. Az Európa-liga második
selejtezőkörében az MVM Paks július 14-én ismét Székesfehérváron fogadja ellenfelét, míg
a visszavágó július 21-én lesz. A Fehérvári úti

Állnak: Pataki János, Vida Károly, Pach Ferenc, Németh Zoltán, Angyal János, Novák Lajos,
dr. Forgács Gábor, Gyimesi Norbert, Némethné dr. Schaffler Zsuzsanna, Főfainé Balics Viktória,
Gyarmathy Katalin, Riszter Margit. Guggolnak: G. Szabó Pál, Gódor Tibor, Ötvös Miklós, Link Marianna,
Szabóné Vágó Klára. Nincs a képen Szabó Sándor asztalitenisz-szakcsoportvezető

2011. június 11. és 17. között rendezték a jubi- tékára szükség volt ahhoz, hogy a bennünket
leumi, 20. Copa De Roses nemzetközi labda- nem kímélő sérülések ellenére jól szerepeljünk.
rúgó-, kézilabda- és strandkézilabda-tornát a Játékunkkal megszereztük az első helyet, és az
katalóniai Roses üdülővárosban. Az ASE Öreg- ezzel járó serleggel térhettünk haza egy minden
fiúk-focicsapata immár 13. alkalommal vett szempontból sikeres és emlékezetes túráról.
részt a tornán. Ezúttal két-két spanyol, illetve
Izsák Lajos csapatkapitány
ukrán csapattal
küzdöttünk az első
helyért. Nem voltunk könnyű helyzetben, mert a korábbi
években
megszokott csapatunkból
öt-hat
meghatározó játékosunk is hiányzott.
Az ellenfeleink hozzánk hasonló játékerőt képviseltek,
A fotón az álló sor balról: Nagy Lajos, Molnár János, Sztanó László, Kovács Tibor, Hornyák László,
ezért minden egyes Izsák Lajos, Bajor Gábor, Dobstadt Krisztián. Elöl: Hauzmann János, Heisler Gábor, Feil Csaba,
játékos odaadó jáDallos Tibor, Szendrei József, Sipos József csapatvezető

