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Jubileumi fizikaverseny
készült csapatok versenyében kellett eredményt
hirdetnie. Most szerencsére több pont választotta el az első három helyezettet egymástól, így
gyorsan, újabb villámfordulók beiktatása nélkül hirdethettünk eredményt.
A végeredmény: első helyezést ért el a Géderlaki Általános Iskola csapata (felkészítő tanár: Petrik József, hallgatók: Sebestyén Enikő, Kercsó
Kristóf, Tóth Zoltán). Második lett a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola csapata (felkészítő tanár:
Hencz János), a harmadik helyen a Kalocsai
Kertvárosi Általános Iskola (felkészítő tanár: Kapitány Erika) hallgatói végeztek. Minden részt
vevő diák kisebb ajándékban részült, illetve átvehette a WIN paksi szervezete által biztosított
oktatási anyagokat és reklámtárgyakat. A győztes diákokat és felkészítő tanáraikat értékes díjakkal jutalmazta a részvénytársaság.
Varga József
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Immár tizedik alkalommal került sor az erőmű
körüli TEIT-es települések kisiskolásainak fizikaversenyére. A Paksi Atomerőmű Zrt. és a Pécsi Tudományegyetem együttműködése alapján a térségben tanuló általános iskolás diákok
a 7. és 8. osztályban speciális, nukleáris ismeretekkel kiegészített tankönyvből sajátíthatják el az izgalmas tudnivalókat. A részvénytársaság kezdeményezése pozitív fogadtatásra talált a tanárok körében is, hiszen diákjaik
többlettudással indulhatnak neki középiskolai tanulmányaiknak.
Az ötlet kitalálói és megvalósítói minden évben
számon kérik a diákoktól a tanultakat. Idén a
május 13-án rendezett versenyen hat csapat
mérte össze tudását. A diákok Géderlakról, Kalocsáról (Belvárosi és Kertvárosi Iskola), Faddról, Gerjenből és Paksról (II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola) érkeztek. Természetesen a felkészítő tanárok is elkísérték a kétórás versenyre a nebulókat. A verseny előtt már két házi feladatot is kaptak a diákok: Mit hozott az emberiség számára a 100 évvel ezelőtt felfedezett
atommag? témában kellett előadást tartaniuk,
illetve összefoglalót kellett írniuk a Fukushimában történt eseményekről.
A mostani versenynapra is izgalmas kérdéscsoportot állított össze Szűcs József egyetemi tanár
és asszisztense, Pozsgainé Lukács Erzsébet:
nukleáris totó, rejtvényfejtés, gyors adatgyűjtés
a megújult TLK tablóiról, fizikai folyamatokra vonatkozó becslések és számítások tették próbára a diákok tudását. A zsűrinek (Németh Irén, Krizsán Árpád (ESZI), Gyarmathy Katalin, Varga József) nem volt könnyű dolga, mivel kiválóan fel-

sekor képesek segíteni. A magam szerepét ebben úgy látom – mondta Hamvas
István –, hogy mindig törekedtem ennek
a nagy csapatnak az összetartására és a
feladatok közös, együttes megoldására.
Ahogy például a paksi atomerőmű támogatta a tanreaktort, ugyanúgy felvállalta
mindenki a maga szerepét. Hasonlóképpen megkaptuk mi is a támogatást úgy a
tanreaktor, mint a kutatóintézetek és az
ipari műhelyek részéről. Ez így volt a
múltban, így van a jelenben és remélhetőleg a jövőben is így lesz. Beszédében
Hamvas István vezérigazgató említést tett
arról, hogy amikor annak idején a paksi
atomerőmű most meglévő négy blokkjának megépítéséről döntés született, akkor abban nagy szerepe volt a műegyetemi és kutatóintézeti támogatásoknak. A
segítőkészség és az együttműködés a későbbiekben is megmaradt. A paksi atomerőmű most újra egy hosszú távú feladat,
az új blokk(ok) megépítése előtt áll, és az
oktatási intézmény, valamint a tudományos műhelyek támogató hátterére ismét
szükség lesz.
Lovásziné Anna

Összetartó erejű családi ünneppé nemesedett az 1994 óta hagyományosan megrendezésre kerülő Villamosnap. A június
3-án 18. alkalommal megtartott találkozó
megítélésünk szerint az elmúlt évek legsikeresebbike volt. Elsősorban azért, mert
a közel 7000 főnyi sokaság kiszolgálását
gördülékennyé tette a jó szervezés.
Sok lenne felsorolni a szórakoztató programok tömegét, amelyek között első alkalommal jelent meg a vízipólózási és kajakozási lehetőség. A szervezők szakmai
programról is gondoskodtak a „Jövőnk
energiája” című interaktív tájékoztató kamion Paksra rendelésével. Ugyanis a kamion január óta az országot járva eljutott
Baranya, Somogy, Zala, Veszprém, Fejér,
Komárom-Esztergom és Borsod-AbaújZemplén megyékbe.
A kulináris élvezeteket biztosító étkek
terén is volt változás, hiszen a főtt csülök
mellett a vegetáriánus ételek kedvelőire is
gondoltak. Miután játszott, evett és ivott a
Résztvevők száma: 6774 fő
A színpad-, hang- és fénytechnika vonatkozásában a rendezvény áramfelvétele 3x720 Amper volt, beleértve az előkészítés, a bontás és
a lebonyolítás munkálatait. 2800 m erősáramú kábel került felhasználásra. A sátrakat 70
fő építette fel 4 nap alatt. Az ATOMIX Kft. közel
160 fővel vett részt a rendezvényen, ebből az
italkiszolgálást 50-en, az ételek kiosztását

vendégsereg, megkezdődött a színpadi
szórakoztató műsor, amelynek első fellépője Király L. Norbert énekes volt, majd
Hamvas István vezérigazgató úr üdvözölte a résztvevőket. Köszöntőjében az ünnepség, a család, a közös munka örömének lehetőségét és szükségességét ecsetelte. A beszéd alatt bizonyosan többünknek is eszébe jutott, vajon az országban
hány vállalat van, ahol ilyen ünnepségen
köszöni meg a cégvezetés a közös munkát.
Viszont ha az elöregedő társadalmunkra
gondolunk, akkor mintha nem is Magyarországon lennénk, mert olyan sok a
gyerek és fiatal ebben a nagy családban.
Ezért is fontos lenne Paks bővítése, hogy
az újabb generációknak is biztos legyen a
megélhetésük.
A vezérigazgatói köszöntő után a Tűzvirág Táncegyüttes műsora örvendeztette a nézőket, majd kezdődött a buli a Republic és a La Bomba együttesekkel, hajnal hasadtáig.
Beregnyei
65-en, a hulladék gyűjtését 45-en végezték.
18 000 liter hűtött italt, ebből 9000 liter sört
készítettek elő. A vacsorához 4800 kg füstölt
csülköt főztek, ami mintegy 3500 darab. Öszszesen 9 db négy köbméteres konténer, kb.
36 köbméter szemét halmozódott fel. A medencék feltöltésére 60 köbméter vizet használtak fel. A helyszínen a vendégekről 375 fős
személyzet gondoskodott.

Szakmai nap az atomerőműben
2011. május 25-én a PA Zrt. irodaépület földszinti tanácstermében került megrendezésre a radioaktívhulladék-kezelés szakmai napja.
A rendezvényt Cziczer János üzemviteli
igazgató nyitotta meg, a levezető elnök
Feil Ferenc, a radioaktívhulladék-kezelési osztály vezetője volt.
Az erőmű üzembe helyezése óta eltelt
közel 30 évben több külső intézmény vett
részt a radioaktívhulladék-kezelés technológiai fejlesztési, elemzési, mérési módszereinek kialakításában. A szakmai nap
keretében az elmúlt időszak eredményei,
a jelenlegi hulladékkezelési gyakorlat került bemutatásra. Az előadások részletesen beszámoltak az eddigi üzemeltetés során keletkezett radioaktív hulladékok
mennyiségéről, az átmeneti tárolókapacitások és a hulladékkiszállítások helyzetéről. Megemlítésre került, hogy továbbra is
kiemelt prioritással kell kezelni a beruházási fázisba jutott, jelentős térfogatcsökkentést biztosító folyékony hulladék
térfogat-redukciós technológiáinak üzembevételét, illetve üzemeltetését. A nemzetközi vonatkozásban elfogadható mértékű éves folyékonyhulladék-keletkezés
mellett az eltelt 96 reaktorév alatt keletkezett hulladékok átmeneti tárolása megoldott, és az a tartálypark-bővítés üzembe
helyezésével továbbra is biztosított.
A kis és közepes aktivitású hulladékok
tekintetében a Bátaapátiban létesülő vég-

leges tároló üzembe lépése azt jelenti,
hogy az erőmű telephelyén további átmeneti tárolókapacitások létesítésére
nincs szükség. A hulladékok végleges elhelyezésre történő átadása 2008. év végén megkezdődött.
A tömör, lényegre törő előadások tették
lehetővé a teljes „hulladékos történelem”
összefoglalását, amelyet az alábbi címek
is érzékeltetnek:
- Radioaktív hulladékok kezelési technológiáinak fejlesztése a műszaki tervektől az FHFtechnológia kiválasztásáig (Tilky Péter, T-CHEM)
- A radioaktívhulladék-kezelési koncepció változásai (Pálmai István, SOM System Kft.)
- A PA Zrt. radioaktívhulladék-kezelési koncepciója (Feil Ferenc, PA Zrt.)
- Az új fémkonténeres hulladékcsomag beillesztése az NRHT hulladékátvételi rendszerébe
(Nős Bálint, RHK Kft.)
- Kis és közepes aktivitású szilárd hulladékok
megfeleltetése az átvételi követelményrendszernek (Nagy Zoltán, PA Zrt.)
- FHF és Co-60 eltávolító - komplex bontó technológia megvalósítása (Otterbein János, PA Zrt.)
- Folyékony radioaktív hulladékok összetételének
meghatározása (dr. Pátzay György, BME KKFT)
- Nehezen mérhető izotópok mennyiségének meghatározása – módszerfejlesztés (dr. Vajda Nóra,
Radanal Kft.; dr. Palcsu László, MTA ATOMKI)
- Scaling faktor módszertana (dr. Molnár Mihály,
MTA ATOMKI)
- Hulladékcsomagok minősítése, felszabadítási
gyakorlat a paksi atomerőműben (dr. Bujtás
Tibor, PA Zrt.)
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és az ipar néhány nukleáris energetikával
is foglalkozó vállalata.
Hangsúlyozta, hogy a nukleáris energetika rendkívül komplex és tudásigényes iparág, ami csak akkor működhet
jól, ha megfelelő műszaki és tudományos
háttér áll rendelkezésre, és az oktató intézményrendszer jól képzett szakemberei bármilyen fejlesztési igény felmerülé-
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Az ünnepi ülésen a „Műegyetem Díszpolgára” címmel tüntették ki Hamvas
Istvánt, a Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatóját. A díszpolgári oklevelet dr.
Péceli Gábor, az egyetem rektora adta át.
Dr. Makai Mihály, a természettudományi kar dékánhelyettese előterjesztésében kiemelte, hogy a kitüntetett évtizedek óta jó szakmai kapcsolatot ápol az
egyetemmel, és annak Nukleáris Technikai Intézetével.
Hamvas István az ünnepségen mondott
köszönőszavaiban kifejezte, hogy ezt az
elismerést nem csupán személyének szólónak tekinti. Úgy érzi, hogy rajta keresztül az elismerés a nukleáris energetikáért tevékenykedő azon emberek közösségét is illeti, akik ezt az iparágat
együttműködve, támogatólag, nem pedig
a lokális érdekeket képviselve szolgálják.
Ebbe a csapatba az egyetem mellett beletartoznak az akadémiai kutatóintézetek
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A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Szenátusa ünnepi ülést tartott 2011. május
28-án az egyetem központi épületének aulájában, ahol elismerések átadására és doktori avatásra is sor
került.

- Cementezési receptúrák felülvizsgálata laboratóriumi méretben (Sas László, Duna-Dráva
Cement)
- Cementezési receptúrák felülvizsgálata félüzemi méretben (dr. Horváth Géza, Pannon
Egyetem)
- Nagy aktivitású hulladékok minősítése (dr. Szabó
József, Quanteachnologies Kft.)
- Eszközök fejlesztése radioaktívhulladék-kezelési feladatokhoz (Petrik Márk, Hepenix)
- NAÜ benchmarking projekt – VVER-blokkok radioaktív hulladékai (dr. Schunk János, PA Zrt.)

A vegyészeti főosztály szervezésében
évente egy-két alkalommal szakmai napok megrendezésére kerül sor. A már
rendszeresnek is mondható alkalmak lehetőséget adnak egy-egy aktuális téma
átbeszélésére az érintett erőműves szakterületek, a közreműködő külső intézmények, valamint a hatóság képviselőinek
részvételével. Az elmúlt években többek
között az üzemidő-hosszabbításhoz kapcsolódó vegyészeti szakértői testület
munkáinak lezárása, a végrehajtandó feladatok, a primer köri korróziós transzportfolyamatokkal kapcsolatos vizsgálatok eredményeinek ismertetése volt a
szakmai napok témája.
Orbán Ottilia
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Farkas Bertalan, az első
magyar űrhajós, május
5-én a Paksi Atomerőmű
Zrt. és a Paksi Orosz
Klub Egyesület vezetésének meghívására érkezett Paksra. Farkas Bertalan az atomerőműben
tett látogatását követően
az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium
diákjai számára tartott
előadást.

Május 4-én, a 36. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyamon dr. Bujtás Tibort választották az Eötvös Loránd Fizikai Társulat (ELFT) Sugárvédelmi
Szakcsoportjának elnökévé. A társadalmi szervezet 4 évente választja
meg elnökét, titkárát és vezetőségi tagjait. Erre az idén, a Hajdúszoboszlón
évi rendszerességgel megtartott háromnapos rendezvényen került sor.
Az ELFT Sugárvédelmi Szakcsoportja Bozóky László és Fehér István kezdeményezésére, 1962. március 26-án alakult meg.
Célkitűzése a sugárvédelemmel foglalkozó
vagy a sugárvédelmet mindennapos munkájában alkalmazó magyar szakemberek
társulatba tömörítése az ionizáló sugárzás
és az atomenergia biztonságos felhasználása érdekében. A szakcsoport feladatai közé
tartozik a sugárvédelmi ismeretek bővítése,
oktatása, emellett aktív közreműködéssel
igyekszik segíteni a különböző kutatóintézetek, cégek munkáját is. Az elmúlt években a szervezet tagjai közül kiemelkedő
szakmai tevékenységük elismeréseként többen részesültek magas állami, MTA- és
ELFT-kitüntetésben, valamint más országos
díjakban. Az elmúlt négyéves ciklusban a
taglétszám jelentősen növekedett, a vezetőség igyekezett fiatalokat bevonni a szervezet munkájába. A tagok száma jelenleg mintegy 160 fő. Az emelkedés köszönhető egyrészt a Somos Alapítvány tagtoborzó felajánlásának (a bővített sugárvédelmi tanfolyam résztvevőinek első tagdíját a Somos
Alapítvány fedezi), illetve a PA Zrt. fiatal sugárvédelmi szakemberei belépésének.
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Generációváltás az ELFT Sugárvédelmi
Szakcsoport vezetőségében

Dr. Bujtás Tibor az előző ciklusban a
szervezet titkári tisztségét töltötte be. Feladatai közé tartozott a vezetőségi ülések
emlékeztetőinek elkészítése, különböző
háttéranyagok létrehozása, az éves beszámoló, az előző 4 év tevékenységéről
szóló beszámoló, illetve az ELFT-nek –
mint anyaszervezetnek – küldött éves beszámoló elkészítése. Emellett kulcsszerepet vállalt konferenciák, valamint a decemberi évzáró klubdélutánjaik lebonyolításában, az évenként megrendezett háromnapos sugárvédelmi továbbképző
tanfolyam és konferencia programjának
összeállításában, a kiállítók megszervezésében. Rendszeresen írt publikációkat
a szakcsoport „Hírsugár” című folyóiratába. A 2010 márciusában a szakcsoport
kezdeményezésére, szakmai támogatásával és gondozásával megjelent „Sugárvédelem” című tankönyvben az egyik fejezet írójaként közreműködött, emellett két
fejezetnél töltött be lektori szerepet. A hiánypótló könyv tavaly jelent meg, a sugárvédelem szinte teljes területét lefedi,
és igen nagy sikernek örvend a szakcso-

porton belül, illetve más, sugárvédelemmel foglalkozó szakemberek körében is.
A kötet áttekinti az ionizáló sugárzások elleni védelem legfontosabb elméleti kérdéseit, gyakorlati módszereit és eredményeit.
Dr. Bujtás Tibor elmondta, egyértelműen e könyv megjelenése volt a szakcsoport legnagyobb sikere az elmúlt években. Elnökké választása utáni székfoglaló beszédében, a 2011-2015-ig tartó ciklus
főbb tervei közt megemlítette a szakcsoport belső, illetve a külső, hazai és nemzetközi kapcsolatainak erősítését, a szakcsoporttagság időszakos tájékoztatásának a folytatását, a Hírsugár folyóirat
szerkesztésének tervszerű folytatását, a
Sugárvédelem online tudományos folyóirat fellendítését. További fontos célként
jelölte meg az alapfokú sugárvédelmi ismeretek tankönyv megjelentetését, a sugárvédelmi továbbképző tanfolyamok
megszervezését, a képzés magas színvonalának elősegítését, a tehetségek ösztönzését pályázatokkal. Hozzátette, új feladatokkal is szembe kell nézniük: ilyen a
fukushimai atomerőmű-katasztrófa következményeinek feldolgozása, valamint
a közreműködés az új hazai atomerőmű
blokk(ok) létesítésének szakszerű előkészítésében.
Dr. Solymosi József, a leköszönő elnök
a konferencián megköszönte a vezetőség
és a tagság elmúlt négyévi munkáját, a
maga és a leköszönő vezetőség nevében
eredményes munkát kívánt a megválasztott új vezetőségnek és a tagságnak.
Kárpáti Viktor

WANO partneri vizsgálat - Paks, 2012
Mint ahogy arról már lapunk 2011
márciusi számában részletesen beszámoltunk, 2012 februárjában ismét WANO partneri vizsgálatra kerül sor a paksi atomerőműben.
A WANO-vizsgálatra való felkészüléssel kapcsolatban Varju Attila üzemviteli biztonsági
osztályvezetőtől, a WANO-vizsgálat egyik erőműves szervezőjétől, koordinátorától kaptunk
tájékoztatást.
A vizsgálat eredményes kimenetelének biztosítása céljából ebben az évben kiemelt céges
feladat a vizsgálatra való felkészülés. Ennek
kapcsán idén január 1. és március 31. között
célzott önvizsgálatot folytattunk le erőművünkben egy kijelölt paksi önvizsgálati team
irányításában, melynek keretében vizsgálati
területenként értékeltük a paksi atomerőműben folyó tevékenységeket a WANO vonatkozó útmutatójában lefektetett követelményekkel való összevetésben. Alapvető célunk volt,
hogy rámutassunk a feltárt eltérések mögött
meghúzódó működési hiányosságainkra, valamint ezek kezelésén keresztül hosszú távon
biztosítsuk az elvárt minőség elérését, hogy ne
csak a felszínen mutatkozó hibákat kezeljük
tűzoltás jellegű intézkedésekkel. A vizsgálatnak nem elhanyagolható pozitív hozadéka volt
az önvizsgálati team tagoknak és az általuk a
vizsgálatba bevont szakterületi közreműködőknek a WANO-vizsgálatra történő megfelelő felkészülése.
Az önvizsgálat lezárultával a team elkészítette jelentését a cégvezetés számára, amely
két olvasatban is tárgyalta azt, és jóváhagyta
a WANO-vizsgálatig hátralévő időben végrehajtandó rövid-, illetve középtávú feladatokat
tartalmazó intézkedési tervet.
Az önvizsgálat első fázisában a teamtagok
áttekintették a korábbi WANO- és OSART-vizsgálati jelentések megállapításait, a biztonsági mutatók trendjeit, a kivizsgálási tapaszta-

latokat, a belső auditok, vezetői ellenőrzések,
NBI-ellenőrzések tapasztalatait, a szervezeti
és folyamat-önértékelések eredményeit, az
NBI-s rendszeres jelentések és egyéb éves
értékelések megállapításait. Ezt azzal a céllal tették, hogy beazonosítsák a korábbi értékelésekben fellelhető problémás területeket és az információkat felhasználják az önvizsgálat további részében.
Az önvizsgálat második fázisában értékelték
a paksi atomerőműben folyó tevékenységeket
és összevetették azokat a „Végrehajtási célok
és teljesítésük kritériumai” c. WANO-útmutatóban lefektetett követelményekkel. Ezzel párhuzamosan a műszaki jellegű területeken egy
előre kiadott ütemterv szerint zajlottak a helyszíni bejárások, melyeken tevékenység és dokumentáció vizsgálatok, valamint terület-ellenőrzések kerültek lebonyolításra. Ezek során a területfelelősök törekedtek olyan ellenőrzési csapat összeállítására, amelyben a
gazdaszervezeten kívül különböző szakmák is
képviseltették magukat, biztosítva ezzel a
„független szem” effektus érvényesülését.
Általánosságban elmondható – emelte ki Varju Attila –, hogy azon vizsgálati területek esetében, amelynél területi bejárások kerültek
végrehajtásra, nagyszámú hiányosságra utaló észrevétel született, jellemzően a nem megfelelő területi rendre, tisztaságra, berendezésállapotra vonatkoztak. Sajnos ezek a hiányosságok folyamatos velejárói az általános
működési kultúránknak, hiszen hasonló észrevételeket már a korábbi nemzetközi vizsgálatok is tettek. Ha figyelembe vesszük, hogy
ezek a hiányosságok nagy százalékban valamilyen beavatkozás (karbantartás, műszaki
átalakítás, üzemviteli művelet) eredményeként keletkeznek, illetve maradnak a területen, azt a következtetést lehet levonni, hogy
a berendezések és a munkaterületek átadásvisszavétel folyamatában kell a hibák keletkezésének okát keresni. Ugyanakkor hiá-

nyosságra lehet következtetni a fennálló eltérések észlelése, rögzítése, további kezelése
terén is, hiszen a bejárások alatt rögzített hibák nem kerültek korábban sem észlelésre,
sem rögzítésre függetlenül attól, hogy a területeket napi rendszerességgel ellenőrzik.
A karbantartási területen a tényleges munkavégzések ellenőrzésére a blokkok főjavítása alatt kerül sor, tehát az értékelések ezen
a területen csak később várhatók.
Egy másik, korábbról visszatérő, de jelenleg
is fennálló probléma a munkavégzés előtti eligazítások lebonyolításának hiányosságai.
Tűzvédelmi területen fellelt visszatérő problémák között említhető az előírásoknak nem
megfelelő műszaki állapotú, el nem hárított hibákkal rendelkező tűzgátajtók nagy száma, illetve a tűzveszélyes, éghető anyagok nem
megfelelő tárolása.
Ugyancsak összefoglaló jelleggel mondható
el, hogy a WANO-vizsgálatig fokozott figyelmet
kell fordítani a vezetői kommunikációra, a hatékony, példamutató vezetői ellenőrzések végzésére, a megkívánt minőségű munkakultúra és a szabályszerű működés elvárásainak
munkavállalók felé történő folyamatos tudatosítására.
Varju Attila osztályvezető befejezésül elmondta, hogy az intézkedési terv feladatai
végrehajtásának nyomonkövetését a vizsgálatig hátralévő időszakban negyedévente az
erőmű biztonsági igazgatója által vezetett Üzemeltetést Vizsgáló Bizottság fogja végezni.

Lovásziné Anna

Tájékoztató
A Paksi Atomerőmű Zrt. (PA Zrt.) megkapta az Országos Atomenergia-hivataltól (OAH) azt a dokumentációt,
amelynek alapján valamennyi európai
atomerőművel egyetemben el kell végeznie a Célzott Biztonsági Felülvizsgálatot (CBF), az ún. „stressztesztet".
A japán Fukushima Daiichi atomerőmű
balesetét követően az Európai Unió Tanácsa felkérte az Európai Bizottságot arra,
hogy szakmai szervezetekkel karöltve
dolgozza ki az európai atomerőművek –
a japán reaktorbaleset tanulságain alapuló – biztonsági felülvizsgálatának módszerét. A felülvizsgálat tartalmi követelményeit az OAH az európai nukleáris biztonsági hatóságok szervezetének, a
WENRA-nak az ajánlásai alapján, a hazai
vezető nukleáris biztonsági szakemberek
közreműködésével állította össze, és az
EU bizottsága, ill. hatósági munkacsoportja (ENSREG) által elfogadott módszer
szerint véglegesítette.
Az európai atomerőművek éppúgy,
mint a paksi nukleáris létesítmény, megfelelnek mindazon szigorú biztonsági elvárásoknak, amelyeket a hatályos jogszabályok előírnak. A CBF célja az atomerőműben rendelkezésre álló biztonsági
tartalékok újraértékelése, a rendkívüli
helyzetekben szükséges beavatkozások
meghatározása. A felülvizsgálat során kiemelten kell kezelni a Végleges Biztonsági Jelentésben és az Időszakos Biztonsági
Felülvizsgálatban szereplő elemzéseket,
ám ezeket adott esetben kiegészítő analízisek elvégzésével kell teljessé tenni.
A vizsgálat a paksi atomerőmű mind a
négy reaktorblokkjára kiterjed, beleértve a kiégett fűtőelemeket magukba foglaló pihentető medencéket is. A felülvizsgálati jelentésnek ki kell majd térnie a
felismert gyenge pontokra, meg kell mutatnia, hogy az erőmű mennyire képes el-

lenállni feltételezett extrém terheléseknek, és meg kell határoznia, milyen biztonságnövelő intézkedésekre van szükség akár műszaki, akár személyi vagy
szervezési területeken. Az extrém helyzetek során az erőmű műszaki specifikációi által megengedett legkedvezőtlenebb
üzemállapotból kell kiindulni úgy, hogy a
feltételezett eseménysor több (esetlegesen valamennyi) blokkot érint. A fukushimai nagyon súlyos balesetet kiváltó
kulcsesemények ismeretében vizsgálni
kell mind a belső, mind a külső okokat,
azt, hogy azok milyen hatással lehetnének a paksi atomerőműre. Utóbbiak közé
tartozhat a földrengés, a Duna alacsony
vagy magas vízszintje, de a villámlás, jégés hótorlaszok, extrém hőmérséklet és
ezek kombinációi is. Az elemzést úgy kell
elkészíteni, hogy feltételezzük, a létesítmény 72 óráig nehéz járművekkel megközelíthetetlen, illetve 24 órán át a könynyű, hordozható eszközök sem juttathatók el a létesítménybe. Ki kell térni a megelőzésre és/vagy az elhárítás lehetséges
módjára is. Az eredményekről készült jelentést a nukleáris biztonsági hatóság
vizsgálja felül, és 2011. december 31-ig
dönt a célok elérése érdekében elvégzendő biztonságnövelő feladatokról.
A jelentést az Európai Bizottság szervezésében nemzetközi felülvizsgálatnak
is alávetik. A hazai Célzott Biztonsági Felülvizsgálat hatósági követelményei az
OAH honlapján olvashatóak (a letöltések
menüpont egyéb kiadványok aloldalán).
Az atomerőmű elkötelezett a biztonságos működés mellett, így természetesen
mindenben együttműködik az európai és
a hazai szervezetekkel, hatóságokkal a felülvizsgálat teljes körű és sikeres lebonyolítása érdekében.
Paks, 2011. május 30.
Mittler István, a PA Zrt.
kommunikációs igazgatója

Páva Zsolt, Pécs polgármestere május 23-án látogatást tett a paksi atomerőműben. A polgármestert és kísérőjét, Baráti Zsoltot a PA Zrt. részéről Hamvas István vezérigazgató, Mittler István
kommunikációs igazgató, Cziczer János üzemviteli igazgató és Aradi János osztályvezető fogadta.
A vendégek a vezérigazgatói tájékoztatót követően az ellenőrzött zónában tettek bejárást.
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Az MVM Zrt. sajtóközleménye – 2011. május 10.

Eredménynövekedést vár az idén az MVM
Az MVM-csoport a tavalyi évet a korábbi hibás döntések kiigazítására
szánta, de az idei évben már a növekedés a cél. Erről Baji Csaba, a Magyar Villamos Művek Zrt. elnök-vezérigazgatója beszélt. Kijelentette,
hogy új működési pályára áll az
MVM-csoport 2011-től. Kiemelt célként hangzott el, hogy a társaságcsoport külföldön és az energia szektor más ágazataiban is növelni kívánja jelenlétét.
A közelmúltban megtartott közgyűlést követően felállt az MVM új menedzsmentje
és határozott terveket fogalmazott meg,
amelyeknek célja, hogy a legnagyobb
nemzeti energetikai társaságcsoport irányítójaként egy erős és sikeres nemzeti
vállalatcsoportot építsen fel.
A Társaság bővíteni kívánja portfólióját
és immár 10 európai országban is megtette az előkészületeket, hogy kereskedelmi tevékenységet folytasson. Ezek között van Ausztria, Németország, Csehország, Szlovákia, Románia, Horvátország,
Szerbia, Szlovénia, Franciaország és Lengyelország.
A gazdasági válság ellenére a társaságcsoport által megszerzett villamosenergia-kereskedelmi pozíciók javultak
és nyereségesen működtek. A tavaly in-

dult HUPX, a Magyar Áramtőzsde nagy
hatékonysággal működik és máris jelentős befolyást szerzett az árampiacon.
Baji Csaba a sajtótájékoztatón megerősítette, hogy a cégcsoport vezetése minimalizálta a korábbi veszteségforrások kiemelt részét, a korábbi vezetéshez köthető kétes ügyeket, így nincs akadálya egy
sikeres nemzeti vállalatcsoport kiépítésének.
Az elnök-vezérigazgató hangsúlyozta,
hogy az MVM-csoport felkészült regionális piaci szerepének fejlesztésére és ezzel
párhuzamosan folyamatosan biztosítani
tudja az ország energiabiztonságát. Ebben a társaságcsoporton belül kiemelt
szerepe van a Paksi Atomerőmű Zrt-nek,
amely az ország áramellátásának több
mint 40%-át biztosítja, illetve a Mavir ZRt.nek, amely a hazai villamosenergia-rendszer irányítását biztosítja.
Kóbor György gazdasági vezérigazgatóhelyettes a 2011-es tervek közül kiemelte az MVM Zrt. költségtakarékossági és
hatékonyságnövelési programját. Ennek
keretében több leányvállalat átvilágítása
jelenleg is folyamatban van és a csoportszintű irányítási modell felülvizsgálata is
zajlik. Az MVM-csoport számára fontos,
hogy proaktívan közreműködjön a magyarországi szabályozási rendszer alakításában. Ez fontos a gázpiaci jelenlét kialakítása kapcsán is.
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„CHIPMŰHOLDAK” MÉRNÉK
A SUGÁRZÁST
Körömnyi méretű miniműholdak –
ún. „chipműholdak” – mérnék a Szaturnusznál tapasztalható sugárzást a
következő évtizedben. A többfunkciós, parányi égitestek kémiai vizsgálatokat is végeznének a tervek szerint. Bár korábban voltak már grapefruit méretű műholdak, azok nagyjából ugyanúgy működtek, mint nagyobb testvéreik. A chipműholdak ezzel szemben – méretükből adódóan
– képesek lesznek üzemanyag nélkül is utazni az űrben a napszelek által fújva. Vagy legalábbis ez az elképzelés…
(Forrás: Space Daily)
USA: KIT ÉRDEKEL
A KLÍMAVÁLTOZÁS?
Az amerikaiakat egyre kevésbé aggasztja a klímaváltozás problémája.
Az utóbbi években nemcsak a TV-híradásokban esett kevesebb szó a tengerentúlon az Európában komoly
problémának tartott jelenségről, de
a különböző közvélemény-kutatásokból nyert adatok is a csökkenő érdeklődésre engednek következtetni.
A George Mason Egyetem Klímaváltozás-Kommunikációs Központja szerint a klímaváltozás iránti aggodalom
2008 novemberében érte el csúcspontját, amikor is a megkérdezettek
54%-a vélte úgy, hogy a kormánynak
kiemelt figyelemmel kell kezelnie a
kérdést. Az elmúlt júniusban ez a
szám már csak 44% volt. A Gallup
közvélemény-kutató intézet nemrég
végzett felmérést, melyben a környezetvédelmi problémákat kellett rangsorolni aszerint, hogy melyiket tartották a legaggasztóbbnak a megkérdezettek. Az eredmény: klímaváltozás
az utolsó helyen.
(Forrás: U.S.News & World Report)
BIEBER-LÁZ
JAPÁNBAN IS
Justin Bieber az egyik legpopulárisabb
tinisztár jelenleg Amerikában, és világszerte is hatalmas népszerűségnek
örvend. A 17 éves énekes több tucatnyi díjat zsebelt be eddig, és lemezei
platinastátuszt értek el több országban is. A kanadai Bieber csapata először nem volt hajlandó Japánba repülni a fukushimai események miatt,
de a fiatal celeb végül úgy döntött:
megtartják a tokiói és az oszakai koncertet is. A szintén a fiatalok között
népszerű Avril Lavigne énekesnő és a
Guns ’N’ Roses ex-gitárosa, Slash inkább otthon maradt.
(Forrás: World Nuclear News,
Wikipedia)
Simon Zoltán

A Magyar Energiafogyasztók Szövetsége (MESZ)
május elején Harkányban rendezte a XVIII. Országos Fogyasztói Konferenciát.
A rendezvényen adták át az „Energiafogyasztók
díja – 2010” elismeréseket, melyben ez alkalommal a villamosenergia-szolgáltatás területén az egyetemes szolgáltatói engedélyesek közül az ÉMÁSZ Nyrt., az elosztó-hálózati engedélyesek közül az EDF Démász Hálózati Elosztó Kft.,
a földgázszolgáltatás területén az egyetemes
szolgáltatói engedélyesek közül a Főgáz Zrt., az
elosztó hálózati engedélyesek közül az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. részesült.
A konferenciát Németh Lajos, a MESZ elnöke
nyitotta meg. Az előadások sorát Szörényi Gábor
(Magyar Energia Hivatal/MEH) kezdte az Európai
Uniónak az energetika területén meghatározott
irányelveit, lehetőségeit, kapcsolatait bemutatva.
Gelencsér Lajostól (E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.) hangzott el tájékoztató a Kockázatkezelés és intézkedések az elosztói hálózatok biztonságának fokozására a klímaváltozás kapcsán
címmel. A villamos energia piaca ma és holnap
című témában dr. Grabner Péter (MEH), Bobula
András (WATT-ETA Kft.), dr. Kaderják Péter (Corvinus Egyetem Regionális Energiagazdálkodási
Kutatóközpont) és dr. Hegedűs Miklós (GKI Energiakutató Kft.) tartott tájékoztatót. A földgáz piaca ma és holnap című témakörben Balázs István
László (Magyar Energia Hivatal), Molnár Gábor
(Magyar Gázipari Egyesülés) és dr. Hegedűs Miklós előadását hallgathatták a résztvevők.

Dr. Grabner Péterelőadásában a megújuló energiákat helyezte középpontba. Többek között szólt
az értékesített megújuló energia mennyiségének
2003-2010 közötti, kát-rendszerben (kötelező átvételi rendszer) történt alakulásáról. A megújuló
energiaforrások tekintetében említést tett a biomassza, a szél, a víz, a biogáz, szennyvízgáz, hulladékgáz hasznosítási lehetőségeiről, ill. arányáról.

Gránit-díjas békefenntartó
Kováts Balázst az elmúlt évtizedekben már sok
minőségben megismerhettük, de a címben szereplő titulus merőben új. Mit is takar valójában?
Néhány napja Bátaapátiban a TETT-re Kész Napon vehette át a környező települések szövetségének, a Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás (TETT) díját, amelyet stílusosan Gránit-díjnak neveztek el. Anyaga természetesen a radioaktív hulladékokat befogadó kőzet, átvitt értelemben a stabilitást, a szilárdságot és a kiszámíthatóságot jelenti.
– Mivel indokolták, hogy Te lettél a kiválasztott?
– 1992-ben láttam meg először a Bátaapáti
helységtáblát, s azóta igen sok időt töltöttem ott.
Végigjártam egy olyan különleges utat, amely
mind szakmai, mind emberi megközelítésben
életem egyik meghatározó eseménysora. Mindez kicsúcsosodott a 2005. évi
sikeres helyi népszavazásban és a
környező települések többségének egyidejű támogató önkormányzati döntéseiben. Néhány
hónap múlva az
országgyűlés
hozzájárult a tároló létesítéséhez, egyúttal a

A vöröskeresztes
munkáért
A Magyar Vöröskereszt 2011. május
8-án a Vöröskereszt világnapja alkalmából megemlékezést tartott. A
Hadtörténeti Múzeumban rendezett
ünnepségen a Magyar Vöröskereszt
elnöke, Habsburg György adta át
Bőhm Péter tűzoltóparancsnoknak
a Vöröskeresztes munkáért arany fokozat elismerést. Bőhm Péter, az
Atomerőmű Tűzoltóság parancsno-

paksi blokkok üzemidő-hosszabbítási folyamatának előkészítéséhez. Nem lehet eléggé hangsúlyozni: Tolna és Baranya határán, a Mecsek lábainál fekvő kistelepülések hagyták nyitva az ajtót a magyar nukleáris ipar fennmaradásához és
bővíthetőségéhez. Ebben – többekkel együtt –
megvolt a magam szerepe is.
– Mi kellett a sikerhez az emberi kapcsolatok oldaláról?
– A legfontosabb a hitelesség, amelyhez éveken
keresztül folyamatosan és következetesen igazat
kell mondani. Hosszú időre van szükség, amíg egy
kistelepülésen elfogadják a messziről jött embert,
különösen, ha egy atomerőműből érkezik. Sok
csatát kellett megvívni gazdasági és politikai áramlatokkal, könnyű karriert építőkkel, félrevezetett,
ám lelkes környezetvédőkkel, demagógokkal és
percemberekkel. Érdekes módon többségük nem
helybéli volt. Legfontosabb célkitűzésem mindig a
béke megőrzése volt, mert tartós sikereket csak
ilyen körülmények között lehet elérni.
– A bátaapáti sztori hatalmas siker. Nem kerestek meg hasonló problémákkal küszködő cégek?
– Néhány hónapja egy cementgyártó multi képviselői látogattak meg, akik jövőre új gyárat akarnak Magyarországon építeni. Mondtam, hogy
ennyi idő csak a diktátumhoz elég, a hitelesség
megalapozásához nem. Ott van például Boda
környéke, a kiégett fűtőanyag esetleges tárolójának létesítési terveivel. Valahol majd 2050 táján esedékes az üzembe lépése. Kezdeményezésemre már 1996-ban létrehoztuk az ottani
„nukleáris településszövetséget”. Tehát fél évszázaddal a kitűzött létesítési határidő előtt!

2011. május 23-án
tartotta szokásos évi
küldöttközgyűlését az
ASE. A 98 küldött egyhangú szavazással fogadta el a 2010. évről
szóló elnökségi beszámolót az egyesületi
működésről és a
Juhász Sándor
sporteredményekről.
Ugyancsak elfogadták
a 2010. évi gazdasági beszámolóról készült
könyvvizsgálói jelentést, továbbá az egyesület
gazdasági beszámolóját. A küldöttközgyűlés
megszavazta az egyesület 2011. évi költségvetéséről szóló előterjesztést is.
A küldöttek a következő napirendben új
tisztségviselők megválasztásával foglalkoztak. Süli János, az egyesület elnöke széles körű gazdasági, társadalmi és sportvezetői megbízatására hivatkozva kérte felmentését.
Ugyancsak távozott
saját kérésére az elnökségből
Szabó
Zsolt. A küldöttközgyűlés a 2014. évi
tisztújításig elnökké
választotta dr. Kovács
Antalt, elnökségi taggá pedig Süli Jánost
Gulyás Róbert
és Bognár Pétert.
A rendezvény záró
napirendjeként vehette át az „ASE Örökös Tagja” kitüntető bronzszobrot Juhász Sándor, aki
1990 és 2010 között állt az egyesület élén ügyvezető igazgatóként. Az „ASE Örökös Bajnoka” kitüntetést Gulyás Róbert kapta, aki az egyesület
kosárlabdacsapatának kiválóságaként, Európaválogatottként írta be nevét az ASE aranykönyKováts Balázs, levezető elnök
vébe.

– Mesélj valami érdekeset azokból az időkből!
– Szokatlan ötlettel álltam elő a polgármesterek
felé: kérjék fel független szakértőjüknek a Magyar Tudományos Akadémiát. Többen kinevettek, mondván, ilyen megkeresést ez a magas
rangú köztestület vissza fog utasítani. Honnan
veszi a bátorságot néhány pici falu, hogy az Akadémiával kokettáljon, erre még soha nem volt
példa. Akadt olyan nukleáris tudománnyal foglalkozó tudósunk is, aki írásban tiltakozott az elképzelés ellen. De sikerült ezt a csatát is megnyerni, és a települések befogadó döntéseinek
hátterében végig ott álltak az Akadémia elnöke
által megbízott tudósok.
– Gratulálok a szép kitüntetéshez, amely mögött valós emberi kapcsolatok és értékek állnak. De még valami mást is ünnepeltél a napokban.
– Sajnos az nem dicsőség, legfeljebb egy természetesen elkövetkező állapot, hogy elértem a 2 x
30. életévemet, amelyet családi, baráti és kollegiális körben ünnepeltem. Elégedett ember vagyok, a kort nem érzem, 35. éve vagyok az erőmű
dolgozója, előttem az újabb kihívások, hiszen vezetem az erőmű-bővítési projekt gazdasági és társadalmi kapcsolatrendszerével foglalkozó munkacsoportot, továbbra is gondozom az erőmű térségi, terület- és vállalkozásfejlesztési ügyeit. 11
szervezetben végzek társadalmi munkát.
– Meglátásom szerint a Gránit-díj nagyon is illik
hozzád, hisz mint a gránit, erős, kitartó, szilárd
képességekkel rendelkezel. Ezer dologgal foglalkozol, és őrzöd a fiatalos mentalitást. Boldog
születésnapot!
Lovásziné Anna

ka 1997 óta rendszeresen lehetőséget biztosít állományának az elsősegélynyújtó és mentős versenyeken való részvételre. A Vöröskereszt paksi szervezetének programjait bemutatókkal és egyéb más módon is segíti.
Örömmel adjuk hírül azt is, hogy a PA
Zrt. egyik munkavállalójának gyermeke, Fogas Lilla, a Paks Városi-Kistérségi Szervezetben végzett kiemelkedő munkájáért az Ifjúsági munkáért dicsérő oklevelet vehette át. LA
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Bobula András fontosnak tartotta kiemelni a
magyarországi villamosenergia-piacnyitást, ami
kb. 4 és fél millió fogyasztót érintett, köztük nagyfogyasztókat és háztartási fogyasztókat egyaránt. Ez a változás egy több évtizedes közüzemi
rendszer működését követően állt elő, és a fogyasztók nehezen ismerkedtek meg a villamos
energiai szolgáltatás piackínálta új lehetőségekkel. Előadásában szintetizálta a 2011. évi
villamos energia árát egy úgynevezett kétműszakos fogyasztóra nézve – különböző feszültségszinteken –, majd a ma ismert árváltozásokra, inflációs hatásra figyelemmel vetítette
előre e a 2012-es ajánlatokban várható árakat.
Kaderják Péter a magyar árampiac jövőjével foglalkozott előadásában. Bemutatott néhány olyan
eredményt, melyek a kormány által kidolgozás alatt
lévő nemzeti energiastratégiának az árampiacra
vonatkozó ügyeihez kapcsolódnak. Ehhez készített
kutatócsoportjuk egy hatástanulmányt, mely azt
mutatja, hogy a 2030-as vagy a 2050-es időtájon
milyen árampiaci fejlemények várhatók. Meglátása szerint azért is van szükség erre az időtávra, mert
fontos tudni, hogy a nukleáris energiatermelés jövője miként alakult hazánkban, és milyen a változások és az elemzések eredménye, valamint, hogy
az egyes lehetséges jövőképek miként viszonyulnak
egymáshoz a mutatószámok tekintetében.
Németh Lajos a konferencia kapcsán elmondta, hogy a szövetség 1998-as létrejöttét követően
számos változás történt a magyar energetikában.
A piaci változásokra tekintettel a fogyasztó minél
kedvezőbb feltételek mellett szeretne energiát vételezni. Mindezekre figyelemmel a szövetség segítséget kíván nyújtani oly módon, hogy a konferenciákon a piac aktuális helyzetével foglalkoznak, ezzel is támogatva a fogyasztók szerződéskötési, vásárlási lehetőségeit. A MESZ nagy hangsúlyt helyez
a villamos energia biztonságának, a folyamatos
villamosenergia-ellátásnak a kérdésére.
LA

Az Atomerőmû
Sportegyesület közleménye

FOTÓK: BODAJKI ÁKOS

NEM OKOZ LEUKÉMIÁT
AZ ANGOL ATOM
142 oldalas riportot publikált a COMARE névre hallgató bizottság, mely
13, Angliában működő atomerőmű
környékén vizsgálta azt, hogy az 5 évnél fiatalabb gyermekek leukémia-veszélyeztetettségét növelik-e a nukleáris energetikai létesítmények. A vizsgálati időszak 1969-2004 volt, az
eredmény pedig az, hogy nincs bizonyíték, mely arra utalna, hogy az
atomerőművek közelsége növelné a
gyermekkori leukémia kialakulásának
kockázatát. Korábban már hasonló
véleményt formált a COMARE, de ellentétes német eredmények miatt az
angol Egészségügyi Minisztérium új
vizsgálatot kért.
(Forrás: World Nuclear News)

Az energiaszolgáltatás piaci viszonyai
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A 20 éves MNT
ünnepi
közgyűlése
A fiataloké a jövő
A Magyar Nukleáris Társaság
(MNT) 2011. május 19-én tartotta
éves beszámoló, egyben ünnepi
közgyűlését.
A Magyar Nukleáris Társaságot 20
évvel ezelőtt alapították nagy tapasztalatú, elismert hazai nukleáris kutatók, mérnökök, az atomenergia-iparban dolgozó és az iránt elkötelezett
szakemberek. Az MNT az atomenergia biztonságos hasznosításának elősegítését, a nukleáris energiáról szóló
objektív tájékoztatást, a nukleáris kérdések pragmatikus megvitatását tűzte
ki célul. Fókuszában kiemelten a fiatalok és az érintett társadalmi szervezetek vannak.
A jubileumi alkalomból Szatmáry
Zoltán professzor, a társaság első (és
harmadik) elnöke tartott ünnepi beszédet, visszaemlékezést. Elmondta,
hogy az MNT megalakításának ötlete
először az MTA KFKI Atomenergia-kutató Intézet reaktorát 1985-ben meglátogató kanadai szakemberektől származott. Ugyanakkor az egész magyar
nukleáris közösség részéről jelentkezett igény a közös szakmai fórumra, valamint szándék a fiatalok oktatására, az
érdeklődők objektív tájékoztatására.
Fontos cél volt a helytelen alkalmazás
elleni fellépés is. Szatmáry professzor
természetesen megemlékezett a magyar „marslakókról”, akik részt vettek
az amerikai atomprogramban, és munkásságuk elvezetett a mai korszerű, biztonságos nukleáris iparhoz. Neumann
János és Wigner Jenő mellett Szilárd
Leót és Teller Edét említette. Zárásul
azt mondta: – Hogy a világban rendet
tegyünk, az a jelenlevők, különösen a
fiatalok feladata.
Az ünnepi alkalomból többen megszólaltak az MNT korábbi elnökei közül. Csom Gyula, a társaság második elnöke megemlítette, hogy Wigner Jenő
rendkívül szerény ember volt, és nem
tartott semmit természetesnek. Koblinger László, az MNT negyedik elnöke,
a társaság logójának szerzője kiemelte,
a külföldön dolgozó magyarok rendkívüli tevékenységének elismerésére
szolgáló Szilárd Leó-érmet eddig Teller
Ede, Wigner Jenő és Mezey Ferenc kapta. Sükösd Csaba, a hatodik elnök gratulált a jelenlegi elnökségnek az eddig
elvégzett munkáért. Pázmándi Tamás,
a hetedik elnök örömét fejezte ki, hogy
az idősebb és a fiatalabb generáció is jelen van, és közösen dolgozik a nukleáris energetika sikeréért.
A közgyűlés hivatalos részét Holló
Előd, az MNT jelenlegi elnöke vezette
le. Beszámolt a társaság 2010. évi közhasznú tevékenységéről. A szakmai
munka alapvetően a szakcsoportokban
folyik, amelyek sokrétű, nagyrészt kiemelkedő munkát végeztek. Fontos és
kellemes hír, hogy megalakult a Szenior szakcsoport is, melynek elnöke Faragó Péter lett.
A pénzügyi beszámolót – mely kiegyensúlyozottságról szólt – Neubauer
István titkár adta elő. A közhasznúsági
jelentést és az éves beszámolót Hadnagy Lajos, a Felügyelő Bizottság elnöke javaslatára a közgyűlés elfogadta.
Sükösd Csabának az Atommag Centenáriumi Évéről és Cserháti Andrásnak
a következő Nukleáris Technika Szimpózium előkészítéséről szóló beszámolóját az alapszabály kisebb módosítása
követte: a társaság székhelye ezt követően az MTA KFKI csillebérci székhelye lesz.
HyL

Oklevél a tűzoltóságnak
2011. május 14-én a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete ünnepséget tartott a Magyar Vöröskereszt megalakulásának 130. évfordulója alkalmából. Az ünnepségen dr. Kis
Mária megyei elnök és Gulyás Katalin megyei
igazgató adta át a Magyar Vöröskereszt Országos Vezetőségének oklevelét az Atomix Kft. Tűzoltási és Kárelhárítási Szakágazatának, az

Atomerőmű Tűzoltóságnak. Az elismerést az
évtizedes jó együttműködésért kapta a szervezet. A tűzoltóság eredményesen képviselte Tolna megyét a Vöröskereszt elsősegélynyújtó versenyein, és támogatást adott többek között tűzoltóbemutatókkal is.
Az oklevelet Schreiner István tűzoltási és műszaki mentési vezető vette át.
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Dunapataj Nagyközség Önkormányzata 2010. évben megkapta a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által alapított
Régió Nívódíjat a „Fejlődő településötletektől a sikeres megvalósításig” kategóriában. A Paksi Atomerőmű Zrt. által létrehozott Duna-Mecsek Területfejlesztési
Alapítvány pályázati kiírása alapján elnyert támogatásból sikerült megvalósítani a napközi otthonos konyha energetikai
fejlesztését. A projekt kivitelezésére április-május hónapban került sor. A napközi
otthonos konyha biztosítja az óvodás és iskolás gyermekek, a szociálisan rászorultak, az egészségügyi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászorulók, valamint
az önkormányzati dolgozók étkeztetését.
Ez az épület helyet ad az önkormányzati,
kulturális és közösségi rendezvényeknek.
A szolgáltatások biztosítása rendkívül
megterheli az önkormányzat költségvetését. Az energiafelhasználás csökkentése
végett a projekt keretében a régi, elavult,
korszerűtlen gázkazánt egy Carborobot
Farmer típusú kazánra cserélték, aminek
fűtéséhez faaprítékot használnak. A temperáló fűtés biztosításához szükség volt
még egy kondenzációs kazán beépítésére
is, mely hatékony, rendkívül energiatakarékos és programozható. A használati
meleg víz költségeinek csökkentését a tetőre szerelt napkollektorral oldják meg. A
projekt eredményeként igen jelentős hőés energia-, továbbá költségmegtakarítással számolnak a jövőben.

A néhány hét múlva megrendezésre kerülő 19. Nemzetközi Gastroblues Fesztivál
sajtótájékoztatóját 2011. június 3-án tartották. A program első felében a házigazda-főszervező, Gárdai György üdvözölte a
meghívott vendégeket, majd a két fő támogató képviseletében Hajdú János és
Mittler István mondott köszöntőt.
A polgármester beszéde során elhangzottakat összegezve: a város ezúttal is kitüntető figyelmet fordít a fesztiválra, hiszen ez az
egyik legnagyobb rendezvénye, s egyik legnagyobb értéke. A PA Zrt. kommunikációs
igazgatója is hasonlóan elismerő szavakkal
nyilatkozott a Gastroblues Fesztiválról, s
hozzátette, hogy az ESZI felújítási munkáin
és a hagyományos támogatáson kívül az
erőmű azzal járul hozzá a programhoz, hogy
országszerte óriásplakátokon, országos napilapok hasábjain, és országosan műsort
sugárzó rádiókban is reklámozza azt. Végül
sok sikert, pozitív visszajelzéseket és minél
több látogatót kívánt a szervezőknek.

FOTÓ: WOLLNER PÁL

Német nemzetiségi napot tartottak Pakson május 21-én, immár tizenharmadszor. Féhr György,
a paksi Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat elnökének megnyitóbeszéde után Hajdú János, Paks város polgármestere köszöntője hangzott el. A közel egy tucat fellépő és zenekar szolgáltatta a sváb hangulatú muzsikát. Fellépett többek között a Roger Schilling zenekar,
bemutatkoztak a paksi általános iskolák nemzetiségi táncosai.
Wollner Pál

Falunap Dunakömlődön
Hatodik alkalommal rendeztek Dunakömlődön
falunapot május 28-án. A rendezvény halászléfőző versennyel indult, melyre 42 versenyző nevezett. Később gyermeknapi programok, kirakodóvásár, zenei együttesek és énekesek szórakoztatták az érdeklődőket a nagysikerű falunapon.
Wollner Pál

művészek is. Az is örvendetes - tette hozzá -, hogy az atomerőmű orvosi rendelőjében folytatódik a képzőművészeti alkotások bemutatásának hagyománya.
Ezen a kiállításon Wolfné Kiss Mária
keramikus, Pokorni-Lovas Katalin, Zirczi
Judit, Zsarnai Sándor és Makó András festők, Feil József fafaragó és Tálos Zoltán
mutatkozott be.
Az egyesületnek további tervei között
szerepel, hogy alkotásaikon keresztül bemutassák az erőművet mint ipari létesítményt, megjelenítsék az erőmű és lakosság kapcsolatát, helyt adjanak az atomenergetika ábrázolásának.
GYNYP

Kiállításmegnyitó
az erőmûben
2011. május 26-án nyílt az AlternArt Művészeti Egyesület kiállítása az atomerőmű I. sz. orvosi rendelőben. Főszerkesztőnk, Lovászi Zoltánné, Anna örömmel
tett eleget a felkérésnek s nyitotta meg a
rendezvényt. A művészek bemutatása
előtt kiemelte, hogy a kezdetektől nyomon követte az AlternArt Egyesület útját, és mindig azt látta, hogy az egyesület
fejlődik, tagjainak száma növekszik. Az
egyesület 2007-ben alakult az atomerőmű
aktív munkavállalóiból és nyugdíjasaiból,
s időközben tagjaivá váltak más paksi

A turisztika jegyében
tanácskoztak
A paksi atomerőmű Tájékoztató és Látogatóközpontjában turisztikai tanácskozást tartottak
2011. május 19-én a Paksi Turizmusért Egyesület Baráti Köre (Patur) szervezésében. A rendezvény résztvevői a szakmai programok mellett
üzemlátogatáson is részt vettek az erőműben.
A találkozó jelentőségéről Perna Pál, a Gödöllő
Környéki Regionális Turisztikai Egyesület elnöke
nyilatkozott lapunknak.
- Rendkívül hasznosnak tartom ezt a paksi szakmai konferenciát. Az erőmű-látogatás kapcsán
a benyomásom, hogy egy jól összefogott, képzett csapat dolgozik ebben a monumentális ipa-

ri létesítményben, ahol a hazai energiatermelés közel felét állítják elő. Az atomerőmű turisztikai szempontból is jelentős, hiszen vonzza az
érdeklődőket, a lakosság és az utazók figyelme
is kiterjed rá.
A gödöllői egyesület részéről fontosnak tartják,
hogy nagyobb szerephez jusson a helyi turisztika, és a turisztikai desztináció-menedzsment
rendszer (TDM) kiépítésével a hazai turizmus versenyképessége növekedni tudjon.
Ferenci Richárdnak, a Patur elnökének célja a
szakmai nap megrendezésével az volt, hogy
megismertessék a Patur programcsomagjának
paksi attrakcióit azon területeken tevékenykedő
kollégáikkal, ahonnan a vendégeket várják. Már
szervezik a következő szakmai kirándulást, ahol

a szekszárdi programelemeket mutatják be.
Ferenci Richárd köszönetet mond Czink Dórának, Wolf Józsefnek, Kovács Mihálynak, Kovács
Sándornak, Berlinger Attilának, Veiland Lászlónak, a PA Zrt. vezetésének és a TLK dolgozóinak, hogy a vendégeik Paks városából és az
atomerőműből nagyon jó élményekkel térhetLAnna
tek haza.

Agyaglyuki pincék. Ha valaki nem tudná,
a Sárgödör térről van szó, amit egyszer
egy oda-vissza fordítás következtében
ilyen tréfás elnevezéssel illettek. Agyaglyuk ide, Sárgödör tér oda, az itt lévő présháztulajdonosok mindent elkövetnek,
hogy a maga nemében páratlan teret kinyissák a látogatók előtt, és megízleltessék, megkedveltessék velük az egykor
méltán híres paksi sillert. A Sárgödör téri Présháztulajdonosok Egyesülete és
Paks Város Önkormányzata első ízben Siller Konferenciát is rendezett a június első hétvégéjén zajló IV. Országos Sillerfesztivál keretén belül. Közel száz érdeklődő vett részt a konferencián, ahol igyekeztek definiálni a sillert, és a különféle
tájegységeken honos elkészítési módokkal ismerkedtek a résztvevők. Nem rozé
és nem vörösbor – bár utóbbihoz közelebb áll a siller, amiből aztán ott sorjáztak
az érmes borok a kistéren, ahol bárki
megkóstolhatta őket. A hagyományos siller borok versenyére mintegy 40 településről 128 minta érkezett, közte Németországból és Szlovákiából is. 13 arany, 47
ezüst, 45 bronz és 20 oklevél lett a végeredmény. Van mire büszkének lenni
Pakson, hiszen a második nagy aranyat (a
soproni Lővér Pince után) Vécseyné Farkasfalvi Lúcia nyerte el, míg harmadik
legjobbnak Kovács Zalán sillerét ítélték a
bírák, akik között – mielőtt bárki elfogultsággal illetné őket - egyetlen paksi
sem volt.
Kadarka a gerince a bornak, tudom
meg a legjobb paksi sillert előállító családfőtől. Vécsey Béla apósától sajátította el
a borkészítés fortélyait. Tán maga lepődött
meg legjobban az eredmény hallatán, no
meg a szőlőterület tulajdonosaként, ezáltal a bor nevezőjeként felesége. A tavalyi
év igencsak próbára tette a borászokat,
Vécsey Béla a szüret jó időzítésében látja
a siker titkát. A sillert egyébként a beszélgetések borának nevezi, ami akár
több órás kvaterkázást kísérhet büntetlenül, ugyanis a siller nem terheli úgy a
szervezetet, mint egy testes vörösbor,
másnap nem kíséri fejfájás. (Aki vasárnap
mégiscsak ezzel ébredt, az bizonyára nem
csak sillert kóstolgatott, hanem a nyitott
pincék mélyén - ahova várták a betérőket
- egyéb nedűket is.)

Rövid hírek Kalocsa térségéből
ÚJABB KÉT KILOMÉTER KERÉKPÁRÚT ÉPÜL
KALOCSÁN
Egy 2009 évben elnyert pályázati lehetőség nyomán, tovább bővül Kalocsa város kerékpárút-hálózata. A beruházás a Mátyás király, a Tóth Mike,
az Alkotmány, az Ecetgyár, a Szent István, valamint az Esze Tamás utcákat érinti. A projekt nyitórendezvényén Simon Zoltán alpolgármester arra
hívta fel a figyelmet, hogy szeptemberre kell elkészülnie a biztonságos és egészséges közlekedést
szolgáló útvonalnak, melynek megvalósítására
hetvenhétmillió forintot nyert az önkormányzat.
***
BOKRÉTAÜNNEP FOKTŐN
„Ha egy újonnan emelt épület falai elérték azt
a legnagyobb magasságot, hogy a tetőszer-

Majd egy meglepetés következett – mindenki nagy örömére –, hiszen az egykoron
Szegedről induló East együttes nagyszerű
gitárosa, Varga János adott elő egy szólót a
júliusi templomi koncertre tervezett műsorából.
A szakmai részben a fesztiválprogramok ismertetése következett. Dr. Keresztes Pál
plébános a templomi koncertekről, Takler
András a borokról és a borbarát találkozóról, Nemes Nagy Péter a zenei kínálatról,
Faller Dezső a fesztiválfociról, végül, de nem
utolsó sorban Kovács János mesterszakács
a gasztronómiáról és a főzőversenyről szólt.
Ezután a Gárdai család, a rendezvény hely-
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Előzetes a
Gastroblues
Fesztiválról

A Paksi Atomerőmű Zrt. támogatásával
2011. június 16-27. között rendezik Pakson a Marx György Sakk Emlékversenyt. Az év egyik legjelentősebb hazai
tornáján hat résztvevő méri össze tudását. A két paksi sakkozó – Berkes Ferenc és Ács Péter – mellett elfogadta a
meghívást két, országában ranglista-vezető, a lengyel Radoslaw Wojtaszek és a
moldáv Victor Bologan is. Pakson játszik majd a többszörös izraeli bajnok
Ilia Smirin és a korosztályos Európabajnoki ezüstérmes spanyol Ivan Salgado Lopez.

Sillerfesztivál
és -konferencia

Német nemzetiségi nap
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Dunapataj a Dél-alföldi Régión belül BácsKiskun Megye hátrányos helyzetű Kalocsai kistérsége három nagyközségének
egyike. Közigazgatásilag a településhez
tartozik a Szelidi-tó. Dunapataj kulturális
örökség szempontjából kiemelten kezelendő terület, építészeti értékekben igen
gazdag. A gazdasági fejlődés elmaradást
mutat, jellemző a magas munkanélküliség, a hátrányos helyzetű családok rossz
életkörülményei, a kedvezőtlen szociális
helyzet, magas a hátrányos helyzetű gyermekek aránya.
Az utóbbi 4 és fél évben alapvető változások történtek Dunapataj történetében,
óriási fejlődésen ment keresztül a nagyközség. Ezt segítette a sikeres pályázat az
elmaradt, rendkívül leromlott állapotú úthálózat, terek és közintézmények, oktatási, nevelési intézmények fejlesztésére,
korszerűsítésére, akadálymentesítésére,
játszótér felújítására. Jelentős turisztikai
célú fejlesztések és gazdaságfejlesztő beruházások is végrehajtásra kerültek. A
fejlesztések gazdaságélénkítő hatással
bírnak, hozzájárulnak a település népességének megtartásához.

Marx György
Sakk
Emlékverseny
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Tudósítás
Dunapatajról

kezet elhelyezése megkezdődhetik, akkor annak örömére, hogy az épületnek legterhesebb
és leginkább számottevő munkája, a kőművesmunka nagyobbrészt elkészült, régi szokás szerint az építtető megajándékozta a kőműves-pallért és gyakran az összes kőműveseket és napszámosokat. Ez alkalomból a
pallér a ház homlokzatát zászlókkal, lombozatokkal díszítette fel, s innen kapta az ünnep
a „Bokréta” jó magyar elnevezést. Ezt a hagyományt elevenítette fel Foktőn, a Pannon
Növényolajgyártó Kft. is, mely októberre tervezi az épülő gyár beindítását. A több mint
150 embernek közvetlenül munkát biztosító
cég, további több száz beszállítóval áll majd
kapcsolatban, akik a növényi olaj kisajtolá-

színéül szolgáló Gastroblues Klubban, állófogadásra invitálta a megjelenteket, akiknek ízeltes ételeket és nemes nedűket szolgáltak fel.
Ez a fesztivál lesz a 19., lassan két évtized
eltelik, s a programok ezúttal is rendkívül
színvonalasnak ígérkeznek. A szervezők,
az előkészületek során a megújulásra és
a változatosságra egyaránt törekedtek. A
2011. július 1-3. között megrendezésre
kerülő 19. Nemzetközi Gastroblues Fesztivál és Borbarát Találkozó 3 napján 30
koncertet tartanak majd – hagyományosan – az ESZI sportcsarnokban, illetve a
GYNYP
Jézus Szíve templomban.

sához szükséges alapanyagot szállítják az
üzembe.
***
MEDAL OF VALOR DÍJ DR. MAGÓNÉ
TÓTH GYÖNGYINEK
Amerikában vehette át, dr. Magóné Tóth Gyöngyi, a
Kalocsai Városi Közművelődési Intézmények igazgatónője a Museum of Tolerance díjat, a Medal of Valort, amit a kalocsai zsidóság történetének feldolgozásáért, a zsidó emlékek ápolásáért kapott. Az elsőként szakdolgozati formában megjelent anyagból egy
könyv is készült, mely alapját képezte egy, a kalocsai
zsidóság történetét feldolgozó dokumentumfilmnek
is. Magóné neves személyiségekkel, Tom Cruise-zal,
ill. a tavaly bányában rekedt chilei bányászok vezetőjével együtt vehette át a díjat.
Péjó Zoltán

Új kosárcsapat
A Fiatalok Paksért
Városvédő Egyesület
elnöke, dr. Hanol János arról adott tájékoztatást, hogy fontos feladatuknak
tartják a fiatalok szabadidős tevékenységének felkarolását.
Ennek kapcsán ESZIs diákok támogatást
kértek egy újonnan
alakuló kosárlabdacsapat számára.
Az egyesület sikeres önkormányzati
pályázatával, és az Ankle Breakers,
magyarul Bokatörők nevet viselő csapat megalakulásával a múlt év nyarán
elkezdték a felkészülést az ASE Szabadidősport Szakosztálya által rendezett városi kosárlabda-bajnokságra. A
csapat magját 17-19 éves paksi középiskolás fiatalok alkotják, akik az
egyesület támogatása nélkül nehezen
tudták volna fedezni a nevezés és az

egyedi mezek költségeit. A csapat első évi szereplése biztató, az alapszakasz után megtalálta önmagát, a rájátszásban hatból hat meccset megnyert, és az alsóház győztese lett.
Csapattagok: Antal Tamás (csk.),
Csányi Dániel, Csikós Zoltán, Gondos Viktor, Fejes Gábor, Fülöp Norbert, Hermann Máté, Kiss Ádám,
Kiss Zsolt, Lakatos Dávid, Orosz Dávid, Pintér Máté és dr. Hanol János
(manager).

A szombat délelőtti sillerhez illő ételek
főzőversenyén Vajer Ferenc kakaspörköltje diadalmaskodott, második lett Hirt
József halászleve, míg a képzeletbeli dobogó harmadik fokára a bölcskei Kölesdi
Gábor galamblevese került. Különdíjjal
jutalmazták Kovács Sándor nyúlpörköltjét. Mint az látszik: sokféle étek illik a sillerhez, ami annak köszönhető, hogy a
többféle szőlőből készülő borban tükröződő ízvilág pompásan illeszkedik a legkülönfélébb ételekhez, s nem zárja szigorú keretek közé az alapanyag kiválasztását. Aki a város legjobb pogácsájának receptjére kíváncsi, az keresesse Kern Jánosnét – ebben a kategóriában ugyanis ő
vitte a prímet.
Közben a nagytéren felállított színpadon egymást érték a fellépők, az este hangulatát pedig a Muzsikás együttes alapozta meg. A présházakból kiszűrődő baráti beszélgetéseket hallgatva, az arra járót szívesen kínáló gazdákat látva, az ott
sétálónak az jutott eszébe: milyen jó is,
hogy van egy Sárgödör terünk, amitől az
idelátogató vendégeknek bizony leesik az
álluk…
Dávid Ildikó
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RENDKÍVÜLI OSZTÁLYTABLÓ – AKIK ÜNNEPNAP IS DOLGOZNAK
Ez alkalommal műszakos munkarendben dolgozó munkatársakat mutatunk be. Az atomerőműben szép
számmal dolgoznak olyan kollégák, akik számára a hétvégék és az ünnepek nem jelentenek természetes
módon pihenőnapot. A műszakosok számára nem volt önfeledt családi ünnep sem húsvétkor, sem szabad-

Horváth Ferenc
főgépész
Pakson született, és itt folytatta tanulmányait
is. Az általános
iskola befejezését követően az
Energetikai
Szakképzési Intézetbe (ESZI)
gépszerkezet és
karbantartó lakatos szakra jelentkezett, s itt
szerzett szakmát. A szakmunkásvizsga
után, munka mellett, levelező tagozaton
érettségizett, majd amikor a sorkatonai szolgálatot is letöltötte, a képesített könyvelői
szakképzetséget is megszerezte. Mivel az
irodai munkát nem sikerült megszeretnie,
a későbbiekben elvégezte még az ESZI-ben
a gépésztechnikusi képzést is.
Az atomerőműben már a szakmunkástanulmányai második évétől elkezdett dolgozni: a kéthetenkénti szakmai gyakorlatokon. A szakmunkásvizsga után, 1989 szeptemberében felvételt nyert az armatúra-karbantartó osztályra, karbantartó lakatosként.
Ebben a munkakörben 1994-ig dolgozott.
Ezt követően a karbantartási igazgatóságon
akkor alakuló gépészgazdálkodási csoportba került át mint műszaki ügyintéző. Azonban a helyhez kötött irodai munkánál többre vágyott, így 2000-től a külső technológiai
osztályon műszakos gépész lett, majd 2007től ugyanitt főgépésszé nevezték ki.
Ferenc nagy örömére szolgál, hogy a jelenlegi munkája igen sokrétű és szerteágazó. Mint mondja, órákat lehetne beszélni arról, hogy milyen üzemek, berendezések tartoznak egy műszakos kto-főgépész

Balázs István Pál
dekontamináló mûszakvezető
1985. március 3án lépett be az
akkori PAV-hoz.
A vegyészeti
osztály dekontamináló üzemébe
került Győrffy
József művezető
keze alá. Dekontamináló szakmunkásként kezdett dolgozni, majd a vegyész szolgálat létrehozásától a mai napig
műszakvezető minőségben dolgozik.
Műszakozás az első időkben csak blokkleálláskor volt, de a 90-es évek elejétől a mai
napig folyamatos műszakban dolgozik. A
műszakozást jól viseli, szeret műszakba
járni. Az ünnepnapok számára természetesen nem mindig ünnepek, de a munkát
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Kállai József
víztisztító kezelő
2003. szeptember 1. óta dolgozik az erőműben, a pótvíz előkészítő üzemben, víztisztító
kezelő munkakörben. 3 évig
atomixes állományban dolgozott, 2006 szeptembere óta került át a PA Zrt.
állományba, munkahelye, beosztása nem
változott. A vegyészeti főosztály vegyészeti
technológiai osztályának dolgozója.
A kezdetektől műszakba jár. Annak idején
mérlegelte a műszakozás előnyeit, hátrányait, és úgy döntött, hogy felvállalja. Az előnyöket abban látta az állandó délelőttös beosztással szemben, hogy a ház körüli teendőket, ügyintézést meg tudja szervezni úgy,
hogy ezért ne kelljen szabadságot kérnie. A
legnagyobb hátránya, szerinte, hogy nincs
egy állandó bioritmusuk, nem lehet kiala-

tevékenységi körébe. Elsősorban azonban
az erőművet kiszolgáló külső technológiákat említi meg, mint például a vízkivételi
művet, a hideg és a meleg vizes csatornákat, a dízelgenerátorokat, a szellőzőgépházat, a hűtőgépházat, illetve mindezek üzemeltetését és karbantartásra történő előkészítésüket.
A kérdésemre, hogy hogyan viseli a műszakozást, Ferenc a gyakran hallható mondással válaszol: a műszakozást megszokni
nem lehet, csak elviselni. A műszakozással eltöltött évek alatt megtapasztalta, hogy a folyamatos ciklusváltással járó átállások nagyon
megviselik az ember szervezetét. Mindazonáltal nem akar panaszkodni, mert ő választotta ezt a fajta munkavégzést. Szerencsére a
családjának nem jelent problémát az, hogy ő
műszakba jár, és időnként ünnepnapokon,
hétvégéken is távol van tőlük. E rövid interjú
keretében is megragadja az alkalmat, hogy
megköszönje nekik a műszakozásával szemben tanúsított türelmüket és hozzáállásukat.
Mint mondja, nélkülük sokkal nehezebb lenne ez a fajta életmód. Igyekeznek úgy szervezni az életüket, hogy a műszakozás jelentette nehézségek mellett is jusson egymásra
elég idejük. Az ünnepeket például akkor tartják meg, amikor mindannyian otthon vannak
– ebből még sosem volt konfliktus közöttük.
Ferenc a szabadidejében sokat gitározik, sajnálja azonban, hogy ebben nincsenek társai – csak magában szokott gyakorolni. A barátaival és kollégáival hetente
egyszer-kétszer focizni jár. Szeret olvasni
és szereti a jó zenét. Amikor teheti és az időjárás is engedi, szívesen túrázik, kirándul
a családjával. A fennmaradó idejét pedig a
családi házuk és a hozzá tartozó kert ápolására, szépítgetésére fordítja.
Prancz Zoltán

el kell végezni. Ezzel nagyon sok műszakos
dolgozó így van. Családjának igazából a karácsonynak van kitüntetett szerepe, sikerült egy szülői hagyományt tovább vinnie
és látja, hogy ez a gyerekei számára is fontos. Felesége szintén az erőműben dolgozik, természetesen ő is műszakozik, mint
ahogy nagy fia, aki egyben a kollégája is.
Mind a hárman másik műszakban dolgoznak, így elég nehéz közös programot tervezni, de nem lehetetlen.
Középső fia jelenleg Skóciában dolgozik,
legkisebb fia a Vak Bottyán Gimnáziumba
jár, a tizenegyedik évfolyamba.
Öt éve vettek egy telket a pörösi soron, szabadidejük nagy részében itt dolgozgatnak,
ahol mindig van valami felújításra szoruló
berendezés, épület. Az utóbbi években elkezdtek újra síelni, ahová a család közösen
jár, és másik nagy kedvence a foci, de erre
mostanában nagyon kevés időt tud fordítani.
Orbán Ottilia

kítani egy állandó munka-étkezés-kikapcsolódás-pihenés ciklust, amit óramű pontossággal be tudnának tartani, mint nagyapáink régen. Ennek hiánya köztudottan
nincs jó hatással az egészségre, a fizikai állapotra, de ez az, amit fölvállalt, amikor a
műszakozás mellé szegődött. Nála a második helyen szerepel az ünnepnapi munkavégzés, mint hátrány. Az elején még sokkal
jobban megviselte a tudat, hogy például egy
piros betűs ünnepen a környezete önfeledten ünnepelt, amíg ő dolgozott, de most már
egyáltalán nem zavarja. A családja megtanult tökéletesen alkalmazkodni a munkaidő-beosztásához, nem jelent gondot, ha egy
évfordulót néhány nappal el kell tolni. Fix
időpontokhoz kötődő eseményeket pedig
eleve úgy szervezik, hogy legyen idő szabadság ügyében intézkedni.
Hobbija, szenvedélye és szabadidős tevékenysége egyben az úgynevezett épülettuning. Saját keserű tapasztalataiból okulva
kezdett el foglalkozni a „hőkereséssel”, az
épületek hő és páratechnikai kérdéseivel, szigetelés-vizsgálattal, a háztartási energia-felhasználás racionalizálásával. Orbán Ottilia

nap május elsején, ha a munkarend éppen délelőttös, délutános vagy éjszakás műszakba szólította őket. A
legutóbbi villamosnapon is, míg mi több ezren éjszakába nyúlóan jókedvűen szórakoztunk, a műszakos kollégák az atomerőműben tették a dolgukat, gondoskodtak az üzemmenetről, a biztonságos működésről.

Balogh Tibor
reaktoroperátor
Középiskolai tanulmányait az
ESZI-ben végezte
programozó szakon, majd a paksi
főiskolán szerzett
energetikai mérnök diplomát. Ezután rövid ideig
dolgozott Szekszárdon egy autóalkatrész-gyártó kft.-nél
informatikusként. 2001. október 1-jén a
Karbantartó Gyakorló Központban forgógép-szakterületi instruktori munkakörben kezdte meg tevékenységét atomixes
állományban, majd egy évre rá került át a
PA Zrt.-hez.
2003-ban sikeres vizsgával zárta a
turbinagépészi és turbinaoperátori
OKJ-s tanfolyamokat, s tagja lett az
Atomerőmű Minősített Oktatói közösségének. Ezt követően, 2004 januárjában az általános oktatási osztályon ki-

Novák László
turbinagépész
Sátoraljaújhelyről
származik. Tanulmányait a szülővárosában végezte. Az általános iskola befejezését
követően kitanulta az autószerelői
szakmát, majd
ugyanitt letette az
érettségi vizsgát is. Az iskolák elvégzése
után első munkahelye a Sátoraljaújhelyi
Volán Vállalat volt, ahol autószerelőként
kezdett dolgozni. Az atomerőmű – azaz
az akkori Paksi Atomerőmű Vállalat – által kínált munkalehetőségről a felesége
nagybátyja révén szerzett tudomást, aki
ez idő tájt már itt dolgozott. Az ő javaslatára jelentkezett turbinagépésznek. Miután felvételt nyert, 1984 augusztusában
költözött le Paksra feleségével és egyéves
kislányával.
A betanulás időszakában a 2. blokkra,
majd a turbinagépészi tanfolyam elvégzése után az akkor éppen üzembe helye-

Bíró Lajos
mûvezető
Felsőnánán született, s ebből a Tolna
megyei kisfaluból
az általános iskola
után Budapestre
került az Üteg utcai Villamosenergia-ipari Szakközépiskolába. Itt
minden évfolyamban az „E” osztályba kerültek, akik atomerőműves tagozaton szerettek volna továbbtanulni.
A nyári termelési gyakorlatot Pakson
töltötte, az 1. blokk kábelezési munkálataiban vett részt. Már akkor megtetszett
neki az erőmű, s ezek után egyenes út
vezetett Paksra. 1984 augusztusában, az
iskola befejezése után került a vállalathoz, a villamos üzemviteli osztályra. Kezdetben mint villanyszerelő, aztán később
elektrikusi munkakörben dolgozott. A
technikusi végzettséget csak két év szakmai gyakorlat birtokában kaphatta meg.
A szükséges idő elteltével jelentkezett újra Budapestre, s a munka mellett folytatta tanulmányait, így megszerezve a villamosenergia-ipari technikusi minősítést.
1993-ban sikeres hatósági vizsgát tett miután vezető elektrikusi beosztásba került.

nevezték az oktatómérnöki csoport vezetőjének.
Rövid idővel később a reaktor osztályra került betanuló gépésznek, ahol gépészi, később pedig főgépészi vizsgát tett.
Jelenlegi, reaktoroperátori beosztásában
2009. február 1-jétől dolgozik. Időközben
(2005 közepén) megszerezte az okleveles
gépészmérnöki diplomát is. A tanulást
azonban nem hagyta abba, most a reaktortechnikai szakmérnöki képzés hallgatója a BME-n. Természetesen a jövőre nézve is vannak elképzelései, tervei, szeretne az üzemvitel területén továbblépni és
blokkügyeletesi pozícióba kerülni.
Szekszárdon él 6 éves és 9 hónapos kisfiával és feleségével, aki dentálhigiénikus.
A műszakozás, míg nem voltak gyermekeik, nem volt nagyon megterhelő
számukra, mert a párja is két műszakban dolgozott, össze tudták egyeztetni a
munkabeosztásukat. A helyzet nagyobbik fiúk születése után változott meg.
„Sajnos sokszor nehéz összeegyeztetni a
magánéletet a munkabeosztással, főként
főjavítások alatt, valamint az ünnepna-

pokon” - mondja. „Aki nem dolgozott három műszakban, az nem tudhatja milyen
például karácsonykor az ebéd mellől felállva a családot otthagyni és dolgozni
menni.” Éppen ezért a kollégáival együtt
fontosnak tartják, hogy megfelelő menynyiségű időt tudjanak fordítani a családjukra is. Elmondása szerint nagyon jó,
összetartó közösség veszi körül, mind a
műszakban, mind a blokkvezénylőben,
a kollégákkal, ahol tudják, segítik egymást.
A munkáját nagyon szereti, mivel minden nap mást hoz, úgy véli, ezt nem lehet
megunni. Főként a főjavítások idején kerülnek sokszor olyan helyzetbe, amit nekik maguknak kell megoldani, természetesen a tapasztaltabb kollégákra támaszkodva. Mi tagadás, a nagy munkafluxus
és az időkényszer miatt elég sok feszültség gyűlik fel az emberben. Ennek levezetésére kezdett el sportolni, karatézni,
tavaly ősszel. A kitartó edzésnek meg is
lett az eredménye: tavasszal a regionális
bajnokságon két bronzérmet sikerült szereznie.
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zés alatt álló 3. blokkra került. Ezt követően a 4. blokkra helyezték, amelynek
szintén részt vett az üzembe helyezésében. A későbbiekben elvégezte a turbinaoperátori tanfolyamot is, de határozottan
vallja, hogy máig közelebb áll hozzá a területen végzett munka, mint a turbinaoperátori feladatkör. Jelenleg a 4. blokk
„D” műszakjának turbinagépészeként
dolgozik. Feladatai közé tartozik normál
üzem közben a technológia ellenőrzése és
a szükség szerinti beavatkozások: ciklikus programok lefolytatása (például tolózárjáratások, működtetési próbák, tömörségellenőrzés), technológiai paraméterek
(nyomás, hőmérséklet, szint) ellenőrzése,
eltérés esetén beavatkozás; karbantartási
időszakban: a karbantartók üzemviteli
részről történő kiszolgálása (például technológiai berendezések előkészítése javításra, nyomáspróbákon való részvétel).
László a feladataik szempontjából akkor
tartja sikeresnek az adott évet, ha az év során egyszer sem történik üzemzavari működés. Munkája elismeréseként 2005.
május 1-jén az Atomerőmű Kiváló Üzemeltetője díjjal tüntették ki.
A műszakos munkarenddel kapcsolat-

ban Lászlónak az a véleménye, hogy azt
nem lehet megszokni, hiszen – mint
mondja – a rendszertelenség, az átállások
megviselik a szervezetet, mind fizikailag,
mind mentálisan. Még akkor is – teszi
hozzá –, ha a műszakbeosztásban azért
érvényesül némi rendszeresség. Szerencsére a családja nagyon rugalmasan kezeli a műszakozásból fakadó extra körülményeket. Az ünnepnapokat például akkor tartják meg, amikor a műszakbeosztás engedi, vagyis náluk az ünnepnapok
mindig szabad-, illetve pihenőnapra „esnek”. A munkatársakkal is igyekeznek
egymás helyzetén könnyíteni. Szavai szerint természetes, hogy a kollégákkal odafigyelnek egymásra, és indokolt esetben
műszakcserével próbálnak segíteni annak, akinek éppen erre van szüksége.
László régi hobbija a foci, de egészségügyi okok miatt jelenleg nem tud játszani. Ezért nézőként kapcsolódik be a mecscsekbe, előszeretettel látogat ki például a
sportrendezvényekre. A fennmaradó szabadidejében szívesen néz természetfilmeket sugárzó tv-csatornákat.

Először a „C” műszakban volt, majd átkerült a „B”-be, ahol 1987 óta dolgozik,
1993-2008 között a 3. blokki vezénylőben
vezető eletrikusként, 2008-tól pedig a kettes kiépítésen művezetőként. Ez utóbbi
beosztásba korábbi művezetője nyugdíjba vonulása és a művezetői hatósági vizsga letétele után nevezték ki.
Jelenleg a 3. és 4. blokki „B” műszak villamos művezetője, ennek a két blokknak a
villamos üzemviteli feladatait fogja össze,
az üzemvitel folyamatos kiszolgálása és
egyéb operatív műveletek koordinálása,
végrehajtása mellett a közvetlen irányítása
alá tartozó hat kolléga személy- és munkaügyeit intézi és tartja osztályával a kapcsolatot.
Ebben a jó szakmai közösségben szeretne továbbra is dolgozni és majd, annak idején, innét nyugdíjba menni.
A munkaköri feladatokon kívül a műszakos szakszervezet keretein belül is teszi
a dolgát és megpróbálja a kollégák érdekeit képviselni. A MÉSZ-nek egyik kiöltője és
alapító tagja is egyben. Jelenleg a felügyelő
bizottság tagja, korábban küldött volt.
Az általa végzett munka elismeréseképpen a korábban létező Biztonságos üzemeltetésért járó díjat több ízben is megkapta,
majd a Kiváló üzemeletető díjat is átvehette 2005-ben, amelyre nagyon büszke.
Kezdetektől műszakozik, immáron huszonhét éve. Eddig különösebben nem érez-

te, hogy számára ez fizikailag megterhelő
lenne. Úgy véli, hogy ameddig egyedülálló
valaki, addig még előnyösebb is a műszakozás, mert sok mindent el lehet olyankor
intézni, amit mások nem tudnak, hiszen
nemcsak hétvégére, hanem hétköznapra is
esik több szabadnap is. A hátránya abból a
szempontból nézve jelentkezik, hogy néha
több ünnepet töltenek együtt a kollégákkal
az erőműben a műszakbeosztás miatt, mint
a családdal. Családosként talán emiatt nehezebb az egész. Nem egyszerű megoldani,
de szerencsésnek vallja magát, mert a felesége segít a családi élet koordinálásában.
Szerinte csak úgy lehet hosszú távon csinálni, ha olyan a háttér, hogy ezt megértik
és alkalmazkodnak hozzá. Persze a szabadidejében ő is megpróbál a gyerekekkel
annyi időt eltölteni, amennyit csak lehet.
Felesége is itt dolgozik az erőműben, már
1984 óta. Három gyermekük van, Vanda lányuk már dolgozik, a fiúk pedig még általános iskolások. A nagyobbik, Kristóf, 13
éves, ő a Tűzvirág Táncegyüttes tagja, a kisebbik, Nimród, 8 éves, ő pedig a PSE utánpótláscsapatában focizik.
Hobbija a kertészkedés. Ezenkívül a motorozás érdekli. Egyelőre csak Magyarországon, s ha majd a gyermekei nagyobbak
lesznek, azt tervezi, hogy határon túli, elsősorban erdélyi túrákat szervez és közösen kirándulnak a családdal.
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RENDKÍVÜLI OSZTÁLYTABLÓ – AKIK ÜNNEPNAP IS DOLGOZNAK
Ez alkalommal műszakos munkarendben dolgozó munkatársakat mutatunk be. Az atomerőműben szép
számmal dolgoznak olyan kollégák, akik számára a hétvégék és az ünnepek nem jelentenek természetes
módon pihenőnapot. A műszakosok számára nem volt önfeledt családi ünnep sem húsvétkor, sem szabad-

Krizer János
főgépész
Középiskolai tanulmányait Szekszárdon, az akkori Rózsa Ferenc Szakközépiskolában végezte. Ezt követően
gépésztechnikusi
képesítést szerzett
a pécsi Zipernowsky
Károly
Műszaki Szakközépiskolában. A nyári szakmai gyakorlatokat az atomerőműben töltöt-

Nagy Máté
elektrikus
Kollégánk
26
éves, Budapesten
született, de már
kisgyermek kora
óta Pakson él. Az
általános iskolát
itt végezte városunkban. Középiskolai tanulmányait a megyeszékhelyen, Szekszárdon, az Ady Endre Szakképző Iskola villanyszerelői szakán foly-

Bors Ferenc
primer köri főgépész
Szakmai tanulmányait Budapesten, a Közlekedésgépészeti Szakközépiskola vasútgépészeti ágazatán végezte, ahol dízel-villamos
mozdony szerelő
szakképzettséget
szerzett. Szakmai
pályafutását az
Erőmű Beruházási
Vállalatnál (Erbe)
kezdte meg. Itt
1976-tól 1985-ig
dolgozott. 1985ben nyert felvételt
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Krancz István
mûvezető
1979-ben finommechanikai műszerész
szakon
végzett a szekszárdi Rózsa Ferenc
Szakközépiskolában. Az érettségi
vizsga után Kaposváron folytatta tanulmányait, repü-

te, a karbantartási igazgatóságon (kaig). Az
iskola befejezése után ugyancsak a kaig-on
sikerült elhelyezkednie, szerszámgép-karbantartói munkakörben, a Dunacenter Gépszer Kft. alkalmazásban. 1998-ban felvételt
nyert az atomerőmű üzemviteli szervezetének külső technológiai osztályára. Kezdetben gépészként végezte munkáját, majd
2007-ben főgépészi kinevezést kapott, mely
beosztásban jelenleg is dolgozik.
Feladatai igen széles körűek, mivel az általa irányított munkatársakkal nekik kell kiszolgálniuk a különböző segédrendszerekkel (hűtővizekkel, biztonsági energiával, hidrogénnel, nitrogénnel, kis- és nagynyomású

levegővel, a helyiségek klimatizálásával)
mind a 4 blokk üzemét. Munkakörébe tartozik ezeknek a technológiai rendszereknek
az üzemeltetése, felügyelete és ellenőrzése a
kapcsolódó üzemeltetési dokumentációknak
megfelelően, valamint az általa vezetett műszakban lévő operátor és gépész munkatársak szakmai segítése, illetve munkájuk koordinálása. Emellett a betanuló kollégák felkészítésében is közreműködik. A tavalyi évben, munkatársai javaslatára az Atomerőmű Biztonságos Üzemeltetője díjjal ismerték el az eddigi szakmai tevékenységét. Az
elismerésre nagyon büszke, és igen jól esett
neki, hogy kollégái kezdeményezték a ki-

tüntetését. A műszakozással kapcsolatban,
az ilyen munkarendben dolgozók körében
jól ismert mondással fogalmazza meg véleményét: „Megszokni nem könnyű, beletörődünk.” Mint mondja, az ünnepeken kicsit
nehezebb, de csak addig rossz, amíg elindulnak otthonról, azután megpróbálnak
nem erre gondolni. Az elmúlt több mint tizenhárom év során volt ideje a családjának
is hozzászokni a műszakozás jelentette körülményekhez, így a gyerekek már meg sem
lepődnek azon, hogy karácsonykor például
néha reggel van ajándékosztás. A családi ünnepeket is mindig őhozzá igazítják a családtagok. A munkatársi lojalitásról szólva

úgy nyilatkozik, elfogadott módszer, hogy
ünnepnapokon nem mennek szabadságra,
és nem terhelik ezzel az R műszakos kollégákat. Ettől eltérni csak a két fél közös megállapodásával lehet. A tapasztalat azt mutatja, hogy ez a hallgatólagos megállapodás
jól működik.
Szabadidejének eltöltése kapcsán János
arról beszél, hogy mivel családi házban él a
feleségével és két gyermekével, ők és a ház
körüli munkák épp elég idejét lekötik. Emellett sokat járnak össze a barátaikkal, és ha
még marad ideje, akkor a horgásztavon töltődik fel lelkileg és fizikailag, édesapja társaságában.
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tatta 2000-2004 között. 2004. augusztus 1jén atomixes állományban került az erőműbe, a villamos üzemviteli osztályra
mint elektrikus. A munkája megfelelő
színvonalú és a követelmények szerinti elvégzéséhez jogosító vizsgák letételét írták
elő számára is. A sikeres számadás után,
2005 szeptemberében PA Zrt.-s állományba került.
A társasági szakmai képzéseken való
részvétel után, munka mellett leérettségizett. Jelenleg is tanul, az ESZI-ben erősáramú elektrotechnikusi szakra jár.
Elektrikusként a villamosenergia-termeléshez kapcsolódó villamos berendezések

(generátorok, transzformátorok, villamos elosztók) üzemviteli felügyelete a legfőbb feladata. Emellett az erősáramú berendezések
karbantartásra való előkészítését végzi.
Három műszakban dolgozik amióta itt
áll alkalmazásban. A folyamatos műszakozás idáig még nem igen viselte meg - állítja. Majd - ifjú titánként - hozzáteszi, hogy
néha rossz érzéssel tölti el, hogy amíg a
legnagyobb nyári kánikulában a barátai a
strandra járnak, neki a délutános műszakba kell indulnia. S gyakran a szombati összejöveteleket is le kell mondani, mert
éjszakás műszakba megy. Ezeket leszámítva szereti a szakmáját és nagyon jó kö-

zösségben dolgozik, kezdetektől fogva főnökeinek és kollégáinak sokat köszönhet
az általuk nyújtott segítségért.
A jövőre vonatkozó tervei között az szerepel, hogy a technikumot befejezze, és majd
azután eldől, hogyan folytatja tovább.
Két, számára fontos momentumot említett meg, amikor arra kérdeztünk rá, hogy
amióta az atomerőműben dolgozik, mely kiemelkedő eseményekre emlékszik vissza
szívesen. Egyik, amikor részt vehetett a 2.
blokkon történt üzemzavar utáni visszainduláshoz kapcsolódó munkákban. A másik
esetben kisebb hibát fedezett fel, melyből
nagyobb üzemzavar is kialakulhatott volna,

de időben elhárították a gyors észlelést követően a problémát. Ezért ügymérnöki jutalomban részesült.
A menyasszonyával él együtt, de a szülőkkel is folyamatos kapcsolatot tart fenn.
Édesapjának, elmondása szerint szintén sokat köszönhet, egykor a főnöke volt, még
üzemeltetésvezetőként, és sok mindent tanult tőle. Édesanyja raktárkezelő, testvére
liftfelügyelő munkakörben dolgozik, szintén
itt az erőműben.
Hobbija a számítástechnika és az internetezés, emellett a kirándulás és a szórakozás.
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az atomerőműbe, az akkori Paksi Atomerőmű Vállalathoz. Primer köri gépész munkakörben kezdett dolgozni a reaktor osztályon.
Ugyanitt idővel primer köri főgépésszé nevezték ki.
A jelenlegi beosztásában a primer köri
technológiai rendszerek üzemeltetése, a működő berendezések ellenőrzése és felügyelete, az ezekkel kapcsolatos tevékenységek irányítása és koordinálása, a primer körben történő munkavégzésekkor a munkaterületek
átadásának, illetve átvételének lebonyolítása, a tűzveszélyes munkavégzések engedélyezése, valamint a betanuló primer köri gépész munkatársak mentorálása képezi a legfontosabb feladatait. 2007-ben az Atomerőmű

Kiváló Üzemeltetője díjjal ismerték el az ekkor immár hosszú szakmai múltra visszatekintő munkáját. A műszakozásra vonatkozó
kérdésemre Ferenc kissé rezignáltan válaszol.
Mint mondja, egyre nagyobb megterhelést jelent számára a műszakozás. Hozzáteszi azonban, hogy szerencsére ebből fakadóan különösebb egészségügyi problémája még nem
volt. Számos kollégájához hasonlóan ő is azt
vallja, hogy a műszakozást megszokni nem
lehet, legfeljebb csak bele lehet törődni abba.
Azzal kapcsolatban, hogy családja hogyan viszonyul mindehhez, elmondja, hogy mivel
már nősülése előtt elkezdte a műszakba járást, náluk ez az életforma vált mintegy természetessé. A gyermekei így nőttek fel, nekik

nem furcsa, ha rendszertelenül találkoznak.
Az sem számít különösnek, hogy a különböző ünnepek idején is a műszakos busz indulása határozza meg a családdal együtt eltölthető időt. Szavai szerint a felesége is elég jól
viseli a munkarendjéből fakadó nehézségeket,
bár néha azért zúgolódik is miattuk. A munkatársakkal való viszony és a műszakozás kapcsolatáról szólva leszögezi, hogy a Műszaki
Üzemeltetési Szabályzatban (MÜSZ) meghatározott létszámnak mindig szigorúan meg
kell lennie, bármilyen ünnep legyen is éppen.
Természetesen a karácsony és a szilveszter a
legkritikusabb időszak ebből a szempontból a
kollégák között. A műszakok létszáma miatt
majdnem mindig helyettesíteni kell, ha vala-

ki nem akar bejönni valamelyik ünnepen. Mivel a műszakok összetétele eltérő a családos és
a nem családos munkatársak arányának
szempontjából, nem mindig lehet teljesíteni az
ide vonatkozó kívánságokat. Úgy tapasztalja,
hogy van, aki könnyebben, és van, aki nehezebben fogadja el ezt.
Szabadidejének eltöltése kapcsán úgy nyilatkozik, hogy kifejezett hobbija ugyan nincsen, de mivel családi házban laknak, ez elég
sok változatos elfoglaltságot biztosít számára.
Szerelői múltjából adódóan szeret mindenféle
gépezetet javítgatni. Ezenkívül, ha a Duna vízállása engedi, nyaranta sok kellemes délutánt
és hétvégét tölt családtagjaival és barátaival a
Duna-parton és a vízen.
Prancz Zoltán

lőgép-szerelői szakmát tanult a Rippl-Rónai
József Szakmunkásképző Intézetben. Az
1981-es záróvizsgát 18 hónapos katonai szolgálat követte. 1983 márciusában állt munkába a Szekszárdi Húsipari Vállalatnál
pneumatikus műszerészként. Három év elteltével, 1986 áprilisában került a Paksi
Atomerőmű Vállalathoz. Műszakos munkarendben irányítástechnikai üzemviteli műszerész munkakörben helyezkedett el a „D”
műszakban. Majd 2006 decemberében felkérést kapott a művezetői beosztásra akkori osztályvezetőjétől, Gergely Lászlótól. A

munkakör betöltésének a hatósági jogosító
vizsga letétele is előfeltétele volt. Így az alapos felkészülést követően 2007 októberében
sikeres minősítést szerzett, majd november
elsején megkapta a kinevezést az I-es kiépítés „D” műszak irányítástechnikai művezetői beosztására. „21, műszerészként eltöltött
év után az új munkakörrel együtt járó kihívásokat nehéz volt megszokni” – jegyezte
meg.
Feladatai immáron a művezetői egység
hatáskörébe tartozó technológiai rendszerek
üzemeltetésére és ellenőrzésére, valamint a

művezetői egységbe tartozó munkavállalók
koordinálására, ellenőrzésére terjed ki.
Munkája elismeréseképpen 2008 májusában az Atomerőmű Kiváló Üzemeltetője
díjban részesült, mely nagy megtiszteltetés
volt számára.
A vállalathoz kerülése óta folyamatosan
három műszakban dolgozik. Ehhez a munkarendhez eleinte nehéz volt hozzászoknia,
különösen a családi programokkal való öszszeegyeztethetőség okozott számára nehézségeket. Egy idő után azért a család is alkalmazkodott a munkarendhez, amelyhez - úgy

véli - a felesége segítő közreműködése elengedhetetlen volt.
1984 óta él házasságban, neje a szekszárdi Baka István Általános Iskolában angoltanárként dolgozik. Két gyermeke van,
fia, Gábor a Pécsi Tudományegyetem jogi karának végzős hallgatója, lánya, Noémi tavaly
nyáron szerezte meg diplomáját kommunikáció és média szakon, jelenleg mesterképzésen vesz részt.
Szabadidejét szívesen tölti barkácsolással
és házkörüli munkákkal.
GYNYP

Szakmák az atomerőmûben

Darnai István
GÉPI FORGÁCSOLÓ
– Mióta dolgozol az erőműben?
– 1977 novemberében, pályakezdő fiatalként kerültem a céghez. Tanulmányaimat Szekszárdon végeztem, az atomerőműbe a biztos háttér és a szakmai kihívás miatt jelentkeztem.

– Milyen feladatok tartoznak hozzátok?

– A fejlesztő műhelyben a helyszíni megmunkálásokkal foglalkozunk. Az olyan berendezéseket, amelyeket nem lehet szétszerelni, illetve kivenni a rendszerből,
a helyszínen kell felszabályozni, megmunkálni.
Ilyen például a TJ-s hőcserélő membránvágása, a
fő elzáró tolózár membránvágása, a generátor-tengelyváll helyszíni köszörülése. Erre a munkára speciális eszközeink vannak, ilyen például a kifejezetten nekünk kifejlesztett, hordozható CNC (számítógép által vezérelt) menetmaró gépünk. Természetesen hagyományos forgácsológépekkel is dolgozunk,
mert van olyan alkatrész, amit sokkal célszerűbb és

egész alkotási folyamat eredményeként a durva,
nyers munkadarabokból fényes, működőképes, igen
változatos funkciókat betöltő alkatrészek lesznek. A
jó munka szempontjából lényeges, hogy a műhelyben nagyon jó a kollektíva. A művezetői egységnél
jelenleg nyolcan dolgozunk, mindenkinek más a
szakmailag erős pontja, ezért jól kiegészítjük egymást, és senki sem féltékeny a másikra.
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Sorozatunkban ezúttal a szerviz főosztály gépész
szerviz osztályának fejlesztő művezetői egységénél tettünk látogatást.

nap május elsején, ha a munkarend éppen délelőttös, délutános vagy éjszakás műszakba szólította őket. A
legutóbbi villamosnapon is, míg mi több ezren éjszakába nyúlóan jókedvűen szórakoztunk, a műszakos kollégák az atomerőműben tették a dolgukat, gondoskodtak az üzemmenetről, a biztonságos működésről.

– 34 éves pályafutásod alatt mi volt a legnagyobb szakmai kihívást jelentő feladat?

gyorsabb hagyományos gépek segítségével elkészíteni. CNC-vel a bonyolult alakzatokat (pl. csigaalakzat), valamint az olyan alkatrészeket célszerű legyártani, amelyeket a hagyományos maró- és esztergálógépekkel csak nagyon körülményesen vagy
egyáltalán nem lehetne megvalósítani. Miután megkapjuk az elkészítendő alkatrész műszaki rajzát, alaposan át kell gondolni, melyik szerszámgép lenne a
legmegfelelőbb az adott darab elkészítéséhez. Ezt
követően - amennyiben a CNC-gép a legalkalmasabb
a feladatra - a CNC vezérlő számítógépén megírom
a szükséges programot. Ezután minden esetben elkészíttetünk a géppel egy próbadarabot. Ha ez a mintapéldány átmegy a minőségellenőrzésen, akkor következhet az alkatrész végleges példányának a legyártása. Szakmánk szépségét is ez adja, hiszen az

– 2009-ben a 3. blokki 6-os turbina nagynyomású házának az osztósíkmenetét bővítettük M42ről
M48*4-re. Ez nem szokványos munka, addig ilyen
még nem volt itt az erőműben.

– Család? Hobbi?

– Nős vagyok, feleségemmel 31 éve boldog házasságban élünk. Három fiunk van, ők 30-28-23
évesek. Mindhárman műszaki érdeklődésűek, az
idősebbik mérnöktanár (építőmérnök), középső
közlekedésmérnök, a kisebbik jelenleg a Zrínyi
Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen katonai mérnök
szakon tanul. A hobbim a zene, a Városi Fúvószenekarban, valamint a Roger Schilling Fúvószenekarban tubázom. Mivel sok fellépésünk van, a családi elfoglaltságok mellett ez teljes egészében kitölti
a szabadidőmet.
Kárpáti Viktor

A felkészülésbe befektetett energia megtérült
A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság és a Tolna Megyei Tűzoltószövetség 2011. május 27-én Tolnán
rendezte meg a megyei tűzoltóversenyt.
A versenyen az Atomerőmű Tűzoltóság csapata három versenyszámban
mérte össze tudását. A versenyszámok
a következők voltak: 100 méteres akadálypálya, 4x100 méteres akadályváltó
futás és kismotorfecskendő-szerelés. A
versenyen Tolna megye hivatásos tűzoltó-parancsnokságai és az Atomerőmű
Tűzoltóság csapata állt rajthoz. A verseny mindhárom versenyszámát az Atomerőmű Tűzoltóság csapata nyerte meg, így az
összesített végeredménynél is az atomerőműves gárda állhatott a
dobogó tetejére. A 100
méteres akadálypálya
eredményét nemcsak
csapatszinten, hanem

egyénileg is jutalmazták, ahol az első
helyezést Szabó Tamás, az Atomerőmű
Tűzoltóság csapatának tagja szerezte
meg 20,27 másodperccel, 0,03 másodperccel megelőzve a Dombóvár csapatát képviselő Gulyás Istvánt.
A kiváló eredményt elért csapat tagjai: Hingl János, Horváth József, Cseh
János, Papp Szilárd, Nagy Norbert, Szabó Tamás, Váncsodi Tibor, Viniczai Ferenc, Gyöngyösi Tamás, Szénási Attila.
A csapat vezetője: Major István. A csapat edzője: Pesztericz Rajmund.
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Villamosnapról képekben

Balesetelhárítási
gyakorlat

Fotók: Beregnyei Miklós, Bodajki Ákos, Wollner Pál

Az atomerõmû vegyészeti tevékenységének 2010. évi összefoglalóját adjuk közre
Vegyészeti évkönyvünk formájában. A kiadvány célja, hogy átfogó képet adjon az
erõmûben folyó vegyészeti tevékenységekrõl, az év során elért eredményekrõl, az
elõttünk álló jövõbeli feladatokról.
Az elmúlt év során a vegyészeti fõosztály
szervezeti felépítése változatlan maradt, s
ebbõl adódóan a szervezethez tartozó feladatkör sem változott. A fõosztály állományi létszámában történt jelentõs változás,
az MVM leányvállalatai között elvégzett
racionalizálás eredményeként. Továbbra
is három osztály végzi az üzemvitelhez
kapcsolódó tevékenységeket, a vegyészeti
technológiai osztály (vto), a vegyészeti ellenõrzési osztály (veo), valamint a radioaktívhulladék-kezelési osztály (rhko). Fõosztályvezetõi közvetlen irányítás mellett a
napi operatív feladatok koordinálását a vegyészeti szolgálatvezetõk látják el.
Az év során többletfeladatot jelentett számunkra az erõmû négy blokkján végre-

hajtott teljesítménynövelés vegyészeti programjának végrehajtása, illetve a
hatások kémiai,
radiokémiai értékelése. Az elõzõ
év tapasztalatainak bázisán folytattuk a 4. blokk
1. számú víztisztítóján a kimerült ioncserélõ gyanták cseréjét a „vendégfedeles” módszert alkalmazásával. A feladat végrehajtásáról szóló jelentések, mûszaki értékelések általában
nem részletezik az emberi erõforrás oldalát, de a 2010 során a fõjavítási ütemtervben szereplõ határidõk betartásával elvégzett gyantacserék során is ki kell emelni a
csapatmunkát, beleértve tervezõt, engedélyeztetõt, végrehajtót.
A 4. blokki sippingvizsgálatok folytatódtak 2010-ben is, amelyek alapvetõen a

hidráttal történõ érintkezés súlyos következményekkel jár (bõrön át is felszívódik). A kimentett dolgozót a mentõ kórházba szállította, mert olyan esetekben,
ahol felmerül a tüdõödéma lehetõsége,
mindig ez az eljárás.
Göttliné Zsuzsa elmondta azt is, hogy,
a vendégként jelen lévõ egyesület tömöríti az ADR-oktatók mintegy 90%-át, töb-
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erõmû átlagosan 50 tonnát használ fel
évente. A lúgos, erõs oxigénelvonó képességû folyadékot mind a primer, mind
a szekunder körben alkalmazzák. A szimulált balesetben a teherautóról való targoncás leemelés közben a ballon (IBC) a
földre esett, és a benne lévõ veszélyes
anyag kiszabadult. A targoncás a hidrazin gõzétõl elájult. A balesetrõl a sofõr
értesítette az ügyeletes
mérnököt, aki riasztotta a tûzoltókat.
A lánglovagok több
autóval és mentõkocsival kiegészülve érkeztek a helyszínre, ahol a
terület körülhatárolása után megkezdték a
balesetet szenvedett
eszméletlen ember kimenekítését. Mindezt
a kiömlött anyagra való tekintettel speciális
védõöltözetben tették,
hiszen a hidrazin-

ben voltak a felügyelõ hatóságoktól,
mindegyikük vizsgázott biztonsági tanácsadó, így a szállításhoz értõ, de a kármentesítésben járatlan közönség elõtt
történt az életmentés és a kárelhárítás.
A gyakorlat része volt annak az egész
napos programnak, melyet a biztonsági
igazgatóság és a létesítményi tûzoltóság
közösen szervezett. A félszáz vendég
elõbb elméleti síkon tájékozódhatott
mind a tûzoltóság, mind maga az atomerõmû tevékenységérõl. Elõbbi kapcsán
Schreiner István tûzoltási és mûszaki
mentési vezetõ tartott elõadást, melynek
részeként a látogatók a hidrazinhidrátról is tájékozódhattak. Ezt követõen került sor a hidrazintárolónál megtartott bemutatóra, majd a szimulátorra vezetett az útjuk, ahol Borbély Sándor fõtechnológus várta a csapatot. A tartalmas nap zárásaként testközelbõl ismerkedhettek meg az atomerõmûben folyó
termelõmunkával.
A késõ délutánig tartó eseménysor
megfelelõen szolgálta a kapcsolattartást,
a programok jól sikerültek - mondta
végezetül az értékeléssel kapcsolatban
Göttliné Zsuzsa.
Vöröss Endre

Vegyészeti évkönyv 2010
2009-ben eltávolított inhermetikus kazetta további tárolásához, kezeléséhez kapcsolódtak. Az eredmények felhasználásával született meg a döntés a tárolhatóság
mikéntjérõl. Az érintett szervezetekkel közösen tovább folytattuk az Idõszakos Biztonsági Jelentéshez kapcsolódó, hatósági
határozattal elõírt feladatokat. Az elvégzett
munka eredményeit jelentésünk részletesen mutatja be.
Az üzemidõ-hosszabbítás elõkészítéséhez kapcsolódóan folytatódtak a Vegyészeti Mintavételi Rendszer rekonstrukciójára
és az új pótvíz-elõkészítõ technológia megvalósítására irányuló tervezési, engedélyezési munkák.
Folytatódott a Bátaapáti Nemzeti Radioaktív Hulladéktárolóba (NRHT) történõ kis
és közepes aktivitású szilárd hordós hulladékok kiszállítása. A hulladék-átvételi követelményeket (hák) kielégítõ, megfelelõen

elõkészített és dokumentált hordókból 800
db került átadásra és biztonságos elszállításra az NRHT felszíni létesítményébe, a
végleges tárolásra való elõkészítésre.
A folyékonyhulladék-kezelés terén
szintén tovább léptünk. Megkezdtük a
Folyékonyhulladék-kezelõ és -feldolgozó
Technológia üzembe helyezését, a folyamatos üzemhez szükséges mûködési paraméterek optimalizálását. A feldolgozás
során keletkezett szilárd halmazállapotú
bórax hulladékot bevizsgáltattuk, a felszabadításához és kiszállításához szükséges engedélyeket megkaptuk. A technológia folyamatos üzemeltetése, az engedélyekben szereplõ hatósági korlátok
tartása a tisztított folyadék kibocsátása
során a 2011-es év kiemelt feladata. Egy
váratlan eseményt is meg kell említeni,
mégpedig a vörösiszap-katasztrófát. A
nagy távolságok ellenére, ami a kataszt-
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Mentési és kárelhárítási gyakorlat

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos felsõ
küszöbértékû üzemre vonatkozó éves
gyakorlatot tartottak 2011. május 12-én a
paksi atomerõmûben, mely egyben bemutatótréning is volt. A gyakorlás során
hidrazin-hidrát ömlött ki, miután rakodás közben megsérült a maró, mérgezõ,
rákkeltõ, erõsen lúgos folyadékot tároló
egyköbméteres ballon. A hidrazintárolónál (1001. épület) bekövetkezett,
szimulált baleset egy korábban megtörtént, de más anyagot tartalmazó ballon
sérülésének tapasztalataira épült.
A bemutató gyakorlatot - melyen vendégként a Veszélyesáru-szállítási Oktatók és Biztonsági Tanácsadók Egyesülete (VOTE) vett részt - Göttli Józsefné környezetvédelmi mérnök kezdeményezte,
akinek egyik feladata a veszélyes áruk
szállítási szabályainak (ADR) betartása,
betartatása a paksi atomerõmû területén. Ez a kármentesítési-mûszaki gyakorlat egyben az erõmû balesetelhárítási
részlegének felsõ küszöbérték feletti veszélyes üzemekre elõírt éves gyakorlata
is volt. Ilyen, a SEVESO II. direktíva hatálya alá tartozó veszélyes anyagnak számít a hidrazin-hidrát is, melybõl az atom-

Az atomerõmûben május 24-én törzsvezetési balesetelhárítási gyakorlatot tartottak.
A szimulált veszélyhelyzet-kezelési feladatokat a Védett Vezetési Pontról irányították.
Az Erõmû-irányító Központ, a Szimulátorközpont, a riasztással aktivált Balesetelhárítási Szervezet (BESZ) kijelölt beosztottai, készenlétesei, illetve külsõ együttmûködõk, megfigyelõk is részesei voltak az eseményeknek. A szakemberek egy feltételezett földrengés kapcsán - a technológiai események miatt - nagy mennyiségû radioaktív anyag kijutását modellezték.
Az esemény kapcsolódott a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által szervezett IRIS katasztrófavédelmi
gyakorlathoz. Ennek keretében a megye
több helyszínén modellezték egy erõs
földrengés mûszaki mentési, kárelhárítási és lakosságvédelmi intézkedéseinek bevezetését. A szakemberek az atomerõmû
beruházási területén teherleejtéssel támogatott talajmechanikai vizsgálatokat végeztek a szimuláció érdekében. Ennek segítségével tesztelték egy olyan komplex
számítógépes alkalmazás felhasználhatóságát, amely a feltételezett esemény miatt
károsodott infrastruktúrákkal kapcsolatban egyedülálló helyzetértékelõ és döntéstámogató információkat szolgáltat.
A gyakorlás minden tervezett célja sikeresen teljesült. Az IRIS gyakorlat megfigyelõiként az atomerõmûves helyszínt is
meglátogatták külföldi szakemberek. Az
Országos Atomenergia-hivatal helyszíni
megfigyelõi is ellenõrizték a gyakorlatot.
Az események lezárása után tartott
azonnali értékelés alapján a próba megfelelõ minõsítést kapott. Részleteket tartalmazó értékelésüket az együttmûködõ
szervek és a megfigyelõk is elkészítik,
mely alapján a hiányosságok felszámolására intézkedési tervet határoznak meg.
Ezúton is köszönjük a gyakorlat elõkészítésében és eseményeiben részt vevõk
együttmûködését!
Herman Attila

rófa és az erõmû között van, az esemény
kihatással volt a mindennapi életünkre.
A társszervezetekkel, országos hatóságokkal összehangolt munka eredményeként, sikerült idõben felkészülni a Dunán levonuló szennyezõdés hullámra
mind mérési, mind üzemeltetési szempontból. Az eredményeket, tanulságokat
évkönyvünk kapcsolódó fejezetében részletezzük. A szokott struktúrát megtartva,
kiadványunk készítése során arra törekedtünk, hogy az évrõl évre ismétlõdõ
vegyészeti témák mellett a 2010-ben kiemelt vagy váratlanul felmerült feladatainkról is tájékoztatást adjunk.
Ezúton mondunk köszönetet minden
kollégának az erõmûvön belül és kívül,
akik hozzájárultak ahhoz, hogy az éves feladatokat megfelelõ minõségben, kellõ határidõre teljesítsük, s a jövõbeli nagyobb
terjedelmû projektmunkáinkat is zökkenõmentesen folytathassuk.
Elter Enikõ,
vegyészeti fõosztályvezetõ
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Mûszaki Alkotói Pályázat nyertesei - 6. rész
Lapunkban folyamatosan ízelítõt adunk
a pályázat díjazott alkotásaiból. A szerzõk nyilatkoznak közös mûvükrõl és bemutatkoznak olvasóink elõtt. Ez alkalommal a dicséretben részesülteken a sor.
AZ ERŐMŰVI ÉS A VÁROSI
TÁVHŐRENDSZER ENERGIAMEGTAKARÍTÁSI
LEHETŐSÉGEINEK VIZSGÁLATA

Az erõmûvi és a városi távhõrendszerek 4040 MW maximális hõteljesítmény leadására
vannak méretezve. E jelentõs teljesítményû
távhõrendszerek kialakítása és üzemvitele
több energiamegtakarítási lehetõségre is ad
lehetõséget. Ezek a következõk: az elõremenõ hõmérsékletek beállítása a szabályozási
diagramnak megfelelõen, a visszatérõ hõmérsékletek csökkentése a méretezési hõmérséklet alá, a változó térfogatáram kialakítása a primer rendszerekben, a kifolyó kondenzátor-hûtõvíz hõtartalmának hasznosítása hõszivattyú segítségével a távhõrendszerek használati melegvíz-igényének kielégítésére. A tanulmány ezen megtakarítási lehetõségek elemzését mutatja be.

Fenyvesi Csaba
kto, üzemkiszolgálási csoport,
üzemvitelitechnológia-vezető
– A Budapesti Mûszaki Egyetemen végeztem mint repülõgépész mérnök, majd az erõmûves ismereteimet a BME különbözõ karain szakmérnöki képzés keretein belül fejlesztettem. Az erõmûben 1996 óta dolgozom. Két
gyer mekem
van, egy 11 éves
kislány és egy
16 éves fiú. Feleségem a DM Területfejlesztési
Alapítványnál
dolgozik. Több
hobbim is van, a
sport és a vitorlázórepülés talán a legfontosabbak.
KOCKÁZAT ALAPÚ KARBANTARTÁSI
RENDSZER BEVEZETÉSE A PAKSI
ATOMERŐMŰ FORGÓGÉPEIN
A forgógépek technológiánk legfontosabb
elemei. Mûszaki állapotuk megítélése az
utóbbi évek kutatásainak és fejlesztéseinek
köszönhetõen a legtöbbet fejlõdött. Általuk a
teljesítõképességük, megbízhatóságuk magas fokon tartható. Természetesen vannak
olyan technológiai területek, ahol a forgógépek meghibásodásig üzemelhetnek (reagáFOTÓ: BODAJKI ÁKOS

ló), mert a javítás nem befolyásolja a magasabb üzembiztonságú rendszerek kiszolgálását, tartalék könnyen indítható. A tervszerû
megelõzõ karbantartás (megelõzõ) igyekszik
olyan naptárhoz köthetõ ciklusidõket meghatározni, mikor a berendezés drágább elemeinek meghibásodása még nem következik
be, az átvizsgálással, alkatrészcserékkel nagy
üzembiztonság garantálható. Az állapotfüggõ karbantartás már 30 évre tekinthet vissza.
Olyan diagnosztikai háttérrel rendelkezik,
mely akár folyamatos, akár idõszakos méréssel és kiértékeléssel, a hibaterületek behatárolásával az alkatrészek teljes élettartam-tartalékának kihasználását lehetõvé teszik. Ezzel a gyakorlattal és mûszerekkel, kiértékelõ programokkal készségszerûen rendelkezünk, de nem aknázzuk ki teljes körûen lehetõségeinket. A szerzõk a rendszerek forgógépeinek egy átfogó újraértékelési rendszerének (kockázatalapú stratégia) bevezetését
szorgalmazzák a karbantartási költségek minimalizálása érdekében.

Kiss Gábor
mfo, diagnosztika, csoportvezető
- Az 1987-ben indult BME Gépészmérnöki Kar Energetikai Üzemmérnöki Szakán végeztem.
Az
atomerõmûnél
már több mint
20 éve, eleinte
üzemeltetõi vonalon, turbinagépészként
ténykedtem, majd 1992-tõl a diagnosztikán dolgozom. A BME-n
mûszaki diagnosztika szakmérnöki oklevelet szereztem 1997-ben, ekkor lettem csoportvezetõ. Három gyermekem
van, két tinédzser korú fiú és egy két és fél
éves kislány. Szabadidõmben leginkább a
családommal vagyok, emellett amatõr szinten gitározom és a városi vegyes kórusban
énekelek.

Odor Ervin
kafo, turbina- és forgógép-karbantartó
osztály, osztályvezető
– Az iskoláimat Pécsen végeztem. Tanulmányi szerzõdés miatt kapcsolatban voltam az erõmûvel, diplomamunkám is itt
készült. A karbantartáson
1988-tól dolgozom, 1993-tól
üzemvezetõként, majd 2004-tõl jelen
munkakörömben. Idõközben mérnök-közgazdász lettem. Feleségemmel is az erõmûben ismerkedtem meg, két kislányunkkal élünk kiegyensúlyozott családi
életet.

Wolf Gábor
rto, komplextechnológiai csoport,
rendszertechnológus
- A Budapesti
Mûszaki Egyetemen végeztem mind a fõiskolai, mind az
egyetemi tanulmányaimat (okleveles) gépészmér nökként,
energetika és
környezettechnika szakirányban. A paksi
atomerõmûben 1992 óta dolgozom, elõször
a vegyészeti osztályon víztisztító kezelõként váltómûszakban, késõbb a turbina
osztályon gépészként, majd 2002-tõl a
rendszertechnikai osztályon mint vegyészeti rendszerfelelõs. Jelenleg a karbantartás és üzemeltetés atomerõmû szintû optimalizálását biztosító Karbantartás Hatékonyság Monitorozás (KHM) koordinátorként az ezzel kapcsolatos tevékenységekért vagyok felelõs. Itt részben valószínûségi, másrészt úgynevezett determinisztikus elemzések, értékelések készülnek a
rendszerekkel, berendezésekkel kapcsolatosan, ennek a rendszernek a kiépítésében, illetve a hozzá tartozó alkalmazások
fejlesztésében veszünk részt. Nõs vagyok,
két gyermekünket neveljük (11 éves fiú és
8 éves lány), feleségem egy fordítói vállalkozásban dolgozik. Szabadidõmet a családdal töltöm, rendszeresen sportolok, zenélek, illetve a legújabb hobbim a motorozás és azok szerelése.

Pokorni Tamás
to, üzemeltetés D műszak,
turbinaoperátor
- Marcaliban születtem 1977. november
18-án. A Dunaújvárosi Fõiskola gépészmérnöki szakára járok, karbantartási szakirányra szakosodtam, jelenleg a 6. félévet
végzem. A paksi atomerõmûben 2004 óta
dolgozom az üzemviteli igazgatóság turbina osztályán, elõször mint turbinagépész,
majd 2008. május 13-án megszerzett hatósági vizsga óta turbinaoperátori munkakörben, a 2. blokk „D” mûszakjában.
Blokkvezénylõi munkám során a szekunder körben lévõ rendszereket, berendezéseket üzemeltetem, megfelelõ mûködésükért felelek.
2008-ban nõsültem meg, feleségem
Pokorni-Lovas
Katalin. Õ is paksi atomerõmû
dolgozója. Szabadidõmet szívesen töltöm a családommal, sportolok, valamint
újabban horgászom, amíg feleségem festési
szenvedélyének
hódol.
gyulai

A Kenton-féle könyvgyûjtemény
Szubjektív beszámoló egy objektív értékrõl

Valamikor a kilencvenes évek elején érdekes megkeresés jutott el az erõmûhöz.
Egy amerikai úr, bizonyos John E. Kenton
felajánlja ajándékba fõleg nukleáris témájú szakkönyv-gyûjteményét. Egyetlen
kikötése volt, hogy a megajándékozott fizesse a szállítás költségeit.
Mint kiderült, az úr részben magyar
származású volt, lehet, hogy már második
generációs, mert úgy emlékszem, egyfordulós, nyúlfarknyi levelezésünk angolul
történt.
Volt a dolognak valami lutri jellege,
mert nem tudtunk semmit a kötetszámról, a könyvek jellegérõl. Azért elég könynyen rábeszéltem az egyik nagyfõnököt a
szükséges 50 dollárnyi
összeg ráfordítására.
Hetek (hónapok?) múlva megérkezett a 10-12
zsáknyi küldemény. Berakattuk a könyvtárba, ahol
úgy ítélték meg, hogy ez a
lutri nem volt nyerõ: csupa régi angol könyv, kívül
a szakkönyvek átlagos elévülési idején. A könyvek
"bekerültek az alsó fiókba".
Én elmentem nyugdíjba, de idõnként gondoltam rá, vajon megvannake még a könyvek. Amikor
megtudtam, hogy megnyitás elõtt áll az erõmû mûszaki múzeuma, mindjárt jeleztem, hogy ezeknek ott
a helyük.
Az ötletet elfogadták azzal, hogy akkor
adjunk nagyobb nyilvánosságot a dolognak, készítsem el a könyvek címfordítását
és rövid ismertetõjét. Így kissé alaposabban áttanulmányozhattam a mintegy 400
kötetbõl álló gyûjteményt, és most magabiztosan kijelenthetem: bizony nyerõ volt
a lutri.
A könyvek nagy része a negyvenes-hatvanas évekbõl származik, a nagy nukleá-

ris titkolózás idõszakából. Köztük ilyenek,
hogy az USA Atomenergia Bizottságának
megalakulási jegyzõkönyve (1946!!! az elnök személyes jelenlétében), majd utána
a Kongresszusnak küldött jelentései, bennük az atomfegyverrel kapcsolatos fejlesztések és tervek. Könyvek, belsõ konferenciacikkek a nukleáris technika fejlesztése
terén végzett erõfeszítésekrõl. A friss technológiáról szõtt eufórikus ábrándok: lakások fûtése radioaktív izotópokkal, nukleáris hajtómûvek repülõk, közúti jármûvek számára. Kezdeti próbálkozások különféle reaktortípusokkal.
Tudománytörténeti értékek: Rutherford, Fermi, Hevesy összes mûvei. Libby
professzor könyve az általa kidolgozott C-14 kormeghatározási módszerrõl.
Sok elemzõ kötet az
atomenergia gazdasági,
ipari kilátásairól. Éles kritikai beszámoló arról,
hogy a nagyvállalatok hogyan kaparintották meg
az "atombizniszt". Megjelentek az elsõ atomenergiát ellenzõ tanulmányok.
Már a hatvanas években
nagy hangsúlyt kap a társadalmi elfogadhatóság
kérdése.
Még a kis terminológiai szótárak is szolgálnak csemegékkel.
Az érthetõ, hogy olyan szakkifejezéseket
is körültekintõen definiálnak, amelyek
ma már minden atomerõmûves dolgozó
számára ismeretesek, de találunk rég elavult-eltûnt szavakat is bennük. A mezon
mezotron néven szerepel, a neutrínó neve neutrettó.
Még hosszasan lehetne sorolni a gyûjtemény különbözõ szempontú értékeit,
érdekességeit. Ehelyett javaslom: ki-ki
nézze meg, biztos talál benne olyasmit,
ami megragadja.
Vinnay István

Ünnepi könyvhét
Az ünnepi könyvhétre jelent
meg, június 4-én mutatta be
és dedikálta a Vörösmarty téren az Akadémiai Kiadó sátra elõtt Hargittai István akadémikus Teller címû könyvét
(monográfiáját). Pálinkás József, az MTA elnöke a következõket írja a könyv elõszavában: Teller Ede munkásságának megítélése az 1940-es
évek óta – de az 1954-es, híres Oppenheimer – meghallgatáson tanúsított magatartása, majd a nyolcvanas
évek elején a Stratégiai Védelmi Kezdeményezés melletti kiállása óta biztosan
viták tárgya. Ettõl a tudományos igényességgel megírt mûtõl mégsem várja senki,

hogy a vitában a döntõ szót kimondja. A könyv egyik nagy
erénye éppen az, hogy bebizonyítja: nincs végsõ szó.
Teller kétségtelenül kiemelkedõ tudós, a világtörténelem legbefolyásosabb tudósainak egyike, de ember is,
erényekkel és hibákkal, jóra
törekvéssel és tévedésekkel,
állhatatossággal és esendõséggel. Ezek párhuzamos bemutatásával, egy viharos életet megörökítve válik letehetetlenné ez a könyv. A
szerzõ a könyv elõszavában köszöni meg
a támogatóknak a kiadáshoz nyújtott
anyagi segítséget, köztük a PA. Zrt-nek
is a támogatását.
Beri

Zónaolvadék visszatartása tervezésen túli üzemzavarok esetén

2011-ben a Paksi Atomerõmû
Zrt. részérõl be
kell nyújtani az
üzemidõhosszabbítás
engedélykérelmét az 1. blokk
vonatkozásában. Az engedély kiadásának egyik feltétele, hogy elkészüljenek az ún. súlyosbaleset-kezelési (sbk) feladatok. Ebbe a feladatcsoportba tartozik a zónaolvadék
visszatartása tervezésen túli üzemzavarok
bekövetkeztekor tárgyú átalakítás is, amely az 1. blokk ez évi leállása során valósult
meg. A témáról az illetékes szakembert,
Kõmüves István projektvezetõt kérdeztem.

- Mondhatjuk-e, hogy a súlyos baleset
fogalma szigorúan a "feltéve, de meg
nem engedve" kategóriába tartozik az
atomerõmûben?
- Igen. A maximális biztonságtudatosság
szellemében fel kell készülni arra is, hogy
olyan események történnek, olyan körülmények alakulnak ki, amelyekkel az erõmû
tervezése során nem számoltak, azaz olyan

folyamat következik be, amelyeket az erõmû
biztonsági rendszerei nem képesek leállítani, és a folyamat elvezethet a zónaolvadáshoz. Az ilyen folyamatok bekövetkezésének
esélye természetesen nagyon kicsi.

- Mi az alapmegfontolás egy feltételezett zónaolvadás kezelésére?
- Fûtõelem-olvadással járó súlyos
üzemzavar esetén az alapvetõ cél az olvadéknak az ép reaktortartályon belüli megtartása, a radioaktív anyagok kikerülésének megakadályozása és a beton - olvadék
reakció létrejöttének elkerülése. A kisebb
reaktorok esetén a reaktortartály falának
meghibásodása a reaktortartályfal külsõ
hûtésével megakadályozható. A külsõ hûtés a reaktort magába foglaló reaktorakna elárasztásával biztosítható.

- Hogyan részletezhetõ az említett
megoldás mûszaki tartalma?
- A VÚEZ a. s. szlovák tervezõ cég számítással igazolta, hogy a reaktortartály
zónaolvadás esetén bekövetkezõ meghibásodása (megolvadása), a reaktoraknában és a gõzfejlesztõ-bokszban lévõ hûtõközeg a reaktortartályt hûtõ természetes
cirkulációjával megakadályozható. Meg-

vizsgálták a különbözõ, tervezésen túli
üzemzavarok idõbeni lefolyását és az
egyedi üzemzavarok esetén rendelkezésre álló hûtõközegforrásokat, és koncepciótervet készítettek a reaktorakna hûtõvízzel való elárasztására és a reaktortartály külsõ hûtésének megvalósítására.
A koncepcióterv alapján a mûszaki tervet a Transelektro TFK Kft. készítette. Ez
nagy vonalakban a következõket tartalmazza: A hûtõközeg a bokszi átömlõ folyosó mindkét oldalán, egyenként megközelítõleg 0,5 m2 keresztmetszetû nyíláson
jut be a TL03 rendszerbe. Súlyos üzemzavar esetén ezek a bemenetek teszik lehetõvé a gõzfejlesztõ-boksz padlózatának és
az akna alsó részének összekapcsolását.
A bemeneteket elzáró szelepekkel kell ellátni. Normál üzem alatt a szellõztetõrendszer normál mûködésének lehetõvé
tételére a szelepeknek zárva kell lenniük.
Annak biztosítására, hogy a víz a gõzfejlesztõ-boksz padlózatáról a szellõztetõcsatornákba és innen a reaktoraknába juthasson, ha szükséges, gondoskodni kell a
szelepek megbízható nyitásáról. Az új bemenetek átmérõjének (a meglévõ szellõz-

tetõcsatornák átmérõjéhez hasonlóan)
akkorának kell lennie, hogy a reaktorakna gravitációs elárasztása kellõen gyors
legyen. Ugyanakkor a hûtõközeg szellõzõrendszerbe történõ bejutásának megakadályozását is biztosítani kell.
További, elhárítandó problémát jelent,
hogy – az üzemzavar típusától függõen
– a gõzfejlesztõ-bokszból kifolyó hûtõközeg lebegõ szennyezõdéseket, fõleg szálas szigetelõanyag-részeket tartalmazhat. A hûtõközeg reaktortartály falhoz
való szabad hozzájutásának biztosítására, illetve a kisebb keresztmetszetû szakaszok eldugulásának megakadályozására a szennyezõdéseket egy szûrõn öszsze kell gyûjteni.
A hûtõközeg bokszba történõ bejutását
a reaktor biológiai védelem elemeinek 20
helyen történõ megfúrása biztosítja.
A hûtõközegnek a TL03 szellõzõcsatornába történõ bevezetésére beépítendõ
csappantyú villamos megtáplálása biztonsági betápról történik. Mivel a mindhárom biztonsági rendszeren bekövetkezõ
feszültségkimaradás esetén az 1-es kategóriás betáplálás is elveszhet az akkumu-

látortelepek lemerülése miatt, mobil dízelaggregátor biztosítására is szükség
van. A leeresztõ szelepek üzem közben
zártak, és kiszakaszolt állapotban vannak
a véletlen nyitás elkerülése érdekében.
A buborékoltató-tálcák leürítéséhez
szükséges mûködtetések betáplálása csoportos mûködtetéssel, blokkvezénylõbe
beépített engedélyezõ kapcsolóval, biztonsági betápról történik.

- Mely cég végezte a kivitelezést?

- A mûszaki terv alapján és az OAH NBI
által kiadott elvi átalakítási engedély birtokában megbíztuk az Ovit Zrt.-t a kiviteli tervek és a kivitelezési munkák fõvállalkozásban történõ elvégzésével. 2011ben az 1. blokkon ez a munka kiváló minõségben és teljes mûszaki tartalommal
elkészült. Ezúton is szeretnék köszönet
mondani az átalakításban aktív szerepet
vállaló szervezetek, illetve szakemberek
hozzáértõ, lelkiismeretes munkájáért.

- Milyen ütemezésben valósul meg az
átalakítás a többi blokkon?
- A jelenlegi ütemezés szerint évente, a
nagyjavításon lévõ blokkon kell az átalakítást elvégezni.
Prancz Zoltán
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Tudományos ülés Marie Curie Nobeldíjának 100. évfordulója tiszteletére
2011. május 4-én az MTA Széktéssel. Az 1890/91-es tanévben
házának Dísztermében kapott
elvégezte a kémiai analitikai tanhelyet az MTA Kémiai Tudomáfolyamot. Itt olyan széles körû
nyok Osztályának közgyûlése. A
kémiai tudást szerzett, ami kérendezvényen a Paksi Atomerõsõbbi eredményeinek egyik
mû Zrt. részérõl Elter Enikõ vealapja lett. Szeretett volna egyegyészeti fõosztályvezetõ és dr.
temi diplomát szerezni, de az akPintér Tamás vegyészeti ellenõrkori, Oroszországhoz tartozó
zési osztályvezetõ tartott elõLengyelországban a nõk nem
adást.
járhattak egyetemre. Nõvére seA közgyûlés levezetõ elnöke
gítségével, aki orvos volt PárizsMedzihradszky Kálmán osztályban, beiratkozott a Sorbonne
elnök, az MTA rendes tagja volt.
Egyetemre, és 1893-ban fizikáHét elõadás hangzott el:
ból, 1894-ben matematikából
z Radioaktív nyomjelzõ rendszerzett diplomát.
szerek (Tóth Géza az MTA dok1897-ben választotta doktori
tora, Tömböly Csaba PhD)
témájául a radioaktivitást. 1898
zRadiokémia a gyógyítás szoljanuárjában megjelent dolgozagálatában (Környei József, a kéVértes Attila, az MTA rendes tagja
tában két fontos megállapítás
mia tud. kandidátusa, Mikecz Pál)
volt; a tórium és vegyületei is
z Növény- és gombaminták 210Po és 210Pb koncent- emittálnak ionizáló sugárzást, és egyes uránércek
rációjának meghatározása alfa-spektrometriai mód- aktivitása nagyobb, mint a fém uráné és urán-oxidé.
Marie Curie kondenzátort használt az ionizáló suszerrel (Somlai János PhD, Kovács Tibor PhD, Máté
Borbála, Horváth Mária, Csordás Anita)
gárzás detektálására. Méréseibõl következett, hogy az
z Radiokarbon: alkalmazások és perspektívák a uránércben kell lennie más radioaktív elemeknek is,
környezetvédelemben és az iparban (Molnár Mihály mint urán. Még ugyanebben az évben sikerült elküPhD, Hertelendi Ede, a fizika tud. kandidátusa, Veres lönítenie két radioaktív elemet az uránércbõl, a poMihály)
lóniumot (amit szülõhazájáról, Lengyelországról nez Prompt-gamma aktivációs analitika Budapesten vezett el), a másik a rádium.
(Révay Zsolt, az MTA doktora, Belgya Tamás, a fizi1911-ben Marie Curie-t tüntették ki a kémiai Noka tudomány kandidátusa, Szentmiklósi László PhD, bel-díjjal. Ezt a díjat õ akkor egyedül kapta, de nyKis Zoltán PhD, Gméling Katalin PhD, Szilágyi Vero- olc évvel korábban, 1903-ban férje, Pierre Curie és
nika PhD)
Henri Becquerel társaságában fizikai Nobel-díjat is
zÁgyúval verébre? Kémiai finomszerkezet vizsgá- kapott. Ezzel Marie Curie két rekordot is tart: õ az
lata gamma-sugarakkal (Homonnay Zoltán, az MTA egyetlen nõ, aki két Nobel-díjat kapott, és az egyedoktora, Németh Zoltán PhD, Kuzmann Ernõ, az MTA düli tudós, akit kémiai és fizikai Nobel-díjjal is kidoktora, Vértes Attila, az MTA rendes tagja)
tüntettek.
z Radioanalitika az atomerõmûben (Dr. Pintér TaA kémia évének története nagyon jól jellemzi a
más, Elter Enikõ, PA Zrt.)
természettudományok összefonódását, egymásra
Vértes Attila, az MTA rendes tagja így foglalta ösz- épülését. A fizikus-matematikus Marie Curie késze a nap eseményeit:
miatudásának köszönhette két új, radioaktív elem
Az ENSZ határozata volt, hogy 2011 a kémia éve felfedezését. Igaz viszont, hogy fizikai ismeretei, illegyen. Az MTA Kémiai Tudományok Osztálya úgy letve fizikus férje és sógora eredményei nélkül nem
gondolta, ha a kémia évének apropója az, hogy Marie jutott volna el addig a gondolatig, hogy az uránércCurie kapta a Nobel-díjat száz évvel ezelõtt, akkor az ben keresni kell az uránon kívüli, más radioaktív
õ tudományterületének megfelelõen ez az ülés foglal- elemeket is.
kozzon a radiokémiával. Hét elõadás hangzott el, és
Vértes Attila zárszavában Oláh György Nobel-díjas
igyekeztünk bemutatni, hogy a nukleáris kémia se- kémikust idézte:
gíti a gyógyászatot és milyen ipari, anyagtudományi
"Akár tetszik, akár nem, hosszabb távon nincs
alkalmazásai vannak.
más választásunk, mint az atomenergia békés felAzt is érdemes megjegyezni, hogy Marie Curie használása."
Varsóban született, és itt érettségizett arany kitünteOrbán Ottilia

Marie Curie - 1. rész
Száz éve, 1911-ben Maria Sklodowska Curie a
rádium és a polónium felfedezésért, elõállításáért 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.
közgyûlése. A centenárium alkalmat teremt arra is, hogy megünnepeljék a nõk "térhódítását",
egyre növekvõ 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.

aktivitás felfedezéséért. Miután férje egy
közúti balesetben meghalt,
Marie Curie
követte õt a
tanszék vezetõjeként, elõállította a polóniumot és a rádiumot (1910),
amiért 1911ben kémiai Nobel-díjat kapott. Franciaországban Sallanches közelében, Passyban 1934. július 4-én halt meg.

Marie Curie rövid életrajza

Új korszak születése.....

Marie Curie, leánynevén Maria Sk³odowska lengyel
fizikus, 1867. november 7-én – az akkor még az Orosz
Birodalomhoz tartozó – Varsóban született. Bronis³awa
és W³adys³aw Sk³odowski tanárok legfiatalabb, ötödik
gyermeke volt. 1883 júniusában érettségizett a varsói
lánygimnáziumban, kiváló eredménnyel. Az egyetemre nem vették fel, mert egyrészt nõ volt, másrészt mert
lengyel. Az 1863-as, oroszok elleni lengyel felkelést cári megtorlás követte; a felkelés következtében a
Sklodowski család jelentõs anyagi veszteségeket szenvedett. Ez aztán kihatott Maria és testvérei jövõjére is,
nehézségeket okozva elõrehaladásukban. Maria sokáig magántanítóként segítette testvérét, Bronis³awát,
aki orvostanhallgató volt a párizsi egyetemen.
A felosztott Lengyelországban (1795-1918) a cári
nemzeti elnyomás emigrációba kényszerített számos
lengyel hazafit (Józef Bem, Adam Mickiewicz, Fryderyk
Chopin). Maria forradalmi diákmozgalmakban való
részvétele és talán szerelmi csalódása miatt is 1891-ben
elhagyta édes hazáját. A párizsi Sorbonne-on fejezte be
tanulmányait és férjhez ment Pierre Curie-hez. Két lányuk született: Irene 1897-ben, majd 1904-ben Eve.
Hogy megtanulják anyjuk nyelvét, Marie lengyel nevelõnõt hozott a háztartásba, és lányait gyakran elkísérte, vagy elküldte lengyelországi látogatásokra.
Francia férjével együtt mágnesességgel és radioaktivitással kapcsolatos kutatásokat végzett Párizsban. Itt
fedezte fel 1898-ban a polóniumot és a rádiumot. Férje, aki szintén ott tanult, 1901-ben a fizika professzora
lett a Sorbonne-on.
Pierre és bátyja, Jacques fedezték fel a piezoelektromosságot. 1903-ban Pierre és Marie Curie (Becquerellel együtt) megosztott fizikai Nobel-díjat kapott a radio-

Egy fiatal háziasszony otthon serénykedik, gyermekét gondozza, lábasokat rak a tûzhelyre… És (mint a
mesében) a „Fizikai Iskola” szegényes laboratóriumában egy tudósasszonynak a modern tudomány legjelentõsebb felfedezése köszönhetõ.
Két licenciatus, az államvizsga, egy tanulmány az
edzett acél mágnességérõl: ez Marie tevékenységének
mérlege 1897 végén. Mihelyt a szülés után valamenynyire összeszedi magát, rögtön visszatér munkájához.
A következõ állomás a doktorátus. Néhány hetes tétovázás elõzi meg. Valami olyan kutatómunkát szeretne, amely termékeny és eredeti. Marie alkalmas doktori értekezés-téma után kutat, s társával szemlét tart
a legújabb fizikai munkák felett. Ebben a döntõ pillanatban Pierre tanácsai jelentõs szerepet játszanak életében. Férjével szemben Marie tanoncnak érzi magát:
Pierre Curie sokkal idõsebb és tapasztaltabb fizikus,
mint õ. Sõt, ha pontosak akarunk lenni, laboratóriumi
felettese, „fõnöke” is. Így a Marie jövõjére vonatkozó
fontos döntéseket egyhangúlag mondják ki. Emellett
azonban kétségtelen, hogy a lengyel nõ lelki alkata, természete döntõ hatással volt a tárgy megválasztásánál.
Marie gyermekkora óta magában hordja a felfedezõk kíváncsiságát és merészségét. Ez az ösztön hajtja, amikor elhagyja Varsót, hogy felfedezze Párizst és
a Sorbonne-t; ez sugallja, hogy válassza inkább a diáknegyed magányos szobácskáját, s ne a Dluskiak puha fészkét. Ha az erdõt járja, akkor is a ki nem taposott ösvényt szereti. Olyan, mint a vándor, aki nagy útra készül. Térképe fölé hajolva egy messzi országban
kutat valami különös hely után, amely felcsigázza a
képzeletet, s hirtelen elhatározza: az lesz a célja és
semmi más.

Paks sajtótörténete

Zwenterdorf - A Fine újabb erõmû-látogatása

Szokásos évi közgyûlését tartotta a Neumann János Számítógép-ttudományi Társaság (NJSZT) a Gellért Szállóban 2011. május 19-één.
Az ülés elõtt Korondi Péter, az MTA
SZTAKI tudományos tanácsadója, az MTA
doktora tartott elõadást az "EtoRobotika, robotok érzelmeit kifejezõ viselkedésminták"
címmel. Megvilágította, hogy a robotok számtalan típusát fejlesztették már ki a humanoidoktól a munkarobotokon keresztül az
társrobotokig. Érdekes feladat egy robotot
megtanítani "viselkedni". A viselkedéskuta-

sõbb a szomszédban épített szénerõmûvel oldották meg.
A jelenlegi tulajdonos, az EVN (Energie
Versorgung Niederösterreich cég (mottó:

Használd Okosan az Energiát), az eredeti 1,3 milliárd eurós építési költség töredékéért vásárolta fel az épületet, és alakított ki látogatóközpontot. Az erõmû mellé és tetejére napelemeket telepítettek,
melyek néhány száz környékbeli háztartás áramigényét fedezni tudják. A 700
MW-osra tervezett, forralóvizes reaktort
mérnökök oktatására használják, akik itt
biztonságos körülmények között tudják
gyakorolni egy atomerõmû mûködtetését.
A cég egyik emberétõl megtudtuk, hogy
néha akciófilmek forgatására is kibérlik
az üresen álló „szellemreaktort”.
Az épületben több mint ezer helyiség
található a méter vastag vasbeton falak
mögött, melyek akár egy repülõgép becsapódását is kibírnák. Az erõmûbe lépve figyelmeztettek minket, hogy jól öltözzünk
fel, hiszen az egész évben fûtetlenül álló,
ablakok nélküli épületben igencsak lehûl
a levegõ.
Maga a reaktortartály egy óriási, gömb
alakú kondenzációs kamrában található.
Normál mûködés során itt történik a
gõzkondenzáció és a lecsapódott víz tárolása. A kamrán belül sétaútvonalat alakítottak ki, ahonnan a teljes technológia
(hõcserélõk, szivattyúk), melyek mûkö-

NJSZT-közgyûlés
tás eredményeit beprogramozzák a speciális
robotokba, és újra eljátsszák a szituációkat.
Tavasszal a CeBIT-en szenzáció volt az arckifejezésbõl a hangulat felismerése.
A robotok új generációját jelenti, ha nem
gondosan végigtesztelt programokat kell majd
betölteni, hanem közvetlenül „betanítható”
lesz a robot. Esetleg vezényszavakkal lesz irányítható. Ilyen univerzálisabb munka-robotok szélesebb körben elterjedhetnek, akár a

kisüzemekben is. Dr. Péczeli Gábor, az NJSZT
elnöke bevezetõjében elmondta, hogy a társaság mindenben megfelelt az elvárásoknak,
teljesítette közhasznú tevékenységeit, részt
vett a tudásalapú társadalom kialakításában,
az informatikai írástudás elterjesztésében és
a digitális esélyegyenlõség megteremtésében. A társaságot felvették a Nemzeti Tehetséggondozási Tanács tagjai közé, valamint
belép május 25-én a Hungarikum Szövetség-

dõ reaktorban egy látogató számára megközelíthetetlenek, jól láthatóak voltak. A
reaktortartály alatt a szabályozórudak kezelésére szolgáló helyiséget tekintettük
meg, ahol oktatási célokra még a rudak
mozgatását végzõ elektronikus hajtásokat is meghagyták.
Ezután jött a blokkvezénylõ, amely
számtalan analóg kijelzõjével és kapcsolójával a hetvenes évek hangulatát idézte. Az egész épületben mintha megállt
volna az idõ. Csupán az itt-ott megjelenõ
rozsdaréteg és a rogyadozó korlátok jelezték az építés óta eltelt 30 évet.
Az már csak az erõmû büféjében tudatosult bennünk, hogy egy atomenergia-ellenes kampány részesei lettünk. Jót nevettünk, mikor kiderült, hogy Ausztriában a
zöldek „Atommentes Ausztriát” akarnak
„Atomenergia-mentes Ausztria” helyett…
Még az sem gyõzött meg minket, hogy az
atomerõmûvek leállításáért kampányoló
aláírásgyûjtõ ívet Michael Jackson és
John Lennon is aláírták. Végül a fertõrákosi szállás felé vettük az irányt, majd
másnap haza, Budapest felé.
Hihetetlen jó érzés volt újra itthon lenni, mégpedig ennyi élménnyel feltöltõdve.
- Geri, Lidi, Robi be, melynek célja többek között az örökség,
a hagyomány, a hungarikumok ápolása, a
különösen nagy jelentõségû magyar értékek
továbbfejlesztése, népszerûsítése. Nagysikerû rendezvényeket szervezett és szervez a jövõben is. A szegedi AGORA centrumban kialakítandó informatikai múzeumot nemcsak
a tárgyak terén, de a mûködtetésben is támogatja.
Alföldi István, a társaság ügyvezetõje a
pénzügyi helyzetet jónak és stabilnak értékelte mind az elmúlt évre, mind a jövõre vonatkozóan.
gyulai

Megjelent a Paks sajtótörténetét bemutató kiadvány legújabb kötete. Így már három kötet foglalja
össze Paks sajtótörténetét az 1880-as évektől kezdve napjainkig. Az 1. kötet a régi paksi lapokat, a 2. és
3. kötet a legújabb kori lapokat mutatja be. Mindhárom könyv Beregnyei Miklós, a Paksi Atomerőmű Zrt.
üzemtörténésze, a város helytörténeti és kulturális
emlékeit gondozó Jámbor Pál Társaság vezetője kutatómunkájának eredménye. A sajtótermékek hozzáférhetőségének és feldolgozásának hosszadalmassága, nehézsége miatt nem egymást követően
kerültek kiadásra a kötetek, hanem ahogy egy-egy
terület feltárása, összegzése befejeződött.
„A legutolsóként megjelent első kötettel befejeztem
és a nyilvánosság elé tárom a városban bizonyos
rendszerességgel megjelent sajtótermékek bemutatását, viszont még egy negyedik kötetbe kívánkozik
Paks legújabb kori alkalmi kiadványainak, a párt-, az
iskolai és óvodai lapoknak a feldolgozása. Mivel
Paksra érkezésem óta (1976) gyűjtöm a helyi sajtótermékeket, így a legteljesebb gyűjteményt sikerült
létrehozni, amely gyűjteményt a Paksi Atomerőmű Zrt. 2010 decemberében országos
szakmúzeumi rangot
kapott Atomenergetikai
Múzeumának ajándékoztam, annak reményében, hogy a múzeum könyvtárában bárki
hozzáférhessen.” – írja
az 1. kötet bevezetőjében Beregnyei Miklós.
Beregnyei Miklós
Elismerésre
méltó
mindaz a kitartóan végzett és szerteágazó tevékenység, melynek eredményeként Paks immár rendelkezik a jelentős helytörténeti értéket képviselő, a múlt üzenetét hordozó
sajtótermékek bemutatásával. Köszönjük ezt a
munkát Beregnyei Miklósnak, és a következő, 4. köLAnna
tet elkészítéséhez sok sikert kívánunk!

FOTÓ: BODAJKI ÁKOS

A Magyar Nukleáris Társaság ifjúsági
szakcsoportja, a Fine (Fiatalok a Nukleáris Energetikáért) szervezésében 2011.
április 8-án Zwentendorfba, az osztrák
„atomerõmûbe” utaztunk.
Elõször Bécsben megtekintettük a Bécsi Mûszaki Egyetem tanreaktorát. Ez egy
medence típusú, TRIGA reaktorcsaládba
tartozó reaktor, melyet oktatási, kutatási
és izotóptermelési célokra használnak.
A következõ úti célunk Zwentendorf
volt, ami egyedülálló hely a világon: itt
van az egyetlen olyan atomerõmû, ami
habár teljesen felépült, sohasem állították üzembe. Az erõmû 6 évig épült, majd
miután elkészült, a növekvõ tiltakozás hatására népszavazásra bocsátották az elindítását. Az akkori kancellárt politikai ellenfelei egy sikertelen népszavazással
próbálták lemondásra kényszeríteni, így
már nem is annyira meglepõ módon,
mintegy 30 ezer szavazatkülönbséggel leszavazták az erõmû mûködését. Késõbb
még voltak kisebb-nagyobb próbálkozások a blokk elindítására, Csernobil után
azonban ezek is elmaradtak. Sõt Ausztria
1999-tõl alkotmányosan tiltja az energetikai célú nukleáris reaktorok építését. A
hiányzó villamos kapacitás pótlását ké-
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Ûrhajósunk és a Pille

Maradjatok meg embernek! - Farkas Bertalan Pakson

A paksi meghívásra is a fél évszázados jubileum, valamint Farkas Bertalan ûrutazásának 31. évfordulója alkalmából került
sor. Az elsõ magyar ûrhajóst délelõtt Hamvas István vezérigazgató, Pekárik Géza
mûszaki igazgató és Mittler István kommunikációs igazgató fogadta. A kölcsönös
tájékoztatás után az ûrhajós megtekintette a 4. blokkot. Farkas Bertalan járt már
Pakson, az erõmû-építkezés kezdetén. Az
atomerõmû és annak biztonságos, megbízható mûködése nagyon jó benyomást
tett rá. Mint késõbb elmondta, meggyõzõdése, hogy a XXI. században az emberiség
még nem mondhat le az atomenergiáról.
Farkas Bertalan délután az Energetikai
Szakképzési Intézetben (ESZI) találkozott
diákokkal, érdeklõdõkkel. Szabó Béla, az
ESZI igazgatójának köszöntõ szavai után
az elsõ magyar kozmonauta rendkívül érdekfeszítõ, élménydús elõadást tartott,
majd válaszolt a fiatalok és a sajtó kérdéseire, amíg a háttérben Wollner Pál Csillagvárosban készült fotói voltak láthatók.
Farkas Bertalan eredetileg futballista
szeretett volna lenni. Részben a véletlen
hozta, hogy vadászrepülõ-pilóta lett, majd
bekerült a szovjet Interkozmosz-programba. A kiválasztás és a képzés rendkívül
összetett folyamat volt. Ebben elméleti felkészültség, egészségügyi és pszichikai állapot, emberi jellemzõk is szerepet játszottak. Nem volt egyszerû a családdal sem elfogadtatni a nagy kihívást. Mind akkor,
mind késõbb jó barátok voltak a „tartalék”
magyar ûrhajóssal, Magyari Bélával.

FOTÓ: BODAJKI ÁKOS

A Paksi Atomerõmû Zrt. és a Paksi
Orosz Klub Egyesület vezetésének meghívására 2011. május 5-én Pakson járt
Farkas Bertalan, az elsõ magyar ûrhajós, nyugalmazott dandártábornok,
kutató ûrhajós, a Space for Earth
Foundation alapítója, akit az ûrhajózás - Jurij Gagarin április 12-i ûrutazásának - 50. évfordulója alkalmából
Moszkvában Dmitrij Medvegyev orosz
elnök is kitüntetett a világûr meghódításában vállalt szerepéért.

Farkas Bertalan az atomerőműben a Pille dózismérő készülékkel

Kevesen tudják, de eredetileg 1979-ben
került volna sor ûrrepülésére, de mûszaki okok miatt késett a szovjet-magyar ûrrepülés. Farkas Bertalan Valerij Kubaszovval 1980. május 26-án, moszkvai idõ
szerint 21 óra 20 perckor indult a világûrbe a Szojuz-36 fedélzetén. Majd' nyolcnapos ûrben tartózkodásuk során szovjet,
magyar és nemzetközi kutatásokat végeztek, összekapcsolódtak a Szaljut-6 ûrállomással. A magyar ûrhajós számára a sikeres ûrutazás és földet érés után az
egyik legnagyobb elismerés társa ölelése
volt, aki azt mondta: – Berci, én veled újra repülnék! Farkas Bertalan volt a világ
94. ûrhajósa, és Magyarország a hetedik
nemzet, amely bekapcsolódott az ûrkutatási programba. Vele együtt 521-en tettek
eddig „kirándulást” a világûrben.
Kérdésre Farkas Bertalan elmondta,
Medvegyev orosz elnök az áprilisi ünnepségen kijelentette, hogy az oroszországi
ûrkutatás prioritást élvez. E kijelentésnek súlya van, és Oroszország várhatóan
mindent meg is tesz, hogy ûrnagyhatalom maradjon. Bár néhány kérdésben az
USA elõbbre jár, és nagy tempóban jön fel
Kína, Oroszország szerepe megkérdõje-

lezhetetlen. Mint elhangzott, a Mars
meghódítására is komolyak az emberiség törekvései, a XXI. században várhatóan sor kerül rá. Igaz, addig nagyon
sok problémát kell megoldani a súlytalansággal, táplálkozással, higiéniával,
emberi viselkedéssel kapcsolatban, és a
kétéves útról vissza is kell hozni az embereket. Ugyanakkor a Föld túlnépesedése idején felmérhetetlen haszna lenne egy ilyen útnak az egészségügy, a
növénytermesztés, nyersanyagkutatás
terén. A mai ûrkutatás is technikai
megoldások, eszközök sokaságát eredményezte, amelyek szinte észrevehetetlenül elterjedtek, mint a GPS, a meteorológiai elõrejelzés, a fémprotézisek.
Mint mondta, az õ közremûködésével
létrehozott Föld Jövõje Alapítvány is arra törekszik, hogy ösztöndíjjal támogassa a tehetséges fiatalok jövõjét.
A kedves emlékek, történetek után Farkas Bertalan ajándékokat adott át Szabó
Béla ESZI-igazgatónak. Zárszavában a következõt kívánta a fiataloknak: - Legyen hatalmatok, legyen pénzetek, de mindig maradjatok meg embernek!
Hadnagy-Wollner

Minõsített oktatók szinten tartó képzése
fogadtak. Programindító elõadásában a rektorhelyettes kihangsúlyozta, hogy számukra mennyire fontos esemény, amikor olyan
vállalat szakembereit fogadhatják, ahol a mûszaki felsõoktatás és a tudományos élet aktuális eredményeit gyakorlatban alkalmazzák.
Ide sorolható a paksi atomerõmû is, hiszen
évtizedekre visszanyúló együttmûködés keretében, már az õ diákéveiben is lehetõsége
volt néhány hallgatónak, hogy ösztöndíjasként megismerhesse a Pakson meglévõ technológiát, az atomerõmû biztonságos és környezetbarát üzemeltetésének a módját. Az
egyetem történetének rövid ismertetésekor
kitért a terhelt és kevésbé terhelt idõszakokra. Kiemelte a romániai felsõoktatásban betöltött szerepüket, hiszen számos karon folytatott magyar nyelvû képzés révén, mintegy
7000 diák számára teremt lehetõséget, hogy
anyanyelvén tanulhat. A jövõbeni célok közé
sorolta, hogy a nappali tagozatos és doktori
képzésben nemzetközileg is elismert eredményekre építve, a felnõttképzés területét fejlesszék. Az idei látogatás során elhangzott
szakmai elõadások rendkívül érdekesek és
színvonalasak voltak. Remek példát láthattuk arra, hogy bonyolult képletek és számí-

tások nélkül, hogyan lehet mérnöki ismereteket izgalmasan és hatékonyan átadni egy
olyan csoport részére, ahol a kollégák számos
mûszaki területet képviseltek. Az elõadások
szünetében rövid szakmai konzultációkra és
kötetlen beszélgetésekre került sor. Véleményt cserélhettünk a nukleáris energetikát
érintõ aktuális kérdésekrõl, az atomerõmûvek társadalmi elfogadottságát befolyásoló
tényezõkrõl, csakúgy, mint a közelmúltban
bekövetkezett japán természeti katasztrófa
következményeirõl.
A továbbképzés hivatalos programján túli idõben kötetlenebb formában ismerhettük
meg egy-egy kolléga eddig esetleg rejtett képességét, közösségformáló adottságát. A kultúra iránt is érdeklõdõ csoport kiváló idegenvezetés mellett megismerkedhetett Kolozsvár történelmi, kulturális nevezetességeivel, majd Miklósi Noémi rövid orgonakoncertjét is élvezhette.
A gazdag kolozsvári szakmai program
után hazafelé Torockó építészeti nevezetességei, a Székelykõ csodálatos panorámája és a
helybeliek õszinte vendégszeretete tette felejthetetlenné utunkat.
BR

FOTÓ: BODNÁR RÓBERT

A paksi atomerõmû a vele szemben támasztott hazai jogszabályoknak és a nemzetközi
szakmai ajánlásoknak, valamint a társadalmi elfogadottságnak csak akkor tud eleget
tenni, ha a blokkok biztonságosan üzemelnek. A biztonságos üzemeltetéshez – többek
között – felkészült, elkötelezett és naprakész
tudással rendelkezõ munkavállalókra van
szükség. Megnyugtató, hogy az erõmû vezetése fokozott figyelmet fordít az erõmûben
dolgozó munkavállalók betanulását és a megszerzett tudásuk szinten tartását biztosító
belsõ képzésekre csakúgy, mint az oktatók
szakmai képzettségének, képességének fejlesztésére. Ehhez erõforrásokat is biztosít,
így a munkavállalók különbözõ szintû képzését irányító és végzõ oktatók szinten tartó
képzési programjának része lehet egy-egy
oktatási intézmény meglátogatása is.
Idén – rendhagyó módon – országhatárainkon túlra utazhatott az atomerõmûvi minõsített oktatók csapata, akik munkájuk elismeréseként élték meg, hogy a cégvezetés engedélyével a kolozsvári Babes-Bolyai Egyetem mindennapjaiba nyerhettek bepillantást.
Vendéglátóink, dr. Magyari Tivadar rektorhelyettes vezetésével nagyon szívélyesen

Áprilisi számunkban mutattuk be azt a Pille dózismérõ készüléket, amelynek egyik
példányát Farkas Bertalan százados vitte a
világûrbe, a másik példánya pedig az Atomenergetikai Múzeumunkba került. Közben
Farkas Bertalan májusban ismét Paksra látogatott, ekkor vette kezébe a Pille készülék
múzeumi példányát a látogatóközpontban.
Az ûrhajós elsõ paksi látogatására 1980.

szeptember 10-én került sor, amikor Farkas
Bertalan alezredes az épülõ atomerõmûvet
tekintette meg, majd találkozott az építkezésen dolgozó katonákkal. A laktanya oktatókabinetjében tartott lakossági fórumon a lakótelepi iskola úttörõi is köszöntötték a világûrt járt vándort, köztük a fényképen látható Egry Tibike is, aki egy emléklapot dedikáltatott a híres ûrhajóssal.
Beregnyei

Infokommunikációs újdonságok
Egy nyugdíjas már ráér, így az NJSZT
meghívására részt vettem a 9. Országos
Egészségügyi Infokommunikációs Konferencián (2011. május 10-11.). Mit árthat,
legföljebb felkészülök az öregkorra, ismerkedem majd az orvosokkal, a betegségekkel. Meglepetésemre csupa-csupa
mérnökkel találkoztam - szerkentyûikkel
õk segítik a gyógyítás folyamatát.

Néhány ezek közül:
z Fontos, hogy a következõ nemzedék
minél egészségesebb legyen. Valószínûsíthetõ kockázat esetén már magzati korban
monitorozható az állapot. Egy öklömnyi szerkezetet csatol magára a leendõ anya, akár
otthon is, és a berendezés ellenõrzi a magzat
szívhangjait. A zörejek telemetrikus
értékelése alapján korán felismerhetõvé válnak a veleszületett szívbetegségek, és korrekciójuk idejekorán megejthetõ.
z A jóléti népbetegség, a diabétesz terjed.
A WHO adatai szerint 2030-ra az emberiség
majd 5%-ánál, ~170 millió embernél alakul
ki, és a fejlõdõ országokban ez az arány ennél is nagyobb. A betegség kialakulásának
súlyos kockázati tényezõje az elhízás. Rutinszerû, egyszerû szûrõvizsgálattal már korai fázisban felismerhetõ. Fejlesztés alatt
van egy rendszer, mely folyamatos vércukormérést megvalósítva vezérli az inzulinpumpát. Ezzel a betegséggel élõk teljesítménye megközelítheti egészséges társaikét, kiküszöbölhetõk – ennek az „alattomos” betegségnek – súlyos szövõdményei.
z Egyik legismertebb szûrõvizsgálat a
tüdõröntgen - valaha a TBC elleni harc fegyvere, manapság a visszafordíthatatlan idült
hörghurut és tüdõgyulladás együttese, a
COPD felderítésének korai fázisú eszköze.
Szerencsére legtöbben élnek a lehetõséggel,

és szorgalmasan eljárnak a szûrésekre. Az
igen nagyszámú felvétel értékelésére az
iparból ismert CAD-programmal a digitalizált röntgenfelvételekbõl kiszûrik a
csontváz és a szív árnyékait, valamint elemezve az így „megtisztított” képet, felhívják
a figyelmet a rendellenességekre – a szakorvosnak szinte már csak ezeket a területeket
kell értékelnie.
z Öregedik társadalmunk, nõ az átlagéletkor, az idõs emberek aránya a teljes
lakosság számához képest egyre számottevõbb. A számtalan, korral járó betegség ellenére nem akarnak jelentõsen változtatni
életvitelükön – otthonukban akarnak élni.
Sajnos manapság már nem divat a több
generáció együttélése, mert abban a felügyelet könnyebben megoldható volt. Ma a
betegfelügyeletet, a lábadozássegítést is
gépekre bízhatjuk. Az idõseknek könnyen
kezelhetõ segélyhívó készülékeket adnak.
A lakásukat érzékelõkkel szerelik tele, hogy
akkor is indulhasson a segítség, ha nem
kérik, de baj van. Speciális ágybetéttel még
az alvás is monitorozható - jól alszik-e a páciens. A rehabilitáció során néha nemcsak
járni, mozogni kell újra megtanulni, de
beszélni is. Egy ilyen beszédtanító gép már
jobban érti a beteg szavát, mint a közvetlen
hozzátartozók.
z Sajnos az agyvérzés gyakran bénulással is jár. Az agykutatók elõszeretettel
használják a skalpelvezetéses gondolattérképet - egy úszósapkára 64-128-256 agyhullámérzékelõt szerelve elvezetik az ingerületeket. A motoros mûködtetés így jól ellenõrizhetõ. Speciális gyakorlatokkal gyorsabban gyógyítható.
Jó tudni róla, hogy nagy bajban is van
már segítség, de biztos, ami biztos, addig is
mindenki vigyázzon az egészségére!
gyulai

Elõadások a mozgásjavító iskolában
Megint akciózott a WIN (Nõk az energetikáért). Most Budapesten, a Mexikói úton
lévõ Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola és Diákotthonba látogattunk el. Jogos lenne a kérdés, hogy miért pont erre az
iskolára esett a választás? A történet úgy kezdõdött, hogy tavaly októberben a PA Zrt. válogatott sárkányhajócsapata – amelynek tagja vagyok – indult a csepeli országos sárkányhajó-bajnokságon. Ott felfigyeltünk fel a sok
tolókocsis gyerekre, akiket az edzõjük – a
Pakson nagyon jól ismert Pruzsina István –
egyesével kézbe véve beültetett a sárkányhajóba, kezükbe nyomta az evezõlapátot, és attól kezdve megszûnt a gyermekek mozgáskorlátozása, és tisztességgel teljesítették a
versenytávot. Amikor célba értek, a gyermekek boldogságtól ragyogó arcát lehetett látni.
Felvettem a kapcsolatot az iskolával és 2011.
április 28-án a másik két budapesti WIN-taggal, Bakács Natasával és Horváth Gáborné
Évával ellátogattunk az iskolába. Háromórás
kezdést beszéltünk meg az iskolai fizikatanárával Sálai Líviával, hogy kollégium délutáni
foglalkozásaként tartsuk meg az elõadásainkat 6-8. osztályos kollégiumlakók számára,
de nagy örömmel vettük, hogy bejárós gyerekek is ott maradtak az elõadás kedvéért.

Elõször szívszorító látványként ért bennünket a sok mozgáskorlátozott gyerek, de az elsõ sokk után arra figyeltük fel, hogy a gyermekek olyan magas szakértelemmel létrehozott környezetben mozognak, amelyben
mozgásuk nincs korlátozva és a gyermekek
jól érzik magukat, s boldog gyermekarcok tekintenek ránk. Összesen három elõadás
hangzott el: bevezetõ elõadás a paksi atomerõmû felépítésérõl, azt követõen fukushimai
baleset ismertetése, elemzése, zárásként a
Radiológia az orvostudományban címû elõadás. A gyerekek sok érdemi kérdést tettek
fel. Igaz, hogy ezek a gyerekek tolószékhez
vannak kötve, de a szellemük szabad és száll,
a befogadó képességük korlátlan, az érdeklõdésük végtelen. Búcsúzul minden gyerek kapott emlékbe WIN emblémával ellátott kis
ajándéktárgyat. A nukleáris energiáról szóló képregényünknek is volt sikere. A dolgok
általában összefüggenek. Szerintem azért is
fontos az atomerõmûben költségtakarékosan
elõállított villamos energia, hogy a társadalom tudjon gondoskodni és többet nyújtani a
hátránnyal élõ gyermekek és felnõttek számára. Ne felejtsük el, Magyarországon 300
ezer fogyatékkal küszködõ ember él.
Szucsán Marina
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Az európaiak és az energia

Szállítás a Nagy-tavakon keresztül

Bár az energiaügyek az EU-ban tagállami hatáskörben vannak, egyre sürgetõbbnek látszik
egy közös, átfogó, szolidaritási alapú energiapolitika kialakítása. Ezt igazolták az utóbbi
évek gyakorlatilag rendszeressé váló gázellátási nehézségei, a krónikus olajfüggõség és az
energiahordozók árainak szélsõséges ingadozásai.
Az EU elõtt több megoldandó kérdés áll: hogyan valósítsuk meg az ellátás biztonságát?
Milyen kapcsolatot alakítsunk ki az energiaexportõr országokkal? Hogy kapcsoljuk össze
hatékonyan a 27 nemzeti hálózatot? Hogyan
fejlesszük az alternatív energiaforrásokat és
közülük melyeket? Hogyan stabilizáljuk az
energiaárakat? A kérdések eldöntéséhez ismerni kell az európaiak véleményét ezekrõl a
fontos témákról. Ezért az EU közvélemény-kutató intézete, az Eurobarometer 2010. november 25. és december 14. között 26 574 európai
állampolgárt (ebbõl 1014 magyart) kérdezett
meg az energiához fûzõdõ viszonyáról. A 2011
januárjában nyilvánosságra hozott jelentés
legfontosabb eredményeit a következõkben lehet összefoglalni.
Az európaiak tisztában vannak azzal, hogy
az energiapolitikák jobb koordinálása, valamint a tagállamok közötti erõsebb szolidaritás
energiaellátási krízisszituációban az európai
uniós tagság értéknövelõ tényezõi lehetnek.
Az energiaprioritások vonatkozásában az
egyes EU-tagországok energiakultúrája és
energiahelyzete befolyásolja a válaszok minõségét.
A közvélemény-kutatás részletes eredményeit vizsgálva a következõ következtetések
vonhatók le a válaszokból.
Az európaiak többre értékelik az energiapolitikai koordinációt EU-szinten, mint a tagálAZ NRC BIZTONSÁGOSNAK ÍTÉLTE
AZ AMERIKAI ATOMERŐMŰVEKET
Az amerikai nukleáris hatóság által elvégzett vizsgálatok szerint az ország
atomerőművei biztonságosak lennének
még abban az esetben is, ha elveszítik
villamosenergia-betáplálásukat vagy
nagymérvű telephelyi sérülések lépnének fel valamilyen különleges esemény
kapcsán - bár néhány erőműben még
fejlesztéseket kell végrehajtani. Az
Egyesült Államok 104 blokkján végrehajtott vizsgálatokat a Japánban március 11-én bekövetkezett események indukálták. Az amerikai telephelyekre tartósan kirendelt NRC-alkalmazottakat
arra utasították, hogy vizsgáljanak meg
különböző érzékeny területeket, mint
például a káros hatásokat csökkentő
stratégiákat, amelyek biztosítják az aktív zóna és a pihentető medence hatékony hűtését jelentős kiterjedésű tüzek,
robbanások vagy más események bekövetkeztekor. Vizsgálták az erőművek
képességeit arra is, hogy hogyan kezelik az összes lehetséges áramellátás elvesztését, a nagy áradásos eseményeket és a földrengéssel együtt járó tűzeseteket.
Az atomreaktorok szabályozási ügyeiért felelős igazgató, Eric Leeds szerint a
vizsgálatok feltárták, hogy minden reaktor biztonságos maradna, ha biztonsági rendszereiket ilyen hatások érnék,
bár néhány telephelyen jobb munkát
kell végezni azért, hogy rendelkezésre
álljanak a szükséges források és eljárások. Az igazgató szerint a problémák
közé tartoznak: bizonyos berendezések
nem indultak el a próbák során, a ká-
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lami intézkedéseket. Konkrét számokban kifejezve az európaiak 60%a szerint gázellátási problémák esetén jobb védelmet remélnek az EUtagállamok közötti koordinált energiapolitikától, mintha a tagországának egyéni intézkedéseire hagyatkoznának (32%). A magyar válaszadók az EU átlagánál jóval nagyobb
arányban bíznak a közös energiapolitikában (75%), és csak 24% gondolja hatékonynak az önálló magyar beavatkozást (lásd ábra).
Az európaiak támogatják az európai szolidaritást energiaellátási nehézség esetén. A válaszadók 79%-a a
szolidaritás mellett van, csak 15% ellenzi. Az eredményeket összehasonlítva a
2010-es „Az európaiak és a válság” c. felméréssel megjegyzendõ, hogy akkor a válaszadók mindössze 49%-a vállalt volna pénzügyi
szolidaritást a nehéz gazdasági helyzetbe került tagállamokkal, míg 39%-a ellene volt az
ilyen támogatásnak. Bár az összehasonlítás
lehetetlen a kérdések teljesen más aspektusa
miatt, mindenesetre azt érdemes megjegyezni, hogy a tagállami szolidaritás sorrendje
mindkét esetben ugyanaz volt. Vagyis a pénzügyi szolidaritásra inkább hajló tagállamok
polgárai jobban támogatják az energetikai
szolidaritást is. A szolidaritási ranglistát skandináv országok vezetik, Magyarország a támogatók középmezõnyében foglal helyet (83%
támogatja, 16% ellenzi), míg Románia és az
Egyesült Királyság a sereghajtók között van.
Az energetikai kooperáció témakörében
megfigyelhetõ, hogy az európaiak prioritásai
ezen a téren nagymértékben függenek az
adott ország energiahelyzetétõl. Az elsõ számú

ros hatásokat mérséklő eszközöket
más célra használták vagy éppen a telephely könnyen sebezhető helyén tárolták. A hatóság mostani felügyeleti
eljárásait fogják a jövőben is használni
a fellelt hibák hatásainak értékelésére,
és biztosítani fogják, hogy a feltárt hiányosságokat az érintettek megszüntetik. Az NRC ígéretet tett arra, hogy minden olyan vizsgálati jelentést, ami nem
sérti az erőművek konkrét telephelyi
biztonságát, hamarosan publikálni fog
honlapján.
Ugyanez másképp: néhány atomerőműben fokozni kell a biztonságot, a felügyelők nem működő berendezéseket
találtak, szélesebb körben kell vizsgálni
a biztonságot, a szövetségi döntéshozók kritizálják az NRC-vizsgálat gyorsaságát - mindezen sajtómegjelenések
ugyanabból, az igazgató által adott nyilatkozatból fogalmazódtak, csak hangvételük más.
A FINN HATÓSÁG SZERINT NINCS
SEMMILYEN AZONNALI TENNIVALÓ
Finnország atomerőműveiben nem
szükséges azonnali biztonsági intézkedéseket tenni a japán reaktorokat ért
baleset kapcsán - ez szerepel az ország
nukleáris hatóságának (STUK) nyilatkozatában. A foglakoztatásért és a gaz-

A 2011-es év vége és a 2011-es év eleje
fontos idõszakot jelentenek a 3. és 4.
blokk befejezésére irányuló projektben.
2010 novemberében az Európai Bizottság kedvezõ véleményt adott a blokkok
befejezésével kapcsolatban, ami összhangban volt az Euratom Szerzõdés 43.
paragrafusával is. A bizottság kinyilvánította, hogy a projekt teljesítette a szerzõdés célkitûzéseit, és így hozzájárulhat a
térség energiamixének fejlesztéséhez. Az
AECL (Atomic Energy of Canada Ltd.)
céggel kötött szerzõdésnek megfelelõen
tavaly elvégezték a 3. és 4. blokk meglévõ szerkezeteinek és elemeinek mûszaki felülvizsgálatát. Jelenleg az EnergoNuclear társaság értékeli a kanadai

prioritás az energiaárak stabilitása (az EU-27
átlagában 29%), a magyar válaszadók szerint
ez kevésbé fontos (23%). A második számú
prioritás a megújuló energia. Az európaiak
27%-a szerint a legfontosabb a megújuló energiaforrások fejlesztése, a magyarok 24%-a gondolja így. A következõ a sorban az energiaellátás biztonsága (EU-27: 20%). Magyarország
energiafüggése nagy, ennek megfelelõen nagy
a lakossági igény a biztonságos energiaellátásra (26%). Az európaiak negyedik prioritása az
energiahatékonyság (16%), a magyar állampolgárok 19%-a gondolja ezt a legfontosabbnak. Az EU-27-ek közül az energiahatékonyság jelentõségét a skandináv és balti államokban értékelik a legtöbbre. Az EU tervei szerint
az energiahatékonyságot 20%-kal kell növelni
2020-ig, hiszen kulcsszerepe van a szén-dioxid-kibocsátás és az energiafüggés csökkentésében. Forrás: The Europeans and Energy,
European Parliament Eurobarometer
Dr. Szerbin Pável

daságért felelős minisztérium kérte fel
a hatóságot a vizsgálat elvégzésére. Arra keresték a választ, hogy az ország
két telephelye (Loviisa és Olkiluoto)
mennyire vannak felkészülve áradásos
és egyéb extrém eseményekre. A vizsgálat a telephelyek funkcionalitására
fókuszált, illetve arra, hogyan tudják
biztosítani az áramellátást különböző
meghibásodások és funkcióvesztéses
szituációk esetén. A STUK jelentése
azt mutatta, hogy a japán eseményhez
fogható természeti jelenségek bekövetkezése nem tekinthető valószínűnek Finnországban. Mindamellett azt
is tartalmazza a dokumentum, hogy az
üzemeltetőknek továbbra is vizsgálniuk kell a felkészülést a „kivételes természeti körülményekre”. Vizsgálniuk
kell azt is, hogy a rendszerek hogyan viselkednének az eddig figyelembe vettnél nagyobb földrengés bekövetkezte
esetén.
A nagyon hideg időjárás és a magas hőmérséklet bekövetkezése nem túl valószínű, így ezek nem kerülnek bele a figyelembe veendő körülményekbe és
most nem fognak szerepelni a biztonsági elemzésekben - közölte a STUK. A társaságok szintén vizsgálni fogják az
üzemzavari
villamosenergia-ellátó
rendszerek működőképességét a telep-

cég vizsgálati jelentéseit. A program tovább fog haladni az új Befektetõi Egyezmény alapján, amely a Nuclearelectrica,
az ArcelorMittal és az Enel között jött létre. Az egyezmény gondoskodik arról,
hogy az EnergoNuclear megfelelõ pénzügyi ellátást kapjon munkájához, és biztosítja a következõ fázis költségvetését is.
A fenti cég elvégezte a lehetséges elõválogatást is a mérnöki, közbeszerzési és
építési szolgáltatást nyújtó cégek között. A
megfelelõ minõségi tanúsítványokkal rendelkezõ és szándéknyilatkozatot benyújtó
cégek közül az alábbi társaságok jöhetnek szóba: a Bechtel International Inc., az
SNC Lavalin Nuclear Inc. által vezetett
konzorcium és az Atomtechnoprom által
vezetett konzorcium. Az értékelõ bizottság 2011 elején újra megvizsgálta a be-

A kanadai Bruce Power visszavonta
engedélykérelmét az Egyesült Államok hatóságaitól, amelyet a célból
nyújtott be, hogy a Nagy-tavakon keresztül tizenhat leszerelt gõzfejlesztõt Svédországba szállíthasson feldolgozásra.
Az Ontario államban mûködõ nukleáris társaságnak mind kanadai,
mind amerikai engedélyre szüksége
van a transzport végrehajtásához. A
szállítmány 16 darab, iskolabusz méretû, felaktiválódott berendezésbõl
állna. Indulási állomása a kanadai
Tiverton, majd a tavakon keresztül érné el az Atlanti-óceánt és jutna végül
Svédországba. A kanadai nukleáris
biztonsági hatóság (CNCS) február 4én megadta az engedélyt, de láthatóan még kemény ellenállással kell számolnia a társaságnak. Steve Cannon
szóvivõ szerint nincs határidõhöz kötve az újrakérvényezés megtétele. A
cég szeretne egy asztalhoz ülni a szállítást kifogásoló szervezetekkel, és
szeretné tudatni velük, hogy komolyan gondolják a dolgot. Ezt a bejelentést a legádázabb ellenzõ csoport, a
Kahnawake területen székelõ Mohauk Tanács is üdvözölte. A Szent Lõrinc-folyót is magába foglaló szállítási útvonal áthalad a törzsi területen is,
és a hajók néhány száz méterre haladnának el az indián törzsi tanács irodájától.
A helyieken kívül más területeken
élõ mohauk indiánok is ellenzik a
szállítás végrehajtását. Az a probléma, hogy csak a szállítási szándék
bejelentése után jelezték, hogy konzultálni fognak a területen élõ benn-

helyeken. Az országban egyébként is elvégzik - nagyjából tízévente - a biztonsági elemzéseket: vagy az üzemeltetés
fenntartásának feltételeként, vagy független közbenső értékelés folyamán.
Olkiluoto esetében 1997-ben mindkét
blokkra elvégeztek az üzemidő meghosszabbítása érdekében az elemzéseket, míg 2008-ban közbenső értékelést
végeztek. Loviisa blokkjainak biztonsági
elemzésére 2007-ben került sor, célja
az üzemidő meghosszabbításának biztosítása volt. Hasonló tartalmú állásfoglalás került napvilágra az Egyesült
Királyság atomerőműveivel kapcsolatban is. Mike Weightman, a nukleáris létesítmények főfelügyelője szerint nem
kell korlátozni a brit atomerőművek üzemeltetését, de le kell vonni a Japánban
történt baleset tanulságait. A jelentésben huszonöt vizsgálandó területet jelölt meg a szakember az atomipar, a
kormányzat és a hatóságok számára arra, hogy meghatározzák az ésszerű és
szükséges intézkedéseket a nukleáris
ipar biztonságának fenntartására a következő időszakra. Felül kell vizsgálni az
atomerőművek elhelyezkedését, a
vészhelyzetre adandó intézkedéseket, a
villamos betáplálás tartós elvesztésének lehetőségét és az áradással összefüggő kockázatokat. A riport leszögezi,
hogy a japán balesetet kiváltó erős
földrengés és szökőár messze túl van
azokon a természeti eseményeken,
amelyekre az Egyesült Királyságban
számítani lehet.

Forrás: world nuclear news és
Nucnet, 2011. május
Varga József

CERN-kiállítás
A genfi nemzetközi magfizikai és részecskefizikai kutatóközpont,
a CERN berendezéseirõl, mûködésérõl és tudományos eredményeirõl szóló interaktív vándorkiállítás nyílt meg május 10-én az
ELTE lágymányosi épületének gömbaulájában. Nyolc nap után
Debrecenbe költözött, szintén csak egy pár napra. A tablók, interaktív videók mellett kiállítanak eredeti alkatrészeket is, melyek
beszállítója a magyar tudomány volt.
Az ünnepélyes megnyitón részt vettek: Rolf Heuer, a CERN fõigazgatója, Erdõ Sándor, a Nemzeti Innovációs Hivatal elnökhelyettese, Pálinkás József, az MTA elnöke, Keszei Ernõ, az ELTE tudományos rektorhelyettese. Keszei Ernõ bejelentette, hogy Veres
Gábor, az ELTE Fizikai Intézetének adjunktusa július 1-jétõl a CERN
munkatársa lesz. Pálinkás József többek között elmondta, hogy valaha éppen Rolf Heuer „csapatában” dolgozott a CERN-ben.
Prof. dr. Rolf-Dieter Heuer, a CERN fõigazgatója, akit tavaly õszszel a Debreceni Tudományegyetem díszdoktorává fogadott, elõadást tartott. A megválaszolandó kérdések közé tartozik az õsrobbanás titkainak megfejtése. Meg kell végre oldani a tudomány „kínos kérdését” – hova lett a világegyetem 96%-a. Talán a rejtélyes
Higgs-bozon, vagy Higgs-részecske, amely se nem anyag, se nem
erõ, viszont a feltételezések szerint az energiaátalakulásért felelõs.
Tulajdonságainak felderítése lehet az elsõ lépés a sötét energia természetének megértése felé. A sötét világegyetem fényes jövõ elõtt
áll - összegezte Rolf-Dieter Heuer.
gyulai

Tudósok egymás közt: Pálinkás József és Rolf Heuer

már tartalmazni fog, az EnergoNuclear készen áll a program újraértékelésre is, hogy
a tervezett stressztesztbõl adódó elõírásokat is alkalmazza.
ELKÉSZÜLT A SZÁZEZREDIK
ÜZEMANYAG-KAZETTA PITESTIBEN

nyújtott dokumentumokat annak érdekében, hogy kiválogassa a jelölteket az eljárás következõ fázisaira. Ezek az alábbiak:
a mûszaki specifikációk tisztázása, az elõzetes ajánlatok beterjesztése és azok megtárgyalása, a végleges ajánlatok megvitatása, majd a gyõztes ajánlat kiválasztása
és a szerzõdés odaítélése. Habár a két
blokkra vonatkozó projekt számos, a világszerte most megkövetelt biztonsági elõírások kielégítésére vonatkozó fejlesztést

szülött csoportokkal. Nagyon csodálkozunk azon, hogy miért nem ezt tették az elsõ helyre - így kommentálta
az eseményt Joe Delaronde törzsi vezetõ. Úgy véli, hogy a nukleáris hulladék körüli aggodalmak - amelyeket
még fokoztak a Japánban történt események - sarkallták a céget a mielõbbi szállításra. Nyilván senki sem számított a japán eseményekre, és ezek
nem segítik a társaság ügyeit. A
Bruce Power kellõ idõt fog fordítani
arra, hogy megfeleljen a környezetvédelmi és a helyi hatósági oldalról, valamint az õslakos csoportoktól érkezõ kritikáknak. Delaronde szerint az
indiánok szkeptikusak, csakúgy,
mint Ontario állam Sarnia településének polgármestere. A cég szerint a
gõzfejlesztõk mindegyike egy unciánál (~28 gramm) kevesebb radioaktív anyagot tartalmaz, és gondosan le
lesznek hegesztve a tömörtelenségek
elkerülésére. A kanadai nukleáris hatóság úgy véli, hogy a Bruce Power
felkészült a mûvelet végrehajtására
és megfelelõen biztosítani fogja a környezet és lakosság védelmét. A felmerülõ kockázatot elhanyagolhatónak nevezte a CNCS. Gordon Edwards, a nukleáris ügyekért felelõs
szervezet vezetõje szerint a tiltakozás és így a szállítás késésének igazi
oka a Japánban kialakult krízis. A
Fukushimában történtek ébresztõt
fújtak az embereknek, és most jobban aggódnak a radioaktív anyagok
környezetbe kerülésének lehetõsége
miatt - tette hozzá a szakember.
Forrás: 1NuclearPlace,
2011. május

FOTÓ: GYULAI JÁNOS

Eurobarometer 2011, közvélemény-kutatás

Március 15-én készült el a Pitestiben
található üzemanyaggyárban (FCN) a
százezredik üzemanyag-köteg. A cég az
ország olyan minõsített gyártója, amely
képes ellátni a Cernavodában üzemelõ
CANDU-6 típusú reaktorokat fûtõanyaggal. A tizenhét éve folyó gyártás kapcsán
nemcsak erre a számra lehet büszke a
cég, hanem arra a nagyon alacsony meghibásodási mutatóra is, amely mélyen
alatta van a CANDU-reaktorokra vonatkozó, az AECL által elfogadott értéknek.

Az FCN jelenleg azon dolgozik, hogy
modernizálja a gyártósort, ennek befejezése 2012-ben várható. Céljuk a gyártási
folyamat optimalizálása és a volumen növelése. Ennek során már azt is figyelembe veszik, hogy a gyártómû képes legyen
a 3. és 4. blokk indítótöltetének legyártásra, illetve mind a négy blokk teljes üzemidejének végéig elláthassa azokat fûtõanyaggal. A cég által nyújtott szolgáltatások és maga a termék is kielégíti a felhasználó által megfogalmazott minõségi
követelményeket, csakúgy, mint a környezetvédelmi, nukleáris biztonsági és egészségügyi elõírásokat is. A román atomerõmû jelenleg az ország villamosenergiatermelésének 18 százalékát biztosítja.
Forrás: Nuclearelectrica SA, 2011. május
Varga József
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Hogyan töltik napjaikat az atomerõmû nyugdíjasai?

Amit a Humán
Alapítványról tudni kell

Életének középpontjában a család

– Mesélnél nekem a családodról?

– A férjemmel mindketten paksiak vagyunk, itt éltünk gyerekkorunkban és itt voltak a munkahelyeink is. Közös életünk kezdetén szülõknél laktunk, aztán a '80-as években elfogadott városrendezési tervnek köszönhetõen sikerült az óvárosban építési telket vásárolni. Az építkezést szülõi segítséggel
kezdtük, a tetõtéri lakrészt pedig Barbara lányunk részére akkor alakítottuk ki, amikor
középiskolába, illetve egyetemre járt. Férjem
szintén nyugdíjas, a mûvelõdési központban
technikusként dolgozott 30 évig. Lányunk jogi, valamint európai uniós szakjogász diplomával rendelkezik, és öt nyelven beszél. Spanyolországban dolgozik, négy évig konzulként, az utóbbi két évben pedig uniós elnökségi diplomataként. Büszkék vagyunk rá és
nagyon örülünk a sikereinek. Gyermekkorára
visszaemlékezve úgy gondolom, hogy tudatosan készült erre a pályára. A mi életünkben
a lányunk mellett a szüleink is központi szerepet töltenek be, mindig számíthattunk rájuk, amikor segítség kellett. Most õk jutottak
abba a korba és helyzetbe, hogy törõdésre szorulnak, ezért már több éve idõnk jelentõs részében gondoskodunk róluk. Édesanyámat
januárban veszítettük el, azóta édesapámat
napi rendszerességgel látogatom és igénye
szerint biztosítom részére az ellátást.
– Vannak kötelezettségeid, háztartást vezetsz, a szabadidõdet mivel töltöd szívesen?

– Amióta nyugdíjasok vagyunk, most jut idõnk a családi házunk elmaradt felújítási,
karbantartási munkáinak elvégzésére. Van egy kisebb méretû fóliasátrunk és egy kis
konyhakertünk, amiben szívesen dolgozom. Imádom a virágokat a lakásban és az udvarban egyaránt. Büszke vagyok a
Spanyolországból származó leánderekre, amelyek az évek
alatt már nagyra nõttek. Szeretek könyveket és folyóiratokat
olvasni, tévézni és internetezni. A modern
technika segítségével Barbarát kamerán keresztül naponta láthatjuk és skype-on beszélgethetünk vele. 2005 óta évente 2-3 hétre kiutaztunk hozzá, sokat kirándultunk
Spanyolországban, Portugáliában és jártunk a Gibraltári-szorosnál is.

– Az erõmûben meddig és melyik
szervezeteknél dolgoztál?

– 19 évig dolgoztam az erõmûben építészeti mûszaki ellenõrként, 1987-tõl a beruházási fõosztályon, majd a technológiai létesítési osztályon. Feladataim közé tartozott a beruházások megvalósítása, valamint
az üzemi területen a külsõ létesítmények
beruházásainak és az épületek felújításainak mûszaki ellenõrzése.

– Élményeid közül említenél néhányat?

– 2003-ban Céggyûrû kitüntetést kaptam, ami meglepetés volt számomra. Köszönet a kollégáimnak, akik érdemesnek
tartottak és javasoltak a kitüntetésre. Másik élményem a lányomhoz fûzõdik, aki a

Kovács Ferenc (1940-2011)
Nyugdíjas kollégánk 2011. május 1-jén, életének 71. évében, paksi otthonában váratlanul elhunyt.
1940. június 17-én Pécsett született. Ugyanitt végezte az általános iskolát és a szakmunkásképzőt,
ahol géplakatos és villamos gépszerelő szakmákat tanult. 1979. január 15-én a Gagarin Hőerőműből
áthelyezéssel került a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. A villamos karbantartó osztályon villamos
gépszerelőként dolgozott. Nagy szakmai tapasztalattal és gyakorlattal végezte munkáját. Közvetlen
munkatársai, vezetői precíz, szorgalmas és segítőkész kollégaként ismerték. 1993. december 30-án
vonult nyugállományba.
Pakson lakott feleségével. Három leánygyermekük családban él.
Fiúunokájával jól megértették egymást, ideális volt a nagyapa-unoka
kapcsolatuk. Nyugdíjasként aktívan kivette részét az otthoni
munkában, emellett kertészkedett, horgászott. A rézművesség és a
fafaragás, formázás volt a hobbija.
Megtört szívvel búcsúzik felesége, lányai és családjuk, unokája, a
szomszédok, ismerősök és a volt kollégák. 2011. május 13-án,
Pakson, a református temetőben helyezték örök nyugalomra. A Paksi
Atomerőmű Zrt. kollektívája nyugdíjas kollégánk emlékét megőrzi,
Kzné
nyugodjék békében.

Lõrincz Sándor (1950-2011)
Lőrincz Sándor, a PA Zrt. nyugdíjasa 2011. május 6-án a szekszárdi
kórházban hunyt el, 61 évet élt.
Pakson, 1950. április 29-én született. Szekszárdon szakmunkásképző iskolában autószerelő szakmát tanult. A Paksi Atomerőmű Vállalathoz 1985-ben lépett be karbantartó lakatos munkakörbe. A turbinaés forgógép-karbantartó osztály klíma- és légtechnikai csoportjában
a szellőzőberendezések karbantartását végezte. Vezetőivel és munkatársaival jó kapcsolatot ápolt, a rábízott feladatokat maradéktalanul
ellátta. 2004. július 13-án kérte nyugdíjazását.
Nyugdíjasként több ideje jutott hobbijaira. A sportágak közül főként a futball és a kosárlabdajátékok
érdekelték, nagy MTK-drukker volt. Igazi kikapcsolódást jelentett számára a horgászat is. Az utóbbi
években egészsége megromlott, több műtéten is átesett, felesége ápolására szorult.
Pakson élt házastársával, két gyermeke és két unokája van. A gyászoló család: felesége, gyermekei,
édesanyja, unokái, testvére és családjaik, a rokonok, ismerősök, barátok és kollégák a paksi katolikus temetőben 2011. május 13-án vettek végső búcsút nyugdíjas munkatársunktól. Lőrincz Sándor
Kzné
emlékét megőrizzük, nyugodjék békében.

Szûcs Csaba (1965-2011)
2011. május 16-án a szekszárdi kórházban, rövid szenvedés után, életének 46. évében váratlanul elhunyt Szűcs Csaba kollégánk.
Szekszárdon, 1965. október 22-én született. Az 505. sz. szakmunkásképző iskolában tanult, ahol villanyszerelő szakképzettséget szerzett.
1999-től dolgozott az erőműben külső cégeknél, majd 2006. szeptember 14-én felvételt nyert a Paksi Atomerőmű Zrt.-hez. A villamos üzemviteli osztályon elektrikusként feladatát képezte az erőmű külső villamos
berendezéseinek üzemeltetése. Munkáját nagy odafigyeléssel, szorgalmasan végezte, munkatársai jó kollégaként és társasági emberként ismerték. Élettársával és lányával Gerjenben lakott, szülei szomszédságában. A természetet és az állatokat egyaránt kedvelte. Szabadidejében horgászott, gyakran elidőzött
kedvenc helyén, a Duna-parton, és gondossággal foglalkozott a kutyáival is.
Fájó szívvel búcsúznak szülei, élettársa, lánya, testvérbátyja és annak családja. A rokonok, ismerősök, kollégák Gerjenben, 2011. május 26-án kísérték utolsó útjára.
A Paksi Atomerőmű Zrt. kollektívája - emlékét őrizve - ezúton búcsúzik Szűcs Csaba munkatársunktól.
Kzné

60. születésnapomra egy párizsi úttal ajándékozott meg,
amelyen vele vettem részt.
– Magdi, mirõl beszélnél
még szívesen?
– Egy olyan, munkahelyeimhez kötõdõ egybeesésrõl
szeretnék még említést tenni,
amelyre gondolva elégedettséget érzek. A paksi atomerõmûben 1987-ben kezdtem dolgozni, de a kapcsolatom az
erõmûvel ennél jóval régebbi.
A nagyközségi tanácsnál, ahol
1970-tõl 1984-ig építési hatósági munkát végeztem, lehetõségem volt részt venni abban a
munkában, melynek eredményeként Pakson
atomerõmû létesült. Következõ munkahelyemen, az Állami Fejlesztési Banknál revizorként az erõmû-beruházás pénzügyi felhasználásának ellenõrzése volt a feladatom. Ennek a
folyamatnak a beteljesedése az volt, amikor
1987-ben a Paksi Atomerõmû Vállalat munkavállalója lettem. Munkám során voltak nehézségek és sikerek. Erre példa a balatonfüredi
Rekö kikötõje, amelynél a hatályos jogszabályok tiltása ellenére kitartó munkával és az államigazgatásban szerzett tapasztalatommal
mégis sikerült elérni az engedélyek beszerzését és a megvalósítást, ami öt évig tartott.
Végezetül még egy családi vonatkozású
örömhír, hogy lányunk júliusban hazajön
Madridból és a továbbiakban is a Külügyminisztériumban fog dolgozni Budapesten.
Ebben az a legmegnyugtatóbb, hogy közvetlen családtagjaim újra, mindannyian elérhetõ távolságban lesznek.
Kzné

Kisiskolások
mûsora a
nyugdíjasklubban
Az Atomerõmû Nyugdíjasklub Egyesület
tagjai kedves és megható kis ünnepségre
gyûltek össze 2011. május 10-én - tudtuk
meg Szanyi Nagy Jánostól, a klub elnökétõl.
A Bezerédj Általános Iskola 2. osztályos tanulói mûsort rendeztek anyák napja alkalmából a klub nagymama korú tagjainak.
Ez a rendezvény már hagyományosnak tekinthetõ. Pataki Jánosné osztályfõnök vezetésével a gyerekek tavaly is kedveskedtek
anyák napi mûsorral és maguk által készített ajándékkal. A közel egyórás, zenei aláfestéssel gazdagított színvonalas programban ének, egyéni és csoportos versmondás
szerepelt. A nyugdíjasklub részérõl, mint
ahogy az elõzõ évben, ez alkalommal egy
kis vendéglátással, elismerõ, dicsérõ szavakkal és egy-egy csokoládéval köszönték
meg a gyerekek mûsorát. Az édesanyáknak, nagymamáknak a klubban nemcsak a
kisiskolások adtak mûsort, hanem a klub
férfitagjai is köszöntötték õket, és egy kis
verssel kedveskedtek nekik.
LAnna

Érzelmi intelligencia és
a teljesítményértékelés
a résztvevõk megismerkedhetnek a leggyakoribb értékelési hibákkal, az értékelõ beszélgetés körülményeinek kialakítását segítõ kommunikációs eszközökkel és az érzelmi intelligencia munkahelyi aspektusaival. Az érzelmi intelligencia szerepét azért
tartom kiemelten fontosnak, mert a munkateljesítményt befolyásoló pszichés mechanizmusok, mint az önértékelés, önbizalom,
alkalmazkodóképesség, önkontroll vagy a
konfliktuskezelés szintje, jelentõsen befolyásolhatják az értékelés során minõsített
kompetenciákat. Az értékelõ megbeszéléssel összefüggésben fontos tudatosítani, hogy
nem a munkatárs személyiségét értékeljük,
hanem a munka eredményeit, és az eredmények létrejöttéhez vezetõ viselkedéseket, a
kompetenciák szintjét. Ennek megvalósításában eszközünk az empátia, a másik érzéseinek, gondolatainak megismerése és megértése.

A Teljesítmény- és Kompetenciaértékelési Rendszer (TKR) értékelõ vezetõi számára az idei évi értékelõ megbeszélések
lefolytatásának támogatásához 2011
májusától kezdõdõen képzési program
indult. A program részleteirõl beszélgettem Szatmári Szilvia munka- és szervezetpszichológus, mentálhigiénés szakemberrel.

– Mi a célja az értékelõ vezetõk képzési programjának?

– Pszichológusként meggyõzõdésem,
hogy a pszichológiai ismeretek az élet minden területén, a munka világában és a magánéletben egyaránt segítséget nyújtanak
számunkra. Az értékelõ vezetõk képzési
programja során ezt a szemléletet képviselve arra törekszünk, hogy pszichológiai ismeretek, módszerek, eszközök alkalmazásával segítsük elõ, támogassuk a - lehetõségekhez képest - legobjektívebb értékelést.
Ez annál is inkább fontos, mivel az értékelés eredményéhez anyagi motivációs eszköz, jutalom is kapcsolódik. A teljesítményértékelés ugyan alapvetõen szubjektív mûfaj, de egy vezetõ sem engedheti meg magának, hogy társas kapcsolatai, elõítéletei eltorzítsák az eredményeket. Ezenkívül célunk a humánus, bizalmi légkörû teljesítményértékelõ beszélgetés kialakításához
hasznosítható szociálpszichológiai, kommunikációelméleti ismeretek nyújtása.

– Van-e olyan különleges módszer,
amivel ezek az ismeretek gyorsan,
könnyen elsajátíthatók?

– Az ismeretek átadása mellett hangsúlyt
helyezünk a konzultatív módszer megvalósulásának motiválására. A tréningmódszerek alkalmazása során a résztvevõk saját
élményt szerezhetnek kommunikációs jártasságukról, strukturált gyakorlatok keretében megtapasztalhatják az eltérõ stílusú és
viselkedésjegyekkel jellemezhetõen vezetett teljesítményértékelõ megbeszélés érzelmi oldalait, az érintett fél reakcióit, és ezeknek az elemeknek az ismeretében a gyakorlatban vélhetõen hatékonyabban tudják lebonyolítani a megbeszéléseket. A módszer
elsajátításához bizonyos értelemben szemléletváltás szükséges a vezetõi kultúrában.
Bízom benne, hogy a programban részt vevõ vezetõk támogatást kapnak a megalapozott, viselkedéses bizonyítékokon nyugvó
értékelési eljárás elsajátításához, a szubjektív, érzelmi benyomásokon alapuló személymegítélés helyett.
László A. Zoltánné

– Milyen területekre terjed ki a program tematikája?

– A képzési program tematikáját úgy
igyekeztünk kialakítani, hogy optimális
egyensúlyban legyen az elméleti és gyakorlati rész. Így a TKR 2010. évi mûködési tapasztalatainak ismertetése mellett megismerkedhetnek a résztvevõk az úgynevezett
kompetenciatérképekkel, amit a szellemi és
fizikai besorolású munkavállalók értékelésének támogatásához készítettünk. Bízom
benne, hogy ez valóban segíteni fog az értékelõknek abban, hogy az egyes minõsítési
kategóriákat egységesen értelmezve, a lehetõ legpontosabban, a valódi egyéni teljesítményeknek megfelelõen határozzák meg.
A humánerõforrás-rendszerek közül a teljesítményértékelés az egyik legtöbb vitára
okot adó, legkockázatosabb elem. Jelentõsen hat a teljesítményre, az önértékelésre,
a vezetõ-beosztott kapcsolatra, ugyanakkor
sok személyészlelési torzítás is szerepet
játszhat az értékelésben. A felkészítés során

FOTÓ: BODAJKI ÁKOS

Baller Ferencné Magdival paksi otthonában beszélgettünk családjáról
és a nyugdíjazása óta eltelt idõszak
eseményeirõl.

A Humán Alapítvány számos aktív és nyugdíjas munkavállaló részére nyújt támogatást.
Nem múlik el nap, hogy személyesen vagy
telefonon ne keresné valaki e témában dr.
Angyalné Kiss Bernadettet, aki a jóléti szervezet vezetése mellett a Humán Alapítvány
Kuratóriumának elnöke is. Bettivel beszélgetésünk során kitértünk az alapítvány hatáskörére és jogosítványaira.

– Kinek a kezdeményezésére és milyen célból jött létre az alapítvány?
– Már lassan tizenegy éve, 2000 nyarán a
humán igazgatóság kezdeményezésére vezérigazgatói támogatással került megalapításra, egyik elhalálozott kollégánk családjának megsegítése kapcsán. Indokolta ezt továbbá a nehéz élethelyzetbe került nyugdíjasok gondjának megoldása és a baleseti, betegségi, temetési segélyezés átalakítása is.
Minden évben 400-500 támogatási igény
érkezik az alapítványhoz.
– Melyek a leglényegesebb tudnivalók?
– Fontos, hogy mindenki ismerje meg, hogy
az alapítványi támogatás milyen célra és milyen módon vehető igénybe.
Elsősorban a rászorultak gyógyulásához, rehabilitációjához, gyógykezeléséhez, a tartósan munkaképtelen vagy csökkent munkaképességű, valamint az elhalálozott munkavállalók gyermekeinek neveléséhez és taníttatásához nyújt egyszeri vagy rendszeres támogatást folyósítva. Lehetőség van továbbá
egyes egészségügyi szolgáltatások, gyógykezelések, gyógyászati segédeszközök
igénylésére is.
– Milyen támogatási igénnyel keresnek meg
benneteket?
– Legnagyobb számban a betegségekből
adódó nehéz élethelyzetek miatt kérik az alapítvány segítségét. A nyugdíjas munkatársaink általában a jelentős gyógyszerköltségekre kérnek támogatást, továbbá az elhalálozott, rokkant munkavállalóink gyermekeinek
nevelése céljából érkeznek be igények.
Az alapítványi tevékenységem során tapasztalom, hogy egyre többen ismerik meg az
alapítvány munkáját. Gyakran munkatársak
és munkahelyi vezetők keresnek meg bennünket kollégáik megsegítése érdekében,
mivel vannak olyan rászorultak, akik szégyenkeznek segítségért hozzánk fordulni.
– A kuratórium milyen rendszerességgel ülésezik, általában milyen támogatásokról
dönt?
– Az öt tagból álló kuratórium általában kéthetente ülésezik. A testület a beérkező igények jellege, valamint az egy főre jutó jövedelem figyelembevételével dönt a támogatás mértékéről és formájáról. Tartós betegség esetén, illetve gyermekek neveléséhez
általában tizenkettő havi támogatásról dönt
a kuratórium, de egyszeri támogatás is megszavazásra kerülhet.
– Milyen anyagi forrásokkal rendelkezik az
alapítvány?
– Fontos megemlíteni, hogy a társaság vezetése - ismerve az igények növekedését - évről évre nagyobb összeget biztosít az alapítvány működéséhez, de jelentős tétel a magánszemélyek adójának 1%-os felajánlása
is. A kuratórium feladata továbbá a rendelkezésére álló anyagi eszközökkel történő hatékony gazdálkodás, pénzügyi műveletek
eredményének elérése.
– Az alapítványi munkát a jóléti osztály vezetése mellett látod el, hogyan tudod ezt öszszeegyeztetni?
– A jóléti osztály feladatai mellett az alapítványi támogatási rendszer működtetése olyan
támogatási formákat biztosít, amelyre a társaság béren kívüli juttatási rendszere nem
nyújt lehetőséget, ezáltal a két feladat kiegészíti egymást. A kérelemben leírtak alapján
meg kell ismerni az igénylők egészségi és
anyagi helyzetét, nincs két egyforma eset. A
kuratórium tagjai részéről ezeknek az emberi
problémáknak a megértéséhez és átérzéséhez nagyfokú empátiára van szükség.
Aki ismer, az tudja, hogy magánemberként
és a hivatalban is mindig igyekszem pozitívan hozzáállni az emberekhez és az emberek
problémáihoz. A felém irányuló bizalom és a
visszajelzések előre visznek a munkámban.
Úgy érzem, hogy a társaság fontos döntést
hozott, amikor létrehozta a Humán Alapítványt.
Kzné
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Kovács Lajos és
a citerák világa

A karbantartási igazgatóság karbantartási mûszaki ellenõre 1983
óta a paksi atomerõmû munkavállalója. Szabadidejében a Vetõvirág
Népzenei Együttesben zenél. Nemcsak játszik a citerán, hanem maga
is készíti a hangszereket.

különbözõ meghívásoknak is szívesen
eleget tesznek. Fellépéseiken tradicionális öltözékben zenélnek és énekelnek, a
vetõvirág fotójával az elõtérben. A heti
rendszerességû gyakorlásra is lehetõségük nyílik a Városi Mûvelõdési Központban, de már a korábbi években sem jelentett problémát a helyhiány. Akkoriban Lajosék házának kertjében ültek
össze, és a nyári estéken adott spontán
kis koncertjeiket a szomszédság azóta is
hiányolja.

Találkozás a népzenével
Mondják, hogy a mûvészet nem korfüggõ, és ezt Kovács Lajos példája is szépen bizonyítja. Felnõtt fejjel, 1993-ban vetette bele magát a zenei tanulmányokba,
miután zenész ismerõsein keresztül megismerkedett a népzene világával. Választott hangszere a citera lett - a népzene
iránti szeretetéhez hagyománytisztelet is
párosul. Ezután hosszú idõ telt el gyakorlással és tanulással. Teljesen kezdõként,
minden zenei elõképzettség nélkül évekre volt szüksége ahhoz, hogy az általa kívánt szinten legyen képes megszólaltatni a hangszert. Tudását zenei táborokban
is gyarapította, erre minden évben szakított egy hetet. Így a rendszeres zenélés
mellett arra is lehetõsége nyílt, hogy szakavatott mesterektõl tanuljon.

Vetõvirág
2004-ben alakult meg a Vetõvirág
Népzenei Együttes, melynek azóta is a

vezetõje. Az együttes a Paks környékén
is megtalálható, õsszel nyíló védett virág után kapta a nevét. Tavaly õsszel sikerült is lefotózni névadójukat a Vörösmalom-tó környékén, a kinagyított képet
azóta is õrzik. Az együttes jelenleg hét tagot számlál: Madács Györgyné, VajerNagy Mariann, Pados Ferencné, Fink Gábor, Vajer Attila, Varga János és Kovács
Lajos személyében. Zenei világukat a citera uralja, kiegészülve a furulya lágy
hangjával. Elsõsorban saját örömükre és
szórakoztatásukra zenélnek, azonban a

- Milyen versenyeken, rendezvényeken vettél részt? Egyéni vagy csapatversenyek voltak?
- Márciusban ismét részt vettünk a „BalatonSzuperMaraton” 4 napos versenyén.
Májusban lefutottam a Kinizsi 100-at 17
óra alatt, amire nagyon büszke vagyok. (Az
errõl készült beszámoló itt olvasható:
http://edzesonline.hu/blog/3858/dildi&ite
m_id=4901&action=comment). Júniusban
voltam az „UltraBalaton” 212 km-es versenyen. Júliusban a kategóriámban 3. helyezést értem el a Pétfürdõ Félmaratonon. Augusztusban részt vettem a SzékesfehérvárÓnód jótékonysági futáson, ahol Székesfehérvártól Budapestig futottam a csapattal.
Ha szeptember, akkor NIKE Félmaraton
és ha október, akkor SPAR Maraton, mind
a kettõt teljesítettem. Az évzáró futás pedig
a novemberi Siófok Maraton volt. Persze
közben voltak kisebb-nagyobb versenyek
is, sorolhatnám még…
A futás mellett meg szeretném említeni,
hogy 2009 óta sárkányhajózom is az Atom

Hála a zenei táboroknak, lehetõsége
nyílt elsajátítani a citerakészítés tudományát. Elsõ mûvét alig egy hét alatt alkotta meg, így a tábor végén már saját készítésû hangszerén zenélhetett. Hazaérve
azonban már felismerte gyorsaságának
hátulütõit, legújabb hobbiját pedig jó pár
évre félretette. A felkészülést ezúttal fejben folytatta. Számos hangszerkészítésrõl szóló szakkönyvet beszerzett, és ezeket hosszú ideig tanulmányozta. Meg
akarta ismerni a citera készítésének min-

Dankó Ildikó

- Kedves Dildi! Tavaly március végén
beszélgettünk utoljára, mi történt veled az elmúlt évben?
- Sajnos a tavalyi évem nem úgy sikerült,
ahogy elterveztem. Mindössze „csak” 1800
km-t sikerült gyûjtenem. Egy októberi térdsérülés közbeszólt, és sokkal kevesebbet
tudtam futni, mint a tervezett volt. A novemberi Siófoki Maratont már csak orvosi segítséggel tudtam lefutni, és 2011. január 3-án meg is mûtötték a bal térdem.

Hangszerkészítés

Dragon csapatával, akikkel
2009 óta 9 versenyen voltunk, és ebbõl 8-at megnyertünk, s aranyéremmel tértünk haza. Az augusztusi
szegedi vb volt az egyetlen
ezüstérmes versenyünk, viszont az felejthetetlen volt.

- Legutóbb hol futottál és
milyen eredményt értél el?

- Mivel az idei évet térdmûtéttel kezdtem, így a január
hónapot a konditeremben
töltöttem, ott erõsítettem magam a szobabiciklin és az
elipszistréneren. Februárban
már kint voltam a pályán és az erdõben is
futottam. Muszáj volt futni, mert márciusban ismét részt vettünk a „BalatonSzuperMaraton” 4 napos versenyén, és arra
már keményen kellett edzeni.
Sokat kimegyünk a Vörösmalomhoz is
hegyet futni, de ha igazi hegyet akarunk,
akkor általában egészen Szekszárdig jutunk. Ott a kadarkásokkal szoktunk Szálkára vagy Sötétvölgybe futni. Vagy lemegyünk Orfûre, és felfutunk a pécsi tv-toronyig. Ezenkívül gyakran járok a Velencei
tavat körbefutni - ami 28 km -, havonta
egyszer minimum ott vagyunk a futóbarátokkal.

- Melyik volt a legnagyobb
kihívást jelentõ verseny
számodra az elmúlt idõszakban, és miért?

- A legutolsó versenyem a
Borvidék Félmaraton volt
Szekszárdon. Itt abszolút a jó
hangulatra „gyúrtunk”. Nem
futottam idõre, mert a térdemet még kímélni kell, és a
több mint 600 méter szintkülönbség azért megerõltetõ.

- Most hogyan készültél a
megmérettetésekre?

- 2009-ben voltam Sárváron
a 12/24 órás országos bajnokságon, akkor egy 3 fõs váltócsapatban futottam a fiammal és egy futótársammal.
Ott irigykedve néztem az egyéni indulókat, és eljátszottam a gondolattal, hogy egyszer ki kellene nekem is ezt próbálni. Erre idén sor került, április 16-án részt vettem a sárvári 12 órás versenyen, egyéni indulóként. Fantasztikus verseny volt, nagyon sokat tanultam belõle. Többek között
azt, hogy: amíg nem próbálod ki, hogy mire vagy képes, addig nem is fogod megtudni, hogy mire vagy képes. Tervem a 80 km
megtétele volt, de halkan mondogattam
magamban a 90 km-t is, titokban pedig
áhítoztam a 100 km-re. A verseny szomba-

Ajánljuk hazánk tájait
egyik legszebb szakasz Keszthely-Hévíz
között épült meg a véderdõn keresztül. A
Kis-Balaton madárvilága talán a Kányavári-szigeten kialakított tanösvényrõl figyelhetõ meg a legjobban. Épített örökség - A
páratlan szépségû barokk Festetics-kastély a kiegyezés körül nyerte el ma ismert
formáját. Az elsõ mezõgazdasági iskola, a
Georgikon a környéken szinte mindenütt
elõtûnik jobbára múzeumok formájában, a szántódpusztai mintauradalom
is hozzájuk tartozik. Török
idõket idézõ várromok is
vannak a környéken: Szigliget, Sümegi vár - nyáron
várjátékokat tartanak, Rezi
várrom - páratlan kilátás
észak felé.
Kultúrtörténeti érdekesség - Szendrey
Júlia szülõháza látogatható Keszthely nyugati szélén - édesapja jószágigazgató volt
a Festetics-birtokon. A Deák-kúria (ma
múzeum) a közeli termálfürdõjérõl híres
Kehidakustányban található. A szláv írásbeliség megteremtõi, Cirill és Metód emlékoszlopa a Balaton-ház közelében áll.
Lám, a tipikus fürdõhely aktív pihenésre
is alkalmas.
gyulai

Ismerkedés a tekerõlanttal
Ha már megismertük egy hangszer lelkét és a készítésének fortélyait, mi marad
hátra? Új kihívás után kell nézni! Kovács
Lajos esetében a kihívást most a tekerõlant jelenti, mely egyben a Vetõvirág
együttes életébe is új színt hozott. És ha
jól sejtem, hamarosan elkezdi forgatni a
lantkészítés rejtélyeit boncolgató szakkönyveket is.
-csaton délelõtt 10 órakor kezdõdött és este 10
órakor lett vége nekünk, a 24 órások vasárnap délelõtt 10-ig futottak. A sárvári vár körül volt egy 1030 méteres pálya kijelölve és
azon köröztünk, szuper volt. Fejben és lábban nagyon jól voltam, viszont a gyomrom
nem bírta a kiképzést. Enni abszolút nem
bírtam, csak a folyadék ment le, viszont
délután 5-tõl már az sem. A vége 83,73 km
lett. A tervezett 80 persze meglett, de a
100-ért jövõre természetesen visszamegyek. Abszolút 9. és korcsoportos 1. helyezést értem el.
Futós „pályafutásom” során eddig két
nagy álmom volt. Egyik, hogy egyszer dobogóra állhassak, a másik pedig, hogy Sárváron 12 órást fussak egyéniben. Ez a két álmom most egyszerre vált valóra és ennek nagyon örülök. Úgy, hogy mindenkinek azt
csak azt tudom ajánlani, hogy merjetek álmodni, mert az álmok egyszer valóra válnak!
(Az errõl készült beszámoló itt olvasható:
http://edzesonline.hu/blog/3858/dildi&ite
m_id=5882&action=comment)

- Mi szerepel még az idei versenynaptárban?

- A nagyobb versenyek: május 28-án Kékes-csúcsfutás, június 25-26-án „UltraBalaton”, szeptember 4-én NIKE Félmaraton,
október 2-án SPAR Maraton és november
19-20-án a Siófok Maraton. Persze ezek
mellé jönnek a velencei tókörök és kisebbnagyobb távok, amik nem versenyek és
pluszban még a sárkányhajóversenyek.
GYNYP

Kajak-kenu maratoni magyar
bajnokság

Hévíz – Keszthely
Az UNESCO 1972-ben megnyitott világörökségi listája 132 állam 812 helyszínét
tartalmazta. Hazánkat 8 tétel jegyzi, és a
10 várólistás között van a Hévízi gyógytó
is. A fürdésre egész évben alkalmas tó vizét a tölcsér alakú tómeder alján fakadó
hõforrás biztosítja, mely egyben a legbõvizûbb is (400 l/s) – háromnaponta kicserélõdik a tó vize – a déli oldalról induló csatornán keresztül a
Zalába, majd a Balatonba
ömlik. A nyugtatóan ható
kalcium- és magnéziumtartalmú, hidrogén-karbonátos, kénes, enyhe radontartalmú gyógyvíz (õsvíz),
mert 10-12 000 éve szivárgott a mélybe. A fehér tündérrózsa õshonos, a lila virágú indiai eredetût 1898-ban betelepítették – a tóban önállóan szaporodik, mindegyik védett növény.
Számos érdekesség, látnivaló van a környéken is:
Természeti érték - Az Õshévíz elsõ feltörési helye 22 000 évvel ezelõtt a Rezi
vár közelében, a Meleghegyen. A hévizeknek köszönheti kialakulását a tapolcai
tavasbarlang is. Számos kerékpáros túraútvonalat ajánlanak a környékre. Talán az

den titkát – az anyagok közötti kölcsönhatást és a húrok legapróbb rezdüléseit,
hogy hangszereivel megszólaltathassa
azokat a finom hangokat, amelyekre csak
a citera képes. Ennek az alapos munkának az eredményeként megalkotta elsõ
mûveit, elõször még csak saját használatra. Az idõ múlásával kialakította a csak
rá jellemzõ díszítõ motívumokat is, a legújabb citerák így már sajátos, egyedi külsõvel készülnek. Ahogy a zenélés, úgy a
hangszerkészítés is örömteli idõtöltés
számára, így alkotásai nagy részét szeretteinek, barátainak ajándékozza el. A hozzáértõk egy új hangszert, az érdeklõdõk
pedig egy nagyszerû lehetõséget kapnak
tõle. Bár az sem egy utolsó szempont,
hogy a szépen kidolgozott faremekek csodásan mutatnak bármely nappali falán.
A meglévõ citeragyûjteményét így az általa készített hangszerek révén gyarapítja.
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2. Kiszli Vanda
6. Fenyvesi Réka
3. Koleszár Zoltán
3. Fenyvesi Réka–Kiszli Vanda
3. Pupp Noémi
3. Kerti Tamás
3. Cseh Olivér
4. Pinczés Alexander–Molnár Balázs
5. Till József–Ledneczky Zoltán
5. Blatt Kristóf
5. Kasi Mátyás–Klenk Botond–Somkert Máté–Hodován Dávid
5. Pinczés Alexander
6. Molnár Balázs
6. Fritz Anett
6. Huszák Donát–Fritz Marcell

Május 27–29. között rendezték meg Gyõrben a kajak-kenu maraton magyar bajnokságot. Az Atomerõmû Sportegyesület
Kajak-kenu Szakosztályának életében ez
az egyik legfontosabb verseny, amely a
bajnoksági pontok szerzésének lehetõségén túlmenõen visszajelzést ad az éves
felkészülés milyenségérõl is, egyaránt
ideértve a sportolók és az edzõk által elvégzett munkát. A verseny fontosságának
megfelelõen szakosztályunk mind a négy

versenyzõcsoportjával képviseltette magát a küzdelmekben – a legkisebbektõl a
legnagyobbakig rajhoz álltak. A magyar
bajnokság elõtt rendezett tolnai évadnyitó maraton ígéretesen sikerült az ASE kajakosai, kenusai számára, és Gyõrben is
több szépen csillogó érmet és számos pontot szereztek.
A versenyzõket Bedecs Ferenc,
Meczker András, Feil Imre és Gutai Dániel edzõk készítették fel. Prancz Zoltán

Kajak-kenu napközis tábor
a csónakházban
Ezen a nyáron is megrendezik az immár hagyományosnak nevezhető kajak-kenu napközis tábort. A
tábornak az Atomerőmű Sportegyesület vízitelepe
ad otthont június 20-tól, négy héten keresztül,
egyhetes turnusokban.
A tábornak a Dunával és evezéssel már közelebbi
ismeretségbe került gyerekek tréningezése mellett
kiemelt célja azoknak az elérése, akik még sohasem ültek kajakban vagy kenuban. Az invitálás a
kicsiktől a nagyokig, valamennyi korosztály számára szól. A programot a napi két vízi foglalkozás
mellett számos további, változatos időtöltés színesíti (egyebek mellett focizás, röplabdázás, baseballozás, kerékpározás, pingpongozás, csocsózás, sárkányhajózás, strandolás, szalonnasütés).
A foglalkozások minden hétköznapon reggel nyolc
órától délután ötig tartanak. Az étkezéseket is
helyben oldják meg: az ebédet kiszállíttatják a
vízitelepre. A gyerekek felügyeletéhez a csoportosan történő le- és hazakísérés, illetve a 6-os úton
történő átkelés felvigyázása is hozzátartozik.
A sokféle időtöltés közül a főszerep természetesen
a kenuzásé és a kajakozásé. A már rendszeresen
sportoló gyerekek napi két edzéssel készülnek a
versenyekre. Ezekbe az edzésekbe kapcsolódhatnak be az újonnan jelentkezők is. A kajak-kenu
napközis táborba Feil Imre (tel.: 06-20/9-323589) és Gutai Dániel (tel.: 06-20/4-473-643)
Prancz Zoltán
edzőknél lehet jelentkezni.

Utazunk és nyaralunk
Itt a nyár, és jó tudni, hogy a megszervezett utazás nemcsak gazdaságos lehet, de egészségünk
szempontjából is kifizetődőbb. Dr. Vóna Ida
allergológust kérdeztem, hogy mire figyeljünk a
nyaralás szervezésekor.
– Ma már bárhova el lehet jutni. Az úti cél kiválasztásánál mire figyeljünk?
– A pollenallergiában szenvedőknek kitűnő úti
cél a tengerpart, a hegyvidék és az 1500 méter
feletti magasság. Ha más helyszínt választunk,
mindenképpen vegyük figyelembe az aktuális
polleninformációkat. Ha gépkocsival kelünk útra, mindig győződjünk meg a légkondicionáló
berendezés megfelelőségéről, a pollenszűrők állapotáról. Lehetőleg menet közben tartsuk zárva
az ablakokat, és használjuk a légkondicionálót.
A légszennyezettség mértéke a kora reggeli vagy
a késő esti órákban a legalacsonyabb, a levegő
tisztább és hűvösebb. Ajánlott ilyenkor útnak indulni. A gyógyszereket mindig a kézipoggyászba
tegyük, főleg repülővel való utazáskor, hogy
szükség esetén elérhetőek legyenek.
– Szálloda, apartman, barátok vagy rokonok otthona, esetleg sátor… – megszállni is sok helyen
lehet.
– A háziporatka-allergiásoknak olyan szállást
kell választaniuk, ahol nincsenek öreg bútorok,
szőnyegpadló, falvédő, kárpitozott bútorok, a
hálószoba száraz és penészgomba-mentes. A
matrac és az ágyneműhuzatok szintetikus
anyagból készüljenek. A szobákat naponta szellőztesse! A pollenérzékeny betegek pedig a pollenszezon ideje alatt kerüljék a sátorozást, kerékpártúrát, kirándulást.
– Az egyik barátom „tengeri herkentyű” fogyasztása után kórházba került allergiás tünetekkel,
pedig sohasem volt allergiája. Mi történhetett
vele?
– Tengerparton gyakran szolgálnak fel helyi specialitásokat, halakat, rákot, kagylót és más tengeri gyümölcsöt. Mivel ezeknek az ételeknek
igen magas a hisztamintartalmuk, az allergiások
kellő óvatossággal fogyasszák őket. A barátja
esetében pont egy nyaralás alkalmával derült ki
az allergia, amelyet a tartósítószerek és a fűszerek is kiválthattak. Ilyen esetben azonnal forduljunk orvoshoz!
– Édesanyám sajnos allergiás a darázscsípésre.
Mindig mindenhová magával viszi a speciális
gyógyszerét és az injekcióját. Hogyan tudja elkerülni a csípéseket?
– Ne járjon mezítláb a szabadban (füvön, mezőn,
strandon), gyümölcsöt vagy virágot lehetőleg ne
szedjen! Tartózkodjon a parfüm, hajlakk, erős illatú krémek, szappanok, arcszesz és egyéb kozmetikumok használatától, mert ezek vonzzák a
rovarokat! Az italokat mindig le kell zárni vagy takarni! Mindenki gondoskodjon szúnyog-, kullancs- és rovarriasztó szerekről.
– Az olvasók nevében is köszönöm szépen a
hasznos tanácsokat!
– Felhívnám még a figyelmüket, hogy vigyék magunkkal a zárójelentést, illetve gyógyszer- és ételallergia esetén egy kezelési lapot a gyógyszerek
adagolásáról, és hogy mire allergiásak. Ezzel
megmenthetik a saját életüket. Kellemes nyarat
kívánok mindenkinek!
Frits Adrienn
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A paksiak eredményei:
Csapatban: 2. Paksi Atomerőmű Zrt. I. csapata
(41/22), …6. Paksi Atomerőmű Zrt. II. csapata
(27/14), …13. MVM Informatika Zrt.
Egyéniben: 1. Straubinger Dániel Paksi Atomerőmű Zrt. (9,5) 2235 Élő-pont
6. Tóth Gergely, 10. Berta Tibor, 12.
Benedeczky Lehel, 14. Gosztola István, 19.
Nagy Lajos, 26. Fekete Béla, 27. Vehmann Ferenc, mindannyian Paksi Atomerőmű Zrt.
A paksi atomerőmű csapata egyben a legfiatalabb csapatnak járó kupát is elnyerte:
Straubinger Dániel, Tóth Gergely, Berta Tibor,
gyulai
Gosztola István.

Közös koncert

FOTÓ: WOLLNER PÁL

Május 5-én nagy sikerrel, telt ház előtt adott közös koncertet a Pro Artis Művészeti Iskola zenekara és a Roger Schilling zenekar a Városi Művelődési Központban. A felnőtt-hangversenybérlet utolsó előadásán fúvós klasszikusok
mellett filmzeneátiratok is felcsendültek. A közel ötvenfős együttest Simon Péter, Tóth János
és Fricz József dirigálta. A több mint kétórás előadást állva tapsolva köszönte meg a közönség.
Wollner Pál

FOTÓ: WOLLNER PÁL

Gyermeknap az Erzsébet
Nagy Szállodában

A PA Zrt. sárkányhajó Atom Dragon névre
hallgató válogatottcsapata 2011. május 21-én
megnyitotta az idei szezont a Fadd-Domboriban rendezett országos Sárkányhajó
Roadshow versenyen. Csapatunk szabadidõs kategóriában indult másik hét
csapattal együtt. Kemény küzdelem eredményeként ezüstérmet szereztünk. Szezonnyitásnak nem rossz, de érzünk magunkban erõt a jobb eredményekre.
Örömmel tapasztaltuk, hogy az arany- és
a bronzérmek is Paksra kerültek. Az elsõ
helyen végzett Paks város Paksi Wasabi
nevû csapata. A harmadik helyet a Paksi
Sárkányok baráti társaság érte el. Gratulálunk nekik!
A paksi atomerõmû vezetésének és az
ASE Kajak-kenu Szakosztályának köszönhetõen Pakson nagyon erõs a sárkányhajósportág. Hálásak vagyunk, hogy
megismerhettük és megszerettük ezt a
csodálatos sportot, ahol nagyon fontos a
csapatszellem, „egy mindenkiért, mindenki egyért”, ez a sárkányhajósport szlogenje, és nem véletlenül ez lett a csapatunk jeligéje. A csapat szakmai vezetõje
Viktor Endre, akit mindenki Csucsuként
ismer, nagyon sokat tesz a csapatért,
próbálja átadni nekünk a többéves
versenyzõi tapasztalatát, ráadásul társadalmi munkában. A szezon elsõ
versenyén nem lehetett velünk, mert a
racicei világkupa 200 méteres döntõjében
kenu párosban indult Fehér Imrével.
Nagyon drukkoltunk a paksi párosnak,

Iparági foci
Egy idõben, 2011. május 21-én, de két
külön helyszínen, Tatabányán és Budapesten rendezték meg a 28. Villamosenergia-ipari kispályás labdarúgó-bajnokság elõdöntõit az Északi és a Déli csoportba sorolás szerint. Mindkét csoportba
10-10 csapat került. A helyszíneken az
elõzõ évi eredmények alapján a csapatokat
ismét két részre sorsolták (A és B csoport).
Így a körmérkõzéseken, 4 meccs alapján
kialakult sorrend szerint keresztbejátszás
következett, majd a gyõztesek döntötték el
a végsõ helyezéseket.
Északi csoport:

Az Erzsébet Nagy Szálloda május 28-ára, vasárnapra hirdette meg gyereknapi programját. Volt
Sünizene, a városi tűzoltók habpartival és vízsugaras célba lövéssel, füstsátorral szórakoztatták a gyerekeket. Volt gumivár és falmászás is.
A kötélhúzó verseny győztese családi belépőt
nyert a szálloda wellnessrészlegébe. A vendégek egyben megismerhették a szálloda szolgálWollner Pál
tatásait is.

Lapzárta után
Fenyvesi Csaba okl. gépészmérnök, üzemviteli technológiavezető a Tolna Megyei Mérnöki
Kamara június 3-i ülésén Alkotói díjban részesült. Kollégánk a rendezvényen Energiamegtakarítási lehetőségek a paksi atomerőműben
címmel tartott előadást.
Bor Barna öt mérkőzést nyerve diadalmaskodott a Bukarestben 2011. június 5-én
megrendezett cselgáncsvilágkupán. Részletek és további eredmények a következő
számunkban!

1. MVM SE csoportjában 10 pontot
gyûjtött 9 : 1 gólarány mellett,
2. Vértesi Erõmû Zrt. 8, 10 : 3
3. Budapesti Erõmû Zrt. 8, 7 : 4
Mondhatni, hogy a csapatok nem
hagyták otthon a góllövõcipõjüket, mert
ezen a délelõttön 56 gólt lõttek. Az esélyesek általában körbeverték egymást. Öt
esetben történt meg, hogy a nem bírtak
egymással, és döntetlenül végzõdtek a
mérkõzések. A helyosztóknál a 3–9.
helyekért tizenegyesrúgásokkal sikerült
eldönteni a sorrendet.
Déli csoport:

1. E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. 12,
11 : 1 tavalyi gyõztes
2. Paksi Atomerõmû Zrt. 10, 10 : 0
3. Mavir Zrt. 9, 9 : 3
Álló sor balról jobbra: Tamási
Zoltán, Szabadi Adrián,
Prantner Attila, Lengyel József, Csépányi Bárdos László, Balogh Tibor, Sipos Tamás. Guggoló sor balról jobbra: Farkasdi József, Gyöngyösi Zoltán, Horváth László,
Grósz Csaba, Makk Imre,
Szabó Balázs

akik a 9. helyet szerezték meg. Nagyon
sokat jelentett nekünk a szezonra való
felkészítésünkben az, hogy január óta
tudtunk edzeni az ASE vízi sporttelep
fedett tanmedencéjében. Köszönjük ezt a
lehetõséget a szakosztálynak és az
edzõknek. Az Atom Dragonnak ez már
harmadik szezonja, a PA Zrt. sárkányhajó-válogatott az üvig csapatából indult,
késõbb más igazgatóságok sportolói is
csatlakoztak a csapathoz. Két szezonban
különbözõ versenyeken 8 arany- és egy
ezüstérmet szerzett a csapat. Itt szeretnénk megköszönni Cziczer János
üzemviteli igazgatónak a csapatba vetett
bizalmát és az idáig nyújtott támogatást
és segítséget.
Egyre népszerûbb a sárkányhajó, egyre
több követõje, szerelmese, érdeklõdõje
van. Az országos sárkányhajóversenyek
lelátóján és a versenypályák partján több
ember szurkol, mint egy kosárlabdamérkõzésen, és a televízió is közvetíti
ezeket a versenyeket, pedig nálunk nincsenek profi játékosok. Mi mind a cégünk
dolgozói vagyunk, és köztünk sok a
három mûszakos munkarendben dolgozó. És amikor a hangosbemondóban elhangzik, hogy az egyik gyõztes a paksi
atomerõmû csapata, akkor a szurkolókban és a nézõkben az marad meg, hogy
ezek a paksiak tudnak valamit. Úgy gondoljuk, hogy ezzel mi is hozzájárulunk a
lakosság bizalmának növeléséhez cégünk
iránt.
Szucsán Marina
Budapesten is gólzáporos mérkõzések
voltak. A körmérkõzések során 61 gól esett, majd a keresztbejátszásnál, és a helyosztóknál további újabb 24-szer juttatták
az ellenfél kapujába a labdát. Egyenletesen, jó játékkal alakult ki a végeredmény.
Az iparági kispályás labdarúgás szabályai az Északi és a Déli csoport elsõ
négy helyezettje, valamint a kupavédõ (a tavalyi gyõztes) és a rendezõ kerülnek a döntõbe. A tavalyi
gyõztes idén is erõs csapattal vonult
fel, és megnyerte az elõdöntõt, így abból a csoportból a szegediek (EDF
Démász) jutottak még be a döntõbe,
melyet Sárospatakon rendez az
Elmû/ÉMÁSZ szeptember 2–4. között.
A paksi fiúkat a Déli csoportba osztották be, majd Budapesten az Elektromos
SE pályáján, a csapatvezetõi értekezleten
történt sorsolást követõen a „B” csoportba kerültek, az E.ON IT, az E.ON Hungária, a Pannon Erõmû és az
Elmû/ÉMÁSZ labdarúgóival együtt.
A csoporteredmények az alábbiak
szerint – számunkra a legkedvezõbben
– alakultak: Elmû/ÉMÁSZ - Paks 0:0, Paks
- Pannon Erõmû 6:0, Paks - E.ON Hungária
4:0, E.ON IT - Paks 0:1. A negyeddöntõben Paks-Mavir 4:2 gyõzelemmel, a
döntõ Paks - E.ON Titász 1:4 vereséggel
zárult. Összességében csoportelsõként,
majd itt a területi döntõben második
helyezettként jogot szereztünk az országos döntõn való részvételre.
GYNYP/gyulai

Második helyen végzett a Monicomp Ligában
a Paksi FC labdarúgócsapata. Kis Károly
együttese utolsó hazai mérkõzésén 3 : 0-ra
legyõzte a Vasast. A találkozón Böde Dániel mesterhármast szerzett, az ezüstérem
mellé az Európa Ligában való szereplés is jutalma a zöld-fehér egyletnek.
– Tudtam, hogy szervezett, egységes csapatunk lesz ebben a szezonban, de legmerészebb álmaimban sem gondoltam, hogy
másodikként végzünk. Sikeréhes játékosaim mindig átsegítették egymást a holtpontokon. A nemzetközi porondon nemcsak
Paksot, hanem Magyarországot is képviseljük majd, színtiszta magyar játékosokkal –
fogalmazott Kis Károly vezetõedzõ, akit a
szakma az év edzõjének is megválasztott. –
A Ferencváros 3 : 2-es legyõzése után már
éreztem, hogy a bajnokság végén is elõkelõ
helyen állhatunk majd. A hajrában pedig
már csalódás lett volna a második hely elvesztése – tette hozzá Böde Dániel, a PFC
labdarúgója.
– Nekem ez az ezüst legalább olyan
kedves, mint a korábban megszerzett három bajnoki arany. Szenzációs csapatot
alkottunk – értékelt Éger László, a csapat
kapitánya.
– A legfontosabb, hogy mindannyian egyfelé húzunk, ugyanazt akarjuk, egy a célunk, és ezért mindenki maximális erõbedobással dolgozik, mely nem más, mint az,
hogy a zöld-fehér klub minél sikeresebb legyen – emelte ki az egységességet Balogh
Judit, a PFC ügyvezetõje.
– Mindig is azt hangoztattuk, hogy a futballisták játszanak, mi pedig teljesítjük a
vállalt anyagiakat. Az eredmény feljogosítja a csapatot, hogy megkapják, amiben
megegyeztünk. A nemzetközi porondon is
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Sopron adott otthont a 42. sakktalálkozónak,
melyet az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati
Zrt. szervezett 2011. május 21–22. között.
László Imre és Horváth Csaba, a sakktalálkozó
bírái ismertették a fontosabb szabályokat. A
„régi öregek” felemlegették, hogy valaha sokkal többen vettek részt a versenyeken, hogy
nincs utánpótlás, kiöregszenek a játékosok.
Polgár Zsuzsa még nem érte át a sakktáblát,
ezért a székre térdelve játszott közöttük. Az
osztrákoknál kötelező tantárgy lesz az általános
iskolákban a sakk, hogy fejlessze a gyermekekben a logikus gondolkodás készségét.
Egyéni versenyben 49 fő vett részt, zömmel aktív versenyzők, Élő-ponttal (38 fő). A versenyzők
egymáshoz viszonyított játékerejének mérésére
szolgáló pontrendszer, melyet Élő Árpád magyar születésű, amerikai fizikaprofesszor dolgozott ki, és 1960–1970 között átvették a nemzetközi sakkszövetségek is.

A bajnoki ezüst Európa
Liga-indulást ér a Fehérvári úton

kell majd a támogatás, de arra is meglesz a
garancia – mondta el Süli János, a Paksi
Atomerõmû Zrt. vezérigazgató-helyettese. –
Ahogy a szezon közben egyre feljebb lépett
a gárda, már mi is bíztunk egy jó szereplésben. Szurkolótáborunk folyamatosan gyarapodott, a külföldi mérkõzésekre is szeretnénk elkísérni kedvenceinket – taglalta Aradi Gábor, az Atomic Strike szurkolói csoportjának tagja.
A Paksi FC az utolsó játéknapon idegenben az MTK ellen 4 : 3-ra gyõzött, így 56
ponttal zárta a 2010–2011-es szezont. Az
Európa Liga elsõ körének sorsolását június
20-án Svájcban rendezik, a játéknapok június 30. és július 7.
A zöld-fehér egylet kupameccseit Székesfehérváron játssza. A bajnoki pontvadászat
július közepén kezdõdik. Hír még a PFC háza tájáról, hogy a stadionban felújítási munkálatok kezdõdtek. A centerpályát felszántották, és a talajt 80 centiméter mélyen kicserélték a szakemberek. Az elhasználódott
mobillelátók váza megmarad, azonban a faszerkezetet fémre cserélik, és új mûanyag
székek váltják a régieket. A vendégszektor
eddigi 500 férõhelyét pedig 1150-re bõvítik
a júliusi kezdésre. A beruházás 80 millió forintba kerül.
Faller Gábor

A Pannónia expedíció címû
könyv bemutatója
2011. május 13-án mutatták be a Pannónia
expedícióról szóló könyvet a Városi
Mûvelõdési Központban, melyet rendkívül nagy érdeklõdés kísért. A szerzõ,
Treszl Gábor és útitársa, Magyar Zoltán
röviden összefoglalta a 2008-as kínai
olimpiára és a haza vezetõ út fõbb eseményeit, az út során szerzett tapasztalatokat,
s érintõlegesen szóba kerültek nagyobb
élményeik, kalandjaik is. A Don-kanyaron,
Kazahsztánon és a Góbi-sivatagon át Kínába vezetõ több hónapos utat egy 1967-es
T5-ös típusú Pannóniával tették meg. S
ami miatt vállalkozásuk igazi expedícióvá
nõtte ki magát, annak egyik oka az volt,
hogy Kazahsztánban felkutatták a madjar
törzset.
A könyvbemutató további részében az
utazásukhoz és a mû elkészítéséhez,
valamint annak megjelentetéséhez nyújtott segítséget köszönték meg.
Ezt követõen dr. Bíró András Zsolt
humángenetikus, antropológus tartott
rendkívül érdekfeszítõ és színes elõadást
„Magyar népvándorlás és honfoglalás” cím-
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Megnyitotta a szezont
az Atom Dragon

Iparági sakkverseny

mel, hangsúlyt fektetve és a pannóniás fiúk
útjához kapcsolva, az õ tudományos expedíciójukra a torgaji madjar törzs földjén.
A Pannónia expedíció címû könyvet
mindazok a figyelmébe ajánljuk, akit
érdekel a motorozás, aki rajong a veterán
motorokért, aki kalandvágyó, és aki
szeretne többet megtudni azon tájakról,
melyen a két magyar fiatalember járt, aki
hisz a nagy próbatételekben és az álmok
valóra válthatóságában, s végül aki elhiszi,
hogy egy 250 cm3-es magyar vashengerbe
belefér az egész világ.
GYNYP

Iparági futófesztivál
Az iparági sportversenyek során elõször
futóversenyen mérhették össze tudásukat
a villamosenergia-ipar dolgozói és családtagjai 2011. május 15-én Tatán, a 66. Tófutás alkalmával. Páratlanul szép természeti környezetben, de ritka ronda
hideg, esõs, szeles idõben teljesíthették a
futás szerelmesei a 2, 7 és 14 km-es távot.
Mintegy 126-an neveztek az iparágból a
rendezvényre. A paksiak az alábbi eredményeket érték el:
II. korcsoport

1. Péri Boglárka MVM Informatika
3. Jobbágyné Keringer Csilla paksi atomerõmû
II. korcsoport

1. Jobbágy Gyula paksi atomerõmû
(26:33)
I. korcsoport

1. Majchrák Judit MVM Kontó (37:01)
2. Szabóné Kocsiczki Ilona paksi atomerõmû (37:19)
14 km I. korcsoport

3. Túri Márton
(1:02:46)

paksi

atomerõmû

II. korcsoport

1. Lippai Zoltán paksi atomerõmû (56:58)
I. korcsoport
3. Berdál Ilona MVM Kontó (1:18:32)
Most, elsõ esetben a részvételért is járt
egy pont, nemcsak a helyezésekért. Abszolút pontérték szerint 4. a paksi atomerõmû (72), 5. az MVM Informatika (57),
7. az MVM Kontó (44)
Társasági létszámarányosan 1. MVM Informatika (40,43%), 2. MVM Kontó (40%),
MVM Informatika részcsapata. gyulai

