XXXIV. évfolyam, 5. szám, 2011. május

Kihelyezett ülést tartott
a gazdasági bizottság

A Paksi Atomerőmű Zrt. (PA Zrt.) 2011. április
14-én megtartotta éves rendes közgyűlését, amelyen a társaság 2010. évi üzleti évének lezárásán túlmenően elfogadta az atomerőmű 2010.
évi üzleti jelentését és beszámolóját, valamint
a 2011. évi üzlet- és fejlesztéspolitikáját.
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A PA Zrt. Igazgatóságának javaslatára a közgyűlés
elfogadta a társaság 2010. évi beszámolóját és üzleti
jelentését 194 milliárd 879 millió forint mérlegfőöszszeggel és mintegy 19,063 milliárd forint adózott
eredménnyel, amelyből 19,053 milliárd forint osztalék formájában kifizetésre kerül a tulajdonosoknak.
Az atomerőmű 2010. évi értékesítési átlagára (1 kWh
értékesített villamos energiára jutó árbevétel) 11,16
Ft/kWh volt, ami a hazai erőművek átlagárait tekintve a legalacsonyabb az országban.
A közgyűlés a továbbiakban elfogadta a részvénytársaság 2011. évi üzlet- és fejlesztéspolitikáját. Lezárta a teljesítménynövelési projektet, valamint módosította a társaság alapszabályát és a felügyelőbizottság ügyrendjét.

Az MVM Zrt. sajtóközleménye
(2011. április 29.):
Baji Csabát, a Magyar Villamos
Művek Zrt. eddigi vezérigazgatóját
választották a társaság igazgatóságának elnökévé, így a jövőben elnökvezérigazgatóként látja el a nemzeti energetikai társaságcsoport irányítását. Faragó Csaba eddigi elnök
lemondott tisztségéről, mivel más
fontos megbízást kap a jövőben.
Az MVM Zrt. közgyűlése elfogadta a társaságcsoport 2010. évi konszolidált mérlegét és eredménykimutatását 876 311 millió Ft konszolidált mérlegfőösszeggel, és 21 781
millió Ft konszolidált adózott eredménnyel. A közgyűlés döntése értelmében a társaság 12,5 milliárd
Ft osztalékot fizet.
Az MVM-csoport számos negatív
hatás ellenére érte el ezt a közel 22
Mrd Ft-os eredményt. Az üzleti tervben 2010 első felében előirányzott
27,5 Mrd Ft adózott eredmény célkitűzéséhez képest 5,7 Mrd Ft-os elmaradás mutatkozik, amely a 2010.
év végén bevezetett ágazati különadó befizetéséből adódik, ez a társaságcsoport esetében 6,1 Mrd Ft-ot
tett ki. Az előző vezetés által meghatározott terv elsősorban a gazdasági válság hatására csökkenő értékesítési átlagárak miatt több mint
33 milliárddal alacsonyabb eredménnyel számolt a korábbi évhez
képest.
A társaságcsoport tavaly hivatalba lépett menedzsmentje az üzleti
év során áttekintette a cégcsoport
valamennyi szerződését és beruházását, és döntést hozott az életképtelen, a társaságcsoport számára

veszteséget termelő szerződések
megszüntetéséről és a szükséges lépesek megtételéről azért, hogy az
állami vagyonvesztés megszűnjön.
Ezek a korábbi ügyek hatalmas
terhet és fenyegető jövőképet jelentettek a vállalat számára. Ilyen, a
2010. évi eredményt csökkentő tételek voltak az üzleti tervben nem szereplő, a Vértesi Erőmű Zrt. csődeljárásával összefüggő leírások, a Mátrai
Villamos Művek Termelő Zrt. beruházásának leállítása kapcsán a selejtezés elszámolásának hatása, valamint a Kárpát Energo Zrt. eszközeinek selejtezése. Ezek csak a legkiemeltebb olyan ügyletek voltak,
amelyekkel az MVM-csoport augusztusban kinevezett vezetésének
szembe kellett néznie az elmúlt évben, de az intézkedések szükségszerűek voltak ahhoz, hogy a vállalat
növekedési pályája hosszú távon
tartható legyen, illetve a veszteségforrások megszűnjenek.
(Folytatás a 2. oldalon)
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Az ünnepség helyszíne idén is az ASEsporttelep volt, ahol a több ízben megtartott helyszíni bejáráson részt vevők kijelölték a színpad és a különböző műsoros
programok lebonyolítására alkalmas sátrak helyét.
A hagyományoknak megfelelően az
idei évben is hirdettek főzőversenyt,
melyhez az alapanyagot a társaság biztosította. A főzőversenyre nevezhettek a PA
Zrt. munkaszervezetei, a PA Zrt.-nél működő érdekképviseleti szervezetek, valamint az atomerőmű nyugdíjasklub egyesülete. 39 csapat nevezett, összesen 1707
fő munkavállalóval, illetve nyugdíjassal.
A hajnali ötórai kapunyitás szükségességét az indokolta, hogy a csapatok sátraikat a kijelölt helyeken felállíthassák, és a
főzéshez előkészíthessék a terepet. Hét
órakor kezdődött az ételek elkészítéséhez
szükséges alapanyagok átvétele. A csapatok vállalkozó szellemű, korán kelő tagjai nagy rutinnal végezték a sátrak, pavilonok állítását és a főzési előkészületeket.
A csapattagok és a hozzátartozók érkezésekor a főszakácsok ügyességének köszönhetően a bográcsokban már rotyog-

Baji Csaba az MVM Zrt.
elnök-vezérigazgatója

Megtartotta éves rendes
közgyûlését a Paksi Atomerőmû Zrt.

A paksi atomerőmű történetének legjobb termelési
eredményével, 15,761 GWh villamosenergia-termeléssel zárta a 2010. évet. Az atomerőmű részesedése a
hazai villamosenergia-termelésből 42,1 százalék volt. A
2011. év kihívásai között szerepel a már meglévő blokkok üzemidejének meghosszabbítása, amelyhez a tervek szerint 2011. decemberig a PA Zrt. beadja az Országos Atomenergia-hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatóságához az 1. blokk üzemidejének meghosszabbítását célzó engedélykérelmet.

A Paksi Atomerőmű Zrt. életében minden évben az egyik legnépszerűbb ünnep a majális. A 2011. május elsejei
rendezvény szervezési feladatainak
nagy részét – koordinálva a kulturális és sportbizottsággal – az atomerőmű jóléti osztálya végezte az Atomix
Kft. üzemeltető csapatával és a Városi Művelődési Központ szervezőivel.

tak a jó illatú pörköltek. Idén először
nyílt lehetőség friss készétel igénylésére, 873 fő élt ezzel a kényelmes megoldással.
Sajnos az időjárás az idei évben nem
kedvezett a rendezvénynek, az eső csak
kisebb időszakokra szünetelt, így aztán
legtöbben saját sátrukba vonultak vissza,
ahonnan jó kedvű beszélgetések hallatszottak. A sporttelep területén kizárólag
esernyőkkel és kapucniban közlekedő
emberekkel lehetett találkozni, ráadásul
a folyamatosan szitáló, olykor zuhogó eső
a levegőt is lehűtötte. Ennek ellenére a jelenlévők érdeklődéssel nézték a zenés és
táncos együttesek műsorát, a gyermekek
körében változatlanul nagyon népszerű
volt az arcfestés. A sportprogramok is
tervszerűen zajlottak.
A majális keretében – 2000 óta már

minden évben – rangos eseménynek számít a kiemelkedő teljesítményt nyújtó
munkavállalók ünneplése. Elsőként a cég
legrégebbi munkáltatói kitüntetésének
átadására került sor. A karbantartási igazgatóság által 2000-ben alapított, az Atomerőmű Kiváló Karbantartója díjat a karbantartás-előkészítés, -irányítás és végrehajtás területeiről ez ideig összesen 201
fő munkavállaló vehette át. Idén további
10 fő részesült a díj átadásával ebben az
elismerésben. Az üzemviteli igazgatóság
által 2005-ben alapított Atomerőmű Kiváló Üzemeltetője kitüntetésben eddig
összesen 143 fő váltóműszakos, illetve az
üzemvitelt, üzemirányítást támogató
munkakörben dolgozó munkatárs részesült. 2011-ben a bírálótestület 20 fő munkatársat tartott érdemesnek a díj átvételére.
(folytatás a 2. oldalon)

XIV. Országos Szilárd Leó
fizikaverseny
Április 8–10. között rendezték meg a XIV.
Országos Szilárd Leó fizikaverseny döntőjét, amelynek hagyományosan Pakson,
az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium adott otthont. A megmérettetést az
Eötvös Loránd Fizikai Társulat, az Energetikai Szakközépiskola és a Szilárd Leó
Tehetséggondozó Alapítvány szervezte.
A rangos vetélkedés arra hivatott, hogy
fenntartsa a fiatalok érdeklődését a természettudományok, a modern fizika iránt. A
versenyeken 7-8. osztályos általános és 912. évfolyamos középiskolások vesznek
részt. A verseny a középiskolás tananyag
modern fizikai, elsősorban magfizikai-sugárvédelmi fejezeteinek alkalmazásszintű
tudását és a környezetvédelmi alapismereteket kéri számon. Csajági Sándor főszervező, az intézmény igazgatóhelyettese, az Országos Szilárd Leó Tehetségkutató Alapítvány kuratóriumának elnöke elmondta,
hogy a februári első fordulóra 410 tanuló jelentkezett, közülük a legjobb 30 mérte össze
tudását Pakson.
Idén az örökös házigazda Energetikai
Szakközépiskolából nem volt döntős versenyző. A rendezvény első napján a diákok atomerőmű-látogatáson vettek részt,
a másodikon vetélkedtek, amelynek keretében elméleti, számítógépes és mérési feladatokat oldottak meg,
a zárónapon pedig
megismerhették a helyes megoldásokat és a
végeredményt. A tehetséggondozó tudáspróbát, amellyel igyekeznek a diákok érdeklődését felkelteni a
természettudományok
iránt, az ifjabbak köFOTÓ: BODAJKI ÁKOS
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A bizottság napirendjén a paksi atomerőművel kapcsolatos témák szerepeltek. Az
üzemidő-hosszabbításról, a tervezett bővítés előkészítéséről és a földrengésállóság fokozása érdekében korábban végrehajtott biztonságnövelő intézkedésekről
Hamvas István, a PA Zrt. vezérigazgatója
tájékoztatta a bizottság tagjait.
A delegáció ezt követően megtekintette a 3-4. blokki lokalizációs tornyok kö-

zötti „hídszerkezetet”, majd a 3-4. blokki
reaktorcsarnokot, a 4. blokki vezénylőtermet és a turbinacsarnokot.
Az üzemi területi bejárás után a bizottság elnöke sajtótájékoztatón osztotta meg
tapasztalatait a sajtóval.
Rogán Antal megerősítette, hogy a paksi atomerőmű az ország energiastratégiájában továbbra is meghatározó szerepet
tölt be; a paksi atomerőmű üzemidő-hoszszabbítása és bővítésének előkészítése továbbra is napirenden van.
Magyarország az elkövetkező évtizedekben is számít az atomerőműben termelt villamos energiára – jelentette ki Rogán Antal.
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A Paksi Atomerőmű Zrt. vezetőinek meghívására kihelyezett ülést tartott az
Országgyűlés gazdasági és informatikai
bizottsága 2011. április 12-én a paksi
atomerőműben.

Így ünnepeltünk 2011. május elsején

zött Szabó Attila nyerte meg Pécsről, az
idősebbeknél pedig Varga Ádám szerepelt a legjobban Szegedről. A legeredményesebb iskolának járó Marx György-vándordíjat a pécsi Leőwey Klára Gimnázium
nyerte el. A felkészítő tanárokat elismerő
Delfin díjat a pécsi oktatási intézmény tanára, Simon Péter vehette át, valamint az
MNT tanári különdíját kapta Zsigri Ferenc, az ELTE Apáczai Csere János Gimnázium tanára Budapestről.
Csajági Sándor az alábbiak szerint foglalta össze az eltelt napok eseményeit, tapasztalatait:
– Erre a rendezvényre azok a gyerekek
jutnak be, akik egész tanévben készülnek a fizikára és a modern fizika témakörére. Felkészülés nélkül nagyon nehéz
bejutni, ugyanis az ország legjobb versenyzői vannak itt. Közülük néhányan kiemelkedőek, akikről elmondható, hogy
akár nemzetközi szinten is ott vannak a
legjobbak között. Az egyik, Varga Ádám,
a szegedi Ságvári Endre Gyakorlógimnázium harmadikos tanulója, a másik, Szabó Attila, a pécsi Leőwey Klára Gimnázium tizedikes tanulója.
(Folytatás a 2. oldalon)
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saságcsoport vagyonának növelése, a biztonságos villamosenergia-ellátást szolgáló
eszközökkel történő bővítése érdekében.
A közgyűlés elfogadta az MVM Zrt., valamint az MVM-csoport 2011. évre szóló üzleti tervét, amely kiemelt célul tűzte ki, hogy
a csoportszintű hatékonyabb irányítási mechanizmusok és szervezeti, működési
struktúra kialakításával erősítse pozícióját
a hazai és regionális energetikai piacon és
jelentős mértékben hozzá kíván járulni a
hazai energiaellátás hosszú távú biztonságához és Magyarország hosszú távú energiapolitikai célkitűzéseinek teljesítéséhez.
A közgyűlés az igazgatóság tagjává választotta dr. Bánfi Lászlót, az MVM Zrt. jogi igazgatóját. (Dr. Bánfi Lászlót 2011. május 3-tól az MVM Zrt. törzskari vezérigazgató-helyettesévé nevezték ki.)
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Vezetői fórumot tartottak
A 2011. május 5-én 13 órai kezdettel vezetői fórumot tartottak a Paksi Atomerőmű
Zrt. irodaépületi földszinti tanácstermében.
A rendezvényen Baji Csaba, a PA Zrt. Igazgatóságának elnöke, az MVM Zrt. elnökvezérigazgatója, dr. Bánfi László, a PA Zrt.
Felügyelő Bizottságának elnöke, Hamvas
István, a PA Zrt. vezérigazgatója, az MVM
Zrt. felsővezetői közül Bács Zalán stratégiai
vezérigazgató-helyettes, Nagy Sándor termelési vezérigazgató-helyettes, Fluck Benedek humán erőforrás vezérigazgató-helyettes, valamint Kovács Pál, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium energetikáért felelős
helyettes államtitkára vett részt.
A vezetői fórum napirendi pontjai
közt szerepelt: az MVM Zrt. stratégiája,

a PA Zrt. stratégiájának kapcsolódása
az MVM Zrt.-hez, az elmúlt időszak aktuális kérdései.
A megjelenteket Hamvas István vezérigazgató köszöntötte, majd Baji Csaba elnök-vezérigazgató szólt a fórum résztvevőihez. A továbbiakban Bács Zalán az
MVM Csoport középtávú stratégiájáról,
Nagy Sándor a termelési stratégiáról tartott
előadást. Hamvas István tájékoztatójában
kiemelte a biztonság elsődlegességét, a leghosszabb ideig tartó gazdaságos működést,
és a stratégiai célok elérése érdekében öszszefogásra kérte a munkatársakat.
Az előadásokat követően a felsővezetők és a helyettes államtitkár megválaszolta a fórumon feltett kérdéseket.

Vendégeink voltak

Az atomerőmű is bemutatkozott
az Ökotech-kiállításon
Az MVM-csoport, a már megszokott
közös kiállítással mutatkozott be április 5–10. között a Hungexpo Budapesti Vásárközpontjában a négy kiállítást (Construma, HungarotHerm,
Ökotech, Lakberendezés és Design)
felvonultató seregszemlén.
A Magyar Villamos Művek (MVM) csoportjának közös bemutatkozása az Ökotech-kiállításon, a vásárközpont C pavilonjának 110-es standján volt látható, ahol
a már korábbi években megszokott módon mutatkozott be az érdeklődőknek a
paksi atomerőmű is. A kiállításra Paksról
naponta érkeztek iskolás csoportok, akik-

nek a rendszerirányító Mavir Zrt. madárvédelmi tevékenységéről tartottak előadásokat. A nagy érdeklődésre számot
tartó előadásokon Bíró György, a Mavir
Zrt. környezetvédelmi munkatársa mutatta be azokat a madárfészkeket, melyeket a nagyfeszültségű távvezetékoszlopokra helyeztek ki, főleg a kerecsensólymok védelmére. A naponta ismétlődő előadás-sorozat legnagyobb érdeklődést kiváltó része az volt, amikor élő online kapcsolat segítségével láthatták a diákok az
egyik ilyen távvezetékoszlopon elhelyezett fészket, melybe most éppen egy vörösvércsepár fészkelte be magát, négy kikelésre váró tojás társaságában.
Mayer György

(folytatás az 1. oldalról)
Mivel jövőre egy kategóriában fognak versenyezni, nagyon érdekes lesz, hogy milyen
eredmény alakul ki majd köztük. Az ő pontszámuk jóval magasabb, mint a többi versenyzőé. Ha valakiben van egy különleges tehetség, akkor ebben a két diákban megvan.
Az eredményük ennek is köszönhető, nem
csak a tanári felkészítésnek. Ami nagyon tetszett, hogy minden diákon látszott, hogy fölkészült, és mindannyian nagyon komolyan
vették a versenyt. Hat óra hosszát kellett dolgozniuk a verseny napján. Az első forduló három óra hosszú volt, a mérési és kísérleti másfél-másfél óra, amit az első perctől az utolsóig teljes erőbedobással végigdolgoztak a tanulók. Emellett azért azt tudni kell, hogy ezek
a gyerekek nemcsak ennek a versenynek a
döntőjébe jutnak be, hanem az OKTV-n fizikából vagy kémiából és más versenyeken is
ott vannak. Elég jelentős leterhelésük van, így
a tanév végén, a negyedikeseknek pedig az
érettségire több tárgyból kell készülniük. A kapacitásukat lényegesen jobban meghaladja,
mint egy átlagos tanulóét.
Az idei színvonal úgy látom, hogy egy kicsivel magasabb volt. Nehéz összehasonlítást végezni az elmúlt év eredményeiről, de
mindig figyelembe kell venni a feladat nehézségeit is. Sokszor többszöri elemzés kell
ahhoz, hogy az elméleti és kísérleti feladatból melyik, mennyire volt könnyű. Lényeges
eltérés nincs, de ha hosszú távon nézem,
1998–2000 óta a feladatok nehézségi foka
egy kicsit nő, ennek ellenére a megoldások
aránya hasonló.
Ennek az évnek a különlegessége, hogy
könyv formában megjelent az „Országos Szilárd Leó fizikaversenyek feladatai és megoldásai 2005–2010” című kiadványunk.
2009-ben kezdtük el tervezni, hogy a
2005-ben kiadott Szilárd Leó-könyv után kellene egy újabb. Ennek az a fontossága, hogy
az elején a versenyek témaköre az atommagfizika volt, ezeket az éveket ölelte fel az
első kötet. Aztán változtattunk a tematikán,
2004-ben csak egy évet tartalmazott a kötet.
Még nem volt összegyűjtve és kiadva könyv
formájában, és így a felkészülést kevésbé tudtuk segíteni. Ez a kiadvány az, ami szükséges
a versenyzők felkészüléséhez, emellett a modern fizika oktatásához is. Úgy gondoljuk,
hogy nem csak a felkészítő tanárok tudják
eredményesen felhasználni az oktatásra

A MEE programjairól
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Az elmúlt időszakban több delegáció, szakmai csoport járt az atomerőműben. Ezen látogatásokról adunk rövid ízelítőt.
A Skoda JS. vezérigazgatója,
Miroslav Fiala, valamint a cég
felsővezetői április 14-én érkeztek a paksi atomerőműbe.
A vendégek szakmai beszélgetést folytattak az atomerőmű vezetőivel a két cég jelenlegi és jövőbeni együttműködésének lehetőségeiről.

tek, és részt vettek a majális ünnepi, szórakoztató, közösségi, kulturális programjaiban.
Időközben a főzőversenyre benevezett
csapatok rukkoltak elő a különböző receptek és praktikák alapján elkészített
ételeikkel. A zsűri 2011-ben a hidrogénüzem csapatát ítélte a legjobb pörkölt készítőjének, tehát ők lettek az I. helyezettek, és őket illette meg a vándorserleg. A
II. helyezett a minőségfelügyeleti osztály
csapata, míg a III. helyezett az üzemirányítási osztály csapata lett.
A nap végeztével egyértelműen összegezhető, hogy a mostoha időjárási körülmények ellenére a résztvevők jól érezték
magukat.
Kzné

XIV. Országos Szilárd Leó
fizikaverseny

A Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. delegációja, Jakab László gazdasági főigazgató vezetésével április 28-án látogatott
el a paksi atomerőműbe. Az atomerőmű jelenével és jövőjével kapcsolatos
tájékoztatót követően a vendégek
üzemlátogatáson vettek részt. Az üzemi területen tett bejárás alkalmával
megtekintették a turbinacsarnokot, a
4. blokki vezénylőtermet, valamint a
hideg- és melegvizes csatornát.
Az Aarhusi Egyezmény atomenergiával kapcsolatos ügyekben
történő magyarországi alkalmazásáról tartottak kerekasztal-megbeszélést 2011. május 4-én az atomerőműben az energetikai és környezetvédelmi szakemberek.
Az olasz energetikai államtitkár, Stefano
Saglia és küldöttsége látogatott a paksi
atomerőműbe 2011. május 4-én. A delegációt, mely Kovács Pál energetikáért felelős
helyettes államtitkár közreműködésével
vette fel a kapcsolatot társaságunkkal,
Hamvas István vezérigazgató tájékoztatta
a közeljövő feladatairól (üzemidő-hosszabbítás, bővítés), illetve a már elvégzett teljesítménynövelés eredményéről.

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület
(MEE) Paksi Szervezete 30 éves fennállása
alatt rengeteg szakmai programon van túl,
s az idei sem szűkölködik eseményekben.
Mindezekről folyamatosan tájékoztatjuk
tagjainkat a paksi http://mee-paks.uw.hu
honlapon. Villamos programokról, az elektromos szakma újdonságairól és híreiről napi szinten a www.mee.hu weblapon tájékozódhat bárki.
A megvalósult helyi események közt említendő, hogy januárban a szokásos évnyitó-záró találkozón a MEE új honlapját a
szerkesztő (Runyai Gábor) mutatta be. Ez
alkalommal hangzott el tájékoztató a paksi atomerőműben létrehozott Feszültség
Alatti Munkavégzés (FAM) tanpályáról
(Kern László), aminek kapcsán egy
spontán (jó értelemben vett óriási)
vitafórum keletkezett. Mindez
azért történhetett, mert az összes
résztvevő (szabályzatkidolgozó,
üzemeltető, karbantartó, tanpálya-üzemeltető) képviseltette
magát. Az év eleji találkozó titkári (képes) beszámolójában az elmúlt
év eseményei között kiemelten szerepelt a
romániai Temesvár és Nagyszeben-Cód vízerőműveinek meglátogatása. Nem mindennapi élmény volt számunkra, mikor a
códi vízerőműben (tiszteletünkre) elindították a több mint százéves Ganz-gépeket,
majd az eredeti műszerek segítségével kapcsolták az országos hálózatra.
Igyekszünk a meglévő szakmai kapcsolatokat ápolni, a kezdődőket pedig fejleszteni. Ennek keretében valósulnak
meg a TLK segítségével szakmai előadások, a kamionos cégbemutatók. A MEE
több vidéki és fővárosi tagszervezetének
atomerőművi kirándulását segítjük szakmai kísérettel a TLK-val közösen, velük
együttműködve. Első félévben az orosz-

lányi, nagykanizsai és keszthelyi szervezet, valamint a MEE-központ csoportját
fogadjuk. Nekik a szokásos látnivalókon
kívül főbb villamos berendezéseinket is
bemutatjuk.
Éves taggyűlésünket május 12-én tartottuk, szintén a TLK-ban. Horgásztanyai
baráti találkozónkra meghívtuk szakmai
partnereinket. Immár hagyományossá váló szakmai kirándulásunkat június
21–26. között tervezzük. Meglátogatjuk a
mohi atomerőművet, útba ejtjük Auschwitzot, majd a Sola folyón létesült tározós
és völgyzáras vízerőművet. Krakkóban
ipari és történelmi nevezetességekkel ismerkedünk. Hazafelé tervezünk egy kis
megállót a híres lengyel üdülő és síparadicsom – Zakopane – városában és
környékén.
A MEE országos eseményei
között kiemelkedő szerepet kap
a május 17–21. között rendezendő (régen BNV, közelmúltban INDUSTRIA, idén ELEKTROCOM elnevezésű) szakkiállítás. Helyi szervezetünk megválasztott küldöttei révén részt veszünk a MEE
országos közgyűlésén, május 21-én. Szeptember 14–16. között Szegeden lesz a magyar villamos szakma legnagyobb tömeget
megmozgató eseménye: az 58. vándorgyűlés és kiállítás. Itt megfelelő létszámban szeretnénk képviselni a paksi atomerőművet, sőt előadónk is lesz, Lakatos
Gábor (villamos üzemviteli osztályvezető)
személyében. Az országos rendezvények
sorát a novemberi elnök-titkári tanácskozás zárja, melyen Paksot elnökünk (Kovács András) és jómagam képviseljük.
Ha nyílt programjaink közül valakinek
bármelyik megtetszik, szívesen látjuk
rendezvényeinken!
Összeállította: Boa András titkár

FOTÓ: BODAJKI

(Folytatás az 1. oldalról)
„A sikeres, nemzeti vállalatcsoport felépítése érdekében jelentős lépést tett az
MVM vezetése. A menedzsment fontos
eredménynek tartja, hogy a korábbi veszteségforrások kiemelt részét sikerült kiiktatni, illetve minimalizálni, és jó úton haladunk, hogy egy új üzleti stratégia mentén
ismét növekedési pályára állítsuk az MVMcsoportot, hazánk nemzeti energetikai társaságát” – jelentette ki Baji Csaba, miután
megválasztották a Magyar Villamos Művek
Zrt. elnök-vezérigazgatójának. Mindemellett a stratégiában kitűzött, a termelői portfólió bővítésére irányuló célkitűzések a terveknek megfelelően folytatódnak tovább.
Az MVM menedzs-mentje a kedvezőtlen
gazdálkodási körülmények ellenére továbbra is jelentős erőfeszítéseket tesz a tár-

(folytatás az 1. oldalról.)
Végül – a kitüntetések alapításának
időrendjét követve – a cégvezetés döntése alapján 2010-ben bevezetett Igazgatósági Nívódíj átadása következett. Ez a kitüntetés az igazgatóságokon nívós és példaértékű teljesítményt nyújtó munkatársaink jutalmazását szolgálja. 2011. évben 46 fő részesült ebben az elismerésben: a vezérigazgató, vezérigazgató-helyettes és kapacitásbővítési igazgatóság
területéről 3 fő, a humánigazgatóságtól
5 fő, a biztonsági igazgatóságtól 6 fő, az
üzemviteli igazgatóságtól 7 fő, a karbantartási igazgatóságtól 8 fő, a műszaki igazgatóságtól 11 fő, a gazdasági igazgatóságtól 6 fő. A kitüntetéseket Hamvas
István vezérigazgató adta át, majd
a munkavállalók fogadták Süli János vezérigazgató-helyettes és az
igazgatók gratulációját is. Hamvas István vezérigazgató kiemelte
annak fontosságát, hogy kiváló
munkatársaik az erőmű rendezvényén, kollégáik előtt vehessék
át a kiemelkedő teljesítményért járó jutalmukat.
A díjazottak ezt követően csatlakoztak csapataikhoz, hozzátartozóikhoz, akikkel tovább ünnepelFOTÓ: WOLLNER

Baji Csaba az MVM Zrt.
elnök-vezérigazgatója

majd, hanem bármely fizikai középiskolai tanár. A másik, amit az egyetemi tanárok mondtak, ez egy olyan modern fizikai példatár, ami
nem egyetemi módszerekkel oldja meg a feladatokat, hanem középiskolai módszerekkel.
Ebben a tekintetben ez egyedüli, hisz ilyen
példatár még nem született Magyarországon.
A versenybizottság vezetője, dr. Sükösd
Csaba tanszékvezető egyetemi docens a következőképp nyilatkozik a rendezvény tapasztalatairól:
– A verseny kétfordulós volt, az elsőt az iskolákban szoktuk tartani. Az idén 360 diákot neveztek be, közűlük harminc diák jutott
be a döntőbe, húsz fő volt az, aki 11–12.-es,
tehát érettségi előtt áll. A többi tíz fő pedig
fiatalabb. Általában a verseny színvonala –
megítélésünk szerint – évről évre emelkedik.
A tanárok és a diákok is nagy lelkesedéssel
készülnek ezekre a versenyekre. A verseny
tananyaga ugyan középiskolai szintű, de azt
azért részletesebben kell tudni. Általában
szakkörökön, külön felkészítő órákon szoktak a diákok a versenyre felkészülni. Nagyon
fontosnak érezzük ezt a rendezvényt, mert
tulajdonképpen ez a tehetséggondozásnak
egy olyan része, ahol a tehetséget fel kell ismerni, támogatni, segíteni kell a kibontakoztatásukban. Igazából ez a verseny egy kicsit szelekciós is, hiszen itt választjuk ki, hogy
kik azok, akik a jövőnek a tehetséges műszaki, természettudományos szakemberei
lesznek.
Orbán Ottilia
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Románia növelni kívánja
nukleáris kapacitását
Az ország gazdasági minisztériumának közleménye szerint Románia a következő 24 évben
bővíteni kívánja atomerőművi termelési kapacitását. A cél eléréséhez először is be kell fejeznie az ország eddigi egyetlen telephelyén
(Cernavoda) tervezett 3. és 4. számú blokkjainak építését. A minisztérium 4600 megawatt
új kapacitással számol, jelenleg 1400 MW-tal
rendelkezik az ország. A minisztérium honlapján található tervek szerint a megvalósításnak 2035-ig be kell fejeződnie. A cernavodai blokkok építését 2020-ig szeretnék lezárni. A bukaresti kormány éppen befektetőket
keres ehhez a projekthez, amelynek becsült
költsége 4 milliárd euróra tehető. Mint ismeretes, a ČEZ, a GDF Suez, az RWE és az Iberdrola januárban kiszállt az üzletből arra hivatkozva, hogy nem átlátható a szabályozás, és
mert kétségeik merültek fel a jövőbeni villamosenergia-igényekkel kapcsolatban.
A szaktárca az atomerőművi energiatermelést tekinti a leghatékonyabbnak a 2020
és 2035 közötti időszakra vonatkozóan – áll
a minisztérium honlapján. A 3. és 4. blokk
befejezése után hozzáfognak egy másik telephely kereséséhez az új blokkok számára –
ezt azonban a kereslet alakulása is befolyásolja majd. Ha az egész energiaszektort tekintjük, akkor mintegy 14 800 megawatt új
kapacitással kell számolni 2035-ig, erre 40
milliárd eurót fordítanak majd. Valószínűleg
be kell zárni néhány kiöregedett erőművet is,
amelyek a jelenlegi termelés felét adják.
Jó osztályzatot kapott az amerikai
nukleáris szektor
Az amerikai atomerőművek biztonságosak és
fenntartható szinten üzemelnek – áll a WANO

Tűzoltóink elismerése

A Tolna megyei tűzoltók Flórián-napja – amit
idén Dombóváron rendeztek – hármas ünnep
jegyében zajlott. Köszöntötték a megye legjobb teljesítményt nyújtó tűzoltóit, a fennállásának 135. évfordulójához érkező dombóvári tűzoltóságot, és május első vasárnapja lévén, megemlékeztek az édesanyákról is.
Az ünnepségen erőműves tűzoltóinkat is
jutalmazták. A Tolna Megyei Tűzoltószövetség
az Atomerőmű Tűzoltóság állományából
Schreiner István tűzoltási és műszaki mentési vezető részére emlékplakettet, Viniczai Ferenc, Cseh János és Juhász Sándor részére
dísztárgyat adományozott.
A Magyar Tűzoltószövetség által alapított
szolgálati érmet kapta 30 év után Koncz Antal, 25 év után Bertalan István, Boda István,
Fodor Károly, Gyetvai Zoltán, Puxler István,
valamint Szendi József parancsnokhelyettes.
Bazsonyi József 20 év után járó szolgálati érmet vehetett át, Kramer Róbert és Lesták
Zsolt 10 év után kapták az elismerést. L. A.

A BME szakirányú hallgatói az atomerőmûben

Újabb műszer
Debrecenből

által kiállított „bizonyítványban”. A Londonból
származó, immár tizenkettedik jelentés szerint a biztonsági vészellátó rendszereknek
több mint 90 százaléka megfelelt az ipari előírásoknak az elmúlt évben. A blokkok termelése 10 egymást követő évben meghaladta a
tervezett értékeket, és 2010-ben a leállások
száma a második legalacsonyabb volt. A WANOmutatók azt jelzik, hogy az amerikai atomerőművek folytatják magas szintű biztonsági
és megbízhatósági paraméterekkel jellemezhető üzemüket, és így anyagilag megengedhető és alacsony szénterheléssel járó portfóliót jelentenek az emberek számára – kommentálta a jelentést Marvin Fertel, a Nuclear
Energy Institute elnöke.

Hollandia új atomerőművet építhet
A kabinet továbbra is elkötelezett amellett,
hogy 2015-ig kiadja egy új telephelyre az építési engedélyt – erősítette meg a gazdasági
ügyekért felelős miniszter, Maxime Verhagen.
Mindamellett, a Borssele mellett elhelyezkedő Zeelandban építendő egység esetében figyelembe kell venni a Japánban történt eseményekből levonható tanulságokat. Addigra
ezek a tanulságok levonhatók és beépíthetők
a technológiai követelményekbe – tette hozzá a miniszter. Borssele az egyetlen telephely
az országban (510 megawattos, nyomottvizes blokk, 1973-ban indult), a tervezett új
blokkra két vállalkozó is bejelentette építési
szándékát. A munkáspárti Diderick Samson
képviselő szerint azonban a vita jelen szakaszában még túl korai dönteni a másik lehetséges telephelyről. Néhány kritikus azt is megfogalmazta, hogy Japánban is túl közel voltak
egymáshoz a balesetben megsérült reaktorok.
Forrás: NEI SmartBrief, 2011. április
Varga József

Erőmű-látogatásra érkeztek Paksra március végén a BME szakirányú hallgatói dr.
Aszódi Attila intézeti igazgató, egyetemi
docens, dr. Szalóki Imre egyetemi docens
és Boros Ildikó egyetemi tanársegéd kíséretében.

– Milyen messzire nyúlnak vissza a
BME tanreaktor és a paksi atomerőmű közti együttműködés gyökerei? –
kérdeztem dr. Aszódi Attilát, a BME

Konzultációs nap a Gamma
Műszaki Zrt.-ben
A Nukleáris Újságíró Akadémia ez évi második
konzultációs napjára a nukleáris méréstechnikai műszergyártás hazai fellegvárában, a
Gamma Műszaki Zrt.-ben került sor. (Emlékeztetőül: az akadémiát a Magyar Tudományos, Üzemi és Szaklapok Újságíróinak Egyesülete szervezi, az atomenergia hazai békés
felhasználásának objektív és szakmailag megalapozott újságírói ábrázolása érdekében.)
A konzultációs nap programjának első részét
Petrányi János műszaki igazgató és Bäumler
Ede tudományos igazgató vetített előadásai
alkották. Az előadások során a résztvevők átfogó képet nyerhettek a cég történetéről és jelenlegi profiljáról. Egyebek mellett a következőkről esett szó: A Gamma Műszaki Rt.-t
1920-ban alapították. 85 éves fennállása során az egyik legnagyobb nukleáris méréstechnikai eszközöket gyártó vállalattá vált a
kelet-európai régióban. Hírnevét olyan kiváló
fejlesztő szakembereivel sikerült megalapoznia, akik számos szabadalommal gazdagították a hazai mérnöki kultúrát. A cég 1963ban Magyarországon elsőként kezdte meg a
nukleáris és vegyi védelmi műszerek fejlesztését és gyártását, aminek nyomán ma is védelmi célú műszereket készít honvédelmi, polgári védelmi és környezetvédelmi célú alkalmazásokra. Napjainkban – a korábbi fejlesztésű eszközök igény szerinti gyártásán, karbantartásán és hitelesítésén túlmenően –
többféle környezetvédelmi, polgári védelmi és
honvédelmi célokra alkalmas műszer, készülék fejlesztésével és gyártmány bevezetésével
foglalkozik, mégpedig világszínvonalon. E műszerek, készülékek közé tartoznak a polgári
és katonai életben használt sugárzásmérők,
szcintillációs detektorok, monitoringrendszerek és meteorológiai állomások. A cég legújabb – azaz ötödik – generációs műszercsaládjának fejlesztése már elsősorban az újszerű kihívást jelentő, az ipari balesetek, a
nukleáris anyagok csempészete és az esetleges terrorista akciók miatti veszélyforrások

felderítését célozza. A Gamma Műszaki Zrt. jelenleg stratégiai partnerségben áll a Respirátor Zrt.-vel, melynek profilját a légzés- és bőrvédelemi, vegyi felderítő és mentesítő eszközök gyártása alkotja (a két céggel kapcsolatos részletes információkat lásd a következő
honlapokon: www.gammatech.hu; www.respirator.hu). Az előadásokból az is kiderült, hogy
a paksi atomerőmű Tájékoztató és Látogatóközpontjának keretében létesülő Atomenergetikai Múzeumban megtekinthetők
lesznek a nagy múltú cég egykori, mára már
muzeális jelentőségűvé vált műszerei, berendezései is.
A látogatás programja a különböző laboratóriumok és gyártási részlegek megtekintésével, valamint az ezt követő konzultációval –
kérdések feltevésével és megválaszolásával
– zárult. A beszélgetés során többek között
azt is megtudhatták a résztvevők, hogy a cég
jól prosperál, s azon kevés vállalat közé tartozik, amelyek a gazdasági világválság ellenére is bővíteni, létszámot fejleszteni voltak
képesek.
A látottak, hallottak nyomán méltán alakult ki olyan kép az akadémia résztvevőiben, hogy a Gamma Műszaki Zrt. élő példája a közmondásos magyar kurázsi megnyilatkozásának, vagyis annak, hogy tehetséggel és szorgalommal a mégoly nehéz gazdasági körülmények közepette is sikeres lehet egy vállalkozás.
Prancz Zoltán

A képen egy légi sugárvédelmi felderítő
műszer látható.
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Nukleáris Technika Intézetének igazgatóját.
– A Műegyetem és a paksi atomerőmű
szakemberei között már az atomerőmű
építésének kezdete óta van intézményes
és személyes kapcsolat.

– Hogyan fogalmazódott meg önökben az erőmű-látogatás, mint szakmai programnak a gondolata?
– Az egyetemi oktatásnak rendkívül
fontos része a gyakorlati képzés. Nagyon
fontosnak tartjuk, hogy a hallgatók úgy
fejezzék be tanulmányaikat a Nukleáris
Technikai Intézetben, hogy saját szemükkel is lássák a korábban megismert
technológiákat. Emellett szempont volt az
is, hogy a „sima” látogató-útvonalakhoz
képest több, speciális ismeretet adhassunk át az érdeklődő fiataloknak, akik
közül elképzelhető, hogy többen is az erőművet választják majd munkahelyül.
A csoport közel fele dr. Szalóki Imre, a
Nukleáris Technika Intézet Atomenergetika
Tanszékének egyetemi docense vezetésével
a vegyészeti technológiai és laboratóriumi
tevékenységekkel, valamint berendezésekkel ismerkedett meg.

Dr. Szalóki Imrét arra kérem, szíveskedjen összegezni, milyen élményeket és tapasztalatokat szereztek a
szakmai látogatásuk során!
– Az Atomerőművi kémia című tantárgy keretén belül megtekintettük a vegyészeti főosztály radiokémiai laboratóriumát, megismerkedtünk az erőműben
alkalmazott műszerekkel, analitikai eljárásokkal. Meghallgattunk egy
előadást is a dekontaminációs eljárásokról és
azok erőműben való alkalmazásáról. Élőben ismerkedhettünk meg az
üzemi környezetben alkalmazott dekontaminációs
módszerekkel.
Emellett nyomon követhettük az fksz-alkatrészek tisztításának technológiai folyamatát.
A hallgatói csoport
másik része a primer kör
blokki leállás alatt lévő

rendszereivel, a turbinagépház főbb berendezéseivel ismerkedett a helyszíni látogatás során. A csoport dr. Aszódi Attila
igazgató vezetésével a blokkvezénylői folyosóról bepillantást nyert a vezénylőben
folyó munkákba is.

Az atomerőművek című tárgy keretében végrehajtott gyakorlati képzést
hogyan értékelné – kérdeztem Aszódi
Attilát.
– Az Atomerőművek című tantárgy
már specializálódott, szakirányt választott energetikai
mérnök BSc és mérnök-fizikus
MSc hallgatóknak szól. Ők
már viszonylag nagy háttértudással rendelkeznek, ezt mélyítjük el a speciális atomerőművi technológiák bemutatásával. A hallgatók e tárgy során megismerkednek a fontosabb primer és szekunder köri, a villamos és a biztonsági
berendezésekkel, a vezénylői
technológiákkal, szellőző- és
hűtőrendszerekkel. Bemutatjuk az atomerőművek telepítésének, építésének speciális (például földrengésvédelmi) szempontjait, illetve az üzemeltetés alapelveit.
Az itt megtanult elmélet azonban keveset
ér ennek megtapasztalása nélkül. A szakmai kiránduláson a hallgatók személyesen tekinthették meg az órán megismert
berendezéseket, megoldásokat.

– Ön, mint a Nukleáris Technikai
Intézet igazgatója, hogyan látja a
nukleáris energetikai képzés helyzetét, jövőjét a hazai felsőoktatásban?
– Fontosnak tartom, hogy a BME-n a hagyományos gépész- és villamosmérnök-képzés mellett energetikaimérnök-képzés is indult. A felvételi létszámok és pontszámok
alakulása alapján megállapítható, hogy a
felvételizők növekvő érdeklődése jellemzi
ezt a szakot, 2010-ben a Műegyetem egyik
legmagasabb felvételi pontszámú szakja
volt az energetikai mérnök BSc. A társadalmat és a politikát is intenzíven foglalkoztatják a fenntartható energetika kérdései, ez
mutatkozhat meg hallgatóink érdeklődésében. Reméljük, hogy sok tehetséges hallgató választ minket a jövőben is.
Itt szeretnénk megragadni az alkalmat,
hogy köszönetünket fejezzük ki a rendkívül hasznos és érdekes kirándulás engedélyezéséért és megszervezéséért, külön kiemelve az oktatási és a vegyészeti
főosztály segítőkészségét. A hallgatók
rengeteg élménnyel és tapasztalattal gazdagodtak, amit további tanulmányaik során is hasznosíthatnak.
BR

Az MTA Atommagkutató Intézete újabb
műszerrel gyarapította a múzeumban kiállításra kerülő műszerparkját. Dr. Bohátka Sándor ny. tud. főmunkatárs előkészítette, majd a múzeum számára átadta az 1987-ben készült kvadrupól tömegspektrométeres mérőberendezést,
amely általános gázelemzés céljára lett
kifejlesztve az Atomki szakemberei közreműködésével.
Beregnyei

Kishírek a nagyvilágból
LOS ALAMOS:
A GAZDASÁGI MOTOR
A Los Alamos Nemzeti Kutatóintézet
nemcsak szerteágazó kutatással foglalkozik a 21. század igényeit figyelembe
véve (ahogy arról az Atomerőmű újság az
utóbbi hónapokban már beszámolt), hanem Új-Mexikó állam gazdaságának is
az egyik legfontosabb szereplője. A témában az Új-Mexikói Egyetem végzett
nemrég egy kutatást. Az eredmény: a Los
Alamos Nemzeti Kutatóintézet az állami
gazdaság 3 milliárd dolláros szeletéért
felelős, és körülbelül 24 ezer munkahely
köszönhető neki.
(Forrás: Los Alamos
Nemzeti Kutatóintézet)
MEGAPER ÜVEGHÁZHATÁSÚ
GÁZOK MIATT
A Legfelsőbb Bíróság tagjai kissé szkeptikusan fogadták, mikor eléjük terjesztették az American Electric Power Co.
kontra Connecticut állam ügyet. Tulajdonképpen nemcsak az American Electric-et perelték, hanem a Southern Co.-t,
a Duke Energy-t, az Xcel Energy-t és a
Tennessee Valley Authority-t (TVA) is, és
nemcsak Connecticut áll a másik oldalon, hanem összesen 8 állam, plusz még
New York városa is. A felperesek azt kérik a bíróságtól, hogy kibocsátáscsökkentő intézkedéseket foganatosítson az
alperesek fosszilis tüzelésű erőműveiben, lévén, hogy nevezett erőművek hozzájárulnak a klímaváltozáshoz, melynek
aztán káros hatásai vannak a felperesek
lakosaira. Az Obama-kormányzat az alperesek oldalán áll – talán mert a TVA a
szövetségi kormány birtokában van. Ami
a bírákat illeti, ők már akár idén nyáron
döntést hozhatnak az ügyben.
(Forrás: POWERnews)
Simon Zoltán
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Rendezvények
a Duna-parttól
a Lussoniumig

Tavasz a városban – képek Paksról
FOTÓK: WOLLNER PÁL

Ismét bográcsok sorjáznak majd a gesztenyesor alatt a Duna-parton május 21én, amikor halászléfőző versenyre várják
a vállalkozó kedvű baráti társaságokat. A
korán kelők a halakat reggel hat órától
vehetik át, a versenyre nevezőknek aztán
visszatérítik a hal árának felét. A szervező önkormányzat nevében Czink Dóra turisztikai referens várja előzetesen a jelentkezéseket május 18-ig a városházán.
Délután az eurovíziós dalfesztivál hazai
fellépője a paksi közönséget szórakoztatja majd: két órakor kezdődik Wolf Kati
koncertje a vízi színpadon. A program a
Sárgödör téren folytatódik, ahol három
órától kezdetét veszi a XIII. német nemzetiségi nap sok-sok hagyományőrző fellépővel, illetve este bálban húzza a talpalávalót a Millich zenekar. A nap folyamán
kisvasútra is felülhetnek, ami 10 és 19
óra között járja a várost a VMK-parkolótól
az Öreghegyig.
Hagyomány már, hogy benépesül a
strand a városi gyereknapon, amelyre május 28-án, tíz órától invitálják a kicsiket és
szüleiket (rossz idő esetén a VMK-ba). A
sport, kultúra, tudomány és közbiztonság
jegyében számos program teszi emlékezetessé a napot: fellép az Alma együttes,
lesznek látványos és érdekes fizikakísérletek, sünizene, mese- és bábjáték, habparti, számtalan ügyességi játék, játszóház, ugrálóvár – és még sorolhatnánk.
A Sárgödör téri pincék június 4-én nyílnak ki ismét a nagyközönség előtt a sillerfesztivál alkalmából, amelyen Györköny és Bölcske is bemutatkozik a kistérségből. A sillerhez illő étkek főzőversenyét követően, 14 órától egymást váltják
a fellépők, 18 órától a Bartina táncosai
ropják majd, 19 órakor pedig a Muzsikás
együttes lép színpadra.
Római kori kavalkádra várják az érdeklődőket június 11-én Lussoniumba,
ahol – egy Pakson zajló nemzetközi konferencia kísérőprogramjaként – időutazáson vehetnek részt, hiszen római katonai bemutató, rabszolgavásár, gladiátorviadal is feleleveníti a kor hangulatát.
Lesz ételkóstoló, kézműves-foglalkozás,
kipróbálhatják, milyen római játékokkal
múlatták az időt akkoriban, egy fotó erejéig pedig római ruhát is ölthetnek azok,
akik kilátogatnak Lussoniumba pünkösd
hétvégéjén.
Dávid Ildikó

Eb-selejtező Kalocsán
A magyar női junior kézilabda-válogatott – április 21.
és 23. között – a Kalocsán
megrendezett Európa-bajnoki selejtezőtornán vívta
ki az elsőséget. A körmérkőzéses küzdelemsorozat
első két helyezettje jutott ki
a 2011. augusztus 4. és 14.
között Hollandiában, 16 válogatott részvételével megrendezésre kerülő kontinensbajnokságra.
Péjó

A közelmúltban mintegy 130 millió forintból újultak meg a kalocsai Főszékesegyház tornyai. A rekonstrukciós folyamat ezzel nem állt meg, hiszen a napokban a főhajó tetőszerkezetének és héjazatának, illetve a homlokzati elemeknek a
felújításával folytatódott a munka. A beruházás részeként helyreállítják a korábban leemelt homokkő szobrokat is, melyek Szent Pétert és Szent Pált ábrázolták.
Péjó

Győrffy József kiállítása
vonzalmat érzett. Tagja az „ART ’999”
Tolna Megyei Képző- és Iparművészeti
Egyesületnek, valamint a Szabad Képző- és Iparművészek Országos Szövetségének.
Többnyire olajtechnikával dolgozik.
Szereti a természetet, amely alkotásai kimeríthetetlen forrása. Célja, mint mondta: „Napjaink rohanó, túlterhelt és fáradt
emberei békére és harmóniára találjanak
képeim nézegetése közben.”
Wollner Pál

FOTÓ: WOLLNER PÁL

Április 12-én Győrffy József Az úton című
kiállításának megnyitójára került sor
Pakson a művelődési központ nagykiállítójában. A tárlatot Tell Edit alpolgármester nyitotta meg. Közreműködött a Vetővirág Népzenei Együttes. A művész ezen
a kiállításon főleg paksi témájú képeit állította ki, és most találkozhattunk először
önarcképével is.
Győrffy József Dávodon született, és
1983 óta Pakson él. A festészet és a rajzolás iránt már gyermekkorában nagy

ESZI-ballagás

ÚJABB EREDMÉNYEK

A Szerbiában április 16-án rendezett Euro showdance fesztiválon a dr. Czárné Nagy Ildikó által vezetett paksi Csillag Show
Tánc Egyesület 1 aranyérmet, 3 ezüstérmet, 6 bronzérmet
szerzett.

FOTÓ: MOLNÁR GYULA

Tûzvirág – 30 év

Két telt házas gálával ünnepelte alapításának harmincadik évfordulóját
a Tűzvirág Táncegyüttes. Mádi Magdolna művészeti vezető három évtizede áll az együttes élén. A jubileumi esten ő adta át az idén alapított
Tűzvirág Táncegyüttes Örökös Tagja díjat Bozár Lászlónak és Puskás
Andrásnak. Az ünnepi pillanatokat követő műsor első részében fejezeteket láthatott a közönség a magyar néptánchagyományokból, a második részben nomád táncokat mutatott be az együttes.
VT

Régi citerásai
köszöntötték
Sok paksi fiatal tanult egykor citerázni
Gutai Istvántól, aki nemrégiben a Pákolitz
István Városi Könyvtár igazgatójaként vonult nyugdíjba. Egykori tanítványai ez alkalomból egy meglepetéspartival, kis citera-zenekari műsorral köszöntek el tőle,
és az elmúlt idők múlt vidám felidézésével kedveskedtek neki.

FOTÓ: MOLNÁR GYULA

Az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium április 29-én tartotta ballagási ünnepségét. Az érettségiző 12. osztályosok 16
órakor kezdték sorra járni a feldíszített osztálytermeiket, majd az ünnepség zászlóátadással és Szabó Béla igazgató búcsúztatójával folytatódott. A 11. osztályosok rövid műsorai után 12 végzős tanuló részesült elismerésben kiemelkedő teljesítményéért. Az ünnepség végén a 123 érettségiző útjára engedett 1-1 lufit, osztályonként más-más színűt. 17 órakor a nagyelőadóban a technikusbúcsúztatóval folytatódott a megható eseménysor. Itt is igazgatói köszöntővel indult a rövid ünnepség,
melyen részt vettek az ESZI-t működtető és
segítő alapítványok képviselői is.
A kiemelkedő teljesítményű hallgatók itt
is jutalomban részesültek a rövid műsor
keretében. Idén hét szakmacsoportban kilenc osztály ütött be szöget a „szakmafába”,
abba az emlékoszlopba, amelybe idén harmadszor kerültek az egyes szakmák szimbólumaival ellátott „szögek”. A technikusbúcsúztatón 167 végzős volt érdekelt, így
idén az ESZI-ben összesen 290 öregdiák
ünnepelt.
Wollner Pál

Megújultak
a tornyok

A FLÓRIÁN-NAPI MEGYEI ÉS ORSZÁGOS
TÛZOLTÓÜNNEPSÉGEK alkalmával Paks

Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságától elismerést kapott János Ágoston Zoltán
(TMTSZ emlékplakett), Molnár Ferenc és

Debreceni Márton (TMTSZ ajándéktárgy),
Zsobrák János (OKF ajándéktárgy). Soron
kívüli előléptetésben részesült: Füredi Ferenc, Gősi István, Huth Norbert, Koloh László, Morvai György, Papp Roland, Pruzsensz-

ki István, Szendi Zoltán. A tűzoltóságnál eltöltött 20 év után Koloh László, 10 év után
Juhász István elismerést vett át. Pfeffer József tűzoltó tanácsosi címet kapott. Gratulálunk a város tűzoltóinak!

Társasjáték és könyv a
környezetvédelem jegyében
Aki kezébe veszi Farkas Sándor most megjelent könyvét, az rácsodálkozik arra a növényrengetegre, amit Paks határában örökített
meg a botanikus természetfotós. Második,
bővített kiadást tarthat a kezében az érdeklődő, hiszen az első megjelenés óta eltelt tíz
esztendő alatt a város határában megfigyelt
védett növényfajok száma jelentősen, közel
háromnegyedével bővült. Ez a nagyarányú növekedés – 44 fajról 74-re – talán már önmagában is indoka lehet az egyébként is sikeres
kiadvány újbóli megjelentetésének – olvasható a könyv előszavában.
A kiadványt lapozgatva
káprázatos növényvilág
tárul elénk, ahol fotók és
a hozzá tartozó részletes
leírások segítenek a jól
vagy kevésbé ismert növények beazonosításában. A „Paks határának
védett növényei” a város önkormányzatának
kiadásában látott napvilágot, és a polgármesteri hivatalban vásárolhatják meg az érdeklődők.
Az első paksi társasjáték, melyet a könyvvel együtt mutattak be a városházán, kapcsolódik a negyedik éve működő Zöld Tódor
programhoz, amely a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítését tűzte zászlajára, és azt,
hogy némi odafigyeléssel minél kevesebb szemetet termeljünk. A társasjáték ötletgazdája
és megalkotója az Ökocsiga Játszóházat működtető Sáfrány Szilvia. A Zöld Tódor program
során óvodásokhoz és kisiskolásokhoz jutnak el a környezettudatos nevelést végző
szakemberek, az ehhez kapcsolódó társasjáték pedig elmélyíti azt a tudást, amit az előadások alkalmával, illetve a munkafüzetek
feldolgozása során szereztek a gyerekek. A
játék során az nyer, aki előbb felépíti az ökoházat. A társasjáték minden oktatási intézménybe eljutott az önkormányzat támogatásának köszönhetően.
Dávid Ildikó

Játékos atomfizika-verseny
az ESZI-ben
Már hagyományos, hogy így a tanév vége
közeledtével a teljes diákság részvételére
számítva rendezik meg az általános műveltséghez tartozó fizikai ismereteket igénylő tudás külön ellenőrzését.
A programnak különös aktualitást adott,
hogy 2011 az atommag felfedezésének centenáriumi éve. Ernest Rutherford (1871–
1937) Nobel-díjas (1908) kémikus, fizikus
1911-ben munkatársai szórási kísérleteiből
következtetett az atommag létezésére.
A feladatsor egy atomtotó kitöltésével indult – ezzel lehetett nevezni a versenyre (15
csapat, 45 tanuló). Majd kaptak egy tesztlapot
(ki fedezte fel az atommagot, mi a felezési idő,
mi az ALARA-elv stb.), ahol a kérdésekre írásban kellett válaszolni, valamint egy példákkal
teletűzdelt feladatlapot. Aktuális szakirodalmat kellett fordítani németből és angolból. Végül a PAX-szimulátorprogramban, számítógépen el kellett indítani az atomerőművet. Mindmind időigényes feladat, amit a részt vevő diákok szabadidejükben végeztek el, nem kaptak felmentést a tanulás alól. Az értékelés
nagy munkáját Nagyné Lakos Mária, kedvenc
fizikatanáruk végezte.
Az eredményhirdetés 2011. április 7-én 14
órakor Szabó Béla igazgató és Horváthné
Szűcs Marianna, az ESZI Intézményfenntartó
és Működtető Alapítvány ügyvezetője, valamint a helyi sajtó képviselői előtt történt meg
(helyezés, összpontszám, csapatnév, csapattagok, osztály):
1. 103,67, AZ IQ FIGHTERS (Kuti Lívia, Kiss
Tamás és Moldván Antal, 10. b),
2. 98,00, A VILLANY KONTÁROK (Orgován József, Grőb László és Lánczos Dávid, 11. c),
3. 97,83, A NYERÕK (Pataki Bence, Szappanos Norbert és Mayer Mihály, 12. c)
A feladatsorok az ESZI tanárai, a WIN (Nők
a nukleáris energetikáért) és a Radioaktív
Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit
Kft. (RHK) közös munkájának eredménye. A
résztvevők ajándékait, melyből helyezéseik
sorrendjében válogathattak, a WIN helyi csoportja és az RHK biztosította.
gyulai

Farkas Bertalan, az első
magyar ûrhajós május 5-én az
atomerőműben és az ESZI-ben tett
látogatásáról a következő számunkban
adunk ízelítőt.
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OSZTÁLYTABLÓ: GÉPÉSZ MŰSZAKI OSZTÁLY
Tóth Ferenc osztályvezető
– Melyek az általad vezetett gépész műszaki
osztály (gmo) fő
feladatai? Milyen
szervezeti egységekre tagolódik
az osztályod?
– Az SZMSZ szerinti alapfeladat: a
társaság kezelésében lévő gépészeti, épületgépészeti, építészeti berendezések, rendszerek, szerkezetek karbantartási, javítási,
hibaelhárítási munkáinak teljes körű műszaki megalapozása, dokumentációjának
biztosítása, engedélyeztetése.
Ebből látható, hogy gyakorlatilag az erőmű északi csücskétől a déliig mindenhol van
olyan berendezés, amit nekünk kell gondnokolnunk. A biztosítandó dokumentáció
igen sok mindent magába foglal, vannak esetek, amikor ez „csak” egy munkautasítás, de
vannak olyanok is, amikor több tízoldalas
tervek, technológiák szükségesek.
A műszaki felügyelet mellett szintén az
alapfeladataink közé tartozik a gépész-karbantartási költségek kezelése, mind anyag,
mind szolgáltatás terén.

Takács Imre berendezéstechnológia-vezető
– Mit jelent közelebbről a berendezéstechnológia-vezetői munkakör? Milyen berendezések, illetve technológiák
tartoznak hozzád? Melyek a
főbb feladataid?
– A fő feladatkörömet az atomerőmű primer
és szekunder köri gépésztechnológiai rendszereinek karbantartási, állagmegóvási, berendezésszintű átalakítási, felújítási, élettartam-gazdálkodási munkáinak szervezése és a különböző gépész szakterületi csoportok munkájának koordinálása alkotják.
Anyaggazdálkodási feladatokat is ellátok,
aminek keretében közvetlen kapcsolatban
állok a bszo képviselőivel. Ezeknek a feladatoknak a végzéshez szükséges az AS6, illetve az SAP felhasználói szintű ismerete is.
További feladatom, hogy normál munkaidőn

Varga Zsolt vezető
berendezésmérnök
A középfokú tanulmányait Szekszárdon, a Rózsa Ferenc
Műszaki
Szakközépiskolában végezte gépész
szakon, diplomát
Kecskeméten szerezett levelező tagozaton, a GAMF
gépészmérnöki karán, gyártásinformatika
szakon. 1994-ben került az erőműbe, az akkor még heto-nak nevezett hegesztéstechnológiai osztályra, műszaki területre, a Neutron Kft.-hez.

– Korábban más cégnél is dolgozott?

Berger Gábor
előkészítés-vezető
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– Hogyan kerültél
a jelenlegi munkakörödbe?
– Az ESZI-ben
végeztem atomerőműgépész-technikusként, majd Pécsett diplomáztam
a JPTE PMMFK-n
(volt Pollack Mi-

Az osztály két fő egységből és három önálló csoportból áll. A szervezet gerincét, meghatározó részét a berendezésfelelősök (technikusok, mérnökök) alkotják. Az előkészítés
és koordináció magában foglalja a főjavítás
és HOP-munkák tervezésével a költséggazdálkodással és a dokumentációkezeléssel
foglalkozó kollégákat. A szerkesztés (tervező mérnökök, technikusok), valamint a hegesztés- és gyártástechnológusok két önálló
csoport. 2009. január 1-jétől, az SZMSZ 7.0
életbe lépésétől a gmo feladatai közé tartozik
a berendezésszintű átalakítások kezelése,
ezt a harmadik önálló csoport koordinálja.

– Hogyan mutatnád be nagy vonalakban
az gmo történetét? Melyek azok a legfontosabb változások, amelyeken a szervezet keresztülment a kezdetek óta?
– Jómagam 1989-ben kezdtem dolgozni
az erőműben az akkori műszaki előkészítési osztályon (műel). Azóta, ha jól számolom,
az ötödik elnevezése van a szervezetnek, voltunk geo, gmo, kteo, gkto, majd újra gmo, de
a munka alapvetően ugyanaz, inkább a felelősségi kör változott, jobbára bővült.

– Milyen szakmai utat jártál be a jelenlegi beosztásodig?
– 1989-ben végeztem Moszkvában, a Szer-

kívül helyettesítem az osztályvezetőt és esetenként – egyeztetés alapján – a főosztályvezetőt is. Normál munkaidőn túl vezető készenlétesként szükség esetén ellátom az Átfogó Veszélyhelyzet-kezelési és Intézkedési
Terv műszaki helyreállító szervezet vezetői,
illetve a műszaki felderítő részleg parancsnoki feladatait.

– És mindezek mellett van még egy további, speciális szakmai feladatod is…
– Igen, jelenleg van egy kiemelt munkám: az
1. blokki üzemidő-hosszabbítás feladatainak
koordinálása.

– Úgy tudom, szakmai pályafutásodat
nem az atomerőműben kezdted. Hogyan
lett belőled végül a paksi atomerőmű berendezéstechnológia-vezetője?
– Középiskolai tanulmányaimat Pakson, az
Energetikai Szakközépiskolában végeztem
el, 1993-ban, az általános gépszerelő és karbantartó szakon. Ezt követően Kecskeméten
folytattam tanulmányaimat a Gépipari és
Automatizálási Műszaki Főiskolán, ahol
1996-ban gépészmérnöki, 1997-ben minő-

– A középiskola elvégzését követően Szekszárdon kezdtem el dolgozni az AGRAM
Gépipari Vállalatnál karbantartó gépészként. Ott 4 évet töltöttem el, majd egy évet
szintén Szekszárdon, egy gépjárműalkatrész-kereskedésnél voltam, és ezt követően
kerültem az erőműbe. A Neutron Kft.-nél
kezdtem, később az Atomix Kft. alkalmazásában álltam, majd 2002-ben nyertem felvételt a PA Zrt.-hez. Mindvégig hegesztéssel
kapcsolatos műszaki tevékenységeket végeztem, például előkészítési és technológiai
feladatokat.

– Mikor került a jelenlegi beosztásába?
– Jelenleg a gmo hegesztés- és gyártástechnológus csoportjának vezetője vagyok,
2010. január elsején neveztek ki, amikor a
korábbi csoportvezetőnk magasabb beosztásba került.

hály Műszaki Főiskola) általános gépész –
műszaki tanár szakirányon. Ezután körülbelül fél évet dolgoztam egy paksi szerelőipari cégnél – ami nagyon jó szakmai alapot biztosított további pályámhoz. 1998
szeptemberében nyertem felvételt a gépész
munkatervezési osztályra – még atomixesként, előkészítő mérnök munkakörbe.
2001-től vagyok PA Zrt.-s állományban. A
gmto átalakulásával az előkészítési osztályon találtam magam. 2004-től armatúra- és
csővezeték-előkészítő csoport csoportvezetője lettem. Jelenlegi munkakörömbe és

számgépipari Egyetemen, gépgyártás-technológia szakon. Az erőművel a feleségem révén kerültem kapcsolatba. Ő is Moszkvában
végzett, Atomerőművek szakon, jelenleg a feo-n
dolgozik. A műel-en kezdtem dolgozni előkészítő mérnökként. Két évig a csővezetékek
csőtartóival foglalkoztam, majd 1991-től lettem a reaktor berendezésfelelőse. Különböző
beosztásban ezt 10 évig csináltam, majd 2001től berendezéstechnológia-vezetővé, egyúttal
osztályvezető-helyettessé neveztek ki. 2008.
február 1-jétől, Borók Imre nyugdíjba vonulásától látom el az osztályvezetői feladatokat.

– Mennyiben veszed hasznát a „reaktoros
múltadnak” a jelenlegi beosztásodban?
– Abban az időszakban igen sokrétű és
olykor igen összetett feladatokat, problémákat kellett megoldani. A reaktor és a fővízkör
környezetében mindig minden kiemelt figyelmet igényel és kap is, a területtel foglalkozók problémamegoldó készsége napi szinten próbára van téve. Az ezen a téren szerzett tapasztalataimnak ma is nagy hasznát
veszem, mikor egy-egy olyan feladattal találjuk magunkat szembe, ami a kezdet kezdetén néha kilátástalannak tűnik.

– Milyen jellegű kapcsolattartást kíván a
munkád más szervezetekkel?

ségügyi szakmérnöki oklevelet szereztem.
1997-ben kerültem vissza Paksra. Első munkahelyem a DC Gépszer Kft. volt. Noha szervezetileg valóban nem az atomerőműben
kezdtem a pályát, munkám mégiscsak ahhoz kapcsolódott, hiszen a DC Gépszer Kft.
alkalmazásában is már a Paksi Atomerőmű
Rt. számára készítettem műszaki felülvizsgálati terveket. 2000-től 2001-ig az Erbe
Energetika Kft. alkalmazásában álltam. Feladatom a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (KKÁT) karbantartási utasításainak kidolgozása, illetve átdolgozása volt. 2001-ben
az Atomix Kft.-hez kerültem, ahol a készülékes, armatúrás karbantartási utasítások
felülvizsgálatát végeztem. 2001-ben, még
mindig az Atomix alkalmazásában, előkészítő mérnök lettem a fővízköri berendezés
csoportban. 2002-ben kerültem a Paksi
Atomerőmű Zrt.-hez, berendezésmérnök
munkakörbe, ahol a fővízköri berendezések
karbantartásának előkészítésében vettem
részt, majd vezető berendezésmérnöki feladatokat láttam el. 2009. január 1-jétől kerültem a jelenlegi beosztásomba, berendezéstechnológia-vezető munkakörbe.

– Bemutatná röviden a napi tevékenységüket? Melyek a legfőbb feladataik?
– Csoportunk a karbantartási és a berendezésszintű átalakítási munkák kivitelezéséhez készít gyártás-, valamint szerelés- és
hegesztéstechnológiákat. Ez a fő tevékenységünk, de szinte valamennyi, forgácsolással
és hegesztéssel kapcsolatos műszaki kérdés
valamilyen módon vagy valamilyen mértékben érint bennünket. Amennyire kapacitásunk engedi, támogatjuk a PA Zrt. felelős
hegesztőmérnökének, valamint a gmo berendezésmérnökeinek munkáját.

– Jelentős mértékben kivették részüket a
2003-as üzemzavari események elhárításában is. Mi volt pontosan a feladatuk?
– A 2. blokki üzemanyag-tisztítás során
bekövetkezett üzemzavart követően a blokk
1. sz. aknája a benne maradt üzemanyag-

munkahelyemre – az elko megszűnésével,
2005-ben kerültem.

– Melyek a feladataid? Mit takar, lényegét tekintve, az előkészítés vezetői
munkakör? Milyen jellegű munkák,
illetve előkészítések tartoznak hozzád?
– A rutinfeladataim a következők: a heti operatív és főjavításos ciklikus munkák
előkészítése és ütemezése, munkavolumen ellenőrzése, egyeztetése; részvétel az
főjavítás értékelések elkészítésében; kar-

– A mi szervezetünk esetében gyakorlatilag napi kapcsolatot kell tartanunk a kaig
és az üvig szervezeteivel, de szintén napi
mindennapos egyeztetést, munkakapcsolatot kell tartanunk az engedélyeztetés kapcsán az mo-val, a beszerzések, szerződések
ügyében a logfo szervezeteivel. Gyakorlatilag könnyebb lenne felsorolni azon szervezeteket – ha van olyan egyáltalán –, amelyekkel nincs kapcsolatunk, mint azokat,
akikkel van.

– Milyen szakmai tréningeken, képzéseken vesznek részt az osztály dolgozói?
Hogyan biztosított a készségek, ismeretek fejlesztése?

kat. Évente legalább 4-5 ilyen szakmai bemutatót szervezünk.

– Melyek az osztály távlati célkitűzései?
– Az üzemidő-hosszabbítás engedélykérelmének összeállításában a műszaki osztályoknak, így a gmo-nak is igen sok feladata
van, jelenleg a napi munka mellett ez adja a
legtöbb feladatot. Az egyre öregedő berendezések megszokott és elvárt műszaki színvonalon való megtartása nem kis kihívást jelent – nem csupán a mi szervezetünk számára. Ennek próbálunk a lehető legjobban
megfelelni.

– Mivel töltöd szívesen a szabadidődet?

– A leggyakrabban használt tréningpálya itt van mellettünk a „sárga” kerítésen
belül, azaz maga a négy blokk. Az osztály
dolgozói ezt napi szinten használják, hiszen gyakorlatilag majdnem minden meghibásodáshoz ki kell menniük a helyszínre. Ezenkívül a kollégák szakmai konferenciákon is részt vesznek. Természetesen
nem tud mindenki minden évben eljutni,
de a lehetőségekhez képest próbáljuk biztosítani a részvételt. Azok a szakcégek,
akikkel hosszabb távú együttműködés alakult ki az elmúlt évek során, 1-2 évente itt,
a telephelyünkön mutatják be újdonságai-

– Szeretem a kosárlabdát. Ha csak tehetem, az ASE meccseire kimegyek. Szívesen
„kapirgálok” a házunk körüli kiskertben is,
gondozom a gyümölcsfákat, egyebeket. A
családdal van egy közös „szenvedélyünk”,
ez a „kirakózás” (puzzle-k kirakása). A két
gyermekem is előszeretettel választja a tanulás mellé kikapcsolódásként. A nagyobb
lélegzetűeket felragasztjuk és bekereteztetjük. Jelenleg két 9000 darabos, két 5000 darabos és három 3000 darabos díszíti a lakás
falait és a mennyezetét, az egyik 9000 darabos ugyanis csak oda fért el.
Prancz Zoltán

– Mi jelenti a munkád során a legfőbb felelősséget?

– Milyen távlati elképzeléseid vannak
műszaki pályafutásodat illetően?

– A nukleáris biztonság. A gépészeti berendezések hibaelhárítása, átalakítása,
karbantartása kapcsán a nukleáris biztonságot minden esetben szem előtt kell
tartani. Berendezéstechnológia-vezetőként a szakterületi csoportok által elvégzett tevékenységek során az előírások,
szabályok betartásáért és betartatásáért
felelek.

– Az 1. blokki üzemidő-hosszabbítás előkészítése után az összegyűlt tapasztalatokat figyelembe véve sikeresen el kell végezni a
többi blokk üzemidő-hosszabbítását, amiben
szintén tevékenyen részt kívánok venni. Új
blokkok építése esetén a kivitelezési fázistól
a lehető legtöbbet szeretnék foglalkozni az új
blokkokkal a későbbi karbantartás-előkészítési feladatok szakszerű ellátása miatt, hiszen a „csikócsapat” ma is helyzeti előnyben
van a fiatalabb generációkkal szemben.

– Mit tartasz eddigi pályafutásod legnagyobb kihívásának?
– A legnagyobb szakmai kihívást számomra a 2003-ban történt, 2. blokki üzemzavar elhárítási feladatai jelentették. Az
üzemzavar-elhárítása során a folyamatos
előkészítési feladatokat láttuk el az akkor
kétfős fővízköri berendezés csoportban. A
hibafeltárás, valamint az üzemzavar-elhárítás folyamán a csoportunk készítette a
tevékenységek elvégzéséhez szükséges
munkaprogramokat. Az üzemzavar elhárítása után részt vettünk a 2. blokk töltetcseréjének előkészítésében is.

tisztító berendezés, valamint a meghibásodott üzemanyag-kazetták miatt a C30-as konténer fogadására nem volt alkalmas.
A blokk újraindításához szükség volt egy
olyan szerkezetre, mely lehetővé teszi az
üzemanyag-kazetták átrakógéppel történő
manipulációját, valamint biztosítja a C30-as
konténer elhelyezésének alternatív módját.
A szerkezetet az Erőterv Zrt. tervezte, a mi
csoportunk készítette hozzá a gyártástechnológiát, valamint a szerelés- és hegesztéstechnológiát. A kivitelezés - a szerkezet nagy
méretei miatt – a Pintér Műveknél történt,
viszont a feladat kényes mivolta miatt a csoportunk szinte folyamatos technológiafelügyeletet biztosított. Érdekes és egyben rendhagyó feladat volt számunkra is, és a kivitelező számára is. A nehézséget az jelentette,
hogy ausztenites anyagminőségű acélból
kellett legyártani ezt a nagyméretű szerke-

bantartási életrajzi dokumentációk értékelése, feldolgozása; gépész műszaki és
életrajzi adatbázisok felügyelete, aktualizálása; ciklikus karbantartási programok
felügyelete, adatgyűjtés és az adatok értékelése, aktualizálása. Ezeken túlmenően
további feladataim még az alábbiak: az
életrajzi és műszaki dokumentációk kezelésének felügyelete; gépész műszaki
adatbázis kezelése, ellenőrzése; különböző, a karbantartási munkák előkészítését
támogató statisztikák, jelentések, riportok
készítése.

– Ifjú családapaként bizonyára nem
unatkozol a szabadidődben sem.
– Igen, a rendelkezésemre álló szabadidőt a
családommal igyekszem tölteni. Két gyermekem van, Nóra Lili 8, Balázs fiam 12 éves.
Közös programokat, kirándulásokat szervezünk. Hobbiszinten horgászom, ahová a gyerekeket is igyekszem magammal vinni. Az
utóbbi hónapokban rátaláltam egy számomra ideális sportra, a fallabdára, amit aktívan szeretnék gyakorolni.
Prancz Zoltán

zetet, szigorú mérettűrésekkel, figyelembe
véve a hegesztés okozta deformációt, zsugorodást.
A gyártást követő ellenőrzések és terhelési próbák után a szerkezet sikeresen vizsgázott, ellátta a feladatát.

– Bemutatná, kérem a családját is?
– Nős vagyok, feleségem jelenleg gyesen
van. Két kislányunk van, egyik 5, a másik
másfél éves. Pakson élünk.

– Mi a hobbija, mivel tölti szabadidejét?
– A szabadidőm nagy részét leköti a családom, valamint a családi ház körüli tennivalók. Az ASE vitorlásklubjának vagyok a tagja, barátokkal, kollégákkal szoktunk vitorlázni, ha sikerül olyan időpontot találni,
amely mindenkinek alkalmas.
GYNYP

– Milyen speciális felkészültséget, készségeket igényel a munkád?
– A legfontosabb az általános gépész szakterületi felkészültséget, némi informatikai ismeretekkel megerősítve. Mivel részt vettem
a PassPort és az AS6 egyes moduljainak bevezetésében (munkairányítás, műszaki adatok kezelése), kulcsfelhasználói feladatokat is
el kell látnom ezeken a területeken. Gyakran
keresnek a kollégák AS6-tal kapcsolatos
problémákkal, ezeken próbálok segíteni vagy
közvetíteni az MVM Informatika felé.
(Folytatás a következő oldalon.)

6

2011. május

OSZTÁLYTABLÓ: GÉPÉSZ MŰSZAKI OSZTÁLY
(Folytatás az előző oldalról.)

– Mennyire fontos a kapcsolattartás, a jó
munkakapcsolat? Milyen szervezetekkel
tartasz kapcsolatot?
– A gyorsabb, pontosabb munkavégzés érdekében igyekszem mindenkivel jó munkakapcsolatot tartani, és az ésszerűség határain belül alkalmazkodni. Munkaköröm sajátosságaiból adódóan igen sok szervezettel vagyok kapcsolatban. A teljesség igénye nélkül:
munkatervezéssel, munkairányítással össze-

Dénes László csoportvezető
Az általános és
középiskolát Dunaújvárosban végezte, az egyetemi
diplomáját pedig
1986-ban Miskolcon, a Nehézipari
Műszaki Egyetem
Gépészmérnöki
Karán, a géptervező szakon szerezte. Ezt követően két évig
a dunaújvárosi papírgyárban dolgozott a
karbantartó szervezetet kiszolgáló tervező irodában.
– Mikor kerültél az erőműbe és a jelenlegi beosztásodba?
– 1988-ban kezdtem el dolgozni gépésztervezőként a paksi atomerőműben,
azóta is ugyanabban a gépészeti tervezéssel foglalkozó csoportban tevékenykedem, a szerkesztésen. A csoportunk pontos megnevezése ugyan többször is megváltozott az évtizedek során, az átszervezések kapcsán, de a vállalaton belül ezen
a néven vált ismertté. A szerkesztésen a
tervezés mellett tervellenőri feladatokat

Süle Károly
csoportvezető
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1989-ben végezett
a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar
folyamattervező
szakán okleveles
gépészmérnökként. 1989 szeptemberében, közvetlenül az egyetem befejezése után, pályakezdőként helyezkedett el a Paksi Atomerőmű Vállalat
minőségbiztosítási osztályán önálló mérnöki beosztásban.
– Kezdetben mivel foglalkoztál?
– Feladatom az akkor tervezett 1000
MW-os új blokkok forgógépei minőségbiztosítási rendszerének kidolgozása volt.
Az új blokkok létesítésével kapcsolatos
projektet azonban lezárták 1990 májusában, s az én feladatkörömet is módosították. Továbbra is az mbo-n maradtam, és a
betanulási folyamatokat követően a minőségbiztosítás különböző területén dolgoztam.

függésben szinte napi kapcsolatban vagyok a
társ-berendezésfelelősi szervezetekkel, a kioval, a karbantartási főosztály szervezeteivel.
Műszaki és életrajzi adatkezeléssel kapcsolatban például az rto-val, az MVMI-vel vagy a
dokumentációkezelés területén a dko-val.

adatbázisok naprakészsége közvetve befolyásolhatja a nukleáris biztonságot.

– Mi volt a legemlékezetesebb feladatod?
– Talán a PassPort bevezetése és az AS6
upgrade. A munkairányítás és a műszaki
adatok modulokban vettem részt. Ez teljesen más munkamódszereket követelt meg,
mint a jelenlegi munkám, hiszen részben
külső helyszínen, kötetlenebb munkaidőben
egy bevezető cég iránymutatásával történt a
munkavégzés. Voltak jó és kevésbé jó pilla-

– Mennyiben érinti a nukleáris biztonságot a feladatköröd?
– Közvetlenül talán kevésbé érinti, de a
munkatervezés minősége, a karbantartási
dokumentációk megfelelősége, műszaki

is elláttam, majd 2006-ban neveztek ki
csoportvezetőnek.
– A napi munkán kívül milyen egyéb szakmai tevékenységet folytattál korábban?
– Az ESZI-ben 1988-tól kezdve másfél
évtizeden keresztül oktattam a hallgatókat
óraadó tanárként gépelemek tárgyból. Az
erőműben dolgozó mérnökök közül sokan
itt ismertek meg, vagy éppen a szakdolgozatuk, illetve diplomatervük készítése kapcsán kerültek velem kapcsolatba, hiszen
félszáznál több esetben voltam konzulens
vagy bíráló. Az atomerőművön belül is
többször tartottam oktatást a szintentartó
képzések, tanfolyamok keretein belül.
Mivel nehéz az embernek elterelni a gondolatait munkahelyi problémákról, és munkaidőn kívül is jönnek elő jó ötletek, a kollégáimmal együtt számos díjazott alkotói pályázatban és megvalósított újítás elkészítésében vettem részt. A tervezési feladatok sürgős
megoldása érdekében számos tervezőszoftvert készítettem a számításigényes feladatokhoz. Ilyenek voltak a különböző alkatrészek, például fogazatok, tengelyek, csapágyak...
tervezései. A csőköteges hőcserélők hő- és
áramlástechnikai számításaival, karimakötések ellenőrzéseivel is sok időt töltöttem.

– Néhány év múlva váltottál, mely szakterületre kerültél át, és ott milyen tevékenységet folytattál?
– 1994 januárjától, az első nagy átszervezést követően, a műszaki igazgatóság
üzemellenőrzési osztályán állapotfelügyelő mérnöki, majd 1996 elejétől a gépészeti igazgatóság reaktor-karbantartó
osztály készülék-karbantartó üzem üzemvezetői beosztását töltöttem be. Tapasztalatszerzés tekintetében ez az időszak bizonyult számomra a leggazdagabbnak, hiszen egy körülbelül 50 fős üzem szakmai
és gazdasági irányítása mellett alkalmam
nyílt az üzem-karbantartási körébe tartozó technológiai berendezések teljes körű
(karbantartási, üzemeltetési) megismerésére. Mai napig hálás vagyok azoknak a
kollégáknak, akik önzetlenül segítettek
ezen ismeretek elsajátításában.
1997 végén kerültem a gépig gépészelőkészítési osztályára vezető mérnökként, mely 1998 elején alakult át gépész
műszaki osztállyá. Az osztály egyik célkitűzése a berendezésfelelősi háttér megteremtése volt a megfelelő létszámú, kiképzett és a szükséges jogosítvánnyal rendelkező szakembergárda felállításával. Eb-

Hazer György karbantartó
mûszerész
– Milyen képzettséggel, hogyan kerültél az
atomerőműbe?
– 1980 novemberében kerültem az atomerőműhöz mechanikai műszerész végzettséggel. A folyamatirányítási főosztály vezérléstechnikai csoportjánál dolgoztam mint üzembe helyező. A kötelező katonai szolgálatot követően helyeztek jelenlegi munkakörömbe.
– Hogyan emlékszel vissza a betanulás éveire?

– A betanulásom éveire szívesen emlékszem
vissza, hiszen olyan szakképzett kollégák segítettek, akik más erőművekben kellő üzembe helyezési és üzemeltetési tapasztalatokkal rendelkeztek. Munkaköröm betöltéséhez szükséges szakmai rutin megszerzésében nagyon készségesek voltak. Az összetartó és remek munkahelyi kollektíva rendkívüli segítséget nyújtott
számomra. Fiatalként izgalommal tekintettem
a rám váró feladatokra, kihívásként éltem meg
az atomerőmű bonyolult felépítésének, technológiájának a megismerését.
– Milyen feladatokat végeztek az atomerőműben?
– Az erőmű területén található összes villamos
hajtómű végálláskapcsoló-egységek, a kisnyomású és nagynyomású pneumatikus gyorszáró
vezérlőegységek ellenőrzése, karbantartása, javítása. Emellett a házi üzemű gőzrendszerek és fő-

– Jelenleg is folyik a gépész műszaki és
életrajzi adatbázisok AS6-ba történő integrálása és komplettírozása. Biztos vagyok
benne, hogy ez a jövőben is fog még munkát
adni. Idén kívánjuk a műszaki felülvizsgálati
tervek kezelését AS6-ban megvalósítani, ami

ján a tervezési feladatok száma évről
évre átlagosan 15 százalékkal emelkedett. Ez jól mutatja, hogy folyamatosan
növekszik az öregedő blokkok karbantartásigénye. A tíz évvel ezelőttihez képest egy tervezőnek átlagosan már kétszer annyi számú feladatot kell megoldani. Az alkalmazott tervezőszoftvereknek, a nagyobb teljesítményű számítógépeknek, de elsősorban a tervezők egyre nagyobb tapasztalatának és
elkötelezettségének köszönhetően sikerült a lényegesen megnövekedett feladatokat ellátni.

ben az időszakban tevékenyen részt vettem a berendezésmérnökök hatósági jogosító vizsgához szükséges oktatási, vizsgatematika kidolgozásában és oktatási
anyagok készítésében. 1999-ben sikeres
berendezésmérnöki hatósági jogosító
vizsgát tettem. 2000 januárjától, egy újabb
átszervezést követően, a műszaki igazgatóságon működő gépész műszaki osztályon az állapotfelügyeleti és berendezéstechnológiai csoport csoportvezető berendezés mérnökként dolgoztam.

szerek fizikai állapotvizsgálatainak ütemezése, programok készítése, a programok
végrehajtásának koordinálása, a berendezésszintű beruházási költségből megvalósuló átalakítások előkészítése a fejlesztési
javaslat/terv elkészítésével, jóváhagyatásával és az elvi átalakítási/átalakítási engedélyezési dokumentáció elkészíttetésével, engedélyeztetésével, valamint további
feladatunk a más szervezetek által készíttetett átalakítási engedélyezési dokumentációk szakterületi engedélyezése.
Mi biztosítjuk, alvállalkozó bevonásával, a paksi atomerőmű nyomástartó berendezéseinek és csővezetékeinek időszakos műszaki biztonságtechnikai vizsgálataihoz szükséges vizsgálati dokumentumait, a Műszaki Felülvizsgálati Terveket. Közismert néven az MFT-k rendszeres felülvizsgálatát, szükség szerinti
módosítását vagy készítését és engedélyeztetését az Erbe Zrt. szakértőinek hathatós közreműködésével végezzük.

– Bemutatnád röviden a napi tevékenységedet? Melyek a főbb feladataid?
– Jelenleg a műszaki igazgatóság gmo
műszaki változáskezelési csoport csoportvezetői teendőit látom el. A csoport feladatai közé tartozik a gépésztechnológiai rend-

gőz biztonsági szelepek működtető szekrények
felügyeletét, hivatalos próbázását is mi végezzük.
– Számos nagyobb lélegzetvételű munkád közül melyik jelentette a legnagyobb szakmai
kihívást?
– A szekunder technológiai rendszerek szintszabályozását végző szabályzó armatúra hajtó-
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Az atomerőművi szakmákat bemutató sorozat
ban ezúttal az armatúra- és csővezeték-karbantartó osztály hajtómű-karbantartó csoporton belül a karbantartó műszerész tevékenységét ismerhetjük meg.

– Mik a szakmai terveid a jövőre nézve?

– Bemutatnád röviden a csoportod tevékenységét? Melyek a legfőbb feladataitok?
– A szerkesztés az alkatrészek, karbantartási segédeszközök tervezésével,
valamint csővezetékek, berendezések és
ezek alkatrészeinek javításával, illetve
cseréjével foglalkozik elsősorban. Ezenkívül még meg kell említeni a csővezetéki
rendszerek tömörtelenségeinek üzemelés
alatti elhárításához szükséges tömítőszerszámok tervezését is.
11 fős csoportunk egy év alatt kilencszázat meghaladó számú tervezési megrendelőt kap, ezeknek a feladatoknak
csupán 10-12 százalékát adjuk tovább a
velünk szerződéses kapcsolatban álló
négy tervezőcégnek. A kiadott feladatok
jelentős részéhez nálunk nincs megfelelő szakember, például nincs nálunk: statikus, építész, villamos vagy éppen irányítástechnikai mérnök. A tervezési feladataink jelentős része tűzoltó munka
jellegű, aznap vagy egy-két napon belül
már készen kell lenniük. Emiatt a sürgős
feladatokban a budapesti székhelyű tervezőcégek csak korlátozottan tudnak
részt venni.
A munkákról még el kell mondani,
hogy az utóbbi 4-5 év statisztikája alap-

– Mikor kerültél a jelenlegi beosztásodba?
– 2004-ben egy kis kitérővel a PA Zrt.
Hosszú Távú Működés- és Hatékonyságfejlesztési Programjában vettem részt műszaki szakértői beosztásban, majd 2005
elején újra visszakerültem a gmo-ra, s
ugyanebben a beosztásban dolgozom a
mai napig.

Szakmák az atomerőmûben

natok, nem minden sikerült úgy és olyan
terjedelemben, ahogy szerettük volna. A felhasználók sem fogadták határtalan lelkesedéssel az új integrált rendszert.

– Milyen jelentős munkákat emelnél ki
az elmúlt időszakból?
– A szerkesztés kiemelkedő tevékenységet végzett az erőmű karbantartási munkálatainak támogatásában. Erre példaként
meg lehet említeni a 2003-ban a 2. blokk 1.
sz. aknájával kapcsolatos tervezési feladatokat. Ekkor a szerkesztés tervezőinek az
egyik fele a másik három blokk működőképességéhez szükséges tervezéseket végezte,
öt-hat tervező pedig hónapokig szinte csak
a 2. blokki feladatokkal foglalkozott. Itt meg
kell említeni az 1. sz. akna körüli eszközök
telepítését: a neutronfluxus- és egyéb ellen-

– Milyen szakmai terveid vannak a jövőre nézve?
– Amennyiben döntés születik az erőmű
belátható időn belüli bővítéséről, tevékenyen
szeretnék részt venni a létesítési folyamat-

mű fékmágnes cseréje, de a boxi munkakörnyezetben végzett gyorszárók cseréje is kihívás
volt. Az ilyen típusú munkák komoly előkészítést, fegyelmezett munkavégzést és hatékony
csapatmunkát követelnek meg valamennyi, a
munkákban részt vevő szervezet dolgozójától.

– Miben látod szakmád szépségét?
– Az atomerőművi rendszerek
folyamatos korszerűsítése révén,
a technológiai rendszerekbe beépítendő új berendezések szakszerű szervizelése, javítása egyedi technológiával és kellő szakmai rutin birtokában hajtható
végre. Ez a szakismeretek folyamatos szinten tartását, megújítását igényli, ugyanakkor éppen ez
adja a mindennapi munkánk változatosságát, dinamikusságát.
– Mi a csoport legnagyobb feladata az év hátralévő részében?

nagyobb volumenű munka lesz. Ennél távolabbi tervem egyelőre nincs.

– Család? Szabadidő?
– Szabadidőmet többnyire és legszívesebben családom körében töltöm. Öt- és kilencéves gyerekeim még nagyon igénylik a közös
programokat – szerencsére. Ezenkívül szívesen sportolok, kerékpározom, evezek. A jó idő
beálltával a mig-es sárkányhajócsapattal heti rendszerességgel „edzünk” a csónakházban, illetve a Dunán.
Prancz Zoltán

őrzőmérésekhez, a szivattyúk telepítéséhez,
valamint az elszíváshoz szükséges eszközök megtervezését. A kárelhárítási munkák
inaktív körülmények közötti begyakorlásához elkészítettük az elhíresült tisztítótartály
kiviteli terveit is, amit ezután az eredetivel
azonos méretben legyártottak. Ezt a tudomásom szerint, majd meg lehet tekinteni a
szeptemberben megnyíló múzeumban.
– Milyen elismerésekben részesültél?
– A 2. blokki üzemzavar elhárítása kapcsán kifejtett tevékenységemért 2003-ban
vezérigazgatói dicséretet kaptam. 2010ben megkaptam az atomerőmű legjelentősebb kitüntetését, a Céggyűrűt. Ezt
sem csupán a saját munkám elismerésének tartom, hanem ebben benne van
a szerkesztés összes dolgozójának a
munkája is.
– Mi a hobbid, mivel töltöd szabadidődet?
– Szabadidőmben szívesen olvasgatok, valamint a hétvégi horgászatok is
hozzátartoznak a munka közben felgyülemlett feszültség oldásához. Ezt a
célt szolgálják az évközi utazgatások és
a nyaralások is. Kedvenc helyem a görög
tengerpart.
GYNYP

ban. Úgy gondolom, hogy egy mérnök számára az egyik legnagyobb kihívás egy új
atomerőmű építése, üzembe helyezése, és az
eddigi erőműves tapasztalataimmal hatékonyan tudnám segíteni ezt a munkát.
– Bemutatnád, kérlek, a családodat is?
– Nős vagyok, két gyermekem van. Feleségem szintén az erőműben dolgozott,
jelenleg nyugdíjas. Nagyobbik lányom
Bonyhádon, a Petőfi Sándor gimnázium
tanulója, most éppen az érettségi vizsga
„mérhetetlen terhével” küzd. Kisebbik lányom Pakson tanul, ötödikes a Bezerédj
Általános Iskolában.
– Mi a hobbid, mivel töltöd szabadidődet?
– Szabadidőm elsődlegesen a családomé.
Igyekszünk közös programokat szervezni,
szívesen túrázunk, kerékpározunk. Családi házban lakunk, és a kertészkedés az én
reszortom. Egy lelkes kis kosárlabdacsapat
tagjaként rendszeresen játszom a városi kosárlabda-bajnokságban. Kedvenc időtöltésem az olvasás, a magyarság őstörténetével,
kultúrájával, hitvilágával kapcsolatos irodalom érdekel, illetve a mai kor társadalmi
problémáit feltáró és arra választ adni próbáló műveket olvasom szívesen. GYNYP

– A főjavítás időszakának karbantartási munkái mellett a 2. blokkon a főgőz-vezérlőszekrény
kiváltása korszerű PC-53-ra.
– Mit tudhatunk meg kedvenc hobbidról és a
családodról?
– Fiatal korom óta szeretem a labdarúgást,
mind a mai napig amatőr szinten focizom. Szabadidőmet szívesen töltöm dunai környezetben
csónakázással, az élővilág megismerésével.
Nyáron a baráti társasággal közösen eltöltött
szabadtéri programokat és főzéseket szeretem
a leginkább.
A családom kapcsán örömmel tölt el, hogy a
szakmám szeretetét át tudtam örökíteni a nagyobbik fiamra, hiszen hozzám hasonló munkát
végez ő is. Műszerészként dolgozik az atomerőműben, mint külsős szerződéses munkavállaló.
A kisebb fiam pedig technológus. Paksi születésű vagyok, így a családtagjaimmal és barátaimmal szinte naponta találkozhatok.
BR
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A Mûszaki Alkotói Pályázat nyertesei – 5. rész
Lapunkban folyamatosan ízelítõt
adunk a pályázat díjazott alkotásaiból. A szerzõk nyilatkoznak közös
mûvükrõl, és bemutatkoznak olvasóink elõtt. Ez alkalommal a dicséretben részesültek közül kettõn a sor.

tunk. Ezek a mûszerek az üzemelés késõbbi fázisában is telepíthetõk, a monitorozó rendszer kiépíthetõ – az élettartamhosszabbítást biztonságosabbá tenné.
Még a nehezen vizsgálható betonszerkezetek korróziójára is van kifejlesztett
mûszer. Az éves szinten elõforduló
tömörtelenségek megszüntetésére alkalmazott kaut-szerszámok, a gumilapos
szorítókötések a korrózió jelenlétére utalnak és enyhén növekvõ tendenciát mutatnak.
A szerzõ egy próbarendszer kiépítését
javasolja, hogy jobban megismerhetõ legyen az alkalmazás elõnyös oldala.

Általában a fémek a
környezet hatására,
kémiai, elektrokémiai reakció következtében a felületrõl
kiinduló tönkremenetelét jelenti a korrózió, melynek sokféle formája van (felületi, lyuk és rés,
Szente András
kristályközi...). Néha különbözõ anyagú fémszerkezetek érintkezésekor jelentkezik (réz-acél, cink-acél). Az eredeti
konstrukció átalakításával csökkenthetõ,
kiküszöbölhetõ.
Mivel közvetlenül nem szemrevételezhetjük az erõmû teljes külsõ és belsõ felületét, a korrózió mértékérõl speciális
mérõmûszerekkel megbizonyosodhaFOTÓK: GYULAI

Szente András, iüo, üzemkiszolgálási
csoport, üzemvitelitechnológia-vezetõ.
– A megyében, Udvariban születtem
1965-ben. Az általános iskolát helyben, illetve Gyönkön, a középiskolát Szekszárdon végeztem a Rózsa Ferenc Szakközépiskolában. Budapesten diplomáztam villamos üzemmérnökként a Kandó Kálmán Mûszaki Fõiskolán. A kötelezõ katonai szolgálat után mûszer-karbantartónak vettek fel a PAV-hoz 1988-ban. Szolgálatvezetõ, üzemvezetõ lettem 1995-tõl,
majd 2007-tõl dolgozom jelenlegi beosztásomban, és egyben az osztályvezetõt is
helyettesítem.

A Tanuszoda ködtelenítõ
rendszerének felújítása
A Paksi Atomerõmû Zrt. tulajdonában
lévõ, 1989-ben épített Tanuszoda medencetéri komfortkövetelményeit kielégítõ új
ködtelenítõ és légvezetési rendszer újratervezése volt a feladatom.
Napjainkban az egyre növekvõ energiaárak az üzemeltetési költségekre jelentõsen kihatnak, ezért nem volt közöm-

bös a beépítendõ ködtelenítõ típusa, valamint a légvezetési rendszer hatékonysága. A tervezett berendezések energiahatékonyság szempontjából a lehetõ legoptimálisabban, a mindenkori terhelési igényeknek megfelelõen tudnak mûködni a
nap 24 órájában.
A tervezés során megvizsgáltam a meglévõ épületszerkezetek, beépített villamos
berendezések energetikai jellemzõit, a
légtechnikai rendszer áramlás- és hõtechnikai, valamint akusztikai paramétereit,
azok mûszaki állapotát.
Az új rendszer komplex kiviteli tervdokumentációban került kidolgozásra.

FOTÓ: WOLLNER PÁL

Korróziómonitorozó
rendszer

Nõs vagyok, 3 gyermekem van. A fiam is
itt dolgozik már ügyeletes mûszerészként.

Munkám során
próbáltam minden
részletre kiterjedõen megvizsgálni az
egyes rendszerelemekkel elérhetõ
hatásokat mûszaki, gazdasági és
környezetvédelmi
szempontokból.

Bernáth Lajos

Bernáth Lajos, szgfo, létesítményüzemeltetés, osztályvezetõ.
– A pécsi Pollack Mihály Mûszaki Fõiskolán végeztem épületgépész üzemmérnök szakon 1995-ben, késõbb a Miskolci
Egyetem Dunaújvárosi Fõiskolai Karán
hegesztõ szakmérnöki diplomát szereztem 2000-ben, majd a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem okleveles gépészmérnöki szakát is elvégeztem 2010-ben. A PA Zrt. szolgáltatási osztályára 2006-ban kerültem mint elõkészítõ mérnök, késõbb üzemvezetõvé, majd a
2011-ben létrejött létesítményüzemeltetési osztály osztályvezetõjévé neveztek ki.
Feladatom a nem technológiai épületek,
létesítmények üzemeltetési, karbantartási és beruházási feladatainak irányítása.
Pakson élek feleségemmel, 10 éves lányommal és 6 éves fiammal.
gyulai

A turbina kisnyomású forgórészeinek átlapátozása
Az 1. blokk ez évi fõjavítása keretében sor került az 1. számú turbina
kisnyomású forgórészeinek 5. fokozati átlapátozására. A kapcsolódó
munkákról a téma illetékes szakembere, Jantner József vezetõ berendezésmérnök adott átfogó tájékoztatást.

kozati lapátcsere óta minden évben mind
a négy blokkon elvégzésre kerül az utolsó
fokozati lapátok húrhosszmérése. Több
blokkon volt már szükség a 90 mm
húrhossz alatti lapátok cseréjére (eredeti
méret körülbelül 105 mm) a további biztonságos üzemelés érdekében.

– Átalakítást jelent-e az átlapátozás,
érint-e konstrukciós kérdéseket, vagy
javításról van szó?

– Melyek voltak a munka elõzményei?
Mi tette szükségessé az átlapátozást?

– Az átlapátozás javítást takar. A turbina eredeti gyártója által szállított, az
eredetiekkel teljesen azonos típusú lapátokat építettünk be. A javítás keretében
mégis újdonságot jelent, és a korábbi lapátcserékhez képest egyfajta szakmai
kuriózumot, hogy ipari kísérlet keretében az eredeti lapáttípuson próbálunk ki
többféle, a korábbitól eltérõ élvédelmi
megoldást. Ehhez elõzõleg különféle
bevonatolt és kombinált élvédelmi megoldásokat kutattunk fel.

– Összefoglalóan az mondható, hogy az
5. fokozati futólapátok élettartama, a turbinákon elvégzett teljesítménynöveléses rekonstrukciókat követõen nem az elvárásoknak megfelelõen alakult. Ennek lehetséges
okát abban látjuk, hogy a turbinalapátokon
eredetileg alkalmazott fémszórásos
élvédelem hosszú távon nem felel meg a teljesítménynövelés után alkalmazott üzemviteli paramétereknek, azaz a korábbiaknál
nagyobb gõzmennyiségnek. Az OAO Turboatom a K-220-44 típusú turbinák kisnyomású 5. fokozati lapátjait 30 éves élettartamra tervezte, ugyanakkor elõírta a 20
éves üzemidõt követõ ellenõrzést. A 2005.
évi 3. blokki nem tervezett, eróziós kopásból származó, részleges kisnyomású 5. fo-

– Milyen fõbb mûveleteket ölelt fel a
munka?
– Átfogóan a turbina-forgórészek és az
új lapátok szigorú feltételeknek megfelelõ elszállítását a paksi atomerõmû üzemi

bi lapát kiszerelése nélkül cserélhetõ legyen), valamint ebbe a forgórészbe kellett
beszerelni a gyártó által fémszórásos technológiával élvédett többi lapátot is (a többi lapát nagyfrekvenciás és fémszórásos
kombinált élvédelemmel van ellátva). A
beépítendõ, eltérõ élvédelemmel rendelkezõ kísérleti lapátok a többi lapáttal teljesen
azonos geometriájúak.
Az átlapátozást követõen 3000 ford.
/perc fordulatszámon, vákuumkamrában
el kellett végezni a forgórész dinamikus
balanszírozását, valamint 3360 ford./perc
fordulatszámon az 1 percig tartó túlpörgetést. Az utolsó balanszírozást követõen a
csapágyrezgés amplitúdóértéke 3000 fordulat/perc fordulatszámon nem haladhatta meg az 5 µm értéket, és a csapágyak dinamikus reakcióereje a balanszírozást követõen nem lehetett nagyobb 5000 N-nál.
A teljes munkafolyamat a már összeszerelt 1. sz. turbina terhelésfelvétele utáni rezgésméréssel zárul.

– Ki, illetve milyen szervezet végezte
el a munkát?
– A teljes ki- és belapátozást a TURBOATOM szakértõinek közremûködésével a GENERAL TURBO telephelyén, az

Sugárveszélyes munka zajos környezetben

A nemzetközi gyakorlatot és a helyi tapasztalatokat is figyelembe véve a paksi
atomerõmû 2002-ben vezette be az ellenõrzött zónában a teljes körû operatív dozimetriai ellenõrzést. Elektronikus dózismérõt korábban is kellett viselnie azoknak, akik dozimetriai engedélyes munkát végeztek, vagy csak rövidebb idõre
vendégként, látogatóként, esetleg alkalomszerû munkavégzõként léptek be az
ellenõrzött zónába. Az eszköz használatával kapcsolatosan Antus Andrea vezetõ
sugárvédelmi mérnöktõl érdeklõdtem.

– Az év elején a portálon megjelent
egy közlemény a zajos térben végzett
sugárveszélyes munka esetén használhatõ eszközrõl. Mi volt az oka az
eszköz bevezetésének?

FOTÓK: BODAJKI

– Milyen haszna van az operatív dózismérõk teljes körû viselésének?
– Annak eredményeként, hogy minden
munkavállalónak viselni kell sugárveszélyes
munka során elektronikus dózismérõt, mindenki számára naprakész információ áll rendelkezésre az aznap kapott dózisterhelésérõl. Ezek az adatok az ellenõrzött zóna elhagyása elõtt, amikor a termináloknál szétrendeljük a dózismérõt a
belépõkártyától, bekerülnek az AS6 Dozimetriai moduljának személyi dozimetriairészébe. A továbbiakban ez a rendszer figyeli, hogy senki ne kapjon a nemzetközi és hazai szabályozásokban meghatározott korlátokat meghaladó sugárterhelést.

területérõl az átlapátozás helyszínére,
majd visszaszállítását, valamint magát az
átlapozást. Az átlapozás a következõ fõbb
mûveletekbõl állt:
z A használt turbinalapátok eltávolítása a forrasztott bandázshuzalkötések és
lapáthézagoló lemezek oldását követõen.
z A forgórész-lapáthorony tisztítása,
ellenõrzése és anyagvizsgálata.
z A lapátkiosztásnak megfelelõ sorrendben az új lapátok felszerelése a forgórészre, megfelelõ vastagságú hézagolólemezek és új bandázscsövek, -rudak,
rögzítõgyûrûk felhasználásával.
z A zárólapát beszerelését követõen a
külsõ bandázs szükség szerinti hézagolása,
majd a bandázshézagolók és a bandázscsövek gyûrûinek ezüstforrasztásos rögzítése.
A kisnyomású II. forgórész (11SA21) lapátkiosztása során figyelembe kellett venni az élvédelemmel kapcsolatban már hivatkozott kísérletet, azaz hogy a forgórészbe eltérõ élvédelemmel rendelkezõ lapátok kerültek beépítésre, melyeket a forgórész belapátozása során utolsónak, egymás mellé kellett beszerelni (hogyha a kísérleti lapát nem váltaná be a hozzá fûzött
reményeket, akkor itt az erõmûben a töb-

– A sugárvédelmi szervezet felé több
visszajelzés érkezett arról, hogy egyes
munkáknál, ahol zajos munkakörülmények vannak, jár egy motor, mûködik
egy szivattyú, vágnak, fúrnak vagy csiszolnak, az elektronikus dózismérõk figyelmeztetõ hangjelzései nem hallhatók
rendesen. Ennek hatására és a zajos környezet miatt bekövetkezõ engedélyezett
dózisszint-túllépések elkerülése érdekében a dozimetriai osztály vásárolt olyan,
az elektronikus dózismérõkhöz kapcsolható kiegészítõ eszközt, amelyet zajos
körülmények között lehet használni. A
kiválasztásánál cél volt, hogy a már ismert, használatban lévõ elektronikus
dózismérõk egyik típusához illeszthetõ,
azzal összekapcsolható legyen, és ne
kelljen egy újabb típust bevezetni, az ehhez szükséges kiszolgáló rendszereket –
terminált, kiolvasót – telepíteni. Így találták meg az MGP típusú dózismérõkhöz csatlakoztatható kiegészítõ eszközt,
a PAM-1 (Personal Alarm Module) nevû
egységet.

– Hogyan kell szabályosan viselni a
PAM-1-et?

– Hogyan és mikor kell használni ezt
az eszközt?

– Ez a kiegészítõ eszköz önállóan nem
használható, csak a benne elhelyezett elektronikus dózismérõvel együtt üzemel. Ha
az alapdózismérõ által mért érték eléri a figyelmeztetõ szintet, akkor a PAM-1 riaszt,
erõteljesebb hang- és fényjelzést ad, valamint rezeg is. A dózismérõ és a PAM-1 helyes összeállítását a dozimetriai szolgálat elvégzi. Így abban az esetben, amikor a munkát olyan helyen kell majd elvégezni, ahol
az elektronikus dózismérõ hangjelzése a
környezõ berendezések, gépek, eszközök,
szerszámok vagy bármilyen egyéb zajforrás miatt várhatóan nem lesz hallható, a
munka megkezdése elõtt a dozimetriai szolgálatnak kell ezt jelezni, és õk adnak kiegészítõ eszközzel összeszerelt dózismérõt.

– Az eszköz felvételére vonatkozó szabály a 2010. év végén hatályba lépett
Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat 13.
verziójában került rögzítésre. Dozimetriai
engedélyes munka esetén a felelõs munkavezetõ, folyosói összerendelés esetén a
munkavállaló tudja kérni a kiegészítõ eszközzel összeszerelt dózismérõt, hiszen õ
ismeri a munkavégzés körülményeit, illetve azt, hogy zajos térben fognak-e munkát végezni. Viselése az elektronikus dózismérõhöz hasonlóan történik. Az overall egyik bal oldali zsebében kell viselni
vagy tartótasakban az overallon belül.
Kedvezõbb, ha a zsebben helyezzük el,
hiszen az közelebb van a testfelülethez
és jobban érzékelhetõ a figyelmeztetõ
szintek elérésekor a rezgés. A bevezetett
eszköz növeli tehát a munkavégzõ biztonságát zajos környezetben.

– Mit kell tenni, ha jelez a
dózismérõnk?
– Nagyon fontos az is, hogy
a dózismérõ jelzésekor megtegyük a szükséges intézkedéseket. Valójában mindegy,
hogy az engedélyezett dózis-

Ovit Zrt. alvállalkozójaként a GENERAL
TURBO végezte, pontosan meghatározott
és szerzõdésben rögzített átlapátozási
technológia szerint.

– Mikor kerülhet sor az említett ipari
kísérlet, a különféle élvédelmi megoldások megfelelõségének kiértékelésére? Mik a tervek az eredményekkel
kapcsolatban?
– Mivel a lapátok húrhosszmérése minden fõjavításon elvégzésre kerül, így folyamatosan figyelemmel kísérhetjük a lapátok állapotát. Az ipari kísérlet végleges
kiértékelését – vagyis a legmegfelelõbb
élvédelmi technológia kiválasztását – arra az idõpontra kell elvégezni, amelytõl
számítva elegendõ idõ áll rendelkezésre
a következõ lapátcseréhez szükséges lapátkészletnek ezzel az élvédelmi technológiával történõ legyártására. A többi
blokkon (2–4.) a folyamatosan végzett
húrhosszmérésektõl függõen lehet szükség hasonló lapátcserére, illetve a 3. blokkon várhatóan a 2017. évi fõjavításon kerül erre sor. Így, figyelembe véve a lapátgyártás idõszükségletét, a kísérletnek
2015-re kell eredményre vezetnie.
Prancz Zoltán

szint bizonyos százalékának elérése
vagy a munkaterület magas dózisteljesítmény-szintje miatt jelez, a munkát
fel kell függeszteni és a munkaterületet
el kell hagyni. Jelezni kell a munkavezetõnek, a dozimetriai szolgálatnak.
Ezek a jelzések ugyanis arra utalnak,
hogy az elõzetesen várt, tervezett értékektõl eltérõ sugárzási viszonyok vannak, ennek javítására, sugárvédelmi és
munkaszervezési intézkedések bevezetésére van szükség.
Ezekre az eszközökre azért kell vigyáznunk, mert saját védelmünket szolgálják,
helyes használatukkal, fokozott figyelésükkel elkerülhetõk az indokolatlan többlet-sugárterhelések. A munkavállalók személyi dozimetriai ellenõrzése akkor mûködik jól, ha õk is betartják a sugárvédelmi elõírásokat, figyelnek a dózismérõk
hangjelzéseire, és megteszik a szükséges
intézkedéseket, vagyis mindenki a saját
sugárvédelméért felelõs.
Lovásziné Anna
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Majális – 2011
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A 2011. évi majális ünnepségen
átadott díjak
Cégünk életében a május 1-je, a majális nemcsak a felhõtlen kikapcsolódásról, a sport- és
ügyességi versenyekrõl, vetélkedõkrõl, a fõzésrõl, a közösségi, kulturális programokról,
hanem a kiemelkedõ munkateljesítményt
nyújtó munkavállalók ünneplésérõl, elismerésérõl is szól. Az ünnepségen három díjazási formában nyilvánult meg a munkatársak
tevékenységének elismerése.
Elsõként cégünk legrégebbi munkáltatói
kitüntetése, az Atomerõmû Kiváló Karbantartója díj került átadásra, melyet a Paksi

Atomerõmû Zrt. karbantartási igazgatósága
2000-ben alapított a karbantartás területén
kiemelkedõ teljesítményt nyújtó szakemberek munkájának erkölcsi és anyagi megbecsüléseként.
Ezt követõen az üzemviteli igazgatóság által 2005-ben alapított, az üzemviteli területen
kiemelkedõ, példamutató teljesítményt nyújtó szakemberek munkájának erkölcsi és
anyagi kitüntetését szolgáló Atomerõmû Kiváló Üzemeltetõje díjak kerültek átadásra.
Végül, a kitüntetések alapításának kronoló-

giáját követve, a legfrissebb kitüntetések átadása következett. A 2010. január 1-jei hatállyal bevezetésre került Igazgatósági Nívódíj, a korábbi hagyományokra támaszkodó,
az elismerési gyakorlatot megtartva kialakított egy olyan megbecsülési formát, amely valamennyi atomerõmûvi munkavállalóra kiterjed. Az Igazgatósági Nívódíj évente jutalmazza a kiemelkedõ munkateljesítményt
nyújtó munkatársakat.
Gratulálunk kitüntetett munkatársainknak!

FOTÓK: BODAJKI ÁKOS

Atomerõmû Kiváló Karbantartója díj: 10 fõ
Ferencz András
Horváth Gábor Zoltán
Kertész László
Kiss Sándor
Kovács József
Pántya János
Rompos Gábor
Tamás Zsuzsanna
Tóth István
Turgonyi Gábor

nukleáris vezetõ szerelõ
karbantartási mûszaki ellenõr
technológus
szbv-szerelõ
mûvezetõ
vezetõ szerelõ
karbantartó villanyszerelõ
csoportvezetõ
mûszerész
reaktor-karbantartó mûszakvezetõ

turbina- és forgógép-karbantartó osztály
armatúra- és csõvezeték-karbantartó osztály
turbina- és forgógép-karbantartó osztály
biztonsági rendszer osztály
gépész szerviz osztály
építészeti és szakipari szerviz osztály
villamos karbantartó osztály
digitális rendszerek osztály
automatika osztály
reaktor- és készülék-karbantartó osztály

Atomerõmû Kiváló Üzemeltetõje díj: 20 fõ
Bolla Lajos
Felnagy László
Gugolya András
Huszák Zoltán
Kardos Sándor
Kern László
Kis Gábor
Kis Zoltán
Kiss Zsolt
Kovács Attila
Lapis József
Lévai Bertalan
Mácsik László
Nagy Péter
Nagy Tibor
Németh László
Páskuly Gyula
Sápi Zsolt
Vajda Sándor
Vörös István

primer köri gépész
szolgálatvezetõ
szolgálatvezetõ
vezetõ átrakógép-operátor
szolgálatvezetõ
mûvezetõ
szolgálatvezetõ
szolgálatvezetõ
reaktoroperátor
fõgépész
mûvezetõ
turbinafõgépész
dozimetrikus
turbinaoperátor
mûvezetõ
vezetõ elektrikus
blokkügyeletes
mûvezetõ
turbinagépész
elektrikus

reaktorosztály
külsõ technológiai osztály
reaktorosztály
nukleáris fûtõanyag üzem
vegyészeti fõosztály
külsõ technológiai osztály
villamos üzemviteli osztály
turbinaosztály
reaktorosztály
külsõ technológiai osztály
villamos üzemviteli osztály
turbinaosztály
dozimetriai osztály
turbinaosztály
irányítástechnikai üzemviteli osztály
villamos üzemviteli osztály
üzemirányítási osztály
irányítástechnikai üzemviteli osztály
turbinaosztály
villamos üzemviteli osztály

Igazgatósági Nívódíj:
VEZÉRIGAZGATÓ, VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES, KAPACITÁSBÕVÍTÉSI IGAZGATÓSÁG: 3 fõ

Dr. Katona Tamás János tudományos tanácsadó
Klippel Éva
titkárnõ
Mercz Zsolt
létesítményfelelõs

kapacitásbõvítési igazgatóság
vezérigazgató-helyettes
mûszaki igazgatóság

HUMÁNIGAZGATÓSÁG: 5 fõ

Határ Irén
Kaszás Kálmán
Kerekesné Kajári Tünde
Királyné Zanathy Krisztina
Ruffné Márkus Kinga

költséggazdálkodási ügyintézõ
csoportvezetõ
csoportvezetõ
csoportvezetõ
csoportvezetõ

Bajsz József
Dobó József István
Kiss Mihály
Mátyási László
Varju Attila
Virág Sándor

fõosztályvezetõ
fõtechnológus
üzemvezetõ
minõségfelügyelõ
osztályvezetõ
anyagvizsgáló

oktatási fõosztály
szimulátorosztály
humánigazgatóság
rekreációs központ
munka- és személyügyi osztály

BIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG: 6 fõ

minõségfelügyeleti fõosztály
biztonsági fõosztály
dozimetriai osztály
minõségellenõrzési osztály
üzemviteli biztonsági osztály
anyagvizsgálati osztály

ÜZEMVITELI IGAZGATÓSÁG: 7 fõ

Atomerőmű Kiváló Karbantartója díjban részesülők

Érsek Györgyné
Fodor Zoltán
Földesi János

mûszaki ügyintézõ
csoportvezetõ
fõkoordináló
Horváthné Adorján Rozália analitikus laboráns
Kácsor Zsolt
mûszakvezetõ
Kovács József
technológus
Lippai Zoltán
fõtechnológus

villamos üzemviteli osztály
üzemviteli osztály
karbantartás irányítási osztály
vegyészeti ellenõrzési osztály
radioaktívhulladék-kezelési osztály
vegyészeti technológiai osztály
üzemirányítási fõosztály

KARBANTARTÁSI IGAZGATÓSÁG: 8 fõ

Bucsiné Váczi Katalin
Kis Szabó Tibor
Korbely Béla
Makainé Szabó Ilona
Orbán Mihály
Pálfi János
Péter Lajos István
Ritter József

mûszaki ügyintézõ
technológiai vezetõ
technológus mérnök
koordinátor
önálló üzemvezetõ
üzemvezetõ
csoportvezetõ
üzemvezetõ

Ács György
Árki Zsolt
Árvay Tamás
Berkó János
Bódi László
Bukóczki János
Dobos Zoltán
Dr. Nemes Imre
Németh András Ferenc
Németh Ferenc
Reszler Béla

csoportvezetõ
vezetõ berendezésmérnök
csoportvezetõ
mûszaki fõszakértõ
beruházási programvezetõ
csoportvezetõ
vezetõ berendezésmérnök
osztályvezetõ
csoportvezetõ
vezetõ berendezésmérnök
osztályvezetõ

Gergely Judit Etel
Kern Zsuzsanna
Körmöczi Zoltán
Lukács András
Stier Istvánné
Vargáné Kovács Mária

nyomdai szerkesztõ
szerzõdéskötõ
csoportvezetõ
raktárvezetõ
csoportvezetõ
csoportvezetõ

villamos karbantartó osztály
biztonsági rendszer osztály
gépész szerviz osztály
digitális rendszerek osztály
metrológiai üzem
automatika osztály
híradástechnikai osztály
építészeti és szakipari szerviz osztály

MÛSZAKI IGAZGATÓSÁG: 11 fõ

rendszertechnikai osztály
gépész mûszaki osztály
villamos mûszaki osztály
mûszaki fõosztály
projekt fõosztály
dokumentációkezelési osztály
gépész mûszaki osztály
rendszertechnikai fõosztály
építészeti osztály
irányítástechnikai mûszaki osztály
projekttámogató osztály

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG: 6 fõ

Atomerőmű Kiváló Üzemeltetője díjban részesülők

Igazgatósági Nívódíj elismerésben részesülők

nyomdaüzem
beszerzési osztály
létesítmény üzemeltetési osztály
raktározási osztály
pénzügyi és számviteli osztály
kontrollingosztály
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SNETP, NULIFE, MMOTION
Az említett szervezetek Budapesten üléseztek 2011. március 21–24. között a Gellért Szállóban. Az összejövetel célja, hogy
tájékoztatást nyújtson az Európai Unió
FP7 keretprogramján belül megvalósuló,
nukleáris intézményeket érintõ kutatások és fejlesztések állapotáról, különös
tekintettel az ember-gép kapcsolatra. A
mûhelymunka egy állomása a mostani
összejövetel, melyet májusban prágai, júniusban párizsi, novemberben varsói követ. A találkozók utáni munkabizottsági
ülések lehetõséget nyújtottak az új együttmûködésen alapuló kutatási projektekhez kapcsolódásra.

A csütörtök délutáni záráskor a még mindig aktív 40-45 résztvevõ újra megköszönte azt, hogy a Paksi Atomerõmû Zrt. a Bay
Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány
közremûködésével a programok (volt,
hogy 7 szekció ülésezett párhuzamosan)
szervezésben igen komolyan részt vett. A
körülmények (Budapest, kiváló és viszonylag olcsó szálloda, jó házigazda) figyelembevételével az az elképzelés alakult ki a csapatban, hogy a tavaszi „ülésszakot” minden évben Budapesten rendezzék. A cikk elején ismertetett külön
projekteket a jövõben egy projektben öszszevonva célszerû mûködtetni, úgy, hogy
évente egy tavaszi és õszi összevont megbeszélésre kerülne sor.

Amit a címet alkotó
mozaikszavak takarnak
Az Európai Unió energiapolitikája a SETPlan (ellátásbiztonság, üvegházhatású
gázkibocsájtás csökkentése és a versenyképesség megõrzése), a vállalt elkötelezettségnek megfeleljen (2020-ra 20% üvegházhatású gázkibocsátás csökkentése, 20% energiamegtakarítás, 20% megújuló energiafelhasználás 1990-hez képest) a nukleáris
energiatermelés, a IV. generációs reaktortípus, zárt üzemanyagciklus kialakítására
egységes alapokon nyugvó kutatások öszszehangolására több mint 80 ipari és kutatóintézetbõl létrehozott egy nemzetközi
szervezetet: a SNETP-t.
SNETP – Sustainable Nuclear Energy
Technology Platform – Fenntartható
nukleáris energia technológiai platform.
Célkitûzések:
z A versenyképesség fenntartásához
a maghasadási technológiák, valamint
hosszú távú hulladékgazdálkodási megoldások kidolgozása 2020-ra.
z Új, IV. generációs referencia-atomreaktorok megépítése, maghasadásra épülõ villamosenergia-termelés hatásfokának növelése 2050-re.
A részletek tisztázására mintegy 80, a
témában érdekelt ipari, kutatási, felsõoktatási, biztonsági szervezet és az EU képviselõk jelenlétében ünnepélyes keretek
között 2007-ben megalakították az irányító és végrehajtó testületet: a NULIFE-t.
NULIFE – Nuclear plant
LIFE prediction – Atomerõmûélettartam-b
becslés
Meghatározták a célokat, a kutatási célokat és témákat a biztonságos és gazdaságos II. és III. generációs reaktorok jövõje érdekében. Ez a projekt része az EU keretprogramjának, és számos alprojektet
hozott létre:
2006 NESC, SCC, I&C, DMW, VERLIFE;

2009 LBB, MMOTION, PERFORM60;
2010 LONGLIFE, STYLE, ADVANCE,
HARMONICS, MOTHER, CABINET,
ACCEPPT
Egy sor K+F program már megkezdõdött. Kiemelt témakörök: hõfáradás, feszültségkorrózió, plattírozott anyagok tulajdonságai és az öregedéskezelés egyéb
kérdései, biztonsági tényezõk/bizonytalanságok, kárszakértés, feszültségek osztályozása. Alapvetõen a II. és III. generációs atomerõmûvi blokkok K+F feladatait
koordinálja a NULIFE. A szeptemberben
befejezõdõ projekt során az üzemeltetõk,
az ipar és kutatóbázisok kialakították azt
a szervezeti és jogi keretet, amely a következõ években az összehangolt munka feltételeit hivatott megteremteni. Az egyes
országokban (erõmûvekben) keletkezõ
K+F témajavaslatok hatékonyan és gyorsan párosíthatók a többi ország és erõmû
hasonló igényeivel, a feladat megoldására
alkalmas vállalkozókkal és a pénzügyi finanszírozás összehangolása is megoldottnak látszik a már lezárult, illetve futó projektek (szerzõdések) alapján. Mivel a
munkába és a felállt rendszerbe minden
európai atomerõmû üzemeltetõje, minden
jelentõs ipari vállalat és kutató intézmény
bekapcsolódott, illetve a VVER-blokkok
kapcsán Oroszország is részt vesz a munkában, ezért a komolyabb K+F munkát
igénylõ feladatokat érdemes „tesztelni” a
rendszerben. Várható, hogy lesznek partnerek a megoldásban. A paksi atomerõmû
több projektben is bekapcsolódott az elmúlt években. Direkt részvétel a kutatásokban nem célszerû, így a hazai kutatóintézetek bevonásával választjuk ki azokat
a témákat, amelyek eredményei valószínûleg jó hatásfokkal adaptálhatók Pakson.

MMOTION – Man-M
Machine-O
Organization
Through Innovative Orientations
for Nuclear – Ember-ggép-sszervezet
irányításfejlesztése nukleáris
intézmények számára.
Elsõsorban biztonsági szempontok hívták életre a projektet. Feladata, hogy elemezze a jelenlegi helyzetet, és a jövõbeni
tendenciákra vonatkozó ember-gép-szervezet és biztonsággal kapcsolatos szempontokat. Tegyen javaslatot egy európai
kutatási ütemterv alapján a 2010–2015
közötti idõszakra, melynek eredményeit a
II. és III. generációs blokkoknál felhasználnák. A projektben 11, nukleáris ipart meghatározó, zömmel európai partner vesz
részt – a munkájukat az EDF koordinálja
(2009. 01. 01.–2011. 12. 31.). A 26 kutatási témát 4 munkacsomagba sorolták:
1 - Jelenlegi gyakorlat felmérése,tapasztalatok és kitûzhetõ célok összegyûjtése.
2 - Biztonsági kultúra és gyakorlat felmérése, összegzése.
z Az integrált tervezés módszertana.
z Az emberi teljesítmény, a csapatmunka és képzés.
z Szervezet és menedzsment.
z Az emberi megbízhatóságelemzés és
az emberi tényezõ vizsgálati módszerek mennyiségi tényezõk.
3 - A javaslat kísérleti próbája – megvalósíthatóság igazolása.
4 - Integráció, a konszolidáció és terjesztése az ütemterv.

World Nuclear News
Jelentõs uránkészletek
Namíbiában
Egy végleges megvalósíthatósági tanulmány megerõsítette, hogy a Husab uránprojekt életképes, és a telephely a világ legnagyobb uránbányájává válhat. A programot tulajdonló Extract Resources cég szerint a tanulmány igazolta a telephely mûszaki és gazdasági fejlesztésének életképességét. A dokumentum a világ ötödik legnagyobb lelõhelyeként jellemzi a telephelyet. Az elemzés szerint évente 15 millió
tonna uránérc termelhetõ ki két, egymástól elválasztott gödörbõl. Ezt a mennyiséget
– megfelelõ dúsítóban feldolgozva – évi
5770 tonna U3O8 állítható elõ. A jelenlegi
erõforrásokat figyelembe véve a tõkeigény
1480 milliárd amerikai dollárra becsülhetõ. Ebben van a kezdéshez szükséges jármûpark, a feldolgozóüzem és a szükséges
infrastruktúra. A talaj elõzetes lemûvelésének költségei és bizonyos járulékos üzemeltetési költségek ezt 1659 milliárdra növelhetik. A termelési költség 63 USD/kg
U3O8 körül várható, de ez nem tartalmazza
a jogdíjakat, a marketinget és a szállítást.
Ezeket is figyelembe véve az ár 70 dollár körül alakulhat kilogrammonként.
Ezen alapvetések szerint a bánya tizenhat éven keresztül lesz üzemeltethetõ. Az
Extract cég azonban azzal is számol, hogy
újabb lelõhelyeket tud majd azonosítani,
és így kiterjesztheti a komplexum mûködési idejét. A cég belekezdett egy bányaoptimalizálási és nyersanyagforrás-kiterjesztési programba is, amelyben például
növelni kívánják a meddõanyagok visszaforgatási mutatóját, vagy a helyszínen kívánják elõállítani a feltárási folyamathoz
szükséges kénsavat. A vállalat ügyvezetõ
igazgatója fontos mérföldkõnek nevezte a
cég történetében a tanulmányt. Az eredmények azt bizonyítják, hogy a Husab telephely alkalmas arra, hogy a világ egyik
legnagyobb bányájává váljon. Mindez úgy
valósítható meg, hogy hagyományos és így
kevés kockázattal járó nyitott gödrös technológiát használhatnak, amit jól bevált
szállítási technológia szolgál ki. Namíbia

Bányászati és Energiaügyi Minisztériumához 2010 decemberében nyújtották be
a bányászati engedélykérelmet, 2011 januárjában a környezetvédelmi tárca már ki
is adta saját engedélyét. Természetesen
még további engedélyek szükségesek,
ezek megszerzése után 33 hónap alatt beindítható a projekt.

Üzenet a versenyautón
Simona De Silvestro
autóversenyzõ jelenleg az ötödik helyen áll a 2011. évi
IZOD IndyCar sorozat pontszerzõ versenyében. Kocsija a
HVM Racing csapatába tartozik, és támogatását az amerikai Entergy energiaszolgáltató biztosítja. Az autón a „Nuclear clean air energy” felirat szerepel, amellyel a tiszta levegõ biztosításának egyik lehetõségét sugallja a szponzor. A svájci születésû ifjú hölgy kocsijának oldalán látható
élénk dekoráció egy új irányzat a verseny
történetében, ugyanis nem egy támogatót
vagy egy terméket reklámoznak rajta. A
szezon kezdetekor mind a csapat tulajdonosa, mind a versenyzõ nagyon optimista volt
az üzenettel kapcsolatban.
A verseny történelme során láttuk, hogy
az hogyan lépi túl a társadalmi korlátokat,
és ez egy új gondolkodás elõtt nyithatja
meg az utat. Úgy gondoljuk, hogy amit
most teszünk, az egy jó lépés ezen az úton
– nyilatkozta Keith Wiggins tulajdonos.
Nem lehetnék semmire büszkébb annál,
mint hogy az Entergy céget képviselem, és
személyes szószólója lehetek a tiszta és
biztonságos nukleáris energiának – tette
hozzá a versenyzõnõ. Az Entergy az Egyesült Államok második legnagyobb nukleáris termelõje, tizenkét blokkot üzemeltet
különbözõ telephelyeken.
(Forrás: World Nuclear News,
2011. április) Varga József

Ebben a szerteágazó nagy munkában
mi, magyarok is részt veszünk (KFKI,
Atomki, PA Zrt., Bay Zoltán Alapítvány),
így az eredmények majd rendelkezésünkre állnak, de addig is figyelemmel kísérhetjük az eseményeket a honlapokon és
a nyilvános üléseken.
Dr. Pinczés János, Gyulai János

Nuclear Engineering International
A Rolls-Royce nyert
a cseh tenderen
A cég Civil Nuclear SAS of France nevû
leányvállalata nyerte azt a ÈEZ által kiírt pályázatot, amelynek keretében a
Dukovany atomerõmûnek nyújtanak
élettartam-gazdálkodási szolgáltatásokat. A szerzõdés értéke 18 millió euró. A
szolgáltatások kiterjednek a meghoszszabbított üzemidõre vonatkozó mûszaki segítségnyújtásra, illetve az elavuló
tartalék alkatrészek meghatározására és
azok kijavítására, esetleg bizonyos új tartalék alkatrészek szállítására a SPINLIE3 irányítástechnikai rendszer esetében.
A cég az elmúlt idõszakban hasonló szolgáltatásokat végzett Bulgária, Litvánia,
Románia, Szlovákia és Ukrajna nukleáris létesítményeiben.

Teljesítménynövelés
a Laguna Verde
atomerõmûben
Az Iberdrola Engineering and
Construction sikeresen befejezte a
mexikói Laguna Verde atomerõmû modernizálását. A kétblokkos, forralóvizes
erõmû egységei eredetileg 682 megawattot produkáltak, de a sorozatos fejlesztéseknek köszönhetõen teljesítményük 820 MW-ra nõtt. Az üzemanyagcseréket követõen mindkét blokkot sikeresen a hálózatra kapcsolták. Az elvégzett egyéb módosításoknak köszönhetõ-

en nincs akadálya az üzemidõ negyven
évre való növelésének sem. (Az egységek 1990-ben, illetve 1995-ben kezdték
meg kereskedelmi üzemüket. Sajnos a
cikk nem számol be konkrét tevékenységekrõl.) A vállalkozó 2007 elején nyerte meg a projekt megvalósításnak jogát,
a bekerülési összeg meghaladta a 600
millió amerikai dollárt.

Az ACR-1000 típus készen
áll a hatósági vizsgálatra
Az AECL új CANDU-projektje eljutott
ahhoz a végsõ fázishoz, hogy a típus tervét önkéntesen vizsgálatra nyújtsák be
Kanada nukleáris hatóságához (CNSC).
A típus fõbb jellegzetességei: könnyûvizes hûtés, nehézvizes moderálás, dúsított urán üzemanyag és 1165 megawatt
villamos teljesítmény. A mûszaki és biztonsági felülvizsgálat célja, hogy meghatározza azokat a korlátokat, amelyek
meghiúsítanák az engedélyeztetés folyamatát. Jelenleg úgy tûnik, hogy nincsenek ilyenek. Azonban 2009-ben On-

tario állam kormányzata elutasította egy
ilyen blokk építését a Darlington telephelyen, elsõsorban pénzügyi okokra hivatkozva. Most azonban úgy tûnik, hogy
a döntéshozók hajlandók újragondolni
az ügyet.
A kérvényezõ által benyújtott elõzetes
dokumentumok vizsgálata 2008 áprilisában kezdõdött, majd a hatóság egyre részletesebb mûszaki leírást követelt tõlük. A
CNSC ugyanakkor azt is jelezte, hogy az
engedélyezési eljáráshoz még részletesebb adatszolgáltatást követelnek majd
meg. Az elsõ vizsgálati fázis 2008. december 31-én fejezõdött be. Az alapvetõ tervezési korlátok azonosítására vonatkozó
második fázis 2009. augusztus 31-én zárult (nem találtak semmit). A vizsgálatok
eredményei egyértelmûen pozitívak voltak. A hatóság által vizsgált tizenegy fejezet közül ötben kielégítõ módszertant azonosítottak. Ezek az alábbiak voltak: a
rendszerek és az összetevõk meghatározása, az üzem közbeni megelõzõ karbantartás, a súlyos balesetek kezelése, a valószínûségi biztonsági elemzés és a hagyományos biztonsági értékelés. Habár a
hatósági összefoglaló jelentésben a másik hat fejezetre sem jelent meg negatív
észrevétel, a tervezésre való engedély
megszerzése egy nagyobb terjedelmû
munkát igényel majd.
(Forrás: Nuclear Engineering International, 2011. április)
Varga József

Eljutott szerkesztőségünkhöz egy kiadvány,
mely Marie Curie munkásságát, életét mutatja be. A kiadványról bővebben a következő számukban írunk, ez alkalommal egy kis
ismertetést adunk róla.
A tartalmas összefoglaló kiadvány, melyet
Szlazas Witold dolgozott ki, végigkíséri Maria

Curie életét. Ízelítőt ad ifjúkoráról, tanulmányairól, családi életéről, munkásságáról.
Marie Curie, leánynevén Maria Skłodowska
lengyel fizikus, 1867-ben Varsóban született,
1898-ban felfedezte a polóniumot és rádiumot, 1903-ban fizikai Nobel-díjat, 1911-ben
kémiai Nobel-díj kapott.
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Fogasléckardosság-mérõ berendezés
A szabályozó és biztonságvédelmi (szbv)
eszközök a paksi atomerõmû biztonsági
rendszerének szerves részét képezik. A
karbantartási mûveletek ennek a biztonsági rendszernek állandó és megbízható
fenntartását szolgálják. Az Atomtörvényben (1996, 2000) is rögzített biztonságvédelmi elõírások minél tökéletesebb betartásában az üzemfenntartási és karbantartási mûveletek fontos szerepet játszanak.
A karbantartási feladatok teljesítésének két oldala van, egyrészt a reaktorbeli részegységek folyamatos felügyelete és
üzembiztonságának megõrzése, de legalább olyan fontos a karbantartásban
részt vevõ szakemberek figyelmének, készenlétének folyamatos fenntartása, és
az eszközök, berendezések szabványban
elõírt állapotának állandó felügyelete és
ellenõrzése, amely rendkívül komoly kihívás. Az erre szolgáló eszközöket, berendezéseket folyamatosan tökéletesíteni és fejleszteni szükséges.
A következõkben az ellenõrzõ eszközök egyikét, egy új fejlesztésû berendezést említünk meg: a reaktorokban a neutronfluxus szabályozását végzõ, neutronelnyelõ rudakat mozgató fogazott rudak
egyenességét (kardosságát) vizsgáló berendezést.
A neutronfluxust szabályozó rudakat
beállító fogazott rudak hossza 3200 mm,
átmérõje D=50 mm, kis hõtágulású ötvözött acélból készülnek. A rúd egyenessége különlegesen kritikus a neutronfluxus-szabályozási mûvelet biztonsága
szempontjából, ezért a fogazott rudakat
idõszakonként karbantartják, és egy ellenõrzési protokoll szerint a rúd kardosságát meg kell mérni. Az elméleti középvonaltól megengedett eltérés (kardosság)
mértéke a teljes hosszon mindössze 0,5
mm lehet, ennek ellenõrzése egy speciális kardosságmérõ berendezés kifejlesztését igényelte, amely a fogazott rudat annak teljes hosszában két síkban (késõbb
tetszõleges számú további síkokban)
megméri, és kellõ biztonsággal kimutatja az elméleti középvonaltól a megengedettnél nagyobb eltérést. A feladat elvég-

zésére a paksi atomerõmû egy olyan kardosságmérõ berendezést fejlesztetett ki
és gyártatott le két példányban, amely
nagyfelbontású kamera és nagy fényerejû megvilágító elemek alkalmazásával a
fogazott rudat annak teljes hosszában végigméri, és egy fixen felszerelt referenciaélhez képest kiszámítja a rúd középvonalának eltérését.
A kamera és a megvilágító egység egy
600 mm hosszú vízszintes hordozókarra
van felszerelve, amelyet egy precíziós lineáris egység (Rollon gyártmányú A553070 típus) mozgat 100 mm/sec sebességgel egy 3,6 m magas 80-as zárt szelvénybõl álló tartóoszlopon. Haladás közben készülnek a mérõkamera felvételei összesen 77 darab. A felvételek során a
kamera optikája a mérendõ rúd középvonalára fókuszál. A lineáris egységet egy
léptetõmotorral hajtjuk, amellyel beállítható a hordozókar sebessége, a léptetõimpulzusok számával pontosan meghatá-

rozható a kar pillanatnyi magassági pozíciója, továbbá a pálya végein pontos,
gyors megállást tesz lehetõvé. A munkadarab új mérési pozícióba történõ forgatását egy fogazott szíjjal felszerelt második léptetõmotor végzi fogaskerék-áttételen keresztül. A kamerák mindkét irányban, felfelé és lefelé haladva is mérnek a
gazdaságos idõkihasználás érdekében.
Az optimális rezgésmentes vezetés érdekében a kamerát és a megvilágító egységet hordozó karon lévõ támasztógörgõ
egy merev profilra támaszkodva halad
végig.
A kamera felbontóképessége úgy van
beállítva, hogy egy vízszintes vonalon
egy 80 mm-es szakaszt lát. A kamera
felbontása 1280 pixel, így 1 pixel 0,0625
mm-nek felel meg, azaz 1 mm-t 16 pixel
ábrázol, az optikai felbontás a mérés során 62.5 µm, ami a megengedett eltérésnek a nyolcada, így az eltérési hiba
és annak helye nagy pontossággal kimutatható.
A kamera által felvett képek egy számítógépbe jutnak, ahol a kiértékelés
történik.
Élkeresõ programok (fekete-fehér átmenetek keresése) mérik folyamatosan a
képen a referenciaél és a fogasrúd távolságát. Tekintve, hogy a referenciaél hoszszú és nem végtelenül merev, ezért bizonyos idõközönként kalibrációra van
szükség. A kalibrálás alkalmával a mérési pontokon eltároljuk a referencia eltérését az ideálistól, és ezzel korrigáljuk a
mérést. A mérés eredménye és a számított eltérés a felvétel során folyamatosan
megjelenik a számítógép képernyõjén és
egyúttal láthatjuk az aktuális képet is. A
mérési ciklus végén jegyzõkönyv készül.
Mód van minden egyes rúd azonosítójának rögzítésére a mérés indítása elõtt.
A berendezés a következõ üzemmódokban mûködik: mérés, kalibrálás, forgatás, tesztelés.
A padlózattól származó rezgéseket állítható magasságú gumírozott géplábak
csillapítják. A vízszintezés a csavaros
géplábak beállításával történik.
Oláh József

Egy géniusz ifjúkora
Emlékezés a Neumann János emlékkiállítás kapcsán
Az „Egy géniusz ifjúkora” címmel
jött létre a Neumann János emlékkiállítás a Magyar Mûszaki és Közlekedési Múzeum és a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság közös szervezésében. A megnyitót 2011. április 29-én tartották.
Neumann János 1903. december 28-án
született Budapesten, a Bajcsy-Zsilinszky
út 62. számú sarokházban. Édesapja, dr.
Neumann Miksa (1870–1929) pécsi ügyvéd volt, majd egy budapesti bankhoz került, melynek késõbb igazgatója lett. A jelentõs fejlõdés finanszírozásáért kapta Ferenc Józseftõl 1913-ban a nemességet és a
bárói rangot. Elõnevük, a margittai, feleségére utal (Kann Margit), a pajzson a három margaréta a három fiát (János, Mihály és Miklós) jelenti.
A család vagyoni megalapozása, anyagi jóléte az anyai ág, Kann Jakab kereskedõ (1845–1928) érdeme. Négyjegyû számokat osztott/szorzott – tárgyalás közben már kiszámolta a hasznát. Talán tõle
örökölhette fejszámoló képességét Neumann János. Legenda járt arról, hogy a korai elektronikus számológépek számításait õ maga ellenõrizte fejben, a gépekével azonos sebességgel.
A gyerekek már fiatalon németül és
franciául tanultak nevelõnõiktõl, késõbb a latint és az ógörögöt is elsajátították. Elõfordult, hogy János és édesapja ógörögül viccelõdtek egymással.
Neumann késõbb is szívesen idézett
görög klasszikusokat fejbõl. Neumann
Jánost szülei beíratták a híres Fasori
gimnáziumba. Ebbe az iskolába járt a
Nobel-díjas Wigner Jenõ (1963, fizikai)
és Harsányi János (1994, közgazdasági)
is, ahol mindhárman Rátz László tanár

úrtól tanultak matematikát. Az akkor
is már több mint 100 éves iskolának
több tanára a Tudományos Akadémia
tagja volt.

Neumann János 1921-ben beiratkozott
a Budapesti Tudományegyetem matematika szakára. Egyetemi évei alatt sokat
tartózkodott Berlinben, ahol Fritz Habertnél kémiát, Albert Einsteinnél statisztikus mechanikát és Erhardt Schmidtnél
matematikát hallgatott. Apja kívánságára
Neumann 1923-ban Zürichbe ment, hogy
a zürichi Szövetségi Mûszaki Egyetemen
vegyészetet tanuljon. Vegyészmérnöki
diplomáját 1925-ben szerezte, matematikából pedig egy évvel késõbb doktorált
Budapesten.
A kiállításon több személyes tárgy is szerepel Selmeczi György látványtervezõ
gyûjteményébõl (üvegablak, komód, kis
asztal, lovagló- és sétapálca), melyeket Neumann Miklós itthon jártakor azonosított.
Házuknál mindennaposak voltak a
vendégek – nemcsak tudósok, de mûvészek is, hazaiak és külföldiek egyaránt. A
pesti lakásból, ahol az akkori szokások
szerint együtt lakott több generáció, nyaranta sokat idõztek a nagypapa svábhegyi
nyaralójában is. Édesapja 1920-ban vett
és alakíttatott át egy villát a család igényeinek megfelelõen (Budán az Eötvös út
13–15.) Mára szinte restaurálva újjáépítette új tulajdonosa, az Interimport II. Kft.
A modern számítógép mûködési elveit papírra vetõ Neumann János életének
elsõ szakaszát eleveníti fel a Magyar Mûszaki és Közlekedési Múzeum idõszaki
kiállítása. A kiállítás bemutatja Neumann családjának iparmûvészeti szépségû, eredeti tárgyait, a látogató megismerheti azt a szellemi közeget, melyben
a géniusz nevelkedett. A kiállítást kiegészítõ életrajzi tablók szerzõje az elsõ magyar számítógép egyik építõje, Kovács
Gyõzõ, ki életmûvéért most kapott Hevesi Endre-díjat. A kiállítás csak június közepéig lesz látható.
gyulai

Az MNT elnöksége közgyûlést
elõkészítõ ülést tartott
A Magyar Nukleáris Társaság (MNT)
2011. április 21-én tartotta soron következõ elnökségi ülését az MTA KFKI Campusában Budapesten.
Az ülésen a fõ napirendi pont az MNT
2010. évi közhasznúsági jelentésének és
éves beszámolójának áttekintése volt,
amelyekrõl Holló Elõd elnök adott tájékoztatást. A dokumentumok szerint tavaly az
MNT tevékenysége, gazdálkodása megfelelõ,
pénzügyi helyzete kiegyensúlyozott volt. Az
összefoglalók szerint a
szakcsoportok is aktív,
tartalmas programokat valósítottak meg.
A jelentést és a beszámolót az elnökség
a felmerült kérdések megvitatása után
elfogadta.
A közhasznúsági jelentést és a 2011.
évi költségvetést az MNT éves beszámoló közgyûlésének kell jóváhagyni, melyre 2011. május 19-én 13.45-kor a PöyryErõterv Zrt. 1094 Budapest, Angyal u.
1–3. szám alatti székházának tanácstermében kerül sor. Az MNT megalakulásá-

nak 20. évfordulója alkalmából a közgyûlésen dr. Szatmáry Zoltán, az MNT elsõ
elnöke tart visszaemlékezõ elõadást.
Ezért különösen várják más szenior tagok, kollégák megjelenését, akik saját élményekkel tudnák még érdekesebbé tenni a rendezvényt. A közgyûlés állófogadással fejezõdik be.
Az elnökségi ülés egyik
fontos szakmai témája
volt a nukleáris szaktábor
szervezése. A tábor a fizika, a nukleáris energia
iránt érdeklõdõ középiskolások részére 2011. július 4–7. között kerül megrendezésre Gödön. A szaktábor szervezõje a tanári szakcsoport, kiemelten Mester
András. A hagyományoknak megfelelõen
a szervezõk több elismert nukleáris szakembert kívánnak meghívni elõadást tartani, a fiatalokat tájékoztatni.
Elhangzott, hogy választások után az
MNT tanári szakcsoport elnöke Újvári
Sándor, az év elején megalakult szenior
szakcsoporté pedig Faragó Péter lett.
Hadnagy

Az orvosbiológiai szakosztály
elsõ tudományos ülése
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (njszt) újjáalakult orvosbiológiai szakosztálya a Budapesti Mûszaki Egyetem Informatikai Intézetének
épületében tartotta meg elsõ ülését, ahol
dr. Surján György, az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet (ESKI) megbízott fõigazgatója ismertette az Amsterdami
Egyetemen megvédett doktori értekezését Orvosi kódrendszerek kultúrtörténeti kontextusban címmel.
Ez ugye nem érint bennünket közvetlenül, hacsak ki nem dõlünk a sorból –
de a karbantartás is egyfajta orvoslás. A
meghibásodások, javítások kódolt tárolása, feldolgozása, valamint az eddig
szövegesen tárolt adatokból algoritmusokkal kinyerhetõ adattartalom elemzése már gazdaságilag is jelentõs eredményeket hozhat. Használnak ilyen kódrendszert az erõmûben is, melyet átvett
a PassPort is, de nem elegendõen részletes, nincs visszacsatolva a statisztikai
elemzése a karbantartás-tervezéshez.

A más tudományágban alkalmazott
módszerek, azok buktatói tanulságosak lehetnek számunkra is. Figyelemre méltó, hogy a rendszerezések, kódolások milyen régi eredetûek, azok korszakonként hogyan változtak. Vannak
nyelvspecifikus kódgyûjtemények, de
annál általánosabbra kellene törekedni. A németeknek bizonyosan van erre szabványuk is, mert volt a kezemben. Greifswaldban is voltak ilyen kódolási törekvések egy doktori értekezés kapcsán.
A kutatások szerint az egyes nyelvi
meghatározások körülbelül 150 év alatt
érthetetlenné válnak – Shakespeare mûveihez az angolok is szótárt használnak.
Áthidalnák a nyelvi problémákat a piktogramok. Pályázat formájában keresnek megoldást olyan jel vagy jelsorozat
készítésére, mely 40 000 év múlva is
egyértelmûen azt jelenti a nukleáris
hulladéktárolónál, hogy „veszélyes hulladék, ne bolygassák!”
gyulai

1NuclearPlace
Áremelkedés várható Németországban

Németország azon tervei, hogy felgyorsítják az atomerõmûvek termelésbõl történõ
kivonását, akár az elektromos áram árának 30 százalékos emelkedését is eredményezhetik – jelezte közleményében a
BDI német ipari lobbi. A hirtelenjében leállított nyolc reaktor tartós hiánya és a további blokkok 2018-ig történõ leállításának terve akár 70 euró/MWh értékre is
fellökheti az idei árakat – áll a lobbicég által a honlapján közölt tanulmányban. Az
ország Európa legnagyobb gazdaságával bír,
és a legnagyobb energiafelhasználás is jellemzi,
mégis az atomenergia kivonását fontolgatja a japán reaktorokat ért robbanásokkal kapcsolatban
felmerülõ
biztonsági
megfontolásoktól fûtve. A magasabb villamosenergia-árak fenyegetik a vegyipari és a fémipari cégeket, az erõmûveket
üzemeltetõk elveszíthetik telephelyeiket,
amelyek ráadásul jövedelmezõbbek is a
fosszilis tüzelõanyagú erõmûveknél – áll
a második legnagyobb energiaszolgáltató,
az RWE AG nyilatkozatában.
A kiszállás mintegy 33 milliárd eurós
járulékos költséget generálna 2020-ig,
amibõl az ipari és az egyéb fogyasztók
körülbelül 24 milliárdot fizetnének meg.
A szolgáltatóknak drágább energiatermelésre kellene átállniuk, megnõne a kereslet a szén-dioxid-kibocsátási engedélyek
iránt – állítja mindezeket a BDI nyilatkozata. Ez az érték akár 51 milliárdra is

emelkedhet, ha elapadnak a megújuló
energiaforrásokra és a villamosenergiahálózat fejlesztésére fordítható fejlesztések. Angela Merkel kancellár április 15-én
azt jelentette be, hogy júniusban terveket
fog benyújtani kormány felé a megújulók
teljesítményének növelésére, új hálózatok
építésére és a nukleáris energia fokozatos
kivonására – azonban nem határozta meg
az atomenergia leépítésének dátumát.
A lobbicég tanulmánya azt feltételezi,
hogy Németország nukleáris kapacitása 50 százalékkal való csökkentésének ellensúlyozására
rövid távú importszerzõdésekkel lehet csak válaszolni, illetve a maradék
szükségletet szén- és
földgáztüzelésû erõmûvekkel kell majd elõállítani. Ez 2018-ig
megemelné a német ipar CO2-kibocsátásának értékét körülbelül 282 millió tonnára, ami 28 százalékkal több a kormány
által tervezett értéknél. (Emlékezzünk arra, hogy 2010. szeptember 6-án jelent meg
hivatalos közlemény egy fontos döntésrõl. A német atomerõmûvek üzemidejét
koruktól függõen különbözõ mértékben,
de átlagosan 12 évvel hosszabbítják meg
– jelentette be Norbert Röttgen német környezetvédelmi miniszter a kormány maratoni, fél napon át tartó ülése után. A legidõsebb reaktor üzemidejét nyolc, a legfiatalabbét 14 évvel hosszabbítják meg.
(Forrás: 1NuclearPalce, 2011. április)
Varga József
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Hogyan töltik napjaikat az atomerõmû nyugdíjasai
„Minden napra jut valami elfoglaltság”

– Mikor került a társasághoz?
– 12 évig dolgoztam Budapesten egy víztornyokat építõ országos vízügyi építõipari vállalatnál, ahol a villamos részleg mûvezetõje voltam. A Paksi Atomerõmû Vállalathoz 1982. július 30-án nyertem felvételt, elõször villanyszerelõként és elektrotechnikusként a villamos tmk. üzemben,
majd 1993-tól a villamos karbantartási osztályon mûszaki ellenõrként dolgoztam egészen nyugdíjazásomig. A géptranszformátorok, valamint a teljes szabad tér összes
készülék-karbantartási feladatainak ütemezésére tervet készítettem, s ezek mûszaki ellenõrzéséért voltam felelõs.

– Mióta nyugdíjas?
– A társaságnál 18 évet
töltöttem el munkaviszonyban, 2000. év végén
vonultam nyugállományba.
– Van-e olyan munkahelyi élménye, amire szívesen emlékszik vissza?
– Sok szép munkahelyi
élményt és emléket õrzök.
Az egyik, amikor 1995ben Céggyûrût kaptam.
Mint utólag megtudtam, a
kollégáim, a vezetõim, a szakszervezet és
az Üzemi Tanács is támogatta kitüntetésemre a javaslatot. Ezt az eseményt, csak
úgy, mint a nyugdíjba vonulásomat a hozzám közel álló munkatársaimmal, jó hangulatban ünnepeltem meg.
– Hogyan telnek napjai, mivel foglalkozik?
– Minden napra jut valami elfoglaltság.
Nagy a ház, van virágos- és veteményes
kert, amelyben minden nap van tennivaló.
A családi háznál a felújítási munkákat saját kezûleg végzem el, én építettem a garázst és a napozóteraszt is. Szakképzettségembõl adódóan értek a villamos háztartá-

Pámer Ferenc (1941–2011)
Pámer Ferenc nyugdíjas kollégánk 2011. április 16-án, életének 70. évében, hosszan tartó betegség után paksi otthonában elhunyt. Györkönyben, 1941. július 2-án született. Középiskolai tanulmányait Szekszárdon, majd Pécsett végezte, építésztechnikus szakképzettséggel rendelkezett. 1986. június
30-án került felvételre a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. Az építészeti szakfőmérnökségen, valamint az építészeti műszaki
osztályon dolgozott. Műszaki ellenőri feladatainak ellátása során tapasztalatainak átadásával sokat segített fiatal kollégáinak. 1992. szeptember 1-jén kérte nyugdíjazását, az ezt megelőző években dokumentációkezelőként tevékenykedett. Pakson élt házastársával. Nyugdíjas éveit aktívan élte, kertészkedett és borkészítéssel is foglalkozott. Szívesen töltötte idejét családi körben, unokái társaságában. Betegségének nehéz időszakában családtagjai gondos ápolásában részesült.
A gyászoló család: felesége, lányai, vejei, unokái, a közeli rokonok, ismerősök, barátok és
volt kollégák 2011. április 20-án, a paksi evangélikus temetőben kísérték utolsó útjára.
Nyugdíjas munkatársunk emlékét a Paksi Atomerőmű Zrt. kollektívája megőrzi, nyugodjék
békében.
Kzné

Adamasky János (1947–2011)
Adamasky János, a PA Zrt. nyugdíjasa, életének 64. évében
2011. április 11-én a szekszárdi kórházban hunyt el.
1947. december 31-én született Budapesten. Szakmunkásképző iskolába járt, ahol szerszámkészítő szakképzettséget
szerzett. 1984. május 3-án lépett be a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. Az armatúra-karbantartó osztályon karbantartó lakatosként feladatai közé tartozott a csőtartók készítése és javítása. Kollégái csendes, nyugodt embernek ismerték, munkájára a gondosság és a pontosság volt jellemző. 2004. december 31-én vonult nyugállományba. Pakson lakott feleségével, nyugdíjas éveiben családja körében érezte jól magát. A négy fiúunoka közül a két kisebb felügyeletét, óvodából,
iskolából való kíséretét szívesen vállalta. Különös jelentőségű volt számára az unokákkal
eltöltött idő. Mélyen gyászolja felesége: Marika, lánya: Andrea és családja, mostohafia és
családja, akikkel nagyon jó kapcsolatot ápolt. Búcsúznak tőle a rokonok, barátok, szomszédok, ismerősök és a volt kollégák. 2011. április 15-én, a paksi Fehérvári úti temetőben
helyezték örök nyugalomba. A Paksi Atomerőmű Zrt. kollektívája – emlékét megőrizve – ezKzné
úton búcsúzik nyugdíjas kollégánktól.

2011. április 18-án, Pakson, életének 76. évében elhunyt Fazekas Lajosné (született Leiti Julianna) nyugdíjas kolléganőnk.
Nagymadarászon, 1935. augusztus 20-án született. A közgazdasági szakközépiskolát Székesfehérváron végezte. A Paksi Atomerőmű Vállalathoz 1976. augusztus 20-án munkaügyi csoportvezetőként nyert felvételt. Kiemelkedő szakmai tudásával és tapasztalatával a vállalat munkaügyi tevékenységének egyik alapítója. Határozott, szigorú és következetes, a cég iránt lojális, segítőkész és emberséges vezetője volt a munkaügyi szervezetnek.
1990. december 31-én vonult nyugállományba. Férjét 1994ben veszítette el, a nehéz időszakon szerető családja segítette át. Kedvelte a társaságot, szívesen járt az atomerőmű nyugdíjasklubjába. Szeretett kirándulni, színházi előadásokat látogatni. Egészségromlását követően olvasott és rejtvényt fejtett. Fájó szívvel búcsúznak gyermekei: Lajos és Ágnes, valamint házastársuk, unokája és dédunokája. A temetési szertartáson a
család, a rokonok, ismerősök, barátok és volt munkatársak 2011. április 21-én vettek végső
búcsút nyugdíjas kolléganőnktől. Emlékét a Paksi Atomerőmű Zrt. kollektívája megőrzi. Jucika, nyugodj békében!
Kzné

– Milyen módon jut információhoz az
erõmûrõl?
– Olvasom az Atomerõmû újságot, de
gyakran találkozom nyugdíjas kollégákkal
is, akikkel információt cserélünk. Volt
munkahelyemre is gyakran bejárok, a régi és a fiatal kollégákkal pedig a Sárgödör
téri pincesoron szoktunk összejöveteleket
tartani.
– Mit jelent önnek az atomerõmû?
– Büszke vagyok arra, hogy az atomerõmûben dolgozhattam. Nagy érdeklõdéssel
figyelem a változásokat, megnyugtató a vezetõk mindenkori nyilatkozata, miszerint
az atomerõmû mûködése során mindig a
biztonságra helyezik a legnagyobb hangsúlyt. Összességében szerencsés embernek érzem magam, hogy a paksi atomerõmû nyugdíjasa lehetek.
Kzné

A Delelõ Nyugdíjas-egyesület tagjai az elmúlt idõszakban is mozgalmas napokat
éltek. Március 23-án az Imsósi erdõben a
hóvirágmezõt és a csillagvirágokat tekintették meg egy túra alkalmával. Április
27-én szintén az Imsósi erdõben jártak,
akkor a gyöngyvirágos mezõt keresték
fel. A május 1-jei rossz idõt pótolva május
2-án egyik nyugdíjas társuk meghívására, annak tanyáján szalonnasütéssel egybekötött majálist tartottak.
A következõ nagyobb rendezvényük
május 21-én (szombaton) este lesz a Városi Mûvelõdési Központban, ahová várják
a városi és a dunakömlõdi nyugdíjasklub
tagjait is egy majálisi élõ zenés batyus
bálra, és amelyen szívesen látnak minden érdeklõdõt.
Wollner Pál

Hat dolog, amit mindig tudni akartunk az erõmû
kertjeirõl – de sosem kérdeztük meg
Taricskó Istvánt, a szolgáltatási osztály kertésztechnikusát kérdeztük a
tavaszi munkálatokról és a kertészet fõbb feladatairól. A beszélgetés
közben szóba került az árnyékos
parkolóhelyek kérdése, az árvácskák rejtélyes eltûnése és az erõmûves macskák mítosza is.

partnernek a kitoloncolásuk elõmozdítása érdekében, ez a kutatás
néha a kelleténél több idõt vesz
igénybe. Az üzemi területen tett kiruccanásukat követõen az állatok
biztos helyen várhatják egykori, illetve leendõ gazdáik érkezését.

1. KERTÉPÍTÕK

Taricskó István és munkatársai gondoskodnak arról, hogy munkával töltött napjainkat egy természetes, barátságos környezetben tölthessük. Munkájuk van bõven, télen
és nyáron egyaránt. Talán meglepõ, de éppen
a hideg évszak jelenti a nagyobb kihívást, ezáltal a többletmunkát a csapat számára. A növények egy részét ugyanis maguk nevelik az
üvegházban, ezek állandó felügyeletet igényelnek. A megfelelõ hõmérséklet, illetve
szellõztetés biztosítása miatt még hétvégén is
ügyeletet tartanak. Az üvegházban szõlõvirágból, petúniából és vincaból idén összesen
150 ezer palántát neveltek. Ezenkívül még tátika, kakastaréj, büdöske és kenderpakóca
kerül az egynyári növényeknek szánt összesen 12 ezer m2 területre és a 138 darab virágládába. A tervezés során figyelemmel kell
lenni az eltérõ talajtípusokra, emellett külön
kihívást jelent a szeles, huzatos helyek beültetése. A kertészet gondoskodik mindezek
mellett az utakról, járdákról és a parkolókról
is. A betonrengeteget a lehetõségekhez mérten igyekeznek minél több fa ültetésével zöldebbé tenni, legutóbb lombhullató páfrányfenyõkkel (Ginkgo biloba) – ezáltal növelve az
árnyékos parkolóhelyek számát.
2. A NAGY ÁRVÁCSKA-HADMÛVELET

Fazekas Lajosné (1935–2011)

seként szervezési feladatokat végzek. A
közel 370 nyugdíjas szakszervezeti tag öszszetartására és mozgósítására egy összekötõ hálózatot alakítottunk ki. Legfontosabb
feladatunk a kapcsolattartás és a nyugdíjas társaink egyéni problémáinak megoldásához a segítségnyújtás. Szakszervezeti
munkám elismeréseként 2009-ben „50
éves szakszervezeti tagság” emlékplakettet
kaptam, melynek õszintén örültem.

si gépekhez, így a család
és a szomszédok, barátok
meghibásodott kisgépeit
szívesen megjavítom.
Egyik lányom a férjével
Svájcban él, a fiam még
egyedülálló, a kisebbik
lányom pedig a férjével és
két unokámmal Budapesten lakik. A feleségemnek mind a négy gyermeke és a tíz unoka Paks
közigazgatási területén
lakik. Szerencsés találkozás volt a feleségemmel,
mert a gyermekei és az unokái is nagyon
közel kerültek hozzám, az egész család békességben, szeretetben és egyetértésben
él. A segítségnyújtás kölcsönös, nekem sokat jelent és jó érezni a törõdésüket és gondoskodásukat. Ha szükség van rám, segítek nekik építkezésnél vagy villamos szerelési munkáknál. Az unokákkal is szívesen foglalkozom, tanítom õket fizikára,
kémiára, vagy éppen a magyar helyesírásra. Emellett vannak szabadidõs programjaim is. Tagja vagyok az atomerõmû nyugdíjasklub egyesületének. Az egyesület szervezésében voltam Balatonfüreden, ahol egy
kellemes hetet töltöttünk el. A Padosz
nyugdíjastagozatának vezetõhelyette-

Azért, hogy a hidegebb idõkben is virágáradatban gyönyörködhessünk, elõször az
idõjárás viszontagságait viszonylag jól viselõ árvácskák kerülnek a virágágyásokba. Korábbi évek tapasztalata azt mutatja, hogy a
gyönyörû, színpompás virágok egyik napról a másikra történõ eltávolítása igen nagy
visszhangot vált ki a dolgozók körében.
Mindez azonban szükségszerû. Miután már
elkezdtek hervadni, a lehulló szirmokat csak
nehezen lehet eltakarítani az ágyásokból, a
lehangoló látványról pedig inkább ne is be-

5. MACSKÁS MÍTOSZ

FOTÓK: BODAJKI ÁKOS

Vida Györgyöt paksi otthonában látogattam meg. Az óvárosban 1995-ben vásárolt családi házba, annak felújítása
után, 1996-ban költöztek feleségével.
Korábban mindketten éltek házasságban, így a hét gyermekkel és tizenkét
unokával akkora lett a család, hogy
megfelelõ fogadásuk és elhelyezésük érdekében további lakrészekkel bõvítették
a házat. Feleségét az elmúlt évben veszítette el, elmondása szerint nem érzi magát egyedül, mert a gyermekek és az
unokák segítik az együtt töltött szép napok és közös emlékek õrzésében.

Delelõprogramok

széljünk. Vigasztalódjunk a tudattal, hogy a
helyüket még szebb és színesebb virágok
veszik át!
3. AMIRE KÜLÖNÖSEN BÜSZKÉK
LEHETÜNK: AZ MVM-ES LOGÓ

Évek óta láthatjuk az irodaépület elõtt, a
citrom- és narancssárga, illetve kék virágokból életre keltett logót. Azonban amilyen
nagyszerû az ötlet, olyan bonyolult a megvalósítása. A virágfajták kiválasztásánál figyelembe kellett venni a várható élettartamot és
azt is, milyen magasra nõnek. Így esett a választás a büdöskére és a kenderpakócára.
Az üvegházban termesztett növények közül
csak az azonos árnyalatú és méretû virágok
kerülhetnek be a kompozícióba, így egyetlen
példány sem ronthatja el az összehatást. Válogatni lehet, hiszen a 75 ezer büdöske és 12
ezer kenderpakóca palántából késõbb is van
lehetõség a pótlásra.

Terjed a dolgozók között egy legenda, mely szerint a macskák jelenléte nemcsak hogy megengedett,
de egyenesen kívánatos az erõmû
területén. A mendemonda szerint
az õ feladatuk a rágcsálóállomány
elszaporodásának megakadályozása, s mint ilyenek, hasznos tagjai a
munkavállalói kollektívának, tartásukról erre kijelölt munkavállalók
gondoskodnak. Nos, jelentjük: a
macskás mítosz ezennel megdõlt. Az állati
esélyegyenlõség nevében sorsuk a kutyákéhoz hasonlóan alakul – pályafutásukat az
erõmû kerítésein kívül kénytelenek folytatni.
6. ZÖLDEK VAGYUNK
– KÍVÜL-BELÜL

Már a betévedt állatokkal való bánásmód
is megmutatja, mennyire humánus az erõmû hozzáállása az élõvilágot illetõen. Nyugodt szívvel állíthatjuk, hogy a kertépítés
minden mozzanata a környezetvédelem
zászlaja alatt történik. Még a vakondoknak
is felkínálják a távozás lehetõségét. Ezirá-

4. HÍVATLAN VENDÉGEK

Az erõmû területén idõrõl idõre felbukkannak különféle állatok. A kistermetû rókák megtalálják az utat a kerítés résein át, s
bár õzekrõl is szólnak a hírek, a méretbeli
különbségek okán is nyugodtan kijelenthetjük, minden esetben a rácsokon kívül látták
õket. Azonban mindenki ismer valakit, aki
ismer valakit, aki látott egy kutyát a kerítés
innensõ oldalán kóvályogni. Ilyenkor a fõkertész értesíti az illetékes sintért, míg a biztonságiak a kamerák segítségével végigpásztázzák a területet, hogy minél elõbb megleljék a szõrös kis behatolókat. Mivel a kutyák
a legnagyobb jóindulattal sem nevezhetõk

nyú döntésüket ugyan megtámogatják a kihelyezett riasztókkal, a végeredmény azonban magáért beszél. Még a fákat, bokrokat
is megpróbálják minél nagyobb számban átültetni, ha egy esetleges építkezés miatt élõhelyük veszélybe kerülne.
Köszönjük Taricskó Istvánnak és munkatársainak a segítséget, valamint ezúton kívánunk munkájukhoz sok sikert!
-csa-
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– Mióta vagy az
atomerõmûnél?
– 1986. április 1jén kerültem a külsõ
technológiai osztályra gépészként. Azóta
is ugyanott, ebben a
beosztásban dolgozom. Az udvartéren
levõ épületek hõ- és
FOTÓ: BODAJKI ÁKOS klímaszolgáltatásáért felelek. Lehet, hogy van, akinek ez
furcsán hangzik, de én nagyon szeretem a
munkám, szeretek itt dolgozni. Úgy érzem,
ez köszönhetõ a mindenkori vezetésnek,
hisz az üzemviteli igazgatóságon mindig jó
volt a légkör.
Hozzánk tartozik az erõmûvi hûtöttvízrendszer, az erõmûvi hõellátás és hõközpontok, a tûzivíz- és oltórendszerek, valamint a csámpai ivóvíz, és részben a városi hõellátás. A legfontosabb viszont, hogy
észrevétlenül végezzük a dolgunk, mert ak-

A paksi siller nagykövete,
Kovács Mihály „fõpohárnok”
kor biztosan minden rendben van. Példa rá,
hogy 2007-ben vettük át a beszabályozatlanul, nem kielégítõen mûködtetett blokki
lépcsõházi fûtéseket, és a még nem a kezelésünkben lévõ rossz állapotú hõközpontokat. Sikerült az elképzeléseim szerint két
kollegám segítségével úgy felújítatni õket,
illetve a blokki lépcsõházakat beszabályozni, hogy ma már minden kielégítõen mûködik, de szinte alig vette észre valaki, tehát azt hiszem, ismét sikerült észrevétlenül
dolgozni.
– Mi a szenvedélyed és a hobbid?
– Több mindennel foglalkozom, több társadalmi tisztségem is van, többek között az
„Együtt a parlagfû ellen” Alapítványnál,
ahol már tizenhat éve vagyok kurátor. A katolikus egyházközségnél képviselõ, a PADOSZ-nál mb. fõbizalmi és a Sárgödör Téri
Présháztulajdonosok Egyesületénél alapító
tag vagyok. Tulajdonképpen Lovásziné Anna ötlete nyomán, 2001-ben Mayer Pista
barátommal karöltve indítottuk el ezt az
egyesületet.
Az egyesület vezetésében egy menedzser
szemléletû elnök van, Leber Ferenc. További tagok: Polgár Zoltán borbíró, Mayer István,

a legjobb paksi borász, Czink Dóra titkár, a
kancellár Hanol Ferencné és Kovács Sándor,
az ismert vállalkozó. Nagyon szép sikereket
értünk el az elmúlt években a Sárgödör tér
felvirágoztatásában, a kulturált borfogyasztás elterjesztésében, a borkészítés fejlesztésében, és borünnepeket rendeztünk. A paksi bor becsülete is kezd helyreállni! Nemzetközi versenyeken méretjük meg borainkat,
ahonnan rendszeresen „aranyesõvel” térünk haza. Azt gondolom, hogy boraink az
ország bármelyik asztalán megállják a helyüket, a város talán legsikeresebb egyesülete vagyunk, hiszen a nulláról, a semmibõl
hoztunk létre komoly értéket .
– Hogy lehet az, hogy a Sárgödör téri rendezvényeken gyakran poharat látni a kezedben, de te mégis mindig józan vagy?
– Nos, ez azért van, mert én már tíz éve
nem iszom bort, csak kóstolok. Szerintem
úgy lehet egy borról hitelesen beszélni, ha
az ember józan.
– Milyen rendezvényen lehet legközelebb találkozni veled?
– Az egyesületünk tízéves, és immár a
negyedik alkalommal rendezzük meg közösen a várossal június 3–4. között az or-

Ligakupa-gyõzelem

Bor Barna: ezüst az Eb-rõl

ta, hogy fehér kabátja bõ volt rá (az elsõ
négy összecsapásán kékben küzdött), ez
pedig jobb fogást biztosított legyõzõjének.
Térdét még óhatatlanul féltette az Eb ideje alatt, de ez teljesen természetes egy
szalagszakadás után.
Eredményével Bor Barna „megvédte”
tavaly megszerzett ezüstérmét, ami azért
is nagy szó, mert idén már két dzsúdós indulhatott nemzetenként minden súlycsoportban.
A másik paksi, a 81 kg-osok között induló Csoknyai László végig kiegyenlített,
több akciót is hozó meccsen török riválisától vereséget szenvedett, így nem jutott
a legjobb 16 közé.
Vöröss Endre

Negyedik helyen
zárt a kosárcsapat
Nem lehetünk maradéktalanul elégedettek az Atomerõmû SE férfikosárcsapatának rájátszásban nyújtott teljesítményével. Persze ha azt vesszük alapul, hogy az
idény elõtt a nyolc közé jutás is kétséges
volt, akkor az elõdöntõs szereplés kiharcolása nem lebecsülendõ.
A ZTE elleni negyeddöntõ vendégsikerrel kezdõdött, a Zalaegerszeg ugyanis az elsõ találkozón elvette a pályaelõnyt
az ASE-tól. A zalai folytatásban már jobban szerepelt a paksi gárda, gyõzött a
párharc második összecsapásán, így 1-1rõl folytatták a felek az atomvárosban a
négy közé jutásért. A korábban anyagi
gondok miatt meggyengült ZTE innen
kezdve megnehezíteni tudta csak a mieink továbbjutását. Az ASE ugyan behúzta a harmadik és a negyedik meccset is,
ám az ekkor aratott fölényes sikerek nem
tükrözték eléggé a látottakat. A piros-kékek jobban megszenvedtek ezeken a
meccseken annál, mintsem bárki is hátradõlhetett volna a lelátón. Az ASE 3-1gyel ment tovább, és következhetett az
Albacomp elleni elõdöntõ. Ebben a párharcban nem az ASE számított esélyes-

nek, annál azonban mindenki többet
várt, mint amit láttunk. Legtöbb esélye a
paksiaknak az elsõ mérkõzésen volt a
gyõzelemre, ekkor 52-51-re vezetett Horváth Imre együttese azok után, hogy idegenben több mint tízpontos hátrányból
talpra állt. Ekkor azonban a játékosok
rossz megoldásokat választottak, teret
adtak a riválisnak, mely kihasználva a
mieink hibáit, pillanatok alatt elhúzott,
majd nyert is. A paksi folytatás elõtt felcsillant az esély az egyenlítésre, hiszen
az ellenfél addigi húzóembere sérülés miatt kiesett, ám nemhogy egyenlítés nem
lett az eset következménye, hanem egy,
még a fehérvári meccsnél is súlyosabb
vereség, mellyel gyakorlatilag eldõlt, ki
jut a fináléba. A harmadik, fehérvári öszszecsapáson aztán csak az elsõ negyedben volt szoros a mérkõzés, ezután már
nem volt egy súlycsoportban a két gárda.
Az Alba megérdemelten jutott 3-0-val
a döntõbe. Sajnos az ASE a bronzérmet
sem tudta megszerezni, miután a 3.
helyért vívott párharcban 2-0-ra kikapott
a Körmendtõl.
-vöröss-

Története legnagyobb sikerét érte el a Paksi
FC a Ligakupa elhódításával. Az 1952-ben
alapított klub 2006-ban került az élvonalba,
és a tudatos, szisztematikus munkának köszönhetõen egyre jobban szerepel az elsõ
osztályban.
A 2010–2011-es szezonban 26 fordulót követõen jelenleg második a zöld-fehér egylet,
és az elsõ serleg is megérkezett. A sorozatban
tavaly szintén finalista PFC akkor még alulmaradt a DVSC ellen, idén azonban már nem
volt gárda, mely megállíthatta volna a paksiakat. Az idegenbeli 2-1-es vereségre 3-0-ás
hazai gyõzelemmel válaszolt Kis Károly
együttese, így az aranyérem és a kupa mellett 21 millió forinttal gazdagodott a klub.
– Már idegenben olyan eredményre törekedtünk, hogy legyen esélyünk a paksi találkozón a kupa elhódítására. A Debrecenben
elért találatunkról tudtuk, hogy sokat ér. A
hazai találkozón alapján megérdemelten lett
miénk a trófea – összegzett Kis Károly, a Paksi FC vezetõedzõje. A Fehérvári úti találkozón
a mezõny legjobbja egyértelmûen Magasföldi József volt, aki két góllal és egy gólpasszal
segítette csapatát.
– A pontrúgásból szerzett gól közelebb áll
hozzám, de a lényeg a csapat sikere. A szezon közben érkeztem az együtteshez, melyben egyre több játéklehetõséghez jutok.
Igyekszem meghálálni edzõm bizalmát, jól
érzem magam a Paksi FC-ben – nyilatkozta
a középpályás. Balog Judit ügyvezetõ elmondta, ez a legnagyobb siker a klub történelmében, a kupa a fõ helyre kerül. A Debrecen legyõzését nagy fegyverténynek értékeli, ha-

sonlóan, mint a sorozattól korábban búcsúztatott ZTE és a Videoton elleni diadalokat. Az
együttes fõ támogatója az MVM cégcsoporton
belül a Paksi Atomerõmû Zrt. A cég vezérigazgató-helyettese, Süli János is boldogan
nyilatkozott: – A kupaporondokon már korábban is készültünk arra, hogy meglepetést
okozzunk, most ez megvalósult. Gratulálok a
csapatnak! Jól játszottak a fiúk, kemények és
eredményesek voltak, minden meccs legyen
ilyen! – értékelt a vállalatvezetõ. A futballisták megfogadták Süli János szavait, és a hazai bajnokin a listavezetõ Videotont is legyõzték. Az 1-0-ás végeredménnyel záruló mérkõzésen Bartha László góljával fektette két vállra a PFC a késõbbi bajnokot.
– Nagyon nagy dolognak tartom, hogy legyõztük a mezõny legjobb csapatát. Meghatározó volt, hogy mindjárt a mérkõzés elején
gólt tudtunk szerezni. A fiúk szervezetten és
fegyelmezetten játszottak. Ez a gyõzelem legalább olyan siker, mint a Ligakupa megnyerése – értékelt Kis Károly.
Faller Gábor

Elsõ paksi kerékpárutazás
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Hosszú sérülésébõl nagyszerû eredménnyel tért vissza a nemzetközi vérkeringésbe az Atomerõmû SE nehézsúlyú
cselgáncsozója. Bor Barna akciódús dzsúdóval egészen a döntõig menetelt az isztambuli Európa-bajnokságon, ahol a világ
egyik, ha nem a legjobbja állította meg.
Az elsõ fordulóban a lett Osnacs ellen
már a 2. perc végén ippont ért el a paksi
+100 kg-os sportoló. A második körben
már nehezebb ellenfélre akadt Barna a
német Zimmermann személyében. A két,
kiegyenlített küzdelmet vívó dzsúdósnak
az elsõ két percben két-két intést osztottak ki, majd a 4. percben az ASE versenyzõje döntésre vitte a dolgot. Ebben a minutumban két waza-ari értékû akciója is
volt Bornak, aki így a 3. fordulóba jutott.
Ott az orosz Volkov várt rá. Barna alig
több mint két perc után a meccs elsõ értékelhetõ akciójából ippont dobott, így bejutott az elõdöntõbe.
A négy között a grúz Khanjaliashvili ellen a paksi színeket képviselõ dzsúdóst
kétszer is intették passzivitásért. A 4. perc
közepén a grúz is az intés sorsára jutott,
majd ötven másodperc elteltével Bor jukó
értékû akcióval megnyerte a meccset.
A fináléban a francia, de guadaloupe-i
születésû óriás, Riner ellen kellett küzdenie, de a paksi nem bírt riválisával. A 204
cm magas és 130 kg-os ellenfél a második
perc elején feldöntötte Barnát, a vége ippon lett. Barna a találkozó után elmond-

szágos sillerfesztivált, amit kitörési pontnak tartunk. Péntek délelõtt szakmai borversenyt, délután pedig – elsõként az országban – sillerkonferenciát tartunk,
amelyre az ország minden részérõl várunk
neves borászokat, egyetemi tanárokat.
Szombaton fõzõverseny és ingyenes sillerkóstolás lesz a program. A „nyitott pincék”
akció keretében be lehet térni majd a megjelölt présházakba, és ott a gazda borait
meg lehet kóstolni.
– Az alkimisták azt mondják, hogy az
ivás a szerelem legközelebbi rokona. A
bor olyan, mint a cseppfolyós csók. Mit
mesél neked egy jó bor?
– Nagyon fontos a bor illata, a színe, zamata, az aromája. Korábban a szõlõtermelésben az volt a lényeg, hogy sok bort termeljen a gazda. Vékonyabb volt, nem jellemezte szép szín és illat, ízletes aroma, alacsony
tannin- és extraktartalommal rendelkezett,
de ma már egyes szõlõ- és borosgazdák kevesebbet termelnek, viszont sokkal jobb minõséget. A paksi szõlõk termesztéséhez a
Sánc-hegy egy nagyon jó hely. A löszös,
mészköves talajon a Sánc-hegy Duna felõli,
nap csókolta oldalán igazán kiváló borok teremnek. A pincénk zászlósborát Szerelmi
Háromszögnek neveztük el, hiszen a mi boraink tulajdonképpen a napfény, a Duna és
a magyar föld szerelmébõl születnek. Az országban vannak borvidékek, ahol híresek a
borok, a paksiak meg jók! Orbán Ottilia

MUNKATÁRSAINKRÓL
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A pohárnokot nagykövetként látom a
bor, illetve annak termelõje és a vendég
közötti kapcsolatban, a beszélgetések,
találkozások, tevékenységek során. Kovács Mihály a paksi atomerõmûben külsõ technológiai gépész, a Sárgödör Téri
Présháztulajdonosok Egyesületének „fõpohárnoka”, a paksi siller nagykövete.

A Demeter Dél-Mezõföld Természetbarát
Egyesület, Veisz Zsuzsanna fõszervezõvel az
élen április 10-én, vasárnap azokat várta az elsõ paksi kerékpárutazásra, akik szeretnek
bringázni, akiknek fontos az egészségük. Fõ
céljuk a városban közelmúltban átadott kerékpárutak népszerûsítése és azok használatának megismertetése, propagálása, a helyes
közlekedés népszerûsítése és ennek következtében a balesetmegelõzés. Iskolai csapatok, munkahelyi, baráti társaságok vettek
részt a Paks kerékpárútjait bebarangoló bringázáson. A részvétel ingyenes volt, a résztvevõk meglepetésekért is kerekeztek. A legaktívabb iskola fõdíját – egynapos kirándulást

– a Bezerédj iskola nyerte el. A benevezett
munkahelyek, családok, csapatok és egyéni
indulók között vacsorameghívást, fürdõbelépõt és egyéb nyereményeket sorsoltak ki. Az
Ürgemezei strandtól indult a kerékpárutazás,
százhuszonhat résztvevõvel. Érinteni kellett a
Városi Tûzoltóságot, a Polgármesteri Hivatalt
és a Duna-parti gesztenyesort. Érkeztek csapatok Dunaföldvárról és Szekszárdról is. A
legnépesebb csapatot a Delelõ Nyugdíjasegyesület tagjai alkották, akik 12 fõvel indultak. Miközben a nevezõk bejárták a kerékpárutakat, ügyességi és városismereti feladatokat is végre kellett hajtaniuk. A Paksi Rendõrkapitányság munkatársának segítségével
lehetõség volt átismételni a fontosabb, kerékpárosokra vonatkozó KRESZ-szabályokat. Ez
után paksi fiatalok mutatták meg, mire lehet
használni a bringát azon kívül, hogy tekerik
(extrémsport-bemutató), valamint a Horgos
testvérek hazudtolták meg a fizika törvényeit triálbemutatójukkal. A kicsiknek arcfestéssel is kedveskednek.
Sokak összefogásával valósult meg az elsõ paksi kerékpárutazás, többek között az
önkormányzat és a Paksi Rendõrkapitányság támogatásával.
Wollner Pál

Amit a kullancsról tudni
érdemes

Sajnálatosan országszerte az enyhe telek
miatt már egész évben folyamatosan, de
nyár elején és ősszel két nagyobb hullámban támadnak a kullancsok.
A kullancsfélék (Ixodidae) családjába világszerte mintegy 700 ismert fajt sorolnak.
Hazánkban mintegy kéttucat fajuk honos.
1–4 mm nagyságú, lapos, tojásdad alakú,
vérrel teleszívott állapotban babszem nagyságú ízeltlábúak.
A közönséges kullancs legnagyobb számban az erdőkben, valamint bokros, bozótos, sűrű aljnövényzetű, nyirkos helyeken
fordul elő. Azonban városi környezetben is
megtalálható az összefüggő növényzettel
borított területeken, így parkban, kertekben, elhanyagolt és magas fűvel benőtt területeken és a települések határában. A
kertekbe a háziállatok, elsősorban a kutyák, különböző madarak és vadon élő kisemlősök révén kerül be.
Az emberre többnyire az erdei kirándulás,
kocogás, táborozás alkalmával vagy a kerti
munka során, rendszerint a cipőre, zoknira
vagy a nadrág szárára kapaszkodnak fel.
Tévhit, hogy a kullancs a „fáról pottyan
ránk”, legfeljebb 1,5 méter magasságban
megkapaszkodva várja az alkalmas táplálékát. A ránk akaszkodó kullancs a ruhán
vagy a bőrön továbbmászva keresi meg a
vérszívásra leginkább alkalmas, vékony
bőrfelületet. Gyakran a hajban, a fülek mögött, vagy például végtagok tövének hajlataiban állapodik meg. Szájszervével kis sebet vág a bőrön, rögzíti magát, és néhány
óra múlva kezd el vért szívni. A beszúrás és
a táplálkozás teljesen fájdalmatlan, mivel
véralvadásgátló, értágító és fájdalomcsillapító hatású anyagokat juttat a sebbe. A kullancs a felvett vér víztartalmát nyálmirigyével kiválasztja, és a sebbe visszajuttatja.
Ilyenkor kerül a szervezetbe a betegséget
okozó korokozó. A vérrel teleszívott kullancs
3–8 nap múlva magától elhagyja az embert, és rejtekhelyet keres.
A kullancs számos korokozót terjeszt, mely
embert és kedvenc állatot egyaránt megbetegít, közülük a két legismertebb és legelterjedtebb a kullancsencephalitis vírusa
(közismertebb nevén agyvelő- és agyhártyagyulladás vírusa) és a Lyme borreliosis,
klasszikus nevén Lyme-kór.
A kullancsencephalitis vírus tünetei a láz,
fejfájás, izomfájdalom, levertség, étvágytalanság, hányinger, majd hirtelen magasra
szökő láz és idegrendszeri gyulladásos tünetek. Szövődmények és sajnos halálos kimenetelű megbetegedések is előfordulnak
hazánkban.
A Lyme-kór legjellegzetesebb tünete a vándorló bőrpír, mely a csípés helyén jelentkezik. A bőrelváltozás mindig kis kerek folt formájában kezdődik, majd a széli részeken
terjedve, középen halványul, gyűrűt formál.
Előfordulhat égő, viszkető érzés, fejfájás,
láz, izom- és ízületi fájdalom.
A bőrbe fúródott kullancs mielőbbi felfedezése és eltávolítása a legfontosabb. A bőrből legkönnyebben csipesszel, kullancskiemelő kanállal lehet eltávolítani. A leszakadt fej a bőrben maradva idegentestként
viselkedik, és rövid időn belül kilökődik.
A csípések megelőzésére rovarriasztó szerek használhatóak. Az erre a célra alkalmas
készítmények a használati utasításban
megadott módon, a kullancscsípés veszélyének kitett bőrfelületekre juttathatók ki.
Néhány aeroszollal a ruházat is kezelhető,
mely pár óráig védettséget jelent a kirándulók számára.
A legfontosabb a megelőzés, azonban ha a
kullancsvizit során felfedezzük a kullancsot,
akkor mihamarabb – a csípést követő 4-5
órán belül – távolítsuk el.
Frits Adrienn
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Április 17-én a sakkcsapatbajnokság első
osztályának kilencedik fordulójában sikerrel nézett szembe az ASE Paks a Honvéd egyletével. Az Erzsébet Nagy Szállodában megrendezett versenyen 7,5-4,5
arányban diadalmaskodtak a paksiak. Ezzel az NB I. Szabó László-csoport
2010/2011. évi bajnokságában a 2. helyre került a csapat a versenyben induló 12
csapat között.
Az áprilisi fordulót továbbiak követik
május folyamán. Az érdeklődők a versenyeket az interneten élő közvetítésben is
nyomon követhetik:
http://www.marxgy.ase.hu/csapatbajnoksag/online.html címen.
Idén a IX. Marx György emlékversenyt
2011. június 16–27. között rendezik meg
az Erzsébet Nagy Szállodában.
Wollner Pál
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kónaki-szurdokot. Felsőpannon-tengeri homokkőbe, homokba és márgába
ékelődött vízmosta Kőszikla-szurdok a környék
egyedülálló érdekessége.
A meder vize a rétegesen
elhelyezkedő homokkövek
alól és az úgynevezett
könnyező falakból szivárog. A sziklákat nagy telepekben borítja a májmoha. A nagykanizsai tévétorony mellett elhaladva értünk be Újudvarba (a középkori latin nyelvű oklevelekben Nova Curia). A falu neve annyit jelent, hogy ezen a helyen valaki „új udvart”, azaz udvarházat alapított.
Visszaérve szállásunkra és az ízletes vacsorát elfogyasztva húsvéti tojásdobáló versenyt rendeztünk. A cél: minél távolabb eldobni a főtt tojást anélkül, hogy az összetörjön. Az első három helyezett jutalomban
részesült. Húsvét első estjét tábortűznél, dalolással töltöttük.
Hétfőn reggel a szokásos locsolást végrehajtottuk, hogy turistalányaink el ne hervadjanak, és persze a tojásokat is begyűjtöttük. A turistaház kitakarítása után Zalakarosra mentünk, ahol a termálfürdőzésé
volt a főszerep.
Kellemesen elfáradva a kora délutáni
órákban érkeztünk vissza Paksra.
Köszönjük a túrát Péter Imre túravezetőnknek!
Wollner Pál

Sakkgyőzelem

Nyitott program
a főzőklubban

Természetes gyógyítóink: a gyógynövények
(pl. emésztésre, légutakra hatók); 4. A felhasznált növények szerint (pl. gyökér, virágzat); 5. A természetben való előfordulásuk
szerint (pl. erdők aljnövényzete); 6. Aszerint,
hogy vadon termők vagy termesztettek-e. A
gyógynövények egyaránt alkalmazhatók külsőleg (borogatás, pakolás, öblögetés, fürdő)
és belsőleg (inhaláció, gyógytea). Felhasználásuk célja lehet betegségmegelőzés, gyógyítás vagy méregtelenítés. Hazánkban több
mint 300 gyógynövényfajt használnak, ebből
160-180 faj vadon termő, 50-55 faj pedig termesztett. A kereskedelemben kapható gyógynövénykészítményekkel szemben hatásosabbak a frissen felhasználásra kerülő, saját
magunk által gyűjtött vagy termesztett növé-

A fenti címmel Pintér Éva kertészmérnök,
gyógynövényszakértő tartotta a „Nem titok az
egészség” című sorozat utolsó előtti előadását. Egyebek mellett a következők hangzottak
el: A növényekkel történő gyógyítás, a filoterápia az emberiséggel egyidős. Nagy előnye
a szintetikus gyógyszerekkel szemben, hogy
szervezetünk jobban reagál a természetes hatóanyagokra, és kevesebb a káros mellékhatás, ugyanakkor nem ritka, hogy egyszerre
többféle szervet, illetve betegséget is érint a
gyógyhatás. A gyógynövények többféle szempontból csoportosíthatók: 1. A hatóanyag kémiai összetétele szerint (pl. illóolajos gyógynövények); 2. Hatáserősség szerint (enyhe és
erős hatásúak); 3. A terápiás hatásuk szerint

Természetesen

nyek. Ehhez viszont fontos, hogy ismeretekre
tegyünk szert ezen a területen. Általános szabály, hogy tavasztól őszig a gyógynövények
föld feletti részét (levél, virágzat, termés), őszszel a föld alatti részét (gyökér, gumó, hagyma) kell begyűjteni. Az egyes gyógynövények
konkrét ismertetése során szó esett többek
között az orvosi zsálya, a csalán, a bodza, az
aranyvessző, a galagonya, a vérehulló fecskefű, a bojtorján, a lándzsás útifű, a lósóska,
a medvehagyma, az aloé és a fokhagyma
gyógyhatásairól. Az előadó ezeknek a növényeknek egy-egy példányát el is hozta magával, amelyeket a hallgatók élőben tanulmányozhattak, akár haza is vihettek.
Prancz Zoltán
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lyozom a sziklákon, melyet lágyan nyaldos a
hűs Duna vize. Egyet jobbra, egyet balra lépek. A sziklák olykor hirtelen meginognak
alattam, s ezzel együtt a szívem is. Keresni
kellene egy kevésbé ingatag, stabilan álló
követ, hogy leülhessek. Megvan. Ahogy eltekintek a Duna túlsó partjára, a meredeken
futó, sziklás Börzsönyt látom. Mint egy hatalmas teknős páncélja… Álom vagy valóság? Zöldellő erdő, sebesen szaladó folyó,
a víz felett repkedő madarak. A víz tükröződését nézem és tűnődöm. Tekintetem a következő pillanatban már tovább is szalad a
sima víztükrön. Csodás a naplemente. Felpillantok a halványkék, most már leginkább
narancsszínbe burkolózott égboltra. A nyáresti lágy szellő, kellemesen simogatja arcomat… Bogárkák percegése a levegőben…
A közelben vonat zakatolása hallatszik, és
pillanatok alatt kiderül, kicsit sem tévedtem.
A Duna túlsó partján vad robajjal vonat halad el, vastag füstcsóvát húzva maga után.
Ha lenne egy ecsetem és némi képességem a festészethez, biztosan vászonra vetném ezt a lágy egyszerűséget, melyet kontúr nélküli tompa színek szegélyeznek itt-ott
szerteszét szikrázó fényekkel. És bár nem
vagyok festő, viszont, mint ahogy minden
kiránduló; szépre szomjazó, ebben nyugalmat kereső vándor vagyok. És itt, Dömösön,
azt hiszem, ezt megtalálom.
Felütöm az útikönyvet. Dömös. Amit ez a
kis falu kínál, több mint amit egy gyanútlan
átutazó gondolna. Ha nem sajnáljuk időnket és energiánkat, érdemes kirándulást
tennünk a közeli erdőkben, melyek páratlan élményekkel gazdagítják a túrázás szerelmeseit. Szépen lombozó fákban gazdag
vidék a dömösi vidék, mely méltó örököse
egykori valójának, a középkorban Pilis erdőnek nevezett erdőknek. Rám-szakadék,
ha a leglátogatottabb turistacélpontot említhetem, akkor sokak egyetértenek azzal,
hogy ennek megtétele bár megkíván némi
erőnlétet, de páratlan élménnyel gazdagítja az útvonal teljesítőit.
Nem kell messzire mennünk a falutól,
hogy megtekintsük a szerencsétlenül járt
I. Béla királyunk tragédiájának helyszínét,
az egykoron állott palota és kolostor romjait, melyet csak halála után jó néhány évvel, a 12. század elején állíttatott Könyves
Kálmán király fivére, Álmos herceg.
Nem is várok tovább, becsukom füzetem,
és máris a terveimet szövögetem. Kirándulás, kirándulás. Meg szeretném ismerni ezt
a vidéket, történelmét, fáit… Köszönni szeretnék minden örökségnek, megnézni, látni, hogy van és létezik. Hogy nem is kell oly’
messzire mennem a világban, hogy valami
maradandót, szépet lássak. Csak nyitott
szemmel és lélekkel kell járnom.
Még egyszer körbetekintek, és mély levegőt veszek, magamba szívva a színeket, illatokat, a tájat, a látványt. Ezt viszem haza magammal. És amit magam mögött hagyok, az
mindössze néhány lábnyom.
-lk-

idézetekkel díszítettük. Ekkor köszöntöttük
fel Erzsébetet, hatvanadik születésnapján.
Aztán útnak indultunk Pusztaszentlászlóra,
ahol a legenda szerint a kunok üldözte László király – az egykor a falu jelenlegi temetője helyén állt kolostorból vezető alagúton keresztül – megszabadult üldözőitől. A kunok
megtorlásként a kolostort lerombolták. Innen ered a névben a puszta előtag. A település a seregét összeszedő, a kunok felett
győzedelmeskedő, később szentté avatott
királyról kapta a Szentlászló nevet.
Innen mentünk Börzönce, Oltárc érintésével Valkonyára, a közel húsz kilométeres
túránkra. Este, a fáradtság levezetéseképpen tánccal lazítottuk izmainkat.
A harmadik napi túránk kiindulópontja
Orosztony volt. Meredek emelkedőn át jutottunk el a Postás kulcsosházig, majd a Pupi-hegyen keresztül Újudvarig gyalogoltunk
19 km-t. Útközben megmásztuk a Nagyba-

A Paksi Reform Főzőklub tízéves működése óta első alkalommal nyitott programot
hirdetett április 14-én az Atomfitt közösségi
helyiségben (Gesztenyés úti barakk). Erre a
programra elsősorban a vegetáriánus ételek
és a vegaétel-készítés iránt érdeklődőket várta a főzőklub. Nagy Zsuzsa vendégszakács
közreműködésével készített menüsor elkészítésében, kóstolásában vehetett részt a közel harmincfős vendégsereg.
Erre az alkalomra készített menüsor:

Paks és környéke természeti szépségei
is láthatók azon a kiállításon, mely Természetesen címmel nyílt május 3-án
Kecskeméten, a Porta Galériában. NagyBatiz Erzsébet képeit bemutató tárlat május végéig tekinthető meg. A kiállított 45
fotóból 15 Pakson, illetve környékén – az

Ürgemezőn, az Imsósi erdőben, a Tarka
sáfrányosban és Bikácson – készült. A
kiállítás címe egyrészt utal Nagy-Batiz
Erzsébetnek a természetet bemutató fotóválogatására, másrészt tükrözi saját
életszemléletét, életvitelét, természetszeretetét.

A Paksi ÖKO Munkacsoport Alapítvány
a Föld napja és az erdők nemzetközi éve
tiszteletére „Mesél, mesél, mesél az erdő”
címmel rajzpályázatot hirdetett. Jantnerné Oláh Ilona, a munkacsoport vezetője
elmondta, hogy 170 körüli pályamunka
érkezett be az ovisoktól és az iskolásoktól. Az első, második, harmadik helyezettek könyvutalványt nyertek, de rengeteg különdíjat is adományozott a zsűri, ezzel is megköszönve a résztvevők
munkáját. A beérkezett rajzokból a Városi Művelődési Központ kiskiállítójában
kiállítás nyílt.
Wollner Pál

• Előétel: Kovásztalan burgonyaropogós
aszalt paradicsomos tofupástétommal
• Leves: Erdei gombakrémleves
• Főétel: Burgonyagratin gabonakolbászszal, ínyenc karfiolsaláta
• Desszert: Magvas csavart
Az ételek elfogyasztása után főzési tanácsadás és előadás zárta a programot.
Wollner Pál

Véradás

Föld napi
rajzpályázat
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Nemrégiben egyik munkatársunk családjával a Dunakanyarnál kirándult. Az ott tapasztalt élményeikből született az alábbi
írás: Esztergomtól 16 km, Visegrádtól 5 km
távolságra fekszik a vidék, melyet délről a
Visegrádi-hegység lankái, északról a Duna
folyam nagy kanyarulata és a Börzsöny határol. Van itt egy apró falucska, mely az ősidők óta letelepedésre csábította az embert. „…in curia Dimisiensi” avagy „… a dömösi kúriában”, olvasható egy 1049-ben
kelt latin nyelvű oklevélben. Ezek után talán már nem is olyan nehéz kitalálni, hol vetettük meg túrabakancsunkat. Nem máshol jártunk, mint a festői szépségű, Dunával határos Dömösön.
Máig bennem él az élmény, ahogy a kora nyári estén a sziklás, kavicsos dömösi
Duna-parton sétálok. Óvatosan egyensú-

Az ASE Természetjáró Szakosztály programjában rögzített szokásainkhoz híven
most is túrával ünnepeltük a húsvétot. Idén
a Zalai-dombság vadregényes tájait látogattuk meg. A négynapos túra időpontja: április 22–25. között volt.
Az autópályán gyorsan haladva már tíz órakor megérkeztünk Eszteregnyébe. A falu szélén összeszedtük felszerelésünket, és gyalog
indultunk szálláshelyünkre, Valkonyába. Az
eredetileg hat kilométeresre tervezett túránk
kicsit hosszabbra sikerült, mert Imi, a túravezetőnk, a térképének léptékét elnézte, nem
negyvenezres volt, hanem hatvanezres.
Szálláshelyünk Valkonya, egy kis zsákfalu
Zala megyében. A világ zajától elzártan, erdővel borított lankás dombok közt, Nagykanizsától légvonalban 20 km-re nyugat-északnyugati irányban. Lassan ezer év is eltelt azóta, hogy adófizető helyként bekerült az iratokba, és azóta ott is maradt. Az elmúlt századok során hol gyarapodott, néha fogyatkozott a lakosság, de soha nem fenyegette a várossá alakulás veszélye. Jelenleg 72-en élnek
itt. A lakók szerint Valkonya a Zalai-dombvidék
ékszere, és aki eddig ide látogatott, nem is nagyon mondott róla mást. A falu végén található a Rockenbauer Pál Turistaház, mely a régi iskolából lett átalakítva. Huszonegy fős kis
társaságunk kényelmesen elfért benne. Az
idelátogatókat sátorozási lehetőség is várja az
arborétumokkal vetekedő szépségű kertben.
A buja növényzetű udvaron számtalan asztal
és pad, tűzrakóhely, focipálya, és jó esetben
még vargánya is van. Kirándulásunk második
reggelén a turistaházat 60-as számokkal és
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A Dunakanyar zöld
smaragdja
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Húsvéti túra

Ajánljuk munkatársainknak
hazánk tájait

Értesítjük a Paksi Atomerőmű Zrt. üzemi
területén munkát végző valamennyi munkavállalót, hogy a PA Zrt. Vöröskereszt
Alapszervezete véradó napot szervez.
A véradás időpontja: 2011. május 25-én
reggel 7 órától délután 14 óráig. A véradás helye: I. számú orvosi rendelő.
A véradás napján
az alkalmassági vizsgálat szünetel, kérjük
és köszönjük munkavállalóink megértését.
A véradással segíteni szándékozó munkavállalókat a szervezők szeretettel várják.

