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XXXIV. évfolyam, 3. szám, 2011. március

Szállítói nap

A márciusi
ifjak és
a 12 pont

A Paksi Atomerőmű Zrt.
hagyományaihoz híven ez
évben is megrendezte a
Szállítói napot. A 2011. február 24-ei programra több
mint ötven szerződéses
partner kapott meghívást.

a paksi atomerőmű iránt, s bíznak abban,
hogy az új blokk vagy blokkok építésében
is lesz szerepe a kft.-nek.
A program előadásokkal folytatódott.
Pekárik Géza műszaki, Cziczer János
üzemviteli és Radnóti István biztonsági
igazgatók a 2010. évben elvégzett legfontosabb munkákat említették meg,
majd kitértek az erőmű működésére vonatkozó belső és hatósági szabályozások
változásaira is. Felsorolták a kirívó és
problémás eseteket, és ezzel együtt felhívták a vállalkozók figyelmét a területi
rend, a megfelelő munkavégzés, valamint a hulladékkezelés szabályainak
szigorú betartására. Bemutatták az elmúlt évben elvégzett főjavítási tevékenységre vonatkozó adatokat, majd
iránymutatásképpen szóba kerültek az
idevonatkozó 2011. évi tervek is. A tavalyi évről áthúzódó és az idei évben elvégzendő, továbbá minden új feladat
végrehajtásánál a PA Zrt. és a vállalkozók által foglalkoztatott dolgozók jobb
kommunikációját és az előírásszerű

munkaátadást rendkívül fontosnak tartják. Ezt követően a Lévai-projekt munkájának ismertetése következett. Racskó
Zoltán műszaki főszakértő röviden bemutatta az előkészítés szervezeteit, a
munkacsoportokat és azok feladatait, vezetőit. Beszélt a politikai támogatásról
és az MVM-es prioritásokról, a projekt
folyamatában soron következő lépésekről. Végül felhívta a figyelmet arra, hogy
a közeljövőben megjelenik egy internetes és egy sajtófelhívás az új atomerőművi blokkok létesítéséhez kapcsolódó
hazai szállítói kör felmérésében való
részvételre vonatkozóan.
Csanádi András gazdasági igazgató,
majd Halász János logisztikai főoszályvezető előadása zárta a sort. Az itt elhangzottakból egyértelműen kiderült, hogy az
elmúlt évben kimagaslóan jó eredményt
ért el társaságunk, az eddigi legjobb termelési mutatókkal együtt. A gazdasági
területen elvégzendő alapfeladatok mellett 2011-ben is az üzemidő-hosszabbítás
és a bővítés lesz a figyelem középpontjá-

ban. A gazdálkodási és beszerzési területen elvégzett feladatokhoz kapcsolt mutatókat és az idei évi terveket is felvázolták. Továbbá elhangzott az is, hogy megtörtént az általános szállítói vizsgálat és
a szállítói utólagos teljesítményértékelési rendszer teljes körű felülvizsgálata és
megújítása. Az új értékelési rendszerben
a 2010. évben teljesült, 25 M Ft-ot elérő
vagy meghaladó, technológiát érintő szerződések (221 db) kapcsán 89 vállalkozó
tevékenységének értékelésére került sor.
Az üzemidő-hosszabbítás és a bővítés
kérdése napirendi pontként szerepelt
minden előadásban, hiszen a paksi atomerőmű jövőjéről van szó, így ennek házon
belüli támogatása minden szakterületen
rendkívül fontos.
Végül, de nem utolsó sorban Őri Enikő
szerződéskötő ismertette a rendezvény
helyszínéül szolgáló Erzsébet Nagy Szálloda rövid történetét és a jelenlegi üzemeltetéshez kapcsolódó szolgáltatásokat.
A rendezvény állófogadással zárult.
Gyöngyösiné Nyul Petra

NŐNAP ALKALMÁBÓL
SZERETETTEL
KÖSZÖNTJÜK
HÖLGYOLVASÓINKAT!

Mittler István, Hamvas István, Török Ferenc és Gáncs István

Megújított TEIT-megállapodás
A Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (Paksi Atomerőmű
Zrt.) és a 12 km-es körzetében található települések által 1992-ben alapított Társadalmi Ellenőrző, Információs és Területfejlesztési Társulás (TEIT) immár közel
két évtizede szorosan együttműködik
egymással.
Ennek keretében 2010-ben egy tíz évre szóló megállapodást kötött a két fél,
amelynek megújítására minden évben
sor kerül. A Paksi Atomerőmű Zrt. és a
TEIT képviselői az idén, február 11-én

Pakson, az Erzsébet Nagy Szálloda Tellertermében írták alá a szerződés kiegészítését. Az eseményen részt vett Hamvas
István, a részvénytársaság vezérigazgatója, Mittler István kommunikációs igazgató, Török Ferenc, a TEIT elnöke és
Gáncs István, a TEIT társelnöke is.
A rendezvény sajtótájékoztatóján Hamvas István vezérigazgató kiemelte a TEIT
tevékenységének jelentőségét az atomerőmű társadalmi elfogadottságának fenntartása szempontjából, tekintettel arra, hogy
az erőmű biztonságos és környezetkímélő

működését független mérésekkel hitelesítik, és az információk továbbításával segítik a paksi atomerőmű nyitottságának érvényesülését. A TEIT új elnöke, Török Ferenc hangsúlyozta, hogy feladatuknak tartják a lakosság biztonságérzetének fenntartását, és az atomenergiának, mint tiszta energiának a közvetítését.
Gáncs István társelnök szerint nagy
súllyal bír, hogy a települések számára
nyújtott támogatás nemcsak az ellenőrző
és tájékoztató feladatokat fedezi, hanem
a települések fejlesztését is szolgálja.

fotó: vinzce bálint

A következő napi ülésen Irinyi tervezetét elfogadták, de a petíció terjesztési módjáról Petőfiék és a kör mérsékelt tagjai összekülönböztek. Miután a többségi mérsékelt álláspont került elfogadásra, az elégedetlen fiatalok törzshelyükre, a Pilvax kávéházba
vonultak. Itt érte őket a bécsi forradalom híre, és ennek hatására került a 12
pont szövegébe a politikai foglyok szabadon bocsátásának igénye is.
Március 15-én reggel a 12 pont szövegén már nem változtattak, csak a
bevezető szöveget alakították át,
amelyben fellépésük jogosságát indokolták az alkotók. A még kéziratként
létező szöveget a déli óráktól a pesti
Landerer nyomda már nyomtatott formában gyártotta, ami pár órán belül
több ezer pesti polgárhoz jutott el. Délután a hatalmas tömeg által megfé lemlített városi közgyűlés elfogadta a
12 pontot, majd a szövegre épülő petíciót a Magyar Királyság legfontosabb
kormányszerve, a Helytartótanács is
támogatásáról biztosította.
A 12 pontban felsorolt követelések
később visszaköszöntek az áprilisi törvényekben is, amelyek az abszolút monarchiát alkotmányos királysággá alakították át.
Tóth Zoltán

Halász János logisztikai főosztályvezető
köszöntötte a meghívott vendégeket és
az atomerőmű vezetőit, képviselőit. Ezt
követően röviden bemutatta a Kiemelt
Szállítói Díj elismerésben részesülő céget és ismertette annak jelentősebb
munkáit. A Paksi Atomerőmű Zrt. a
2010. évben a Kópis és Társa Kft.-t díjazta sokéves, magas színvonalon elvégzett tevékenységéért.
Az oklevelet és a reaktormodellt Hamvas István vezérigazgató és Süli János vezérigazgató-helyettes adta át. Ezt követően Kópis Endre intézett néhány szót a jelenlévőkhöz. Elmondta, hogy cége a közel
20 éves működéséből 19 éve végez munkát a paksi atomerőmű részére. Majd hozzátette, hogy kétszeresen megtisztelő e
díj tulajdonosának lenni, egyrészt mivel
a cégük kapta a kitüntetést, másrészt,
hogy a díj ezúttal Paksra került, az egyben a helyi vállalkozók által végzett munka elismerésének is tekinthető. Megerősítette, hogy ezután is elkötelezettek maradnak a villamosenergia-ipar, ezen belül

fotó: bodajki ákos

Az 1848. március 4-én ülésező pesti
Ellenzéki Kör választmánya Kossuth
híres felirati javaslatát vitatta meg,
amelyet a reformkori politikus az előző napon terjesztett a pozsonyi országgyűlés elé. A választmány radikális tagjai egy olyan petíció megalkotását szorgalmazták, amellyel országos szinten az országgyűlési reformellenzék munkáját segítették volna. Irányi Dániel révén felvették a kapcsolatot Kossuthtal, aki egyetértett a
kezdeményezéssel. Az Ellenzéki Kör
március 9-ei ülésén elfogadták a kezdeményezést és a petíció szövegének
elkészítését Irinyi Józsefre bízták.
Az Ellenzéki Kör március 13-án tartott ülésére a későbbi márciusi ifjak is
meghívást kaptak, ugyanis korábban
csak néhány képviselőjük volt annak
tagja.

fotó: bodajki ákos

A március 15-ei megemlékezések,
illetve iskolai tanulmányaink során gyakran találkozunk a márciusi ifjak nevével, illetve az általuk megalkotott 12 pont említésével. Írásunk a 12 pont megalkotásának körülményeit, illetve a márciusi ifjak ebben játszott szerepét
kívánja összefoglalni.
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A 2010. év kiemelt szállítója a Kópis és Társa Kft.

Társaságunk egyik stratégiai célkitűzése, hogy
rendszeres időközönként aláveti magát nemzetközi felülvizsgálatoknak. Egy év múlva,
2012. februárban ismét WANO (Atomerőmű
Üzemeltetők Világszövetsége) partneri vizsgálatra kerül sor erőművünkben. Ez igen komoly,
az erőmű több szervezetét érintő, összehangolt előkészítő munkálatokat igényel.
A WANO vizsgálatra való felkészüléssel kapcsolatban Varju Attila üzemviteli biztonsági osztályvezetőtől, a WANO vizsgálat egyik erőműves szervezőjétől, koordinátorától kaptunk tájékoztatást. – Az
erőmű eddigi működése alatt 19 különböző nemzetközi felülvizsgálat került lebonyolításra, melyek
sorában kettő WANO típusú volt, először 1992ben, majd 2005-ben. A WANO partneri vizsgálati programjának a célja az, hogy a tagerőműveknek lehetőségük legyen a saját tevékenységüket összehasonlítani a legjobb nemzetközi gyakorlattal egy nemzetközi, atomerőműves szakemberekből álló független csoport által lefolytatott alapos és objektív ellenőrzés keretében.

A Kópis és Társa Kft. hosszú idő óta
végez karbantartási és javítási feladatokat az erőmű számára. Az elmúlt időszakban tevékenységi körét
a mérnök-műszaki szolgáltatással
szélesítve kapcsolódott az erőmű
üzemidő-hosszabbítási feladatainak
végrehajtásába. Az utóbbi idők legfontosabb feladatai közül csak néhányat kiemelve:
– 1-4. blokki lokalizációs toronyba hasadó tárcsák beépítése,
– primerköri armatúrák karbantartása,
– 1-4. blokki turbina és dízelgépházi vízködoltó rendszere kiépítése,
– térfogatkiegyenlítő biztonsági szelepek
vezérlőszelepeinek beállítására szolgáló próbapad létesítése,
– 1-2. blokk üzemidő-hosszabbítás terjedelem műszaki adatainak adatbázis tervalapú megvalósítása, bemutatása, az irányítástechnikai területen
egységes adatbázis alapú tervező
rendszerrel,
– az elektronikus naplózó rendszer, valamint az elektronikus tesztelési utasítások rendszerének kialakítása,
– a kivizsgálási jegyzőkönyvek adatbázis
alapú struktúrájának kialakítása,
– az üzemzavar elhárítását szabályozó állapotorientált kezelési utasítások üzemidő-hosszabbítás célú felülvizsgálata.
„Partnerünk évek óta megbízható minőségben, határidőre teljesíti feladatait.
Magas szintű szakmai felkészültségéből
adódóan gyorsan reagál a felmerülő
problémákra. A feladatok végrehajtása
során rugalmasan együttműködik a paksi atomerőművel, ami sokszor túlmutat
a szerződéses kötelezettségeken is. Munkájukat példaértékűnek tartjuk, melyhez további sikereket kívánunk.” – fenti méltatás Halász János logisztikai főosztályvezetőtől hangzott el a Kiemelt
Szállítói Díj odaítélésével kapcsolatban.
A Kópis és Társa Bt. 1992-ben jött létre azzal a céllal, hogy a paksi atomerőmű területén az éves karbantartásokban, felújításokban részt vegyen. Jogutódjaként alakult meg a Kópis és Társa
Kft., mely 100%-os magántulajdonban
van. A társaság a tevékenységét 2008-től
mérnökirodai szolgáltatással bővítette.
Kópis Endre ügyvezető igazgatót a kitüntetés alkalmából kérdezem.

– Mit jelent számotokra ez az elismerés?

tapasztalatot, nagyobb
tervezhetőséget jelent és
így komoly profitot fog
képezni hosszú távon az
erőmű számára. Ezt a
mérnökszolgáltatási tevékenységet eddig 56 fővel végeztük. Olyan kollégákat nyertünk meg
ehhez a feladathoz, akik
az atomerőműben ügyeletes mérnökök, blokkügyeletesek, főtechnológusok voltak, és nagyon
jó technológiai ismeretekkel rendelkeznek. A
korai nyugdíjazásból
adódott egy szabadpiaci
munkaerő, ezt mi felismertünk és – azt hiszem –
jól hasznosítottuk. A cégnél folyamatos képzést,
fejlesztést valósítunk
meg a gépésztechnológiától kezdve az informatikáig. Például a minőség
javítása és a termelékenység növelése érdekében, automata hegesztő-berendezéseket vásároltunk. Merem
állítani, hogy ezeknek a fejlesztéseknek
köszönhetően ma a hegesztés területén
világszínvonalat képviselünk.
A Kópis és Társa Kft. Paks város déli
részén, közel egy hektáros területen helyezkedik el. Az irodaépületben kialakított irodák modern informatikai infrastruktúrával vannak felszerelve. A telephelyen jelenleg 2000 m2 alapterületű
üzemcsarnok áll rendelkezésre. Itt kapott helyet a tisztaszerelő műhely a saválló acél és egyéb korrózióálló anyagok
megmunkálásához, hegesztéséhez. Külön műhelyben történik a szénacél alapanyagok feldolgozása: darabolás, összeállítás, hegesztés. Önálló műhelyt alakítottunk ki a lakatosmunkákra is. Létesítményeink mind munkavégzési, mindmunka- és tűzvédelmi szempontok szerint a jelen kor igényeit maximálisan kielégítik.
Jól felkészült mérnökök, technikusok,
minőségellenőrök, minősített hegesztők
és nagy gyakorlattal rendelkező szakmunkások összehangolt munkája biztosítja a vevői igények kielégítését, és ezen
keresztül a társaság előre haladását. Én
az életemet tettem a cégre, a cégem pedig az atomerőművet szolgálja!
Wollner Pál

– Én úgy gondolom, hogy az elmúlt 19
év munkájának értékelése történt meg a
paksi atomerőmű részéről, most értékelték azt a kitartó, hosszú fejlesztőmunkánkat, amit letettünk ezen évek alatt.

– kérlek, mutasd be olvasóinknak a
cégedet!

– A Kópis Kft. 1992-től dolgozik folyamatosan a paksi atomerőműben. Megjártunk néhány külföldi erőművet, a loviisai atomerőműben is dolgoztunk két
évet. Itthon Százhalombattán, Dunaújvárosban és Pécsett is dolgoztunk. Tavalyi évben nyitottunk Románia felé armatúrakarbantartásban. A gépészszerelés, karbantartás a fő tevékenységünk. A
másik ágazatunk az armatúrakarbantartás. Egy ötéves tendert sikerült megnyernünk, így mi végezzük a paksi
atomerőműben ezt a tevékenységet.
Ezen a két területen megközelítőleg 100
főnek tudunk munkát biztosítani. 2008ban indítottuk a hármas számú üzletágunkat, a mérnökszolgáltatást. Én úgy
gondolom, hogy ebben az üzletágban is
nagyot léptünk előre. Eddig főként az
üzemidő-hosszabbítás dokumentációjának előkészítésében vettünk részt. Közel
harminc reaktorév üzemtörténetét dolgoztuk fel. Az előállított adatbázis sok

Az MVM Csoport Energia
2.0 programja
A Magyar Villamos Művek a hivatalosan március 6-án ünnepelt Nemzetközi Energiatakarékossági Világnap alkalmából indította útnak Energia 2.0 elnevezésű kampányát,
amellyel az Európai Unió energetikai célkitűzéseit kívánja népszerűsíteni. A rendezvény
számos különlegességet tartogatott a budapesti Erzsébet térre látogatók számára, többek között Magyarországon először hallgathattak teljes egészében alternatív energiákkal működtetett koncertet.
Számtalanszor halljuk és olvassuk, hogy Energia 2020 elnevezésű stratégiájában az Európai Unió célul tűzte ki az üvegházhatást okozó
gázkibocsátások csökkentését, a megújuló
energiaforrásokból előállított energia részarányának növelését, és az energiahatékonyság
javítását. Ahhoz azonban, hogy ezek a változások bekövetkezzenek, a Magyar Villamos
Művek Zrt., illetve a társaságcsoport vezetése
szerint mindenekelőtt újszerű gondolkodásmódra van szükség, mely olyan apróságnak
tűnő dolgokkal kezdődik, mint a mobiltelefonok feltöltése után a töltők konnektorból való
eltávolítása. Ezért vette kezdetét az Energia
2.0 program, mely során Magyarország legnagyobb nemzeti energetikai vállalatcsoportja március 5-től egészen a soros magyar uniós elnökség utolsó napjáig, június 30-ig, egy
különleges keretrendszert biztosít az alternatív
energiák és az energiatakarékos megoldások
számtalan formájának megismeréséhez.
A rendezvényen Baji Csaba, az MVM vezérigazgatója kiemelte, a cégcsoport mindig is támogatta és elősegítette a hazai és európai energiaés klímapolitikai célok megvalósítását. Bencsik
János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium klíma- és energiaügyért felelős államtitkára is üdvözölte a különleges kezdeményezést.
A világnap programjának kuriózuma az elektronikus zenét népzenei elemekkel egyesítő
Balkan Fanatik akusztikus koncertje volt, melynek energiafelhasználását az MVM jóvoltából
az országban először teljes egészében nap- és
szélenergiával biztosították. Hatalmas sikert
aratott a mozgási energia útján, biciklizéssel
való mobiltöltési lehetőség, illetve a MoholyNagy Művészeti Egyetem hulladékszobor kiállítása is, ahol a kíváncsi érdeklődők saját maguk fejlesztettek áramot az alkotások megtekintéséhez. Az MVM Csoportot tevékenysége
során folyamatosan a fenntarthatóság alapelvei és a klímapolitikai célok megvalósulásának elősegítése vezérlik. Az MVM tulajdonában van az ország egyik legjelentősebb szélerőműparkja, amely zéró károsanyag kibocsátással üzemel. A csoporthoz tartozó paksi
atomerőmű a nemzet legtisztább villamos
energiáját termeli, mely évente 2 millió ember
oxigénszükségletét takarítja meg.

Az OAH tájékoztató filmje a PIME-konferencián
Az Európai Nukleáris Társaság és
társszervezőként a Belga Nukleáris
Fórum 2011. február 13-16. között,
Brüsszelben tartotta a nukleáris közösség kommunikációjának javítása
és a tapasztalok cseréje céljából szervezett nemzetközi konferenciát PIME
2011 címmel.
A rendezvényre öt kontinensről több mint
180 nukleáris kommunikációval és tájékoztatással foglalkozó szakember érkezett. (Az elmúlt évben a Magyar Nukleáris Társaság közreműködésével Buda-

pesten rendezett PIME 2010 konferenciáról a résztvevők ma is a legnagyobb elismeréssel beszélnek.)
A konferencia szervezői 2005 óta pályázatot írnak ki a legjobb tájékoztatási
kampány bemutatói részére, és a legjobbakat díjjal jutalmazzák. Első alkalommal
a Magyar Nukleáris Társaság Fine (Fiatalok a Nukleáris Energiáért) szakcsoportja
nyerte el ezt a díjat a Sziget Fesztiválon való részvételük bemutatásával. Ebben az
évben 15 pályázat érkezett a bírálóbizottsághoz, amelyből az öt legjobb pályázó bemutathatta tevékenységét a konferencia

résztvevőinek. Az öt kiválasztott pályázat
között ott volt az OAH tájékoztatási tevékenységéről beadott pályázatunk is. Ez
volt az első alkalom, hogy egy nukleáris
biztonsági hatóság pályázata szerepelt a
PIME-díjra esélyesek között. A kiválasztott pályázók között volt még a kanadai
AECL, a francia ANDRA és a belga, illetve
a román Nukleáris Fórum. A díjat végül a
konferencia résztvevőinek szavazata alapján a Belga Nukleáris Fórum pályázata
kapta meg egy rockfesztiválon való részvételük bemutatásával.
Az OAH tájékoztatási tevékenységéről

WANO PARTNERI VIZSGÁLAT, PAKS - 2012
2011-ben kiemelt céges feladat a vizsgálatra való felkészülés, melynek során január 1. és március 31. között az erőmű azon tíz működési területén (vezetés-irányítás, üzemvitel, karbantartás,
műszaki háttér, üzemeltetési tapasztalatok, sugárvédelem, oktatás-képzés, vegyészet, tűzvédelem, baleset-elhárítás), amelyek a WANO ellenőrzési területei is egyben, önvizsgálatot kell lefolytatni a kijelölt paksi team irányításával. Ennek
célja egyrészről az erőmű technológiai rendszerei, berendezései műszaki állapotában, a működési folyamatainkat szabályozó dokumentációban, illetve az erőművet üzemeltető személyzet felkészültsége terén esetlegesen előforduló
hiányosságok feltárása, másrészről a vizsgálatban közreműködő paksi partnerek, szakemberek
megismertetése a WANO követelményekkel, illetve módszertannal. Az önvizsgálat egyik alapdokumentuma a nemzetközileg is elfogadott és
rendszeresen felülvizsgált „Üzemeltetési célkitű-

zések és teljesülésük kritériumai” című WANOdokumentum, amely az ellenőrzött területek
bontásában leírja a biztonságos és megbízható
üzemeltetéshez szükséges elvárásokat és azokat
a kritériumokat, amelyek teljesítésével az elvárásoknak meg lehet felelni. Az említett dokumentumot lefordíttattuk magyarra, és egyéb
más, a felkészülést támogató WANO-dokumentummal együtt megjelenítettük a portál WANOhonlapján. A paksi partnerek is erre a dokumentumra alapozva állították össze a saját területük önvizsgálati tematikáját. A paksi team az
önvizsgálat ideje alatt rendszeresen ülést tart,
hogy a partnerek tájékoztassák egymást az elvégzett munkáról, megvitassanak módszertani
kérdéseket és beszámoljanak a helyszíni bejárások tapasztalatairól.
Jelenleg a helyszíni bejárások folynak nagy számban, amelyeken nemcsak a vizsgált terület vezetői, hanem különböző szakmai szervezetek kép-

viselői is részt vesznek. A cél az, hogy a helyszínen
tapasztalt hiányosságok, rendellenességek elemzése útján olyan általános, a működésünk eltéréseire rávilágító következtetéseket vonjunk le,

fotó: bodajki ákos

fotó: bodajki ákos

A biztonsági szolgálat hagyományos évi
állománygyűlését 2011. február 25-én tartotta az irodaépület földszinti tanácstermében. Az állomány tagjain kívül a megrendelő Paksi Atomerőmű Zrt. és a tulajdonos Atomix Kft. vezetői, valamint az
együttműködő és a hatósági képviseletet
ellátó szervek vezetői kaptak meghívást
az évértékelésre.
Miután Szakács Károly, az Atomerőmű
Biztonsági Szolgálat vezetője köszöntötte
a résztvevőket, Szinger Csaba, az Atomix
Kft. ügyvezető igazgatója szólt a hallgatósághoz. Tájékoztatást adott a 2010. évben
elvégzett feladatokról és ismertette a 2011.
évre kitűzött célokat. A rövid beszámolóból kiderült, hogy a kft. az elmúlt évet
eredményesen zárta, mely értéket szeretnék elérni vagy meghaladni idén is. A társaság fő célja továbbra is az, hogy a megrendelő (PA Zrt.) elvárásainak eleget téve
működjön és minden dolgozója lelkesedéssel végezze munkáját.
A szolgálat tevékenységéről Szakács
Károly számolt be. A jogállás, a szervezeti felépítés és a főbb feladatok a korábbi
évekhez képest nem változtak. (Idén tavaszra várható egy törvénymódosítás,
amely a szakmai kamarai tagság kapcsán
előírtakat fogja érinteni.) A biztonsági
szolgálat a napi munka során 2010-ben is
hatékonyan együttműködött az atomerőmű fizikai védelmében a PA Zrt. fegyveres biztonsági őrségével és a Terrorelhárító Központ paksi egységével. A 2001ben bevezetett minőségirányítási rendszer követelményeinek megfelelően a
rendszeresített oktatásokat, képzéseket
megtartották. A kollégák által elért eredményekből felállított rangsor alapján a
100%-os teljesítményt nyújtóknak (Vass
Attila, Hingl Ferenc, Kovácsné Hirt Mária,
János Zoltán, Antus László, Szabó Tamás,
Kovács László és Meixner Zsolt) az állománygyűlésen köszönték meg kiemelkedő munkájukat, oklevélben és tárgyjutalomban részesítették őket.
Az 1996-ban bevezetett törzsgárda-elismerést 2010. évben három kolléga vehette át (Bogos Csaba, Vincze János és
Papp Gyula) szintén itt az állománygyűlésen. Ezután Süli János, a PA Zrt. vezérigazgató-helyettese mondott beszédet,
melyben kihangsúlyozta a vevői elégedettséget, hiszen a szolgálat munkatársai
megfelelő színvonalon végzik munkájukat.
Ez egyrészt az objektum védelme, másrészt az ideérkező vendégek fogadása miatt is rendkívül fontos.
A beszédek elhangzása után Szakács
Károly szakágvezető lezárta az állománygyűlést, miután megköszönte az
egész éves munkát és a jelenlétet a kollégáknak.
Gyöngyösiné Nyul Petra
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Az Atomerőmű Biztonsági
Szolgálat 2011. évi
állománygyűlése

szóló film a http://www.youtube.com
/watch?v=br-YZMHe1aI címen elérhető
az interneten.
Besenyei Erzsébet
Országos Atomenergia-hivatal

amelyek kiküszöbölésével garantálhatjuk, hogy
egy év múlva a ma feltárt hibák már ne fordulhassanak elő. Fontos, hogy ne csak az egyszeri
rendrakásra koncentráljunk, hanem a mindennapi tevékenységünk során állandósítsuk az elvárt színvonalnak megfelelő, szabályszerű munkavégzést. Az önvizsgálat lezártával egy értékelő
jelentés készül a cégvezetés részére, amely tartalmazni fogja a WANO-vizsgálatig hátralévő időben végrehajtandó, esetlegesen szükséges rövid, illetve középtávú intézkedéseket is.
Befejezésül Varju Attila kiemelte, mint ahogy azt
a vezérigazgató úr a portálon megjelent közleményében is hangsúlyozta, társaságunk célja
és érdeke, hogy a 2012. februárban kezdődő
vizsgálatra minden tekintetben felkészülten, legjobb tudásunkat nyújtva álljunk oda. Ezen cél eléréséhez nemcsak a vizsgálatban közvetlen
érintett kollégák, hanem mindenki lelkiismeretes és segítőkész hozzáállása, együttműködése
szükséges az elkövetkezendő évben.
Lovásziné Anna

03_03.qxd 2011.03.10. 14:44 Page 1

3

2011. március

párbeszéd az atomenergiáról
Az EU Gazdasági és Szociális Bizottságában az
ipari szerkezetváltás területén dr. Tóth János
ügyvéd képviseli Magyarországot, aki a Gazdasági és Szociális Tanács társelnöke a civil oldal vezetőjeként, az IPE (Ipari-, Tudományos-,
Innovációs- és Technológiai Parkok Egyesület) elnöke, vezeti a Európai Nukleáris Energia
Fórum (ENEF) Nyilvánosság Munkacsoportját. Őt kérdeztük arról az egyedülálló európai
uniós kezdeményezésről, amely lehetőséget
ad az érdekelt civil szervezetek és szakmai szereplők bevonására az EU nukleáris ügyeibe.
– Mikor és milyen céllal hozták létre az Európai Nukleáris Energia Fórumot?
– Az Európai Bizottság kezdeményezésére
2007-ben jött létre az ENEF, amely lehetőséget kínál az atomenergiát érintő témákban a széles körű párbeszédre. Az ENEF
résztvevői az EU 27 tagországának kormányai, az EU és a tagországok érintett intézményei, a nukleáris ipar szereplői, az energiafogyasztók és a különböző társadalmi
szervezetek.
– Hogyan járul hozzá az ENEF az európai energiastratégia kidolgozásához?
– A 2011-2020 időszakra szóló Európai Energiastratégia fontos lépés abban az irányban,
hogy mindenki részére elérhető legyen a biztonságos, fenntartható és megengedhető
energia. Az ENEF szakértőinek meggyőződése, hogy a stratégiában minden energiaforrás
hozzáférhetőségét, megbízhatóságát és költséghatékonyságát elfogulatlanul kell megvizsgálni. Ehhez a Fórum úgy járul hozzá, hogy
átfogó tanulmányt készít az atomenergia előnyeinek és kockázatainak bemutatására.
– Melyek a tanulmány legfontosabb megállapításai?
– A tanulmány szerint az atomenergia pozitív
gazdasági és társadalmi hatása nagy, negatív
hatása a környezetre alacsony. További előnyt
jelent, hogy a nukleáris fűtőanyag több forrásból is beszerezhető és több évre elegendő
készletek is nagyon kis helyen tárolhatók.
Ugyanakkor a tanulmány felhívja a figyelmet a
létesítés magas tőkeigényére, a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladékok tárolásának
társadalmilag is elfogadható megoldására.
– Hogyan jellemezhetők az atomenergia társadalmi hatásai?
– Ez az iparág jelenleg 500 ezer embernek
nyújt munkalehetőséget Európában, beleértve a kapcsolódó ellátó láncokban alkalmazottakat is. Az itt dolgozók magasan kvalifikáltak
és jelentős szaktudással rendelkeznek. A nukleáris létesítmények általában tartósan üzemelnek, az ottani munkalehetőségek biztos
távlatot és stabil karrierlehetőséget jelentenek
hosszú távra. A nukleáris létesítmények által fizetett helyi és a regionális adók számottevő
fejlesztési forrást jelentenek a lakásépítés, az
oktatás, az útépítés, a sport- és kulturális létesítmények területén.
– Mit emelne ki az Ön által vezetett munkacsoport eddigi tevékenységéből?
– A munkacsoport számos ajánlást fogalmazott
meg az elfogulatlan, nyílt és aktív párbeszéd
megteremtése érdekében valamennyi, a nukleáris energiával kapcsolatos témában az érdekelt felek között. Szorgalmazzuk, hogy a nukleáris kérdésekben érintett hatóságok egyrészt
biztosítsák az érdekeltek megfelelő tájékoztatását és részvételét a döntéshozatali folyamatokban, másrészt a közreműködők részére teremtsenek átlátható és kiszámítható keretfeltételeket. Véleményünk szerint az Európai Bizottságnak a lehető legnagyobb mértékben be
kell vonnia a lakosságot a hosszú távú energiastratégia kialakításába tudatosítási kampányok
rendezésével mind európai szinten, mind a tag(Magyar Atomfórum Egyesület)
államokban.
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NAÜ biztosítéki ellenőrképzés
az atomerőműben
immár hagyományosnak mondható, hogy a Paksi Atomerőmű Zrt.
bekapcsolódva az országos Atomenergia-hivatal (oAH) nemzetközi
Atomenergia-ügynökséget (nAÜ)
támogató programjába, különböző
képzéseknek ad helyet.
Ezúttal a NAÜ új biztosítéki ellenőreinek
betanulási programjában az ellenőrzési
gyakorlat (Comprehensive Inspection
Exercise) zajlott Pakson február 14. és 18.
között. A tíz leendő biztosítéki ellenőrt öt
instruktor kísérte, akik között ott volt Timothy Ayers, hazánk országfelelőse és Jean Maurice Crete, a NAÜ oktatási osztályának vezetője is. Az OAH Általános
Nukleáris Igazgatósága nukleáris és radioaktív anyagok főosztálya nemcsak az
előkészítésben vett részt, de három fővel
a zökkenőmentes lebonyolításhoz is hozzájárult.
Február 14-én Tóth János, a paksi atomerőmű biztonsági főosztályának vezetője
köszöntötte a vendégeket az erőmű vezetése nevében, majd ezt követően előadások hangzottak el, megismertetve a vendégeket a paksi atomerőművel, az országos és a helyi nukleárisanyag-nyilvántartási rendszerrel. A következő napokban
az I. kiépítésen a valódi ellenőrzések során végrehajtott tevékenységek, alkalmazott technikák és eszközök használatának gyakorlása volt a cél az instruktorok
segítségével.
A frissüzemanyag-tárolóban a leltárdokumentáció ellenőrzését és szúrópróbaszerű dúsítás-ellenőrzését hajtották végre.
Az 1. blokki pihentetőmedencében a kiégett kazetták számát ellenőrizték a Cserenkov-sugárzás megfigyelésére szolgáló
eszközzel, illetve SFAT-berendezéssel. Az
ellenőrök egy valódi ellenőrzés során a
megfigyelő kamerák szervizelését is végrehajtják, így a résztvevők a gyakorló-plombák felhelyezése és ellenőrzése mellett ezt
is gyakorolták a csarnokban ideiglenesen
elhelyezett kamerákon, míg az „Eü.” épület
földszintjén lévő laborokban az erőmű telephely-deklarációjának helyességét ellenőrizték, és dörzsmintákat vettek. Az ellenőrzésekkor szokásosan átadásra kerülő dokumentumokban ezúttal a gyakorlat szervezői olyan hibákat is elrejtettek, melyeket

csak egy körültekintéssel végrehajtott ellenőrzés tárhat fel. Ezeket az eltéréseket kivétel nélkül sikerült is a jövendőbeli ellenőröknek felismerniük.
A gyakornokok négy csoportban, önállóan hajtottak végre szimulált ellenőrzést,
amit az instruktorok fürkésző tekintettel
felügyeltek, hiszen ez a gyakorlati hetet lezáró vizsga volt tulajdonképpen a jelölteknek. Az ellenőrjelöltek mindannyian
eredményesen vizsgáztak, és rövidesen a
NAÜ biztosítéki ellenőreivé válhatnak,
várhatóan éles ellenőrzések alkalmával
többük újra ellátogat majd erőművünkbe.
A program lebonyolításával sikeres vizsgát tettek maguk a szervezők is, vagyis az
atomerőmű nukleáris biztonsági osztályának biztosítéki felügyelettel foglalkozó
csoportja is. Ezt záróbeszédében a tanfolyam NAÜ-s szervezője, Perpetua Rodriguez asszony és Crete úr megerősítette,
megköszönve az erőműnek a lehetőséget

és a vendéglátást. A rendezvény
nem lehetett volna azonban sikeres a közreműködő szervezetek és kollégák nélkül, akiknek
a szervezők ezúton is kifejezik
köszönetüket, mind a maguk,
mind a NAÜ nevében.
Nemcsak a paksi atomerőműnek, de az egész országnak is fontos, hogy a NAÜ-vel való kapcsolatunk nemcsak hogy felhőtlen
legyen, de az ehhez hasonló rendezvények befogadásával – ami
természetesen nem kötelezettségünk – nyitottságunkról, együttműködő és segítőkészségünkről tegyünk
tanúbizonyságot, ami hazánk nemzetközi
megítélésében nagyon fontos szerepet játszik. Segítőkészségünk jó példája, hogy
amikor az egyik ellenőrjelölt egy szomorú
családi esemény miatt kénytelen volt hazaindulni, egy gyors vezetői döntés nyomán rendelkezésére állt egy sofőrös autó,
amely elvitte az illetőt Bécsbe, hogy aztán
onnan indulhasson tovább Japánba.
Nem utolsósorban a vendégek, akik Kanadából, az Egyesült Államokból, Angliából, Franciaországból, Ausztriából, Csehországból, Albániából, Zimbabwéből, Kazahsztánból, Fehéroroszországból, DélKoreából, Japánból és a Fülöp-szigetekről
érkeztek, hazatérve az ízletes magyar ételek, finom borok mellett a magyarok vendégszeretetének és egy olyan atomerőműnek is hírét viszik, ahol jól képzett
szakemberek magas színvonalon végzik
munkájukat.
-bnt-

Az energetika fejlődése a jövőnk záloga
„ Az energetika az alkalmazott tudományok olvasztó tégelye”
2011. február 24-26. között került lebonyolításra a XVIII. Főenergetikusi Szeminárium Visegrádon. Az ETE esztergomi szervezetének megrendezésében került lebonyolításra az energetika területén nagy hagyományokat felmutató konferencia. A plenáris üléseken közel 70
szakember vett részt az ország meghatározó energetikai társaságaitól és szakmai szervezeteitől.
Az energiastratégia jövőképének bemutatása során Kaderják Péter kutatóközpontvezető átfogó képet adott a lehetséges energiapolitikai irányokról, három fő szempont
figyelembe vételével. Ezek az ellátás biztonság, a versenyképesség és a fenntarthatóság. Az energetika megújításának alappillérei az energiahatékonyság növelése, a
megújuló energiaforrások alkalmazása, az
atomenergia további kapacitásbővítése, a

regionális energetikai infrastruktúra fejlesztése és az állami energetikai intézményrendszer kiépítése. Kiemelésre került
a fogyasztói energiamegtakarítási módok
ösztönzése, ezen belül például az erőművek
önfogyasztásának csökkentése a világítási
és a technológiai rendszerek intelligens terhelésoptimalizálásával. Az energetikai
megtakarítások szakmai bázisa korábban
a jól felkészült energetikus szakembergárda volt. Jelen időszakra az energetikusok a
cégeknél „kihaltak”, tisztelet egy-két kivételnek, ahol felismerték az energia jövőbeni fontosságát. A nagy energiafogyasztó társaságok az egyre növekvő energiaszámlákkal szembesülve az energiafogyasztási
szokások módosítására, az áram- és gázszámlák csökkentésére törekszenek. A
fenntartható fejlődés zálogaként emlegetett
megújuló energetikai termelési módok je-

lenleg még
volumenükben nem számottevők, továbbra is kérdéses, hogy mikorra válnak
önfinanszírozóvá és fenntarthatóvá.
A konferencia előadói egyöntetűen kiálltak az atomenergia magyarországi alkalmazása és további bővítése mellett. A
szakmai elméleti előadások mellett kísérő programként megszervezésre került a
paksi atomerőmű működésének és bővítési lehetőségeinek demonstrálása a bemutató kamion által. A látogatók jóleső érzéssel fogadták a paksi atomerőmű biztonságos működéséről közölt adatokat és
információkat, hiszen a helyi lakosság a
mohi atomerőmű közelsége miatt fokozott érdeklődést mutat az atomerőművek
iránt.
Lakatos Gábor

Amíg a műszerből műtárgy lesz
Bizony sok munkát kell még abba fektetni, hogy a múzeumba került eszközök kiállíthatóak legyenek, és műtárgyként kezelhessük azokat. A készülő Atomenergetikai Múzeumba került technikai eszközök kiállításra történő előkészítésének két fontos szakasza van, az egyik a nyilvántartási rendszerbe történő beillesztésük, a másik pedig a
műtárgyvédelem. Az első szakasz nem látványos, de annál
hosszadalmasabb, hiszen minden fellelhető adatot össze
kell gyűjteni az adott tárgyról. A másik szakasz viszont látványosabb, hiszen szemet gyönyörködtető, amikor a kosztól és rozsdától megszabadított technikai eszköz festése
nyomán szép műtárggyá formálódik a munka tárgya. Így éltük meg a képen látható 60 bar nyomású légkompresszor
újjászületését, amelyet a Partner Kft. munkatársainak köszönhetünk.
-beri-

fotó: beregnyei miklós

Európai Nukleáris Energia
Fórum – társadalmi

Fine szakmai hétvége
Február utolsó hétvégéjén került megrendezésre a Magyar Nukleáris Társaság Fiatalok a Nukleáris Energetikáért
(Fine) szakcsoportjának éves szakmai
találkozója Szolnokon, ahol a 2010-es év
nukleáris eseményeit és a szakcsoport
beszámolóját, illetve jövőbeli terveit
hallgathatták meg az érdeklődők. A dermesztő hideg ellenére 50 elszánt végzett
és még tanuló mérnök, fizikus, illetve
más szakmabeli vett részt a találkozón,
ahol a csoport működésén kívül a hazai,
illetve a globális nukleáris energetikai
kérdések voltak napirenden.
Csajbók Viktória (BME) Fine-elnök
és Kósa Péter (NUBIKI) Fine-titkár a
tavalyi év civil eseményeit foglalták
össze. Beszámoltak a februárban,
Brüsszelben tartott európai nukleáris
ifjúsági megbeszélésről, a többi európai egyesület munkájáról. Az ugyanitt
tartott PIME 2011 konferencián a Fine
a Sziget Fesztiválon történő rendszeres
megjelenés hátterét mutatta be. A jövőben magyar-belga ifjúsági nukleáris
együttműködés várható.
Boros Ildikó (BME NTI) elmondta:
2010-ben 442 atomerőművi blokk üzemelt összesen 375 GW beépített villamos kapacitással. A világon 66 blokk
épül, és ez a szám részben a kínai befektetéseknek köszönhetően tovább
fog növekedni. Az Európában épülő
blokkok száma 8. A finnországi Olkiluoto indítását 2013-ra tervezik, míg a
franciaországi Flamanville-t 2014-re.
Csuvár Miklós (OAH) az év INES
(Nemzetközi Nukleáris Eseményskála)
besorolású eseményeiről tartott beszámolót. Az események zöme a hétfokozatú skálán INES 2 besorolású volt,
ugyanakkor előfordult 4-es fokozatú
esemény is: indiai szeméttelepen orvosi műszerekből származó sugárforrásokat fedeztek fel, emiatt hét személy többletdózist szenvedett el.
Horváth Ákos (MTA KFKI AEKI) előadásában közelebb kerülhettünk a
„nukleáris betűszavakhoz”. Megismerhettük az EU energia- és klímacsomagját, az Európai Stratégiai Energiatechnológiai Tervet (SET-terv),
amely növeli Európa innovációs képességeit az energetika terén. Szóba
került a SNETP (Fenntartható Nukleáris Energiatechnológiai Platform) által
javasolt ipari kezdeményezés a IV. generációs reaktorok fejlesztésére; illetve a cseh–magyar–szlovák együttműködésű ALLEGRO projekt.
Breitner Dániel geológus (MTA KFKI
AEKI), a globális uránkészletek földtani értékelésében összefoglalta az urán
geokémiáját, az ércesedési környezeteket, illetve a meglévő urántartalékokat és készleteket.
Nős Bálint (RHK Kft.) a radioaktív
hulladékok kezeléséről adott átfogó képet a hazai helyzetre fókuszálva. A
KKÁT-ban meglévő 16 kamrát 37-re
tervezik bővíteni. Osvay Károly (Szegedi Tudományegyetem – SZTE) a szuperlézerről elmondta, a projekt négy
helyszínen fog megvalósulni. Szegeden a mintegy 200 TW teljesítményű,
attoszekundumos lézerimpulzusok lehetőségeit fogják kutatni.
Vajta Zsolt (Atomki) a debreceni
Atommagkutató-intézetet, az ott folyó
kutatási munkát mutatta be.
Németh Csaba (Pannon Egyetem) a
hőerőművekből származó szénsalak
szigetelőként való felhasználásának
során keletkezett többletdózisról tartott előadást. Méréseiket Ajkán, Várpalotán és Tatabányán végezték.
Réfy Dániel (BME) a fúziós energiatermelés jelenlegi helyzetét és a jövőbeli terveket elemezte. Beszámolt az
ITER jelenlegi állapotáról, rávilágított
a fúziós energiatermelés rendkívül
kedvező adottságaira.
Végül Csajbók Viktória összegezte a
Fine 2011-es terveit, amelyek között a
civil tájékoztatás ismét kiemelt szerephez jut. Az objektív kommunikáció
főbb és hatékonyabb eszközei: a fiatalok közvetlen megszólítása fesztiválokon és az MNT iskolai programjában,
a Fine-honlap (www.nuki.hu) angol
nyelven elérhetővé tétele.
Csajbók Viktória, Kocsis György
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Utazáskiállítás – a paksi stand
„Kalandozásra hívjuk önt a római koron
át a XXI. századig. Csónakázunk, halat
fogunk, a régi hajómolnárok hagyományait követve tésztával esszük a tűzpiros
paksi halászlét. Kiváló paksi sillert iszunk
a Mária Terézia által betelepített sváboknak köszönhetően, megszállunk a XIX.
századi Magyarország legpatinásabb kaszinójában, az Erzsébet Nagy Szállodában, betekintünk a XX. század egyik legnagyobb találmányának, az atomerőmű
működésének a világába, és végül találkozunk világhírű kortárs képzőművészek
alkotásaival” – így invitálja Paksra a látogatót a legújabb turisztikai kiadvány, ami
az Utazás 2011 kiállításra készült.
Március 3. és
6. között rendezték Budapesten, a
Hungexpo területén az Utazás
2011 kiállítást,
ahol a legfrissebb
turisztikai ajánlatokkal várták a látogatókat. Paks
városát évek óta
az önkormányzat
képviseli önálló standdal a vásárváros területén, s évről évre megújuló kínálattal
várják az érdeklődőket. Időutazásra csábították a szervezők idén az utazni vágyókat, a történelmi korokhoz kapcsolódó
programokkal a római kortól napjainkig.
Többnapos és különböző korosztályok számára szóló programcsomagok közül választhatnak a Paksra látogatók, legyen szó
akár borbarangolásról, akár osztálykirándulásról. A kistérségi kitekintőben a
Duna–Sió Turisztikai Egyesület program ajánlójával találkozhat az érdeklődő.
Érdekesség volt az idei kiállításon, hogy
a város rendhagyó attrakcióval hívta fel magára a figyelmet: kapcsolódván Paks legismertebb védjegyéhez, az atomerőműhöz,
érdekes fizikai kísérletekkel vonzották a
standra a vendégeket az ESZI tanárai és diákjai jóvoltából napi négy alkalommal. A kiadvány megjelenéséhez és a kísérletek lebonyolításához az atomerőmű is segítséget,
támogatást nyújtott.
Dávid Ildikó

fotó: wollner pál

Ifjú főzőtündérek

Kövi Gergő fotói a VMK-ban
gatáson, késesműhelyben. Megörökített
dunai halászatot, tűzoltók magasból való
mentési gyakorlatát, végigfotózta egy népviselet elkészítését. Képei megjelentek többek közt a Népszabadságban, a Magyar Hírlapban, az Index.hu-n. 2009-ben a World
Press Photo Civil Expo kiállításon a „Hét képeként" állították ki egy dunakömlődi szüreten készült fotóját. Kövi Gergő elmondta,
hogy a képek nagy része már megjelent a
Paksi Hírnökben, a kiállításra a legkedvesebb témáit válogatta össze. Wollner Pál

fotó: wollner pál

Február 14-én nyílt meg a Paksi Városi Művelődési Központ kiállítótermében Kövi
Gergőnek, a Paksi Hírnök főszerkesztőjének fotótárlata „Kereső” címmel. A kiállítást Dávid Ildikó önkormányzati sajtóreferens nyitotta meg. A megnyitó résztvevőinek levetítették Kövi Gergő és Babai István
Konstans című díjnyertes filmjét.
A fotósnak 2008 óta rendszeresen jelennek meg képriportjai a Paksi Hírnök hasábjain. A kiállítást főként ezekből válogata. Fényképezett a téglagyárban, filmfor-

Bemutatkozott Dunaszentbenedek
Február 24-én Kalocsán, a Szülőföld
Akadémia második évfolyamának következő keddi „tanítási napján” Dunaszentbenedek volt a tananyag. A szervezők néhányszor már alkalmazott módszere most is bevált: a zsúfoltság elkerülésére a tiszti klub épületének előadótermében kivetítőn is követhették az érdeklődők a műsort. A színházteremben
így is telt ház volt, egy ülőhely sem maradt szabadon, szépszámmal figyelték a
produkciót.
Vargyas Mihály polgármester köszöntőjében hangsúlyozta a térség települései
és az itt élők összefogásának szükségességét, és szólt településének elszomorító
népesedési mutatóiról is. Ezt követően a
település történetét bemutató előadást
prezentált Danizs Éva, a polgármesteri
hivatal munkatársa. A falu múltjára és jelenére, épített örökségére, hagyományaira, természeti környezetére, nevezetes

Akadálymentesítések
A Duna-Mecsek Alapítvány 2011. február
25-én Pakson tartotta az akadálymentesítési pályázat zárókonferenciáját. A rendezvény kapcsán az alábbiakban adunk
tudósítást.
A Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítványt a Paksi Atomerőmű Zrt. hozta
létre 2006-ban. Az alapító évente 500 millió forintot bocsát az alapítvány rendel-

kezésére, ezt a támogatást öt éven keresztül, évente garantálja. Célja a település-, térség- és gazdaságfejlesztés Paks,
Kalocsa, Bátaapáti, Boda és Püspökszilágy körzetében.
Az EU esélyegyenlőség-biztosítási törekvéseinek megfelelően 1998-ban az országgyűlés meghozta a XXVI. törvényt a
fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról. Ez elkötelezettséget jelentett a közintézmények akadálymentesítésére. Az atomerőmű és az
alapítvány felvállalta ezt a témát. A felmért igények meghaladták a lehetősége-

ket. Az Európai Gazdasági Térség támogatására sikerrel pályázott az alapítvány
2008-ban. A három fordulóban pályázott
önkormányzatok, közhasznú és civil szervezetek összességében több mint 500 millió forint támogatást nyertek el. A konferencián ismertettek több sikeres akadálymentesítési projektet, fényképekkel
illusztrálva az eredményt (Bonyhád – orvosi rendelő, Madocsa – polgármesteri hivatal, Kalocsa – Asztrik téri oktatási intézmény). Ez a mostani alkalom egy nagy,
EU-konform projekt lezárását jelentette.
gyulai

házatával, és buzgón végezték a zöldségek darabolását a görög salátához, a
csirkehúsos, zöldséges tészta előkészítését és a fánkok kisütését is. Persze az
ételek megfelelő feltálalása után azok
elfogyasztásában is ők játszották a főszerepet.
Ignits Miklósné, a program kitalálója
elmondta, hogy a gyerekeknek azt tanították, hogy egyenek naponta többször
keveset, és igyanak sok folyadékot. Készítsenek otthon 1-1 jókedvfalatot zöldségből, gyümölcsből, és lepjék meg családtagjaikat is vele. Hozzátette, hogy a
program végére több gyerek is kedvet
kapott a sütés-főzéshez, páran egyenest
mesterszakácsok akarnak lenni. Ignitsné Éva azt is elmondta, hogy a Paks Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottsága, valamint a Paksi Atomerőmű Zrt. segítette megvalósítani a „Főzőtündérek főzőiskolája” elnevezésű
programjukat.
Wollner Pál

Egy lépéssel közelebb
a gyermekosztály
újranyitásához
Mint ismeretes, 2009 májusában bezárták a kalocsai kórház gyermekosztályát,
mivel a Kalocsán és környékén élő 80–90
ezer ember egészségügyi ellátásáért felelős intézményben nem voltak adottak a
gyermekosztály működésének személyi
feltételei. Jelenleg, ha kórházi ellátásra
szorul egy kisgyermek, akkor őt 50–90 kilométert kell utaztatni a megfelelő színvonalú ellátás érdekében.
Az elmúlt időszakban egy olyan egyeztetéssorozat valósult meg, melynek során
a kompromisszumkeresésen volt a hangsúly. Ennek köszönhetően sikerült együttműködést kialakítani az önkormányzat, a
kórház, valamint a gyermekorvosok között. A tárgyalás eredményeként szétválasztásra kerültek a gyermekellátásokhoz
kapcsolódó feladatok. A csecsemőosztály
készenléti feladatainak ellátása kapcsán
a kórház megállapodott a gyermekorvosokkal, az ügyeleti rendszer biztosításának feladatát pedig ismét felvállalta az önkormányzat. A Kalocsai kistérségben a
Morrow Medical Zrt. szervezi és biztosítja az ügyeleti rendszert. Ezért az önkormányzat a céggel kötött megállapodást,
amelynek köszönhetően a jövőben a kistérség összes gyermeke jogosult lesz az ellátásra. Így nemcsak bátyai, foktői és kalocsai, hanem a távolabbi településen élő
csemetéket is gyermek-szakorvos fogja ellátni a rendelési időn túl. Ezzel a megállapodással közelebb kerültünk ahhoz,
hogy ismét kinyíljon a kalocsai gyermekosztály kapuja. A megállapodásnak köszönhetően a jövőben magasabb szintű orvosi ellátás segíti a gyermekek
gyógyulását.
Péjó Zoltán

Rövid hírek Kalocsáról

Felvételi 3. forduló: szóbeli
meghallgatás az ESZI-ben
276 jelentkező vett részt pénteken délután az ESZI szóbeli meghallgatásán.
Itt nem kellett feladatokat megoldani,
tananyagról beszámolni, a felvételiztetők
csak benyomásokat igyekeztek szerezni
az ESZI-be jelentkező diákokról. Az eddig
megszerzett felvételi pontszámokon is
maximum 10 százalékkal tudott emelni a
pénteki beszélgetés.
A hat szakmacsoportban 20 bizottság
állt fel, tagjai közt a pedagógusokon kívül
– bevált szokás szerint – egy-egy jelenlegi diák is részt vett a diákönkormányzat
megbízásából.
A részt vevő felvételizők közül 120 diák lesz szeptembertől az ESZI polgára az
iskola jubileumi, 25. évében induló 9. osztályokban.
Major Ferenc

szülötteinek történetére vonatkozó ismereteiket egy, az önkormányzat által készíttetett, a falut népszerűsítő rövidfilm
segítségével is bővíthették a hallgatók.
Az előadás során bemutatkoztak Dunaszentbenedek kulturális életének szereplői is. A Hagyományőrző Asszonykó-

rus többször is színpadra lépett, népdalcsokrokat adtak elő a környék zenei hagyatékából. A falu néptánccsoportja benedeki és Kalocsa környéki táncokat mutatott be a Bácska Banda közreműködésével. Az iskola ifjúságát két tanuló képviselte, akik versszavalattal készültek erre a napra, Néder Ivett és Nyárádi Vivien.
Martonyi-Szabó Gabriella az asszonykórus és a néptáncegyüttes történetéről,
múltjáról és jelenéről beszélt az egybegyűlteknek.
A szokásoknak megfelelően a színház
előtere is a bemutatkozás terepe volt: Tamási Istvánné gyönyörű hímzései, valamint Füri Bálintné és Magyar Sándorné
gobelinképei mellett Paulin Zsuzsa festményeit és András Margit porcelánfestményeit is megcsodálhatták az érdeklődők. A dunaszentbenedekieknek nagy sikerű volt a színes bemutatkozásuk!
Wollner Pál

fotó: wollner pál

Jól átlátható órarend és terembeosztás, az órát adó tanár, adott esetben a
helyettesítő neve. Érdemjegyek, dicséret, netán megrovás. Tantárgyak
és tanárok, óraszámok. Hiányzások,
még arra lebontva is, hogy milyen óráról mennyit volt távol a diák – és még
sorolhatnánk. Mindezt tanulmányozhatják az e-naplóban, amelyhez interneten keresztül férhetnek hozzá.
Ettől a tanévtől vezette be az
önkormányzat
az általa fenntartott általános
és középiskolákban az elektronikus, azaz enaplót, amelyhez a szükséges
eszközöket az
önkormányzat biztosította az intézményekben. Az e-napló nem helyettesíti a személyes kapcsolattartást, ám
naprakész információval szolgál a tanulóknak és a diákoknak, valamint
egyéb adminisztratív ügyekben is segítséget nyújthat. A tanulók általános
adatain túl a rendszer nyilvántartja az
órarendet, a kapott jegyeket, hiányzásokat, dicséreteket és intéseket. Lehetőséget biztosít a szülő és az iskola közötti információcserére a szülői értekezlettől a hírlevélig számos területen.
Az e-napló bevezetése előtt a paksi
szakemberek több, már működő rendszert is megvizsgáltak (például az ESZIben is), majd hosszas előkészítő munka után a 2009/2010-es tanév második
félévében elkezdődhetett a paksi igényekhez igazodó, saját fejlesztésű rendszer tesztelése. Az idei tanévtől működik az e-napló, amit először hetente töltöttek fel új információkkal, ám második félévtől már napi frissítéssel nyújt
tájékoztatást szülőknek és diákoknak
egyaránt, akik a tapasztalatok alapján
szívesen tanulmányozzák a könnyen
átlátható rendszert.
Dávid Ildikó

A Paksi Reform Főzőklub Egyesület
nagy sikerű gyerek-főzőiskolát rendezett. E program keretén belül keresték
meg tavaly ősszel az általános iskolákat. Felhívásukra a Bezerédj Általános
Iskolából érkeztek pályamunkák a „Miért szeretem Paksot?” címmel meghirdetett rajzpályázatra. Tumpek Györgyi
tanítványaiból 12 fő, első és második
osztályos tanuló készített rajzokat. Őket
hívták meg a reform főzőklubba február 10-én, hogy a főzés megszerettetésére, az egészséges táplálkozásra tanítsák
őket.
Kovács János mesterszakács vezetésével olyan elfoglaltságot sikerült biztosítani, aminek minden percét élvezték
a gyerekek. Az egészséges és finom ételek elkészítésében a főzőklub tagjai segítettek.
A kisiskolások nagyon élvezték, hogy
az erre az alkalomra készített „főzőtündér”-ruházatuk, a fehér kötény és
kuktasapka megegyezik a főszakács ru-

fotó: tibay

Már napi frissítésű az
e-napló

A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kalocsai Kirendeltsége az elmúlt évben több
mint 300 millió forintos támogatást nyert a Társadalmi Megújulás Operatív Program „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatására” projekt forrásaiból. Az öszszegből, az eredetileg 368 főre
tervezett képzési programban
részt vevők létszámát növelni is
tudták, hiszen több mint 400 regisztrált álláskereső kapott
esélyt a foglalkoztatásra. Kollár
Péter, a kirendeltség vezetője
szerint az elmúlt féléves időszak
vizsgálata alapján elmondható,

hogy a képzésben részt vevők
közül több mint 100 fő jelenleg
is dolgozik.
***
A kalocsai Főszékesegyház harangállványainak javításával, a
harangok mozgásirányának
megváltoztatásával kívánják a
szakemberek megállítani a
templom homlokzatán látható
repedés mértékének nagyobbodását. A tervek szerint, ezzel a
megoldással sikerülhet a jövőben az érseki harangokat is
megszólaltatni, hiszen ezeket
korábban a fenti problémák miatt használaton kívül helyezték.
Péjó Zoltán
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Osztálytabló: BESZERZÉSI OSZTÁLY
Mácsik György
osztályvezető
Tanulmányait
Pakson, Szekszárdon (Garay Gimnázium) és Pécsett
(Pollack Mihály
Műszaki Főiskola)
végezte. A paksi
atomerőmű területére 1979 áprilisában került, az Ipari Épülettervező Vállalat Paksi Kirendeltségére, tervező munkakörbe. Ezt követően
1984. júniustól az Országos Szakipari Vállalatnál dolgozott műszaki előkészítési csoportvezetőként, szintén az atomerőmű területén. A Paksi Atomerőmű Vállalathoz
1986. június 30-án lépett be, beruházáselőkészítő mérnök munkakörbe.

Beke Zsolt
csoportvezető
– Mióta dolgozol
az atomerőműben? Milyen
szakmai, tanulmányi utat jártál be a beosztásodig, a szolgáltatásbeszerzési
csoport vezetésére kapott megbízásig?

– A Budapesti Külkereskedelmi Főiskolán végeztem közgazdászként 1997ben, majd 2005-ben az atomerőmű támogatásával az Eötvös Loránd Tudományegyetem Jogi Karán jogi szakokleveles közgazdász diplomát szereztem.
2001 óta dolgozom az atomerőmű beszerzési osztályán, ahol szerződéskötő-

Kalamár László
csoportvezető
– Hogyan mutatnád be átfogóan az általad vezetett eszközbeszerzési csoport
tevékenységét?
Melyek a főbb
feladataitok?

– A beszerzési
osztály szervezetén belül az eszközbeszerzési csoport végzi a társaságunk folyamatos működéséhez szükséges – a
közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű – anyagok és tárgyi eszközök beszerzését mind belföldről, mind az EUból, illetve az ún. harmadik országokból.
Az eszközbeszerzési csoportban jelenleg
húsz fő dolgozik (a jogi állományban lévőket leszámítva). Ebből tizenöt fő szerződéskötő. Rajtuk kívül a csoportban dolgozik egy fő vám- és szállítmányozási
ügyintéző, aki a beszerzési szervezet által kötött szerződésekkel kapcsolatos valamennyi vámolási és szállítmányozási
feladatot végzi. A két anyagbeszerzőnk

fotók: bodajki ákos

Böröcz László
csoportvezető
1986. április 1jén lépett be a
paksi atomerőműbe, korábban
egy kereskedőcégnél dolgozott.
1986 óta a logisztikai területen tevékenykedik, jelenleg a beszerzéstámogató csoport vezetője. Kereskedelmi üzemgazdász, logisztikai szakmérnök és közgazdász
diplomákat szerzett.

- kérlek, mutatsd be a korábbi tevékenységedet!

- Milyen területen dolgoztál az elmúlt
időszakban?

- Az erőműves munkaviszonyomat
az Építészeti Főmérnökségen kezdtem, majd az akkor alakult beruházási igazgatóság szerződéskötési osztályára kerültem. A beruházási munkákhoz kapcsolódó szerződések létrehozásával foglalkoztam. A beruházási
igazgatóság átszervezése után a beruházási főosztályon dolgoztam, ahol
szintén szerződéskötés volt a feladatom. Szervezeti változást követően a
logisztikai főosztály beszerzési osztály
szervezetében folytattam a tevékenységemet, szolgáltatásbeszerzési csoportvezető munkakörben. A beszerzési szervezet két szervezeti egységre
(kbo, bszo) bontása után 2005. július
1-jétől a beszerzési osztály vezetésével
bíztak meg.

ként kezdtem. 2005-től kezdődően látom el a szolgáltatásbeszerzési csoport
vezetői feladatait.

– Hogyan illeszkedik az általad vezetett csoport tevékenysége a beszerzési osztály profiljába? Melyek a csoport tevékenységének specialitásai?

– A beszerzési osztályon belül a csoportom munkája a szolgáltatások beszerzésére terjed ki úgy, mint karbantartási,
beruházási és egyéb szolgáltatási feladatokra vonatkozó szerződések megkötésére.

– Milyen fajta készségeket, képességeket kíván meg ez a munka?

– A szerződéskötőknek a feladataik
ellátásához sokrétű ismeretekkel kell
rendelkezniük, így alapvető pénzügyiszámviteli, jogi, műszaki ismeretekkel.
Azonban ehhez még elengedhetetlenül

feladata azoknak a kisebb terjedelmű
anyagoknak és eszközöknek erőműbe
történő beszállítása az ország bármely
részéből, amelyeket a szerződéses partnerek a telephelyükön adnak át, illetve
amelyek esetében a saját szállítás kifizetődőbb. A csoportunkban dolgozik egy
logisztikai ügyintéző is, aki a Szállítóértékelési Rendszer (SZÉR) működtetésével kapcsolatos feladatokat koordinálja
és végzi. A csoport tevékenységének specialitása még, hogy több szerződéskötő a
szerződéskötési feladatokon kívül más
fontos tevékenységet is ellát (például veszélyesáru-szállítási tanácsadói feladatok, vámolás, szállítmányozás a vámügyintéző távolléte esetén stb.).

– átfogóan hogyan lehetne megfogalmazni a legfőbb célkitűzést a
munkátok kapcsán?

- kérlek, mutasd be néhány mondatban a beszerzési osztályt és a saját tevékenységedet is!

- Az osztály négy olyan egységet foglal magába: a kiemelt beszerzési, a szolgáltatási, az eszközbeszerzési és az értékesítési csoportot, melyek a társasági
szerződések, megrendelések elkészítéséért felelősek. Ezek mellett a gazdálkodási, cikktörzs és monitoring feladatokat
a beszerzéstámogató csoport látja el.
A napi munkaidőm jelentős részét az
aláírásra előkészített ajánlatkérések, szerződések ellenőrzése és aláírása teszi ki. A
fennmaradó részt a munkatársak szakmai problémáinak megbeszélése, a munkájuk támogatása és az egyre gyakoribb
adatszolgáltatási igények teljesítésének
megszervezése tölti ki. Legszívesebben az
új kihívásokat jelentő egyedi feladatokkal
foglalkozom, mint egy megszokottól eltérő

- Melyek a jövőre vonatkozó szakmai
terveid, célkitűzéseid?

- A jövőre vonatkozó szakmai terveim
és célkitűzéseim alapvetően a vázolt
szervezeti változáshoz kapcsolódnak,
azaz továbbra is meg kívánom őrizni az
összevonás előtti szervezetek erényeit,
eredményeit. Kiemelt figyelmet szeretnék fordítani arra, hogy a szervezetünk
a társaság változásaihoz alkalmazkodva, rugalmasan, hatékonyan működjön.
Fontosnak tartom a közvetlen munkatársi kapcsolaton alapuló jó munkahelyi légkör megtartását.

- szabadidődben mivel foglalkozol?

szükséges a jó kommunikációs, tárgyalási és problémamegoldó képesség, ami
véleményem szerint a munkavégzés során a gyakorlatban sajátítható el.

nerekkel történő kapcsolattartás is, ahol
a jó tárgyalástechnikai ismereteknek, illetve gyakorlatnak fontos szerepe van a
szerződéses ár kialakításában.

– Milyen külső és belső szervezetekkel kell kapcsolatot tartanotok? Milyen szerepe van munkátokban a jó
szakmai kapcsolatoknak?

– Mi jelenti a legnagyobb kihívást a
munkád, munkátok során?

– A jó kommunikációs képességnek a
partnerszervezetekkel történő kapcsolattartás miatt van nagy jelentősége, mivel a
beszerzési folyamat során a társaság szinte minden szervezete érintve van, akár
igénylőként, akár szerződés-ellenőrzőként. Úgy gondolom, hogy számunkra a
munkavégzés során elengedhetetlen a jó
kapcsolat a szakmai szervezetekkel, mivel
csak így tudjuk gyorsan és hatékonyan
teljesíteni a szerződéskötési igényeiket. Továbbá rendkívül fontos a szerződéses part-

ságos működtetéséhez, illetve az átrakásokhoz szükséges anyagok és alkatrészek időben, megfelelő minőségben
rendelkezésre álljanak, hiányuk, késedelmes beérkezésük vagy nem megfelelő minőségük ne okozzon fennakadást
az üzemeltetésben, illetve a blokkok tervezett visszaindulását ne akadályozza.

– kiderül ebből az is, hogy a munkátok során igen nagy jelentősége
van a jó együttműködésnek…

Mind a belső, mind a külső szervezetekkel kialakított jó szakmai és partnerkapcsolat előnyt jelent feladataink
sikeres teljesítésében.

– Részt vesztek-e szakmai képzéseken, tréningeken az ismeretek, készségek szinten tartása, fejlesztése érdekében?

– A célunk, hogy szolgáltató szervezetként rugalmasan, gyorsan, határidőre, optimális költségek mellett, jó minőségben
elégítsük ki az igénylő szervezetek által
megfogalmazott beszerzési igényeket.
Nagy kihívást jelent a munkánkat
úgy elvégezni, hogy az erőmű bizton-

– A külső és belső szabályozások folyamatos változása megköveteli az új ismeretek elsajátítását és alkalmazását. Főosztályi szinten évente sor került külsős
szakemberek által vezetett tréningekre,
melyeken a csoportom tagjai is részt vettek. Folyamatosan értesülünk külső szer-

- A logisztikai tevékenységet korábban
két főosztály látta el, a beruházási és az
anyag- és áruforgalmi. Ez utóbbin dolgoztam én is egészen a centralizált logisztikai ellátás bevezetéésig, dr. Nagy
Dénes irányítása alatt. És amikor megtörtént az átszervezés és létrejött a mai logisztikai főosztály, akkor ezen belül, alapvetően beszerzés-előkészítési feladatokat
hajtottam végre, s teszem ezt jelenleg is.
Ez alatt a 25 év alatt a logisztikai adatfeldolgozásokat alapvetően 3 rendszerben
végeztük, a legelső az akkori villamos
művek központi adatfeldolgozása volt Budapesten. 1990-től 2001-ig a saját fejlesztésű ERIKA elnevezésű, majd 2001-től az
SAP-rendszert használjuk.

csán milyen tevékenységet végzel?

- az saP-rendszer működése kap-

szerződéses ügylet dokumentumainak
összeállítása, meglévő szerződésekhez
kapcsolódó szerződéstechnikai, elszámolási problémák megoldása.

- Az anyagmodul funkciógazdája vagyok. Kékesi Róbert kollégámmal, aki
az SRM-rendszer és az SD-modul funkciógazdája, szoros együttműködésben
próbáljuk a felhasználókat segíteni, az új
felhasználókat oktatni, fejlesztéseket
végrehajtani, illetve a rendszert karbantartani és a felmerülő igényekhez
igazítani.

- Mutasd be, kérlek a beszerzéstámogató csoportot és a napi munkát!

- Alapvetően gazdálkodási, biztonsági készletezési feladataink vannak. Ennek részeként koordináljuk a raktárkészletekkel való gazdálkodást, az ezzel
kapcsolatos készletbeérkezéseket, készletátadásokat pedig monitorozzuk, s

– A csoportom számára a legnagyobb
kihívás az igénylő szakmai szervezetek
szolgáltatási igényeinek – általában rövid
– határidőre és szabályosan, legnagyobb
körültekintéssel történő kielégítése. A
körültekintés alatt értem a csoportszintű, társasági és nem utolsósorban a jogszabályoknak való teljes megfelelést.

– Mennyire jellemzők a munkaterületeteken az újdonságok, a változás?
Hogyan tartod szinten a saját és a
csoportod szakmai ismereteit?
– A csoportomban dolgozó szerződés-

vezetek által biztosított képzésekről. A külső szakmai szervezetek által megszervezett képzéseken, előadásokon, konferenciákon kijelölt kollégáink részt vesznek, és
a megszerzett ismereteket osztályon vagy
csoporton belüli oktatások keretében továbbadják a többi kolléga részére. A belső szabályozások változása is csoport szinten oktatásra kerül. Természetesen az önképzést is nagyon fontosnak tartom.

– Milyen szakmai célkitűzéseid vannak a jövőt illetően?

– Tervezzük a készletkímélő beszerzések arányának növelését, ez azt jelenti, hogy a meglévő anyagkörökhöz képest további anyagköröket vonunk be a
konszignációs ellátásba, illetve az asztalra szállításba. Körvonalazódik egy jövőbeni együttműködési lehetőség magyar, szlovák, cseh és finn atomerőművek között a stratégiai tartalék alkatrészek közös kezelése kapcsán. Szeretném,
ha ebben az együttműködésben az eszközbeszerzési csoport is részt vehetne.

– beszéljünk egy kicsit személyesen
rólad. Hogyan kerültél az atomerő-

szükség szerint beavatkozásokat kezdeményezünk. Ide kapcsolódik a selejtezéselszámolás és értékvesztés is. A
törzsadatok karbantartását is ez a csoport végzi, de ez már iparági szintű feladatunk (22 iparági vállalatról és ezen
belül 25 gyárról van szó). A harmadik
fontos terület a logisztikai elemzések
készítése, rendszeres napi, havi, éves
jelentések formájában.

- Mi az, amit külön kiemelnél?

- Itt sok olyan feladat van, amely innovatív kollégákat igényel, olyanokat,
akik tudnak újat hozni, új ötletekkel
előállni és egyben képesek azok megvalósítására is. Emellett kiemelném azt
a hálás tevékenységet is, amikor közép- vagy felsőoktatási intézmények-

- A szabadidőmben a családi programokon kívül legszívesebben a számítástechnikával foglalkozom. Ez többnyire nehezen választható el a munkámtól, hiszen a számítógép a fő munkaeszközöm is. A sportágak közül a kosárlabdát kedvelem a legjobban, rendszeres nézője vagyok az ASE kosárlabda-mérkőzéseinek.

- Mutasd be, kérlek röviden a családodat is!

- Nős vagyok. Feleségem egyéni vállalkozóként dolgozik könyvelési területen. Két nevelt és egy közös gyermek
tartozik a szűk családhoz. Ha nem is
„saját jogon”, de két unoka teszi boldogabbá a napjainkat. Fiam végzett közgazdászként Budapesten dolgozik és
küzd a pályakezdők szokásos kihívásaival.
GYNYP

kötőkkel kapcsolatban szerencsésnek érzem magam, mivel nagy munkabírással
rendelkező, az újdonságokra nyitott kollégák. A nyitottság a mi szakmánkban
fontos elvárás, mivel a jogszabályi környezettel párhuzamosan a munkákkal
kapcsolatos társasági elvárások és szabályozások is folyamatosan változnak. A
szakmai ismeretek szinten tartásában
fontos szerepe van az önképzésnek, illetve az önálló tájékozódásnak a szakmát érintő fejleményekről.

– Mi a hobbid? Mivel töltöd szívesen
a szabadidődet?

– A „hobbim” a két kisgyermekem,
szinte minden szabadidőmet velük töltöm. Ha majd nagyobbak lesznek, persze újra előtérbe kerül a horgászat, a
snowboard és nem utolsósorban a lábtenisz.
Prancz Zoltán

műbe és azon belül a jelenlegi munkaterületedre?

– A Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karának Vegyipari és Élelmiszeripari gépész szakán végeztem
mint okleveles gépészmérnök, 1982ben. Rövid, másfél éves élelmiszeriparban eltöltött idő után az Erbe dolgozójaként kerültem az atomerőműbe, 27
évvel ezelőtt. Amikor 1985. november 1jén a PAV átvette az erőmű-beruházás
irányítását, átkerültem az atomerőmű
állományába. Az Erbe-nél műszaki ellenőrként kezdtem dolgozni, a PAV-nál
kezdetben műszaki ellenőrzési és
üzembe helyezési feladatokat láttam el,
majd 1987-ben, a szerződés-előkészítési osztály megalakulásakor kereskedelmi területre kerültem, azóta szerződéskötéssel, illetve beszerzéssel foglalkozom.

– Család? szabadidő?

– Családi házban élek. A család és a
ház körüli teendők, az udvarunkban lévő szőlő és a kiskert gondozása teljes
mértékben kitöltik szabadidőmet.
Prancz Zoltán

ből gyakornokokat fogadunk, akiket
szívesen bevezetünk a mai munkavégzésünkbe és mentoráljuk őket intézményi dolgozataik elkészítésében.

- kérlek, mondj néhány mondatot a
családodról is!

- Két lányom van, mindketten közgazdászok, feleségem konduktor, mozgássérült gyermekek tanításával foglalkozik. Nagydorogon élünk.

- a szabadidődet mivel töltöd szívesen, mi a hobbid?

- Legszívesebben olvasok, sportolok.
Korábban futottam, most a kerékpározás a kedvencem, ezenkívül, ha időm
engedi, kertészkedni is szoktam.
GYNYP
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Osztálytabló: BeszerzésI Osztály
Szél István
csoportvezető
– igen gazdag
szakmai múlt
áll mögötted.
Hogyan foglalnád össze távirati stílusban?

– A BME gépészkarának elvégzését követően a Szekszárdi
Húsipari Vállalatnál művezetőként és
technológusként kezdtem dolgozni.
1986-ben kerültem az atomerőműbe,
műszaki ellenőrként. 1990-től a beruházási főosztály előkészítési osztályát vezettem. 1992-ben a szerződéskötési és beszerzési osztály vezetésére kaptam megbízást. Az osztály az évek folyamán több
szervezeti, illetve névváltozáson ment keresztül, de a rám háruló osztályvezetői
feladatok lényegében hasonlók voltak.
2008-tól az adott szakmai ágon utódszervezetnek tekinthető kiemelt beszerzési csoport vezetője vagyok. Időközben
elvégeztem a Pénzügyi és Számviteli Főiskolát, mérnök üzemgazdász, közbeszerzési menedzser és szakértő képesí-

fotók: bodajki ákos

Petter László
csoportvezető
A Kecskeméti
Műszaki Főiskola Gépipari Automatizálási Karának
műszaki
marketingmenedzser szakán
végzett 2003ban. 2004. február 16-án az Atomix Kft. dolgozójaként került az atomerőmű logisztikai főosztályára mint logisztikai előadó. Feladata a kiemelt beszerzések nyomon követése, illetve az
Általános Szállítói Vizsgálat szakmai
szervezetek felé történő elindítása volt.

- korábban más területen is dolgoztál?

tést is szereztem. Az évek során számos
szép, nagy horderejű műszaki és gazdasági jellegű feladatban vettem részt irányítóként vagy közreműködőként. Ilyen
volt például az atomerőmű 1760 MW-os
kiépítés központi nagyberuházásának lezárása, a csernobili események után
megfogalmazott biztonságnövelő intézkedések előkészítése és megvalósítása, a
PA Zrt. versenyszabályzatának kidolgozása, a logisztikai ellátási modell kidolgozása és továbbfejlesztése vagy a különböző projektek előkészítéséhez és
megvalósításához szükséges szerződéskötések irányítása.

– Mi a feladata a csoportnak, amelyet
jelenleg irányítasz? Mitől kiemelt
egy beszerzés?

– A beszerzési feladatok között a kiemelt munkák a közbeszerzések és az
50 M Ft-ot meghaladó értékű beszerzések, illetve a projektekhez kapcsolódó
beszerzések. Ezek tervezése, előkészítése, lebonyolítása a feladatunk. A közbeszerzések speciális beszerzések, a törvény és a kapcsolódó jogszabályok apró
részletességgel előírják a beszerzés technikáját. A közbeszerzések döntő része
nyilvános, azaz minden lépésünk, do-

- 2003 és 2004 között egy acél nyílászárókat gyártó cégnél dolgoztam, beszerzői munkakörben. Feladatom volt a
nyílászáró-gyártáshoz szükséges alapanyagok minél kedvezőbb áron történő
beszerzése.

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

- 2005. május 1-jén neveztek ki az
értékesítési csoport vezetőjévé, majd
június közepén a PA Zrt. állományába
kerültem. Munkaköri feladataimhoz
szorosan kapcsolódnak egyes közbeszerzési eljárások is, ezért 2009-2010ben elvégeztem a közbeszerzési referens tanfolyamot. Ezenkívül több alkalommal részt vettem külső szakmai
szervezetek által tartott szinten tartó
képzéseken, illetve egy angol nyelvi
képzésen is.

kumentumunk nyilvános, az eljárások
főbb dokumentumai felkerülnek az EU
és a Közbeszerzések Tanácsa hivatalos
oldalaira, valamint a társaságunk honlapjára is. Az ajánlattevők jelentős része
„cowboy típusú ajánlattevő”, ez azt jelenti, hogy bármilyen eljárási hibát vélelmeznek, „csípőből tüzelnek”, azaz jogorvoslati eljárást kezdeményeznek a hatóságnál. Az elmúlt időszakban 4 ilyen
eljárásunk is volt, nagyon sok időnket,
energiánkat leköti ez. Komoly szakmai
kihívást jelent társaságunk hivatalos
közbeszerzési tanácsadójaként úgy végigvinni a nyílt tendereztetéseket, hogy
ne kövessünk el hibát, a tervezett és a
törvényben előírt határidőkereteken belül maradjunk és egy adott jogorvoslatban be tudjuk bizonyítani, hogy valamennyi lépésünk a törvényeknek és a
jogszabályoknak megfelelő volt.

– Milyen hozzáállást, szemléletet
vársz el a csoport tagjaitól?

– Pontos, precíz, szorgalmas, türelmes és kitartó tulajdonságokkal kell rendelkezniük a beszerzéseket, közbeszerzéseket lebonyolítóknak, irányítóknak.
A közbeszerzési törvény ún. kógens szabályokat tartalmaz, a leírt szabályoktól

- kérlek, mutasd be röviden a napi
munkádat és a csoportod tevékenységét!

- A beszerzési osztály szervezetén belül az értékesítési csoport végzi a társaságunknál keletkezett szabad kapacitások, szolgáltatások (irodabérlet; távbeszélő szolgáltatás; szekunder köri öltöző-fürdő biztosítása, kikötőhelybérlet
biztosítása) és feleslegessé vált eszközök értékesítését, hasznosítását. Továbbá a csoport feladata egy esetleges közbeszerzési pályázatra vonatkozó ajánlat, szerződés összeállítása, a közbeszerzési folyamat ajánlattevői részről
történő lefolytatása.
Az értékesítési csoportban jelenleg
4 fő dolgozik. 1 fő a selejtezési bizottság tagjaként részt vesz a Paksi Atomerőmű Zrt. tárgyi eszközeinek leselejtezésében is, együttműködve a selejtezési bizottság vezetőjével. 1 fő az

a legtöbb esetben nem lehet eltérni, előfordul, hogy az esetleges hibák javítása
szinte megoldhatatlan. További nehezítő körülményt jelent, hogy az elmúlt
években folyamatosan változtak a jogszabályok, például 2009-ben nyolcszor
módosították a közbeszerzési törvényt.
Folyamatosan kell tehát követnünk a jogszabályváltozásokat, emellett a jogorvoslati, bírói gyakorlatot is, mivel arra,
hogy egyes esetekben hogyan kell eljárni, gyakran csak a jogorvoslati döntések
alapján kapunk információt. Munkatársaimmal általában havi gyakorisággal
megbeszéljük a változásokat, a gyakorlati tapasztalatokat. Az általános beszerzői feladatokkal kapcsolatosan évente tartunk tréningeket, képzéseket.

– Milyen jelentősége van munkátokban a szakmai kapcsolatoknak?

– Roppant jelentősége van. Gyakorlatilag társaságunk valamennyi szervezeti egységével, igénylőjével munkakapcsolatban vagyunk, a külső kapcsolatokat tekintve pedig a teljes szállítói
palettával. A jó együttműködés alapvető fontosságú, a korrekt munkakapcsolat elengedhetetlen. A tevékenységünk
szolgáltató jellegű, ehhez véleményem

üzemi területen lévő helyiségek bérbeadásával, 1 fő a távbeszélő szolgáltatások biztosításával, szekunder köri
öltöző-fürdő bérbeadásával, a vbkj keretén belül az ADSL-szolgáltatás kiszámlázásával, a balatonfüredi Koloska kikötőben lévő kikötőhelyek bérbeadásával, míg 1 fő a feleslegessé vált
tárgyi eszközök értékesítésével foglalkozik. A munkánk során elsődleges
szempontnak tekintjük a szerződéses
partnereinkkel, valamint a belső szakmai szervezeteinkkel való jó együttműködést.

Mit szeretsz legjobban a munkádban?

Az értékesítési csoport a logisztika
minden területével foglalkozik, ami
nagy kihívás, egyben nagy felelősség is,
mert folyamatosan figyelni kell a piaci
változásokat, a törvényi előírásokat és

szerint jó értelemben vett szakmai alázat és elhivatottság szükséges. Az adott
szó számomra az egyik legfőbb érték,
nagyon szeretném, ha ennek a jelentősége újra erősödne.

– Milyen távlati szakmai terveid, terveitek vannak?

– Közbeszerzési tanácsadó kollégáimmal együttműködve feltehetőleg véleményt nyilváníthatunk a készülő, új
közbeszerzési törvényről, valamint az
Európai Bizottság is konzultációt indított az európai közbeszerzési piac modernizálásáról, ebben a programban
szeretnék részt venni.

– a sportszereteted közismert az
atomerőműben. Marad-e elég időd
munka után a rendszeres testmozgásra?

– A munkaidő nagy részét ülőmunkával, illetve monitor előtt töltöm. Ezért
nagyon fontos számomra a mozgás. 20
év óta márciustól októberig hetente legalább egyszer kerékpárral jövök lakóhelyemről, Szekszárdról az erőműbe és
vissza, hétvégeken télen túrázom, nyáron kerékpározom és úszni szoktam.
Prancz Zoltán

biztosítani kell azok betartását, illetve a
piaci változások követését.

- Mesélj, kérlek a családodról is!

- Öt éve vagyok házas. Feleségem jelenleg gyesen van, ő egy pénzintézetnél dolgozik ellenőri munkakörben. Van
egy kétéves kislányunk. Szekszárdon
élünk.

- Mi a hobbid? Mivel töltöd szívesen
a szabadidődet?

- Szabadidőmet a kislányommal töltöm, illetve a tv-közvetítéseken keresztül követem az amerikai foci-meccseket,
illetve a Formula-1 versenyeit. Évente
egy alkalommal, ha lehetőségem van rá,
a tágabb értelemben vett családdal szívesen hódolok kedvenc sportomnak, a
snowboardozásnak.
GYNYP

Időszakos tűzvédelmi, munkavédelmi és balesetelhárítási oktatás
2011-ben is lezajlott az évenként
szokásos tűzvédelmi, munkavédelmi és baleset-elhárítási oktatás az
atomerőműben. az oktatás célja a
munkavégzés során alkalmazandó
alapismeretek felfrissítése, illetve
szinten tartása, az új információk
(például belső szabályozási vagy
jogszabályi változások) ismertetése,
valamint az elmúlt év tapasztalatainak, tanulságainak közzététele.
A munkavállalók beosztásuknak megfelelően (azaz attól függően, hogy vezető
vagy műszaki beosztású, illetve adminisztratív állományú munkavállalók-e) eltérő tartalmú és mélységű képzésben részesültek. Az előadások februárban és
márciusban, különböző időpontokban
zajlottak, így segítve elő, hogy mindenki
össze tudja egyeztetni a napi feladataival
a kötelező képzésen való részvételt.
Az egyes szakterületekhez tartozó előadásokat Herczig Gábor munkavédelmi
mérnök (munka- és tűzvédelmi osztály),
Majkut Milán tűzvédelmi mérnök (munka- és tűzvédelmi osztály) és Herman Attila szervező-tervező mérnök (baleset-elhárítás) tartották.
A munkavédelmi előadás fő témakörei
az alábbiak voltak:
• a munkavédelemre vonatkozó szabályok rendszerének áttekintése;
• a Paksi Atomerőmű Zrt. (PA Zrt.) 2010.
évi munkavédelmi helyzete;
• a 2010. évi munkabalesetek;
• a 2010. évi munkavédelmi ellenőrzések tapasztalatai.

A munkavédelmet érintő szabályozás
rendszerének emlékeztető jellegű áttekintéseként szó esett a külső (törvényi) és
a belső (cégszintű) szabályozási struktúráról, valamint a kapcsolódó szabványokról.
Az elmúlt év tapasztalatainak áttekintése tematikusan történt. A botlásveszély
kapcsán ismétlődő problémát jelentettek
a szabadtéri gyűjtőaknák és összefolyók
padozattól eltérő magassága, valamint az
útburkolati hiányok. A botlás-, a le- és beesés-, valamint a beütődésveszély ellen a
legegyszerűbb balesetmegelőzés a körültekintő közlekedés: nézzünk a lábunk elé,
előre, s időnként a fejünk fölé is – ajánlotta az előadó. A villamosbiztonság kapcsán felhívta a figyelmet arra, hogy egy
áram alatt levő alkatrész kinézetre nem
különbözik attól, amelyik nincs áram
alatt. Az előadásban képekkel illusztrálva szó esett még állványozási hiányosságokról, szabálytalan anyagtárolásról,
egyéni munkavédelmi védőeszközök mellőzéséről, a munkaterület nem megfelelő
elkerítéséről, a közlekedési utat elrekesztő parkolásról és egyéb hiányosságokról is. A munka- és tűzvédelmi osztály
kéri, hogy ha valaki ilyen jellegű szabálytalanságot, hiányosságot lát, azonnal
jelentse (ne a hosszabb átfutású bejelentő rendszeren keresztül), mert lehet, hogy
ezzel életet ment.
A tűzvédelmi előadás a következő fő területeket fogta át:
• a Tűzvédelmi szabályzat változásai, aktualitások;
• FIB402 eljárásrend módosítása tűzeset
kapcsán;

• a PA Zrt. 2010. évi tűzvédelmi helyzete;
• tűzriadó gyakorlatok;
• tűzesetek rövid bemutatása;
• ellenőrzések tapasztalatai.
A tüzek, illetve tűzriasztások okai 2010ben meghatározóan az elektromosság és
a dohányzás voltak. A tűzveszélyes tevékenységek csak ezek után következtek az

Szabályos tűzgátló kábelátvezetés kialakítása

okok sorában. Az előadás központi részét
képezte a tűzesetek, illetve a feltárt tűzvédelmi hiányosságok gyakorlatias, képek
vetítésével kísért kiértékelése és a tanulságok megfogalmazása. Az elmúlt évben
ismétlődő problémát jelentett a menekülési útvonalak leszűkítése. Kiemelten fontos információként hangzott el többek között, hogy a 2010. május 7-ei tűzesetet követően a munka- és tűzvédelmi osztály
szakértői vizsgálatot kértek a tűzveszé-

lyes tevékenység során felhasznált tűzvédelmi takaró tűzvédelmi képességeire vonatkozóan. A szakértői vizsgálat egyik
megállapítása szerint a – mintaként beküldött – tűz megelőzésére alkalmazott
tűzvédelmi takaró nem alkalmas arra,
hogy tűzveszélyes munkavégzés során
biztonsággal megvédje a letakart tárgyakat. Ezért a PA Zrt. területén 2011. január
1-jétől tűzvédelmi célú takarásra csak
üveg- vagy szilíciumszálas, minősített tűzvédelmi takaró használata engedélyezett.
Az előadó arról is szólt, hogy 2011 tavaszán a 172. számú épületben, ősszel pedig a vegyészet területén kerül sor tűzriadó gyakorlatra, amelyek kapcsán a munka- és tűzvédelmi osztály kéri az érintett
munkavállalók támogató közreműködését. Ugyancsak kérésként hangzott el a
szakmai szervezetek felé, hogy a munkaés tűzvédelmi bejárások jegyzőkönyveit
elektronikusan is („word” formátumban)
küldjék el a munka- és tűzvédelmi osztály
részére.
A baleset-elhárítási előadás – az előző
szakterületek tematikájához hasonlóan –
a veszélyhelyzet-kezeléssel kapcsolatos
alapismeretek áttekintéséből és az elmúlt
év tapasztalatainak ismertetéséből állt.
Az előbbi keretében az előadó az Irányítási Rendszer Kézikönyv függelékében található Átfogó Veszélyhelyzet-kezelési és
Intézkedési Terv (ÁVIT) által rögzített
alapismereteket elevenítette fel. Így az
atomerőmű területén tartózkodók védelme érdekében tervezett intézkedéseket
(riasztás, menekülési útvonalak, gyülekezési helyek, létszámellenőrzés, kimenekítés, mentesítés), illetve az ehhez ren-

delt eszközrendszert (akusztikus tájékoztató és riasztórendszer, hibabejelentő
telefonszám: 72-00, a blokkolóóra speciális funkciója stb.). Azok a források is bemutatást nyertek, ahol az érintett témakörök részletekbe menően és tematizálva
elérhetők. Az előadó külön is felhívta a figyelmet: mindenkinek át kell gondolnia,
hogy normál helyzetben milyen óvintézkedéseket kell tennie, veszélyhelyzetben
pedig milyen óvintézkedéseket kell betartania (például gyógyszert és szemüveget magához venni kimenekítésnél stb.).
Az előadás másik részében az előző évi
gyakorlatok és egyéb események tapasztalatai kerültek sorra: 1. A sugárhelyzetértékelést segítő új szoftver beváltotta a
hozzá fűzött reményeket, az idei évtől ennek mintájára egyéb (veszélyes vegyi)
anyagok terjedését modellező program
kerül rendszeresítésre. 2. A tavaszi törzsvezetési gyakorlaton a paksi tartalék vezetési pontra való „áttelepülés” tesztje sikeres volt. 3. A téli időben tartott teljes körű gyakorlatnak része volt a területzárás
és elzárkóztatás gyakorolása a teljes üzemi területen, a kapcsolódó kimenekítési
feladatokat az irodaépületben szimulálták. 4. Végül a devecseri iszapkatasztrófa helyreállítása kapcsán végzett atomerőműves segédmunka tapasztalatairól
kaptak rövid ismertetőt a hallgatók.
A szervezők felhívják mindazoknak a
munkavállalóknak a figyelmét, akik még
nem vettek részt az ez évi időszakos tűzvédelmi, munkavédelmi és baleset-elhárítási oktatáson, hogy pótoktatást egységesen minden állomány részére márciusban még tartanak.
Prancz Zoltán
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Sugárvédelmi felhasználású
neutrondetektorok metrológiai
minőségbiztosítási rendszerének kidolgozása és bevezetése
a paksi atomerőműben
Törvény írja elő a sugárvédelmi dózismérők hitelesítését, ami az atomerőműben alkalmazott neutronmérők esetében eddig nem volt megoldott. Ennek
oka, hogy a magyar mérésügyi hatóság
nem rendelkezik neutron etalonnal. Ennek hiányában a neutronmérő eszközöket külföldön, elsősorban a Német Mérésügyi Hivatalban ellenőriztettük. Ez
azonban igen időigényes és hosszú távon nagyon költséges megoldás. Az
utóbbi években a paksi atomerőműben
alkalmazott sugárvédelmi neutronmérő eszközök száma jelentősen megnőtt.
Elektronikus és termolumineszcens doziméterek kerültek nagy számban beszerzésre. Ez arra ösztönzött bennünket, hogy ezek metrológiai minőségbiztosítási feladatait mi magunk helyben
végezzük.
Ennek előkészítése már évekkel ezelőtt elkezdődött. Ugyan rendelkeztünk
egy 30 éves elavult neutronágyúval,
azonban az ebben elhelyezett plutónium sugárforrások szolgálati ideje lejárt,
és az új szabványok sem javasolják az
ezzel történő kalibrálást.
A KFKI és a Mérésügyi Hatóság szakembereivel folytatott szakmai konzultáció után indítottuk a műszaki felkészülést. 2006-ban beszereztünk egy új
amerícium neutronforrást, mely a felújított sugárágyúba beépítésre került.
Az aktív próbák után elkészültek a mérésekhez szükséges kiegészítő eszközök. Biztosítottuk a neutronsugárzási
terünk nemzetközi etalonra történő le-

származtatását. Kidolgoztuk a metrológiai minőségbiztosítási utasításokat,
és ezeket validáltuk. Kísérleti méréseket végeztünk az atomerőműben jelenleg alkalmazott környezeti és személyi neutron-dózismérők felhasználásával. Ezek a rendszerünk megfelelőségét igazolták.

Elmondható, hogy az így kialakított neutronkalibráló berendezés Magyarországon egyedülálló. Alkalmazásával
évente több tízmillió forint takarítható
meg, és el tudjuk végezni más magyarországi nukleáris intézet mérőeszközeinek vizsgálatát is.
Károlyi Károly, metrológiai
üzem, sugárfizikai laboratórium,
vezető mérnök

– A Repülőtiszti Főiskolán szereztem
villamosmérnöki
diplomát. 2002 óta
dolgozom az erőműben, a sugárfizikai
laborban. Nemrég
szereztem a reaktortechnikai szakmérnöki diplomámat. Ha tehetem,
akkor még szeretnék tanulni nyelvet, illetve
szakmai dolgokat. Feleségem a projekt főosztályon dolgozik az Erbe-nél. Van egy tizenkét éves fiunk, Gergő, aki gimnazista.
Tolnán lakunk egy családias társasházban.
Ha tehetjük, telente eljárunk síelni, és nyáron pedig egy–két hetet a tengerparton töltünk. Nagy hobbim a hegyikerékpározás,
minden évben tervezek egy többnapos nagy
túrát az Alpokban: napi 60–80 km,
2000–3000 m szintemelkedéssel.
fotók: bodajki, gyulai

Lapunkban folyamatosan ízelítőt
adunk a pályázat díjazott alkotásaiból. A szerzők maguk adnak ismertetést közös művükről, és mutatkoznak be olvasóink előtt. Előző számunkban a négy II. díjas alkotás
közül kettőt már bemutattunk, most
a másik kettőről esik szó.

Sós János, metrológiai üzem, sugárfizikai
laboratórium, laborvezető

– 1982 májusában léptem be a PAV-hoz,
lassan 30 éve. Itt végeztem el a Miskolci
Egyetem DFK-t és szereztem műszaki
rendszerszervező diplomát, majd több
szaktanfolyam következett. A mostani
munkahelyemre, a sugárfizikai laboratóriumba is már több mint 18 éve kerültem.

Kalibráló mérnökként
kezdtem,
majd vezető mérnök lettem, jelenleg pedig laborvezetőként dolgozom. 2010-ben szereztem a BME
Mér nöktovábbképzőjében minőségügyi mérnök
diplomát, majd EOQ (European Organization for Quality) Minőségügyi Rendszermenedzser oklevelet. Paksról 16 éve
költöztünk Tolnára egy kertes házba, amit
azóta is folyamatosan újítgatunk. A feleségem is az erőműben dolgozik, a kibocsátás-ellenőrző laboratóriumban. Fiunk
harmadikos a Corvinuson, kislányunk
gimnazista. Szabadidőmben a ház körül
mindig akad tennivaló, ha van rá módunk, a barátainkkal járunk kirándulni,
nagyon sok szép helyet jártunk be már
Magyarországon.
Orbán Mihály, metrológiai
üzemvezető

– Műszaki főiskolát végeztem,
majd később a
BME-n szereztem villamosmérnöki diplomát. Pályakezdőként 1978-ban
kerültem
az
atomerőműbe
sugár védelmi
szolgálatvezetői munkakörbe. Később a
sugárfizikai laboratórium munkáját irányítottam. Feladatunk a sugárvédelmi
mérőeszközök hitelesítése és kalibrálása
volt, majd ez kibővült az atomerőmű hagyományos mérőeszközeinek metrológiai minőségbiztosításával. A szervezetünk és a beosztásom az utóbbi 30 évben
sokat változott, de az alapfeladat megmaradt. Nagy örömmel oktattam óraadóként több éven keresztül az ESZI-ben.
Az atomerőműben több, bevezetett újításom van, a Kiváló Újító díj ezüst fokozatával rendelkezem. Györkönyben élek feleségemmel, 3 gyermekünk már önálló.
Szabadidőmben borászkodom, sportolok,
és egy kempingegyesület elnökeként tevékenykedem.

Gőzfejlesztők 51 baros
tömörség-ellenőrzése
primer köri hurok kizárás
a nélkül
A blokkok főjavítást követő visszaindítása során a gőzfejlesztők tömörség-ellenőrzése fontos és el nem hagyható feladat. Az évek során állandó problémát

jelentett a fenti műveletek végrehajtása,
mivel meglehetősen bonyolult technológiai műveletsort jelentett, és mégoly
alapos odafigyelés mellett történő végrehajtása is jelentős paraméterváltozásokat idézett elő a kizárt főkeringtetőhurkokban. Nem is beszélve azokról a
kockázatokról, amelyek egy-egy nem
megfelelő sorrendű beavatkozás következményei lehettek. Annak érdekében,
hogy minél kisebb ráhatásnak legyenek
kitéve a gőzfejlesztők, már jó néhány
éve törekedett az erőmű ennek a próbának az egyszerűsítésére, de ezeket a kísérletek mindezidáig nem hoztak eredményt.
A blokkindítások elemzései azt mutatták, hogy a gőzfejlesztők 51 baros tömörség-ellenőrzése során a kizárt primer köri
hurok meleg ági hőmérséklete a hideg ági
hőmérséklet alá csökken, így a hurok kizárásakor a homogén hőeloszlás nem biztosítható. Az alkotók ennek az állapotnak
a megváltoztatása érdekében a tömörségpróba új alapokra való helyezése mellett
döntöttek. Az új próba kialakításánál a primer köri és a szekunder köri szakterületen
kívül a műszaki és a karbantartói véleményeket is figyelembe vették.
Az új 51 baros tömörségvizsgálat módszere 2010-re kidolgozásra, és a 2010-es
főjavítások során alkalmazásra került. A
főjavításokon kívül a 4. blokk kisjavítása során is az új módszerrel került végrehajtásra a tömörségpróba. Az új módszer kizárólag 3-3 gőzfejlesztő együttes
ellenőrzésére irányul, és továbbra is feltárja a hibákat, ugyanakkor kiküszöböli
a „régi” próba végrehajtásánál jelentkező hátrányokat. A primer köri hurkok kizárásának elhagyása miatt a hurokhőmérsékletek egyenletesek, a primer köri
hurkok visszavételének szigorú feltételei nem akadályozzák a blokk további indítását. A gőzfejlesztők szándékolatlan
túlnyomatásának kiküszöbölése miatt a
blokk biztonsága nő, az üzemidő-hoszszabbítás szempontjából jóval kíméletesebb a berendezések terhelése. A lehűtő
rendszer üzemeltetése révén a fővízköri
hőmérséklet szabályozása az operátor
felügyeletében, „kezében” marad a próba
során. A próba végrehajtása során a személyzet munkája nem növekedik, pluszerőforrásigény nem lép fel. Az „új” próba a „régi” próbánál gyorsabban végrehajtásra kerül, emiatt a főjavítás hosszát
csökkenti.
A főjavítás hosszának csökkentése révén gazdasági haszon is keletkezik.

blokkügyeletes,
ügyeletes mérnök és négy éven
keresztül
az
üzemviteli biztonsági osztály
vezetője voltam.
Az ezredfordulótól mind a mai
napig az üzemirányítási osztály
vezetője vagyok,
felelőse a blokkok biztonságos és megbízható üzemeltetésének. Orosz és angol
nyelven tárgyalási szinten beszélek. Munkámért több elismerésben részesültem,
például vezérigazgatói dicséretben és
Céggyűrű kitüntetésben. Nős vagyok, két
gyermek apja.
Pfeffer István, turbinaosztály,
technológus mérnök

– 1985-ben pályakezdőként
helyezkedtem el
az atomerőműben. Kezdetben
turbinagépész,
majd turbinaoperátor voltam. 2006 óta a
turbina osztály
üzemkiszolgálási csoportjában
technológus mérnök munkakörben dolgozom. Tevékenységi köröm kiterjed az
operatív üzemviteli dokumentumok
karbantartására és készítésére. Munkámért elismerésül 2010-ben nívódíjban részesültem. Nős vagyok, egy gyermek apja.
Számel László, üzemirányítási osztály,
rendszertechnológus

– 1990-ben pályakezdőként helyezkedtem el az atomerőműben. Az
üzemirányítási
osztály technológiai csoportjában dolgozom.
Feladatom az
osztályhoz tartozó kezelési utasítások karbantartása, az osztályt
érintő átalakítások, újítások véleményezése, eltérő üzemi állapotokra üzemviteli utasítás készítése. Rendszeresen visszatérő feladatom
a blokkok paramétereinek vizsgálata leállás, illetve blokkindítás során. Munkámért több elismerésben részesültem, például Kiváló Üzemeltetői díjban és vezérigazgatói dicséretben. Nős vagyok, két
gyermek apja.
Összeállította: Gyulai

Szőke Attila, üzemirányítási
osztályvezető

– A Moszkvai Energetikai Egyetem
„Atomerőművek és berendezések” szakán végeztem, mint hőfizikus-mérnök
(1983). Az első munkahelyem: Paks, ahol

Nagyon nehéz év áll előttünk

– igazgató úr! Mivel foglalkozott a
karbantartó személyzet a tél folyamán?

– A téli időszakban a karbantartó személyzet számára szinten tartó képzések
folytak, zömmel a Karbantartó Gyakorló
Központban. Az idei képzési időszakban
a külső partnereink ugyanazokon a tanfolyamokon vettek részt, mint a kollégáink. Az ő felkészítésükben is próbáljuk
erősíteni az azonos képzettség – azonos
elvárás elvét. Az elméleti felkészülésen
túl gyakorlati feladataink is voltak, hiszen
a darukat és az átrakógépeket is fel kell
készíteni, valamint az egyéb segédeszközeinket.

– Milyen jelentősebb munkákat kell
elvégezni a blokkokon?

– Nagyon sok műszaki egyeztetésen
vagyunk túl, amelyeket a műszaki háttérszervezetekkel és az üzemvitellel karöltve hajtottunk végre. A karbantartási fő
koordinálóink is felkészültek a kiemelt
tevékenységek munkáinak optimális öszszehangolására. Az 1. blokk főjavítása arról szól, de a többi blokkot is érinti, hogy
felkészülünk az üzemidő-hosszabbításra (üh). Ez azt jelenti, a szokásos főjavítási munkák mellett nagyon sok rekonstrukciós feladat lesz. Az 1. blokkon
teljes kirakásos főjavítást hajtunk végre,
amelyhez március 12-én állt le a blokk,
és az itt végrehajtandó üh-vonzatú rekonstrukciós munkák sok erőforrást kötnek le. Ilyen munkák például a hidrogénrekombinátor telepítése, a reaktorakna-elárasztás kiépítése vagy az SBK
baleseti műszerezése. A végleges megoldási fázisába érkezett a PRISE, az eddigi
vizsgálatok pozitívak. A reaktor anyagvizsgálatán túl a védőcsőblokkon a 3., 6.,
13-as TK-fejnek a cseréje fűszerezi a
munkát. A 6-os főkeringtető-szivattyú kivételével járókerék- és tengelycserét kell
végrehajtanunk. A szekunder körben a
villamos rekonstrukciók futnak végig,

transzformátorcserére és
a kármentő átalakítására
kerül sor. Végre kell hajtani a transzformátorok
villamos védelmi rekonstrukcióját, továbbá a
generátorok védelmi rekonstrukciója is megvalósul. Az 1-es turbinán az
5-ös fokozat átlapátozására kerül sor. Természetesen nagy terhelést jelent a csővezetéki és edényes nyomókörök vizsgálatainak végrehajtása.
Nagy lesz a munkafluxus,
jól kell szervezni a tevékenységeket, hogy
az 57 napba beleférjünk.
A következő leálló blokk a 4-es, ahol 26
nap a főjavítási idő. Itt szintén jelentkeznek a PRISE-szerelési munkák, illetve egy
gőzfejlesztőn a tápvízkollektor kötőelemcseréjére kerül sor, amely munkát előzőleg már begyakoroltunk az 1. blokkon három gőzfejlesztő esetében.
A szekunder körben az úgynevezett
normál munkákra kerül sor, például az
edények és csővezetékek anyagvizsgálatára. Említendő még a lokalizációs toronynál a légcsapda bevonatának javítása.

Végül a 3. blokkra kerül a sor, amely
szeptember 9–10-én fog leállni 34 napra.
A hosszú leállási idő abból adódik, hogy
a dízelgépeknél szabályozó- és vezérlőcserét hajtunk végre. Itt is a szokásos karbantartási feladatokat hajtjuk végre, illetve ezen a blokkon lesz az év második
transzformátorcseréje.

fotó: beregnyei

Az igen sikeres és eredményes 2010-es
év a karbantartó személyzet munkáját is dicséri. Az év elmúlt, a
mókuskerék forog, előttünk tornyosulnak a 2011-es év megoldásra
váró feladatai. Az újság megjelenésekor ugyan már folynak a főjavítási munkák, ennek ellenére kértem
Zsoldos Ferenc karbantartási igazgatót, szedje csokorba az olvasók
számára a négy blokkon elvégzendő
feladatokat.

A 2. blokkra már nyáron, július elején
kerül sor. Itt a reaktortartály csonkjainak vizuális és penetrációs vizsgálatait
kell elvégeznünk, majd az egyik gőzfejlesztőn a tápvízkollektor kötőelemcseréjére is sort kerítünk. Itt is megtörténik
az edények és csővezetékek vizsgálata,
valamint a kisnyomású levegőrendszer
kiépítése a hermetikus tér helyiségeiben. A szekunder körben sor kerül a turbinák kis- és nagynyomású házainak endoszkópos vizsgálatára, a kondenzátorok tisztítására és örvényáramos vizsgálatára.

– a nyári szabadságokat, a szabad
péntekeket és a túlórákat hogyan
érintik a leállások?

– Nyáron lesz egy aránylag hosszú etap,
amikor szünet van, vagyis augusztus ismét
szabad lesz, tehát a szabadságok szempontjából viszonylag kedvező lesz a helyzet. Nagyobb gondot és szervezést jelent a
túlórák növekedésének megállítása, illetve
a lehetőségekhez mérten annak csökkentése. Nem jó a sok túlóra, mert a kollégák
nem tudják kipihenni magukat, és nem
szabad agyontúlórázott társasággal dolgozni. A szabad péntekek áthelyezésével
kapcsolatos egyezségek megköttettek, van,
aki a leállások előtt kiveszi a szabadnapját, van, aki majd a munkák befejeztével.
Összegezve: minden szempontból nagyon nehéz időszak áll előttünk, ám felkészültünk a feladatok végrehajtására, és
bízom a csapatban!
-beri-
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Igazgatósági munkavállalói fórumok

cZicZer János üzemviteli igazgató az
üzemviteli igazgatóság fórumán a termelési eredmények ismertetésével kezdte
előadását, majd röviden elemezte az igazgatóságon tavaly előfordult, a biztonságot
érintő eseményeket. Felhívta a figyelmet
az emberi hibás esetek kezelésére, az egymás közti kommunikáció fontosságára.
Beszélt a 4. blokk főjavításáról, mely nagy
erőpróba volt a szervezet számára, hiszen
egyebek mellett főtranszformátort is cseréltek közben. Az igazgató ismertette a
tavalyra tervezett feladatok listáját, és elmondta: a célokat nagyobbrészt sikerült
elérni, és reményét fejezte ki, hogy az áthúzódó terveket idén megvalósíthatják.
Előrelépésként értékelte, hogy 2010-ben
sikerült a párhuzamos foglalkoztatást
megszüntetni, azt, hogy az azonos munkakört betöltő kollégák közül az egyik ovitos, a másik PA Zrt.-s volt. Ennek is köszönhetően az igazgatóság létszáma jelenleg 863 fő. Beszédében többször említette az utánpótlás fontosságát, pontos tervezését, időigényét éppúgy, mint a munkatársak ösztönző rendszerének minél
több eszközzel történő szélesítését.
Cziczer János szólt a túlórakeret túllépéséről, mely miatt mozgóbért nem tudtak fizetni a tavalyi év végén. Racionalizálni
kell ezt a területet – mondta, és józan belátó magatartást kért munkatársaitól. Felhívta a figyelmet arra, hogy 2012 kritikus
év lesz az igazgatóságnak a nyugdíjazások

Sorozatunkban ez alkalommal az armatúra- és csővezeték-karbantartó
osztály hajtómű-karbantartó csoportjához látogattunk.
Hajtómű-karbantartók

sóthy sándor vezető szerelő
– Mióta vagy atomerőműves dolgozó?

– Az erőművet megelőzően egy paksi
szövetkezetnél autószerelőként dolgoztam, a biztosabb jövő és a jobb megélhetés érdekében pályáztam az erőműbe.
1984. április 20. óta vagyok a társaság
dolgozója. Kezdetektől fogva az armatúrahajtómű-karbantartóknál dolgozom.
Velem együtt több régi munkatársamnak
is sikerült felvételt nyernie a céghez, ezért
már az első pillanattól kezdve könnyen
szót értettünk a kollégáimmal. Az általunk végzett tevékenység igen sokszínű.
Az erőmű területén minden olyan hely a
mi munkaterepünk, ahol hajtómű található az armatúrákon. Ez nagy területet
ölel fel, többek közt idetartozik a primer

miatt már csak azért is, mert a társigazgatóságok sokszor tőlük tudnak szakképzett munkaerőt átvenni. Fontos idei feladatnak nevezte a vezető a leállítás/újraindítás időszaki műszak-megerősítéseket,
a szabadidős túlórák csökkentését, a kiképzett tartaléklétszám biztosítását.
Pekárik GéZa, a műszaki igazgatóság vezetője előadását a munkabalesetek elemzésével kezdte. Eszerint a cégen belül öszszesen előállt 47 eset közül egyben sem
volt érintett műszaki igazgatósági munkatárs. Beszélt a főjavításokon tapasztalt
problémákról, kiemelve ezek közül a több
plusznapos javítást igénylő tömörtelenséget (1. blokk), a segédgerjesztő hibáját
(4.) valamint a 2. blokkon a főgőztolózár
megszorulását. Ezt követően az igazgató
részletesen kitért a 2010-es esztendő
eredményeire, az elvégzett munkálatokat
fotókkal is szemléltetve. Ilyen volt például a reaktortartály külső hűtésének sikeres kísérleti megalapozása, a loktorony
légcsapda bevonatának javítása, a vegyszeres hulladékvíz tárolómedencéjének
felújítása vagy éppen a 3/1. akna rekonstrukciója. Kiemelten nagy odafigyelést és összehangolt munkát igényelt a
részt vevő cégektől a 4. blokkon végrehajtott főtranszformátor-csere, és ugyancsak nagy volumenű munka volt a 4. blokki dízelgenerátor szabályozó- és vezérlőrendszerének cseréje is. Ez utóbbi feladatot idén a 3. blokkon kell majd megismételni.
Az idei stratégiai cél az 1. blokki üzemidő-hosszabbítást (üh) célzó engedélykérelem benyújtása, a bővítéselőkészítés
folytatása és felkészülni a WANO partneri vizsgálatra. Mindezek előtt a prioritás
továbbra is a biztonságos és a tulajdonos
elvárásainak megfelelő gazdaságos üzemeltetés. Tovább szeretnénk javítani a
rendelkezésre állási mutatón és a versenyképességet úgy biztosítani, hogy áramunk ára nem növekszik a decemberi ér-

tékhez viszonyítva. Az igazgató ezek után
felhívta a figyelmet a műszaki specifikációk készítésére és arra, hogy minél hamarabb legyenek azok kapcsán aláírt
szerződések, hiszen a hozzájuk rendelt
pénzkeret rendelkezésre áll. Az 1. blokki
főjavítás kapcsán kiemelte: sok műszaki
változtatást kell végrehajtani – köztük
nem egy olyat is, melyet még sehol nem
hajtottak végre korábban. Tájékoztatta
hallgatóságát arról, hogy az elmúlt időszakban az igazgatósághoz került három
kiemelt projekt: ezek az üh, a tokozott
üzemanyag és a folyamatirányítási rekonstrukció. Végezetül a folyamatban lévő, illetve az idén induló munkálatokról,
feladatokról ejtett szót.
csanádi andrás, a gazdasági igazgató-

ság vezetője beszámolt a cég életében bekövetkezett szervezeti változásokról, amelyek következtében csökkent a vezetői
szintek száma és egyszerűsödött a szervezeti séma. A bér- és tb-csoport átkerült
a humán igazgatóságra, a szolgáltatást főosztályi szintre emelték. Létrehozták a
külső szolgáltatási osztályt, a létesítményüzemeltetési osztályt, és önálló lett

A szakszervezetek közül a Padosz élt a fórumokon az érdekképviseletek számára felkínált felszólalási lehetőséggel. A szervezet
vezetői beszámoltak a jelenleg is folyó bértárgyalásokról és arról a szándékról, mely
segíteni kívánja azon társaságcsoport-szintű
volt vagy ma is aktív munkatársakat, akiknek
a száma 800 körülire tehető, és akikre öt évre visszamenőleg kiterjed a 98 százalékos
különadó hatálya. Törvénymódosító javaslatuk már a parlamentben van, ígéret van rá,
hogy érdemben foglalkoznak a kérdéssel.
A fórumok állandó részét képezte Cserháti
András főosztályvezető (kbig) előadása is,
aki a bővítéselőkészítési tevékenységről tájékoztatta a hallgatóságot. Cserháti András

a nyomdaüzem. Csanádi András kitért a
tavalyi termelési eredményekre, cégünk
villamosenergia-termelésben betöltött
szerepére, majd bemutatta a vállalat adózás előtti és adózott eredményét. Elmondta, hogy a PA Zrt. 2%-kal növelte az
üzleti tervhez képest az értékesített villamos energia mennyiségét. A tavalyi esztendőre kitűzött kiemelt gazdasági célok,
sarokszámok teljesültek, mind az üzemidő-hosszabbítás (üh), mind az atomerőműbővítés vonatkozásában.
A kontrolling terület tavaly jelentősen
növekvő igényeknek felelt meg, melyek
egyaránt származtak jogszabályváltoztatásból, és az adatszolgáltatási kötelezettség növekedéséből. Az évet sikeresen zárták. Az idei évre vonatkozó üzleti terv elkészült és jóváhagyásra vár. Folyamatban
van az idei beruházási program kidolgozása, megtörtént a 2011. évi kereskedelmi szerződés megkötése, valamint átdolgozták a Központi Nukleáris Pénzügyi
Alap tervet.
A logisztikai területen 2010-re 24 új
közbeszerzési eljárást terveztek, és 31 eljárás került lebonyolításra. Vám- és jövedéki termékek ellenőrzése megnyugtató
eredménnyel zárult. Az idei évben fontos
feladat többek között az üh-szerződések
kezelése, a közbeszerzési terv véglegesítése, a keretmegállapodások felülvizsgálata, a főjavításhoz kötődő szerződések
időben rendelkezésre állása.
A szolgáltatási terület főbb eredményei
közé tartozik az Erzsébet Nagy Szálloda
felújítása, üzemeltetése, az ASE sportkomplexumának fejlesztése és a gépjárműpark részleges cseréje. A nyomda szolgáltatási körét új gépek vásárlásával bővítették. A szolgáltatáshoz került a felvonóüzem-ügyeletesi tevékenység. Idén kerül sor az ESZI-csarnok, az MVM Kontó
Zrt. épületének korszerűsítésére, valamint a rekreációs központ rekonstrukciójára.
A célokat tekintve Csanádi András elmondta, hogy transzparens, jogkövető
működést és az irányelvek betartását várja el a tulajdonos idén is. Fontos az Uralmi Szerződésben foglalt kötelezettségek
maradéktalan betartása, a Kereskedelmi
előadásából kiderült, hogy a jelenlegi parlamenti pártok közül egyedül az LMP nem
támogatja a bővítést, s hogy egyéb MVM-s
projektek – Mátra, Vásárosnamény – leállítása után egyre inkább a paksi ügy élvez prioritást. A főosztályvezető beszélt és a kivetítőn illusztrálta is a Lévai-projekt hét munkacsoportjának 2009 júliusa utáni munkaintenzitását, kik miben tudtak haladni. Ez
alapján megállapítható, hogy a munkacsoportok mindegyike teljes intenzitásra kapcsolhatott, zajlanak a tárgyalások a lehetséges szállítókkal, konzultációkon vesznek
részt a kollégák olyan közeli országokban,
ahol szintén terveznek bővítést, és a jogi
háttér előkészítése is szépen halad.

Szakmák az atomerőműben
volt, aki a motort, és negyed
órán belül meg tudtuk oldani
visszaterhelés nélkül a problémát.

kör, a szekunder kör, a vízkivételi mű, a vegyészet. Több mint
3000 darab ilyen armatúra található az erőmű területén, ezek
különböző gyártmányok, van
köztük NDK, csehszlovák, magyar, német, osztrák, francia.
Minden berendezés típus- és javítástechnológiáját ismernünk
kell ahhoz, hogy azt a funkciójának teljesítésére alkalmas állapotban tarthassuk.

– Milyen emlékezetes feladatot sikerült végrehajtani?

– 1997 óta vezető szerelőként dolgozol, főnökeid,
munkatársaid elismerik a
munkádat. ezt híven tükrözi, hogy 2003-ban kiváló
szakmai teljesítményed elismeréseként Céggyűrű kitüntetésben részesültél. Milyen a kapcsolatod velük?

fotó: bodajki ákos

Zsoldos Ferenc, a karbantartási igazgatóság vezetője tájékoztatta hallgatóságát az idei főjavítások tervezett hosszáról.
Eszerint – időrendi sorrendben haladva –
az 1. blokk ötvenhét, a 4. és a 2. huszonhat, míg a 3. harmincnégy napig áll majd,
a kisleállások előzetesen kalkulált mértéke tizennyolc nap. Kiemelte: az 1. blokki munkálatok során szükség lesz például öt főkeringtető-szivattyú járókeretének
cseréjére is. Beszélt azon értékekről, melyekre támaszkodhatunk most és a jövőben egyaránt. Ezek a biztonság iránti elkötelezettség, a nemzetközi elismertség,
a 25 éves karbantartási gyakorlat és a jól
szervezett, szakképzett gárda.
Az igazgató tolmácsolta a cégvezetés
karbantartási igazgatóság felé irányuló
elvárásait is. Fontos, hogy a tervezett időtartamokat betartsák, még tovább javuljon hatékonyságuk és szervezettségük,
vegyenek részt a vezetői és munkatársi
kommunikációban és működjenek közre
az üzemidő-hosszabbítási programban.
Zsoldos Ferenc ezt követően a megváltoztatott, az igazgatóságot érintő szervezeti sémáról ejtett néhány szót. Elsőként
említette, hogy régi-új nevük van az lfiges időszak után; hogy új csoporttal, az
emelőgép-üzemeltetőivel bővült szervezetük, s hogy a metrológia ismét önálló
üzemként tevékenykedik. A vezető kitért
az igazgatóság létszámára, mely ma 595
fő, ebből 23 munkatárs nyugdíjazása várható, az ő pótlásuk komoly kihívás a karbantartási igazgatóságon.

A fórumok sorát február 15-én kezdte a karbantartási igazgatóság, majd a rákövetkező napokban folytatta az üzemviteli, a műszaki és a biztonsági igazgatóság, február 23-án pedig
a gazdasági igazgatóság tartotta meg munkavállalói fórumát.

fotó: vöröss endre

Újra elérkezett a munkavállalói fórumok ideje. Cégünknél az igazgatók rendszerint évente
kétszer tájékoztatják ebben a formában munkatársaikat a részvénytársaság, azon belül is
az irányításuk alatt álló szervezeti egységek előtt álló feladatokról, az elvégzett munkákról.

– A szabályzó hajtóművek közül nem mindegyikhez lehet úgy hozzányúlni üzem alatt, hogy az visszaterheléssel ne járjon. Ebben az esetben egy régi orosz szabályzó hajtóművet kellett üzemi terhelés alatt javítanunk. Ez úgy tör-

tént, hogy amíg mi a javítást végeztük, a
szabályzást ideiglenesen egy tolózárral
oldották meg. Jól elő volt készítve a munka, személyre szabottan ki voltak osztva
a feladatok, volt, aki a fedelet szedte le,

– A korrekt szakmai viszony mellett nagyon fontosnak tartom a jó emberi kapcsolatok kialakítását, megtartását is. Mindig is szinte a második családomként tekintettem a
kollégáimra, igyekszem ehhez méltó kapcsolatot fenntartani velük. A közvetlen

Szerződésben kitűzött villamosenergiaértékesítés végrehajtása, az üh-program
tárgyévi feladatainak teljesítése, valamint
a Lévai-projekt időarányos előkészítési
feladatainak végrehajtása.
radnóti istván biztonsági igazgató a biz-

tonsági igazgatóság fórumán a 2006-ban
bevezetett és 2010-ig tartó Gazdasági Hatékonyságnövelő Program eredményeivel
kezdte tájékoztatóját. Ismertette a tavalyi
gazdasági és biztonsági mutatókat, majd
megjegyezte: az idei év a 2012-es WANO
partneri vizsgálatra való felkészülés jegyében is telik. Az idei feladatok között
említette az 1. blokk főjavítását, melyet
már az üzemidő-hosszabbítás jegyében
végeznek el. A beszállítókkal kapcsolatban kérte, hogy ki-ki saját területén segítse a munkájukat, ugyanakkor a követelmények betartatása is kiemelten fontos. Az ellenőrzéseknek egyre inkább a
munkát végzőkre kell fókuszálniuk.
A fórum további részében Bajsz József,
minőségfelügyeleti főosztályvezető kiemelte, hogy az új Nukleáris Biztonsági
Szabályzat várhatóan májusban jelenik
meg, és elkészültek az ASME-alapú rendszerfelügyeleti tevékenység engedélyeztetésével. A biztonsági főosztály vezetője,
Tóth János a 2010-ben lebonyolított programokat (TSM-konferencia, NAÜ-tanfolyam) ismertette. Többek között elmondta, létrehozták a biztonsági munkakörök
jegyzékét, és közreműködtek/közreműködnek számos más programban is. A sugár- és környezetvédelmi főosztály vezetője, dr. Bujtás Tibor arról tájékoztatott,
hogy új kis és közepes radioaktívhulladék-minősítő rendszert telepítenek, és
megújult kérdéssor várja majd az MSSZből vizsgázókat. A hatóság elfogadta a
nem radioaktív hulladékok gazdálkodásával foglalkozó tervet. Továbbra is ellenőrzik a Bátaapátiba induló szállítmányokat, és feladatuk a Környezetközpontú
Irányítási Rendszer megújítása, valamint
a környezetvédelmi engedélyeztetési
munkában való részvétel. A munka- és
tűzvédelmi osztály irányítója, Csordás Jenő a beszállított munkaeszközök ellenőrzése kapcsán elmondta: a jövőben lehetőség lesz utólag bekérni ezen eszközök
megfelelőségi dokumentumait. Előre kell
lépni a tűzveszélyes folyadékok üzemi területen történő szállításának, tárolásának
nyilvántartásában. A rendészeti osztályt
Végh Csaba, a biztonsági őrség parancsnoka képviselte. Kiemelte, hogy megfeleltek a felettes szervek vizsgálatain.
Munkájuk eredményességét dicséri, hogy
a PA Zrt. sérelmére elkövetett kár egymillió forint alatt maradt. A jövőben a biztonsági személyzet részben járőri munkát
is ellát. Bana János balesetelhárítási vezető elmondta, hogy az ÁVIT végrehajtási utasítást véglegesítették, a súlyosbaleset-kezelési programot végrehajtották. A
védett vezetési ponton jelenleg is folyamatban van az információs és hírközlési
infrastruktúra kiépítése. Vöröss Endre
munkatársak mellett több külsős cég
munkatársaival dolgozunk együtt az
egyes feladatokon. 27 éve dolgozom itt, ez
idő alatt bármilyen emberről volt szó,
mindig törekedtem a rendkívül toleráns
hozzáállásra, mert egymás segítése rendkívül fontos a jó szakmai és emberi viszonyok megteremtése érdekében.

– Hobbi, család?

– 30 éve vagyok nős. Nejem eladóként
egy paksi boltban dolgozik. Nagyobbik,
28 éves lányunk az Érdi Rendőrkapitányságon nyomozó, kisebbik lányunk 25
éves, humánerőforrás-menedzser szakon
végzett, jelenleg állást keres. Korábban
aktívan sportoltam, a Videotonban futballoztam. Ezzel később, 1979-ben szakítottam, mert több időt szerettem volna a
szakmára fordítani, de a mai napig minden érdekel, ami sporttal kapcsolatos.
Hobbiként megmaradt az autószerelés,
emellett kertészkedéssel is szeretem eltölteni a szabadidőmet.
Kárpáti Viktor
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Rövidesen egy eddig még nem látott berendezéssel találkozhatunk az erõmûben: vontatható dízelaggregátorral. Errõl kérdeztem
a projekt felelõsét, Császár Elemért.

gyasztók nem mûködtethetõk valamilyen
hiba következtében,
lehetõség van egy má sik biztonsági rend szeri áttáplálásra.

– Miért van szükség ezekre?

– A súlyosbaleset-kezelési stratégia (SBK)
megvalósítása céljából olyan betáplálási
rendszer kerül kiépítésre, amely ilyen helyzetekben is rendelkezésre tud állni. Ez olyan
esetekre van tervezve, amikor teljes feszültségvesztés lép fel, nem állnak rendelkezésre sem a külsõ hálózati betáplálások, sem
pedig a telephelyen belüli biztonsági energiaellátó rendszerek áramforrásai (dízelgenerátorok, akkumulátortelepek). Ebben az
esetben kisegítõ, független tartalék-áramforrásra van szükség.

– Amikor nincs szükség rájuk (soha
ne legyen!), hol tároljuk a berendezéseket?

– A négy darab dízelgenerátor tárolására a
400/120 kV-os alállomás közelében egy új,
könnyûszerkezetes, földrengésálló épület létesült. A szakcsoportok itt végzik majd az
aggregátorok idõszakos terheléses és terheletlen próbáit. A tárolóépületbõl egy új csatlakozószekrényen keresztül lehetõség van a
400/120 kV-os alállomás segédüzemének a
dízelaggregátorról történõ szükségüzemi
betáplálására is.

– Mirõl is van szó?

– Az SBK független villamos betáplálási
rendszer megvalósításához blokkonként
egy-egy új, mobil, SDMO gyártmányú,
100 kW-os teljesítményû dízelaggregátor
került beszerzésre. Az aggregátorokat egy
súlyos baleseti szituációban a blokkonkénti két kiépített parkolóhely valamelyikére
kell vontatni és innen csatlakoztatni a meglévõ biztonsági fõelosztókra.

Az idén volt szerencsém a WIN
Magyarország képviselõjeként
és a Magyar Nukleáris Társaság
küldöttjeként részt venni a PIME
2011 (Public Information Material Exchange), az atomenergia
témában kommunikáló szakemberek hagyományos konferenciáján, amely 2011. február
13–15-én Brüsszelben került
megrendezésre. A konferencián
27 országból összesen 190 szakember vett részt. Az idei konferencia házigazdái – a Belga
Nukleáris Társaság – a konferencia megnyitóján hangsúlyozták, hogy Belgium elkötelezettsége az atomenergia
iránt nagyon erõs, és nem véletlen, hogy
az 1959-ben, Brüsszelben megrendezett
világkiállítás szimbóluma, az Atomium
szerkezete most már világhírû lett. Két,
2011. évre esõ dátumra is felhívták a
résztvevõk figyelmét. Az egyik: Marie
Curie száz éve fedezte fel a rádiumot és a
polóniumot (a Magyar Nukleáris Társaság
javaslatára a 2011. év az Atommag
Nemzetközi Évének lett nyilvánítva). A
másik évforduló: a 25 évvel azelõtt történt
csernobili katasztrófa. Az atomenergia
kommunikátorainak kellõen fel kell
készülniük ezekre az eseményekre.
A konferencia megnyitóján sajtókonferencia formájában bemutatkozott a
WIN Europa, a 2010. december 4-én
Párizsban megalakult szervezet, mint a
WIN Global részeként tevékenykedõ és
11 országot magába tömörítõ társadalmi
szervezet (a WIN Magyarország is tagja a

– Súlyos baleseti helyzetben mi az
elõírás?

– Ekkor nem kell biztosítani a blokkokon
meglévõ redundáns biztonsági energiaellátó rendszerek függetlenségét, így amennyiben a kiválasztott biztonsági rendszeri fo-

PIMER voltam

WIN Europának). A megnyitón Herczog
Edit, az Európai Parlament képviselõje
vett részt. Az elõadásában hangsúlyozta,
hogy támogatni szándékszik a WIN Europa szervezet munkáját.
A konferencián több elõadás is foglalkozott azzal, hogy új kommunikációs
stratégiákat kell megfogalmazni. A kommunikációval foglalkozó szakembereknek ott kell üzeneteiket elhelyezniük,
ahol a célközönség van, például olyan
közösségi oldalakon, mint a Facebook,
Twitter, blogok... Termékeket reklámozó
cégek már jelen vannak a közösségi oldalakon. A nukleáris energiát kommunikáló szakembereknek óvatosan kell tevékenykedniük ezeken az oldalakon, mivel nem a terméket adják el, hanem azt
az üzenetet kell közvetíteniük, hogy a
nukleáris energia biztonságos, megbízható és természetbarát. Hasznos ötletek
hangzottak el, hogy és milyen formában
lehet használni közösségi oldalakat a

A paksi tehetségekért
Több mint két évtizede a Paksi Atomerõmû Vállalat (ma
Paksi Atomerõmû Zrt.) és
Paks Város Önkormányzata
közösen hívta életre a Tehet séges Paksi Fiatalokért Alapítványt, melynek neve ismert a városban a tanulók,
tanárok és szülõk körében,
hiszen díjaira szívesen pályáznak. Szeretnénk, ha ennél szélesebb közönség elõtt
is ismertté válna a szervezet,
ezért a kuratórium elnökétõl,
Dávid Józseftõl – a Paksi
Atomerõmû Zrt. általános oktatási osztályának vezetõjétõl
– kértünk tájékoztatást.

FOTÓ: PACH FERENC

Újabb lépés a nagyobb biztonság felé

– Milyen céllal hozták létre az alapítványt?
– Az alapítvány célja, hogy további sikerek– Hol áll jelenleg a folyamat, és kik re és eredményekre ösztönözze a tudomány,
végzik a munkákat?
az anyanyelvi kultúra, a mûvészetek és a
– Az SBK betáplálási rendszerek jelenlegi sport területén kimagasló teljesítményt
kiépítése folyamatban van. A kivitelezési nyújtó 10–24 éves fiatalokat, valamint az
munkákat fõvállalkozásban az Ovit Zrt. vég- õket felkészítõ felnõtteket. A kiemelkedõ telzi. A fõelosztókra történõ rácsatlakozás és jesítményt nyújtó fiatalok tanulmányaik beüzembe helyezés a blokkleállások idejére fejezését követõen munkavállalók lesznek.
van tervezve.
Boa András Az alapítvány szeretné elérni, hogy ezek a
fiatalok egy újabb szállal kötõdjenek a városhoz, hogy a Pakson mûködõ gazdasági
fiatalokkal és a nõkkel kialakí- társaságok eredményes mûködéséhez tehettandó nukleáris párbeszéd cél- ségükkel, munkájukkal hozzájáruljanak, s
jaira. Érdekes statisztikák részesei legyenek Paks jövõjének, sikereihangzottak el, ilyen oldalakat nek, eredményeinek. A kuratórium elsõsormár az emberek milliói ban erkölcsi elismerést kíván nyújtani, amit
használnak, gombamód nõ a fel- a lehetõségekhez mérten pénzbeni jutalom
használók száma, a felhasz - formájában is megerõsít.

nálók 55%-át nõk teszik ki.
Ebbõl a szempontból sokkal hatékonyabb, mint a hagyományos
média. A közösségi oldalakon
való fellépés nem jelenti a hagyományos kommunikációs
csatornákról történõ lemondást,
mivel a face to face formájában
történõ kommunikáció továbbra is a leghatékonyabb eszköz, de az a hátránya,
hogy erõsen korlátozott az egy alkalommal bevonható személyek száma.
Az okosan tálalt, közösségi oldalakon
történõ fellépésnek az az óriási elõnye,
hogy egyszerre több személyt lehet megérinteni a nukleáris energiáról szóló
üzenettel, kiegészítõ kommunikációs
eszközként használva így bõvíteni lehet
a kommunikációs eszköztárat.
A konferencia szervezõi 2005 óta díjat
adnak ki a legjobb tájékoztatási kampány
bemutatói részére. Az öt kiválasztott pályázat között ott volt az Országos Atomenergia-hivatal tájékoztatási tevékenységérõl beadott pályázat is.
A PIME konferenciával egy idõben zajlottak a WIN Global és a WIN Europa
testülete ülései, amelyeken WIN Magyarországot elnökünk, Kiss Zoltánné
Milla képviselte.
Szucsán Marina

– Hogyan lehet pályázni az alapítvány díjának elnyerésére?
– A kuratórium minden év áprilisában pályázati felhívást tesz közzé a helyi médiában. A pályázatot az alapítvány által közzétett nyomtatványon lehet benyújtani, mely
számtalan helyen beszerezhetõ Pakson, és
letölthetõ a www.paks.hu holnapról is. Pályázni lehet kimagasló szakmai és tanulmányi teljesítménnyel, mely bizonyítja a pályázó eredményességét, tehetségét; megyei,
regionális és egyéb, nem központi szervezésû országos tanulmányi versenyen elért
1–3. helyezéssel; országos tanulmányi versenyeken elért 1–15. helyezéssel; tanulmányi ösztöndíjra azon hazai felsõfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló hallgatónak, aki utolsó évfolyamát fogja megkezdeni, és az ezt megelõzõ tanév mindkét
félévében tanulmányi átlaga 4,5 feletti, és tanulmányai során tartósan kiemelkedõ ered ményt tud felmutatni.
– Évente mennyi pályázat érkezik be, és
hogyan történik azok elbírálása?
– Évente több mint 100 pályázat érkezik be.
A 7 fõbõl álló kuratórium tagjai saját szakterületüknek megfelelõen bírálják el a pályázatokat, és tesznek javaslatot a díjazottakra. A végleges döntést a kuratórium kö-

zösen hozza meg. A kuratórium tagjai olyan
szakemberek, akik nagy szakmai tudással
és gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek a
maguk szakterületén, fontosnak tartják a
tehetségek felkarolását, motiválását, munkájukat elhivatottságból, tiszteletdíj nélkül
végzik. Gyakran érkeznek olyan pályázatok, amelyek több kategóriát is érintenek.
Évente 50–60 (egyénileg vagy csapatban)
pályázónak ítél meg díjat a kuratórium. A
díjak átadására az 1956-os forradalom és
szabadságharcra is megemlékezve, az október 23-i rendezvénysorozat részeként, ünnepélyes keretek között kerül sor.
– Milyen forrásokból gazdálkodik az alapítvány?
– Annak idején a Paksi Atomerõmû Vállalat,
valamint Paks Város Önkormányzata egyenlõ hozzájárulással, 2 millió forintos alaptõkével hozta létre egykor az alapítványt. A díj jal járó pénzjutalmak az alaptõke kamataiból, valamint eseti felajánlásokból kerülnek
kifizetésre. Az évek során a két alapító a kezdeti alaptõkét több alkalommal megemelte,
hogy az kellõ fedezetet nyújtson a jutalmazásokra. A tõkeemelést, valamint a közvetlen
támogatást ezúton is szeretném megköszönni Hamvas István vezérigazgató úrnak, valamint Hajdú János polgármester úrnak.
Mint közhasznú szervezet, jogosultak vagyunk a személyi jövedelemadó 1%-ának fogadására. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy felhívjam az olvasók figyelmét ar ra, hogy gondoljanak ránk, és támogassák az
alapítványt adójuk 1%-ával. A Tehetséges
Paksi Fiatalokért Alapítvány adószáma:
18850099-1-17.
– Az érdeklõdõk hol tudhatnak meg töb bet az alapítványról?
– Az alapítvány az év elején indította honlapját, melyet a www.tehetsegespaks.fw.hu
webhelyen érhetnek el az érdeklõdõk. Sajnos az elmúlt 23 év alatt az emlékezet sok
esetben megfakult, az írott dokumentumok
egy része már nem fellelhetõ. Ezért annak
érdekében, hogy a honlapunk teljes lehessen, várjuk a korábbi díjazottak, felkészítõk, ismerõsök segítségét.
A holnappal szeretnénk egy kisebb közösséggé szervezni az elmúlt évek díjazottjait,
ezzel is megerõsíteni gyökereiket, kötõdésüket Pakshoz és egymáshoz.
LAnna

Kockázatkezelés: Az atomerõmûvi teljesítõképesség-növelés egyik eszköze
Híradásunk címeként a Nemzetközi
Atomenergia-ügynökség (NAÜ) IAEATECDOC-1209 jelû dokumentumának címét vettük át. Kettõs oka van annak,
hogy ezzel az – egyébként 2001-ben megjelent, de máig aktuális – kiadvánnyal
foglalkozunk az Atomerõmû újság hasábjain. Egyrészt a kockázatkezelés örök zöld kérdéskört jelent a nukleáris iparban, a paksi atomerõmûben pedig különösen frekventált témává vált az utóbbi
idõben, amelyhez idõszerû szempontokat kínál az említett dokumentum. Más részt – s ez adja a közvetlen apropót –
közzé kívánjuk tenni, hogy elkészült az
anyag magyar nyelvû fordítása, így mos tantól nyelvi korlát nem akadályozza a
szélesebb körû – elsõsorban vezetõi szin tû – hozzáférést, illetve felhasználást. Az
alábbiakban átfogó ismertetést adunk a
tanulmányról.
A kiadvány egy, az atomerõmûvek ver senykörnyezetben történõ üzemeltetésé nek tárgyában indított projekt részét ké pezi, és a kockázatkezelést, mint az atom erõmû üzemeltetetési tevékenységek ja vításának egyik eszköze bemutatását tû zi ki céljául. A projekt általános feladata
az üzemeltetõ szervezetek és atomerõ -

mûvek vezetésének segítése az erõmû
versenyképességének a gyorsan változó
üzleti környezetben való fenntartásához
szükséges intézkedések meghatározásában és megvalósításában. A projekt keretében készített jelentések meghatározták az atomerõmûvet üzemeltetõ szervezetek vezetõi által az egyre inkább versenyalapú energiapiacon való sikeres
mûködéshez szükséges általános stratégiákat és technikákat. A most ismertetett dokumentum ajánlást tartalmaz az
integrált kockázatkezelés felépítésére, és
példákat mutat be arra, hogy az atom erõmûvet üzemeltetõ szervezetek ho gyan alkalmazzák ezt az eszközt a bizton sági, az üzemi és gazdasági vonatkozású
kockázatok változó üzleti környezetben
való kezelésének segítésére.
Az integrált kockázatkezelés áll tehát
a fókuszban (és a hangsúly itt az „integ rált” kifejezésre esik). A világ jelenlegi,
turbulens (összetett és változó) gazdasá gi és energiapolitikai környezetében az
atomerõmû-vezetõknek a nukleáris biztonságot érintõ kockázatok mellett sokfé le kockázatot figyelembe kell venniük.
Annak érdekében, hogy a modern ener giapiacokon versenyképesek maradja -

nak, az atomerõmû-vezetõknek hatékony
módon kell integrálniuk a termelési, a
biztonságot érintõ és a gazdasági kocká zatok kezelését. Ez az integrált kockázatkezelési megközelítés olyan elõnyöket
eredményez, amelyek magukban foglalják a következõket:
l világosabb kritériumok a döntéshozáshoz;
l a valószínûségi biztonsági elemzési
(PSA) programokba már megtett befekte tések hatékony kihasználása ezen elemzések más területeken és összefüggés ben történõ alkalmazásával;
l költségtudatosság és innováció a
nukleáris biztonsági és termelési célkitûzések elérésében;
l kommunikáció javítása – hatékonyabb belsõ kommunikáció az atomerõmû mûködési szervezetének összes
szintje között, és világosabb kommunikáció a szervezet és az érdekelt felek között;
l középpontban a biztonság – koordinált összpontosítás a biztonságra, termelésre és gazdasági helyzetre az energiakörnyezetben bekövetkezõ változások
idején.
A kiadvány az atomerõmûveket mint
szervezeteket érõ sokféle kockázatot négy

csoportba sorolja: 1. biztonságot érintõ, 2.
termelési/üzemviteli, 3. kereskedelmi/pénzügyi és 4. stratégiai kockázati
kategóriákról beszél. A kockázatkezelés
folyamatát szintén négy fõ lépésre oszt ja, úgymint:
1. a kockázat meghatározása, mérése
és értékelése;
2. a megfelelõ kockázatkezelési módszerek meghatározása (ezen belül kockázatcsökkentés, kockázatátruházás és
kockázatmegtartás; a kiadvány foglalko zik továbbá a PSA-eredményeknek és
módszereknek az üzemi és pénzügyi teljesítmény javítása melletti, az atomerõmûvi kockázatok ellenõrzésére szolgáló használatával is);
3. végrehajtás (ezen belül változáskezelés, integrált döntéstámogatás, valamint integrált döntéstámogatás pénzügyi
változók figyelembevételével);
4. ellenõrzés és visszacsatolás.
Az elméleti jellegû fejtegetéseket nagyszámú gyakorlati példa illusztrálja,
olyan, többnyire Pakson is jól ismert kér dések kapcsán, mint például: csõvezetékek üzem közbeni vizsgálata; további átmeneti kiégettüzemanyag-tároló létesítése egy meglévõ atomerõmûvi telephe -

lyen; az üzemviteli személyzet rövid idõ
alatt, nagy számban bekövetkezõ nyugdíjazása; kritikus forgógép-meghibásodás
diagnosztizálása; természeti csapás, vagyonkár, szeizmikus elemzés számítógépes modellek felhasználásával; az engedélymegújítás stratégiai problémáinak
értékelése; új atomerõmû tervezése és
építése; fõjavítás és online karbantartásütemezés; készletgazdálkodás; munkaerõ és szervezeti dinamikák; környezetvédelmi, biztonsági és egészségügyi hatások; portfoliódiverzifikáció a piaci nyomások hatására; dokumentumkezelési
rendszerek; felvonulási és elrendezési logisztika tervezése fõjavításokra vonatkozóan; biztosítási szerzõdések; folyamatos üzemeltetés ismert turbógenerátorhibával.
A NAÜ „Kockázatkezelés: Az atomerõmûvi teljesítõképesség-növelés egyik
eszköze” címû kiadványának magyar
nyelvû fordítását kézhez kapta az atom erõmû minden igazgatója, valamint a minõségirányítási és mûködésfejlesztési
osztály vezetõje, illetve az elérhetõ a PA
Zrt. mûszaki könyvtárának elektronikus
és papíralapú állományában.
Prancz Zoltán
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NEI SmartBrief
GE Hitachi–Lockheed
Martin-együttmûködés
A repülőgép- és rakétagyár tó, hadiipari beszállító cég fogja ter vezni és legyár tani a GE
Hitachi által építendő atomerőművi egységek
blokkvezénylőinek irányítástechnikai berendezéseit. A cég nyilatkozatában azt is közölte,
hogy ezeken a tételeken túl az amerikai vállalat támogatást nyújt a szimulációs rendszerek
és a képzési eljárások területén is. A Michigan
állam délkeleti részén felépítendő, új típusú
forralóvizes blokkokra vonatkozik a megállapodás. Az úgynevezett gazdaságos, egyszerű sített, forralóvizes reaktorra (ESBWR) vonat kozó ter vezési csomagot jelenleg az amerikai
nukleáris hatóság vizsgálja. A kér vényező úgy
reméli, hogy még idén ősszel dönteni fog a
hatóság a kérdésben.

Megkezdõdik végre a
megújulás Amerikában is?
Közel három évtizedes reaktormegrendelési
szünet után elkezdődött a terepi munka az
Augusta (Georgia állam) melletti, vörös agyagos területen. A Southern Company és vállalkozói több, 27 méteres fúrással elér ték a sziklás altalajt, majd elkezdték feltölteni a kialakított üreget, hogy stabil alapot hozzanak létre az
építendő reaktorok számára. A hírek szerint erre a telephelyre két darab, AP-1000 típusú
blokk kerül majd. Jelenleg két egység üzemel a
Vogtle erőműben, mindkettő nyomottvizes típus (1215 megawatt a teljesítményük, a nyolcvanas évek végén kezdték meg működésüket).
A cég ügyvezetője, Jim Miller szerint az államban végre jó úton halad a nukleáris megújulás.
A beruházás megvalósítása biztonságos, tiszta,
megbízható és olcsó villamos energiához fogja
juttatni a fogyasztók következő generációit.
Nem csak a Southern Co. kívánja bővíteni nukleáris portfólióját az Egyesült Államokban. A
SCANA energiacég is két AP-1000 blokk építését
tervezi Jenkinsville (Dél-Karolina állam) térségében, ezek indítása 2016-ban, illetve 2019-ban
várható. Országos szinten mintegy húsz engedélykérelem van a nukleáris hatóság előtt, mégsem beszélhetünk igazi boomról. Tavaly októberben a Constellation Energy visszavonta ajánlatát
a Calvert Cliffs telephely (Maryland állam) egy
blokkal való bővítésére, de sajnos más beruházások is késnek vagy visszavonásra kerültek.
A közeljövőben nem várható akkora beruházási tevékenység, mint amekkora a hetvenes és a
nyolcvanas évek idején volt. Akkor egy évtized
alatt negyven blokkot kapcsoltunk a hálózatra.
A jelenlegi gazdaság nem igényel ekkora fejlesztést – nyilatkozta Marvin Fertel, a Nuclear
Energy Institute elnöke. Sok blokk fog üzembe
lépni napjaink és 2050 között, de nem túl sok
napjaink és 2020 között. Valószínűleg számos
beruházás ter veit el kell majd süllyeszteni, elsősorban a földgáz árának a csökkenése miatt.
Gazdaságilag az atomerőművek nem lesznek
versenyképesek a gáztüzelésű erőművekkel
szemben – tette hozzá az elnök.
Forrás: NEI SmartBrief, 2011. február
Varga József

Westinghouse: Itt van a moduláris reaktor!
A Westinghouse cég hivatalosan is „bemutatta” 200 megawattos, úgynevezett
kisméretû, moduláris reaktorát (SMR).
Közleményük szerint a típusnak jelentõs
szerepe lesz az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériumának demonstráci ós programjában. A tervezés egyik lényeges eleme, hogy a nyomottvizes reaktor
nyomástartó tartályában helyezik el az
összes primer köri komponenst. A másik
fõ újítás pedig az, hogy minden berendezés a gyártómûben készül el, és a teljes
egység vasúton szállítható lesz. A kis re aktor passzív biztonsági rendszerei és
fõbb alkatrészei az AP-1000 reaktornál
megszerzett tapasztalatokat tükrözik. A
nagy testvér két példánya jelenleg építés
alatt van Kínában (Haiyang és Sanmen telephelyek), illetve elõjegyzésben vannak
két amerikai projektben is (Vogtle és
Summer erõmûvek).
A tartályban legalul van az aktív zóna,
amelynek elrendezése hasonló a nagyobb
reaktoréhoz, de a kötegek magassága kisebb. A belsõ részeket is átalakították a
szûkebb hely miatt, és itt kellett elhelyezni a szabályozórudakat is. Vízszintes el rendezésûek a fõkeringtetõ-szivattyúk, átömlésük axiális és hermetikus kivitelûek.
A tervezés tökélye végül az, hogy legfelülre integrálták a térfogatkiegyenlítõt, alat ta pedig a függõleges gõzfejlesztõ foglal
helyet (ennek egy, középen futó meleg
ága van).
Kate Jackson, a Westinghouse techno lógiai vezetõje szerint ez a típus egy jó vá-

Új blokk épülhet
Mühlebergben

A svájci Bern kanton szavazói támogatták
azt az indítványt, hogy a jelenleg üzemelõ
reaktorblokk helyett új egységet építsenek a telephelyen. A szavazók 51,2
százaléka mondott igent a tervekre, a
konkrét számok: 188 193 mellette és 179
279 ellene. Bern kanton közigazgatási
központja maga Mühleberg, így nem
meglepõ, hogy helyben 61 százalékos volt
a támogatás mértéke. Mindamellett az is
tény, hogy Bern városában a szavazók 65
százaléka a Mühleberg-2 projekt ellen
voksolt. Az – egyébként a választópolgárokra most nem kötelezõ – titkos
eljárásban a szavazóképes személyek
51,7 százaléka vett részt. A szavazásra azt
követõen került sor, hogy minden kantont felkértek arra, hogy mondjon
véleményt az új blokk építésével kapcsolatban. A Berni Nagy Tanács (lényegében
a kantoni parlament) közleménye szerint
az összes vélemény az építés mellett szólt.
A Berni Végrehajtó Tanács (ez a kanton
kormánya) azonban antinukleáris beállítottságú, és szintén egy nem kötelezõ
szavazásra kívánja bocsájtani a témát.
(Tudni kell, hogy Svájcban általában
kötelezõ a szavazásokon való részvétel,
valamint a törvénykezés is bonyolult – a

Megújuló energiák
hasznosítása
A
megújulóenergia-hasznosítás
támogatási elvei címû ankéton a szélener-giáról Gács Iván, a biomasszáról
Dinya László, a geotermikus energiáról
Büki Gergely, a napenergiáról Farkas
István tartott elõadást, így a „Megújuló
ener-giák hasznosítása” címû MTAkiadványban a földhõrõl és a szélenergiáról szóló fejezet feldolgozza Büki
Gergely, illetve Gács Iván elõadását, tömörítve tartalmazza Dinya László és
Farkas István elõadásait.
A Büki tanár úr által összeállított
tanulmány stratégiai célokat és programokat fogalmaz meg az ener giaellátás mûszaki, gazdasági, környezeti és jóléti fejlesztéséhez, valamint célja a döntéshozók segítése a
2030-ig szóló energiastratégia megalkotásában. A szerzõk feladatuknak tekinti azt is, hogy tájékoztassák a közvéleményt a megújuló energiák hasz nosításának lehetõségérõl. E kiadvány
megjelenését a megújuló ener-gia -

fajtákról terjedõ mítoszok, elõítéletek
és az egyoldalú ismeretek is indokolták. A kiadvány a www.mta.hu
honlapról letölthetõ.
Sipos László

lasztás lehet, mert biztonságos,
anyagilag megengedhetõ, és a
levegõt nem szennyezõ lehe tõséget teremt a világ gyorsan
változó és sokoldalú piacain.

Változó atomerõmûlétesítési feltételek
Hollandiában
A holland törvényhozók
körvonalazták azokat a köve telményeket, amelyeket bármely új, 2015 után üzembe lépõ atomerõmûvi blokk építésénél alkalmazni kell. A koalíció által végrehajtott elmozdulás növelni fogja azon két
cég számára a kormányzati
törekvések átláthatóságát,
amelyek atomerõmûvek építésében érdekeltek, de a la kosság és az üzleti szektor
számára is fontosak lehetnek
az ismeretek. A kormány egy ésszerû energiamixre törekszik, és a nukleáris energia megfelel az ebben való részvételnek. Az atomerõmûvek segíthetik a
küzdelmet a klímaváltozás ellen, valamint megengedhetõ és megbízható ellátást biztosítanak. A kormány úgy véli,
hogy ez egy logikus választás a megújuló energiák alkalmazása felé vezetõ úton
– többek között ez szerepelt a kormány által a parlamentnek átadott, tizenhét oldalas dokumentumban. A tervek szerint az

új reaktorok 2080 körül kerülnének leállításra, átmenetet biz tosítva ezzel a megújuló energiaforrások ezt követõ, meglehetõsen hosszú távú alkalmazásához. Jelenleg egyetlen
blokk üzemel az országban, ez
mindössze 4 százalékát adja az
összes villamosenergia-termelésnek (Borssele blokk, 510
MW, nyo-mottvizes egység,
1973-ban kezdte üzemét).
Az ország villamosenergiapiaca liberalizált, a kormány zat szerepe az, hogy olyan ke reteket biztosítson, amelyek
között megvalósítható a privát
vállalkozók és a gazdaságpoli tika igényeinek összeilleszté se. A kormány levelébõl az is
kiderül, hogy az állam nem fog
befektetni a nukleáris szektorba, de a hatósági eljárások
áramvonalasabbak és egyszerûsítettek lesznek. A kormány részérõl erõs a hajlam, hogy olyan korán kiadják az engedélyt, amilyen korán csak
lehet – de legalább 2015 végéig, még mielõtt lejárna mandátumuk. Az alapelvá rások a tervezésre és a biztonsági szintre: a jelenlegi legmagasabb szabványok
alkalmazása. Ilyen például a zónaolvadás gyakorisága, amely értékének kevesebbnek kell lennie a10-6/év mutatónál. A
rendszernek biztonságosan el kell viselnie egy repülõgép becsapódásának kö-

NucNet-hírek
fordító.) A Végrehajtó Tanács azzal viszont egyetértett, hogy a jelenlegi
végeredményt a Szövetségi Tanács (ez a
szövetségi kormány az országban) elé vigyék. Ez a szervezet aztán majd minden
lehetséges szempontot megfontol, mielõtt
2012-ben az építés pályázati kiírásáról
döntene. Ha a héttagú Szövetségi Tanács
döntött, akkor azt majd el kell fogadnia az
ország parlamentjének. De a parlamenti
jóváhagyást meg kell elõznie egy népszavazásnak is, amelyre 2013 elõtt
várhatóan nem kerül sor.
Az új blokkra jelenleg három lehetséges forgatókönyv létezik. Az Alpiq cég
új blokkot építene a Gösgen telephely
melletti, Niederamt nevû létesítmény
területén. Az Axpo egy blokkot építene a
jelenleg két blokkal üzemelõ Beznau
helyszínen. A BKW pályázata is egy
blokkot tartalmaz, a már említett Mühleberg telephelyen. A Szövetségi Nukleáris Biztonsági Felügyelõség mindhárom beadványt megvizsgálta, és 2010
novemberében megerõsítette, hogy biztonsági szempontból mindegyik helyszín
alkalmas új atomerõmûvi blokk

építésére. A BKW úgy értékelte a kantonban tartott szavazást, hogy az „egy
számukra küldött jel” volt. Az eredményt
úgy tekintik, hogy a telephely továbbra
is jelentõs szerepet fog játszani a berni
régió, illetve Svájc északnyugati és nyugati részének villamosenergia-ellátásában. Érdekesség, hogy abban az
idõben Nidwalden kantonban is tartottak szavazást egy kis és közepes aktivitású hulladékot fogadó, föld alatti tároló
létesítése ügyében. A kormányzati
javaslatot 11 602 szavazó támogatta, az
ellenzõk száma 2948 volt, és a jogosultak
közel fele vett részt a voksoláson.

Az Areva amerikai
piacokra tör
Februári sajtóhírek szerint a francia
Areva cég együttmûködési megállapodást kötött a Dominion Resources
céggel, amelynek értelmében az
amerikai cég atomerõmûveiben különbözõ szerviztevékenységeket végez
majd el. A közlemény szerint az
együttmûködés idõtartama öt év, az érin-

vetkezményeit, és a legsúlyosabb események sem járhatnak telephelyen kívüli
hatással. Megjelenik a követelmények
között a rövid idõ alatti evakuálás igénye
és az ehhez szükséges területek biztosítása is. Az anyagiakat tekintve a jövõbeni engedélyesek felelnek teljes mértékben a leszerelésért és a radioaktív hulladékok kezeléséért, és az erre vonatkozó
pénzügyi garanciákat be kell mutatniuk
a kormánynak. Bõvíteni kell az ország
jelenlegi tárolókapacitását is az üzemel tetõk költségére. A leszerelést azonnal
meg kell kezdeni az üzemidõ végén, a lehetõ leggyorsabban el kell érni a zöldmezõs állapotot, és semmilyen korlátozás
nem gátolhatja a további területhasználatot.
A dokumentum nem tisztázza, hogy
konkrétan milyen reaktorokat tartanak
elfogadhatónak. Semmilyen típus nem
jöhet szóba, ami még fejlesztési vagy kísérleti stádiumban van – rögzítette a kormány. A Delta cég már 2009 közepén benyújtott egy elõzetes anyagot engedélyezésre a kormánynak, és azt várja, hogy
2012 elején létesítési engedélyt kap majd
programjára. Az építkezést 2015-ben kez denék, az üzemeltetést 2019-ben. Az
Energy Resources Holding is hasonló
úton jár, és a másik céghez hasonlóan a
Borssele telephelyen építenék fel új
blokkjukat.
Forrás: World Nuclear News,
2011. február
Varga József
tett területek pedig a gõzfejlesztõk, bizonyos roncsolásmentes vizsgálatok,
üzemanyag-átrakási szolgáltatások,
valamint szivattyúk és motorok szervizelése. A franciák szerint az együttmûködés során szokásos és különleges
karbantartási szolgáltatásokra is sor
kerül a blokkok nagyjavítási idõszakában. Az érintett blokkok: Kewaunee
(Wisconsin állam), Millstone (Connecticut), North Anna és Surry (Virginia).

Westinghouse:
négyszázmillió dolláros
üzemanyagüzlet
A Westinghouse Electric Company és
a South Carolina Electric and Gas Company hosszú távra szóló megállapodást
kötött, amelynek alapján biztosítják a
Virgil C. Summer atomerõmû
üzemanyaggal történõ ellátását (egy nyomottvizes típusú reaktorblokk üzemel a
telephelyen, teljesítménye 966 megawatt). Szinten ezen megállapodásban
rögzítették, hogy a jelenleg építés alatt
lévõ, két új blokkot is ellátja majd a
Westinghouse fûtõanyaggal. A szállítás
megkezdésének ideje 2012, a végdátum
pedig 2033.
NucNet, 2011. február, Varga József

853 millió dollár nukleáris célokra
Nyilvánosságra hozták a számadatokat
az amerikai Energiaügyi Minisztérium
friss költségvetésének vonatkozásában.
A tárca összesen 29,5 milliárd dollárt
kap majd kézhez, melybõl 853 milliót
terveznek az atomenergia támogatására
fordítani.
Az amerikai költségvetés nem naptári
években gondolkozik, hanem mindig õszszel kezdõdik, ezért ez a büdzsé is októ ber 1-jétõl lép majd érvénybe. Növekvõ figyelmet fordít majd a megújuló és a nukleáris energiával kapcsolatos kutatásokra, ugyanakkor csökkenti a fosszilis
üzemanyagokhoz kötõdõ támogatásokat.
Emellett 1,3 milliárd dollárral csökkentené a Környezetvédelmi Ügynökség (EPA)
apanázsát.
A friss büdzsé az elõzõnél 3,1 milliárd
dollárral kér többet az adófizetõk kasszájából, melyre azért van szükség Steven
Chu energiaügyi miniszter szerint, hogy
„megnyerhessük a jövõt”. Ahogy a tárca
vezetõje fogalmazott: „Meg kell elõznünk
a világ többi részét mind az edukáció,
mind az innováció, mind a konstrukció
terén.”

A növelt költségvetési elemek között
találjuk az energiatakarékossági tevékenységek megduplázott finanszírozását és a megújuló energiák kutatási támogatásának emelését – beleértve 457
milliót a napenergia számára, 341 mil liót a bioüzemanyagok és a biomassza
kutatás-fejlesztésére, illetve a több
mint duplájára emelt támogatást a geotermikus energia esetében 102 milliós
összegben.
A büdzsé 853 millió dollárt tesz félre
a nukleáris energia támogatására. Ebbe
az összegbe a kutatás és fejlesztés is beletartozik többféle nukleáris technológia
vonatkozásában, különös tekintettel a
kis, moduláris reaktorokra, melyekrõl
már többször beszámoltunk az Atomerõ mû újság hasábjain.
453 millió dollárt fordítanának a foszszilis energiával kapcsolatos kutatás-fejlesztésre, és 125 milliót költenek majd a
tervek szerint kis reaktorok kifejlesztésére a Reaktorkoncepciók nevû program
keretein belül. (Ezzel szemben az utóbbi program az előző költségvetésben
csak 39 millió dollárt kapott.)

A büdzsé emellett javasolja, hogy növeljék a tárca számos hitelgarancia-programjának a támogatását is: 36 milliárd dolláros hitelgarancia-jogosultságot biztosítana új atomerõmûvek építése érdekében,
és 200 millió dollár hiteltámogatást olyan
– összesen 1–2 milliárd dollár értékû – hitelgaranciák alátámasztására, melyek
energiatakarékossági és megújuló energiákra épülõ projekteket segítenének.
A növekményeket egy, a fosszilis energiahordozókra vonatkozó kiadásokat
érintõ javaslat révén kívánják finanszírozni – fõként az olaj-, illetve a gáziparhoz
kapcsolódó adótámogatások megszüntetésével, illetve a fosszilis energiahordozókkal kapcsolatos kutatási programok
45 százalékosos megnyirbálásával.
És ha már megnyirbálás: a Környezet védelmi Ügynökség 1,3 milliárdos csökkenéssel számolhat, mely a tavalyihoz képest 13 százalékkal kevesebb. A finanszírozási korlátozások áldozatául estek
emellett a „tiszta dízel”-program bizonyos
aspektusai is.
(Forrás: POWER news, Wikipedia)
Simon Zoltán
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A passzívházakról – avagy ha
számítanak a kilowattórák

Egyéves a Sugárvédelmi Ellenõrzõ Rendszer
Munkahelyi és Technológiai (SER MT) alrendszere







Immár egy éve, hogy a Sugárvédelmi Ellenõrzõ Rendszer (SER) üzemi
alrendszereként mûködik a SER
MT, mely az atomerõmû Munkahelyi és Technológiai sugárvédelmi felügyeletét látja el. Az évforduló kapcsán Szabó Péter üzemeltetésvezetõt
kérdezem a rendszer felépítésérõl,
üzembe helyezésérõl és az egy év
alatt szerzett üzemeltetési tapasztalatokról.
–Hogyanfogalmazódott meg a primer köri sugárvédelmi monitoring
ellenõrzést végzõ
sZEjVáL-rendszer
kiváltása?

A „passzívház” ma egyre gyakoribb kifejezés, fõleg azok körében, aki új ház építésén gondolkodnak. Simon Zoltán munkatársunk, a projekt fõosztály beruházási
programvezetõje, a passzívházak építési,
energetikai és gépészeti összefüggéseivel
is foglalkozik. Õt kérdeztem a passzívházakkal kapcsolatos legalapvetõbb tudnivalókról.

– Mit nevezünk passzívháznak? Mit
jelent ez szabatosan, és mit jelent
konyhanyelven?

– A passzívházat azért nevezzük passzív
háznak, mert szinte egyáltalán nincs szükség aktív fûtésre. A passzívháznál a
hõveszteségeket minimalizáljuk, és a belsõ
– emberek, világítás, háztartási és technológiai berendezések hõleadásából származó – hõnyereséget maximalizáljuk.
A passzívház az energiatakarékos épüle tekre alkalmazott német minõsítési rendszer szerint olyan épület, amelyben a kényelmes hõmérséklet biztosítását (ISO
7730) kizárólag a levegõ frissen tartásával
(DIN 1946) mozgatott légtömeg utánfûtésével vagy utánhûtésével, további levegõ visszaforgatása nélkül éri el.
Az épület nem fogyaszt 15 kWh/m2/év
energiánál többet, passzívház minõsítéssel
rendelkezõ anyagokból épül, és az épület a
Német Passzívház Intézet hivatalos minõsítésével rendelkezik. A hagyományos téglaszerkezetû épületek 300-400 kWh/m2/év
energiát használnak fel. A passzívház a hagyományos épületszerkezetekhez képest
80-90 százalék, vagy akár 100 százalék
energiát takarít meg.
–Honnéteredapasszívház-technológia?
– A németországi Darmstadtból, ahol az
elsõ passzívház 1990-ben épült. A szabvány
gondozásáért és a minõsítésért felelõs
Passivhaus Institutot 1996-ban hozták létre ugyanott. Hivatalosan csak azon épületeket nevezhetjük passzívháznak, melyek
megfelelnek a darmstadti Passzívház Intézet (Passivhaus Institut) hivatalos minõsítési rendszerének.

–Milyensajátos,ahagyományosépületekre nem jellemzõ megoldásokat
foglalmagábaegypasszívházkialakítása? Hogyan befolyásolja mindez a
mindennapiéletvitelt?igaz-epéldául,
hogynemlehetablakotnyitni?

– A sajátosságok a következõk: megfelelõ tájolással a téli szoláris energia hasznosítása, a nyári hõvédelem biztosítása, extra
hõszigeteléssel és szinte hõhídmentes szer kezetekkel. A fal-, tetõ- és padlószerkeze tekre elõírt hõtechnikai értékek elérése, 3
rétegû, nemesgázzal töltött üvegezésû hõ szigetelt ablakszerkezetek. Nagyon fontos a
légtömörség biztosítása és a kiváló hatásfokú szellõzõberendezés alkalmazása földhõhasznosítással.
Elõnyei: kellemes hõérzet, alacsony fûtési költség. A kiemelkedõ hõszigetelésnek
köszönhetõen a határoló falak belsõ felületi hõmérséklete megegyezik a belsõ levegõ
hõmérsékletével. Nem alakul ki huzat, sem
hideg sugárzás. Egész évben friss levegõ
minden lakóhelyiségben. Szabályozott a pá -

ratartalom, így penészedés nem alakul ki
az épületben, a szellõzõrendszer kiszûri a
bejövõ levegõben található pollenek 70
százalékát. Alacsony az energiafelhasználás és a CO2-kibocsátás.
A hõvisszanyerõs szellõzõrendszer miatt nincs szükség alapvetõen ablaknyitásra, de az ergonómiai, illetve a használati
igényekhez azonban mégis szükséges néhány ablak nyithatósága, hiszen a szellõzõberendezés is elromolhat, valamint
nincs mindig -15 oC vagy +40 oC.

–Mennyiveldrágábbegypasszívház
megépítéseegyhagyományosnál?

– Véleményem szerint Magyarországon
reálisan legalább 1,5-szerese a beruházási
költség a hagyományos építkezéshez képest, és itt nem a kalákában történõ megvalósítást veszem alapul.

– A SZEJVÁLmérõrendszer elhasználódott, valamint már nem tudta
biztosítani a mai kor színvonalával járó elvárásokat, igényeket. A 70-es években legyártott mûszerek idõvel elavultak, szükségessé vált az adatátviteli rendszer korszerûsítése, teljessé kellett tenni a berendezések biztonsági szünetmentes villamos betáplálását. Emellett kiegészítõ mérések kiépítése is indokolttá vált, mint
például radiojódmérés a reaktorcsarnoki
levegõ esetében.
Az atomerõmûben folyó vizsgálatok
(WANO, Idõszakos Biztonságtechnikai Felülvizsgálat) lezárását követõen rögzített
megállapítások is megerõsítették, hogy
az ellenõrzõ rendszert korszerûsíteni kell.
Ezek után OAH NBI határozati elõírás
(RE-1935, RE-1971) született a rekonst rukció megvalósításáról, ami a PA Zrt. kiemelt beruházása lett.

–azátalakításmûszakitartalmátmilyen szempontok szerint határoztátokmeg?

– Az igények megfogalmazásakor figyelembe kellett venni, hogy a Nukleáris
–Miértéskinektanácsospasszívházatépí- Biztonsági Szabályzat (NBSZ) is új követeni? Visszahozza-e az energiameg- telményeket támasztott a sugárzás-ellentakarítás a többletbefektetést? igénybe ve- õrzés tervezésével, átalakításával, üzehetõ-evalamilyentámogatás?
meltetésével kapcsolatban.
– Az energiatudatosság és a fenntarthaA rekonstrukció során beépítendõ új
tóság mindenkitõl igényel a témában elõre- nukleáris és technológia készülékektõl elmutató gondolkodást, így ennek eredmé- várt, hogy az erõmû tervezetten meghosznye lehet egy alacsony energiaigényû épü- szabbított üzemideje alatt felmerülõ sulet vagy akár passzívház is.
gárvédelmi ellenõrzési feladatokat továbA támogatási rendszerek már az elmúlt bi rekonstrukciók nélkül kiszolgálják. Az
idõszakban is preferálták az energiatakaré - irányítástechnikai/információfeldolgozó
kos és a megújulóenergia-hasznosítást cél- alrendszereknél illeszkedni kellett a már
zó beruházásokat, és a most megjelent Új meglévõ kibocsátás- és környezet-ellenõrSzéchenyi Terv is zászlajára tûzte ezt a célt. zõ (SER KK) sugárvédelmi alrendszernél
A támogatás mértéke alapvetõen befolyá- alkalmazott módszerekhez, hardver-szoftsolja a többletbefektetés megtérülését, de a ver megoldásokhoz.
megtérülés közép- vagy hosszú távon (8–10
A rekonstrukció célja a munkahelyi és
év) realizálható, mely az energiaárak növe- technológiai telepített sugárvédelmi elkedésével még kedvezõbb is lehet.
lenõrzõ rendszerek – beleértve a mérõ- és
mintavételi eszközöket, adatgyûjtõket és
–Mekkoratõlünknyugatraapasszívhá- a központi feldolgozást megvalósító rendzakrészaránya?igaz-e,hogy2020-tólaz szert – kiváltása olyan rendszerrel, amely
EU-ban már csak passzívházakat lehet
építenilakóházként?
– Európában eddig több mint 14 000
passzívház épült, pontosan nem tudom
mennyi az arányuk. Az Ausztriai Voralberg
és Wels városában például rendeletben szabályozták, hogy a többszintes, szociális épületeket passzívházként kell megépíteni,
amelyek önkormányzati fenntartási költségre így jóval kedvezõbb lesznek. A tanácsi ajánlások és az európai irányelvek az
építéseken belül 50 százalékos részarányt
már megfelelõnek tartanak, de az adott ország belsõ szabályozására bízzák a célérték
meghatározását.

–Mintetémávalfoglalkozószakembernekmikaszemélyestapasztalataid?
– A személyes véleményem szerint alap vetõen nem csupán a passzívházak építése
a megoldás, hanem az energiatudatos szem lélet, amely alacsony energiaigényû épületek építési igényét indukálja. Nagyon fontos,
hogy egy passzívház nagyon alapos és cél tudatos komplex tervezést, valamint igen
gondos, körültekintõ és „alázatos” építést,
kivitelezést igényel, amelyek mûszaki munkakultúráján még van mit és kell is javíta ni. Fontosnak tartom, hogy mielõtt valaki
egy ilyen komoly feladatra vállalkozik, kér je ki szakember véleményét.
Prancz Zoltán

funkciójában megfelel a mai követelményeknek, és a mûszaki tartalom a jelenkor mûszaki színvonalán valósul meg.

– Milyen engedélyeztetési folyamat,
belsõ egyeztetés elõzte meg a véglegestervekszerintelvégzendõkiviteli
munkákat?

– 2004-ben készült el a SER MT Mûszaki feladatterve két kötetben (telepített sugárvédelmi berendezések és az informá ciós rendszer), ami alapján elkészült a
MT SER Mûszaki és elvi engedélyezési
terve (2004). Ezt követte az építési engedély az új dozimetriai vezénylõkre (2006).
A kiviteli tervek elkészülése után kaptuk
meg az átalakítási engedélyt I-es kiépítésre (2007. 11.), valamint a II-es kiépítésre (2009. 02.) A kiépítésenkénti kiviteli
munkákat a próbaüzemek zárták le.

ra, LPDU/LPU/LDU mérésadatgyûjtõkre
épü lõ su gár vé del mi mé rõ rend szer.
A mérõeszközök között szerepelnek dózisteljesítmény- (GIM202, 204), aeroszol(ABPM201/203), jód- (IM-201), nemesgáz- (NGM203/204) és folyadékaktivitásmérõk (LM211, LM206, SAS-203).

–asugárvédelmiEllenõrzõRendszer
Munkahelyi és technológiai alrendszerének (sER Mt) kiépítéséhez milyenátalakításokatkellettelvégezni? Levegő gamma-dózisteljesítményének mérése
– Elõszerelés keretén belül kiépítésre
került az új SCADA adatfeldolgozó (szerverpárok), megjelenítõ (sémafali), vezérlõ (PLC-s) és archiváló rendszer. A kábelszerelési munkák révén megvalósult az
új alrendszer teljes körû blokki redundáns biztonsági szünetmentes tápellátása, ami biztosítja a folyamatos sugárvédelmi felügyelet fenntarthatóságát. Sorban
az új irányítástechnikai hálózat (ipari Ethernet) következett, és csak ezután következhetett az új mérõ- és mintavételi rendszerek szerelése. Racionalizáltuk az új mérõeszközök és mérések számát, a helyszíni
kihelyezésüket. Az új Levegõ-mintavételi
Rendszer (LMR) (A244, VK126) szerelésekor számos átalakítást végeztek a kivitelezõk, megújultak a kollektorok, a kéziés a mágnesszelepek, a rotaméterek, a
cseppleválasztók, a szûrõtartók és a gáz fúvók. A Technológiai víz/levegõ mintavételi rendszeren (vezetékek, szelepek,
áramlásmérõk, hûtõk, cseppleválasztók,
szûrõtartók) is történtek módosítások, illetve áthelyezések.

MGPI mérőrendszer

–Milyentípusúsugárvédelmimérõés adatátviteli eszközök végzik a folyamatosellenõrzést?

– A SER MT-alrendszer legfontosabb
adatforrása az MGPI rendszertechniká-

– Hogyan történt az új rendszer
üzembeállításaésazüzemeltetõszemélyzetbetanítása?

– A mintavételi és mérõrendszerekrõl
többnapos elméleti oktatás volt az általános oktatási osztály szervezésében az
üzemviteli személyzet és a dozimetriai
szolgálat részére. A személyzet betanulását segítette számos dokumentum (oktatási jegyzet, elõzetes kezelési utasítások).
A dozimetriai szolgálat részére helyszíni
gyakorlati oktatások is voltak.

–számotokramiokoztaalegnagyobb
kihívástaprojektsorán?

– Legnagyobb kihívás a mérõeszközök
idõre történõ üzembe helyezése volt. Jel lemzõen blokkleállási idõ alatt kellett a régi mintavételi/mérõrendszert elbontani,
az új mintavételi/mérõrendszert kiépíteni és üzembe helyezni.

– Végül szeretném megkérdezni,
hogy milyen üzemeltetési és karbantartási tapasztalatokat szereztetekarendszervéglegesüzembehelyezéseóta?

– Sikeres próbaüzemet követõen
2010. március 1-jétõl üzemel az új munkahelyi és technológiai alrendszer. A
SER MT-alrendszer a régi SZEJVÁLrendszerhez képest sokkal érzékenyebb, valamint a mérõeszközök méréstartománya is szélesebb. Így a kisebb
aktivitásokat is detektálni tudjuk, ami a
forrásoldal behatárolásánál nagyon fontos. A szélesebb mérési tartományra példa – amivel a dolgozók is találkozhatnak
–, hogy a reaktorcsarnokban 1 dózisteljesítmény-mérõvel átfogjuk azt a mérési tartományt, amihez korábban 3 detektort használtunk. További elõny,
hogy a mérési eredmények a helyszínen
is leolvashatók, ellenõrizhetõk a beállí tási értékek, valamint helyi hang- és
fényjelzéssel is rendelkeznek az adatfeldolgozó egységek.
Bodnár Róbert

Atomenergia Japánban
Fukushima–1: negyven
év szolgálat

kifáradásos törések megelõzése. A Nukle áris és Ipari Biztonsági Hatóság februári
döntése alapján intézkedéseket kell végreA Tokyo Electric Power Company (TEPCO) hajtani a mûszaki és biztonsági állapot
által tulajdonolt és üzemeltetett blokk (for - romlása ellen minden olyan atomerõmûralóvizes, 460 megawattos egység) meg- ben, ahol elérték a harmincöt évnyi üzemkapta a szakminisztérium jóváhagyását idõt, illetve a 40 évet már üzemelt reaktorazon biztonsági szabályok életbe léptetésé- blokkok minden, negyvenedik évet kövere, amelyekkel további üzemeltetése bizto- tõ nagyjavítása során.
sítható. Az öregedéskezelésben érintett
technológiákra vonatkozó elemzések eredJapán–lengyel
ményeként a blokk üzemben maradhat az
együttmûködés
eredetileg márciusban lejáró, 40 éves
A Japán Atomenergia-ügynökség és a
üzemre vonatkozó engedély után is. Így
harmadik könnyûvizes reaktorként csatla- Lengyel Atomenergia-intézet kutatási és
kozhat a negyvenesek táborához, ezek a fejlesztési együttmûködési megállapodást
kötött. A japánok anyagvizsgálati reaktorát
Tsuruga–1 és a Mihama–1 blokkok.
Január végéig a blokk összesen 86,7 mil- (JMTR) és a lengyelek kutatóreaktorát
liárd kWh villamos energiát termelt, átla- (MARIA) együttesen használva a partne gos teljesítménykihasználási tényezõje kö- rek számára lehetõvé válik az információk
zel 54 százalék volt. Huszonhat átfogó vizs- cseréje az üzemeltetés és a besugárzásos
gálatot hajtottak végre a blokkon az örege- technológiák terén. A JMTR újraindítása
dés hatásainak kezelésére. Ezek között sze- 2011 elején várható, így megint Ázsia megrepelt a feszültség miatti korrózió okozta határozó létesítménye lesz. Együtt kíván törések elleni intézkedési csomag, a csövek nak mûködni az Egyesült Államok és Eukorróziója és vékonyodása elleni harc és a rópa vezetõ intézményeivel is, és létre kí -

vánnak hozni egy globálisan elérhetõ kutatási alapítványt is. Lengyelország most
kívánja alkalmazásba venni az atomenergiát, és sürgetõen igényli a besugárzásos
technológiák és az ehhez kapcsolódó humánerõforrások fejlesztését.

Megkezdõdött a Higashidori–
1 blokk építése
A TEPCO 2011 januárjában megkezdte
egy 1385 megawattos, továbbfejlesztett forralóvizes blokk építési munkálatait, miután kézhez kapta a szakminisztérium jóváhagyását. A cég 2017-re tervezi a blokk in dítását. Elõrelépés történt a MOX típusú
üzemanyag alkalmazása terén is. A Takahama–3 blokk reaktorába is lehetségessé
vált ilyen fûtõanyag betöltése, miután elvégezték az ehhez kapcsolódó hatósági ellenõrzéseket. Így a Genkai–3, az Ikata–3 és
Fukushiam–3 blokk után a Takahama telephely érintett blokkja lett az országban
a negyedik MOX-felhasználó.
Forrás: Japan Atomic Industrial Forum,
2011. február, Varga József
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Hogyan töltik napjaikat az atomerőmű nyugdíjasai?

„Jól érezzük itt magunkat”
Újraválasztott tisztségviselők
A Paksi Atomerőmű Dolgozóinak Szakszervezeténél (PADOSZ) februárban fejeződtek be a tisztségviselői választások.
Az elnök és elnökhelyettesek választásán több mint 72%-ban vett részt a tagság, melynek eredményeképpen a követ-

kező négyéves ciklusra a PADOSZ elnöke:
Lőrincz László, elnökhelyettesek: Bocsor
István és Weisz Mátyás.
A 2011-14-es választási ciklusra a szakszervezeti csoportok élére 30%-ban új
tisztségviselők kerültek.

Sóbarlangi ismertető
Rövidesen ismét jön az allergiaszezon,
melyet egyre többen érzünk meg itt Pakson is. Az „Együtt a parlagfű ellen” Alapítvány a Paks, Gesztenyés u. 24. szám
alatti telephelyén üzemeltet egy sóbarlangot, melyet az arra rászorulók használhatnak. Kónya Zsuzsa, az alapítvány
munkatársa az alábbiakat mondta el a só
gyógyító hatásáról.
– Évezredek óta ismert, hogy egyes barlangok klímája és a sós tengeri levegő
gyógyhatású az emberi szervezetre. A sóbarlang klímájának kialakításához Somadrin sóoldatot használunk. A Somadrin
klímaoldat Somogyi István festőművész-feltaláló nevéhez fűződik. A klímaoldat egy telített sóoldat, amely csak természetes anyagokat tartalmaz, amiből egy kristályos szerkezetű oldat jön létre. Összetételében a természetes barlangi klímát és a sós tengeri
klímát biztosító sókristályokat, valamint 6féle ásványi anyagot tartalmaz. Az oldat
megközelíti, de bizonyos értelemben felül
is múlja a természetes barlangok hatását.
Az oldat alkalmazásával tiszta, páradús levegő, egészséges szobakörnyezet, kellemes
közérzet érhető el. Ez a környezet különösen ajánlott légúti betegségben, allergiában
szenvedőknek, mert a levegőbe kerülő só és

ásványi anyagok hatására a szennyező
anyagokat, a port, a füstöt, virágpollent kiszűri. Az oldat természetes párolgása során
növeli a páratartalmat, és a negatív ionizációnak köszönhetően erősödik a légzőszervek csillószőrös hengerhámjának aktivitása, ezáltal fokozódik az öntisztulás, aminek
következtében enyhülnek, illetve megszűnnek a gyulladásos folyamatok. Az oldat gyógyító hatása során csökkenthető a
betegek gyógyszerfogyasztása, jelentősen
javul a közérzetük, erősödik immunrendszerük. A barlangterápiát kúraszerűen javasolt végezni betegségtől függően 6–10 alkalommal.
Krónikus betegeknek tanácsoljuk a
barlangklíma otthoni kialakítását.
Wollner Pál

Sóbarlang nyitva tartása:
hétfőtől csütörtökig 8–16 óráig, pénteken
8–14 óráig. Előzetes bejelentkezés esetén
a sóbarlang este 18 óráig tart nyitva.
Belépőjegyek árai: Felnőtt: 320 Ft/óra,
gyermek és nyugdíjas: 160 Ft/óra, bérlet:
1500 Ft/10*1 óra.
Tel.: 510-414, 510-413

Bocskai Csaba (1954–2011)
Nyugdíjas kollégánk 2011. február 7-én, hosszan tartó szenvedés után a
székesfehérvári kórházban hunyt el. 56 évet élt. 1954. augusztus 10-én
született Sztálinvárosban. Az acélgyártó szakképzettséget Dunaújvárosban szerezte meg. 1987-ben került az atomerőműbe, a reaktorosztályon primer köri főgépészként feladata volt a primer köri rendszerek
üzemeltetése, ellenőrzése, karbantartás esetén a munkaterület átadása,
visszavétele. Munkáját precízen, maradéktalanul ellátta. Műszakos kollégái szerény, segítőkész és toleráns, kissé zárkózott embernek ismerték.
2007. december 30-án vonult nyugállományba. Nyugdíjas évei nem
telhettek gondtalanul, 2009. júniusban súlyos betegséget diagnosztizáltak nála, amely miatt kórházi
kezelésekre is szorult. Kisapostagon lakott feleségével és fiával. Amíg egészsége engedte,
szabadidejében szívesen kertészkedett. Fájó szívvel gyászolják: édesanyja, felesége: Ilona, fia: Tamás,
bátyja: Árpád és rokonai. 2011. február 15-én Dunaújvárosban, polgári szertartás szerint, – kívánságának
megfelelően – szűk családi körben búcsúztatták el és helyezték örök nyugalomra. A Paksi Atomerőmű Zrt.
Kzné
kollektívája nyugdíjas munkatársunk emlékét megőrzi. Nyugodjék békében!

Fritz János (1951–2011)
Fritz János, a PA Zrt. nyugdíjasa 2011. január 29-én, paksi otthonában,
rövid szenvedés után, életének 60. évében elhunyt. Pakson született,
1951. augusztus 6-án. A dunaföldvári szakmunkásképző iskolában
géplakatos és marós szakképzettséget szerzett. 1983. december 8-án
nyert felvételt a paksi atomerőműbe, a kaig turbina- és forgógépkarbantartó osztályon vezető szerelőként dolgozott. Munkaköri feladatát
képezte többek között a turbina és segédberendezéseinek karbantar tása.
Kollégái tisztelték szakmai hozzáértését, felkészültségét, segítőkész
emberi magatartását. 2004. augusztus 7-én vonult nyugállományba, de
továbbra is tartotta a kapcsolatot volt kollégáival. Baráti összejöveteleken szívesen főzött, szabadidejében
horgászott, futballmérkőzésekre járt. Pakson, egyedül élt. A családot testvérei és azok családtagjai
jelentették számára. 2011. február 4-én polgári szertartás szerint búcsúztatták el és kísérték utolsó útjára
a paksi Fehérvári úti temetőben. A Paksi Atomerőmű Zrt. kollektívája, a közvetlen munkatársak ez úton
Kzné
búcsúznak „Tipőtől”, a mindig jó kedélyű kollégától. Emlékét megőrizzük. Nyugodjék békében!

Mitró Sándor (1939–2011)
2011. február 13-án rövid kórházi kezelés után, Budapesten, váratlanul
elhunyt Mitró Sándor nyugdíjas munkatársunk. Miskolcon született,
1939. július 6-án. Miskolcon hőerő-gépészeti technikumot végzett.
1978-ban került az atomerőműbe, a műszaki előkészítési osztályon elő készítő technikusként nagy műszaki tapasztalattal és szakmai hozzá értéssel, precízen végezte a karbantartási munkák megtervezését, a
karbantartási technológiák készítését. Példamutató kolléga, nyílt és
közvetlen ember volt. 1993. december 30-án vonult nyugállományba.
Nyugdíjas éveiben kertészkedett, kirándulásaik során főként a meleg
vizes fürdőhelyeket látogatták. Családcentrikus volt, lányait és unokáit mindig szeretettel fogadta. Igazi
kikapcsolódást jelentett számára, ha unokáival foglalkozhatott vagy játszhatott. Fájó szívvel búcsúzik a
férjtől szerető felesége: Ágnes, lányai: Ágnes és Mónika, vejei: István és Attila, valamint unokái: Dóra,
Tamás, Anna és Ádám. 2011. február 23-án a család, a rokonok, a barátok, a volt kollégák és ismerősök
a szekszárdi alsóvárosi temetőben vettek végső búcsút nyugdíjas kollégánktól.
Kzné
Emlékét a Paksi Atomerőmű Zrt. kollektívája megőrzi. Nyugodjék békében!

Ezúttal Paks város dél-nyugati városrészébe látogattam el Rácz Istvánhoz és feleségéhez, Magdikához. Két gyermekükkel 1980-ban Tatabányáról költöztek a településre. Az atomerőműben munkát és
lakást ajánlottak részükre. Dióhéjban az
azóta eltelt 30 év eseményeiről beszélgettünk.

– Hol dolgoztatok a paksi atomerőművet megelőzően? Melyik szervezethez és milyen munkakörbe kerültetek?

– M.: 1980-tól az Erőtervnél helyszíni művezetőként dolgoztam, majd 1986. januárban áthelyezéssel kerültem a PAV-hoz,
ahol a beruházási igazgatóságon műszaki ellenőrként a nagynyomású armatúrák felelőse voltam. 1990-ben a biztonsági igazgatóságon megpályáztam a biztonsági technikusi állást, melyet elnyertem. Ekkortól az eseménykivizsgálási csoportban az üzemzavari események kivizsgálásával foglalkoztam nyugdíjazásomig.
– I.: 1970-ben létesítettem munkaviszonyt a tatabányai hőerőműben irányítástechnikai műszerészként. A hőerőműből akkoriban többen eljöttek Paksra, a
váltás engem is foglalkoztatott. Mivel erőműves szakmai gyakorlattal rendelkeztem, 1980. augusztus 18-án fel is vettek.
Először irányítástechnikai műszerész,
majd 1983-tól csoportvezető beosztásba
kerültem. A biztonsági rendszer osztályon a technológiai védelmi rendszerek
berendezéseinek „0” revíziós és üzembe
helyezési munkáin túl üzemviteli és karbantartási feladataink voltak.

– Mikor lettetek nyugdíjasok?

– M. és I.: 2006. december 30-án egy időben számoltunk le a részvénytársaságnál.

– Milyen munkahelyi vonatkozású
élményeitek vannak?

– I.: Szakmai élményként éltem meg a
blokkok üzembe helyezési feladataiban

kertészkedem és rendben tartom az udvart. Édesanyám 86 éves, Környén lakik,
őt is gyakran látogatjuk, és segítünk a
kerti munkákban. Általában történelmi
témájú könyveket olvasok, ezenkívül rejtvényt fejtek, és tévés sportműsorokat is
szeretek nézni.

– Tartjátok-e a kapcsolatot a volt
kollégákkal?

való közreműködést, s annak eredményét, amikor a blokkok megkezdték a villamosenergia-termelést. Másik élményem a Céggyűrű kitüntetésemhez kapcsolódik, amelyre kollégáim javasoltak
1997-ben. Ez megtiszteltetés volt számomra. Ez alkalommal közvetlen kollégáimat vendégül láttam, és a nyugdíjasbúcsúztatómat is az ő társaságukban ünnepeltem.

– Hogyan telnek napjaitok, mivel
foglalkoztok?

– M.: Nagyon kellemesen telnek a nyugdíjas napjaink. 1989-ben építkeztünk, akkor még a gyerekek velünk éltek. Ma már
saját tulajdonú lakásuk van, ezért aktuálissá vált a házunk belső helyiségeinek átalakítása, felújítása. Gyermekeinkkel napi szintű a kapcsolatunk. Lányunknál van
egy kislány unokánk, aki a családban
központi szerepet tölt be. Szívesen besegítünk a felügyeletébe, elvisszük sétálni,
moziba, játszótérre, a házunk udvarán
pedig kedvére homokozhat, hintázhat és
csúszdázhat. Láthatóan jól érzi magát nálunk. Amióta nyugdíjasok vagyunk, a tatabányai barátainkkal is többet tudunk
találkozni, velük utaztam Indiába, Brazíliába, Mexikóba és Balira. Szabadidőmben szeretek olvasni, internetezni, tévézni és a kutyánkkal sétálni.
– I.: A feleségem által elmondottakat azzal egészíteném ki, hogy nyugdíjasként
mindenre több időt lehet szentelni. A ház
körüli munkákat többnyire én végzem,

– M.: Igen, telefonon gyakran beszélgetünk, és kéthavonta be is látogatok az erőműbe. Ezenkívül a nyugdíjasportált is figyelemmel kísérem.
– I.: A volt kollégákkal jókat beszélgetünk,
amikor évente egy–két alkalommal öszszejövünk bulizni. Érdeklődéssel olvassuk az Atomerőmű újságot is.

– Milyen juttatásokat tudtok igénybe
venni?

– M. és I.: Külön kiemelnénk az üdülést.
A közelmúltban családunk egy kellemes
hetet töltött Balatonfüreden, ahova a lányunkat és a kis unokánkat is elvihettük
térítésmentesen. Ennek anyagi kedvezményeit is értékeljük, de az igazi értéket
a többgenerációs családok együttlétének
és a közös élményszerzés lehetőségének
biztosításában látjuk, melyet jó szívvel fogadunk.

– Mindketten több mint húsz évet
töltöttetek el az erőműben, milyen
hatással volt ez az életetekre?

– M. és I.: Pakson a munkahely mellett lakást is kaptunk, melyet minőségi cserével
nagyobbra cseréltünk, majd családi házat
építettünk. Mindehhez a munkáltatónk
segítségével jutottunk hozzá. A váltás jó
döntés volt részünkről, amit az élet igazolt. Nekünk a család jobb megélhetése,
az életminőségünk javítása volt az igazi
motiváció. Már több mint 30 éve itt vagyunk és itt is kívánunk maradni. Ebben
a dinamikusan fejlődő kisvárosban megvan minden, amire szükségünk van, jól
érezzük itt magunkat.
Kzné

Együttműködő kommunikáció
Üvöltő sakál és/vagy a szelíd zsiráfnyelv
Az évek során elsajátított sakálnyelvünk mellett érdemes kipróbálni az
együttműködő kommunikációt, azaz a
zsiráfnyelvet, ugyanis alkalmazásának nem feltétele, hogy a partner is
tudjon és/vagy akarjon erőszakmentesen beszélgetni.
Szatmári Szilvia munka- és szervezetpszichológus és mentálhigiénés szakember vezetésével egy önismereti, személyiségfejlesztő és konfliktuskezelő tréningen megismerkedtünk az együttműködő kommunikáció jótékony hatásával is. Az együttműködő kommunikáció nemcsak a másik
meggyőzésének szelíd módszere, hanem a
másik fél és különösen önmagunk megértésének kiváló eszköze. Az emberi kapcsolatainkat többnyire hierarchikus rendszerek határozzák meg, melyhez jól-roszszul megtanultuk a sakálnyelvet, valamint
és ennek kísérőjelenségeként tapasztalhatjuk az erőszakos nonverbális (például
gesztikuláció) jelzéseket is. Azt, hogy egy
adott helyzetben mi a jó, a rossz, az erkölcsös, az erkölcstelen, a helyes vagy helytelen magatartás, azt a hierarchia élén állók határozzák meg. Az együttműködő
kommunikáció alapja: a világ egy jó hely,
és az emberek jók. Minden emberi megnyilvánulásunk nem más, mint az alapvető szükségleteink kielégítése. A konfliktusok akkor keletkeznek, ha nem ismerjük
fel időben, illetve „nem halljuk meg” egymás valódi szükségleteit, ha az egyikünk
számára nem megfelelő megoldás az,
ahogy a másikunk az adott szükségletét
megpróbálja kielégíteni. (Abraham Maslow szerint egymásra épülnek az alapvető szükségleteink: fiziológiai, biztonság-védelem, szeretet-összetartozás, önbecsülés, önmegvalósítás). A
jól ismert „élni és élni hagyni” tehát az „életünk gazdagítása”, az
együttműködő kommunikáció
egyik vezérelve.

– Miért éppen a
z s i r á f r ó l
nevezték el az
együttműködő
kommunikációt?

– A szárazföldi emlősállatok közül a
zsiráfnak van a legnagyobb szíve. Nagyon erős állat,
ugyanakkor nagyon szelíd. Nyálával képes feloldani a tövist, ami azt jelképezi, mások „fullánkjait”
empátiával dolgozhatjuk fel. A zsiráf tisztában van szükségleteivel, esze ágában
sincs azokról lemondania (ellentétben a
meghunyászkodó sakállal). Van mit tanulnunk a zsiráftól, miközben saját szükségleteink kielégítésére törekszünk, igyekezzünk meghallani a másik fél érzéseit,
és a mögötte húzódó szükségleteket is.
Amikor pedig cselekvésre kerül sor, a csak
olyan megoldásokat válasszunk, amelyben ugyanakkora figyelmet kapnak partnerünk szükségletei, mint a sajátjaink.

Maslow-i szükséglet-piramis

– Melyek az együttműködő kommunikáció fázisai?

– Négy fő elemet különböztetünk meg: a
megfigyelés, az érzés, a szükséglet és a kérés. Az első lépés a megfigyelés. Nagyon
fontosak a tények, itt törekedni kell az objektivitásra. Figyeljük meg, hogy pontosan
mi történt, értékítélet és címkézés nélkül.
Válasszuk el egymástól a tényeket azok értelmezésétől és értékelésétől. A megfigyelés arra vonatkozzék, hogy az adott szituációban mi az, ami történt: mi az, amiről
egy elfogulatlan kívülálló (például MTI) is
ugyanúgy számolna be. A következő lépés
annak az érzésnek felismerése, tudatosítása bennünk, amit a megfigyelt dolog generált. Az érzés szót gyakran használjuk a
gondolat vagy vélemény szinonimájaként,
de gyakran e mögé bújtatjuk a másik fél
minősítését. A legnehezebben megtanulható elem az érzések és gondolatok szétválasztása, és a tényleges érzések felismerése, mind önmagunknál, mind a másiknál. Az érzések jellegzetessége, hogy nincs
rajtuk mit vitatni. A zsiráfhoz méltóan két
dolgot tegyünk az érzéseinkkel, őszintén
felvállalva mondjuk el a saját érzéseinket
(például „izgulok”), és igyekezzünk meghallani – még a sakálüvöltésből is – a másik fél érzéseit is. Következő lépés a szükséglet megnevezése, mely alatt az egyetemleges emberi igényeket értünk. A Maslow által megfigyelt, az ábrán jelzett szükségleteink tiszteletre méltóak, csak még szokatlan, a kezdetekben nehéznek tűnő feladat ezek azonosítása, de érdemes felvállalni. A 4. fázis a kérés. Ha hangot adtam
annak, hogy egy konkrét helyzetben
(például vizsgán) mit érzek (izgulok),
és milyen szükségletem van (megfelelni), megkérhetem szelíden a másikat, hogy tegyen meg valamit. Az
együttműködő kommunikációban
megfogalmazott kérésünk legyen pozitív, konkrét, teljesíthető és elutasítható is
egyben.
Sipos László
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Napjainkban természetesnek veszszük, hogy az internet befészkelte
magát életünk minden apró kis zugába. A korábban szentnek és sérthetetlennek tekintett magánéletünk
legszemélyesebb részeit is megosztjuk a különféle közösségi oldalakon.
Kár lenne azonban letagadni, hogy
valójában milyen értékei is vannak
a világhálónak. Ne feledkezzünk
meg azokról az emberekrõl se, akik
úttörõként vágtak neki ennek az ismeretlen, új világnak, létrehozva
mindazt, ami nélkül talán már el
sem tudnánk képzelni az életünket.

– sokan ismernek az erõmûben, napi
feladataid mellett minõsített oktató ként az új dolgozók betanításában is
részt veszel. Hol és milyen tanulmányokat folytattál, illetve mivel foglalkozol a külsõ technológia osztályon?

hatalmas elõrelépésként, a paksi eseményekkel kapcsolatos híradásokat feltöltötte egy amerikai szerverre. A távolság
azonban lassította az információáramlást,
így amint lehetõség nyílt rá, magyar
tárhelyszolgáltatóra váltott. 1999-ben pedig már saját domain névvel rendelkezett, ami a mai napig használatos
www.paks.info.hu webcím.
És hogy mirõl is szólt kezdetben a honlap? Elsõsorban a város mûködését mutatta be. Akkoriban még nem volt minden
üzletnek, cégnek és önkormányzatnak
honlapja, így a PaksNET volt az egyetlen
forrás, ahonnan a lakosság megismerhette a hivatalok és egyéb intézmények nyit -

Orosz József Attila mérnök, az ASE utánpótlás labdarúgószakosztály vezetõje
igazoltam. Az ASE színeiben NB II-ben és
NB I/B-ben is játszottam. A legnagyobb élményem az volt, amikor Miskolcon 14 000
nézõ elõtt gólt rúgtam a Diósgyõri VTKnak, és ezzel bekerültünk a Magyar Ku pa elõdöntõjébe, ahol a Ferencvárossal
mérkõztünk meg.

– Mi a legvonzóbb számodra a labdarúgásban és az edzések megtartásában?

– Felsõfokú tanulmányaimat a Dunaújvárosi Fõiskolán folytattam, mûszaki
szakoktatóként diplomáztam. Ezt követõen Kecskeméten, a Gépipari és Automatizálási Mûszaki Fõiskolán gépészmérnöki végzettséget szereztem. Jelenleg a külsõ technológia osztályon dolgo zom, mint technológus mérnök. A labdarúgás terén UEFA „A” licence edzõi és
a Testnevelõ Fõiskola által szervezett középfokú edzõi és szervezõi végzettséggel rendelkezem.

– A legnagyobb tömeget megmozgató
sportág a labdarúgás. Munkám mellett a
sport tölti ki mindennapjaimat. A gyerekek nevelése, a foci fortélyainak oktatása
a mindenem. Ha a mérkõzések során egy
edzõ visszalátja az edzéseken gyakoroltakat, akkor tudatosul benne, hogy már
megérte dolgozni. Az öltözõben a légkör
kialakítása is lényeges dolog, úgy érzem
az eddigi munkám során ez is sikerült. A
játékosokat tudni kell motiválni, hogy minél jobb teljesítményt érjenek el, és ezt
csak úgy lehet, ha jó hangulat van az öltözõben és azon kívül is.

– Kolozsváron kezdtem labdarúgói pá lyafutásomat, az ottani Vasutas Klubban
(CFR). Ezt követõen a Siófok SE-hez kerül tem, ahonnan 1990-ben az ASE csapatába

– A 2001–2002-es bajnokságban megnyertük az akkori U17-es csapatommal a
Nyugati csoport NB II-es bajnokságát. Az
NB I-be való feljutás során a Nyíregyhá-

– Eddigi sportegyesületeid, jelentõs
sporteredményeid?

– Mit tartasz az eddigi legnagyobb
edzõi és vezetõi sikerednek?

zával játszottunk, de sajnos 3–2 re veszítettünk. Több nemzetközi tornán elsõ he lyezést értünk el. Akkori csapatomból
többen a mai napig is játszanak felnõttcsapatokban, továbbá azért vagyok
még büszke arra a csapatra, mert több játékosom felsõfokú végzettséggel rendelkezik, ezzel is bizonyítva, hogy a labdarúgást és a tanulást párhuzamosan is le het csinálni, és lehet mindkettõben kiváló eredményt elérni. A sport a kitartásra, azonnal, engem el lehet érni, és ráhatásaz együttmûködésre és céljaink elérésé- sal is lehetek a gyerekekre.
– Hogyan tovább?
re is nevel.
– kedvenc idõtöltésed a sport mellett?
– A munkahelyen való helytállás mel– A családommal kirándulni, utazni, lett nagyon fontos számomra a labdarúbejárni az ország szép tájait. Sokat inter- gás, el sem tudom képzelni a délutánokat,
netezek, és rengeteg szakmai anyagot ol- a hétvégeket a pálya nélkül, így még legvasok.
alább háromszor ennyi ideig szeretném
– segítõid?
ezt végezni. Reménykedem, hogy a ma– A sportban kollégáim segítenek, akik gyar foci dicsõ múltját gyerekeinken keszintén focisták voltak, a labdarúgás az resztül vissza lehet hozni, csak megfeleéletük, és akár én, elkötelezettek e sport- lõ szakembergárdára van szükség, megág iránt. Mindannyian a délutánunkat a felelõ elkötelezettséggel, felkészültséggel,
pályán töltjük. Mind a 130 gyereket is - valamint e sporthoz szükséges infrastmerem név szerint, illetõleg napi problé- ruktúrával. Tapasztalatból tudom, hogy
májukat is. Számtalanszor elõfordult, az az ASE-nál minden korosztályban akad
iskolai nevelõtanárok egy-egy gyerek egy–két tehetség, akiket, ha nem haügyében engem kerestek meg, hogy be- gyunk elkallódni, egyengetjük útjukat,
széljek a fiúval. Nyilván kollégistákról akkor tehetséges labdarúgók kerülhetnek
van szó, akik szülei nem mozgósíthatók ki a kezeink közül.
Sipos László

elmúlt évi teljesítménye alapján. A me gye legjobb, így kitüntetett sportolói kö zött idén is több paksi fiatal volt.
A világversenyeken elért 1–6. helyezé sért díjazott paksi sportolók:
Cselgáncs: Bor Barna (Atomerõmû SE,
edzõje Hangyási László).
Kajak-kenu: Fenyvesi Réka, Kiszli Vanda, Somorácz Tamás (ASE, edzõjük
Meczker András) és Boros Gergõ (Atom erõmû SE).
Sakk: Berkes Ferenc (Atomerõmû SE,
edzõje Molnár Béla).
Tolna megye sportágankénti legjobb
paksi versenyzõi 2010-ben:
Labdarúgás: Böde Dániel (Paksi FC,
edzõje Kis Károly).

– És mi az, ami a mai napig egyedivé
teszi?

– A legújabb technikákkal ismerkedem. Fényképes és videóriportokat korábban is készítettem, de olyan mértékû
a fejlõdés ezen a területen, hogy mindig
van mit tanulni – vallja Lovas Tibor. – A
tudósításokat kiegészítve, nagy felbontá sú HD-videók és nagy pixelméretû képek
teszik színessé az oldalt. A munka véget
nem érõ, gyakran éjszakába nyúló elfoglaltságot jelent. Mindazt, amit elértem,
nem sikerült volna a családom támogatá sa nélkül – hangsúlyozza.

– És végül a legfontosabb kérdés se
maradjon ki.

– Hogy miért csinálom? Mert szeretek
fotózni, albumokat létrehozni, szeretek
videofilmeket készíteni, és persze szeretek weblapokat is szerkeszteni – adja meg
válaszát erõmûves munkatársunk, a honlap fõszerkesztõje.
Teszi mindezt a maga és mindannyiunk örömére. További sok sikert kívánunk!
-csaA PaksNET honlapja jelenleg két útvonalon is elérhetõ, a www.paks.info.hu,
illetve a www.paksnet.hu címek alatt.

Ezt a rendkívül közkedvelt tömegsporteseményt
hagyományosan a Mátrai Erőmű Zrt. rendezi meg.
Amíg volt hó télen, Magyarországon tar tották, de
ezt a síterepet fel kellett adni mind a hóhiány, mind
a jelentősen megnövekedett létszám miatt. Előbb
Ausztriában próbálkoztak, majd az Alacsony-Tátra déli oldalán, a Chopok lejtői közelében kialakí tott tálei síközpontot találták legalkalmasabbnak
Szlovákiában. Már évek óta ez a versenyhelyszín.
A 2,5 km sípálya zöme piros és fekete jelzésű, de
a kezdőknek is van hol tanulnia. Mivel a pálya viszonylag alacsonyan fekszik (580–860 m), számtalan hóágyúval pótolják a havat. Öt tárcsás felvonó, előzékeny kezelőszemélyzettel könnyíti a feljutást. A kiépített síközpontban boltok, étterem,
pénzváltó, síkölcsönző és síszerviz is található. A
pályákat a hétvégén (péntek, szombat) este 6–9
óráig kivilágítják. A pálya közvetlen közelében több
szálloda tudja fogadni a téli spor tok kedvelőit
(Stupka, Golf és Par tizán).
A Paksi Atomerőmű Zrt. képviseletében Liptákné
Varga Zita, Karácsony Sándorné, Varjú Linda, valamint Baradlai Pál, Feil Béla, Er vin és Kornél fia,
Gyuricza Zoltán, Hor váth János, Karácsony Sándor, Lipták János, Nagy Péter, Németh Zoltán,
Skach Lóránt, Varjú Béla és Gábor fia vettek részt
a találkozón.
Egyedüli pontszerző: Skach Lóránt – korcsoportjában 3. lett (senior III. 31:39). Feil Béla 29:28-al
7. senior II-ben. A Feil testvérek: Kornél 27:66, Er vin 28:41 ifiben 9, 10. helyezettek. Varjú Gábor
10. a felnőttek között 26:04. A többiek is sikerrel
teljesítették a kitűzött pályát.
A korcsopor tos versenyszámokban gyűjtött pontok alapján: 1. – Mátrai Erőmű Zrt. (125), 2. –
MVM-Mavir Zrt. (82), 3. – MVM Erbe Zrt. (36), 11.
– MVM Paksi Atomerőmű Zrt. (4)
Az állományi létszámarányos eredmény: 1. MVM
Erbe Zrt. (0,1333), 9. Paksi Atomerőmű Zrt.
(0,0016). Részletes eredménylista: www.vitsport.hu sí menüpontján keresztül érhető el.gyulai

Újra indul az Olimpiai Ötpróba

Sportáguk legjobbjai voltak 2010-ben
A Tolna Megyei Önkormányzat és a Tol na Megyei Sportági Szövetségek Szövetsé ge szervezésében a 2010. év legeredmé nyesebb megyei sportolóit a hagyomá nyoknak megfelelõen Szekszárdon kö szöntötték.
Február 17-én a PTE Illyés Gyula Fõis kolai Kar elõadójában tartott ünnepségen
dr. Puskás Imre, a megyei közgyûlés elnö ke köszöntõjében méltatta a versenyzõ ket. Kiemelte, a sport nem magánügy,
nemcsak egyéni teljesítményekrõl van
szó, hanem minden sportoló mögött ott
állnak a kemény munkát végzõ egyesüle ti vezetõk, szakosztályi edzõk és a szülõk
is. Huszonhat sportág ötven, köztük ti zenhárom paksi versenyzõjét díjazták az

adott. 2000 decemberében a PaksNET domain nevet is regisztráltatta a tárhelye
számára a korábbi mellé.
Ahogy azonban teltek az évek, megváltozott a honlap szerkezete. Szépen lassan
mindenki felkerült a világhálóra, a városi intézmények már saját honlapjukon tájékoztatják az érdeklõdõket az elérhetõ
szolgáltatásokról. Felismerve az új kor új
igényeit, a PaksNET átalakult. Ma már fõ leg sajtóhíreket olvashatnak az érdeklõ dõk, így konferenciákról, az atomerõmûrõl, kiállításokról és egyéb kulturális eseményekrõl tájékozódhat a honlap látoga tója.

XXVIII. iparági
sítalálkozó, Tale

Névjegy

fotó: bodajki ákos

Minden tiszteletet megérdemelnek megyénk edzõi az elért eredményeik alap ján. Többen a napi munka mellett neve lik gyermekeinket, és jó példát állítanak
a jövõ nemzedék elé. Cégünk külsõ tech nológia osztályán technológus mérnök
munkakörben dolgozó Orosz József immár 20 éve oktatja a paksi ifjú focistákat,
jelenleg a 16 éves korosztályú csapat
edzõje. Kiváló szervezõképességét, vezetõi képességét igazolja, hogy 2004 óta ve zeti az Atomerõmû SE utánpótlás labdarúgószakosztály 11 fõs szakmai stábját.

Lovas Tibor rendszermérnök,
a PaksNET fõszerkesztõje

fotó: ifj. lovas t.

Nem is kell messze mennünk, ha az elsõk
egyikével szeretnénk megismerkedni.
Elég, ha feltesszük a kérdést, ki tette fel
Paksot a virtuális térképre? Lovas Tibor (a
PA Zrt. rendészeti osztályának rendszermérnöke) révén ugyanis olyanok is felkerültek a világhálóra, akik talán még internetközelben sem voltak korábban. De
kezdjük inkább az elején. A kilencvenes
években a magyar átlag számára az internet csak egy idegen szó volt, mégis
akadt pár ember, aki felismerte az új technika adta lehetõségeket, és minden tapasztalat nélkül belevágott a megismeré sébe. Lovas Tibor elõször csak egy parányi tárhellyel rendelkezett, de ez is elég nek bizonyult, hogy a városban megrendezésre kerülõ legkülönfélébb programokról tudósítson. A tárhelyre idõvel egyre többen ráakadtak és rendszeres olvasóivá váltak a honlapnak. Gratuláló levelek tucatjai érkeztek, biztosítván a késõbbi fõszerkesztõt arról, hogy az elektronikus tájékoztatásra igenis szükség van.
1998-ban elvégzett egy online tanfolyamot, ahol megtanulta a honlapszerkesztés alapjait. Nagyjából ezzel egy idõben,

kutatáshoz, üzeneteket küldtek rég nem
látott rokonoknak, barátoknak. A lelkes
fõszerkesztõ pedig magára vállalta ezt a
nemes feladatot. A napi munka végezté vel nyakába vette a várost, hogy felkeres se az elveszettnek hitt rokonokat, és segítse mindazokat, akiknek a távolság miatt
erre nem volt lehetõségük. Információmorzsákból kiindulva kutatott fel rég elhunyt déd-, illetve nagyszülõkrõl adatokat. Volt, akinek az iskolai bizonyítványát
is megtalálta. Részletesen feljegyzett mindent, fényképeket készített, majd beszá molt a kutatás eredményérõl az izgatott
rokonoknak.
Mivel hosszú évekig az egyedüli paksi
honlapként mûködött, az erre látogató
külföldiek is a PaksNET-tel vették fel a
kapcsolatot ideutazásuk elõtt. Több meg keresés érkezett a napfogyatkozás idején
is, információkat, tanácsot kértek. Meghálálva a nagylelkû segítséget és vendégszeretetet, a jó kapcsolat a hazatérést követõen sem szûnt meg. Így derült fény arra, hogy a Pakson járt MENSA-tagok (a
legmagasabb intelligenciájú emberek
klubja) által a napfogyatkozásról készített fénykép címlapra került az Egyesült
vatartási rendjét, a pontos címeket és Államokban kiadott magazinjukban – a
egyéb hasznos információkat. Gyógyszer- Makovecz-templommal egyetemben.
tárak, könyvtárak, helyi vállalkozások, ilVisszatérve a honlapra, nem a PaksNET
letve a városi múzeum. Csak néhány pél - volt az egyetlen, amit Tibor szerkesztett.
da, ami bizonyítja a sokszínûséget. De Reklámanyagot készített az internet adta
volt még egy fontos szerepe a PaksNET- lehetõségekrõl, és ekkor már önálló válnek, amirõl valószínûleg nem sokan tud - lalkozás keretében vállalta a különféle cénak. Mivel ez volt az egyetlen virtuális gek weblapjának létrehozását és üzemelkapocs a környezõ települések és a nagy - tetését. Segített azonban olyanoknak is,
világ között, a honlap rövid idõ alatt nem- akiknek nem volt lehetõsége igénybe venzetközi hírnévre tett szert. Levelek érkez- ni a szolgáltatásait. Külön honlapot kétek távoli országokba került honfitársak- szített a városi múzeumnak, amiért ké tól, megköszönve a színvonalas tájékozta- sõbb tiszteletbeli muzeológus címet ka tást egykori otthonukról.
pott. Amikor pedig a kezébe jutott egy ta A levelekben pedig gyakran kérések is nulmány a paksi kápolnákról, a szerzõvel
szerepeltek. Segítséget kértek a családfa- összefogva ennek is virtuális keretet

Munkatársainkról

Kosárlabda: Mészáros Zalán (Atomerõmû SE, edzõje Horváth Imre).
Tájfutás: Lénárt Viktória és Lénárt Dániel (Paksi SE, edzõjük Kiss Gábor).
Tenisz: Klopcsik Diána (Paksi SE, edzõje Barta Attila).
Természetjárás: Kókai Péter (Demeter
Egyesület).
Twirling: Kerti Szandra (Paksi Twirling
és Botforgató Kulturális és Sportegyesület, edzõje Meczker Bettina).
Szerkesztõségünk gratulál a kitüntetett versenyzõknek és az õket felkészítõ
edzõknek, a sportági vezetõknek és természetesen a szülõknek is.
Sipos László

A XXX. Nyári Olimpiai Játékokat
2012. július 27-től augusztus 12-ig
rendezik meg Londonban. Ehhez
kapcsolódóan,
az
egészséges
életmód népszerűsítése érdekében
országos tömegsportrendezvényeket
tartanak.
A résztvevők öt sportágban (túrázás,
futás, kerékpározás, úszás és duatlon/triatlon) teljesíthetik szintidőn
belül a megszabott távokat, amiért pontokat kapnak, bizonyos pontszámok
elérésekor pedig ajándékot. A próbák
zömét megyén belüli helyszíneken is
lehet teljesíteni, néhány viszont orszá-

gosan csak egy-egy helyszínen lehetséges: Balaton-átúszás Révfülöp-Balatonboglár között 5,2 km július 3-án,
Daróczy-virtusúszás Paks-Kalocsa 15
fkm július 23-án, Öböl-átúszás Balatonfüred-Tihany 3,4 km július 30-án.
Az országos program március 5-én indult. A www.olimpiaiotproba.hu
honlapról lehet tájékozódni. A
főszponzor alapján „EDF-Démász
Olimpiai Ötpróba London 2012” a hivatalos elnevezése. Akik minden
sportágból teljesítenek, és legalább 10
pontot gyűjtenek, azok közül 8 főt
kisorsolnak, és az olimpiai játékokon
nézőként vehetnek részt.
gyulai
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Az Energetikai
Szakkollégium nevében

Nem titok az egészség

fotó: molnár

Nyert az ASE kosárlabdacsapata a legutóbbi
bajnoki mérkőzésen. A Konecranes-Salgótarjáni KSE-vel szembeni meccsen a legjobb
dobóink voltak: Winters, Sales, Pavlik, Körtélyesi. A csapat legközelebb Szolnokon, a Magyar Kupa négyesdöntőjében szerepel március 13-án és 14-én.

Az idei évben február 18-án,
szerte álarcosbálokkal, karaz ASE-étteremben gyűltek
neváli felvonulásokkal, maszössze a vegyészek, köszöntve
kos mulatozással illik tölteni.
Ez alkalommal nem volt sem
a tél elmúlását, a tavasz köálarc vagy maszk, sem felvozeledtét, a farsang kezdetét.
A vegyészbál története
nulás, de volt kitűnő hangulat
1983 februájáig nyúlik vissza.
és mulatság! Amikor a bálok
Azóta minden év februárjákora elhalványulni látszik,
ban megrendezésre kerül,
akkor a mostani, nagy sikerű,
amit az év egyik legfontosabb
különleges hangulatú bál újra nyilvánvalóvá tette, hogy a
eseményeként tartanak nyilván a bálozók. A kémia évésikeres szakmai előrehaladás
ben, a mulatozás mellett farés munka mellett elengedheDoma házaspár
sangi totót tölthettek ki a váltetlen a közös szórakozás, a
kapcsolatok kötetlenebb ellalkozó kedvűek, ahol két hibátlan eredmény is született. Jutalmuk meg- mélyítése, a kikapcsolódás. Nagyon színvolepetéscsomagok voltak. Az est háziasszo- nalas, vidám estét tölthettek együtt a vegyénya, Kállai Lászlóné Csilla, mint mindig, most szek nyugdíjas kollégáikkal, amit Tausz János és társa hajnalig tartó zenéje biztosított,
is kitűnő szervezőnek bizonyult.
Külön köszönet az Atomix Kft. konyhájá- és gondoskodott a bálozók kitűnő hangulanak a kitűnő vacsoráért, az est lebonyolítá- táról.
sáért, akik ráadásul a vegyészbál hangulaKöszönjük vendégeinknek a részvételt, és
tához illő étel- és itallappal lepték meg a bá- mindenkit szeretettel várunk a jövő évi bálozókat. A tavaszvárás ősi rituáléját világ- lunkra!
Orbán Ottilia

Emblematikus képeslapok
Az erőműves fali- és asztali naptárak után új,
rendkívül frappáns ötletet valósított meg az erősen paksi kötődésű AlternArt egyesület. A közhasznú egyesület tagjai valamilyen módon az
atomerőműhöz is kötődnek: most is aktív dolgozói, nyugdíjasai. Munkáikat már többször láthattuk kiállításokon. Egy igen nagy űrt szüntettek meg azzal, hogy
művészi alkotásokon keresztül mutatják be a városunk
jellegzetes pontjait,
látnivalóit. A 16 képeslapból álló sorozat nemcsak a gyűjtőknek kuriózum, de
alkalmasint messze
viszik hírünket a
nagyvilágban.
Paks Város Önkormányzatának Oktatási és Kulturális Bizottsága
kiírt pályázata tette lehetővé, hogy az „Üdvözlet
Paksról” képeslapsorozat elkészüljön. Az első
400 példány még ingyenes, a város számos
pontján hozzá lehet jutni. Többek között a Városi Művelődési Központban, a Turinform Irodában, a Polgármesteri Hivatalban, a Duna és az
Erzsébet szállodákban
A sorozat alkotói: Bach Ferenc – rézműves, Feil
József – fafaragó, Győrffy József – festő, Határ
János – festő, Ignits Miklósné – kerámia, Kiss
Mariann – tűzzománckészítő, Makó András –
festő, Péger József – festő, Pokorni-Lovas Katalin – festő, Streicher György – festő, Dr. Szinger
Zsuzsanna – tűzzománc, Tálos Zoltán – üvegműves, Tóth András – festő, Vadai Zsuzsanna –
hímző, Venczel László – intarziakészítő, Zirczi Judit – festő. Nagyszerű ötlet, hogy a képeslap
hátlapján a művész fényképe, elérhetősége,
esetleg hitvallása is megjelenik.
Reméljük az első garnitúrát még több is követi –
szerencsére bővelkedünk építészeti, természeti
és történelmi nevezetességekkel, így téma ezután is adódik.
gyulai

Egyik legnagyobb kincsünk, az egészség
megőrzése, illetve a betegségek megelőzése és – ha már kialakultak – gyógyítása adja a témáját annak az ismeretterjesztő előadás-sorozatnak, amely „Nem titok az egészség” címmel indult Pakson. Az
egyes előadások az egészséges életmód általános kérdésein túlmenően olyan speciális, de rendkívül időszerű területekkel is
foglalkoznak, mint a Candida gomba okozta fertőzés és az allergia, a vízivás szerepe
az egészségmegőrzésben és a vízgyógyászat, a szájüregegészség és a rossz rágás-

ra visszavezethető emésztési betegségek,
valamint a számos pszichoszomatikus veszéllyel fenyegető mindennapi stresszhelyzetek feldolgozása. Az előadók az
adott területek szakorvosai (fogász, illetve
pszichiáter szakorvos), valamint életmódkutató, illetve táplálkozástudományi szakemberek. Az előadásokat egészséges ételek bemutatása és kóstoló követi. A sorozat az Oltalom Alapítvány szervezésében
zajlik, április 7-ig minden héten csütörtökön, a Kossuth Lajos utca 7. szám alatt.
Prancz Zoltán

Hosszú felkészülés, elmaradt a bajnoki nyitány
A február végi csapadékos időjárásnak köszönhetően elhalasztották a Debreceni VSC-Paksi
FC Monicomp Liga összecsapást a játéktér használhatatlansága miatt (az új időpontról lapzártánk után született döntés).
– Csalódottak és szomorúak vagyunk. Felkészülésünk így hosszúra sikeredik, az utóbbi hetekben
már kimondottan a Debrecen elleni találkozóra
készültünk - fogalmazott Sifter Tamás, a PFC játékosa. Pedig csendesen, remek körülmények között
és sérülésektől mentesen készült a Paksi FC, a
Monicomp Liga hatodikja a tavaszi küzdelemsorozatra. Nagy játékosmozgás nem volt a Fehérvári úti egyletnél a télen, ami viszont a legfontosabb,
értékeiket, köztük Böde Dánielt sikerült megtartania az együttesnek. Ami a szerződéseket illeti, a

télen Kis Károly vezetőedző további kettő, Éger
László szintén kettő, Bohner Roland három, míg
Szabó János újabb négy évre kötelezte el magát a
zöld-fehér klubhoz, és további két játékos is a hoszszabbítás gondolatával foglalkozik. A gárda felkészülése során számos edzőmérkőzést játszott, a
hazai találkozók mindegyikén diadalmaskodott,
míg a törökországi edzőtábor alatt neves német,
macedón, kazah és román ellenfelekkel csatázott.
Újságírói kérdésre elhangzott, a pálya felújítása
a nyáron kezdődik, a stadion építésének időpontja továbbra is kérdéses. A klub további edzőpályák kialakításán is fáradozik, melyek a centerpálya mögött létesülnének. A telektulajdonosokkal a napokban kezdődnek az egyeztetések.
Faller Gábor

Az irodalom egy olyan áru…
2011. február 4-én a Paksra érkezett egyik székelyudvarhelyi vendég, Szakács István Péter író,
tanár tar tott az ESZI főiskolai épületének nagyelőadójában rendhagyó irodalomórát az Energetikai Szakközépiskola, a Vak Bottyán Gimnázium és az I. István Szakképző Iskola diákjai számára. A „Csempészáru” címmel megtar tott óra
nem mindennapi volt a diákok számára. Szakács István Péter elmondta, az irodalom egy
olyan áru, melyet be kell csempészni a fiatalok
életébe, lelki világába. Nem csempészett dohányáruról vagy kábítószerről szól az óra, hanem a szavak becsempészéséről, aminek tulajdonképpen tudatmódosító hatása örömszerzés
is lehet. Az író véleménye szerint, nyitottan és lel kesen fogadták előadását, hiszen az olvasás a
szabadságot jelenti. Tulajdonképpen erre szeretné lelkesíteni a mai fiatalokat.
– A székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium tanára vagyok, ahol van egy öregfiú-focicsapat, és

fotó: tibay

Az egyetemi hallgatókból és fiatal szakemberekből álló Energetikai Szakkollégium elsősorban a hallgatók és a közélet energetikai ismereteinek, tudományos, szakmai és általános tájékozottságának bővítését, a szakmai kultúra
terjesztését tekinti céljának. Ennek keretében
heti rendszerességgel bárki által látogatható
előadásokat tart a szakma legelismertebb előadóinak a közreműködésével. Az egyesület széles közönséget vonzó vitafórumokat szervez, melyeken az ország jövőjét befolyásoló legfontosabb kérdések kerülnek középpontba, valamint
rendszeresen részt vesz a Múzeumok Éjszakáján,
továbbá különböző szakkiállításokon és rendezvényeken is.
Az Energetikai Szakkollégium először 2007-ben
szervezte meg az „International Youth Conference on Energetics” nevű, angol nyelvű, nemzetközi ifjúsági konferenciát, mely 2011-ben immár harmadik alkalommal kerül megrendezésre. Tanulmányi versenye pedig, amit az energetika tudományának területei iránt érdeklődő középiskolások számára rendeznek, mindig nagyszámú részvétellel zajlik.
Az Energetikai Szakkollégium Egyesületről bővebb információ a www.eszk.org internetes címen érhető el.
Oravecz Ágnes
Energetikai Szakkollégium tagja

már tizenhat éve Paks város öregfiúcsapatával rendszeresen szervezünk találkozókat, játszunk barátságos mérkőzéseket – mondja. Paksi barátaimnak
köszönhetően megismerhettük Magyarország gyönyörű szép tájait, majd mi is elhívtuk őket Székelyföldre, Udvarhelyre, Hargitára, a környékre. Van közöttünk egy összetartó erő, és pár évvel ezelõtt tiszteletbeli székelyeknek választottuk a paksiakat. Így
alakult ki évek alatt ez a nagyon szoros baráti kötelék. Később a székelyudvarhelyi öregfiúk úgy döntöttek, hogy állampolgári honosítási eljárásukat
Pakson folytatják le. Ebben a város önkormányzata is segítésünkre volt. A további programokról kérdezve a tanár úr elmondta, hogy Szekszárd és kör nyékének megtekintését követően meglátogatták
az atomerõmûvet, majd megtartották a 16. focitalálkozójukat. Feltehetően ez volt az utolsó magyar–székely mérkőzés, mert a honosítás után már
nem lehet tudni, hogy ki a székely és ki a magyar.
Orbán Ottilia

fotó: wollner

Vegyészbál 2011
a kémia nemzetközi évében

VIII. POK-focikupa
A Paksi Orosz Klub (POK) 2011-re elfogadott
programjának megfelelően idén is megrendezésre került a már hagyományos téli–tavaszi teremlabdarúgó-torna, amely sorrendben
a VIII. POK-kupa volt az ASE sportcsarnokban. A február 28-ai tornán a paksi klub focicsapata mellett rész vettek a TorgpredsztvoKonzulátus Budapestről, a CCCP Gödöllőről,
a Katonák Kaposvárról és az 1000 Út Budakesziről érkező vendégcsapatok.

Pinczés János kapusunk érdemelte ki a legjobb paksi játékosnak járó labdát, ráadásul a
legjobb kapus címért is versenyben volt. A
paksi csapatnak sikerült megszerezni a 3. helyet és az ezzel járó kupát (Kaposvár és Gödöllő mögött).
Mind a nappali, sportos rész, mind az esti vacsora sikeres, jó hangulatú volt, úgyhogy megérdemli az elismerést és gratulációt!
Wollner Pál

A szervezett kempingezésrõl
Bizonyára sokan kempingeztek már egyénileg és barátokkal. Az viszont kevesek
számára ismert, hogy létezik a szabadidõ
e kellemes és hasznos eltöltésének szervezett formája is. Magyarországon több
kempingklub van, mely várja a tagokat,
és gyakorlatilag tavasztól õszig színes
programot kínál a kempingezés szerelmeseinek.
Tolna megyében Szekszárd székhellyel
mûködik a Táborozó Természetbarátok
Egyesülete (TTE), melynek elsõdleges célja, hogy összefogja azokat a kempinge zést és a természetet kedvelõ családokat,
akik hétvégeken szívesen kirándulnak
Magyarországon és külföldön egyaránt.
Lehet jönni kempingezni sátorral, lakókocsival és lakóautóval, kinek-kinek
pénztárcája szerint. Itt mindenki egyenrangú, bármivel is érkezik. Az egyesületen belül családias a hangulat, jellemzõen minden korosztály képviselteti magát
a diákoktól a nyugdíjasig.
Színes programfüzetet adunk ki, mely
a tagok élménybeszámolóin kívül tartalmazza az éves programot is. Ennek kiadását segíti az atomerõmû is. Tagjaink

részvételével rendeztünk már biciklitúrát, borversenyt és kempingbált, valamint
részt vettünk Szekszárd város szépítésében is.
Az egyesület tagja a Magyar Kempingegyesületek Országos Szövetségének
(Makeosz), és így jó néhány magyarországi kempingszervezet programján kedvezményesen vehetünk részt. Szinte min den hétvégére esik szervezett találkozó,
melyek alkalmat nyújtanak Magyarország tájegységeinek és termálkempingjeinek megismerésére. Tervezzük a részvételt a 77. kemping-világtalálkozón, mely
az idén Prágában kerül megrendezésre.
További információ a www.kempingOM
klubtte.uw.hu címen található.

Ajánljuk hazánk tájait
Balatongyöröki Szépkilátó és tanösvény

Keszthelytől tíz kilométerre fekszik csodálatos
panorámával, természeti értékeivel Balatongyörök, a Nyugat-Balaton keleti kapuja. Nevét II.
Atyusz bán Gyürk nevű fiáról kapta. 1699-ben
már Meszes-Györökként említik, utalva arra,
hogy az itt élők a halászat mellett még mészége téssel foglalkoztak. 1902-ben kapta a Balatongyörök nevet, és az 1920-as években lett üdülőhely. Az első üdülőházat 1935-ben építették,
majd több periódusban alakult ki mai kiterjedése. 1990-ben elnyerte Európa legszebb falvainak
járó „A legszebb virágos falu” címet.
Györök határában, a 71-es közút mellett fekszik
a 140 méter tengerszint feletti Szépkilátó, amely
valóban kifejezője annak a csodálatos természeti képnek, mely az itt megállók szeme elé tárul. A Szigligeti-öbölre tekintve egy csodálatos
panoráma tárul elénk, amely számos írót megihletett. Eötvös Károly hagyta ránk e táj mindmáig leghangulatosabb leírását: „Mikor MeszesGyörök irányába ér tünk, a hol az út északra fordul, a nap már nyugodni készült. Sugarait még
teljes erővel ontá az előttünk elterülő tájra, de a

sugarak már sárgulni és piroslani kezdtek. S a
pirosló sugarak fényénél felnyílt előttem egy tájkép, a melyhez hasonlót még lángész nem alko tott. Sohasem felejtem azt a pillanatot, amikor
én ezt a tündérországot először megláttam.
Megálltam, mintha lábam gyökeret vert volna.”
A kilátó tövéből elindulva, egy piros jelzéssel ellátott turistaútvonalat ajánlok még a kollégák
figyelmébe. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park a
Györök és Ederics között több rövidebb és hoszszabb körútból álló, 9 kilométer hosszú, 38 állomásból álló tanösvénye kifejezetten a gyermekes szülők részére ajánlott. E térség élőhelyeinek, ér tékeinek megismer tetésére Pele apót
hívták segítségül, aki amellett, hogy kis unokájából igyekszik rendes pelét faragni, és szeretné
őt a peleélet rögös útján elindítani, számunkra
is felfedi kedves erdejének megannyi apró titkát.
Az ismer tetőtáblák magyar és angol nyelven
szólnak a látogatókhoz.
Az élményekben gazdag györöki programokról
bővebb információ: www.balatongyorok.hu.
Sipos László

