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Elismerésben részesült: Bitter János operátor, Gróf
Mihály operátor, János Zoltán Csaba vagyonőr, Kiss
József műszakvezető, Kovács László vagyonőr, Kovács Tibor operátor, Kriszt Antal operátor, Laposa Péter vagyonőr, Mannász István műszakvezető, Markó
János vagyonőr, Németh József operátor, Pach János
vagyonőr, Szakács Károly szakágvezető, Tarczal Lajos operátor, Timár György vagyonőr, Tombor György
szakágvezető-helyettes, Ürmösy Sándor operátor, Váradi Mónika adminisztrátor.

2011. szeptember 15-18. között Szekszárd városa ismét megrendezte összművészeti fesztiválját, a Szekszárdi Szüreti Napokat. A négy napon át tartó esemény színes programokkal
várta az érdeklődőket. Többek között táncház, folkvetélkedő,
Tücsök Zenés Színpad, Langaléta Garabonciások, a 100 tagú
Cigányzenekar várta a kikapcsolódni vágyókat. Természetesen a szekszárdi bor dicsőítése sem maradt el.
A rendezvény fő támogatója a Paksi Atomerőmű Zrt. volt,
így az atomerőmű kiemelt helyen, a polgármesteri hivatal
melletti területen rendezte be bemutató sátrát.
A látogatóközpont munkatársai három napon keresztül
várták a fesztivál vendégeit. Az atomerőművel kapcsolatos
tájékoztatás mellett a programot gyerekeknek és felnőtteknek szóló tesztjátékkal színesítették. A teszt kitöltésére vállalkozók nem hagyták el az erőmű standját üres kézzel, ugyanis
mindannyian ajándékban részesültek. A gyerekek a nekik szóló teszten kívül még az erőmű környékén élő állatok fényképeiből készült kirakóval is megbirkózhattak.
Kern Dóra

Folytatás a következő oldalon

fotó: Dohóczki Csaba

Megalakulásának 15. évfordulója alkalmából jubileumi ünnepséget rendezett az Atomix Kft. Biztonsági Szakágazataként működő Atomerőmű Biztonsági
Szolgálat. A paksi Erzsébet Nagy Szállodában 2011.
október 4-én tartott ünnepségen megemlékeztek az
eltelt időszak eseményeiről, köszöntötték a kezdetektől a szolgálatnál dolgozó munkatársakat, kiknek tevékenységét az elismerő szavak mellett emlékplakettel jutalmazták.
A jubileumi rendezvény résztvevőit Szakács Károly
szakágvezető köszöntötte, majd Szinger Csaba, az Atomix Kft. ügyvezető igazgatója szólt a megjelentekhez.
Az ünnepségen a szakágvezető felidézte az Atomerőmű Biztonsági Szolgálat történetét, átfogva a
szervezet múltját a kezdeti körülményektől a jelen
időkig.
A Paksi Atomerőmű Zrt., mint megrendelő részéről Radnóti István biztonsági igazgató és Köllő Imre
rendészeti osztályvezető méltatta az immár 15 éves
múlttal rendelkező Atomerőmű Biztonsági Szolgálat színvonalas munkáját, megbízható szakmai tevékenységét.
A rendezvény jeles ünnepi eseményét képezte, amikor az 1996-os megalakulás óta a Biztonsági Szolgálat
állományába tartozó munkatársak számára oklevéllel
és jubileumi emlékplakett átadásával köszönték meg,
ismerték el a szolgálatnál eltöltött időt, a munkatársak
lelkiismeretes, színvonalas munkáját.

fotó: Bodajki Ákos

15 éves az Atomerőmű Biztonsági Szolgálat Szekszárdi Szüreti Napok

A magyar lakosság háromnegyede támogatja a paksi atomerőművet
A paksi atomerőmű a nyílt kommunikáció jegyében 1990 óta minden évben
végeztet országos, reprezentatív* közvélemény-kutatást. A 2011 augusztusában a TNS Hoffmann Kft. által végzett
legfrissebb felmérés** adataiból kitűnik,
hogy a lakosság 73%-a egyetért az atomerőmű működésével; az atomerőmű bővítését és a paksi blokkok üzemidejének
meghosszabbítását pedig a többség támogatja.
A kutatási eredmények alapján idén
csökkent a technológia és a létesítmény
támogatottsága. Ennek egyértelmű oka,
hogy a tavaszi japán földrengés és az azt
követő szökőár következményei az atomerőművek megítélését világszerte befolyásolták.
Az általános támogatottsági mutató
a tavalyi 78% után az idei évben 73%-on
áll. Arra a kérdésre tehát, hogy „Egyetért Ön azzal, hogy Magyarországon működik atomerőmű?” a megkérdezettek
közel háromnegyede válaszolt igennel.
Emellett 86% véli úgy, hogy az atomerőmű megfelel az európai uniós színvonalnak is.
A magyar lakosság – a fukushimai
eseményeket követően is – bízik a Pakson
érvényben lévő szigorú szabályokban: a
megkérdezettek 73%-a véli úgy, hogy a
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a paksi telephelyen létesülne, és ugyancsak a többség hatással történő áramtermelés tekinteté- hajlandó „a jelenlegi többszörösét is” ki(58% igen – 35% nem arányban) egyetért ben szintén csak a megújulókat sorolják fizetni.
az erőmű üzemidejének meghosszabbítá- az atomenergia elé az emberek. A megEmellett a válaszadók közel fele tudja,
sával is.
újulók népszerűsége azonban csak elvi hogy hazánk legolcsóbb villamosenerA megkérdezettek szerint a lakos- szinten jelentkezik: a megkérdezetteknek gia-termelő egysége, a paksi atomerőmű
ság energiával való biztonságos ellátását csupán egyharmada (31%) volna haj- Magyarország villamosenergia-termelécsak a megújuló energiaforrások tudják landó „kicsit többet” fizetni a megújuló sének 40%-át adja.
az atomerőműnél hatékonyabban biz- forrásokból származó, de drágább villaMittler István
tosítani. A legkisebb környezetkárosító mos energiáért, és mindössze 3% volna
kommunikációs igazgató

* A mintában az életkor, jövedelem, iskolai végzettség, lakóhely és más, a teljes sokaságban létező jelenségek, viszonyok és tendenciák tükröződnek vissza, azokat a mintavétel módja és a mintába bekerült személyek válaszai
nem módosítják, nem torzítják. Ezekből a reprezentatív mintákból releváns adatok és következtetések szűrhetők le. ** A TNS Hoffmann 2011. augusztus 11-18. között végezte a felmérést 1003 fős mintán.
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folytatás az előző oldalról

Törekednek arra, hogy munkatársaik az
egyéni anyagi érdekeik mellett fontosnak
tartsák a jó hírnevű, megbízható csapathoz való tartozást. Ennek eredményeként
a személyi állománynál a fluktuáció igen
alacsony. Fontosnak tartják továbbá a vezetői kiválasztást, a csapatmunkát, a vezetési és együttműködési készségfejlesztést.

fotó: Bodajki Ákos

Az Atomix Kft. Biztonsági Szolgálata 1996.
szeptember 1-jén alakult, és ez időponttól
látja el az erőmű külső fizikai védelmét,
az üzemi terület ellenőrzését, a védelmi
rendszeren telepített beléptetési pontok
kiszolgálását. Vállalkozói szerződés alapján végzi a terület őrzését, védelmét, a
belső rend és biztonság fenntartását, a vagyonvédelmet, a rendészeti létesítmények
(beléptetési pontok) üzemeltetését. Tevékenységét két külső fegyveres szervezettel,
a Terrorelhárító Központ egységével és az
atomerőmű fegyveres biztonsági őrségével
szoros együttműködésben látja el.
Szakács Károly szakágvezető elmondta,
hogy munkájukat 2005-től a Személy- és
Vagyonvédelemről szóló 2005.évi CXXXIII. törvény szabályozza. Az eltelt évek folyamán mindig igyekeztek szolgáltatási
tevékenységüket a legnagyobb megrendelőjük, a Paksi Atomerőmű Zrt. megelégedésére végezni. Ennek érdekében a
felvételi követelményeiket szigorították,
aminek következményeként már csak
szakképzett vagyonőröket vesznek fel állományukba. Az újonnan felvetteket három
hónap próbaidővel (mely alapkiképzést és
tudásfelmérést tartalmaz), hat hónap határozott idejű szerződéssel alkalmazzák.
A Biztonsági Szakágazat vezetése időben felismerte, ahhoz, hogy az elvárásoknak, a kihívásoknak megfeleljenek, állandó elméleti és gyakorlati felkészítésre van
szükség. Évente két alkalommal vizsgáztatják az állományt szakmai és gyakorlati
ismeretekből, melynek eredményeit személyi ösztönző rendszer által ismerik el.

A szolgálat egyre magasabb színvonalú
feladatvégzéséhez jelentősen hozzájárult
és hozzájárul az MSZ EN ISO 9001:2009
szabvány szerinti tanúsítás megszerzése, illetve a szolgálat minőségirányítási
rendszerének folyamatos fejlesztése. A
minőségirányítási rendszer működtetésével céljuk, hogy biztosítsák szolgáltatásuk
egyenletes minőségét és színvonalát, illetve a személy- és vagyonvédelmi tevékenységre vonatkozó jogszabályok figyelembevételével megfeleljenek a velük szemben
támasztott követelményeknek. Mivel azt
vallják, hogy a minőség nem a véletlen

műve, hanem rendszerbe foglalt tudatos
munka eredménye, ezért minden munkatárs személyes felelősséggel tartozik az általa végzett tevékenység minőségéért.
Az Atomerőmű Biztonsági Szolgálatnál
működő minősítő rendszer célja a munkatársak teljesítményének folyamatos mérése, értékelése és minősítése a minőség
fenntartásának és fejlesztésének érdekében. Rövidtávú céljaik között szerepel egy
kompetenciarendszer kidolgozása, mely
alkalmas lenne annak kimutatására, hogy
az egyes személyek melyik tevékenység elvégzésére alkalmasabbak a leginkább.
Szakács Károly hangsúlyozta a szolgálat azon vállalását, mely szerint megfelelő
infrastruktúrával és emberi erőforrással
rendelkeznek ahhoz, hogy a paksi atomerőmű bővítése esetén részt vegyenek az
új blokkok védelmének vagyonvédelmi
feladataiban a beruházás megkezdésétől
a beüzemelésig, illetve a majdan üzemelő
blokkok fizikai védelmének biztosításában.
Az Atomerőmű Biztonsági Szolgálat vagyonőrei a
Paksi Atomerőmű Zrt.
vezetésének teljes megelégedettségére látják el
a szerződésben meghatározott feladataikat. Tevékenységükkel megbecsülést szereztek és
megérdemelt sikert értek el. További működésükhöz sok sikert, szép eredményeket
kívánunk!
Lovásziné Anna

fotó: Csortos Szabolcs UnivPécs

15 éves az Atomerőmű Biztonsági Szolgálat

Mecenatúra Díj
az atomerőműnek
A Pécsi Tudományegyetem szenátusa az idei évben a Paksi Atomerőmű
Zrt.-nek adományozta a PTE Mecenatúra Díjat, amelyet az erőmű részéről
Mittler István kommunikációs igazgató vett át.
A díj átadása 2011. szeptember 8-án
történt a Tanévnyitó Ünnepi Szenátusi
Ülésen, ahol számos egyetemi díj, kitüntetés, elismerő oklevél átadására és
kinevezésekre is sor került.
A PTE Mecenatúra Díjat a rektor
javaslatára a szenátus adományozza
annak a hazai vagy külföldi, természetes vagy jogi személynek, aki az adott
évben a legmagasabb összegű támogatást, vagy más különösen jelentős
adományt nyújt az egyetemnek. Ebben
az évben a díjat a Paksi Atomerőmű
Zrt.-nek ítélte a szenátus.
A Pécsi Tudományegyetem és a
Paksi Atomerőmű Zrt. hosszúideje
fennálló szakmai kapcsolatot ápol. Az
atomerőmű mindig is figyelmet fordított a kultúra, a művészetek, a technika, a tudomány fejlődése iránt. Nagy
hangsúlyt helyezett a tudományos és
oktatási intézmények felkarolására,
így a PTE pécsi egyetemi karainak és
a PTE szekszárdi Illyés Gyula Karának a
támogatására, az intézményekkel való
együttműködésre.
LAnna

fotó: Bodajki Ákos

fotó: Bodajki Ákos

fotó: Bodajki Ákos

2011. szeptember 26-án az Amerikai
Nagykövetség néhány munkatársa látogatott az erőműbe. A delegáció programjában az atomerőművel kapcsolatos tájékoztató után üzemlátogatás szerepelt.

Az MVM Zrt. biztonsági igazgatóságának
munkatársai érkeztek az atomerőműbe
2011. szeptember 29-én. A vendégek
miután a látogatóközpontban tájékoztatón
vettek részt és megtekintették a
kiállítóteret, üzemlátogatásra indultak.

Az Oroszországi Föderáció Szövetségi
Biztonsági Szolgálatának magas rangú delegációja szeptember 29-én járt az
atomerőműben. A delegáció a védett vezetési ponton kapott tájékoztatást az objektum fizikai védelméről, majd üzemi
területen folytatták látogatásukat.

fotó: Lovásziné

A paksi atomerőműbe látogatott 2011.
szeptember 21-én dr. Nyitrai Zsolt, a kormányzati konzultációk irányításáért és a
kormányzat humánpolitikai ügyeiért felelős miniszterelnöki biztos.

Az atomerőművel kapcsolatos biztonsági kérdésekről tárgyalt szeptember 27-én
paksi kihelyezett ülésén az országgyűlés
nemzetbiztonsági bizottsága Vadai Ágnes
elnök vezetésével, majd üzemlátogatáson
vettek részt.

Dr. Vízkelety Mariann, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közigazgatási államtitkára 2011. szeptember 23-án érkezett
a paksi atomerőműbe dr. Jenőfi György, a
gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár és dr. Tóth Róbert titkárságvezető
kíséretében.

fotó: Bodajki Ákos

fotó: Beregnyei Miklós

Az MVM kommunikációs igazgatósága
elégedettséggel és örömmel nyugtázta a
szeptember 19-i paksi útját. A látogatóközpont megtekintése mellett az üzemi
területtel nemcsak a szabadban ismerkedtek, hanem a primer körben is.

fotó: Bodajki Ákos

fotó: Bodajki Ákos

Vendégeink voltak

A Pakson rendezett 8. WONUC Atomsport
Futsal Kupán résztvevő kazah és ukrán
csapat 2011. szeptember 28-án az atomerőműbe látogatott.
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Konzultációs nap a Kiégett
Kazetták Átmeneti Tárolójában
A Nukleáris Újságíró Akadémia őszi félévének első konzultációs napjára a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (RHK
Kft.) által működtetett Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában (KKÁT) került sor
szeptember 13-án. (Emlékeztetőül: a Nukleáris Újságíró Akadémiát a Magyar Tudományos, Üzemi és Szaklapok Újságíróinak Egyesülete szervezi, az atomenergia
hazai békés célú felhasználásának objektív és szakmailag megalapozott újságírói
ábrázolása érdekében.)

A programot dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató előadása nyitotta meg,
amelyből a résztvevők átfogó képet nyerhettek a kft. és intézményei profiljáról,
alapvető munkájáról, kutatási tevékenységéről és legfontosabb célkitűzéseiről.
Egyebek mellett elhangzott, hogy bár intenzív kutatás folyik az alkalmazott technológiák hatékonyabbá és gazdaságosabbá
tételére, és ígéretes eredményeket is elértek, a rendkívül szigorú biztonsági szabályozás csak hosszabb időbeli átfutás nyomán teszi lehetővé a kutatási eredmények
gyakorlatban történő alkalmazását.
A folytatásban egy – az RHK Kft. honlapján is megtalálható – animációs filmet
játszottak le a szervezők, amely rendkívül
szemléletesen mutatta be a kiégett kazetták útját, illetve a velük kapcsolatban alkalmazott munkafázisokat és technikai
berendezéseket az atomerőműben történő
berakodásuktól kezdődően közúti szállításukon át egészen a KKÁT-ban való elhelyezésükig.
Ezt követően Nagy Barnabás, a KKÁT
üzemvezetője tartott előadást a KKÁT üzemeltetéséről és bővítéséről. Az előadó az
alábbi három ponttal összegezte a KKÁT
szükségességét: a paksi atomerőmű működésének biztosítása az atomerőmű teljes
élettartamáig; a kiégett üzemanyag kazetták biztonságos tárolása legalább ötven
évig; a tárolt kazetták épségének megőrzése a későbbi kezelhetőség érdekében.
Részletesen szó esett a KKÁT környezeti
hatásairól, illetve ezek monitorozásáról.
Az előadás egyik legérdekesebb mozzanatát jelentette az a környezet, illetve az itt
dolgozók és a közeli lakosság KKÁT miatti
sugárterhelésének összehasonlítása olyan
forrásokból adódó sugárterhelésekkel,
amelyeket megszokottságuk miatt a laikusok természetesnek tartanak, s általában
fel sem merül bennük ezek veszélyessége.
Elhangzott, hogy a lakosság többlet sugárterhelése egy tüdőszűrésnyi sugárterhelés
milliomod része évente. Az operatív személyzet többlet sugárterhelése maximum
egy tüdőszűrésnyi dózis évente. Ugyan-

akkor egy családi házban a nyílászárók
cseréje – a jobb szigetelés miatt kialakuló
radon-koncentráció dúsulásból fakadóan
– évente 5-10 tüdőszűrésnyi dózistöbbletet eredményez. Az előadás KKÁT-bővítéssel foglalkozó részében szó esett arról,
hogy a jelenlegi készültségi fokon a tizenhat tárolókamra 7200 férőhelyén (450 db/
kamra) 6787 kiégett üzemanyagkazetta
pihen. A jelen beruházási program végeztével a kamrák száma húszra növekszik.
A konzultáció következő napirendi
pontja a KKÁT bemutatótermének megtekintése volt. Az ide telepített tablók, illetve szemléltető eszközök segítségével
Honti Gabriella tájékoztatási munkatárs
ismertette az RHK Kft. négy fő tevékenységi körét: 1. Intézményi (például kórházi)
eredetű kis- és közepes aktivitású hulladékok kezelése (Püspökszilágyi Radioaktív
Hulladék Feldolgozó és Tároló); 2. A paksi
atomerőműből származó kis- és közepes
aktivitású hulladékok kezelése (Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló); 3.
A fentiekben részletezett KKÁT; 4. Nagy
aktivitású hulladékok végleges elhelyezésének előkészítése, illetve az erre irányuló
kutatási tevékenység a Nyugat-Mecsekben.
A konzultációs nap az üzemi és az építési terület meglátogatásával zárult. A már
működő modulokon Nagy Barnabás vezette végig az akadémia résztvevőit, s mutatta be számukra a legfontosabb műszaki
és biztonsági berendezéseket. Az építkezésen Tokaji Sándor vállalta az „idegenvezetést”. Az építési területen lehetőség nyílt
belépni a készülő tárolókamrákba és megtekinteni a bemutatófilmen látott, a kazettatároló-csöveket pozicionáló és rögzítő
tüskéket, valamint a hűtést elősegítő légterelő elemeket. Ez a lehetőség azért számít
kuriózumnak, mert a modulok üzembe
helyezése előtt a most még nyitott búvónyílásokat véglegesen be fogják betonozni.
Az RHK Kft.-ről további részletes információk találhatók a társaság honlapján:
www.rhk.hu
Prancz Zoltán

Diplomáciai látogatás
a paksi atomerőműben
A Magyar Köztársaság BM Terrorelhárítási Központjából és az Orosz Föderáció Szövetségi Védelmi Szolgálatától érkeztek magas rangú vezetők a paksi atomerőműbe
diplomáciai látogatás keretén belül. Az oroszországi szervezetnek fő feladata a kiemelt személyek – beleértve a miniszterelnököt, köztársasági elnököt és más állami vezetőket – valamint az orosz föderáció kiemelt objektumainak védelme. A paksi
atomerőmű, mint kiemelt objektum alapvető állomása volt ennek a látogatásnak az
őrzés-védelemmel kapcsolatos tapasztalat- és véleménycsere céljából.
A delegációt Süli János vezérigazgató-helyettes köszöntötte, majd a szakmai prezentációt Végh Csaba, a fegyveres biztonsági őrség parancsnoka tartotta. Bemutatta
a paksi atomerőmű szervezeti felépítését, azon belül a biztonsági igazgatóságot és
annak feladatait, majd rátért az objektum fizikai védelmére. Az atomerőmű őrzésével-védelmével kapcsolatosan nagyon fontosnak tartják a személyzet folyamatos felkészültségét és a műszaki eszközök fejlesztését egyaránt. Az orosz delegáció a szakmai prezentáció alapján úgy vélte, hogy a paksi atomerőmű őrzése-védelme minden
tekintetben megfelel az európai szabványoknak és azonos szinten van az Orosz Föderációban előírtakkal. Mindezek figyelembevételével úgy értékelték, hogy a paksi
atomerőmű biztonsága garantált. Ez viszont nem jelenti azt, hogy megelégedettnek
kell lenni, hanem folyamatosan törekedni kell ennek a biztonságnak az állandó fenntartására és fejlesztésére.
Laszlóczki Ivetta

Fegyveres biztonsági őrök
szakmai versenye

A Magyarországi Fegyveres Biztonsági Őrök Szakmai Egyesülete újabb versenyre
invitálta az érdeklődőket 2011. szeptember 17-én.
A II. Országos Szakmai Versenyt is meghatározott kör, az állam működése és a lakosság ellátása szempontjából kiemelkedően fontos létesítményeket őrző fegyveres biztonsági őrségek tagjai számára írták ki.
A kezdeti szándék, a csapatok összekovácsolása, a verseny ideje alatti tapasztalatcsere
biztosítása most még inkább megvalósulhatott. A tavalyinál jóval nagyobb érdeklődésre
tett szert a rendezvény. A 25 regisztrált csapat között volt a paksi fegyveres biztonsági
őrség immáron három egysége is a nagytétényi ORFK RSZKK Lőtéren.

Balról jobbra első sor: Tóth Felicián, Balogh Norbert, Végh Csaba, Pata Csaba, Raffaisz Zsolt
Második sor: Köllő Imre, Schaffer Csaba, Horváth György, Házi Géza, Tóth Zoltán
Harmadik sor: Halász Ferenc, Hanuszka Zsolt, Gazdag István, Kiss Zoltán

Először elméleti, majd gyakorlati tudásukról, fizikai felkészültségükről és lőképességükről adtak számot az őrök. A szervezők által kialakított pályán minden technikai
feltétel adott volt, a szabályos lebonyolításról versenybírák gondoskodtak.
A 4 fős csapatok az elméleti tudás szintfelmérése céljából tesztlapot töltöttek ki. A
vonatkozó törvény és rendelet alapján szakmai, valamint munka- és tűzvédelmi, elsősegély-nyújtás alapismereti kérdésekre kellett választ adniuk. Ezután két csoportra osztva
pontlövészetet hajtottak végre maroklőfegyverrel, illetve gépkarabéllyal. A több feladatos akadálypálya leküzdése során nemcsak a gyorsaság, hanem az erő, állóképesség és
az ügyesség (mozgáskoordináció) is sokat számított. Ebben a feladatban volt a legtöbb
újdonság az előző évihez képest, több új akadályt helyeztek el a pályán, melyek jócskán
megnehezítették a versenyzők dolgát. Ígéretük szerint a szervezők minden évben egyre
nagyobb megmérettetés elé fogják állítani a fegyveres biztonsági őröket.
A nap végén összesítették a pontszámokat és eredményhirdetés zárta a rendezvényt.
Az abszolút első három helyezett, illetve versenyszámonként az első három helyezett
csapatot díjazták. Szigeti Lajos, az MFBŐSZE elnöke, adta át az okleveleket, érmeket és
kupákat. A PA Zrt. fegyveres biztonsági őrségének egyik csapata pisztolylövészetben 3.
helyen végzett, összetettben 8., 12. és 13.helyezést értek el.
Az eredményekhez gratulálunk!
GYNYP
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„A veszteségforrások beazonosítása
és megszüntetése után végre a tudatos
építkezésre, a tulajdonosi érték növelésére koncentrálhatunk” – mondta
Baji Csaba, a Magyar Villamos Művek Zrt. elnök-vezérigazgatója. „A
tavalyi év második felét a társaságcsoport átvilágítására, az előző vezetések hibás, vagy a megváltozott
piaci-gazdasági körülmények miatt
meghaladottnak bizonyult döntései
kiigazítására szántuk, mára sikerült
felszámolnunk a veszteségforrások
többségét. Idén elkészítettük a társaságcsoport középtávú stratégiáját,
ambiciózus, de elérhető növekedési
célokat határoztunk meg. A közgyűlés döntései alapján konkrét lépéseket teszünk afelé, hogy az MVM Zrt.
sikeres, regionálisan is meghatározó,
integrált energetikai társaságcsoporttá váljon, és olyan nemzeti vállalat
legyen, amelyik a magyar gazdaság
egyik legfontosabb szereplője.”
A társaság növekedési stratégiája
keretében új szegmensekben is megjelenik, részt vesz a Nemzeti Tulajdonú Távközlési Hálózat Fejlesztési
Projektben. A közgyűlés jóváhagyta
az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat MVM Zrt. általi kiváltását célzó projekt megalapítását. A Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium által létrehozott NTTHFP projekt célja, hogy
az MVM Zrt. tulajdonában álló hálózatra alapozva konszolidálja az állami
távközlési gerinchálózatokat, illetve
44 kiemelt központra kiterjessze azt.
A beruházással a társaság az állami
intézmények igényeinek magas szakmai színvonalú kiszolgálásán túl új lehetőségeket is lát telekommunikációs
hálózatának üzleti célú hasznosítása
területén.
A közgyűlés felhatalmazta az
MVM Zrt. igazgatóságát, hogy 100
százalékra növelje a társaság részesedését a BVMT Bakonyi Villamos
Művek Termelő Zrt.-ben. A nemzeti
energetikai holding 2008-ban szerzett 50,5%-os részesedést a BVMT
Zrt. jogelődjében; a projekttársaság
beruházásában elkészülő két gépegységes nyílt ciklusú gázturbinás
erőmű a csúcs- illetve szupercsúcs
időszakokban biztosított volna versenyképes villamosenergia- illetve kapacitásforrást. A globális pénzpiaci és
gazdasági válság hatására a villamosenergia-árak jelentősen csökkentek,
míg az erőmű piaci versenyképességét

alapvetően meghatározó tüzelőanyag
ára ezt nem követte. Az MVM Zrt. a
megváltozott piaci körülményekre tekintettel a korábbi vezetés döntését
felülvizsgálva, a tulajdonosi struktúra részletes elemzése után úgy ítélte
meg, a tulajdonosi érték növelését leginkább az szolgálja, ha megvásárolja a
kisebbségi részesedéseket. Az erőmű
megvásárlása lehetővé teszi továbbá
az MVM csoportszintű érdekeinek
leginkább megfelelő – a villamosenergia-piac jelenlegi helyzetére optimalizált – új üzemeltetési stratégia
szerinti működési struktúra kialakítását. Így az MVM egyúttal új pályára állítja a beruházás megtérülését is.
Az adásvétel tárgyát képező üzletrész
árát független nemzetközi szakértők
által készített értékelések alapján állapították meg a felek.
Az MVM Zrt. közgyűlése döntött a
hazai energia-ellátásbiztonság növelését, az egyoldalú függőség csökkentését célzó, Vecsés-Balassagyarmat közötti Magyar-Szlovák Földgázszállító
Összekötő Vezeték megépítését végző
projekttársaság alapításáról is. Az Európai Unió harmadik energiacsomagjában előírt teljes tulajdonosi szétválasztás követelményének előkészítése
és a projekt finanszírozhatósága érdekében a megvalósítást olyan projekttársaságnak kell elvégeznie, amelynek
tulajdonosi körébe az MVM Zrt.-n túl
egy, a magyar kormány által kijelölt
állami szerv irányítása alatt álló társtulajdonost is bevonnak. A projekttársaság létrehozásához az OVIT Zrt.
Földgáz Igazgatóságának kiválása
szükséges, a jelenleg az OVIT Zrt. birtokában lévő földgázszállítási működési engedélyt a projekttársaság viszi
majd tovább.
A tulajdonosok képviselői elfogadták a törzskari vezérigazgató-helyettes tájékoztatóját a MIFŰ Kft.-ben
meglévő üzletrész értékesítési folyamat adásvétel nélküli lezárásáról, a
korábbi üzletrész adásvételi megállapodás megszüntetéséről. Végezetül a közgyűlés elfogadta a stratégiai
vezérigazgató-helyettes beszámolóját
az egyoldalú gázpiaci függés csökkentését célzó AGRI Projekt jelenlegi
helyzetéről. A nemzetközi projekt következő feladata a részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséről
szóló pályázati kiírás kidolgozása, a
tender lebonyolítása lesz.
MVM

Szeptember 7. és 8. között rendezték Kiskörösön a XIV.
Országos Műszaki Muzeológus Találkozót, ahol Beregnyei Miklós kollégánk, az atomerőmű üzemtörténésze
Üzemtörténeti gyűjteménytől az Atomenergetikai Múzeumig címmel tartott előadást és mutatta be az erőmű
új létesítményét, az Atomenergetikai Múzeumot.

fotó: Bodajki Ákos

A hazai és nemzetközi fejlődés, a tulajdonosi érték növelésének újabb
fontos lépéseiről döntött a Magyar Villamos Művek Zrt. szeptemberi közgyűlése. Az infrastrukturális beruházások közé tartozik, hogy
a nemzeti energetikai társaságcsoport jelentős szerepet vállal a telekommunikáció területén azáltal, hogy részt vesz a Nemzeti Tulajdonú
Távközlési Hálózat Fejlesztési Projektben (NTTHFP), az Elektronikus
Kormányzati Gerinchálózat (EKG) kiváltásában és üzemeltetésében.
Az MVM Zrt. megvásárolja tulajdonostársaitól a BVMT Bakonyi Villamos Művek Termelő Zrt. 49,5 százalékos részvénycsomagját, így annak kizárólagos tulajdonosává válik, továbbá projekttársaságot hoz
létre a forrás-diverzifikációt növelő magyar-szlovák földgázszállító
összekötő vezeték megépítésére.

Múzeológus Találkozó
Kiskőrösön

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
klubülése a paksi atomerőműben

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága (BM OKF) 2011.
szeptember 21-én Pakson tartotta soros
ülését, melynek dr. Bakondi György tűzoltó
altábornagy, az OKF főigazgatója, Mácsai
Antal mk. pv. ezredes, a Tolna megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója,
valamint az OKF legfelsőbb vezetői és megyei igazgatók voltak a résztvevői. Az elmúlt
időszakban több megyei igazgatóság élére új
vezetőket neveztek ki, akik még nem jártak a
paksi atomerőműben, így az ország kiemelt
objektumának a megismerése alapvető követelmény volt számukra. A paksi látogatás
másik apropóját a katasztrófavédelemmel
összefüggő törvények módosításáról szóló törvénycsomaggal kapcsolatos feladatok
adták, amelyet az országgyűlés szeptember
19-én fogadott el.
Az atomerőmű-látogatás során a gyakorlatokhoz és veszélyhelyzetekhez kapcsolódó
védett vezetési pontokat tekintették meg.
Ezt követően programjukat a Karbantartó
Gyakorlóközpontban folytatták.
A megbeszélést Süli János vezérigazgató-helyettes nyitotta meg, majd dr. Bakondi
György elemezte a katasztrófavédelemmel
kapcsolatos törvénymódosítást. A konzultációk, egyeztetések és feladatok meghatározása után az OKF szakterületi vezetői adtak
tájékoztatást az aktuális feladatokról.
Mácsai Antal megyei katasztrófavédelmi
igazgató arra a kérdésemre, hogy a katasztrófavédelemnek milyen célkitűzései és feladatai vannak a közeljövőben, a következőt
nyilatkozta:
„A katasztrófavédelem előtt ismét komoly
feladatok és célkitűzések állnak. A közbiztonság fejlesztésének szükségességét a kormányprogram tartalmazza. A közbiztonság egyik fő
eleme a katasztrófavédelem, ezért e területen
is meg kell tenni a szükséges lépéseket. A világon és hazánkban bekövetkezett katasztrófák
és hasonló események tanulságai feldolgozásának eredményeként az országgyűlés sürgőséggel fogadta el a katasztrófavédelemmel

összefüggő törvények módosításáról szóló
törvénycsomagot, melynek előkészítésében
szervezetünk is részt vett. A törvény végrehajtási rendeleteinek elkészítésében való közreműködés mellett, haladéktalanul el kell kezdeni
többek között, az iparbiztonsággal, a kritikus
infrastruktúrák védelmével, az új polgári védelmi rendszerrel és a tűzvédelem átalakításával
kapcsolatos közvetlen feladatok, valamint
ezek működtetéséhez szükséges logisztika
megvalósítását. Az új feladatok végrehajtása
mellett fogjuk ellátni eddigi feladatainkat (estlegesen bekövetkező katasztrófák kezelése,
tűzoltás, műszaki mentés, rendvédelmi, hatósági, felnőttképzési, lakosságfelkészítési feladatok, stb.)
További kihívás, hogy az ország nehéz gazdasági helyzete miatt, a tervezett feladatokat
a lehető legkisebb költséggel valósítsuk meg,
illetve, hogy a katasztrófavédelem rendszerét
költséghatékonyan működtessük.”
A katasztrófavédelmi igazgatóságok
klubjának ülésén résztvevők rendkívül tartalmasnak és hasznosnak tartották a paksi látogatást.
Laszlóczki Ivetta

fotók: Bodajki Ákos

Újabb jelentős beruházásokkal lép
növekedési pályára az MVM
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Bemutatjuk a nyomdaüzemünket

Slonczki István
1968-ban érettségizett a szekszárdi
Garay
Gimnáziumban,
majd a Szekszárdi Nyomdában
megszerezte a
magasnyomó
gépmesteri képesítést. A sorkatonai szolgálat után itt folytatta munkáját, ahol továbbképezte magát, és ennek
eredményeként a Könnyűipari Műszaki
Főiskola szervezésében és támogatásával
a békéscsabai Kner nyomdában – amely
mind a mai napig a szakma élvonalába
tartozik – megszerezte a nyomdaipari
nyomtató technikusi oklevelet. A Tolna
Megyei Szolgáltató nyomdavezetője lett
1974-ben. Hozzá tartozott ezen kívül a
dombóvári műanyagüzem és a pálfai
fémdombor- és szitanyomó üzem – öszszességében mintegy 40–45 fő irányítása.
Ekkor jutott tudomására, hogy az erőmű
vezetése elhatározta egy házi nyomda létrehozását.
Kezdetben az irodaépület hetedik
emeletén üzemelt a mikrofilm labor és a
másoló. István feladatául a nyomda műszaki kialakítását kapta a nitrogén épület néhány földszinti irodájából. Azokat
a gépeket, berendezéseket, amelyeket
másolásra lehetett használni, megkapta,
valamint engedélyt kapott egy új Romayor típusú offset nyomógép és egy lengyel
gyártmányú lemez-előkészítő beszerzésére. A cél egy olyan sokszorosító üzem
felállítása volt, mely az erőmű nyomtatványigényét, a szervezeti egységek
rajz- és dokumentációmásolási igényeit
folyamatos rendelkezésre állás mellett ki
tudja elégíteni. Az építészeti átalakítás,
az elektromos betápok, valamint az üzem
működéséhez szükséges engedélyek beszerzése után végre 1986. november 28án az új helyen megindult a sokszorosítás.
Néhány évig az alapvető – sokszor
manuális – sokszorosító berendezéseken
folyt a munka az igazgatási és jogi osztály
égisze alatt. Az egyre gyorsabb ütemű
technikai fejlődés azonban hamarosan
megkövetelte a fejlesztést, hiszen a megrendelő szervezetek egyre igényesebb,
gyorsabb munkát kértek. 1990-ben sor
került néhány új gyorsmásoló gép beszerzésére. Ahogyan teltek az évek, egyre
nyilvánvalóbbá vált az is, hogy ezt ekkora

Az üzemi nyomda kollektívája
Hátul balról-jobbra: Hajdu István síknyomó gépmester, Faller Péter CTP-kezelő operátor, Keresztes Csaba könyvkötő gépkezelő
operátor, Bernáth Zsolt nyomdai gépmester; középen: Viszlay Józsefné sokszorosító gépkezelő, Slonczki István önálló üzemvezető,
Zsebők Sándorné kisofszet lemezkészítő, Gergely Judit Etel nyomdai szerkesztő, Schubert Miklós nyomdai előkészítő operátor;
elől: Mihalovics József könyvkötő, Lambert István nyomdai gépmester, Bese Tamás könyvkötő gépkezelő operátor

létszámmal és az akkori gépparkkal tartani lehetetlen.
1993-ban a szolgáltatási osztályhoz
került át a nyomda. Ekkor már egyre
inkább érezhetővé vált, hogy szükséges
a beruházás. István mindig naprakész
volt az új gépek, berendezések, technikai megoldások terén, azonban gyakran
pénzügyi meggondolások akadályt gördítettek elképzeléseinek. 1996-ban sikerült néhány új berendezést beszerezni
– új nagy teljesítményű másoló/nyomtató gépek, vágógép, új GTO típusú ofszet
nyomógép, spirálozógép, Wohlenberg
vágógép.
Az igazi áttörést azonban az jelentette,
amikor 2008 decemberében megszületett
a döntés, hogy a nyomdát korszerűsíteni kell. Megkezdődtek a gépbeszerzések,
valamint az ehhez szükséges helyiségek
kialakítása. A nitrogén épület földszintjét
teljes egészében elfoglalták, majd 2009
decemberében végre elkezdődött a rekonstrukció kivitelezése, amely 2010 áprilisáig tartott.
Fő szempont: a „nyomda az íróasztalon” gondolat megvalósítása, ami azt
jelenti, hogy minél rövidebb idő alatt, kiváló minőségű másolást, nyomtatást tudjanak biztosítani a szervezetek számára.
Ehhez az informatika biztosítja a megfelelő hátteret, ugyanis adathordozón, emailen is van lehetőség anyagok fogadására.
A gyorsmásolás mellett a hagyományos
műszaki rajzok másolása, hajtogatása is
megvalósítható, de az eredeti pausz rajzok megkímélése érdekében újabb szolgáltatásként a dokumentációtárban tárolt
fájlokból közvetlen nyomtatásra is van lehetőség. A sokszorosító üzemrészben három nagyteljesítményű másoló-nyomtató
áll rendelkezésre, amelyből egy színes, és
füzetek készítésére is alkalmas. Itt három
fő végzi a másolási feladatokat.
Egy nyomdász természetesen a Ryobi egy menetben négyszínnyomásos,
digitális vezérlésű, offset nyomdagépre
a legbüszkébb – ezen minden igényt kielégítő kiadványok, tájékoztató füzetek
készülnek, a falinaptár is itt készül majd.

Itt nyomják az Atomerőmű újságot is.
Emellett áll egy kisebb testvér, amely egyszerre csak egy színnel tud nyomni, de
számozómű, perforáló tartozik hozzá, így
a nyomtatvány-előállítás nélkülözhetetlen eszköze (pl. a kiszállítási engedélyek
is ezen készülnek). Ezen a szakterületen
három nyomdai gépmester dolgozik.
A nyomtatványszerkesztést, tördelést, mintanyomat előállítást két nyomdai
szerkesztő végzi. Nyomólemezt a jelenleg
legkorszerűbb Fuji CTP berendezéssel
készítenek. A színrebontás, az előkészítés
ezen, itt helyben történik, a megszerkesztett oldalakból közvetlenül nyomólemez
készül B3 formáig.

fotó: Lovásziné

A nyomdaüzem felállításához nyomdász
szakemberre volt szükség, ezért az erőmű vezetése pályázatot írt ki, amelyre
Slonczki István is jelentkezett és 1986.
szeptember 1-én megkezdte munkáját a
PAV-nál.

fotó: Gyulai János

1986-ban már két blokk üzemelt, a harmadik is párhuzamos kapcsolás közeli
állapotban volt. A szerteágazó tevékenység rengeteg kiadványt, oktatási
jegyzetet, különböző bizonylatot igényelt – jobbára azonnal. Ezt a tempót
már nem lehetett kiszolgálni stencilgépekkel. A vezetés elhatározta, nyomda
kell. És ez a nyomda ma negyedévszázados.

A kötészetben a Horizon összehordó
berendezés a kinyomtatott lapok tömegéből 10 bekészített oldalt tud füzetté
egyesíteni. Így 40 oldalas brossúrák is egy
menetben elkészíthetők. Természetesen
fűzés, műanyag- és fémspirálozás, fúrás
is megoldható. Egy másik gép a nyomtatványokat (pl. meccsjegyek) perforálja,
sorszámozza. Akár komolyabb jegyzeteket, könyveket is készíthetnek a gerincragasztó gép segítségével (pl. atomerőmű
évkönyv, vegyészeti évkönyv stb). A kötészeti munkát három kötészeti szakember
végzi.
A gépek önmagukban vasdarabok,
akik életre keltik, azok a szakemberek,
akik rajtuk dolgoznak. Néhányan a kez-

detektől, vagy legalább is évtizedek óta
itt alkotnak, többségüket azonban a rekonstrukció során vették fel. Mindanynyian képzett nyomdai szakemberek,
akik nagyon büszkék szakmájukra. Velük
erősödött az amúgy is nagyon összetartó,
egymás munkáját segítő, jól szervezett
csapat. Munkájukat magas színvonalon
végzik, sokszor laikusok számára megoldhatatlannak tűnő dolgokat is megoldanak, együtt örülnek a sikernek.
A munka örömét megosztják egymással, de másokkal is, hiszen a folyosón
egy-egy munkafolyamat, vagy a kollektíva számára fontosabb esemény (pl. nyugdíjas búcsúztató) képei emlékeztetnek
a kellemes, együtt
töltött pillanatokra.
A kollektíva megünnepli a névnapokat,
születésnapokat, sőt
az idén először indultak a május elsejei főzőversenyen is.
A majálison rendezett cégünnepségen
számukra nagyon
kedves és emlékezetes eseményre is
sor került, Gergely
Judit Etel kollégájuk
munkáját – a gazdasági igazgatóság
területéről adományozott – Igazgatósági
Nívódíjjal ismerte el az erőmű vezetése.
Az Atomerőmű újság gyártásának
alkalmából ünnepséget – zsíroskenyér
partit – rendeztek, hiszen ez fordulópont
volt az üzem életében. Ennek az eseménynek nagy jelentőséget adott még az
is, hogy a cégvezetés Slonczki István sok
éves, lelkiismeretes, odaadó munkáját
Céggyűrű kitüntetéssel jutalmazta, valamint az, hogy november 28-án ünneplik
az üzem megalakulásának 25. évfordulóját. Az összejövetel nagyon vidáman, jó
hangulatban telt, ahogyan a napi munkát
is végzik. Ilyen egy követésre méltó munkahely.
gyulai
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készítése. (Elmélet és laboratóriumi bemutató)
Radioaktív minták C-14 tartalmi meghatározásának mintavételi és minta-feldolgozási kérdései. Gyakorlati mintafeldolgozás és előkészítés.
Környezeti minták, talajvízfigyelő kutak mintázása, minták archiválása, mintafeldolgozás.
Előadók voltak dr. Veres Mihály, dr.
Szűcs Zoltán és dr. Palcsu László.

Az előadásokat követően kérdéseket
tehettek fel a résztvevők. A jelenlévők nagyon hasznosnak tartották a továbbképzésen elhangzott előadásokat és azt, hogy lehetőség volt személyes információcserére
a szervezők szakemberei között. Az évenkénti továbbképzést továbbra is igényli a
vegyészeti szakma, és megkeresik a lehetőséget a folytatásra.
Orbán Ottilia

36 éve helyezték el az atomerőmű alapkövét
Az alapkőletétel mellett egy másik jelentős
októberi erőműtörténeti eseményt is számon
tartunk. 31 évvel ezelőtt, 1980. október 20-án
végleges helyére került az 1. blokk reaktortartálya.

1975. október 3-án ünnepélyes keretek között sor került a paksi atomerőmű alapkőletételére. Ezzel a XX. század legnagyobb hazai
ipari beruházása kezdődött el.

Az alapkő tartalmazta azt a fém urnát, melyben a paksi atomerőmű alapítólevelét helyezték el.

Valóra vált álom – a Családi Nap élményei
Hétévesen, mikor először láttam a 6-os
útról az atomerőmű épületeinek sziluettjét, gyorsabban dobogott a szívem, és
arra gondoltam, vajon mi van ott, a fák
mögött, milyen lehet közelről, ahol egy
mákszemnél is kisebb anyagból nyerik
az energiát, és annyit, hogy a fél országot képesek ellátni vele.
Mikor idén szeptember elején, már jóval öregebben, kocsink az északi bekötőútra fordult, hirtelen megint a torkomban
éreztem azt a régi izgalmat. Az első lépések, és egy üdítő után a frissítő sátorban,
ahova többször is visszatértünk a nagy
meleg miatt, egy szakavatott vezetővel
végre tényleg bejutottam az üzemi terü-

letre. Az eddig csak filmeken látott részletek után következett a látogatóközpont,
ahol végre megtudtam, hogy János vitéz
óriásainak kellett-e ekkora épület, mint
gyerekként hittem, vagy más okból. Mikor kiértünk, földöntúli jelenet fogadott
minket, ahogy a habhegyet sok kis lurkó
próbálta megmászni. Ennyi mosolygó arcot régen láttam! Simonhoz, a magányos
emelőkosaras tűzoltóautóhoz siettünkben
még volt időnk megnézni a fotókiállítást.
Itt rájöttem, hogy nem a szemem káprázott, mikor a bekötőút mellett mangalicákat és szürke marhákat láttam. A „magaslati” élmények után kellett egy kis idő,
amíg visszanyertem a lélegzetem, de pont

ekkor jött el a bőséges gulyás és a fánk ideje, amihez az énekes sztár szinte túl sok
is volt a jóból. Még pont elértük az egyik
utolsó vonatot, és az erőmű területén tett
kis utazás örök élmény marad. Az Atomenergetikai Múzeum miatt pedig, amit
még a hivatalos megnyitása előtt nézhettünk meg, különösen hálás vagyok, mert
az ott kiállított tárgyak többsége olyan
egyedülálló és érdekes volt, hogy az egymagában is kielégítette a bennem lakó kisfiú és felnőtt kíváncsiságát egyaránt. És,
ahogy a szinte játszótérré alakult helyszínről hazafelé hullámzó tömeget elnéztem,
ezzel az érzéssel nem voltam egyedül.
Boglári Tamás

Együttműködés
a Gólyahírrel
A Paksi Atomerőmű Zrt. Egészségközpontja és a Gólyahír Egészségcentrum között együttműködési
megállapodás jött létre, amelynek
keretében a két szervezet közös
programok lebonyolításával várja
az érdeklődő kismamákat, családokat.
A Gólyahír Egészségcentrum hiánypótló
szolgáltatásokat biztosít a régióban, hiszen annak érdekében tevékenykedik,
hogy egészséges és
magabiztos szülők várják a kisbabák érkezését, akik teljes mértékben felkészültek a szülői szerepkörre.
A kínálat igen széles, amely csoportos és
egyéni szülésfelkészítő tanfolyamot, last
minute – szülés előtti utolsó – felkészítést is tartalmaz. A kismamákat terhes
torna, anyatejes és baba-mama klub
programokkal várják a szervezők. A
programok célja, hogy a kismamák megismerjék a természetes szülés folyamatát,
hogy a kismama és segítő társa tudatosan készüljön fel életük legcsodálatosabb
és legmeghittebb eseményére. A papák
felkészítése a lelki és gyakorlati segítségnyújtás lehetőségeinek megismertetésével szerves része ennek.
Ezen túl programsorozatot állítottak
össze meddő párok részére, amelynek
része az okok és lehetőségek feltárása,
autogén tréningek, természetgyógyászati módszerek segítségével. Különböző
női és kismama masszázsok (thai baba
és kismama, frissítő teljes testmasszázs,
aromaterápiás, fogyasztó, alakformáló, arc és talpmasszázs) is szerepelnek a
palettán. A foglalkozások, beszélgetések
idejére ingyenes gyermekfelügyelet biztosított.
A két intézmény együttműködésében
a szervezők különböző ismeretterjesztő
programokat, tematikus előadásokat,
kerekasztal beszélgetéseket terveznek,
amelyek témái között a kisgyermekes
családok felkészítésén túl a női szerepek
változása és azok kezelése is szerepel.
A közelmúltban megnyílott Gólyahír
Egészségcentrum Paks, Táncsics M. u.
14. sz. alatt található.
László A. Zoltánné

fotó: Bodajki Ákos

A vegyész laboránsok debreceni továbbképzését – melyre huszonöten jelentkeztek – 2011. szeptember 30. és október 2.
között rendezték meg. Szervezője az Isotoptech Zrt. volt.
A program helyszíne az Atomki és az
Isotoptech Zrt. által üzemeltetett közös
laboratórium. Az első nap a Debreceni
Egyetem Kísérleti Fizikai tanszék látogatásával kezdődött. Dr. Cserpák Ferenc és
dr. Raics Péter vezetésével járhatták be a
laboratóriumokat és ismerhették meg a
vizsgálati módszereket és technikákat.
Szombaton délelőtt kilenc órától az
Atomki laboratóriumaiban kezdődött
meg a mintavételi technikák és minták
feldolgozásának elmélete és gyakorlata, az
„ötpontos továbbképzés”, melynek témái a
következők voltak:
Általános mintavételi ismeretek. Minták reprezentativitásának és archiválásának fontosabb kérdései, buktatói.
Zárt terek folyadékban oldott gáztartalmának mintavételi megoldásai, problémai. (Elméleti és gyakorlati képzés)
Radioaktív sűrítmény minták mintavétele, a minták feldolgozása, mérési elő-

fotó: Orbán Ottilia

Továbbképzés Debrecenben a vegyészeti
főosztály laboránsainak részvételével

Az ESZI sportcsarnokban rendezték szeptember 28. és okt. 2. között a 8. Wonuc
Atomsport Futsal Kupát, amely a Paksi
Atomerőmű Zrt. támogatásával zajlott.
A sportrendezvény lebonyolításáról és
eredményeiről következő lapszámunkban
bővebb ismertetést közlünk.
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Térségi kitekintő
Németkér életéből

A közterületi fejlesztések keretében végezték el az
árokfelújításokat. Jelenleg komoly előkészítő munkát
folytatnak az egész településre kiterjesztett, csapadékvíz-elvezetésre szóló pályázatuk benyújtásával kapcsolatban.
Nagy érdeklődés kíséri minden évben a közösségi
összetartozást elősegítő falunapokat. A júliusban megrendezett két és félnapon át tartó falunapra kétévente az
erdélyi és németországi testvértelepülések delegációit is
meghívják.

Györkönyi események
Az 1007 fős település színes életet él. A jelentősebb
múlt évi eseményeik közé tartozik a XV. Országos Főépítészi Konferencia, ahol teret kapott a település, a
Pincehegy építészeti elismerése.
A 2011-es év közösségi rendezvények sorozatával
kezdődött, így a fiatalok egyesületének pingpong-versenyével, a Glöckner János Német Nemzetiségi Tánccsoport svábbáljával és farsangozással. Tavasszal
szerepeltek a TV2 „NAGY VAGY” című műsorában. Bebizonyosodhatott, hogy ügyességben és összefogásban
igen nagy tud lenni egy csöpp falu. A Művelődési Ház
többek között helyet adott a Mikroszkóp Színpad műsorának és Brunn János Györköny történetéről szóló
levéltári kiadvány bemutatásának.
Györköny partnerkapcsolatot ápol az erdélyi Marosszentannával és a németországi Eckartsweierrel. Az
iskolásoknak lehetőségük nyílik, hogy legalább egyszer
német nyelvterületen gyakorolhassák nyelvtudásukat. A
lakosság sokat tett környezete szépítéséért, és örömmel
vették, amikor a Meglepetés újság stábja virágpalánták
ültetésével lepte meg a községet.
Az egészségügy tekintetében a környező településekkel egy fogorvosi körzetbe tartoznak, és a háziorvosi
körzetükhöz csatlakozott egy szomszéd település. A foglalkoztatást tekintve a településen elkészült egy hegesztő csarnok, ahol tartálygyártás és csőszerelési munkák
folynak majd. Ezzel a györkönyi „ipari parkban” az eddigi vállalkozások mellett újabb jelent meg.
Az évközi számos közösségi program mellett a falu
törekedett a középületek további felújítására, és pályázatok révén a fejlesztések megvalósítására. Nyáron elkészültek a györkönyi szalmabála-házak tervei, melyek a
Szent István Egyetem Ybl Miklós Építészkarán készültek
a Vidékfejlesztési Minisztériummal együttműködve. A
cél: a vidéki településen az önkormányzati bérlakás-állomány növelése fiatal dolgozó családok részére, helyi
alapanyag, munkaerő és közmunkaprogramok bevonásával a szakképző intézményekkel együttműködve.
Mindez Györkönyben egy mintaprojekt keretében három lakás megépítésével valósul meg.

Rövid hírek Kalocsáról
Húsvétkor nyithatja meg újra
a kapuit a Főszékesegyház
A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye
legutóbbi tájékoztatójából kiderült,
hogy a Főszékesegyház tetőfelújításával egy időben történik meg a belső
boltozat és a veszélyessé vált stukkók
felújítása is. Szükségessé vált a templom bezárása. A Főszékesegyházban
megszokott miséket és programokat a
Zárda-, ill. a Jezsuita templomban tartják meg.

Koncert az állatokért

Kerékpártároló épült

Október 4-én, az állatok világnapja
alkalmából, nagyszabású jótékonysági gálaestet szervezett az Öszszefogás az Állatokért Közhasznú
Alapítvány. A kalocsai főiskola udvarán rendezett gálaest bevételével
a megjelentek nemcsak a gazdátlan
állatokon segíthettek, hanem nagyon jó dalokat is hallhattak.

A Dózsa György Gazdasági, Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola
és Kollégium sikeres pályázatának
eredményeként az intézmény területén 2 db 50 férőhelyes fedett
kerékpártároló épült, ami hozzájárul ahhoz, hogy az iskola tanulói
és dolgozói – a megfelelő körülmények biztosításával – kerékpárral járhassanak munkába.

Kímélőbb, egyúttal lényegesen rövidebb lábadozás egy
új eljárásnak köszönhetően – amely ezentúl a paksi egynapos sebészeten is elérhető.
Vérzésnélküli visszérműtétet is végeznek már a paksi
egynapos sebészeten egy forradalmian új beavatkozásnak
köszönhetően. A rádiófrekvenciás generátorral végzett
műtétet követően a több hetes lábadozás helyett mindössze néhány napos a felépülés, s maga a beavatkozás is
lényegesen kímélőbb, mint a hagyományos módon történő műtété. Először szeptember derekán végeztek ilyen
műtétet dr. Szabó Attila, neves budapesti érsebész irányításával a paksi sebészeten. A stáb szakemberei külföldön sajátították el az új eljáráshoz szükséges ismereteket.
Az országban még alig néhány helyen van arra mód, hogy
ezt az új és kímélőbb eljárást vehessék igénybe a betegek.
Négy éve működik Pakson, a Városi Rendelőintézetben
az egynapos sebészet, amelynek felszereltsége folyamatosan bővül. A rendelőintézet szakrendeléseiről, háziorvosoktól és magán szakrendelésekről is érkeznek ide betegek. Lényege, hogy huszonnégy órán belül hazamehet
a páciens, s ezzel a kórházi kezeléshez képest jelentősen
lerövidül az ellátás időtartama, s a beteg már otthonába
visszatérve lábadozhat kisebb beavatkozások után. Évente mintegy ezer műtétet végez az egynapos sebészeten
gyógyító tíz orvos, akik sebészeti, ortopédiai, urológiai,
fül-orr-gégészeti műtéteket hajtanak végre – tudtuk meg
dr. Győri Attila sebész adjunktustól, az egynapos sebészet egyik szakmai vezetőjétől.
Dávid Ildikó

fotó: Wollner Pál

A település életében az utóbbi időszak legnagyobb
fejlesztését a szennyvíztelep létrehozása jelentette.
Regionális pályázat útján valósították meg a biológiai
eljárással működő szennyvízkezelést. A telepről kikerülő tisztított vizet felhasználják a község energiafűz-ültetvényén (épületek fűtésére tüzelőanyagként
hasznosítható növény).
A tavalyi évben két megszépült játszóteret vehettek
birtokba a gyerekek Németkéren. Az egyiket pályázati
pénzből, kevés önerővel újították fel, a másikat a falu
északi részén lévőt pedig teljesen önerőből hozták létre.
Emellett óvodai és iskolai udvari játékfejlesztést is végeztek. Önerőből alakították át a faluból a szennyvíztelepre
kivezető útszakaszt szilárd burkolatúvá, és mindkét oldalát árokkal látták el. Az évek óta beázással küszködő
művelődési ház tetőzetét leszigetelték, és az épület teljes
felújítására pályázatot nyújtottak be a Jövőnk Energiája
Térségfejlesztési Alapítványhoz.
A futballpálya melletti szabadidőparkban teljesen
újjávarázsolták a nézőteret, a színpadteret és a táncteret. Az idei évben a futballpályán felújították a lelátót, és
két új fedett kispadot is kialakítottak, ami köszönhető a
sportegyesületi vezetőség és a Paksi Atomerőmű Zrt. támogatásának. A jövő évben a lelátót is szeretnék lefedni.
Tavaly nyílászárócserét hajtottak végre két önkormányzati épületen, a Vaszkó-házon (ami a kisebbségek
számára biztosít helyiséget és gyógyszertár működik
benne), valamint a konyhaépületen. A Vaszkó-háznál
még az idén teljes tetőcserét terveznek megvalósítani.

Új eljárás a paksi
egynapos sebészeten

Korszerűsödött a város
térfigyelő rendszere
Nyolc helyszínen tizenkét kamera figyeli ezentúl a település útjait – már üzemel a város új térfigyelő rendszere.
XXI. századi technika segíti szeptembertől a paksi
rendőrök munkáját, a most üzembe helyezett kamerák
megfelelnek a mai kor elvárásainak. A térfigyelő rendszer
bővítéséről a képviselő-testület döntött, a kiépítés a Paksi Rendőrkapitányság szakmai véleménye alapján valósult
meg. Az önkormányzat által finanszírozott 18 milliós beruházás során négy elavult kamerát korszerűbbre cseréltek,
s további négy helyszínen építettek ki megfigyelési pontokat, illetve a bővítés következő ütemének tervei is elkészültek. A bevezető utakat két kamera pásztázza: egyik
a rendszámot, míg a másik magát a gépjárművet figyeli,
négy helyszínen pedig 360 fokban mozgatható kamerát
szereltek fel, amelyeket úgy programoztak be, hogy folyamatosan „járőröznek”.
A kamerák az alábbi helyszíneken találhatóak: Rókus
utca – 6-os úti csomópont, Kossuth utca, illetve Kereszt
utca főutcai csatlakozása, Fehérvári út vége, a körforgalomnál, a Kishegyi és Építők útja kereszteződésénél, valamint a Kölesdi út két végén. A rendszer központja a Paksi
Rendőrkapitányság ügyeletén található, ahol csak az arra
jogosult személyek kezelhetik a kamerákat.
A felvételeket öt munkanapig tárolják, s ha szükséges,
vissza tudják keresni az adatokat. Az elmúlt években volt
arra példa, hogy lakásbetörés nyomán hasznos információkhoz jutottak a kameráknak köszönhetően, s mint azt
dr. Kuti István rendőrkapitány elmondta: bűnmegelőzési
szempontból is fontos a kamerák jelenléte, hiszen az utazó bűnözőket eltántoríthatja, ha tudják, hogy nem juthatnak be észrevétlenül a városba.
Dávid Ildikó
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Térségi kitekintő
Gáti Mariann

fotó: Wollner

A Fortuna Rádió idén is négy helyszínre tervezett road showt: Ordas, Uszód és Dunaföldvár
után Paks következett.
Wollner Pál

fotó: Molnár Gyula

A Fortuna rádió 11
éve szervez Road
Show-kat. Szeptember 10-én idei negyedik helyszínére, az Erzsébet Nagy Szálloda melletti területre érkezett
a program. A szállodával közösen szerveztek
ezúttal műsort. Színpadra lépett az Ördögszekér táncegyesület, a Szaggató Zenekar.
Schuckert József főszerkesztő elmondta,
hogy délután a Csámpai Country Road Club
és a Fantasy Magic Dance közreműködésével
táncos, élő kívánságműsor volt látható, hallható. Ezt követte az X Faktor Show, melyen a
Summer Sisters, Janicsák Veca és Vastag Tamás lépett fel. A programban most is helyet
kapott a Csillag Show Tánc Egyesület is. A nap
folyamán az Erzsébet Nagy szálloda kedvezményekkel várta a vendégeket.

III. Paksi
Nagy Sportágválasztó

mese-mítoszvilága

A paksi Városi Művelődési Központ
könyvtárgalériájában az előző hónapban Gáti Mariann faddi művész
kerámiáit, tűzzománc- és üvegképeit, festményeit, grafikáit tekinthették meg az érdeklődők.
A kiállítást újságunk főszerkesztője, Lovászi Zoltánné nyitotta meg,
aki bemutatta Gáti Mariann sokrétű munkásságát. Szólt a festményekről, táblaképekről, grafikákról,
tűzzománc- és üvegképekről, fafaragásokról, kerámiaalkotásokról.
Kiemelte a Gáti Mariann által megálmodott és létrehozott meseház
és mítoszgaléria sikeres működését, és bemutatta a művész újonnan megjelent, Járatlan utakon
című albumát.
Gáti Mariann az eddigi támogatásokért köszönetét fejezte ki a PA
Zrt. vezetőségének.
M

2011. szeptember 2-3-án harmadik
alkalommal került sor a Nagy Sportágválasztóra az Ürgemezei strandon. A
sportágválasztó első napján az általános
iskolák tanulói vettek részt. Péntek délelőtt a felsősök, majd délután az alsó
osztályosok próbálhatták ki a sportágakat. Szombaton a családosok látogathattak ki az ingyenes rendezvényre.
Az ürgemezei strandon edzők és élsportolók várták a gyerekeket és szüleiket, hogy segítsenek az adottságaiknak
megfelelő sport kiválasztásában.
Az érdeklődők több mint húsz sportággal ismerkedhetnek meg a strandon,
kipróbálhatták többek között a bocsát,
a búvárkodást, az íjászatot, a karatét, a
tekét, a vitorlázást, kajak-kenut, de akár
táncolhattak is.
Találkozhattak az érdeklődők az
élsportolóinkkal, olimpikonjainkkal: ott volt Bor Barna, Braun Ákos,
Kovács Antal, Boros Gergely, Kozmann
György, Gulyás Róbert, Böde Dániel,
Éger László, Ács Péter.
Bedecs Ferenc, az Atomerőmű
Sportegyesület (ASE) ügyvezető-helyettese elmondta, az, hogy tele van a

fotó: Wollner

Fortuna Road Show
Pakson

strand gyerekekkel, olyan élmény, amit
kár kihagyni. A sportágválasztóval az
ASE célja a toborzás, amit nemcsak saját szakosztályaik és csoportjaik, hanem
más egyesületek számára is lehetővé
tesznek minden esztendőben. Ilyenkor
a Pakson űzhető sportágak széles palettáját mutatják be, azt remélve, hogy
minél több gyerek választ magának belőle. Az ASE elnök-ügyvezetője, dr. Kovács Antal így fogalmazott: Az egész
társadalom profitál abból, ha a fiatalok
sportolnak.
Idén ősszel Budapest mellett már tizenöt vidéki városban is megrendezték
a Nagy Sportágválasztót.
Wollner Pál

fotó: Molnár Gyula
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IPA-rendezvények
Megalakulásának 15. évfordulója alkalmából az International Police Association (IPA,
Nemzetközi Rendőrségi Szövetség) Magyar
Szekció Paksi Szervezete 2011. szeptember
30-án a paksi polgármesteri hivatalban bűnmegelőzési kiadvány- és bélyegbemutatót
tartott. A kiadvány megjelenését a Paksi
Atomerőmű Zrt. is támogatta.
Az évfordulóhoz kapcsolódóan 2011. október 1-jén immár 14. alkalommal került sor
a „Dr. Oláh László IPA Pisztoly Emlék-lőbajnokság és Bográcsétel Főzőverseny” megrendezésére a paks-biritói lőtéren. A lövészeti
versengés IPA-fegyveres és IPA-barát kategóriában folyt.
A paksi szervezet 1996. december 3-án alakult meg, amikor is a paksi rendőrségen dolgozó IPA-tagok elhatározták, hogy egy önálló
tagszervezetet hoznak létre. Azóta számos
rendezvényt tartottak, és az évek során több
nemzetközi IPA-szervezettel kötöttek együttműködést. Szem előtt tartják az IPA jelmondatának tartalmát: „Servo per amikeco!” (Barátsággal szolgálni!)
LA

fotó: Wollner

Elindultam szép hazámba
A Pákolitz István Városi Könyvtár könyvbemutatóra
várta olvasóit és az érdeklődő vendégeket 2011. szeptember 26-án este. A rendezvényen Serdült Benke
Éva újonnan megjelent, Elindultam szép hazámba
című könyvét ismertették meg a közönséggel. A
könyvben szerepel Wollner Pál kollégánk több fotója, a könyvborítón az ő munkája látható.
LA

Kutatók Éjszakája Pakson
Az Európai Bizottság keltette életre hat
éve ezt a mozgalmat. Kezdetben csak
intézetek, egyetemek nyitották meg laborjaikat, hogy tudománnyal szórakoztassák az érdeklődőket. A tavalyi nagy
siker után most másodízben csatlakozott a mozgalomhoz a paksi Vak Botytyán Gimnázium. Több témakörben
rendeztek bemutatókat, előadásokat
2011. szeptember 23-án 15:30 és 19:30
között, és ebben majd száz diák és tanár
vett részt.

Fizika – azt hittem, kiürült a szertár, annyi
eszközt, kísérletet mutattak be a diákok egy emeletnyi tanteremben. Volt ott hullámgenerátor,
fényjáték és lézer. Katódsugárcső elektronturbinával, de talán a leglátványosabb a termo kamera
volt – láthatták kivetítve tenyerük képét hidegés melegvízben történt kézmosás valamint jégkocka szorongatása után.
Programozható Lego-robotok is bemutatkoztak.
Matematika – térbeli modellek, testek hajtogatása és a hókristályok, falevelek mintázatát
adó matematikai függvények, a fraktálok –
mind-mind elkápráztattak bennünket.
Történelem – nem véletlenül választották a
reformkor bemutatását, mert széleskörű lelkesedéssel akkor váltunk először tudatos nemzetté. A
veszprémi Méretes Szabóság korhű modelljein
keresztül láthattuk, milyen volt a divat, milyen
elegánsak voltak a polgárok és katonák. Felolvasott naplórészletekből megismerhettük ünnepeiket, mindennapjaikat.
Felsorolhatatlanul sok bemutatót láthattunk,
örvendetesen sok általános iskolás járta sorra a
termeket, vettek részt a kísérletekben, kérdeztek.
gyulai
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Erőműves híradások
Új belépők köszöntése
Kiégett kazetták a C30-as
konténerben
az üzemeltetési feladatokon túl remélhetőleg az erőmű építési feladataiban is részt
vehetnek majd. Végezetül minden ünnepelt
munkatársunknak sikeres és hosszú szakmai
pályafutást kívánt.
A tíz új belépő munkavállalónak a szakmai szervezetek igazgatói, illetve megbízott

fotó: Bodajki Ákos

2011. szeptember 29-én ünnepélyes
keretek között köszöntötte a részvénytársaság vezetése azokat a Paksi Atomerőmű Zrt.-vel új munkaviszonyt létesítő munkavállalókat, akik 2011. március
és augusztus hónapok között léptek be
cégünkhöz.

Süli János vezérigazgató-helyettes köszöntőjében reményét fejezte ki, hogy az
új belépő kollégák hosszú időn keresztül a
részvénytársaság elkötelezett és elégedett
munkavállalói lesznek. Hangsúlyozta, hogy
ez akkor érhető el, ha mindenki a saját feladatait felelősségteljesen és jól csinálja, hiszen tudjuk: egy hiba elkövetése az egész
iparágra kihathat. Ezért azt kérte, a hétköznapok során mindenki úgy végezze a munkáját, hogy tudatában legyen, nem csak saját
magáért felel, hanem az egész iparágért is.
Kölcsönösen tiszteljük egymás munkáját, és
akkor a most belépett fiatal munkavállalók

vezetői átadták az emlékérmet, amelynek
egyik oldalán az atomerőmű látképe, másik
oldalán a munkavállaló neve és belépésének
napja szerepel.
Az üzemviteli igazgatóság új belépője
Wolf Péter, a műszaki igazgatóságé Csapó
István. Az elmúlt időszakban legtöbben a
karbantartási igazgatóságra jöttek: Fischer
Attila, Patz Krisztián, Repovszki Gábor és
Sáfrány Gyula. Két munkatársat vettünk fel a
gazdasági területre Katz József és Lacza József személyében, Szalai Istvánt és Tóth Évát
pedig a humán igazgatóságra vették fel.
LILI

A PA Zrt. működése során keletkező kiégett üzemanyag-kazettákkal,
mint nagyaktivitású radioaktív hulladékokkal már szinte minden szinten mindenki foglalkozott: ismerjük azt a folyamatot, ahogyan a friss
üzemanyag-kazettákból a reaktorban eltöltött idő során kiégett üzemanyag-kazetta lesz.
Tudjuk azt is, hogy a kiégett üzemanyag-kazettákat régebben Oroszországba
szállították vissza, majd 1997 óta a Kiégett
Kazetták Átmeneti Tárolójába (KKÁT) kerülnek. A PA Zrt. vagy az RHK Kft. látogatóközpontjában bárki megismerheti a kazetták állapotváltozásainak egyes fázisait
az adott rendszerben…, de hogyan kerül
a PA Zrt. pihentető medencéjéből a KKÁT
üzemanyagtároló-csövébe a kiégett üzemanyag-kazetta?

A PA ZRT. VÖRÖSKERESZT ALAPSZERVEZETE

véradó napot szervez

2011. október 19-én, szerdán, reggel 7 órától 14 óráig.
A véradás helye: I. sz. orvosi rendelő.
A véradás napján az alkalmassági vizsgálat szünetel,
kérjük és köszönjük a munkavállalóink megértését.

Tájékoztató az Ötletládáról

A PA Zrt. portálján működő Ötletláda iránt továbbra is nagy az érdeklődés, sok kolléga jelzi
észrevételeit ezen alkalmazáson keresztül.
Az erőmű kommunikációs szervezetének célja,
hogy a jövőben is hatékonyan üzemeltesse az
Ötletládát, ennek érdekében kérik, hogy elsősorban építő, jobbító jellegű javaslataikat írják
meg. Az észrevételek megválaszolása során sok
esetben nehézségekbe ütközik. Több alkalommal előfordult, hogy a beérkező észrevételek nehezen voltak értelmezhetőek, és miután eddig a
bejegyzés névtelenül történt, nem volt mód felvenni a kapcsolatot az üzenet küldőjével a pontosítás érdekében. A nyáron is érkezett olyan
észrevétel, amit jellege miatt nem lehetett megválaszolni, és ezen bejegyzést figyelmen kívül
kellett hagyni.
A további hasonló jellegű nehézségek elkerülése érdekében az alkalmazást módosította a
kommunikációs szervezet oly módon, hogy az
Ötletládába írt bejegyzések során a rendszer az
üzenet küldőjének nevét és törzsszámát automatikusan regisztrálja.

A PA Zrt. reaktorcsarnokában szemlélődők esetenként felfigyelhetnek arra,
hogy a csarnok padozatán álló négy „pogácsa” valamelyikén egy hosszbordás, sárgára festett, kb. öt méter magas, tömzsi
„vashenger” helyezkedik el: ezek a C30-as
konténerek.
Az erőművünkben kettő C30-as konténer van, amelyekkel a kiégett üzemanyag-kazettákat szállítjuk a KKÁT-ba,
vagy a blokkok közötti részben kiégett
kazetták, illetve a szabályozó kazetták átszállítását végezzük velük. Ezek a konténerek a tekintélyt parancsoló méretükkel
együtt „súlyos egyéniségek” is: a konténer
falvastagsága több mint 300 mm, és a tömege kb. 85 tonna!
A kiégett kazetták KKÁT-ba történő
kiszállítását többszintű szakmai egyeztetésen kell előkészíteni oly módon, hogy a
résztvevők pontosan ismerjék a feladataik
sorrendjét, időpontját: a tevékenység fő
szervezője-irányítója az üzemviteli főosztály nukleáris fűtőanyag üzeme.
A kiszállítás kezdetekor több szálon is
beindul a tevékenység:
A kiszállításban résztvevő 1. konténert
előkészítik az N1-es aknába történő beemeléshez: a nukleáris fűtőanyag üzem
és az anyagvizsgálati osztály szakemberei
a reaktor és készülék karbantartó osztály
és a vegyészeti technológiai osztály kollegáinak közreműködésével a konténer tömörségpróbáját elvégzik, ellenőrzik a tisztaságot, a szerkezeti egységek, a szelepek,
a záródugók, a tömítések állapotát.
A kiszállítandó kiégett üzemanyag-kazetták fejrészének tisztasági ellenőrzését

elvégzik a pihentető medencében a vizuális technika és manipulátor kezelő csoport
szakemberei.

A KKÁT berendezéseinek üzemszerű
használatra való alkalmasságát oly módon
kell bizonyítani, hogy imitátor kazettákkal
elvégzik az aktuális műveleteket: ha a próba során minden berendezés megfelelően
működött, akkor a kiszállítás elkezdhető.
A funkciópróba után elkezdődik a kiszállítás. A reaktorcsarnokban az első
C30-as konténerre „ráfognak” a C30-EB
megfogóval, és elindulnak vele az N1-es
akna felé. A C30-as konténert üresen, fedél nélkül elkezdik leengedni a 250/32/2
t-s daruval az N1-es aknába. Leengedéskor
az N1-es akna vize bezúdul az üres C30-as
konténerbe: előbb fátyolvízesésként, majd
Niagaraként!

Az N1-es akna alján lévő univerzális fészekre leengedett C30-as fölött ekkor kb.
hét méter magas vízoszlop van; ezután
az átrakógép operátorok az átrakógéppel
a konténert megrakják kazettákkal. Amikor a konténer megrakása kész, akkor a
víz alatt ráengedik a konténerre a fedelét,
majd kiemelik a konténert, és előkészítik a
KKÁT-ba történő kiszállításra. A kiszállítást egy speciális vagonnal végzik, amelyik
a beszállító folyosóban helyezkedik el.
A vagonba rakott C30-as konténer
ezután már „gördülékenyen” megy a
KKÁT-ba: itt a vagonból átemelik a konténerszállító kocsi forgatóasztalába, amelylyel a kazettakezelő helyiségbe szállítják
a konténerben lévő kazettákat. Innen a
KKÁT-s átrakógép egyenként kiemeli a
kazettákat, és szárítás után elszállítja azt a
kijelölt üzemanyagtároló-csövébe.
Ezen idő alatt a reaktorcsarnokban a
következő konténert töltik meg kazettával,
rázárják a fedelét, és az üres C30-as konténer visszaérkezése után útjára indul a
KKÁT-ba a tele konténer.
SzJZs
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Atom: nyereséges ma, versenyképes holnap
A jövőben a nukleáris energia és a földgáz fog
egymással versenyezni Európa alaperőművi
igényeinek kielégítésében, mivel a széntüzelésű erőművek már nem lesznek versenyképesek – ezt állapította meg a Nuclear Energy
Agency (Nukleáris Energiaügynökség, NEA)
legfrissebb, villamosenergia-árakkal foglalkozó tanulmánya.
Az új riportban a NEA napi szintű adatokat elemzett az európai energia- és szénpiacok vonatkozásában 2005-2010 között azért,
hogy meghatározhassa a legnyereségesebb
energiatermelési technológiát a liberalizált
piacokon.
Ez alatt az ötéves időszak alatt az Európában található atomerőművek igen nyereségesnek bizonyultak, és 2012 után még
inkább azok lesznek valószínűleg, amikor a
szén- és gázalapú áramtermelők már nem
kapnak majd ingyenes karbon-kibocsátási
engedélyeket az Európai Unió ETS-rendszere
alapján.
Ami az új atomerőműveket illeti, azok is
versenyképesek lesznek, bár vannak olyan
forgatókönyvek is, amelyekben az új atom
nem lesz olyan vonzó egy befektető számára, mint a földgáz – de a szén továbbra is versenyképtelen az összes forgatókönyv szerint.
A riport beharangozó rendezvényén Jan
Horst Keppler NEA-s közgazdász elmondta:
Az új atomerőművek versenyképesek a fölgázzal az alaperőművi energiatermelésben,
feltéve, hogy az alábbi három paraméter közül legalább egy a nukleáris oldal javára dől

el. A paraméterek a következők: a nukleáris
ipar beruházási költségei, melyek csökkennek az épített erőművek számával; a szén-,
földgáz- és villamosenergia-árak, melyek közül (feltéve, hogy magasak) mindegyik a nukleáris oldal felé billenti a mérleget; valamint
a karbonkibocsátások csökkentésére irányuló
CCS-technológia fejlődése.
„Ha ebből a háromból kettő versenyképes,
akkor a nukleáris ipar uralni fogja a versenytársakat” – mondta Keppler, hozzátéve, hogy
a földgáz csak akkor lesz versenyképesebb az
atomnál, ha a fenti három faktor közül egyik
sem áll majd a nukleáris oldalán.
Az NEA szerint az új atomerőművi kapacitások egyik legfontosabb akadálya a finanszírozás kérdése. Bár a riport úgy jellemzi az
atom kezdeti magas beruházási költségeit,
mint „kellemetlenséget, nem határozott versenyképességi hátrányt”, azt azért elismeri,
hogy a befektetők esetleg a széntüzelésű
erőművek mellett dönthetnek az atom helyett „még azokban az esetekben is, amikor
a nukleáris energia lenne a legalacsonyabb
költséggel járó opció”.
Ezt Ron Cameron, az NEA nukleáris fejlesztési részlegének vezetője úgy kommentálta a beharangozó rendezvényen, hogy
„a finanszírozás sok országban kulcskérdés,
figyelembe véve a befektetők csökkenő kockázatvállalási kedvét.”
(Forrás: World Nuclear News)

Növekvő társadalmi
elfogadottság Britanniában
A Populus közvélemény-kutató intézet 2050
felnőttet kérdezett a Brit Tudományos Fesztivál előtt az atomenergiáról. A begyűjtött adatokat úgy súlyozták ezt követően, hogy a felmérés reprezentatív legyen a brit felnőttekre
nézve nem, életkor, szocioökonómiai státusz
és régió tekintetében is.
Összességében a tanulmány azt találta,
hogy a lakosság 37%-a támogatja a nukleáris
energetikát a szigetországban. Fukushimának nem volt jelentős hatása a véleményekre.
Nemhogy csökkent volna az atom elfogadottsága, hanem egyenesen nőtt. A Brit Tudományos Szövetség korábbi adatok alapján arra a következtetésre jutott, hogy míg
2009-ben a megkérdezettek 59%-a „meglehetősen” vagy „nagyon” aggódott a nukleáris
energetika miatt, 2010-ben már csak 54%,
míg 2011-ben még kevesebben: összesen
47%. Ezzel egy időben a „nem nagyon” vagy
„egyáltalán nem” aggódók aránya a 2005-ös
38%-ról 42%-ra emelkedett 2010-re, idén pedig 45%-on áll.
A többség (51%) nem ért egyet Németország döntésével, mely szerint kivezetik a nukleáris energetikát Fukushima nyomán.
Általánosságban még megállapították,
hogy az atomot erőteljesebben támogatják
a férfiak, mint a nők, illetve hogy az idősebb
britek inkább állnak a nukleáris oldalra, mint
a fiatalok.
Simon Zoltán
(Forrás: World Nuclear News)
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A nemzetközi atomenergetikáról

2050-re. A Foratom 2050 Energia Útiterv
ad hoc munkacsoportja szerint az atomenergia használatának legfőbb ösztönzői:
az energiaellátás biztonsága, a szénmentes
tüzelőanyagokra való áttérés, a versenyképesség és az atomenergia új alkalmazási
területei. A jelentés legfőbb következtetése, hogy a különböző útvonalak, amelyek

NEEDS BAU

forgatókönyv szerint a jelenlegi atomerőműveket élettartamuk lejárta után újakkal váltják fel, némi bővüléssel 2030 után.
A High forgatókönyv a klímavédelmi és
energiabiztonsági törekvések erősödésével
számol, az atomenergia lakossági elfogadottsága és politikai támogatása nagy, ellentétben a Low szcenárióval.
r NEEDS BAU és 450
EU27
ppm forgatókönyvek – a 100%
GDP 113%-os bővülését jósolják 2050-re. A 80%
BAU (Business as Usual
- változatlan ügymenet 60%
vagy referencia forgatókönyv) a jelenlegi meg- 40%
újuló energia nemzeti
támogatási rendszerek 20%
továbbélését vetíti előre,
míg a 450 ppm az ÜHG
0%
2005
2050
2050
kibocsátás 71%-os csökkentését feltételezi. Az
atomenergia használata
a nemzeti energiapolitikák függvénye. Az atomenergia kivezetésével számol Németországban, Hollandiában, Belgiumban és Svédországban.
A fenti forgatókönyvek előrejelzéseinek
összegzését az ábra mutatja. A forgatókönyveket áttekintve – átlagos politikai
támogatást, mérsékelt áramigény-növekedést, ambiciózus klímapolitikát és alacsony energiaárakat feltételezve – reálisan
160-170 GW atomenergia-kapacitás kiépítése tűnik reálisnak az EU27 országaiban
PC Baseline

A Foratom által júniusban nyilvánosságra hozott jelentés az Európai Unió
atomenergia-iparának víziója arról,
hogyan fog hozzájárulni az iparág az
új kis kibocsátású energiarendszer
megteremtéséhez. A jelentés egyben az
atomenergetika segédanyagnak szánt
dokumentuma az Európai Bizottság ez
év végén nyilvánosságra hozandó Energia Útitervéhez, melynek célja a biztonságos, versenyképes és karbonszegény
energetika megvalósítása lesz.
A Foratom anyagának első része több,
eddig már megjelent energia-forgatókönyv igényes analízise, melyet a svájci
Paul Scherrer Intézet végzett el. A jelentés második részét a Foratom 2050 Energia Útiterv ad hoc csoportja állította öszsze. A vizsgált energia-forgatókönyvek
az atomenergia fejlődési lehetőségeinek
széles skáláját vázolják föl. Ennek megfelelően az EU atomerőműves kapacitása
117 és 424 GW között lehet majd 2050-re.
Azok a forgatókönyvek, melyek számolnak a globális éghajlatváltozás elleni harc
fontosságával, megközelítőleg 30%-os részesedést jósolnak az atomenergiának az
áramtermelésben. Az atomenergia szerepét a forgatókönyvekben az ösztönzők
és feltételek két rendszere határozza meg:
(1) a jövő energiapiacának nagysága; (2)

az atomenergia versenyképessége és hozzáférhetősége a többi energiaforráshoz
képest. A vizsgált forgatókönyvek főbb
jellemzői:
r Eurelectric Power Choices (PC) – az európai GDP megduplázódásával és az üvegházgáz (ÜHG) kibocsátás 75%-os csökkenésével számol 2050-re. Az EU27 országai
közül tíz nem használ atomenergiát, Németország és Belgium kivezeti azt, Olaszország és Lengyelország viszont atomerőműveket épít.
r IEA Energy Technology Perspectives
(ETP) Baseline és Blue Map – mindkét forgatókönyv a GDP 64%-os bővülését vetíti
előre az OECD európai országaiban. A Baseline a jelenlegi klímavédelmi folyamatok
továbbvitelét feltételezi, míg a Blue Map a
CO2 kibocsátás 50%-os csökkenését jósolja. Feltételezi egyes országokban az atomenergia kivezetését, a globális atomenergiakapacitás 1200 GW lesz.
r WEC Leopard és Lion Energy Policy
Forgatókönyvek – a Leopard forgatókönyvben a piaci mechanizmusok dominálnak, a
GDP 87%-kal nő, a kibocsátás nem központi téma. A Lion forgatókönyv szoros
nemzetközi együttműködést és erős állami szerepvállalást feltételez, a GDP 188%kal nő, az ÜHG kibocsátás kérdése fontos
nemzetközi együttműködést generál és az
atomenergia felértékelődését eredményezi.
r NEA Energy Outlook forgatókönyv –
több publikált szcenárió (IEA, IAEA, IPCC
stb.) globális összegzésén alapul. A Low

a karbonszegény energetika megteremtéséhez vezetnek, mind számolnak az atomenergiával, de különösen azok, amelyek
erős klímapolitikai elkötelezettséggel bírnak. Megnövekedett politikai támogatással, az energiabiztonsági, versenyképességi és klímavédelmi szempontok állandó
szem előtt tartásával az atomenergia megtarthatja jelenlegi egyharmados részesedését az EU árampiacán.
Szerbin Pável
Forrás: http://www.foratom.org/

NJSZT tisztújítás
Pakson
Az újraalakulás óta eltelt évek alatt
megcsappant a szervezet tagsága
(52/33) – nyugdíjba vonulás, elköltözés,
más irányú érdeklődés és sajnos elhalálozás is szerepeltek az okok között.
A
meghirdetett időpontig
(2011. szeptember 19. 13:00)
nem jelent meg
a tagság fele,
így az összejövetel a szabályok szerint fél
órával halasztódott – akkorra
is alig-alig néhányan jelentek meg, de a
szavazás megtartható volt. A megjelentek egyhangúlag elfogadták a javaslatot,
majd megszavazták, hogy a társaság Paks
Városi Szervezetének megüresedett elnöki posztjára Székely Attilát, az MVM Informatika Zrt. vezérigazgatóját válasszák. A
többi poszton nem történt változás.
A szervezet céljának tűzte ki hazai
és külföldi szakkiállítások, konferenciák
meglátogatását. Az itt szerzett tapasztalatokról rendre beszámolnak majd a társaság, az erőmű újságjának hasábjain,
valamint összejövetelek alkalmával előadásokban is.
gyulai
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A drámai meglepetés
Marie Curie-sorozatunk negyedik része

„Egyikünk élete sem könnyű. És akkor? Legyen bennünk kitartás, s mindenekelőtt bízzunk önmagunkban!
Hinnünk kell benne, hogy tehetségesek vagyunk valamiben, s ezt – kerül, amibe kerül – meg tudjuk valósítani!”
A radioaktivitás annyira izgatja Marie Curie-t, hogy fáradhatatlanul vizsgálja – mindig ugyanazzal a módszerrel – a
legkülönbözőbb anyagokat. Kíváncsisága – a csodálatos
női kíváncsiság – a tudós legfontosabb erénye Marie-ban
a legmagasabb mértékben megvan! Nem elégszik meg az
egyszerű vegyületek, sók és oxidok vizsgálatával! Kedve támad, hogy a Fizikai Iskola ásványgyűjteményéből szedjen
elő különböző mintákat, csaknem válogatás nélkül. Aláveti
őket szórakozásból annak a vizsgálatnak, amit az elektroszkópos kísérlet jelent. Pierre helyesli a tervet és vele együtt
keresi a kemény vagy laza, idomtalan darabokat. Minden
kézzelfogható lehetőséget kimerített: most az ismeretlen, a
ki nem fürkészett felé fordul.
Marie gondolata egyszerű, de a lángész meglátása! A
munka küszöbénél, ahol most áll, kutatók százai hónapokra, tán évekre is megtorpannak. Ha végigmenve az ismert

vegyi testeken, felfedezik a tórium
sugárzását (amint
azt Marie tette),
minden bizonynyal tanácstalanul
álltak volna a titokzatos radioaktivitás forrása előtt. Előre
tudja (vagy inkább hiszi, mint tudja), milyen eredménye
lesz az ásványok vizsgálatának: az urániumot vagy tóriumot nem tartalmazó minták teljesen inaktív jelleget mutatnak. Az anyagok, amelyek urániumot vagy tóriumot rejtenek magukban, radioaktívak lesznek. A tények beigazolják
sejtéseit. Marie félreteszi az inaktív ásványokat, ezekkel
kezd foglalkozni, s megméri radioaktivitásukat. Itt drámai
meglepetés következik: ez a radioaktivitás jelentékenyen
erősebb, mint a vizsgált anyagok uránium vagy tórium tartalmánál fogva azt eleve várni lehetett volna! „Valószínű
hiba van a kísérletben” – gondolja a fiatalasszony, mert a
váratlan jelenség láttán a tudós első „mozdulata” a kételkedés.
Szlazas Witold

ESEC és FSE Szegeden
Mit is takarnak a betűszók? ESEC: European Software
Engineering Conference, FSE: Foundations of Software
Engineering, ez utóbbit évente, előbbit kétévente rendezik meg. Most mindkettőt egyidőben Szegeden tartották az egyetem Tanulmányi és Információs Központ
előadóiban. Csatlakozott hozzá még a doktoranduszok
beszámolója, valamint az ACM SIGSOFT Symposium
– így nem csoda, hogy konzultációkkal, kikapcsolódást biztosító élményprogramokkal együtt több mint
egy hétig tartott szeptember 4-től 12-ig.
A tudományos tanácskozáson olyan kutatási eredményeket mutattak be, amelyek elméletileg megalapozottak,
ugyanakkor a gyakorlati jelentőségük is világosan igazolható. Nem véletlen, hogy a konferencián a világ nagy
szoftverfejlesztő cégei (például IBM, Microsoft) mellett az
alkalmazói oldal jelentős vállalatai is jelen voltak (mint a
Google vagy az Ericsson). Az üléseken közel háromszázan vettek
részt, többségében külföldiek:
nagyon sok résztvevő érkezett az
USA-ból, ugyanakkor napjaink
tendenciáinak megfelelően egyre nagyobb a távol-keleti kutatók
aránya.
Wilhelm Schäfer Padebornból
intelligens mechatronikus egységekről számolt be, melyeket a
mosógépekben, DVD-meghajtókban egyaránt alkalmazni lehet. Előrehaladott kísérleteket folytatnak az utak átbocsátóképességének növelése érdekében. A járművekbe
szerelt egységek felveszik egymással a kapcsolatot, így a
manőverekről az észlelési időn belül értesülnek a környező autók – elkerülhetőek lesznek a koccanások. Az időjárási viszonyok is kevésbé befolyásolnak, mert a fedélzeten
követhető a környezetünk forgalma. Különböző kapcso-

lók segítségével nemcsak az automatikus parkolás, de a
pontosabb forgalomba besorolás, majd a konvojban haladás is nagy biztonsággal történhet.
Szabó Gábor, a szegedi egyetem rektora a közeljövőben
megépítendő Lézerkutató Központ kísérleti berendezéseinek működtetéséhez szükséges informatikai rendszer
fizikai paramétereit ismertette. Az EU által támogatott
Csehország, Románia és Magyarország összefogásából felépülő Extreme Light Infrastructure Attosecond Light Pulse Source (ELI-ALPS) kutatási nagyberendezés elsődleges
küldetése az, hogy a nemzetközi tudományos közösség
felhasználói köre számára ultragyors fényforrások széles
skáláját tegye elérhetővé, különös tekintettel a koherens
extrém-ultraibolya (XUV) és röntgensugárzásokra, illetve izolált attoszekundumos (10-18 sec) impulzusokra. A
berendezés további célja, hogy hozzájáruljon a 200 PW
intenzitású impulzusok előállításához szükséges tudományos
és technológiai erőfeszítésekhez,
amely a teljes ELI projekt fő célja.
A konferencián ismertetett
kutatás-fejlesztési eredmények
széleskörűek,
megfigyelhető
azonban a szoftverteszteléshez,
karbantartatáshoz kapcsolódó
kutatások erősödése. Ezt az indokolja, hogy a szoftverek mérete, bonyolultsága rendkívüli módon megnövekedett, és
emiatt a programhibák kiszűrése nagyon nehéz feladatot
jelent.
Szabadidős programokat is beiktattak a szervezők:
orgonahangverseny a Dómban, látogatás az Informatikatörténeti Múzeumba, az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti
Emlékparkba.
gyulai

Az Energetikai Szakkollégium őszi programjai
2011. október 27.
2011. november 3.

Viharkárok a VER-ben
Magyarország energiastratégiája

2011. november 8. Üzemlátogatás
2011. november 17. Biomassza alapú kapcsolt távfűtés,
távfűtés hatósági áron?
2011. november 24. Fukushima, hogyan tovább? Atom kiváltása,
atomellenesség az EU-ban?

Bencsik Tibor (MAVIR Zrt.), PÖYRY ERŐTERV Zrt.
NFM, MEH
Paksi Atomerőmű Zrt., KGYK
Orbán Tibor (FŐTÁV Zrt.)
Dr. Aszódi Attila (BME NTI)

Az előadások helyszíne, időpontja: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Q épület BF12-es terem, 18:00
Bővebb információ a www.eszk.org honlapon olvasható.
Megújult a Szakkollégium facebook oldala, ahol bárki egyetlen kattintással követheti az aktuális eseményeinket, híreinket.

Kishírek
a nagyvilágból
ÚJ ERŐMŰVEK HELYETT
ÜZEMIDŐ-HOSSZABBÍTÁS

A fukushimai események nyomán csökkent az új
atomerőművek építése iránti kedv, de az USA-ban ennek ellenére gőzerővel haladnak az üzemidő-hosszabbítási jóváhagyások. A jelenleg működő 104 reaktor
kétharmada már meg is kapta a hivatalos engedélyt a
további üzemelésre – ez konkrétan plusz húsz évet jelent a blokkoknak. A cikkírás pillanatáig az amerikai
hatóság, az NRC még egyetlen üzemidő-hosszabbítási
kérelmet sem utasított vissza: hetvenegyet hagyott jóvá
és tizenhárom várta éppen a döntést. Az antinukleáris
csoportok protestálnak, de az NRC szerint nincs oka az
üzemidő-hosszabbítások megtagadásának és a hatvanéves üzemidőnek, ha az atomerőműveket megfelelően
karbantartják. Az amerikai hatóság emberei most azt
vizsgálják, hogy kitolható-e az üzemidő akár nyolcvan
évig is, míg Franciaországban hatvan év a kitűzött cél.
(Forrás: Wall Street Journal)

A „MÁSIK” KLÍMAVÁLTOZÁSI TEÓRIA

Al Gore ex-alelnök már több mint húsz éve a klímaváltozás globális szószólója – olyannyira, hogy Nobel-díjban is részesítették a témában tett erőfeszítéseiért. A
fizikustársadalom azonban megosztott a kérdésben:
többen közülük az égitestek befolyását gyanítják a
Föld időjárás-változásainak hátterében. A teória lényege a következő: a töltéssel rendelkező szubatomikus részecskék atmoszférikus szintje a jelek szerint
annak megfelelően nő, illetve csökken, hogy az őket a
Földtől eltérítő napszelek ereje nő vagy csökken. Ezek
a változások elméletileg jelentősen befolyásolhatják a
Földet borító felhők milyenségét és mennyiségét. Röviden tehát az égitestek kihathatnak bolygónk hoszszú távú időjárási trendjeire. Bár a teória még nem élvez akkora elismertséget, mint a Gore-féle (főként az
üvegházgázokra fókuszáló) elgondolás, már az európai
CERN-kutatóközpontban is vizsgálják az új elmélet validitását.
(Forrás: Wall Street Journal)

ATOM IVÁN:
FILM TERMÉKMEGJELENÍTÉSSEL

A Roszatom erőteljes támogatásával készül az „Atom
Iván” névre hallgató új mozifilm, melynek főszereplője egy ambiciózus tudós, aki nagyszülei nyomdokaiba
lépve a helyi atomerőműbe megy dolgozni. A film egy
kisvárosban játszódik, ahol az élet minden területén
tetten érhető valamilyen formában a nukleáris létesítmény jelenléte. A főszereplők Snigirev Dobrygin
és Julie Gregory, a rendező pedig Vasily Barkhatov. A
Roszatom elmondása szerint a filmben megjelenített
nukleáris munka presztízses, izgalmas, komplikált, és
nagy felelősséggel jár.
(Forrás: World Nuclear News)
Simon Zoltán

Argentína: felépült az Atucha-2
Az argentin kormány bejelentette, befejeződött az
Atucha-2 atomerőművi blokk építése, megkezdődnek
a tesztek, a blokk a tervek szerint 2012 közepén megkezdi a termelést. A 692 MW villamos teljesítményű
nyomott nehézvizes reaktor építése 1981-ben kezdődött, de 1994-ben felfüggesztették, ekkor kb. 80%-os
volt a blokk készültségi állapota. Az építő és majdani az
üzemeletető az állami Nucleoeléctrica Argentina. A cég
közleménye szerint az összesen ötszázhatvanhat alrendszer ellenőrzése és tesztelése megkezdődött 2011.
szeptember végén. A közleményből az is kiderül, hogy
a blokk számára a nehézvizet és a természetes urán
üzemanyagot Argentína állítja elő.
Forrás: NucNet
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OSZTÁLYTABLÓ

KONTROLLING OSZTÁLY
Spieszné Bognár Judit
végzett. Az ezt követő évben sikerült elhelyezkednie társágunknál.
Nemcsak az új munkahelyet
kellett megszoknia és belemerülni szakmája rejtelmeibe, hanem
a munka melletti tanulmányokra is összepontosítania kellett,
pénzügyi és számviteli területen
egy újabb – szakközgazdászi –
diplomát szerzett.
1997-ben az akkori villamos
igazgatóság villamos előkészítési
osztályán helyezkedett el, ahol
az igazgatóság szerződéseivel,
gazdálkodásával foglalkozott.
A 2000-ben történt átszervezést
követően átkerült a gazdasági
területen belül a kontrolling fő-

osztályra. Először költséggazdálkodói, majd később ugyanitt
csoportvezetői
munkakörben
dolgozott. Feladatai közé tartozott az erőmű üzleti tervének,
ezen belül eredménytervének,
költségtervének elkészítése, az
igazgatósági
kontrollerekkel
együttműködve a költséghelyek
tervezési munkájának összefogása.
Nyolc év elteltével érkezett el
számára az osztályvezetői kinevezés ideje, így 2008 márciusától
az addig ellátott feladatok kiegészültek a tervezési csoport által
végzett tevékenységekkel, illetve
az osztály munkájának irányításával, koordinálásával.
A kontrolling osztályon készül – a tervezési munka társasági szintű szervezésével – a rész-

vénytársaság éves és középtávú
üzleti terve. Továbbá az üzleti
terv teljesülésének folyamatos
nyomon követésével, várható értékekre vonatkozó előrejelzések
készítésével, terv/tény eltérések
elemzésével foglalkoznak. A PA
Zrt. gazdasági jellegű beszámolói és jelentései is itt készülnek.
Bár úgy véli, a feladatok az évek
során nem sokat változtak, nekik
is folyamatosan alkalmazkodniuk kell a megújuló követelményekhez és az egyre rövidülő
határidőkhöz. A határidők teljesítése mindig új megoldások
kitalálására ösztönöz, és kellő
rugalmasságot követel meg a
feladatok elvégzése során. A rá
bízott munkát igyekszik a lehetőségekhez mérten minél jobb
színvonalon elvégezni a mellet-

te álló jó szakmai kollektívával
együtt. Aktívan közreműködő
és kitartó kolléganői nélkül úgy
érzi, ez nem menne, melyért ezúton is köszönetet mond.
Tevékenysége elismeréseképpen 2006-ban Igazgatósági Nívódíjat, 2010-ben pedig Vezérigazgatói dicséretet kapott.
A családjával Pakson élnek.
Férje is itt dolgozik az atomerőműben, az üzemviteli igazgatóságon elektrikusi munkakörben,
hétéves kisfia pedig idén kezdte
meg általános iskolai tanulmányait.
Szabadidejében
leginkább
családjával foglalkozik. Szívesen
olvas, ezen kívül szeret kirándulni és biciklizni, ha ideje engedi, futni szokott.
GYNYP

sal, azóta folyamatosan ezen a
területen tevékenykedik, ebben a
szakirányban folytatott tanulmányokat és szerzett felsőfokú képzettséget is.
Még 1995-ben került cégünk
kontrolling főosztályára, az akkori tervezési és elemzési osztályra. Komoly kihívást jelentett
számára a kontrolling világának
megismerése, a gigantikus méretűnek tűnő atomerőmű szerteágazó gazdálkodásának elsajátítása. Az eltelt évek alatt kollégáitól, főnökeitől rengeteg tudást,
szakmai tapasztalatot gyűjtött.
A feladatok és a létszám gyarapodása révén átszervezett osztályon a költséggazdálkodási
csoport munkatársa lett, költségelemzőként, majd gazdasági

elemzőként dolgozott egészen
2008 februárjáig.
2008 márciusától az eredménygazdálkodási csoport vezetője. Csoportjának egyik fő feladata a szervezetek gazdálkodási
kereteinek kialakítása, a tényadatok alakulásának nyomon követése, az ezt összegző, esetleges
beavatkozásokat szolgáló jelentések összeállítása. A gazdálkodás
folyamatos figyelemmel kísérése, az ehhez szükséges információk megszerzése a szervezetek
gazdálkodási területeivel napi
kapcsolattartást, feladatellátást
igényel. Jelentős részt vállalnak
az üzleti terv, a beszámolók, jelentések számszaki adatainak
összeállításában. Ezen kívül még
számos, más teendőjük van. Bár

csoportjuk munkája a háttérben
folyik, nem látványos, mégis nélkülözhetetlen a cég, az osztály
kontrolling tevékenységében, és
az osztály munkájának megítélésében. Megtisztelőnek tartja,
hogy 2008 márciusától ő lehetett
ennek a csoportnak a vezetője.
Elmondása szerint náluk fontos a csapatmunka, a csapatszellem. Ennek összekovácsolásában
és erősítésében osztályvezetőjüknek, Spieszné Bognár Juditnak
jelentős szerepe volt és van jelenleg is. Gárdainé Borika a 2009ben kapott Gazdasági Nívódíjat
is a csoport munkájának elismeréseképpen tartja számon.
Most éppen nyugdíjba készül,
és úgy érzi, nehéz lesz megválni
munkatársaitól, az erőműtől.

Férje már nyugdíjas, fia villamos szakterületen dolgozik. Egy
lányunokája van, ő 16 éves gimnazista.
Nagyon szeret utazni, kirándulni, és éppen ezért a jövőben
férjével az ország számukra eddig még ismeretlen tájait szeretnék megismerni.
Végül: élve a lehetőséggel, Borika ezúton kíván elköszönni az
atomerőműben dolgozó munkatársaitól. Köszönetét fejezi ki
mindazoknak, akik a sokszor
nagyon szoros határidő ellenére hozzájárultak saját és kollégái
munkájának eredményességéhez, sikereikhez. A további munkához mindenkinek sok sikert,
erőt és jó egészséget kíván!
GYNYP

vagyongazdálkodás és a villamosenergia-értékesítés árbevétele területeken a tervezési, nyomon követési, elemzési, várható érték előrejelzési és beszámolási tevékenységet. Ez, és az egyéb kontrolling
területek (eredménygazdálkodás,
beruházás,
készletgazdálkodás),
valamint a társaság más szervezeteinek (biztonsági, üzemviteli, humán területek) adatszolgáltatásai
alapján ők állítják össze a társasági
üzleti tervet és üzletpolitikai célkitűzéseket. Elkészítik azok időszaki
teljesüléséről a havi kontrolling
jelentést, a negyedéves és éves beszámolókat a társaság igazgatósága, felügyelő bizottsága és az MVM
Zrt. számára. Az utóbbi években
jelentősen megnövelte a feladataikat az MVM Zrt. kontrolling osztálya által előírt adatszolgáltatási
kötelezettségek teljesítése. Ezeken
felül eseti elemzési és egyéb adatszolgáltatási (például MEH jelentések) feladatokat is végeznek. Mária,
vezetőként koordinálja a fenti feladatatok elvégzését, emellett végzi
a villamosenergia-árbevétel tervezési és a vagyongazdálkodáshoz,

cash flowhoz kapcsolódó tervezési,
elemzési és értékelési feladatokat.
A legnagyobb szakmai kihívást a
következők jelentik számára: mivel
a tervezési csoport által összeállított
anyagok a cégvezetés, a döntéshozók és a tulajdonos számára nyújtanak információkat, ezért nagyon
fontos ezeknek az anyagoknak a
pontos és megadott határidőre történő összeállítása. A csoport áll a
tervezési és beszámolási folyamat
végén, innét kerülnek ki a sok szervezet sok munkája alapján összeállított végleges tervek és jelentések,
ezért fontos, hogy ezek a vezetés
számára megfelelő tartalommal,
formában és időre készüljenek.
Alapcéljuk, hogy megfeleljenek az
állandóan változó és növekvő információs igényeknek, ezért szükséges
a szakmai ismereteik szintentartása, folyamatos fejlesztése.
A csoport rendszeres kapcsolatban áll a PA Zrt. több szervezetével
és a gkfo többi csoportjával. Általában jól tudnak együttműködni a
társszervezetekkel a sokéves kapcsolat eredményeként. Ez nagyon
fontos, mert az esetleges hiányos-

ságokat, határidőcsúszásokat a tervezési csoportban kell behozni, mivel ők állnak a folyamat végén, és a
véghatáridőket mindig tartani kell.
Nemcsak kapnak, hanem szolgáltatnak is adatokat. Emiatt az MVM
Zrt. kontrolling osztályával is rendszeresen tartják a kapcsolatot, de a
PA Zrt.-nél is szolgáltatnak társasági szintű adatokat más szervezetek
részére.
Mária Pakson él a családjával.
Férje szintén az atomerőmű dolgozója: az üzemviteli igazgatóság
turbina osztályán szekunderköri
szolgálatvezető. Egy 11 éves fiuk
van, aki most ötödik osztályos Pakson a Bezerédj Általános Iskolában.
Mária a munkahelyi és a házi munkák mellett maradó szabadideje
nagy részét megpróbálja a fiával
tölteni (mivel férje folyamatos műszakban dolgozik, ehhez a családi
programok szervezése során alkalmazkodni kell). Szereti a családi
kirándulásokat, biciklizéseket, nyaralásokat, és – ha ideje engedi – szívesen olvas.

fotó: Bodajki Ákos

osztályvezető

fotó: Bodajki Ákos

Komlói származású, 13 éves kora
óta él Pakson. Gimnáziumba már
itt járt, majd annak elvégzése után
Gyöngyösön folytatta felsőfokú
tanulmányait a Gazdaság és Társadalomtudományi Karon, ahol
1996-ban gazdasági mérnökként

Gárdai Jánosné
csoportvezető

A tolnai Földvári Mihály Gimnázium elvégzése után közigazgatási területen helyezkedett el, és
több mint huszonnégy évig köztisztviselőként dolgozott. Bár a
pályája kezdetén véletlenül került kapcsolatba a gazdálkodás-

Vargáné Kovács Mária

fotó: Bodajki Ákos

csoportvezető

Az általános iskolát Pakson végezte,
majd a bonyhádi Perczel Mór Közgazdasági Szakközépiskolába járt,
ahol 1987-ben érettségizett pénzügyi ügyintéző, képesített könyvelő
végzettséggel. Ezt követően Budapesten a Pénzügyi és Számviteli Főiskola Pénzügyi szakának vállalati
szakirányán folytatta tanulmányait.
1992-ben okleveles üzemgazdászként végzett. 1993-ban adótanácsadói szakvizsgát tett.
Mielőtt az atomerőműbe került,
a Paks és Vidéke ÁFÉSZ-nél dolgozott, előbb munkaügyi és pénzügyi
területen, majd könyvelési csoportvezetőként. Az államvizsgához kö-

tődő szakdolgozatát a Paksi Atomerőmű Rt. kontrolling tevékenységének bemutatásából készítette
(a PA Rt-nél a 90-es évek elején
kezdődött a kontrolling tevékenység kialakítása), így ismerte meg az
abban az időben Magyarországon
még újként jelentkező kontrolling
tevékenységet. Mivel érdekesnek
találta ezt a területet, megpályázta
a PA Rt. által meghirdetett állást, és
1993. október 1-én felvették a kontrolling főosztályra, elemző üzemgazdász munkakörbe. Később tervezési főelőadó és gazdasági elemző
lett a beosztása. Kezdetben költségtervezéssel, vagyongazdálkodással
és kontrolling jelentés készítésével
foglalkozott, majd 2002-től inkább
a beszámolási tevékenység volt a
feladata. 2008-ban a tervezési csoport vezetésére kapott megbízást.
Az idei évben a Igazgatósági Nívódíj kitüntetésben részesült.
Az általa vezetett tervezési csoport végzi a pénzgazdálkodás,

Prancz Zoltán
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dasági jellegű beszámolók összeállítása, közreműködés az éves és
középtávú üzleti tervek készítésében, a tervek folyamatos nyomon követése, a terv/tény eltérések elemzése, valamint különféle
rendszeres, illetve ad hoc jellegű
adatszolgáltatások, jelentések,
tájékoztatók elkészítése.
A munkakörében előforduló feladatokat örömmel látja el,
mert bár a megoldandó problémák látszólag nem változnak,
ugyanakkor a változó szabályozási környezethez, az egyre nagyobb követelményekhez való

alkalmazkodás folyamatosan új
kihívást és a szakmai ismeretek
folyamatos fejlesztését jelenti
számára.
A magánéletéről elmondta,
hogy tavaly márciusban vőlegényével együtt Tolnán vásároltak
egy lakást, és decemberben már
egy éve lesz, hogy beköltöztek
közös otthonukba. Szabadidejében szívesen kirándul, biciklizik,
szeret sütni-főzni. Emellett gyakori hétvégi programja a focimeccsre járás.

tályának eredménygazdálkodási az igazgatóságok működéséhez
csoportjához. Itt a feladatai vál- szükséges keretek biztosítása az
tozatlanok maradtak. Azóta is SAP rendszerben.
költséggazdálkodási kontroller
Kati elmondása szerint a legfőként ezeket a feladatokat látja
nagyobb szakmai kihívást az
viteli ügyintézői tanfolyamot is el.
Legfontosabb feladatai közé jelenti számára, hogy a folyaelvégezte.
Szakmai pályafutását a Pak- tartoznak a következők: a pri- matosan változó és bővülő felsi Konzervgyárban kezdte, ahol mer költségek összeállítása az adataik közepette azokat minél
technikusként dolgozott 1997 atomerőmű eredménytervéhez, pontosabban és gyorsabban lemárciusáig. A konzervgyár- különböző szoftveres programok gyen képes megoldani, az előírt
tól a Szám-Kont Bt.-hez került, és adattáblák használatával; a határidők betartásával. Ezen kíamelynek a kontrolling osztályán terv- és tényköltségek havi ada- vül szeretne minél aktívabban
adatrögzítőként helyezkedett el. tainak költséghelyi és költségne- közreműködni a részanyagok
Pakson született, itt járt általá- 2001 májusában átlépett az Ato- menkénti alakulásáról kimuta- összeállításában, az éves és a havi
nos iskolába, s – a középiskolás mix Kft.-hez, ahol – ugyancsak a tások készítése; az SAP adataiból beszámolók elkészítése során – a
éveket leszámítva – mindmáig a kontrolling osztályon – költség- vezetői igényeknek megfelelően felettes munkahelyi vezetői elvávárosban lakik. Szakközépiskolai gazdálkodási kontrolleri felada- meghatározott határidőre adat- rásainak megfelelően.
Rendkívül fontosnak tarttanulmányainak befejeztével kon- tokat látott el 2002 augusztusáig. szolgáltatások készítése, az igazzervgyártó technikusi képesítést Ezt követően átkerült a Paksi gatósági kontrollerekkel szoro- ja a jó munkatársi kapcsolatok
szerzett. A későbbiekben a szám- Atomerőmű Zrt. kontrolling osz- san együttműködve; ezen kívül kialakítását és ápolását, mivel

egyrészt az osztály és a csoport
munkája összetett, s az itt dolgozóknak egymás munkájára épülő
feladataik vannak, másrészt az
előzőeken túlmenően napi kapcsolatot kell tartania az igazgatósági kontrollerekkel is.
Kati 32 éve házas. Férje szintén
az atomerőműben dolgozott, hegesztőként, 2002 óta nyugdíjas.
Két nagy fiuk van, akik közül a fiatalabbik még velük él, az idősebbik pedig már megnősült. Nagy
örömükre egy kislány unokájuk
is született már, aki most nyolchónapos. Kati szabadidejét szinte
teljesen kitölti a családja ellátása.
Szeret főzni, sütni, és szívesen
kertészkedik a hobbitelkükön.
Prancz Zoltán

fotó: Bodajki Ákos

követően a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Karán
tanult Szekszárdon, gazdálkodási szakon, ahol 2007-ben a vállalkozásfejlesztés szakirányon
szerzett közgazdász diplomát. Jelenleg Tolnán lakik.
Első munkahelye a Paksi
Atomerőmű Zrt., amelynek alkalmazásába 2007. szeptember
10-én került. Belépésétől kezdődően gazdasági területen dolgogazdasági elemző
zik, a kontrolling osztály tervezési csoportjának munkatársa,
Szekszárdon született, a közép- gazdasági elemző munkaköriskolai tanulmányok befejezését ben. Pályakezdőként nagyon sok

Virág Anita

támogatást kapott a kollégáktól,
kolléganőktől, akik rengeteget
segítettek abban, hogy megismerje az elvárásokat, a vállalati
kultúrát és minél előbb belerázódjon a munkába. Visszatekintve az elmúlt négy évre úgy
érzi, hogy sokat kellett tanulnia,
hiszen a gyakorlat teljesen más,
mint a főiskolai tanulmányok
során elsajátított elmélet. Szerencsésnek tartja magát, mert a
gyakorlati ismeretek megszerzéséhez maximális támogatást kapott a munkatársaktól. Jelenlegi
feladatai között szerepel a gaz-

fotó: Bodajki Ákos

Kunnerné Grósz Katalin

Szakmák az atomerőműben

fotó: Bodajki Ákos

A paksi atomerőműben alkalmazott
szakmákat bemutató sorozatunkban ez
alkalommal a kaig szerviz főosztály gépész szerviz osztályának központi szerszámkiadójába látogattunk.

Kovács Edit
szerszámkiadó vezető
Pakson született, az általános iskola elvégzése után a szekszárdi Rózsa Ferenc
Szakközépiskola újonnan induló gimnáziumi osztályába járt, ahol szakirányú
számítógép-kezelői képzésben is részesült.
1997-ben szoftver üzemeltetőként végzett
Szekszárdon. 1998 áprilisában kezdett
dolgozni az erőműben, Atomix-es munkavállalóként rögtön a szerszámkiadóba került. Előtte Pakson egy könyvelőirodában
volt alkalmazott. 2003 februárjában informatikus mérnöki diplomát szerzett, majd
ezt követően szerette volna kipróbálni
magát ezen a területen is, ezért az akkori
informatikai főosztály Unix csoportjában
próbálkozott. Mivel 2006-ban a szerszám-

kiadó előző vezetője nyugdíjba vonult, úgy
döntött, él az adódott lehetőséggel, és az
informatikáról visszatért a megüresedett
pozícióra, ahol jelenleg is dolgozik. A
nyugdíjazások nagyon megváltoztatták a
szerszámkiadó csoportlétszámát, ő a jelenlegi kollektíva legrégebbi tagja. Elmondta,
nőként jelenleg olyan munkakörben dolgozik, amit eddig csak férfiak láttak el,
mégsem okoz problémát a különböző műszaki eszközökkel való munka. Örül, hogy
nem csak ülőmunkát kell végeznie, mert a
raktárban mindig akad fizikai igénybevételt jelentő tevékenység is.
A központi szerszámkiadó feladatait
két fő részre oszthatjuk: a szerszámellátás
napi szintű biztosítása „bilétára”, illetve a
dolgozók tartós használatába adott szerszámok biztosítása. A régi biléta rendszer
megszűnőben van, ezért Edit és kollegái
jelenleg is ennek kiváltásán dolgoznak. A
SAP-ra való informatikai migráció során
ugyanis megszűnt az eddigi rendszerhez
használt szoftver környezet. Az ennek
helyettesítésére irányuló informatikai fejlesztés folyamatban van, az új rendszer
tesztüzeme már lezajlott, ezért hamarosan
„éles” környezetben is el tudják indítani a
mindennapi munkát jelentősen megkönynyítő új programot. A korábbi eljáráshoz
képest változás lesz, hogy csak a tárgyi eszközökre kell az igénylőknek bilétát hozniuk, minden más biléta nélkül is átvehető.
A különböző szervezetekkel való napi
szintű kapcsolattartás során az erőmű ösz-

szes szerszámigénye hozzájuk érkezik be.
A mindennapi munka során ezeket az
SRM-alkalmazás „bevásárlókosarában”
gyűjtik, majd beszerzési megrendelési
igény (BMIg) elkészítésével rögzítik. Az
adott szerszám beérkezésekor értesítik a
megrendelőket, akiknek a pontos elszámolás érdekében személyesen kell megjelenniük, majd aláírásukkal igazolni, hogy
felelősséget vállalnak a felvett anyagokért.
Ennek következménye a szerszámkönyvek
karbantartása, és az ezzel járó munkák elvégzése.
Az erőmű kéziszerszám igényének
biztosítása mellett gondoskodniuk kell a
kaig-on az összes mérőeszköz évenkénti kalibráltatásáról, a saját emelőkötelek
húzópadon történő éves teherpróbájának
teljesítéséről, valamint a gépek érintésvédelmi felülvizsgálatának elvégeztetéséről
is. Ezek a folyamatok az érintett eszközök
igen nagy mennyisége miatt egész évben
zajlanak. A háromévente esedékes anyagés tárgyieszköz leltár során is jelentős
mennyiségű feladat hárul rájuk.
Edit szabadidejében nagyon sokat olvas, rendszeresen konditerembe jár, valamint párjával együtt nagyon szeret utazni,
kirándulni is. Hobbija a hímzés, jelenleg
éppen egy kézimunka-kiállításra készül,
melyen – a dunakömlődi faluházban –
minden évben részt vesz. A városi kiállítást tavaly tavasszal tartották, az idén Edit
munkái novemberben tekinthetők meg.
–KV–

László A. Zoltánné

Látni és látszani
A munka- és tűzvédelmi
osztály figyelemfelhívása
A munka- és tűzvédelmi osztály felhívja
az atomerőmű területén közlekedők figyelmét, hogy a reggeli és az esti órákban – az egyre hosszabb sötét időszakok
miatt – a jól láthatóság érdekében a következőket betartani szíveskedjenek:
) kerékpárral közlekedők kapcsolják be az első és a hátsó világítást, ennek hiányában – legalább
a reggeli és az esti időszakban,
ködben – használjanak láthatósági mellényt;
) segédmotoros-kerékpárral, gépkocsival, targoncával, egyéb
munkagéppel közlekedők kapcsolják be a tompított világítást;
) a járművel közlekedők azokon az
útszakaszokon, ahol nincs kiépített járda, ügyeljenek a gyalogosokra, a kijelölt gyalogátkelőket
fokozott figyelemmel közelítsék meg;
) a gyalog közlekedők, ahol van
kiépített járda, azon, ahol nincs,
ott az úttesten menetiránnyal
szemben, az út szélén közlekedjenek és az úttesten történő átkelésre lehetőleg a kijelölt gyalogátkelőket használják!
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Mindig is fontos szempont volt számára a
kellemes munkahelyi hangulat és a barátságos kollégák, akikkel együtt dolgozhat, és
akik azóta is nagy segítségére vannak. Sok
apró eleme van annak, hogy jobban érezze
magát valaki a munkahelyén. Zoltán kollégámat ilyennek ismertem
meg. A jó munkahelyi
hangulat, környezet, a
munkatársak igencsak
meghatározóak egy szervezet minősítésében.
1985-86-ban töltötte
a szakmai gyakorlatát a
vegyészeti főosztályon.
A vegyipari szakközépiskola elvégzése után itt
helyezkedett el 1987 szeptemberében, mint
víztisztító kezelő, folyamatos műszakban.
A vegyészeti szolgálatvezetőknek operatív kapcsolattartási kötelezettsége van az
ügyeletes mérnökkel, a blokkügyeletesekkel
és a többi szakterületi szolgálatvezetővel.
A blokki üzemállapot ismeretében, ha a
beavatkozások a vízüzemi paraméterek értékeiben változásokat okozhatnak, a vegyészeti szolgálatvezető a blokkügyeletesekkel
szakmai egyeztetést végez. Szükség esetén
intézkedik az operatív laboratóriumi személyzet felé az üzemállapotot ellenőrző
mérések elrendelésével. Ez már szinte napi
rutinfeladat a számára.

Figyelemmel kíséri a vegyészeti paraméterek helyreállítását, a technológiai
lehetőségek alakulása függvényében szorgalmazza a végrehajtást. Mindig precíz és
szeretne megfelelni az elvárásoknak.
Szabadidejében lótenyésztéssel foglalkozik, immár húsz éve.
Először hobbiból, majd
később a ló szeretete
miatt. Őshonos lófajtával
kezdett, a Kisbéri félvérrel, majd folyamatosan
áttért az arab telivérekre.
A lovak iránt valami ősi,
kiolthatatlan
érdeklődés, vonzalom, szeretet
él benne. Minél jobban
megismerte ezt az állatfajt, annál jobban
megkedvelte. Régebben rendszeresen lovagolta őket, manapság már kevesebb ideje jut rá. Emellett szívesen lejár a Dunára
horgászni, a természet szeretete miatt, ahol
igazán ki tud kapcsolódni.
Tervei közt szerepel, hogy szakmailag
olyan lehessen, mint egyik példaképe, Horváth József nyugdíjas vegyészeti szolgálatvezető kollégája, akinek mindig minden a
kisujjában volt. Mindig naprakész, hatalmas gyakorlati és szakmai tapasztalattal
rendelkezett és mindig rendkívül készséges
volt a kollégákhoz.
Orbán Ottilia

Fiataljaink
Új sorozatot indítunk el azzal a szándékkal, hogy a részvénytársasághoz került fiatal
kolléganőknek, kollégáknak bemutatkozási lehetőséget biztosítsunk, hogy megtudhassuk,
milyen érzésekkel érkeztek az atomerőműbe és milyen terveik vannak a jövőjüket illetően.

Bemutatjuk
Wolf Péter primerköri gépészt

fotó: Bodajki Ákos

Gyermekkorától
vonzódik a motorokhoz, gépekhez,
szeret bütykölni,
szerelgetni, szétszedni és öszszerakni.
Ennek
ellenére vendéglátóipari technikusként végzett, és rövid ideig dolgozott is
a vendéglátás területén, ahol alapvető követelmény volt az emberek minél jobb megismerése, a velük való kapcsolattartás. A gépek
iránti vonzalma azonban nem múlt el, és egyre inkább érlelődött benne a gondolat, hogy
az atomerőműben szeretne dolgozni. Az erőműhöz való kötődését erősítette az is, hogy
édesanyja 1985 óta dolgozik itt. Mindezeket
mérlegelve döntött a gépésztechnikusi bizonyítvány megszerzése mellett. Ezt követően
2009 októberében felvették az Atomix Kft.
Képzési Központjába, ahol kétéves betanulási időszak következett. Az OKJ-s képesítések
és tanfolyamok megszerzésével párhuzamosan a „C” műszakba osztották be. A gyakorlatnak megfelelően a felkészülési időt egy
mentor támogatásával végezte. Mentora Németh László volt, akinek úgy érzi, köszönettel
tartozik, hiszen nagyon sokat segített neki, és
nagyon sok támogatást, bíztatást és segítséget kapott a „C” műszakos munkatársaktól is.
A betanulási időszak lejárta és a szükséges
képesítő vizsgák megszerzését követően ez

év július 1-vel került a PA Zrt.-hez. A társasági jogosító vizsga letételével 2011. augusztus
10-én önálló munkavégzésre szerzett jogosultságot primerköri gépészként. Az azóta
eltelt időben azt látja, hogy egy egyszerű ellenőrzési feladat is igen felelősségteljes, ezért
fontosnak tartja a hiba nélküli munkavégzést.
A másik nagyon lényeges dolog a kollégákkal
való kapcsolattartás, egymás segítése. Ez a
műszakosok között elengedhetetlen. A műszakos munkarend megszokása nem okozott
számára különösebb nehézséget, hiszen korábbi munkakörében, még vendéglátósként
is gyakran előfordult, hogy kora reggeltől
késő estig dolgozott.
Tervei között szerepel a gépészmérnöki
diploma megszerzése, illetve szeretne üzemviteli területen minél magasabb munkakörbe
kerülni, hiszen „a határ a csillagos ég” – idézte Süli János vezérigazgató-helyettest, aki az
új belépők köszöntésén bíztatta ezzel az ifjú
kollégákat.
Jelenleg Pakson él szüleivel, de két-három
éves tervében szerepel egy önálló lakás megvásárlása, amiben szülei is támogatják. Húgával nagyon jó kapcsolata van, kölcsönösen
sokat segítenek egymásnak.
Kedvenc sportja a labdarúgás, amit amatőr szinten ő maga is űz, a céges sportrendezvényeken is örömmel focizik, sőt barátságos
mérkőzéseken játékvezetői teendőket is
végez. Az autó, a motorozás is megmaradt
a kedvencek között, ha jó idő van, és teheti,
szívesen motorozik.
László A. Zoltánné

Akire bizton lehet számítani

Tancsa János „E” műszakos vegyészeti szolgálatvezető
1986. szeptember 22. óta dolgozik a vegyészeti főosztályon
fo l ya m at o s a n
műszakban. Ez
az első munkahelye. 1989-ig a
pótvíz-előkészítőben dolgozott,
majd másfél év
katonaság után visszatérve a munkahelyére, 1991-től kondenztisztító kezelő. 2002
júniusától vegyészeti szolgálatvezető lett.
Cégünknél, ahol sokan dolgozunk, mindenki más háttérrel érkezett, és a felfogásunk is sok mindenben különbözik. Mégis
egy csapatban, ugyanazon cél érdekében
kell dolgoznunk, ami nem könnyű feladat.
János nagyon közvetlen, ő az, akire mindig
bizton lehet számítani, szakmailag elismert
a kollégái között.
Gyakorlatilag a műszakban a legmagasabb operatív vezetőnek számít, össze kell
fognia a vegyészeti tevékenységeket. A reaktor operátor vagy turbina főgépész kérésére telefonon adatokat szolgáltat az üzemviteli műveletek megkezdéséhez szükséges
paraméterekről. Ha a vízüzemi paraméterek értékeiben változásokat tapasztal, és ha
szükséges, be kell avatkoznia.
fotó: rendészet

Mindig precíznek lenni

Kapás Zoltán „D” műszakos vegyészeti szolgálatvezető

Ami újdonságnak számít a munkájával
kapcsolatosan az a műszakátadás módja.
Műszakváltásnál vannak előírt szabályok,
amit be kell tartani és tartatni. Most új
rendszer van, az e-napló, így az elektronikus műszaknaplóban rögzítenek mindent.
Régen papírformában történt, most már
elektronikusan. Véleménye szerint a munkáját egyrészt megkönnyíti, de vannak még
hiányosságok, ami lelassítja a rendszert.
Könnyen kereshető benne, szerkeszthető,
rögtön archiválni lehet.
Fontosnak és hasznosnak tartja az évek
óta már nagyon jól működő vegyészeti
szakértői rendszert (VSZR). Ez alapján tudja követni a kémiai paraméter-változásokat
a primer köri és a szekunder köri rendszereken. A folyamatos mérések állandóan
láthatóak, követhetőek, ahogy az értékek
változása is. Ha kell, be tud avatkozni a kellő időben, a rendszer nélkül esetleg csak
nyolc-tíz óra múlva lehetne ezt megtenni.
Nagy családi házuk van, és szőlő, tanya,
ahol gazdálkodik. Elfoglaltsága is akadbőven, soha sem szokott unatkozni. Szeretne
még sokáig itt dolgozni, a nyugdíjba vonulását is innen tervezi.
A család, az otthon mindig is kiemelkedő fontosságú volt számára és mindig az is
lesz.
Orbán Ottilia

KENTON-HAGYATÉK – 2. RÉSZ
KÖNYV A SOSEMVOLT
NUKLEÁRIS ŰRHAJÓKRÓL
Az atomerőmű nemrég megnyitott múzeumában található Kenton-hagyatékot, könyvgyűjteményt vizsgáló sorozatunk második
része a Nuclear Propulsion for Space (Nukleáris meghajtás az űrben) című könyvet helyezi nagyító alá, melyet az
amerikai Atomenergia Bizottság adott ki 1967-ben.
Bár a sci-fiket idéző borító fantáziarajz, a tudósok
és mérnökök teljesen komolyan gondolták a dolgot. Egy olyan űrhajó látható, mely nem alapvetően
egyszerű kémiai folyamatokat, hanem egy merőben
új meghajtást alkalmazott
volna. Sajnos csak „volna”,
mert a nukleáris energiával
hajtott, a Marsot a tervek
szerint az 1980-as években
emberi személyzettel meghódító űrhajóból aztán nem lett semmi.
Pedig a szándék megvolt, a remények
megvoltak: nemcsak a Mars, de a Vénusz közelébe is embert juttatni, nagyméretű szondákat küldeni a Naphoz és a Jupiterhez, közvetlen járatokat indítani a Holdra. Dr. Glenn
T. Seaborg, az Atomenergia Bizottság elnöke
így fogalmazott akkoriban: „Amit mi próbálunk elérni, az egy repülésre alkalmas kompakt reaktor, ami nem sokkal nagyobb egy
íróasztalnál, és ami néhány perccel a hidegindítást követően a Hoover-gát energiáját
képes előállítani.”
A feladat persze nem volt könnyű: a
NERVA névre hallgató kísérleti űrreaktornak
például 5000 megawattnyi hőteljesítményt

kellett volna produkálnia – ez több, mint
50 ezer Volkswagené vagy 160 ezer otthoni
kályháé. Mindezt 2500 kelvin hőmérsékleten és persze úgy, hogy súlyával ne húzza
le a rakétát. Ez az akkori kereskedelmi reaktorokhoz képest háromszor akkora hőséget
jelentett. Sőt, egyes előzetes becslések szerint 3400 kelvinen kellett
volna működnie a reaktoroknak – ez kétszer akkora, mint amennyi az acél
megolvadásához szükséges. A könnyítést az jelentette a NERVA-nak, hogy
az atomerőművekkel ellentétben nem évekig kellett bírnia a terhelést, hanem kevesebb, mint egy
órán át.
A fő problémát így öszszegezte az egyik lelkes
hívő: „A nukleáris rakétákat lényegében leírták,
mint zsákutcát – mind a
rakétások (akik nem igazán értették a nukleáris energiát, és a kémiai energiát egyébként
is jobban kedvelték), mind pedig a reaktorosok (akik úgy vélték, hogy bármiféle nukleáris repülés eszement ötlet volt).”
Az atomenergiával hajtott űrhajókért
kardoskodók lényegében elbuktak, a NASA
költségvetése pedig a mai napig egyre elkeserítőbb tendenciát mutat, nem sok reményt adva a fent részletezett program mihamarabbi újraélesztésében bizakodóknak.
Kár, mert ahogy a könyv írja: a nukleáris
meghajtású űrhajó „talán nem akkora ugrás, mint az autó a lóhoz képest, de legalább
akkora fejlődés, mint a sugárhajtású repülőgép a propellereshez képest.” Simon Zoltán
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– Hogyan kerültél a paksi atomerőműbe, és milyen munkaterületen dolgozol?
– 1996-ban végeztem a BME repülőgépész mérnök karán, és pályakezdőként 1996
őszén jöttem Paksra. Egy pályázat útján kerültem a külső technológiai osztályhoz technológus munkakörbe. Jelenleg technológiai
vezető vagyok, egy háromfős csoportot vezetek, a kollégáim technológus mérnökök. A
feladataink döntően az üzemviteli feladatok
kiszolgálását támogató dokumentumok elkészítése, az üzemviteli adatok feldolgozása,
elemzése, a műszaki fejlesztések mérnöki támogatása, az üzemviteli személyzet oktatása.
– Milyen elvárásaid voltak, amikor megpályáztad az erőműves munkakört, és azok
mennyire valósultak meg?
– Eredeti elképzelésem az volt, hogy
tervező mérnök leszek. A mérnöki pályáról
mindig egy barna köpenybe öltözött ember jelent meg a szemem előtt, aki a gépek
között jár, majd egy mérnöki irodában ül és
„mérnökösködik”. Ehhez képest üzemeltetési
területre kerültem, aminek így visszatekintve
örülök, és az a véleményem, hogy minden
tervező mérnöknek el kellene töltenie pár
évet az üzemeltetés területén ahhoz, hogy
tervezői munkához megfelelő információkkal, tapasztalatokkal rendelkezzen.
– Rendszeresen részt veszel az atomerőmű Műszaki Alkotói Pályázatán. Mi motivál
ebben?
– A régi tervező mérnöki elképzelésből
azért megmaradhatott a gondolataimban
néhány dolog, mert egy-egy ilyen pályamunkát igazán nagy kedvvel állítok össze, itt sikerül kiélnem tervező mérnöki vénámat. Másrészt a napi rutinfeladatok mellett fontosnak
tartom az egyetemen megtanult elméleti ismeretek szinten tartását. A szakmai fejlődés
egyik lehetséges módjának tartom a Műszaki
Alkotói Pályázaton való részvételt.
– Több pályamunkádat is elismerésben
részesítették, ezek a pályázatok más-más
problémával foglalkoztak, vagy volt valami
közös bennük?
– A három pályamunka mindegyike más
probléma megoldásával foglalkozik, azonban az alapgondolat mindegyiknél ugyanaz.
Nevezetesen az energiagazdálkodás. Milyen
energia-megtakarítási lehetőségek vannak,
hogyan lehet ennek érdekében optimális üzemállapotba hozni a berendezések és
rendszerek üzemvitelét.
– Alkotói Díjban részesültél. Milyen
munkádért kaptad, ki az adományozó?
– A Tolna Megyei Mérnöki Kamara évente
egy fiatal mérnököt részesít ebben a díjban,
akiről úgy ítélik meg, hogy az eredményei és
a mérnöki tevékenysége alapján kiérdemelte
a kitüntetést. A mérnöki kamara egyik tagja
javasolt engem, amelyet a kamara elnöksége elfogadott. A díjat a kamara közgyűlésén
adták át 2011. június 3-án. A díjátadás részeként egy prezentáció keretében mutathattam be eddigi pályamunkáimat. A díjnak

nagyon örültem, mert a részvénytársaság elismerésén túl nagyon jóleső érzés volt, hogy
egy kívülálló szervezet is felfigyelt az eddigi
tevékenységemre és elismerésre méltónak
tartotta a munkáimat.
– Megtudhatunk valamit a magánéletedről? Család, hobbi?
– Pakson élünk a családommal, feleségemmel és két gyermekünkkel, akik már
nagyok: fiam tizennyolc, lányom tizenhárom
éves. Kedvenc időtöltésem a sportolás, azon
belül is elsősorban a vitorlázó repülés. Nyáron, hétvégeken az őcsényi repülőtéren szoktam hódolni ennek a hobbimnak. Ezen kívül
szeretek focizni, de ezt az utóbbi időben háttérbe szorította a defendo, amit azért kedvelek, mert egyrészt jól átmozgatja a teljes testet, másrészt önvédelemre is megtanít.
László A. Zoltánné

Az atomerőműben szeptember 7-én a
súlyosbaleset-kezeléssel, 14-én pedig
komplex válságkezeléssel kapcsolatos baleset-elhárítási gyakorlatot tartottak. Az
Erőmű Irányító Központja, a Szimulátor
Központ, az Atomerőmű Tűzoltóság és az
Atomerőmű Mentőszolgálat, a riasztással
aktivált Baleset-elhárítási Szervezet (BESZ)
kijelölt beosztottai, készenlétesei, illetve
együttműködők és megfigyelők is részesei
voltak az eseményeknek.

Súlyosbaleset-kezelés
módszertani gyakorlata
Az atomerőmű az idei évben a súlyosbaleset-kezelési feladatok biztosítására Műszaki Támogató Központot (MTK) alakított ki a
Védett Vezetési Ponton (VVP). Működésének
ellenőrzésére a szeptember 7-i módszertani
gyakorlaton tesztelték a feladatokhoz kiala-

A metrológiai szervezet elismerése
Az
üzemfenntartási főosztály
metrológiai üzeme öt magyarországi akkreditált
kalibráló laboratórium részvételével összehasonlító kalibrálást
(jártassági vizsgálatot) szervezett.
Ennek független szakértő által készített kiértékelése és beszámolója 2011
második felében készült el. Az ebben
foglaltak szerint a vizsgálaton a PA
Zrt. metrológiai szervezete érte el a
legjobb eredményt. A jártassági vizsgálat minden akkreditált kalibráló laboratórium számára kötelező, amelyet
az érintetteknek az akkreditálás négyéves ciklusideje alatt legalább egyszer
el kell végezniük.
A metrológiai üzem a Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) által akkreditált,
egyben a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Metrológiai Hatósága
(MKEH) által hitelesítést helyettesítő minősítésre feljogosított szervezet. Feladata
az atomerőműben a fizikai mennyiségek
és mértékegységek visszavezethetőségének és pontosságának biztosítása. Ez
a gyakorlatban a technológián lévő és
ellenőrzésre használt mérőeszközök kalibrálását és a mérésügyi törvény szerinti
kötelező hitelesítésű sugárfizikai mérőeszközök hitelesítést helyettesítő minősítését jelenti. A vonatkozó szabványnak
megfelelően az akkreditált státusz fenntartásának egyik feltétele a jártassági
vizsgálatokban való sikeres részvétel,
amelyet laboratóriumok közötti összehasonlító mérésekkel lehet teljesíteni.
Az ezekben való részvétellel lehetséges
az alkalmazott mérési módszerek, kalibrálási eljárások megfelelőségének, az
alkalmazott etalonok visszavezetettségének ellenőrzése, a mérési bizonytalanság
számításának és megadásának helyessége, azaz a kalibrálási eljárások validálása.
Orbán Mihály önálló üzemvezető
elmondta, az általuk összeállított mérési
programsorozat – amely egy nyomástávadó és egy ellenállás-hőmérő kalibrálását
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A Tolna Megyei Mérnöki Kamara Alkotói Díj kitüntetését az idei évben kollégánk,
Fenyvesi Csaba kapta, akivel a kitüntetés apropóján beszélgettem.

Baleset-elhárítási gyakorlatok
az atomerőműben

tartalmazta – 2010 végén fejeződött be,
az erről szóló beszámoló pedig idén júliusban készült el. A mérési eredmények
kiértékelését végző cég, összhangban a
vonatkozó szabványokkal, valamint az
Európai Akkreditálási Együttműködés
(EA) és a Nemzeti Akkreditáló Testület
(NAT) előírásaival, a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően végezte a mérési
adatok független elemzését és kiértékelését. A beszámolóban az általános
információk és a részletes mérési eredmények mellett leírták a kiértékeléshez

alkalmazott matematikai módszert is.
A laboratóriumok mérési eredményeinek elemzése során referenciaértékeket
számítottak, valamint megadták annak
bizonytalanságát. A részletes adatokból
láthatóvá vált, hogy a PA Zrt. metrológiai
szervezete mindkét akkreditált műszaki
területen kiváló eredményt ért el.
Orbán Mihály a lezajlott vizsgálat
kapcsán elmondta, hogy jövőre esedékes
a NAÜ által a sugárfizikai szakterületre
vonatkozó jártassági vizsgálat is, amely
a személyi, illetve technológiai sugárvédelmi dózismérők megfelelő visszavezetettségének ellenőrzésére irányul.
A megelőző években már két ilyen vizsgálaton is eredményesen szerepeltek.
További kiemelt feladat a metrológiai
üzem 2004 óta folyamatos NAT akkreditálásának megújítása. A megváltozott
körülményekhez igazodva az akkreditálás műszaki terjedelmét módosítani kell.
A hazai és a nemzetközi jártassági
vizsgálatokon elért eredmények is bizonyítják azt, hogy a PA Zrt. metrológiai szervezete által kalibrált/hitelesített
mérőeszközök megfelelő pontossággal
és megbízhatósággal működnek a paksi
atomerőműben.
-KV-
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kított eszközrendszert (adatmegjelenítők,
háttér-dokumentáció, a személyzet munkakörülményei), illetve alkalmazhatóságukat
a BESZ veszélyhelyzeti működésében. A
feltételezett eseményben érintett blokkvezénylő személyzetét külön üzemviteli szakembergárda biztosította, az MTK munkájának értékelői csoportját pedig szakterületi
képviselők alkották. Törzsvezetési szinten a
BESZ ellenőrizte a tájékoztatási és riasztási
feladatok teljesíthetőségét is.

Válságkezelési gyakorlat
Az Európai Unió ExTraH elnevezésű kritikus infrastruktúra-védelemmel foglakozó
projektjének keretében háromnapos konferenciának adott otthont a Karbantartó
Gyakorlóközpont (KGYK) szeptember 13-15.
között. A program tárgya a villamosenergia-hálózatok és termelő egységek védelme
a rendkívüli eseményekkel szemben (természeti és civilizációs események), kiemelt
figyelemmel a terrorcselekményekre. A rendezvény második napjára időzített gyakorlaton a résztvevő szervezetek bemutatták
válságkezelési eljárásaikat. Olyan szituációt
modelleztek, amely jelentőségét tekintve
nem csupán a létesítményben és közvetlen
környezetében, hanem országos, illetve uniós szinten is jelentős problémákat okozhat.
A gyakorlás lehetőséget adott a résztvevőknek a veszélyhelyzetek azonosítási, értesítési, elhárítási és védekezési feladatainak
áttekintésére, valamint az együttműködő
szervekkel történő kapcsolattartás ellenőrzésére is. Ezen belül a riasztás gyakoroltatására és a vezetési feladatok átadás-átvételére, a terület kiürítési, felszámolási, irányítási
feladatainak begyakorlására. Az események
láncolata terrorelhárítási, villamoshálózati,
katasztrófa- és további rendvédelmi problémák egymásra épülését szimulálta. A gyakorláshoz a VVP és a Szimulátor Központ
adta az atomerőműves „helyszíneket”, míg
a meghívottak a KGYK-ban kivetítők segítségével és szakemberek magyarázatával figyelték az eseményeket.
A gyakorlatok lezárása után tartott azonnali értékelések alapján mindkét próba
megfelelő minősítést kapott. Részleteket
tartalmazó értékelésüket az együttműködő
szervek és a megfigyelők is elkészítik, mely
alapján a hiányosságok felszámolására intézkedési tervet határoznak meg. A tapasztalatok kapcsán megfogalmazott észrevételek összesítése után további fejlesztéseket
terveznek.
Ezúton is köszönjük a gyakorlatok előkészítésében és a sikeres lebonyolításban
résztvevők együttműködését!
Baleset-elhárítás

16

2011. október

Turbinamonitorozó rendszer felújítása
fotó: Bodajki Ákos

2011-ben az 1.
blokkon
megtörtént a régi
turbinamonitorozó rendszer
felújítása, amely
éves bontásban
a többi blokkon
is meg fog valóPapp Zoltán
sulni. A felújítást
az Emerson Process Management magyar divíziója végezte. A szállító a saját
termékpalettájából CSI 6500 néven futó
rendszert szállított és épített be.
A korábbi turbinarezgés és elmozdulás
mérő rendszer mára elavult, alkatrész
utánpótlása nem volt megoldott. Jelző és
feldolgozó rendszer nem szabványos értéket mutatott, több esetben indokolatlan
jelzést produkált, az eddig alkalmazott
papír-regisztrálós módszer utólag nehezen
volt leolvasható és értékelhető.
Alapvető célként tűztük ki, hogy a jelenlegi mérő rendszert egy ma korszerűnek tekinthető monitorozó rendszerre cseréljük.
Ezzel csökkentve az érzékelő rendszer hibájából adódó téves turbinakiesések számát,
valamint hogy megbízhatóbb és pontosabb
mérési értékeket kapjunk, amelyet különösen indokoltak a teljesítménynövelés kapcsán megváltozott üzemi paraméterek is.
További cél volt, hogy a turbina-generátor
gépcsoportot, mint nagy értékű berendezést nagyobb megbízhatóságú rendszerrel
kívánjuk megóvni egy rezgésnövekedésből
esetlegesen bekövetkező meghibásodástól.
Elvárás volt az is, hogy diagnosztikai információk gyűjtésével, elemzésével tervezhetővé váljon a turbina-generátor gépcsoport
célirányos karbantartása, illetve biztosítsa
a berendezés öregedéskezeléséhez szükséges alapvető állapotinformációkat.
Az átalakított rendszer gyűjti és feldolgozza gépenként a csapágyrezgéseket, a
fordulatszámot a forgórész szögpozícióval
együtt, illetve a nagynyomású és kisnyomású házak abszolút, valamint relatív el-

mozdulását. Méri továbbá csapágyak fémhőfokát, azok elfolyó olaj hőmérsékleteit, a
turbina nagynyomású házának hőmérsékleteit, valamint a gyorszárók fémhőmérsékleteit. A tengelyelmozdulás-mérés 1/1
logikája 3/2 védelemre épülő logikára módosult. Teljesen új mérésként megjelenik
a radiális irányban csapágyakba beépített
érintésnélküli tengelymozgást mérő érzékelő, amely a relatív tengelyhelyzet figyelése (orbit) mellett a csapágyak bebillenését
is monitorozza. Az orbit méréssel a csapágybak méréshez képest sokkal korábban
detektálhatóak a meghibásodási folyamatok, illetve a turbinában bekövetkezett
változások. Összesen egy turbógépről 110,
azaz blokkonként 220 mérést dolgoz fel az
új rendszer.
A rendszerspecifikációk meghatározásánál alapvető filozófiai kérdés volt, hogy
az eddigi amplitúdó alapú rezgésmérésről
át kívántunk térni a sebesség alapú rezgésmérésre. Az átalakított rendszer (lásd az
ábrán) a generátor relétér helységben gyűjti össze a mért adatokat, majd a gyűjtésért
felelős úgynevezett mérőkeret elvégzi a
mérések hihetőség vizsgálatát, illetve
a natív mérési értékeket átváltja dimenzionált mérési értékre. A mérési
értékek, illetve a programozott logika alapján képzi a rendszer a korábbi
„Tengelyelmozdulás növekedés” jel
mellett az új rendszer által most bevezetett „Csapágybak rezgésnövekedés” védelmi indító jeleit. A védelmi
jelek huzalozottan kapcsolódnak a
meglevő turbinavédelmi rendszerhez. Ugyancsak huzalozott formában
szolgálja ki a blokkvezénylői tablójelzéseket is.
A rendszer egyszerre szolgál ki
védelmi és diagnosztikai funkciókat.
Az érzékelőktől érkező jeleket a védelmi oldal fogadja, majd a jelek egy
optócsatolón keresztül érkeznek meg
a diagnosztikai oldalra. A mérési értékeket oldalanként külön-külön fel-

dolgozó egység dolgozza fel és külön-külön
Ethernet alapú redundáns kommunikációs
úton juttatja el a célállomásaik felé. Ezzel
a megoldással a diagnosztikai oldal teljes
mértékben visszahatás-mentes a védelmi
oldal irányába, ez által növelve a megbízhatóságát. A hálózat tervezésénél kiemelt
figyelemmel voltunk a blokkok teljes függetlenségére, azaz minden blokk teljesen
autonóm üzemmódban működik egymáshoz képest.
A védelmi oldal szolgálja ki információval a BSZG-t, valamint a vezénylőben
turbinánként kiépített sémamegjelenítő
PC-ket is (korábbi papiros regisztrálókat
váltotta ki), amelyek a könnyebb kezelhetőség miatt érintőképernyős felépítésűek.
Elsődleges feladatuk a pillanatnyi mérési
értékek megjelenítése számszerű és bargraph-os formában is, illetve 24 órás trendeket képes mutatni minden mért értékről.
Másodlagos funkciói az irányítástechnikai
személyzet felé a hibadiagnosztizálás elősegítése. Azaz képes megjeleníteni a rendszer számos hibáját, úgy mint konkrét érzékelő-, mérőkártya-, rack-, betáplálási- és

kommunikációs hibák. Így a fellépő hibák
esetén az irányítástechnikai személyzet
már jó támponttal rendelkezik a hiba feltárásához és elhárításához.
A diagnosztikai oldal szolgálja ki a monitorozó rendszer központi adatgyűjtő
szerverét, amely 10 évnyi adatot képes eltárolni és egyben adatokat biztosít a diagnosztikai munkaállomásnak.
A rendszer kiépítése nem önálló irányítástechnikai munka volt, bekapcsolódott
az átalakításba a gépész és villamos szakterület is. A sikeres munkáért ez úton szeretnék köszönetet mondani az irányítástechnikai műszaki osztály és jómagam nevében
a turbina és forgógép karbantartó osztály,
a turbina osztály, a gépész műszaki osztály, irányítástechnikai műszaki osztály,
a biztonsági rendszer osztály, a digitális
rendszerek osztály, a villamos karbantartó
osztály, a villamos üzemviteli osztály, a villamos műszaki osztály és a diagnosztikai
csoport azon munkatársainak, akik részt
vettek a felújításban.
Papp Zoltán vezetőmérnök

Generációk az üzemvitelen
A régi időkben még megszokott volt, hogy egy-egy hivatás
apáról fiúra szállt, manapság azonban nem sok ilyet láthatunk. A paksi atomerőmű több évtizedes működésének hála,
most mégis átvehetik a családtagok egymástól a stafétabotot, nem ritkán hosszú évekig egymás mellett dolgozva.
Ezt a hagyományt követte a Pálfalvi család is, akik immáron
három dolgozót adtak az üzemviteli igazgatóságnak. A családfő, Pálfalvi Gyula 1984-ben került az atomerőműbe, ekkor költözött át családjával Paksra, majd később Dunaszentgyörgyre.
Akár azt is mondhatnánk, hogy a vérében van ez a munka,
hiszen korábban az oroszlányi hőerőműben dolgozott – édesapja nyomdokait követve. Az atomerőmű turbina osztályán
annak rendje és módja szerint végigjárta a ranglétrát. Gépészként kezdte a pályafutását, majd sok-sok évvel később, 2007ben szolgálatvezetőként vonult nyugdíjba. Két különböző erőműben szerzett tapasztalattal a háta mögött azt vallja, hogy
munkája során leginkább az a bámulatos technikai fejlődés
nyűgözte le, amelynek az elmúlt évtizedek alatt a szemtanúja
lehetett. Bár mindvégig három műszakos munkarendben dolgozott, gyermekeit mégis nyugodt szívvel bátorította, hogy
kövessék példáját. Fiai eredetileg más-más szakmát sajátítottak el, mostanra mindketten megtalálták helyüket az erőmű
üzemviteli igazgatóságán, édesapjuk egykori munkahelyén.
Legidősebb gyermeke, Pálfalvi Viktor vezető elektrikus a
villamos üzemviteli osztályon. Az atomerőműben töltött egy
évtized után még mindig kiemelkedően jónak tartja a munka-

helyi légkört és az őt körülvevő kollégákkal való kapcsolatát.
Emellett azon kevesek közé tartozik, akik a műszakos életformának is inkább az előnyeit, mintsem a hátrányát látják. Ebben talán annak van a legnagyobb szerepe, hogy egy csaknem
ötéves kisfiú büszke apukája. Szabadidejének jelentős részét
éppen ezért igyekszik családjával, otthonukban eltölteni. Mint
a családi házban élők többségét, a kert és a gyümölcsfák őt is
mindig ellátják munkával a ház körül. És mivel a család legifjabb tagja lassan megkezdi iskolai tanulmányait, úgy tervezi,
hogy régi célkitűzésének eleget téve, fiával együtt majd ő is
elsajátítja az angol nyelvet.
A testvérpár fiatalabbik tagja Pálfalvi Gábor, a turbina osztályon dolgozik, mint édesapjuk egykoron. Pár évig ráadásul

még munkatársak is voltak. Először faipari szakmát tanult,
majd fémipari végzettséget is szerzett, hogy pályafutását az
atomerőműben folytathassa. Faipari szakmájával egy teljesen más világból indult, azonban a sokévi tanulásnak hála,
átképezte magát a fémipar irányába. Gépésztechnikusi végzettségével került az atomerőműbe, mára pedig turbinaoperátorként erősíti a munkahelyi kollektívát. Éppen ezért számára az erőmű elsősorban a további fejlődés lehetőségét jelenti.
A Dunaújvárosi Főiskola hallgatójaként a tanulás továbbra is
meghatározó része lesz életének. Bátyjához hasonlóan ő is a
barátságos hangulatot értékeli különösen sokra a munkahelyén. A továbbtanulás és a munka mellett azért mindig sikerül időt szakítania arra, hogy szenvedélyének, a vitorlázásnak
hódoljon.
A testvérpár tehát hiába indult eltérő utakon, végül mindketten az üzemvitel területén helyezkedtek el. Édesapjuktól
azt tanulták, hogy ha valaki nyitott az újdonságokra és érdekli a technika világa, akkor az erőmű a lehetőségek végtelen
tárházát jelentheti, hosszú távú, biztos megélhetést nyújtva
a családjaiknak. Miután pedig befejezték a munkával töltött
éveket, megbecsült emberként vonulhatnak nyugdíjba. Pálfalvi Gyula most éppen azt bizonyítja be fiainak, hogy az igazi élet csak ezután kezdődik! Vízitúrák, horgászat, vitorlázás,
nyúltenyésztés és persze rengeteg játék az unokával. Igazán
méltó megkoronázása ez a hosszú évtizedek kemény munkájának.
–csa–
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Eseménydús időszak a tűzoltóink mögött
A szeptember igencsak aktívan telt az atomerőműves tűzoltók számára. Alighogy
maguk mögött tudták az augusztus végi csopaki mentős versenyen való sikeres szereplést, szeptember 9-én megyei szakmai versenyen, 12. és 16. között egy nemzetközi
gyakorlaton, 17-én pedig a létesítményi tűzoltóságok szakmai versenyén vettek részt.

A megyei versenyről
Szeptember 9-én Kölesden, a polgári védelmi bázis területén rendezett szakmai
versenyt Tolna megye tűzoltóságai számára a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság. A résztvevő megyei hivatásos
és önkéntes tűzoltók mellett az atomerőmű létesítményi tűzoltóság lánglovagjai
is képviseltették magukat, csapatonként
hat-hat fővel, különböző kategóriákban.
A korábbi versenyekhez képest anynyiban szolgált újdonsággal az idei, hogy
immár a tűzoltóságok megelőzési területén dolgozó hivatásos állomány is öszszemérhette tudását egy elméleti teszt és
egy hatósági hiányosságfelmérő gyakorlat
keretében. A tűzoltási szakág irányítói és
beosztotti állományának az elméleti tudást
felmérő teszt megírása után gyakorlati feladatként labirintus jellegű, részfeladatokkal nehezített akadálypályán kellett átküzdenie magát, teljes egyéni védőeszközben
(légzőkészülék, bevetési ruha, csizma,
sisak, kesztyű). A gépjárművezetői beosztást ellátó versenyzőkre elektronikus
KRESZ-teszt és egy rutinpályán végrehajtandó vezetési gyakorlat várt.
Az erőmű csapata az összesített eredmények alapján I. helyezést ért el. A csapat
tagjai voltak Szabó Tamás, Váncsodi Tibor, Farkas József és Wolf István beosztott tűzoltók, Cseh János gépkocsivezető
és Pesztericz Rajmund irányító. A gépjárművezetők között Cseh János a III. helyet
szerezte meg, míg a beosztott tűzoltók kategóriájában Szabó Tamás I. helyet, az irányítók kategóriában Pesztericz Rajmund
szintén I. helyet vívott ki magának.

A nemzetközi gyakorlatról
Az atomerőmű tűzoltói is tagjai voltak annak a magyar kutató-mentő csapatnak,
amely 2011. szeptember 12-én indult útnak a lengyelországi Podkarpackie régióban lévő Nowa Deba településre, hogy az
„EU Carpathex 2011” elnevezésű ötnapos
komplex nemzetközi katasztrófavédelmi
gyakorlaton képviselje hazánkat.
Az erőműves csapatot Schreiner István kárelhárítási és műszaki mentési vezető, mint csapatvezető mellett Szintai
László, Pesztericz Rajmund, Szabó Tamás, Váncsodi Tibor, Farkas József, Wolf
István és Cseh János erősítette.
A több színtéren zajló, főként a vegyi,
biológiai, radiológiai és nukleáris típusú
fenyegetettségre alapozott gyakorlatra a
23 fős magyar katasztrófavédelmi csapat a felszerelések, eszközök mellett két
mentőkutyát is magával vitt. A résztvevők
száma meghaladta az ezer főt. A gyakorlaton Lengyelország, Szlovákia, Csehország,
Ukrajna és Magyarország mellett részt
vettek az Európai Unió szervezeti is.
Az első szimulációs gyakorlatban az
alapfeltételezés szerint egy város pályaud-

vara közelében futballszurkolókat szállító
személyvonat veszélyes anyagot szállító
tehervonattal ütközött. A személyvonat
450 főnyi utasa közül hárman meghaltak
és nyolcvanan megsérültek. A szállított
veszélyes anyag olvasztott kén és peszticid
volt, amelyek több vagonból szivárogtak.
A lengyel hatóságok a magyar veszélyhelyzeti felderítő csoport segítségét kérték.
Egy másik terepgyakorlat alkalmával
a magyar mentőcsapatot egy ipartelepen
kialakult káreseményhez riasztották. Itt
a magyar katasztrófavédelmi mentőcsapatnak egy a gázrobbanás következtében
megrongálódott, többemeletes épületcsarnok romjai között kellett sérültek
után kutatva átvizsgálni a helyszínt.
A magyar csapat újabb riasztást kapott
egy vonatbalesethez és egy komplex káreseményhez. Az
utolsó napon rendezett bemutatón
egy szurkolókat
szállító vonat ütközött össze egy
veszélyes anyagot
szállító tehervonattal. A magyar
csapatnak a szervezők központi
szerepet
adtak,
hiszen a gyakorlat
indítását a tűzoltó
alegységnek kellett megkezdeni,
kik a személyszállító vonathoz két védősugarat szereltek, és elvégezték a veszélyes
anyag kijutásának lehatárolását.
A gyakorlat záró rendezvényén az
EU-biztos dicsérő okleveleket adott át a
csapatok vezetőinek és kiemelte a gyakorlatok és komplex veszélyhelyzetekre való
felkészülés fontosságát.

Létesítményi tűzoltók
Flórián-kupája
Szeptember 17-én Dunaújvárosban a létesítményi tűzoltók számára rendezett XV.
Flórián-kupán mutatta meg ügyességét,
szakmai felkészültségét az Atomerőmű
Tűzoltóság csapata. Az országos versenyt
azzal a céllal szervezték, hogy lehetőséget
adjanak a létesítményi tűzoltók rendszeres
találkozására és versenyzés formájában
történő erőfelmérésére.
Az értékelés az elért időeredmények
alapján, versenykategóriánként és csapat-létszámonkénti bontásban, főfoglalkozású és a nem főfoglalkozású tűzoltóságok
szerint történt. A tűzoltókra kismotorfecskendő-szerelés, ügyességi versenypálya
leküzdése és fali tűzcsapszerelés várt. Az
atomerőmű tűzoltói kimagasló eredményt

értek el a versenyen, hiszen valamennyi
versenyszámot megnyerték, és így a főfoglalkozású létesítményi tűzoltók körében
elnyerték az összesített verseny I. helyezését.
Lovásziné Anna
Fotók: Atomerőmű Tűzoltóság

fotó: Bodajki Ákos

A frissüzemanyag-tároló helyiségek leázásának megszüntetése
A paksi atomerőmű friss fűtőelemek tárolására szolgáló, A407/I-1 és A407/II-2 jelű helyiségeiben több alkalommal észleltek leázást a helyiségek födéme felől. Ennek nyomán a műszaki
igazgatóság projekt főosztályán (pfo) egy projektet létesítettek a probléma elhárítására. A frissüzemanyag-tároló helyiségek leázásának megszüntetéséről az illetékes szakember, Salamon
Gábor projektvezető adott átfogó tájékoztatást lapunk olvasói számára.

– Mi az oka a leázásoknak?
– A friss üzemanyag tárolására szolgáló helyiségek
felett az A625/1-1 és az A625/2-2, valamint az A625/3-3 és
az A625/4-4 jelű, ABOS 3 besorolású irányítástechnikai
helyiségek vannak. A vizsgálatok megállapították, hogy
a leázást az ezekben a helyiségekben található technológiákból kikerülő víz okozza.
– Milyen speciális szempontot jelent az, hogy a
leázó helyiségekben nukleáris anyagok tárolása történik?
– A frissüzemanyag-tároló helyiségekben alapvető
kritérium a szubkritikusság biztosítása. Ebből fakadóan
a tárolónak meg kell felelnie az első osztályú tárolókra
vonatkozó követelményeknek, azaz meg kell akadályozni a víz tárolóba jutását, mert az befolyásolhatja a kazetták szubkritikusságát.
– Milyen műszaki megoldást dolgozott ki a projekt
a leázások jelentette probléma kezelésére?
– A megoldást a kapcsolódó eseménykivizsgálási
jegyzőkönyvben előírt műszaki-gazdasági elemzés keretében dolgoztuk ki. Ez alapján a teljes vízmentességet
rozsdamentes acéllemez padlóburkolat készítésével lehet
elérni az A625/1-1 és A625/2-2, valamint az A625/3-3 és
A625/4-4 jelű helyiségekben. Ez a kialakítás tökéletesen

megakadályozza a vízbejutást az alattuk elhelyezkedő
üzemanyagtárolók födémén keresztül.
– Létezik-e valamilyen egyéb különleges szempont,
amit figyelembe kell vennetek a tervezés, illetve kivitelezés során?
– Az A625/1-1 és A625/2-2, valamint az A625/3-3 és
A625/4-4 jelű helyiségekben távadó állványok és villamos kapcsoló szekrények találhatók. Üzemeltetői elvárás, hogy ezek a berendezések az átalakítás során és azt
követően is a helyükön, pozícióban maradjanak. A kivitelezés idejére a berendezések megfelelő alátámasztásával biztosítható a padlóhoz való hozzáférés.
– Gondolom, az, hogy feszültség alatt levő berendezésekről van szó, még inkább bonyolítja az átalakítás
megvalósítását. Milyen többletkövetelményt támaszt
ez a körülmény?
– Abból, hogy feszültség alatt levő berendezések környezetében folyik majd a kivitelezés, az következik, hogy
különös gondossággal kell eljárni a munkavédelmi, illetve érintésvédelmi feltételek biztosításakor.
– Milyen atomerőműves szervezetek vesznek részt
az átalakítás projektfeladataiban?
– A döntéselőkészítő anyagot az építészeti osztálytól
(épo) vette át a pfo. A beruházás megvalósítását – a ter-

veztetést, az engedélyeztetést és a kiviteleztetést – teljeskörűen a pfo végzi, illetve koordinálja.
– Milyen alvállalkozók bevonásával valósulnak
meg a kapcsolódó tervezési és kivitelezési munkák?
– A tervezési
és a kivitelezési
munkákra a PA
Zrt. versenyeztetési szabályzata
– és a kapcsolódó egyéb előírások – alapján választottuk ki a megfelelő vállalkozókat. A kiviteli tervet a
Gépkar Kft. készítette. A kivitelezést az OVIT Zrt. fővállalkozásában a Trade Kontakt Kft. és a Pakett Kft. végzi,
előbbi a padlólemezelési szerkezeti munkákat, utóbbi a
kapcsolódó építészeti munkákat biztosítja.
– Milyen ütemezésben készül el az átalakítás?
Mennyire kötődik a főjavítási időszakokhoz?
– A padlóra kerülő lemezelési munkáknál nagy
mennyiségű hegesztési varrat készül. A hegesztési munkák a helyiségekben lévő távadók működésére káros kihatást gyakorolhatnak, ezért az volt az üzemeltető kérése
felénk, hogy a hegesztési munkákat az adott blokkhoz
tartozó főjavítások alatt, s ne üzemelő berendezések
mellett végezzük. A rövid főjavítási időszakokhoz kapcsolódó munkavolumen miatt az előkészítő munkákat
(raszterezés) és a kapcsolódó befejező munkákat (ilyen
például egyebek mellett a bevonatjavítás) a főjavítási időszakokon kívül fogjuk elvégezni.
Prancz Zoltán
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fotó: Bodajki Ákos

A 2-3-4. blokki üzemidő-hosszabbítás
beadványozás támogatása az AS6 segítségével

fotó: Bodajki Ákos

Lacza Zoltán

A paksi atomerőmű üzemidő-hosszabbítása (üh) jövőnk meghatározó eleme. Ennek megfelelő szintű kiszolgálása előfeltétele a sikeres engedélyezésnek. Küszöbön áll az 1. blokki
üzemidő-hosszabbítási engedélykérelemi beadvány benyújtása. Az 1. blokki beadvány támogató rendszere az MDM adatbázis, amit a PassPort előtétrendszereként hoztak létre, a műszaki adatok megfelelő szinten történő betöltéséhez.

Az AS6-ra való átállás során a műszaki adatkezelés átkerült az új rendszerbe,
ezzel együtt megjelent az az igény, hogy
a beadványozás közvetlenül a validált,
a hatóság által elfogadott rendszerből
történjen. Ehhez vizsgálni kellett, hogy
az AS6 képes-e ellátni ezt a feladatot. A
kérdés nem csak az volt, hogy az üh-hoz
szükséges adatok riportolhatók-e a rendszerből, hanem az, hogy az adatokat előállító folyamatok AS6 alapon működtethetők-e. Ezzel elérhető, hogy a szükséges
adatok az AS6-ban álljanak elő. Törekedtünk kihasználni, hogy az AS6 jónéhány
olyan kihasználatlan funkcióval bír, melyek alkalmasak az üh kiszolgálására és
használatba vételük nem jár magas költséggel.
A vizsgálat alapja az üzemidő-hosszabbítás négy fő eleme: az öregedéskezelés
(ÖK), a karbantartás hatékonyság monitorozás (KHM), a berendezés környezeti
minősítés (BM) és a tervezési alap rekonstrukció (TAR) volt. Kiegészítésként
a szintentartási programok (SZINT) is
a terjedelem részévé váltak. A tavalyi év
őszén lezajlott az a vizsgálat, ami igazolta
a funkciók AS6-os megvalósíthatóságát.
A munka támogatására projekt alakult, amiben a fenti öt témakört egy-egy
munkacsoport képviseli, valamint további három egészíti ki a munkát: a terjedelem riportolás (TERJ), ÜH dokumentáció
kezelés (ÜHDOK), valamint a műszaki
adatkezelés folyamat kidolgozása (MA).
A projekt tevékenysége során kidolgozták a tevékenységek támogatásához
szükséges informatikai fejlesztések funkcionális terveit, valamint módosították
a tevékenységeket szabályozó eljárásrendeket.
A megalakult projekt szponzora Süli
János vezérigazgató helyettes. míg a projekt felügyeletét Pekárik Géza műszaki
igazgató biztosítja. A program vezetője
Lacza Zoltán informatikai szolgáltatásvezető, szakmai koordinátora Kamondi
Ferenc műszaki főszakértő. A munkacsoportokat Baranya Sándor, Németh
András Ferenc, Straubinger József, Szutor János, Tuza János, Wolf Gábor és
Weisz Pál vezetik.

Az informatikai fejlesztéseket a cégcsoport szintű informatikai szolgáltató,
az MVMI fogja kivitelezni. A munkát tanácsadó cégek, az IDS Scheer Hungária
Kft. és a BCA Hungary Kft. támogatják. A
BCA az AS6 rendszeroldali funkcionális
és adatmigrációs tervezési feladatokat látja el, az IDS pedig a kapcsolódó eljárásrendek illesztését végzi az új, AS6 alapokra.
A következőkben bemutatjuk az egyes
munkacsoportok által végzett tevékenységeket:
ÖK: A különböző szakterületeknél keletkező öregedéskezelési adatokat egységesen az AS6 rendszer fogja össze, mely

biztosítja a berendezések öregedési folyamatainak monitorozását. Folyamatot és
riportot egyaránt fejlesztik az AS6 rendszerben. Ennek célja a berendezéseknél
kijelölt romlási helyeken fellépő romlási
folyamatok értékelése. Ezáltal átfogó kép
adható a berendezések öregedéskezelt
állapotáról a berendezés-felelősök, a menedzsment és a hatóság számára.
KHM: A KHM feladata a rendszerek
és rendszerelemek funkcióellátásának
monitorozása az atomerőmű teljes életciklusa alatt. Kialakítjuk az elektronikus tesztelési és az elektronikus naplózó
rendszert, melyek adatainak az AS6 rendszerbe csatolását valósítjuk meg a munka
során. Ezen adatok konfigurációkezelési

és karbantartási tevékenységek támogatására szolgálnak.
TERJ: A terjedelem megjelenítés során
az üh beadványozáshoz szükséges – az 1.
blokknál alkalmazott – riportokat terveztük meg az AS6 rendszerre alapulva.
BM: A berendezések környezeti minősítéssel kapcsolatos, jelenleg az MDM
rendszerben található funkciók integrálódnak az AS6 rendszerbe. A tevékenység
során elemeztük az adatokat és a valós
folyamati igényeket, ezek alapján az AS6
rendszerben egy, az eddiginél bővebb
funkcionalítású és nagyobb adatbiztonságot jelentő megoldást alakítunk ki.
TAR: A projekt munkája során az AS6
rendszerbe kerülnek az építész szakterület VBJ-ben szereplő tervezési alap adatai,
amelyek hatósági riportolhatósága és karbantartása válik megoldottá.
SZINT: A munkacsoport elemezte az
MDM-ben lévő adatokat, és funkciókat és
ezek alapján javaslat készült az AS6 rendszerbe integrálásról. A megoldás itt is egy
átfogóbb és nagyobb adatbiztonságot jelentő működést von maga után, ezáltal is biztosítva a hatékonyabb erőforrás-tervezést.
ÜHDOK: A TKO201 Élettörténeti dokumentációkezelés eljárásrend folyamat
biztosítja, hogy minden élettörténeti dokumentum kezelve legyen a PA Zrt. folyamatai szerint. Az üh támogatásához
szükséges dokumentumok kiemelten
kezelendőek, ezért újra megvizsgáltuk,
hogy szükség van-e módosításra. Megállapítottuk, hogy a folyamat jó, fejlesztés nem szükséges. Informatikai oldalról
az AS6-ban (EDMS-ben) a TKO201 M01
Dokumentációs mátrix szerinti konfigu-

ráció, illetve a hozzá kapcsolódó EDMS
dokumentumtároló biztosítja a hátteret.
MA: A projekt részeként elkezdődött
a műszaki adatkezelési folyamat kidolgozása, a későbbiekben elkészítendő PA Zrt.
eljárásrend alapjainak lerakása. Ennek
kapcsán az adatkezelés fő gerincét képező folyamatok feltérképezését tettük meg
az AS6-ban kezelt adatok szempontjából.
A tevékenység eredményeként előálló eljárásrend pontosan szabályozni fogja
az AS6 használatával működő műszaki
adatkezelési folyamatot. A téma bonyolultsága és szerteágazása miatt ez egy
hosszú út első, de igen fontos lépése.
Lacza Zoltán
szolgáltatásvezető

Szoftvertechnológiai
fórum

Az NJSZT Újklub (IEEE CS-NJSZT Fórum) Szoftvertechnológiai Fórumán két
rendkívül érdekes előadást hallhattunk
2011. szeptember 12-én a BME Informatika épületében.
Elsőként egy neves külföldi előadó, Mary Show,
a
Pittsburgh-i
Carnagie Mellon
világhírű profeszszora „Új kihívások
a szoftverfejlesztés
területén” címmel
tartott előadást. A
nem számítógépes szakemberek által fejlesztett rendszerek használata egyre inkább terjedőben van. Mivel ezek jobbára
nagyméretű, heterogén rendszerek, így
minőségbiztosítása, tesztelése, üzemeltetése komoly kihívást jelent.
A Nemzeti Technológiai Platformok
az érintettség okán korábban sorra bemutatkoztak a fórum keretein belül. Így a
Networked European Software and Services Initiative (NESSI) és az ÉletVIteli Technológiák és Alkalmazások (eVITA) már
szerepeltek korábban. Most a Mobilitás
és Multimédia Platformon (MMPlatform)
volt a sor.
Málnay Barnabás,
az MMPlatform
Koordinációs Iroda igazgatója ismertette kutatási
tervét és az első
eredményeket
„Kitörési pontok
és innovációs infrastruktúra-fejlesztés” címmel. Elsőként létrehozták
az együttműködési keretrendszert az
MMPlatform és a 68 tagú MMKlaszter
között. Meghatározták a fejlesztendő területeket, ahol helyzeti előnyünk van a világban. Ezek többek között az algoritmus
és mesterséges intelligencia, az adat- és
szövegbányászat, a képalkotó technológiák, a navigációs szoftverek, a 3D vizualizáció, a mobil rendszerek és az ajánló
rendszerek.
gyulai
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Paksi Atomerőmű Szabályozás Információs Rendszer – 1. rész
A Paksi Atomerőmű Szabályozás
Információs
Rendszer (PASZIR)
rövid ismertetésével szeretnénk közérthetőbbé tenni
annak felépítését,
működési elvét, valamint útmutatást és
segítséget nyújtani a rendszer hatékonyabb használatához. Tekintettel a téma

1. ábra
összetettségére két részletben adunk erről ismertetést újságunkban. Az információs rendszerrel kapcsolatban Kajári
Attilától, a minőségirányítási és működésfejlesztési osztály műszaki főszakértőjétől kaptunk tájékoztatást.
A paksi atomerőmű szabályozási rendszerében kezelt Működési Modell 15 főfolyamatból, azon belül 129 folyamatból áll.
A kezdőfelület menüsorában található
a végrehajtási dokumentumok menüpont,
melyben a Működési Modell a négy alrendszer vetületében (felügyeleti, gazdálkodási, irányítási, termelési) alrendszer,
főfolyamat, folyamat bontásában (1. ábra:
A működési modell a négy alrendszer vetületében) szerepel. A struktúra legalsó
szintjén található a folyamat leírása (eljárásrend) és a hozzá tartozó dokumentum
(végrehajtási utasítás, melléklet, nyomtatvány, kivonat). A dokumentum kódja
egyben utal a szabályozás struktúrában elfoglalt helyére, típusára, verziójára is (pl. a
FSU201_ELJ_V4_0.doc esetében: F – fel-

ügyeleti tevékenység, SU – Sugárvédelem,
ELJ – eljárásrend, és a 4-es verziója érvényes). A végrehajtási dokumentumokra
vonatkozó összesítő információkat a PASZIR kezdőlapján lévő általános információk között találjuk, melyek közül a „Folyamatok összesítője, a jelenleg
érvényes folyamatok kötelezettségeit és verzió szerinti állapotát
mutatja. Végigtekintést és különféle szűrési feltételek (folyamatgazda, verziószám stb.) szerinti
keresést tesz lehetővé ez az öszszesítő táblázat, amely minden
folyamatmódosítást követően
frissül. Ugyancsak itt található
„AR/FF/FO_struktúra elemei,
felelősei”, amely a folyamatok és
a hozzájuk tartozó felelősök kapcsolatát mutatja.
Egy-egy folyamatot érintő
változásról a munkavállalók a
Társasági Portál Rendszer felületen közzétett hírből, illetve a módosítások összesítőjeként ismert „Folyamatmódosítások
változásismertetője-2011” dokumentumból értesül(het)nek.
Amennyiben ismerjük az általunk
keresett dokumentum típusát – végrehajtási utasítás, melléklet, nyomtatvány,
kivonat –, úgy célszerű a keresési mezőben ezt megadni (2.
ábra: pirossal jelölt
menüablak).
Így
hatékonyan tudjuk
szűkíteni a találatok
számát. Ha a link címében szerepel az
„Archív dokumentumok” könyvtár,
akkor az a dokumentum már nem
érvényes. A kivonat
gyakorlatilag az eljárásrendből a külső

beszállítókra vonatkozó tudnivalók, ami a
felkészülésüket is segíti és az atomerőmű
honlapjáról elérhető. Kívánatos lenne,
hogy a keresés mezőben összetettebb keresési szempontokat is meg lehessen adni,
melynek eredményeképpen a találatok

bontva láthatjuk (pl. FSU-sugárvédelem,
IER-erőforrásgazdálkodás). A gördítő sín
használatával a folyamatábrákon belül a
„Diagram Report” kijelölésével további
információkat kaphatunk (pl. a tanfolyami képzés az erőforrás-gazdálkodáshoz

2. ábra
száma jelentősen csökkenne.
A PASZIR kezdőlapjáról érhető el az Integrált Működés Modell felülete is (belépés
a 2. ábrán kék színnel jelölt parancsikon
használatával lehetséges), ami a közvetlen
modellkörnyezetbe nyújt betekintési lehetőséget.
A bal oldali mezőben (3. ábra: pirossal jelölt menüablak) a folyamatokat le-

tartozik, az IER302 azonosítást kapta,
folyamatgazda Kiss István). A kapcsolódó dokumentumok mezőn belül találjuk
a tevékenységet szabályozó dokumentumo(ka)t (IER302_ELJ_V01.doc), amit
kattintás után meg is tekinthetünk. A tevékenységekhez hétféle felelősségi szerepkör tartozik (végrehajt, koordinál, tervez,
irányít, ellenőriz, dönt, jóváhagy).
BR

3. ábra

Információbiztonsági Irányítási Rendszer (IBIR)
kiépítésének feladatai
Jelen világunk kapcsán talán az
egyik leggyakrabban használt jellemzés, hogy az „információs társadalom” világában
élünk, annak minden pozitív és árnyoldalával együtt.
Társaságunknál 2010-ben kezdődtek meg az előkészületek az IBIR kiépítésére és e munka előkészítő szakaszának eredményeként október elsejétől életbe lépett
az Információbiztonsági Szabályzat (IBSZ). Ennek apropóján kérdeztük Puskás Lászlót, mint az IBSZ készítőjét.
– Kezdjük egy bevezető kérdéssel, mit is jelent az információbiztonsági rendszer?
– Az információbiztonsági rendszer fő feladata a működésünk során keletkező adatok, információk bizalmasságának, sértetlenségének, rendelkezésre állásának egyidejű
fenntartásához szükséges feltételek szisztematikus biztosítása. Ehhez egy olyan szabályozási rendszert kell kialakítani,
bevezetni, amelynek működtetésével biztosítható, hogy az
adatok, információk, vagy azok adathordozón megjelenő leképezése csak az arra feljogosítottakhoz juthassanak el. Az
adatok, információk korrektek, és mindig elérhetőek legyenek, amikor szükségünk van rájuk. Az adatok, információk
megjelenése nagyon sokféle lehet – irat, rajz, fénykép, hangvagy képfelvétel, a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzőket (pl. ujj- vagy tenyérnyomat) tartalmazó adatbázisok stb. De nagyon fontos tárgya az IBIR-nek maga az ember,

aki az általa birtokolt ismereteket, adatokat, információkat a
fejében tárolja és a legváratlanabb szituációkban végez adatkezelést azokkal. Nyilvánvaló, hogy az adatok, információk,
információhordozók érzékenységi besorolásának, a fenyegető kockázatoknak megfelelően kell azok kezelési módját
meghatározni, kialakítani.
– Az IBIR kiépítése milyen lépésekben valósul meg?
– Az eddigi előkészítés során lezajlott egy, a kiindulási
helyzetet rögzítő információbiztonsági helyzetfelmérés, utána az információbiztonsági felelősök képzése, és többkörös
társasági egyeztetés után október 1-től kiadták az IBSZ-t. A
következő lépésben tételesen fel kell mérni a társaság adatvagyonát, azok adathordozóit. El kell végezni azok kockázatértékelését, meg kell határozni a szükséges kockázatkezelési
módokat. Ezzel párhuzamosan, részben a kockázatkezeléssel kapcsolatos feltételeket, funkciókat be kell építeni a már
meglévő folyamatainkba. Magának az IBIR-nek a működtetési feltételeit is szabályozni szükséges.
– Visszatérve az IBSZ-re, milyen eredmények várhatók a
bevezetésétől?
– Fontos rögzíteni, hogy az IBSZ nem valami csodagyógyszer, azonnali, mindent megoldó hatásokkal! Viszont keretbe
foglalja azt a nagyon széleskörű elvárás-rendszert az információkezelés terén, amit a működésünk során ki kell elégítenünk. Rendszerbe foglalja a már ma is meglévő és működő,
a témakört szabályozó eszközeinket. Bevezeti a kapcsolódó

fogalomkészletet és szerepköröket. A legfontosabb mégis a
figyelemfelhívás! Azt várjuk, hogy az IBSZ megismerésével a
kollégák szembesülnek az információbiztonság problematikájával, a mindennapi kockázati kitettségünk mértékével és
formáival. A munkájuk során – a szabályzatban leírtak mentén – sokkal tudatosabban viszonyulnak az információkezelés biztonsági eszközeihez.
– Honnan tájékozódhatunk az IBIR kialakításának következő lépéseiről?
– Az IBSZ megjelenésétől eltelt rövid idő alatt kapott
visszajelzések mind azt mutatják, hogy nagyon élő, sokakat
érintő és jelentős érdeklődést kiváltó témakörről van szó.
Éppen ezért az IBIR további feladatainak támogatására kialakított SharePoint felület kezdőlapja egy általános, mindenki által elérhető tájékoztató oldal, ahol az elkészült IBSZ-hez
kapcsolódó tájékoztatási, oktatási anyagok is megtalálhatók.
Az oldal a portál nyitó oldaláról lesz elérhető a Témakínálat/
Projektek között. A munkacsoport oldal az IBIR kialakításában résztvevők számára szolgál csoportmunka felületként,
elérése jogosultságfüggő.
Biztos vagyok ugyanakkor
benne, hogy az IBSZ végrehajtási elemeinek fejlesztése
kapcsán még az Atomerőmű
újság hasábjain is folyatni
fogjuk a témát!
SJ
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Hogyan töltik napjaikat az atomerőmű nyugdíjasai?

Törzsgárdatagsági
elismerések
2011. szeptember
10 éves
Szekeres Ákos
huig hufo jlo rekö

2001. 09. 10.

Roszik Máté Attila
big minfo avo

2001. 09. 03.

Zsók Gergely
üvig üvfo ro

2001. 09. 05.

Kerekes István
üvig üvfo to

2001. 09. 05.

Koczák István
üvig üvfo to

2001. 09. 05.

Kern Ferenc
üvig üvfo kto

2001. 09. 10.

Hanol Ferenc
mig nufo feo

2001. 09. 03.

Bencze Imre
gig logfo

2001. 09. 03.
20 éves

Jobbágy Gyula
big bifo übo

1991. 09. 05.
30 éves

Néber Tibor
mig rtfo épo

1981. 09. 14.

Farkas Tamás
kaig üffo bro

1981. 09. 21.

Wolf György
gig gkfo kgo

1981. 09. 22.

Bernáth Zoltán
gig logfo bszo

1981.09.28.

– Férjemet 2009-ben veszítettem el.
Vele Balatonfüreden, a REKÖ-ben szoktunk üdülni, ahova alkalmanként az
unokáinkat is magunkkal vittük. Domboriban most vagyunk először, de ez a
pár nap, amit eltöltöttünk, nagyon jól
telt. Az unokáim hamar feltalálták magukat, kedvelik
ezt a kellemes környezetet,
és újdonság számukra a
faház is. Véleményem szerint a pihenőtelep minden
korosztály számára kiváló
nyaralóhely. Nagyon jó a
levegő, kényelmes az elhelyezés, az ellátás minőségben és mennyiségben is
megfelelő.
– Az erőműben melyik területen
dolgoztál?
– 1985. december 19-én kerültem a
Paksi Atomerőmű Vállalathoz. A szolgáltatási osztályon először takarítónőként,
majd 1995-től az ásványvizes raktárban
dolgoztam. Hozzám tartozott az üveges ásványvíz rendelése, a területekre
történő kiadása, a szállítás ütemezése, a
kapcsolódó összesítések elkészítése, elszámolása és egyéb adminisztrációs fel-

adatok végzése. 2007. augusztus 15-én
lettem nyugdíjas.
– Hogyan telnek napjaid?
– A család a legfontosabb az életemben, de így volt ez a férjem halála előtt is.
Egyik lányunknál egy, másiknál pedig
három lányunokám van. Ők is Pakson
laknak, napi kapcsolatban állunk, gyakran jönnek hozzám. A lányaimtól és az
unokáimtól sok szeretetet kapok, ez segít
át minden nehézségen. Természetesen nekik is megvan a napi teendőjük, a szülők
dolgoznak, a gyerekek iskolába járnak, és
én is lefoglalom magam. A lakótelepen
egy kétszobás lakásban lakom. Nagyon
szeretek kézimunkázni, gobelinezni és
az unokáimnak ruhákat varrni. Büszke
vagyok arra, hogy nyugdíjasként megtanultam a számítógép kezelését. Ez az
ismeret egy újabb hasznos időtöltést, kikapcsolódást jelent számomra. Van Szabadszálláson egy házaspár ismerősöm,
velük évente egy-két alkalommal meglátogatjuk egymást. A paksi, szintén özvegy
barátnőmmel rendszeres a kapcsolattartás, sorstársak vagyunk, jól megértjük
egymást.
– Mit jelent számodra, hogy az
atomerőműben dolgozhattál?

– Munkahely szempontjából soha
nem éreztem bizonytalanságot, s ez megnyugtató volt számomra. Akkor a jövedelmem, ma pedig a nyugdíjam biztosítja
a megélhetésemet. Ezen kívül az egyéb
juttatások, amit az áramvételezésnél, a
telefon tarifánál, valamint az üdülésnél
igénybe tudtunk és tudok venni, jelentős
anyagi segítséggel bírnak.
– Magdika, megözvegyültél, nemrégiben átestél egy súlyos betegségen,
ezek nehéz élethelyzetek, hogyan tudtad mindezt feldolgozni?
– Optimista szemléletmóddal és a
családom segítségével. Egyedül maradtam, de nem unatkozom, mindig találok valami elfoglaltságot. Vigyázok arra,
hogy ne telepedjek rá a gyerekeimre, azt
szeretem, ha ők jönnek hozzám. Úgy gondolom, hogy az embernek minden élethelyzetre fel kell készülnie, akkor könynyebb a talpon maradás. Nagyon fontos
a dolgokhoz való megfelelő hozzáállás,
és az, hogy mindent reálisan lássunk és
kezeljünk. Engem a pozitív gondolkodás
visz előre. Az újságon keresztül minden
nyugdíjas társamat üdvözlök, jó egészséget és kellemes időtöltést kívánok.
Kzné

Alvászavarok
Alvászavar. „Egyszerű” állapot,
érzés, tapasztalat, esetleg diagnózis. Valóban csak az alvás zavara az alvászavar? Mit is jelent
ez? Mi állhat mögötte? Hová
forduljunk? Mit tehetünk, hogy
megszűnjön? Néhány megválaszolandó kérdés a sok közül,
melyekre dr. Faludi Béla neurológus, egyetemi adjunktustól,
e téma szakértőjétől kaptam választ.
Az éjszakánk és a nappalunk egymástól elválaszthatatlan,
összefüggő egész. Egyik megváltoztatása maga után vonja a
másik változását is. Ezért nem beszélhetünk „tisztán” alvászavarról, hanem az alvás-ébrenlét ciklus zavarairól. Persze a legfőbb panasz általában az éjszakai alvás elégtelensége, de gondoljuk csak át, hogy milyen következményei lehetnek ennek
a nappalokra. A kialvatlanság járhat napközbeni aluszékonysággal, fáradtsággal, a koncentrálóképesség zavarával, memóriazavarral, ingerlékenységgel, sok egyéb mellett. És jönnek a
munkahelyi teljesítőképesség csökkenése, közlekedési balesetek, családi konfliktusok, stb.
Igaz ennek az ellenkezője is. A nappali események befolyásolják az éjszakánk nyugalmát. Ha valakit stressz ér, megrázkódtatás, családi, munkahelyi konfliktusa volt, az éjszakája
nem lesz kielégítő, nem tud rendesen aludni. Majd jön a másnap, amikor nem fog megfelelően teljesíteni a munkahelyén,
stb. Ördögi körré válik, ha nem kezdjük el kezelni időben és
hatásosan.
A napi ritmusunkat az is megzavarja, ha rendszertelenül
élünk, vagy többműszakos munkarendben dolgozunk. Az
éjszaka és nappal felcserélése komoly probléma elé állítja a
szervezetet. Nem is mindenki alkalmas ilyen munkarendre,
számos betegséget vonhat maga után. Éjszakai műszak után
nappal az alvásunk sem tökéletes, nem helyettesíti az éjszakait.
Az éjjeli órákban viszont sokan elbóbiskolnak akaratlanul is a
munkahelyen.
Mik a jelentősebb alváspanaszok? A leggyakoribb az éjszakai alvás elégtelensége, az alvásképtelenség (ún. inszomnia).
Az ilyen betegek nem, vagy csak nehezen tudnak elaludni,
sokszor felébrednek éjszakánként. A horkolás, ha légzéskihagyásokkal is jár, komoly betegség jelzője lehet. Sokan csak
„egyszerűen” aluszékonyak, elalszanak napközben akarat-

fotó: Wollner

Mérei Józsefné nyugdíjas kolléganővel
a részvénytársaság Fadd-Domboriban
lévő pihenőtelepén készítettem interjút.
Magdika három lányunokájával ruccant
le néhány napra, hogy a nyárvégi jó időt
kihasználva strandoljanak. A pihenőtelep
ez alkalommal is benépesült.
Volt, aki kéthetes, tíznapos
időszakra jött, de olyan családdal is találkoztam, akik
két-három napért is szívesen
„lecuccoltak” egy jó fürdés,
horgászás reményében, vagy
csak azért, hogy pihenjenek.
A gyerekek – Magdika
unokáit is beleértve – otthonosan mozogtak az üdülő
területén, jól kiigazodva a
számukra kialakított játszóhelyeken. Élvezték a gyerekmedencében a lubickolást,
a Dunán a vízi biciklizést ugyanúgy, mint
a homokvár-építést, hintázást és csúszdázást. A nagyobbak kerékpárra pattanva
köröztek Dombori utcáin. Akik a pihenést
választották, a hintaágyakban olvasgattak,
vagy sétálgattak az udvaron az örökzöld
növényeket és virágokat csodálva.
– Magdika, nyaraltatok ezt megelőzően is a pihenőtelepen?

lanul. Mások kínzó mozgáskényszerről számolnak be, mely
szinte lehetetlenné teszi az elalvást.
Inszomniában a lakosság több mint 10%-a szenved krónikus, hosszantartó módon. Nehezen tudunk elaludni, sokszor
felébredünk, rendszeresen korábban ébredünk, mint eddig.
Forgolódunk az ágyban álmatlanul, egyre feszültebbek leszünk, mely tovább rontja az esélyünket az elalvásra. Számos
kiváltó oka lehet (éjszaka kifejezett izületi és egyéb fájdalmak,
különféle belgyógyászati betegségek, stb., s sokszor nem lehet
okot kimutatni mögötte).
Horkolás. Ártatlan jelenség. Vagy mégsem? A horkolás
mögött lehet komolyabb probléma is. Ha légzéskihagyással
társul, akkor már betegség. A következmény éjszakai oxigénhiány, mely számos betegséget von maga után, gondoljunk
csak a magas vérnyomásra, szívinfarktusra, agyi infarktusra.
Az éjszakai oxigénhiány következtében az alvás nem kielégítő,
másnap álmosak, fáradtak vagyunk, elalszunk munka, vezetés
közben. A következmények beláthatatlanok.
Aluszékonyak lehetünk akkor is, ha éjszaka megfelelően
alszunk. Narkolepszia esetén alvásbetörések vannak akaratlanul, többször nappal. Számos kísérője van még a betegségnek,
ilyen például felfokozott érzelmi állapotban (akár öröm, vagy
bánat ér) bekövetkező izomtónus-vesztés, mely következtében
a páciens összeesik, néhány percig nem tud megmozdulni.
Sokan szenvednek attól, hogy amikor szeretnének elaludni, a lábukat meg kell mozgatni, ütögetni, dörzsölgetni valamilyen furcsa érzés miatt. Ez az ún. nyugtalan láb betegség,
megnehezíti az elalvást, s az esetek többségében az alvás alatt
is sokat mozog a lábunk. Ez felületessé teszi az alvást, fáradtan
ébredünk. A vashiánytól a visszeres lábakig sok oka lehet.
Jelenleg kb. 100 különféle alvászavart tartunk számon. A
közöttük való eligazodásban segít az orvoslás egy új ága, az ún.
alvásmedicína. Kialakult hazánkban is egy, az alvászavarokkal
foglalkozó hálózat és szakembergárda. Alváslaboratóriumok,
alvásambulanciák a négy nagy egyetemi városban (Budapest,
Pécs, Debrecen, Szeged) találhatók (részletesebb információ
elérhető a www.alvastarsasag.hu, vagy a www.alvas-medicina.
hu honlapokon). Ezekben a centrumokban lehetőség van az
alvászavar kivizsgálására, a pontos diagnózis felállítására.
Az utóbbi években, évtizedben az alvászavarok kezelése területén is hatalmas változás történt. Számos új eljárás, eszköz,
vagy gyógyszeres kezelés jelent meg. Amennyiben a fenti panaszok valamelyike fennáll Önnél, forduljon alvászavarokkal
foglalkozó szakemberhez!
Wollner Pál
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Iskolakezdési támogatás
Az ősz beköszönte egyben az új iskolaév megkezdését
is jelenti. Az iskolaszerek, sportruházat és az egyéb
kellékek beszerzése többletköltségekkel terheli a családok költségvetését. A kiadások terhei csökkenthetőek az iskolakezdési támogatások igénybevétele által. A
lehetséges támogatásokról kértem tájékoztatást a PA
Zrt. jóléti osztályától, valamint az atomerőmű területén működő szakszervezetektől.
– Az iskolakezdés kapcsán milyen típusú támogatást vehetnek igénybe az iskoláskorú gyermekek szülei?
– 2011-ben iskolakezdési támogatás címen a munkáltató gyermekenként évente a minimálbér 30 százalékáig, azaz 23 400 Ft-ig adhat kedvezőbb adózású béren
kívüli juttatást. Az iskolakezdési támogatás tankönyv,
taneszköz, ruházat vásárlására nyújtható az említett
javak vásárlására jogosító utalvány formájában vagy a
munkáltató nevére szóló számla alapján. Az iskolakezdési támogatást a tanévkezdést megelőző és az azt követő hatvan napig biztosíthatja a munkáltató a munkavállalójának. A Paksi Atomerőmű Zrt. utalvány formájában
maximum összeggel biztosítja ezt a típusú támogatást
– Kik és milyen feltételek mellett adhatják be a támogatási igényt?
– Több feltételnek kell együtt teljesülnie a kedvezményes adókulcs érvényesítéséhez. Első feltételként a
gyermeknek közoktatásban (általános vagy középiskolai
oktatásban) kellett tanévet kezdenie 2011 szeptemberében. Az iskolakezdési támogatást a családi pótlékra jogosult szülő vagy a vele egy háztartásban élő házastársa
veheti igénybe. A családi pótlékra jogosult szülővel élő
házastárs viszont akkor is igénybe veheti, ha nem ő a vér
szerinti szülő. Ha a gyermek után már nem folyósítható

családi pótlék (pl. a kora miatt), akkor nem adható kedvező adózással iskolakezdési támogatás. Az iskolakezdési támogatás nyújtásához szükséges feltételek fennállásáról a juttatásban részesülő magánszemélyeknek
nyilatkozniuk kell.
– A hátrányos helyzetben lévő szülők milyen további támogatásban részesülhetnek?
– Az atomerőmű által alapított Humán Alapítvány
évről évre jelentős összeggel támogatja a hátrányos helyzetben nehéz életkörülmények között élő, elhalálozott
kollégánk vagy rokkant nyugdíjas munkatársunk gyermekeit. Évente 20-25 igény alapján közel 40 főt támogatunk átlagban havi 25 000 Ft összeggel. Az alapítványnyal kapcsolatos fontosabb információk az intraneten, a
humán portálon tekinthetők meg.
– A szakszervezetek milyen segítséget tudnak nyújtani az iskolakezdéskor?
– A Műszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete
(MÉSZ) iskolakezdéskor a rendkívüli élethelyzetekben
lévők számára a Műszakosokért Alapítvány keretein belül nyújt anyagi segítséget. Az elhalálozott munkavállalók gyerekeinek tanításához egyszeri vagy folyamatos
szociális támogatást folyósít. A támogatás feltétele, hogy
a gyermek huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, és tanulmányait nappali tagozaton
végző diák legyen. Az igényt az erre rendszeresített segélyezési igénylőlapon kell benyújtani, mely a MÉSZ honlapról letölthető.
Az ADÉSZ a tagjainak az idei tanévkezdéskor 2700
Ft-os vásárlási utalványt osztott, ami augusztus 1-től
október 31-ig vásárolható le. Az utalványt a tanulói jogviszonyban álló gyermekek (közoktatásban és felsőoktatásban tanulók) szülei kapták.

– Az önsegélyező pénztáraknál milyen típusú és
összegű kiadásokat lehet elszámolni az iskolakezdéskor felmerült kiadások közül?
– A LIGA Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Önsegélyező Pénztár a Szolgáltatási Szabályzatában rögzített feltételek alapján biztosítja a tagjainak a beiskolázási támogatás igénybevételét.
A családi pótlékra jogosult tag az óvodás, valamint
általános iskolai, középfokú, szakiskolai (középiskolai,
technikum) tanulmányokat folytató, saját háztartásban
nevelt gyermeke után igényelhet beiskolázási támogatást annak a tanévnek a végéig, amelynek időtartama
alatt a gyerek betölti a családi pótlékra jogosító életkor
felső határát.
A beiskolázási támogatás éves összege a pénztártagok
részére gyermekenként legfeljebb 22 000 Ft lehet. A támogatás az egyéni számla 180 napos egyenlegének erejéig igényelhető legfeljebb évi egy alkalommal.
A támogatás igénylése esetén elszámolható a 2011. július 1. és 2011. október 31. között megvásárolt tankönyv,
taneszköz, ruházat.
Szükséges dokumentumok: igazolás a tanulói, óvodai jogviszonyról, pénztártag nevére kiállított eredeti
számla.
BR

Soproni hírek
A téli hideg hónapok után a tavasz már kellemesebbé teszi napjainkat, de az igazi, amit mindannyian nagyon várunk, az a nyár. Munkatársaink többsége – a gyerekek nyári szünidejéhez
is igazodva – nyáron veszi ki szabadságát.

Munkatársaink, szabadidőben
Rajzolt világ

fotó: Bodajki Ákos

Érdi Zoltán a turbina és forgógép
karbantartó osztály munkatársa, aki
szabadidejében grafikákat, karikatúrákat rajzol, jelmezeket tervez,
készít. Nevét a Magyar Karikatúrista Lexikon is jegyzi. A 2010-es KAIG
Sportnapra is őt kérte fel a vezetőség, hogy a plakátot, valamint a különböző sportágak
illusztrációit készítse el.
– Mióta dolgozol az erőműnél?
– 1990-ben kerültem be, de akkor még a Neutron Kft.
munkavállalójaként. Aztán 1996-ban átkerültem az Atomix
Kft.-hez, és mint vagyonőr dolgoztam a cégnél. 2001 óta viszont a jelenlegi helyemen, vagyis a turbina és forgógép karbantartó osztályon vagyok, ahol szivattyúk szerelésével foglalkozom.
– Mióta érzed azt, hogy rajz formájában szeretnéd közölni azt, ahogyan Te a világot látod?
– Már általános iskolás koromban elkezdtem rajzolni, de
soha nem azt, ami kötelező volt. Később beiratkoztam rajzszakkörre is, a fantáziám azonban szabadon szárnyalt ott is.
A meghatározott tárgyakról inkább személyek, történések,
cselekvések jutottak eszembe, amiket sokkal szívesebben vetettem papírra, mint akár egy falevél erezetét. Komolyabban
azonban 1996-tól foglalkozok rajzolással.
– Milyen elismeréseket szereztél
eddig a munkáiddal?
– Grafikáim sorra jelentek meg egy
időben különböző újságokban, úgy
mint „Kutyahús”, „Móricka”, „Pistike”, „Ludas Matyi”. Itt mindig adott témakör
volt (pl. karácsony, húsvét), amire rajzokat kellett készíteni, vagy viccek karikatúráját kellett megalkotnom. Emellett
részt vettem egy országos karikatúra
versenyen is, amire háromszáz versenyző nevezett be, és én a 11. helyezést értem el.

– Jelenleg tudod-e kamatoztatni a rajztehetségedet, és
ha igen, hol?
– Mostanában leginkább munkahelyi rajzokat készítek.
Szinte havonta vannak felkéréseim, hogy egy-egy nyugdíjas kolléga búcsúztatójára rajzoljak karikatúrákat. Szintén
erőműves kollégánk, Treszl Gábor Pannónia-expedíció című
könyvében szereplő képek is az én nevemhez fűződnek. Ezen
kívül Paksról is készítek képeket, amiket a város egyik ajándékboltja különböző ajándék-, ill. emléktárgyakon használ fel.
Ezen kívül motorokra, bukósisakokra, motorháztetőkre is készítek grafikákat, cégeknek kreálok logókat, és különböző jelmezek kivitelezését is vállalom. Például a 2011-es Csillag születik című tehetségkutató műsor egyik fellépője, Sütő Tamás
is az én általam megálmodott és elkészített komplett Predator jelmezben lépett fel, ami alá a zenét is egy barátom és én
írtuk, de ugyanígy megalkottam már a Terminátor jelmezét is.
Sajnos azonban munka mellett nem sok időm jut a rajzolásra, mivel egy grafika megalkotása (attól függően, hogy fekete-fehér vagy színes a kért kép) 3-6 órát is igénybe vesz.
– Megosztanád velünk a jövőbeni terveid, céljaid?
– Álmom egy animációs film elkészítése, illetve egy grafikusi másodállás betöltése, ahol szívesen vállalnék magánembereknek, vállalkozóknak, állami cégeknek akár logók készítését, akár egyéb más jellegű grafikus munkák elvégzését.
Keszthelyi Katalin

A társaság saját üdülői közül a korábban szerzett
tapasztalatok, élmények alapján választanak. A közelmúltban a soproni Fenyves üdülőből hazaérkező kollégák kértek véleményük tolmácsolására. Szerintük a
nyaralás minőségét nagyban meghatározza a jó társaság és a kellemes időjárás, de ez fokozható még olyan
tényezőkkel, amelyekkel ottlétük ideje alatt szembesültek. Az üdülő személyzete a háttérben dolgozott,
biztosítva elérhetőségüket a nap bármely szakában. A
beutalt mozgássérült családtag érkezését várva rövid
időn belül elkészítették az akadálymentesítő feljárót,
a nappalit pedig átrendezték, hogy közlekedését megkönnyítsék. Kirándulóhelyek és túraútvonalak ajánlásával igyekeztek színesíteni a napi programjaikat, de
a fürdőhelyek és étkezési lehetőségek terén is számos
javaslattal éltek. Nem jelentett számukra gondot sem
a gyermekkerékpár felszerelése, sem a homokozó átforgatása egy játék katona megtalálása érdekében.
A családok mindezeken túl elégedettek voltak az
üdülő berendezésével, felszereltségével, az udvari játszóhelyekkel ugyanúgy, mint a grillező kialakításával.
Ez évi nyaralásuk már biztosan maradandó élményekkel zárult, amely az év további, munkával töltendő hónapjait is kellemesen befolyásolja. Az is biztos
– legalábbis úgy nyilatkoztak –, hogy a jövőben is
szándékuk van Sopronba látogatni, és jó szívvel ajánlják ezt mindazoknak, akik még nem vették igénybe a
Fenyves üdülő szolgáltatásait.
Kzné
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Múltidézés
Olvasóinktól érkezett a jelzés, miszerint szívesen találkoznának az Atomerőmű újság elődjének, az Atomerőmű építő című lapnak egykor megjelent tudósításaival. A
kérés alapján kutakodtunk, és megnéztük, hogy miről írt az újság a 30 évvel ezelőtti
októberi számában.

Északi megyékben,
borsodi tájakon
Hazánk tájain barangolva az északi megyék felé vettük útirányunkat. Magunk
mögött hagyva Tolna, Bács, Jász és Heves
megyét, megérkeztünk, ha kissé patetikus szenvedélyességgel is, de a foltos szalamandra képével illetett Borsod- Abaúj
Zemplén megyébe. A nagy hőség okozta tikkadtságban nem bízhattunk a hatalmas hegyek hűsítő árnyékában, de
kellemes, lágyan zöldellő, szemet gyönyörködtető dombok tűntek fel bájos legelőkkel, kisebb nagyobb erdőkkel.
A falu határában, az út jobb oldalán
sziklák szegélyezték a meredeknek most
kevéssé mondható oldalt. Mintha egy
hatalmas, rendetlen óriás szórta volna el
a számára apró, de számunkra hatalmas
ételmorzsáit, bár János vitéz óta tudjuk,
efféle csodák csak a mesékben léteznek,
és az óriások nem sziklákon élnek.
Aggtelek. Hagytuk magunk mögött
a helység-névtáblát, és mint a legtöbb
esetben, e bájos kis borsodi faluba sem
felkészületlenül érkeztünk, mely utóbbi
hasznos tanács lehet minden kedves olvasónak, ki új tájakat kíván felfedezni.
Aggtelek elsődleges látványossága a
Szlovákiába is átívelő, szellemesen csak
„leg-barlangnak” nevezett Baradla-Domica-barlangrendszere, mely Magyarországon a legrégebben kutatott, a leghoszszabb és a legismertebb barlangrendszer.
Az így feltárt teljes hossz meghaladja a 25
km-t, mely nem csak az országban, de a
Kárpát-medencében is egyedülálló élettelen természeti érték, melyet 1995-ben
az UNESCO is rögzített a világörökségi
listán.
A Baradla-barlangban járva, akárcsak
a szlovák részről megközelíthető Domica járatban, földalatti túránkon szinte
mindenütt hatalmas, akár 7-8-10 m-es
cseppkövekkel is találkozhatunk, ahol az
olykor szűk és alig járható sziklafolyosók
hatalmas teremmé szélesednek, melyet hűs barlangi patakok szegélyeznek
egyedülálló mikroszkopikus nagyságú
élővilággal. Ezek a termek hangversenyés koncerttermekként is használhatók,
melyekben akár esküvőt is tarthat az arra
érdeklődő. Ízelítőül egy-egy üdítő dallam
meghallgatása a hűsítő falak és bámulatos cseppkövek között a túraútvonal részét képezik.
Talán hihetetlen elhinni azt a tudományos tényt, hogy már a neolitikumban,
azaz az újkőkorban is ismeretesek voltak
ezek a földalatti járatok és képződmények, bár természetesen nem ebben a
mai formájában, hiszen mint az élőlények,
ez a hatalmas barlangrendszer is élőként
viselkedik, és másodpercről másodpercre
változik és változtatja cseppköveit.
Míg az ősidők embere a menedéket találta egyes, a felszínhez közeli üregekben
és járatokban, addig a mai kor embere az
allergiás panaszok enyhítése céljából, egy
örökkön változó, sosem állandó szépség
megtekintésének okán, és kellemes nyári,
de bármely évszakbéli kikapcsolódás céljából látogatja az egyedülálló szépségű,
kis országunk egyik legészakibb pontján
található Baradla-Domica-barlangrendszert.
Lehmann Katalin

Gyászközlemények
A Paksi Atomerőmű Zrt. elhunyt munkatársaink emlékét kegyelettel megőrzi!

Murnyák Lászlóné
(1951–2011)
Murnyák Lászlóné született Túri Ibolya a paksi
atomerőmű volt dolgozója 2011. augusztus
2-án dunaszentgyörgyi
otthonában elhunyt, 60 évet élt. Debrecenben, 1951. február 6-án született.
Az erőműben 1979-től 1996-ig dolgozott
szerszámkiadóként. 2011. augusztus
11-én a paksi Fehérvári úti temetőben
kísérték végső nyughelyére.

Füzesi József Ferenc
(1953–2011)
Életének 59. évében,
2011. augusztus 24-én
elhunyt Füzesi József
Ferenc, a Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa.
Hejőbábán, 1953. július 18-án született.
A paksi atomerőműbe 1981. november
17-én vették fel. A gépész szerviz osztályon hőkezelőként dolgozott. 2005. december 30-án vonult nyugállományba.
Nyugdíjas kollégánkat 2011. szeptember 8-án a paksi Fehérvári úti temetőben helyezték örök nyugalomra.

Papp Gábor
(1970–2011)
Papp Gábor 2011. augusztus 26-án tragikus hirtelenséggel életét vesztette,
41 éves volt. Pakson született 1970. június 9-én. 2008. január
2. napjától az Ovit Zrt.
munkavállalójaként a
Paksi Atomerőmű Zrt.
építészeti és szakipari
szerviz osztályán vízfűtésszerelő
munkakörben dolgozott. Papp Gábort 2011.
szeptember 2-án a paksi evangélikus
temetőben kísérték utolsó földi útjára.

Rubács Róbert
(1956–2011)
A paksi atomerőmű
nyugdíjasa, Rubács Róbert, életének 56. évében 2011. augusztus 28án elhunyt. 1956. április
6-án Székesfehérváron született. 1978.
április 1-jén került az atomerőmű alkalmazásába, a villamos üzemviteli osztályon vezető elektrikusként dolgozott,
2008-tól volt nyugdíjas. Pakson, a Fehérvári úti temetőben 2011. szeptember
9-én megtartott búcsúztatóján a megjelentek egy szál virággal nyilvánították
ki részvétüket.

Nyárai Andrásné
(1935–2011)
Nyárai Andrásné született Kovács Éva Teréz
dunaszentgyörgyi lakos,
nyugdíjas kolléganőnk
2011. szeptember 13-án
elhunyt. Faddon 1935. október 15-én
született. Az atomerőműben, a szolgáltatási osztályon 1984-től szekunder köri
öltözőügyeletesként dolgozott. 1990-ben
kérte nyugdíjazását. A gyászszertartáson megjelentek 2011. szeptember 23-án
a dunaszentgyörgyi temetőben vettek
végső búcsút munkatársnőnktől.
Kzné
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Iparági kajak-kenu találkozó
A találkozót az EDF-DÉMÁSZ társaságcsoport rendezte a világszínvonalú, kilencpályás, Szeged Maty-éri kajak-kenu evezőspályán 2011. szeptember 2-4. között.
A szabad edzés lehetőségével nem élt
minden benevezett társaságcsoport. Az
MVMI csapatában sok újonc volt, nekik ismerkedni kellett az ott tárolt hajókkal, a pályával. Még összeültek a párok, ellenőrizték
az ülések és a kormánybeállításokat. Az időjárás a nyár legszebb napjait is felülmúlta,
így az egy-két borulás sem okozott sokkot.
Kilenc társaságcsoport nevezett mintegy 160 versenyzőt. Egy személy maximum
négy számban indulhatott. Paksról a PA Zrt.

és az MVM Informatika csapatai vettek részt.
A nevezések alapján összeállított versenyprogram a legmesszebbmenőkig figyelembe vette a versenyzők terhelhetőségét és a
rendelkezésre álló hajóparkot. Kajak után
kenu, egyes után páros, korcsoportok egymás után, így volt idő egyet szusszanni és
fölérni a rajthoz. Az előfutamokból az első
kettő automatikusan döntős, majd a mezőnyfeltöltés az időeredményeik alapján
történik.
A kiírt versenyszámok döntőiben az elért
helyezések alapján (I. – 10, II. – 8, III. – 7, IV. –
6, V. – 5, VI. – 4, VII. – 3, VIII. – 2, IX. – 1) pontot
számítanak
gyulai

A sikerek kovácsai: a csoportkép bal oldalán áll a Blatt család: József , Éva, Kamilla és Klaudia,
mellettük: Borbély Sándor, mögöttük Lőrincz Zoltán, Boross Lilla, Hirth János, Hajósi Edit
csapatvezető, Takács Tibor, Kirscherné Katona Anett, Kirschner Zoltán, Pető Renáta és Mátrai Zsolt

EREDMÉNYEK:
KAJAK
Férfi egyes:
1. Mátrai Zsolt PA Zrt.
5. Takács László MVMI
Férfi páros:
1. Mátrai Zsolt–Takács Tibor PA Zrt.
9. Pataki Balázs–Benke Béla MVMI
Férfi páros 40+:
3. Hirt János–Borbély Sándor PA Zrt.
Férfi 40+:
2. Takács Tibor PA Zrt.

Férfi 50+:
2 Borbély Sándor PA Zrt.
Férfi 60+:
5. Gyulai János MVMI
Női páros:
6. Kárpáti Nikoletta–Feil Zita MVMI
Vegyespáros:
2. Pető Renáta–Mátrai Zsolt PA Zrt.
4. Takács László–Feil Zita MVMI
KENU

Férfi nyílt:
1. Kirschner Zoltán PA Zrt.
3. Lőrincz Zoltán PA Zrt.
6. Hirt János PA Zrt.
7. Takács Tibor PA Zrt.
Férfi páros:
3. Hirt János–Blatt József PA Zrt.
9. Pataki Balázs–Kiss Tamás MVMI
Férfi négyes:
2. Takács Tibor–Hirt János–Blatt Kamilla–Blatt
József PA Zrt.
Női páros:
3. Feil Zita–Rausch Katalin MVMI
6. Kirschnerné Katona Anett–Boros Lilla PA Zrt.
7. Süli Anikó–Fekete Zsuzsanna MVMI
8. Hajósi Edit–Blatt Éva PA Zrt.
Vegyespáros:
1. Kirschnerné Katona Anett–Kirschner Zoltán PA Zrt.
2. Boros Lilla–Lőrincz Zoltán PA Zrt.
8. Pető Renáta–Mátrai Zsolt PA Zrt.

Vegyesnégyes:
1. Kirschnerné Katona Anett–Kirschner Zoltán–Boros Lilla PA Zrt.
9. Taba Szabolcs–Takács László–Fekete Zsuzsanna–Süli Anikó MVMI
Összesítésben:
1. ELMŰ-ÉMÁSZ
282 pont
2. Paksi Atomerőmű Zrt.
133
3. Budapesti Erőmű Zrt.
131
4. Dunamenti Erőmű Zrt.
95
5. OVIT
87
6. EDF DÉMÁSZ
79
7. MVM Informatika Zrt.
43
8. MVM-MAVIR
24
9. Magyar Energia Hivatal
3
Létszámarányos teljesítményért (0,3922) a kupát
a Budapesti Erőmű nyerte el.
Második helyen az MVM Informatika Zrt. végzett
(0,3049).

Az iparági vitorlások rendelkeznek a
második legnagyobb hagyományokkal, már a 40. rendezvényüket tartották Balatonfüreden a Koloska-Marina
kikötőben 2011. szeptember 15–18.
között.
A vitorlásversenyről a következő
számunkban adunk ízelítőt.

Szép eredmények a kajak-kenu
országos bajnokságon
A hazai kajak-kenu sport, így az Atomerőmű Sportegyesület Kajak-Kenu Szakosztályának életében is az egyik legfontosabb verseny az országos bajnokság. Nagyrészt az egész
éves felkészülés erre a megmérettetésre irányul. A magyar kajakosok, kenusok nagy
száma miatt a bajnokságot korcsoportonkénti bontásban, különböző helyszíneken és
időpontokban rendezik. A felnőttek futamai – ami egyben világbajnoksági válogató is
volt – Szolnokon zajlottak, július 15. és 17. között. A gyermek, kölyök és serdülő korosztály versenyét Velencén rendezték, július 29-től 31-ig. Az U23-as és ifjúsági versenyzők
augusztus 6-án és 7-én csaptak össze, szintén a szolnoki pályán. Az ASE kajakosai és kenusai számos szép eredményt értek el, amelyek közül a dobogós helyezéseket emeljük ki:
Felnőtt korosztály:
C-1 ffi, felnőtt
C-2 ffi, felnőtt

500 m
500 m

C-2
K-4

ffi, felnőtt
ffi, felnőtt

1000 m
500 m

C-2

ffi, felnőtt

200 m

K-2
C-4

ffi, felnőtt
ffi, felnőtt

200 m
200 m

C-4

ffi, felnőtt

1000 m

1. Kozmann György
1. Kozmann György–Korisánszky Péter
(Csepeli Kajak-Kenu Egyesület)
2. Kozmann György–Korisánszky Péter (Csepel)
2. Somorácz Tamás–Hufnágel Tibor–Bán Kristóf–
Dudás Miklós (mindhárom BOMBA AVSE)
2. Kozmann György–Korisánszky Péter (Csepel)
3. Viktor Endre–Fehér Imre
3. Somorácz Tamás–Bán Kristóf (BOMBA AVSE)
3. Fehér Imre–Viktor Endre–Végh Attila (BSE)–Kozmann György
3. Kozmann György–Korisánszky Péter–Jakus Zoltán–Kiss Tamás (mindhárman Csepel)

Gyermek, kölyök és serdülő korosztály:
C-1 ffi, kölyök III.
3x200 m 1. Róka Bence–Kovács Ákos–Gyulai Szabolcs
2. Fitt Máté–Hrivik Botond–Hauzman Donát
C-4 ffi, serdülő
500 m 2. Till József–Ledneczky Zoltán–Fritz Marcell–Huszák Donát
C-1 ffi, kölyök IV.
3x200 m 2. Jámbor Dániel–Koleszár Zoltán–Hrivik Bálint
K-4 női, serdülő V-VI.
1000 m 3. Lukács Petra–Csipszer Bettina–Vajda Eszter–
Szeltner Zita (Velencei-tavi Vízi Sportiskola)
U23-as és ifjúsági korosztály:
K-1 női, ifjúsági
1000 m 1. Kiszli Vanda
K-1 ffi, U23
200 m 1. Somorácz Tamás
K-2 női, ifjúsági
4000 m 1. Kiszli Vanda–Fenyvesi Réka
C-1 ffi, ifjúsági
3x200 m 3. Csipszer Balázs–Blatt Kristóf–Péri Dávid
C-1 ffi, ifjúsági
4000 m 3. Péri Dávid
Az utánpótláskorú versenyzők edzői: Bedecs Ferenc, Feil Imre, Meczker András, Gutai Dániel.

Tolna megye sportévkönyve
Megyénk 2010 évi sporttevékenységét illetve sportolóinak
legfontosabb versenyeredményeit összesíti a közelmúltban megjelent sportévkönyv,
amely az idei kiadással immár
tizennyolcadik alkalommal
látott napvilágot. A rendkívül
részletes almanach fő fejezetei az egyes sportágak szerint
tagolódónak. Ezek a következők: asztalitenisz, atlétika,
cselgáncs, diáksport, íjászat, kajak-kenu,
karate, kerékpár, kézilabda, kosárlabda,
labdarúgás, ökölvívás, parasport, rádióamatőr, röplabda, sakk, súlyemelés, szabadidősport, tájfutás, teke, természetjárás,
triatlon, úszás, vívás. Az egyes sportágak
alatt szerepel a megyei sportszövetségek
illetve sportegyesületek elmúlt évi munkájának ismertetése. A szerkesztők azokról a
sportágakról is beszámolnak, amelyeknek
nincs megyei képviseletük, de művelőik
jelen vannak Tolnában. A kötetet számos,
a legemlékezetesebb pillanatokat megörökítő fénykép illusztrálja. A legeredményesebb sportolók (a világversenyeken I-VI.
helyezettek, illetve a megye legjobbjai) arc-

képei külön fejezetben kaptak helyet az első oldalakon.
A kötethez dr. Puskás Imre, a
Tolna Megyei Önkormányzat
elnöke írt bevezető – köszöntő sorokat. Egyebek mellett a
következőkre mutat rá: „…
a sportot – legyen az versenysport, szabadidős sport,
diáksport, vagy a fogyatékkal
élők sportja – Tolna megye
társadalmának szemszögéből
is fontos hajtóerőnek, közösség- és emberformáló energiának tekintjük. … Évről-évre új arcokkal is találkozva igazolódik, hogy sokan értik és érzik, a sport, a
test kultúrája és edzése teljesebb emberré
tesz.” A kiadvány a Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetsége gondozásában jelent
meg, mely szervezet 2006 óta vállalja fel
a kiadással járó feladatokat. A kötet megjelenését a Tolna Megyei Önkormányzat
Nemzeti Civil Alapprogramja, valamint
több helyi vállalkozás is támogatta. Tolna
megye sportévkönyve az interneten is elérhető az érdeklődők számára, a következő
weblapon: www.tolnasport.hu.
Prancz Zoltán
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Sárkányhajó

road show záró verseny
2011. szeptember 17-én Budapesten, a Lágymányosi-öbölben rendezték meg az idei sárkányhajó road show
záró fordulóját. Ez volt a hetedik, egyben az utolsó állomása a „Sárkányhajó Road Show 2011” sorozatnak.
A versenyben több kategóriában lehetett indulni két távon
(200 m és 2000 m). A 2000 méteres új táv a sárkányhajó
szabadidős kategóriában, idén másodszor rendeztek ezen
a távon versenyeket. Szép számmal neveztek a csapatok,
így a nap folyamán összesen harmincöt futamra került
sor.
A záró rendezvény helyszínét is nagyon jól választotta
meg a verseny rendezője, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség.
Nagy élmény volt versenyezni a Kopaszi-gátnál. Ráadásul
az időjárás is kedvezett, így minden összejött ahhoz, hogy
tökéletes napja legyen a versenyzőknek.
Paksról három csapat indult a versenyen: a települések kategóriában Paksi Wasabi (csapatkapitány Lőrincz
Zoltán), a cégek kategóriában az Atom Dragon (csapatkapitány Kirschner Zoltán) és a Paksi Sárkányhajó (csapatkapitány Prantner János). Mind a három paksi csapat két
távon nevezett be, és mindhárom kitűnően szerepelt.
A verseny végén a Kopaszi-gáton lévő Café Ponyvaregény-ben tartották meg a díjkiosztó ünnepséget, ahol
többször szólították dobogóra a paksi csapatokat. A Paksi
Wasabi aranyérmet szerzett mindkét távon, az Atom Dragon pedig mindkétszer ezüstérmes lett. A Paksi Sárkányhajó csapata ötödik helyezést ért el mindkét távon.
A Paksi Wasabi a versenysorozatban elért összesített
pontszáma alapján az országos második helyen végzett.
Gratulálunk a paksi sárkányosoknak! Szép volt lányok,
fiúk, eredményes év volt! Ezzel lezárult az idei versenyszezon, megint várjuk a tavaszt, hogy minél hamarabb vízre
szálljunk, és újra induljunk az új versenyeken.

Iparági focidöntő
Az előző évek eredményei (4 alkalommal kerültek a döntőbe, 2-szer győzelmet is arattak) alapján nagy reményekkel kelt útra a
megfiatalított paksi
csapat a 2011. szeptember 2-4. között
Sárospatakon megrendezett
iparági
kispályás labdarúgó
tornára. A sorsolás
után már tisztán látszott, hogy nehéz
dolguk lesz, mert az
erősebb mezőnyű
csoportba sorsolták
őket. Melléjük került a tavalyi bajnok
és az egyik selejtező
győztese is. A csoportmérkőzéseken mutatott tetszetős,
de gólszegény játék 1 győzelmet, 2 döntetlent és 1 vereséget hozott, ami sajnos kevés volt az elődöntőt érő első két
hely valamelyikének megszerzéséhez. Még az 5. helyért

is komoly csatát kellett vívniuk, 0-2-ről fordítottak 3-2-re
a Vértesi erőmű csapata ellen, viszont a paksi gárda ennek legalább annyira
örült, mint a korábbi
kupagyőzelmeknek.
Ismét igazolódott
a Pierre de Courbertin-i
gondolat:
„Nem a győzelem, a
részvétel a fontos!”.
A fáradtságukat némileg megpróbálták kipihenni egy
jó hangulatú tokaji
borkóstoló alkalmával, miközben már a
jövő évi győzelemről
álmodoztak. A 2012es rendezvényre az ideihez hasonló lelkesedéssel fognak
készülni bízva abban, hogy sikerül visszaszerezni a most
elvesztett dicsőséget, hogy újra a dobogó legfelső fokán
állhassanak majd.
GYNYP

MVM Paks
Gólokban gazdag mérkőzések, edzőképzés a Fehérvári úton

Tizenegy fordulót követően három győzelemmel, öt döntetlennel és három vereséggel, huszonkét rúgott és huszonöt kapott góllal, tizennégy ponttal az OTP Bank Liga 10. helyén állt október első napján az MVM Paks labdarúgó-csapata.
Az előző hónapban három első osztályú összecsapásán győzelem nélkül maradt Kis Károly együttese, hazai pályán a
Siófokkal (1:1) és a Pécsi MFC-vel (4:4) döntetlenezett, míg a DVSC-től idegenben kikapott (4:2). Az említett találkozók
előtti bajnoki szünetben – a válogatott akkor Európa-bajnoki selejtezőket játszott – a zöld–fehér klub vezetőedzője úgy
nyilatkozott, lezárult egy fejezet a gárda életében. Az Európa Liga selejtezőkön remekül helytállt csapata, a hazai sorozatra azonban nem sok erő maradt. Szeptembertől viszont már „csak” az NB I-re, a Magyar Kupára és a Ligakupára kell
koncentrálni. A megújulás, mint látható, ekkor még váratott magára, de a Budapest Honvéd elleni idegenbeli 3:2-es siker
megfelelő önbizalmat adhat a folytatásra. A legfőbb probléma abban rejlik, hogy nagyon sok gólt kap az MVM Paks. Hiába termelnek elöl „ipari mennyiségben” a játékosok, ha kapujukba még ennél is több labda kerül. Kis Károly azonban már
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lát biztató jeleket, melyet a legutóbbi sikerrel
megvívott találkozón hangoztatott. „Másra készültünk, mint amit eddig játszottunk,
abban bízva, hogy megússzuk gól nélkül, de
most is kaptunk kettőt, ami negatívum. Ennek ellenére azért azt is el kell ismerni, hogy
eredményei alapján három csapat került a bronzérmes pedig a műszaki igazgatóság
ma szervezettebbek voltunk védekezésben,
döntőbe. A végső futamban újfent arany- csapata lett. Gratulálunk a mindkét verfőleg az első félidőben. Most az is megvalóérmes lett az atomerőmű „PAV a Bűvös” seny győzteseinek!
sult, hogy ha valaki hibázott, akkor a másik
névre hallgató csapata, második helyeÖsszességében a versenyekről elmondkisegítette. Összeszedettebben védekezzést az ELMŰ-ÉMÁSZ-MÁSZ (Budapest) hatjuk, hogy jól megszervezett és lebotünk, a két kapott gól ellenére is.” Az év tíze„SárkányESSENcia” nevű csapata érte el, nyolított események voltak. Ehhez társult
dik hónapjában a Haladás és a Zalaegerszeg
a bronzérem is Pakson maradt; az MVMI Dombori szépséges környezete és a ragyoellen hazai pályán, míg a Vasas otthonában
Két sárkányhajó-versenynek is helyt adott Informatika (Paks) csapata érdemelte ki. gó napsütéses nyárias idő. Ennek köszönaz Illovszky-stadionban szaporíthatja tovább
a versenypálya Domboriban a 2011. szep- Ügyesek voltak az informatikusok, sokat hetően nagyon jó és barátságos hangulatpontjai számát a Fehérvári úti csapat.
tember 10-11-i hétvégén.
fejlődtek az elmúlt egy évben.
ban zajlottak a versenyek. Kiosztották a
Szeptemberben UEFA Pro Licences labdaSzeptember 10-én, szombaton a II.
Szeptember 11-én vasárnap immár ne- serlegeket és érmeket, de a verseny igazi
rúgóedző-képzés is zajlott a paksi stadionVillamosenergia-ipari Sárkányhajó Talál- gyedik alkalommal mérték össze erejüket főnyereménye az, hogy azon a két napon
ban. A bemutatóedzések mellett előadások
kozóra került sor. Az iparági versenyt Süli a PA Zrt. igazgatóságok csapatai. Az idő- az iparág dolgozói és a PA Zrt. dolgozói
színesítették a programot. A pro tanfolyam
János, a PA Zrt. vezérigazgató-helyettese mérő futam eredményei alapján a nagy – több mint ezer ember – kint a szabadelvégzését követően a szakemberek Európa
nyitotta meg és a beszédében arról beszélt, döntőbe bekerültek az üzemviteli igazga- ban a kollégáival és családtagjaival együtt
bármely labdarúgó-csapatánál vezetőedzőhogy a sárkányhajó sportág igazi tömeg- tóság, a humán igazgatóság és a műszaki sportolt, küzdött, jól érezte magát,és feként is dolgozhatnak. A tanfolyam – melynek
sport, hatalmas csapatépítő jelleggel bír, igazgatóság csapatai. A szoros küzdelem- lejthetetlen élményeket élt át. Köszönjük a
hossza egy év – résztvevője Máté Csaba, az
és amellett költségkímélő. Az iparági ver- ben eddig verhetetlen üzemviteli igazgató- PA Zrt.-nek ezt a remek lehetőséget. Ilyen
MVM Paks pályaedzője, aki elmondta, szeretsenyen összesen nyolc csapat indult. A ság csapata lett ismét az első, második he- versenyből több is kéne.
ne egyszer élvonalbeli csapatot irányítani, de
három előfutam és a három középfutam lyen a humán igazgatóság csapata végzett,
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a legfontosabb a folyamatos képzés. Magyarországon 103-an már elvégezték a pro licences tanfolyamot, köztük Kis Károly, Lengyel
Ferenc, Buzás Attila és Osztermájer Gábor. A
képzésen jelen volt a Magyar Labdarúgó-szövetség edzőképző központjának igazgatója
dr. Mezey György is, aki elismeréssel beszélt
az MVM Paks csapatáról.
Faller Gábor

Szoros küzdelmek, szép eredmények

Rőfi Gyula kollégánk – akit újságunk
előző számában bemutattunk – bronzérmes lett a szeptember 29. és október
2. között Belgrádban rendezett FILA
Grappling világbajnokságon.

