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A magyar sajtó napján adták át
a Paksi Atomerőmű Zrt. Urántoll díját
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Az elmúlt évek hagyományaihoz híven az idei évben is közösen szervezte meg Pakson a magyar
sajtó napját Paks Város Önkormányzata és a Paksi Atomerőmű Zrt. (PA Zrt.). A rendezvényt 2012.
március 14-én az Erzsébet Nagy Szállodában tartották, ahol az ünnepi megemlékezést követően
átadták a PA Zrt. által alapított Urántoll díjat.
A rendezvényen Hajdú János, Paks város polgármestere köszöntötte a résztvevőket, akik között a helyi és
regionális sajtó képviselői, valamint az Urántoll korábbi díjazottai is jelen voltak. Az ünnepségen a paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola diákjai adtak
műsort.
A köszöntők után Hamvas István, a PA Zrt. vezérigazgatója adta át az erőmű újságírói elismerését,
az Urántollat az idei év díjazottjának, B. Horváth Lillának.
B. Horváth Lilla a Világgazdaság újságírója.
Nagy szakmai múlttal, gyakorlattal rendelkezik. Munkája során széleskörű ismeretet, áttekintést szerzett a hazai energiaiparról, amit a
Világgazdaságnál már két ízben is az év újságírója kitüntetéssel ismertek el. Gazdasági napilapos munkája mellett szerkeszti a Világgazdaság havonként megjelenő Energia mellékletét,
és gondozza a lap online változatának energia
alrovatát is. Hosszú ideje figyelemmel kíséri a
paksi atomerőművel kapcsolatos eseményeket.
Írásain keresztül hitelesen, tárgyilagos módon közvetíti az atomerőmű híreit, az erőműben folyó tevékenységet. Munkájával hozzájárul, hogy az országos médián keresztül valós képet kapjon a lakosság
az atomerőmű működéséről.
Az Urántoll díjat a Paksi Atomerőmű Zrt. 1992-ben
alapította azzal a céllal, hogy évente egy alkalommal elismerésben részesítsen egy, az atomenergia békés célú al-

A WANO partneri
vizsgálatról

kalmazásáról, a paksi atomerőműről hosszú időn keresztül
tényszerű tájékoztatást adó újságírót. A díj egy reprezentatív, márkás töltőtoll, melyet az adományozó „Paksi Atomerőmű Zrt.” neve gravírozott formában díszít. A kitüntetett
a töltőtoll mellé névre szóló oklevelet kap.
Gratulálunk B. Horváth Lillának, a 2012-es év Urántoll
díjazottjának!

LAnna

Megkezdődött a főjavítás
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Áldott húsvéti ünnepeket
kívánunk!
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Az atomerőműben az idei főjavítási időszak az ütemezés szerint április
1-jétől szeptember végéig tart. Elsőként az 1. blokk főjavítási munkáira
kerül sor. A 2. blokk főjavítása júliusban kezdődik, és ennél a blokknál
az idei évben lesz egy együttes leállás az 1. blokkal, mintegy hat napig.
„A 2. blokkon nagyon nagy munka lesz a tápvíz szabályzó Babcock szelepeknek a cseréje, amely kiemelt feladatunk a szekunderkörben. A turbinákon, illetve kapcsolódó berendezéseken a szokásos éves kisjavítási
tevékenységet fogjuk végrehajtani. – nyilatkozta Zsoldos Ferenc karbantartási igazgató. Az ütemezés szerint májusban a 4. blokkon lesz a következő leállás. Sorrendben a 3. blokk az utolsó a karbantartási időszakban. Itt a főjavítás szeptember elsejével kezdődik. Jelentős feladat lesz
az 5/1. és a 6/2. csapágy javítása, ill. az osztósík kifújások rendbetétele.
Az elmúlt évben a főjavítások kevesebb mint 160 napot vettek igénybe
– hangsúlyozta Mittler István kommunikációs igazgató. – Ez nagy szerepet játszott abban, hogy az erőmű teljesítmény-kihasználási tényezője
nagyon jó, közel 90 százalékos volt.Bi

A Paksi Atomerőmű Zrt.-nél, 2012. február 20. és
március 2. között zajló WANO partneri vizsgálat
eredményéről az alábbiakban adunk összefoglalót.
A WANO (Atomerőműveket Üzemeltetők Világszövetsége) a tagerőművekben, így a Paksi Atomerőmű
Zrt.-nél is rendszeres időközönként vizsgálatokat
folytat le. A WANO-partneri vizsgálat programjának
célja, hogy a tagerőműveknek lehetőségük legyen
a saját tevékenységüket összehasonlítani a legjobb
nemzetközi tapasztalatokkal egy külső, nemzetközi
atomerőműves partnerszakemberekből álló szakértői csoport által lefolytatott alapos és objektív vizsgálat során.
A paksi atomerőműben a 2012 februárjában kezdődött vizsgálat az erőmű mind a négy blokkjára
kiterjedt. A vizsgálócsoport a vizsgálat lezárultával
összefoglalta annak eredményeit, és azokat előzetes
jelentés formájában a záró értekezleten nyújtotta át
a paksi atomerőmű vezetésének.
A csoport egybehangzó véleménye szerint a
paksi atomerőműben nem azonosítottak be olyan
fajsúlyos hiányosságot, amely veszélyeztetné a biztonságos üzemeltetést. A vizsgálat során a csoport
18 javítandó területet azonosított be. Ezek jellemzően olyan, a PA Zrt. egyes tevékenységeinek végzésében észlelt hiányosságok, amelyek arra hívják
fel a figyelmet, hogy az egyes tevékenységeket még
alaposabban, még több odafigyeléssel, még körültekintőbb vezetői kontroll mellett kell a jövőben végezni. Az azonosított jobbítandó területek közül az
egyik csoport azzal jellemezhető, hogy nem kapnak
kellő figyelmet az apróbb hiányosságok, azok kezelése, nyilvántartása, nyomon követése és megszüntetése. A vizsgálat rámutatott arra is, hogy egyes
üzemeltetési és karbantartási előírások, utasítások
nem kellően részletesek, minőségbiztosítottak. A
nemzetközi jó gyakorlatot figyelembe véve javítandó az eseménykivizsgálások – elsősorban a nem
jelentésköteles események
kivizsgálásakor – alapvető
ok-elemzésének mélysége, a
kivizsgálásokkal feltárt eltérések trendelemzése, valamint
az elhatározott intézkedések
határidőre történő végrehajtásának aránya. Végül a jobbítandó területek egy csoportja
a munka- és tűzvédelem területén a szabálykövetés hiányosságaihoz kapcsolódik.
A vizsgálócsoport az erőmű tevékenységei közül erősségként és jó gyakorlatként
azonosította be a trend-elemzéseket támogató
analitikai paraméterrögzítést a Vegyészeti Szakértői Rendszerben, a komplex, mobil dekontamináló
rendszert, a 3-dimenziós radioaktív anyag, illetve vegyi anyag terjedési modellt, a biztonságos
és hatékony munkavégzés céljából kifejlesztett és
legyártott speciális eszközöket és szerszámokat,
a SOL eseményértékelő-módszer alkalmazását, a
rendkívüli események kezelése során alkalmazandó
akkumulátoros, magas fényű, hordozható LED-lámpákat, az üzemviteli műszakos napot, a speciális sugárzásérzékelő lámpát és a speciális sugárforrás- és
mintatárolók alkalmazását.
AA
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A sajtó felelőssége

fotó: Bodajki Ákos

A magyar sajtó napja alkalmából Paks Város
Önkormányzata és a Paksi Atomerőmű Zrt.
(PA Zrt.) idén is közösen szervezett ünnepséget, melyet 2012. március 14-én az Erzsébet
Nagy Szállodában tartottak. Az eseményen
ünnepi műsorral emlékeztek meg az 1848-as
márciusi forradalomról, és átadták a PA Zrt.
által alapított Urántoll díjat.
A rendezvényen Hajdú János, Paks város
polgármestere mondott köszöntőt. Beszédét
a 48-as márciusi ifjak kiáltványa, a 12 pont
elsőként megfogalmazott követelésének felidézésével, a sajtószabadság hangsúlyozásával kezdte.
–– Polgármester úr! Köszöntőjében kitért
arra, hogy ma a sajtószabadság témakörébe már nagyon sok minden beletartozik.
Szólt arról, hogy mára szórakoztató iparrá
vált a média. Hogyan jellemezné az országos és a helyi média megnyilvánulásait?
–– Tudjuk, hogy nem csak a XIX., de a XX.
században is voltak történelmi, politikai kor-

szakok, melyek nélkülözték a sajtószabadságot, ami többek között a lapkiadás és terjesztés korlátozását, az engedélyezés, kiadás
állami központosítását jelentette. Úgy látom,
hogy az 1848-ban követelt sajtószabadság
mára bizonyos értelemben saját ellentétébe

fordult. Nem gondolta senki, hogy a XX. század végére a XXI. század elejére ilyen mértékben válik szórakoztató iparrá a média, hogy
a médiaüzlet a hiteles tájékoztatás helyett
nagyon sok esetben inkább a nyereségtermelésre törekszik, hogy a haszonszerző, gátlástalan sajtó szinte korlátlan szabadságot
szerez magának és ezzel együtt meghatározó
befolyást a közéletre, az erkölcsre, az emberi
életre, országokra és nemzetekre.
–– A sajtónak, mint tömegkommunikációs eszköznek nagy befolyása van a közvéleményre. Ön miben látja a sajtó, a média
felelősségét?
–– Napjainkra már csak a figyelmesen értelmes ember igazodik el a világban, és a
saját környezetében. Keserű derűvel, szelíd
cinizmussal vagyunk képesek hárítva túlélni,
amit a média többsége közvetít. Napi rutinnal fejtjük meg a bulvárkódokat, leplezzük le
a hamisságokat, de a napi gondokkal küzdő,
mentális és anyagi válságban élő emberek

Több egy bemutató létesítménynél
Az Atomenergetikai Múzeum
Tudományos Akadémia elnöke, és
részt vett a rendezvényen Szabó
Benjamin, az atomerőmű egykori
kormánybiztosa, valamint dr. Aszódi Attila, a BME Nukleáris Techni-

kai Intézet igazgatója, aki felsőfokú
tanulmányai egy részét Pakson, illetve az atomerőműben végezte. Az
ő nyilatkozatukat adjuk közre a múzeum megnyitása kapcsán.

Dr. Pálinkás József:

Szabó Benjamin:

Dr. Aszódi Attila:

Több szempontból is nagy jelentőségű
a múzeum, hisz azt az időszakot örökíti
meg, amikor az erőmű épült, elkészült.
Ez önmagában is fontos, mert az emberi élet és az emberi memória véges,
és a múzeum bemutatja, hogy milyen

Még a mai napig is elérzékenyülök, ha
Paks nevét meghallom. Én úgy tekintek
a paksi atomerőműre, mint egy nagy
műre, amelynek megalkotásában, létrehozásában megadta a sors, hogy több
ezer társammal együtt részt vehettem.

Úgy gondolom, mindenképpen értékelni kell azt a régóta meglévő törekvést,
hogy az atomerőműben összegyűjtsék
és megőrizzék az egykor használatban
lévő berendezéseket, eszközöket. Értékelni kell, hogy voltak erre fogékony

A magyar parlament az adott kor
magyar építészeti remekműve. Ehhez hasonlóan a paksi atomerőművet
a magyar műszaki alkotás XX. századi remekművének tartom és mindkét
építményre – azt hiszem sok honfitársammal együtt – büszke vagyok.
Ez a nagy gonddal összerakott múzeum segít abban, hogy még többen
így lássák, mint azok, akik építették,
fejlesztik és üzemeltetik.
Sokrétűnek tartom a múzeum anyagát, és minden elismerésem azért,
ahogy az egykori felvonulási raktár
épületét múzeummá varázsolták.
Magyarországon az atommagkutatásnak nagy múltja van, és örvendetes, hogy ez a múzeum országos
szintű. Több hazai atomenergetikával
foglalkozó cég, intézmény járult hozzá eszközeivel a paksi Atomenergetikai
Múzeum kiállított tárgyainak széleskörűségéhez. Fontosnak tartom például
hogy a debreceni Atommagkutatónak
is láthatók itt eszközei.

és cselekvő emberek, és, hogy jó előre
gondolkodtak.
Szintén elismerésre méltó az az akarat és a közös erő, ami által kitűzték a
célt, felújították a régi raktárcsarnokot
és méltó körülményeket teremtettek a
múzeumnak.
Rendkívül nagyra tartom a múzeum jelentőségét az oktatás szempontjából. Ez több annál, hogy a Látogatóközponthoz kapcsolódóan újabb bemutató
létesítménnyel bővült az atomerőmű.
Itt a diákok olyan eszközökkel is megismerkedhetnek, amelyeket máshol nem
tudnak megtekinteni. Véleményem
szerint a paksi atomerőműben mindig
is előrelátóak voltak a képzés, az oktatás területén, amelyet jól példáz a Karbantartó Gyakorlóközpont is, melynek
méltó párja ez a múzeum. Köszönet illeti az atomerőmű azon vezetőit, munkatársait, akik komoly erőt fektettek a
múzeum létrehozásába, és abba, hogy a
partnerintézmények is hozzájáruljanak
eszközeikkel a gyűjteményhez.  LAnna

fotók: Bodajki Ákos

A Paksi Atomerőmű Zrt. által létrehozott Atomenergetikai Múzeumot
2012. március 7-én adták át. Az ünnepségen megnyitó beszédet mondott dr. Pálinkás József, a Magyar

körülmények között, milyen döntések eredményeként jött létre az atom
erőmű.
A másik komoly szerepe abban áll,
hogy egy olyan technológiának, technikának állít emléket, amely az emberiség történetében még újnak mondható.
Az első, a természet adta tüzet évezredekig használtuk. Az atommaghasadás
pedig, amit én második tűznek nevezek, szintén olyan természeti folyamat,
amelynek az emberiség szolgálatába
állításában a mérnökök ezrei igencsak
kivették részüket.
A harmadik nagyon fontos dolog a
múzeum vonatkozásában, hogy közelebb hozza az emberekhez azt a technológiát, amit többségük egyáltalán nem
ismer. Ha megismerik, akkor talán kevésbé idegenkednek az atomenergiától.
Ezt semmi mással nem lehet oldani,
mint azzal, hogy mindent megteszünk
az atomerőművek biztonságos működtetéséért, és közelebb hozzuk a közvéleményt, különösen a fiatalokat.

nem látják az ordító manipulációt. Szívből
sajnálom őket, hiszen mindenkinek joga lenne emberhez méltón élni – ha már úgy adódott, hogy genetikailag a mi fajtánk kapta a
legtöbb esélyt az értelmes életre. Kötelessége lenne minden szülőnek felelős gondolkodásra nevelni gyermekeit, a valóságot ismertetni meg velük, értő, gondolkodó embert
formálni belőlük, de vajmi kevés esély van
erre, hiszen a sorozatok, a „való világ” és a
szexualitással teletűzdelt újságok minden jó
szándékú közlésnél erősebb ingereket közvetítenek.
–– Beszédében kiemelte a hiteles tájékoztatás fontosságát. Mint a város vezetője, aki
kapcsolatot tart a lakossággal, az intézményekkel, a vállalkozásokkal és a médiával,
hogyan látja, mi módon lehetne elérni, hogy
a hiteles tájékoztatás méltó rangot kapjon?
–– Nézze, nem mondom, hogy mindenki
dobja ki a televízióját, mint ahogyan azt én
néhány éve tettem. Az internetről meg végképp nem beszélnék le senkit, mert nélküle
szegényebb és kevésbé hatékony lenne az
életünk, a munkavégzésünk, a maihoz képest erősen korlátosakká válnának a lehetőségeink. A médiafogyasztó legyen óvatos.
Mérlegeljen a „fogyasztott” termékek között
ugyanúgy, mint amikor bármilyen árut vásárol a boltban. Legyen talán még óvatosabb!
Mondok néhány példát arra, hogy miért
óriási a tévhitek terjesztésében a média felelőssége, és miért óriási a mi felelősségünk,
fogyasztóké.
Mérnökemberként sohasem gondoltam,
hogy akkorra, amikorra a legnagyobb szükségünk lenne az értelmes megközelítésekre,
a felelős környezetvédő gondolkodásra, amikorra soha nem látott tudományos ismeretanyag és védhető érvrendszer gyűlik össze,
pont akkorra erősödik fel a demagógia, akkorra sikerül manipulatív eszközökkel a valóság ellenkezőjét vonzóvá tenni az emberek
jelentős része előtt.
Hogy hét atomerőművet állítanak le Németországban, hogy aztán a hiányzó energiát észak-franciaországi erőművekből importálják – belpolitikai okokból. Sohasem
gondoltam, hogy előfordulhat az, hogy évszázados gyönyörű erdőket vágnak ki, lopnak el, hogy az EU-s elveknek megfelelően
alacsony hatásfokú erőművekben tüzeljék el
Pécsett vagy Ajkán – mint megújuló energiaforrást.
Sohasem gondoltam, hogy gondolkodó
emberek elhiszik, hogy emberi fogyasztásra
alkalmas gabonából, kukoricából gazdaságos és etikus motorhajtó anyagot, bioetanolt
lehet készíteni, netán hőerőműben lehet azt
eltüzelni.
Sohasem gondoltam, hogy az egyik legértékesebb gazdasági és természeti értékünket, a vizet, ahelyett, hogy az országban
tartanánk, a lehető leggyorsabban kivezetjük
a Kárpát-medencéből. Hogy Magyarországon örökké tabu lesz a dunai vízlépcsőről
beszélni!
Sohasem gondoltam, hogy hazánkban
olyan környezetvédelmi államtitkár határozza meg a hulladék-stratégiát, aki a szelektív
hulladékgyűjtés mindenhatóságában hisz,
tárgyilagos energia-mérlegek tanulmányozása helyett! Folytathatnám…
Vissza kell találnunk a természet közelébe,
a természet törvényeinek világába, mert ha
abban jártas az ember, akkor érti és megérti
a szavakat, nem tűri a mellébeszélést, ahogy
ma mondják: a csúsztatásokat. Akkor ismeri a
környezete és saját korlátait, nem manipulálható és nem befolyásolható.

LAnna
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Szükségünk van atomenergiára!
Sajtóközlemény

A tavaly elfogadott Nemzeti Energiastratégia gyakorlati megvalósítása érdekében
jelenleg áll kidolgozás alatt a jövő erőműépítési cselekvési terve.
A Magyar Nukleáris Társaság – közhasznú szerepével és feladataival összhangban
– áttekintette a szóba jöhető erőműváltozatokat, és az atomerőművi blokkok hosszú
távú felhasználásával kapcsolatban az alábbi megállapításokat tette:
1) Magyarországon jelenleg a villamos-energia igények 42 százalékát fedezi
a paksi atomerőmű. Mivel a paksi blokkok
üzemidejét várhatóan 20 évvel meghos�szabbítják, addig lehet számítani erre a stabil forrásra. Távolabbra tekintve törekedni
kell működő erőműveink korszerűsítésére,
lecserélésére, mivel átlagéletkoruk már ma
is 22 év. Közben sok gazdasági, éghajlatvédelmi, ellátás-biztonsági szempontnak,
európai célnak kell megfelelni. Így csökkenteni kell az üvegház-hatású gázok (főként a
széndioxid) kibocsátását, javítani az energiahatékonyságot és növelni a megújuló
energiaforrások arányát. Országunk számára létérdek kiegyensúlyozott, megbízható alaperőművek üzemeltetése,
hogy elérhető áron, kisebb importfüggőséggel jussunk energiához. Az atomenergia ilyen: nagy mennyiségű energia felszabadítását teszi lehetővé kis helyen.

2) A tavalyi óriási japán földrengés után
a szökőártól a fukushimai atomerőmű is
megsérült. Ennek nyomán az atomenergiába vetett bizalom több helyen megingott. Európa néhány országában döntés
született a reaktorok leállításáról (Németország), vagy az építeni kívánt blokkok elvetéséről (Svájc, Olaszország). A döntések
nem műszaki alapon születtek, hátterük a
helyi politika volt. Nem véletlen, hogy
több gazdasági világhatalom (pl. Kína,
Oroszország, USA, India) továbbra is
számol az atommal és mások is fenntartják terveiket. Európában pl. a finnek,
franciák, britek, balti országok, lengyelek,
csehek, szlovákok, románok, szlovének,
bolgárok, törökök terveznek, sőt részben
már létesítenek új atomerőműveket. A fejlődő világból további mintegy 40 ország próbálja új belépőként atomenergiával enyhíteni energiaéhségét. Nálunk is napirenden
van Pakson új blokkok építése, korszerű
reaktorokkal. Hogy az ország energiahiány
nélkül, zökkenőmentesen, tudja a jelenlegi
blokkokat – meghosszabbított üzemidejük
végén – újakkal pótolni, illetve időszakosan
kiegészíteni, az építés előkészítésének folyamatát be kellett indítani. A lehetséges típusokat felmérték, a környezeti elemzések,
hatásvizsgálatok folyamatban vannak.
3) Többen hirdetik, hogy csak megújuló forrásokkal (pl. nap, szél) meg lehet

fotók: Bodajki Ákos

Vendégeink voltak

Vietnami vendégek érkeztek az atomerőműbe
2012. március 7-én. Vietnam több egyetemének
rektora, rektor-helyettese, szakmai vezetője, továbbá Oktatási és Képzési Minisztériumának miniszterhelyettese az erőműben üzemlátogatáson vett
részt, majd megtekintette a Karbantartó Gyakorlóközpontot.

A Fidesz országos, megyei és helyi képviselői tettek látogatást március 29-én az atomerőműben.
A delegációnak Tóth Ferenc országgyűlési képviselő, kormánymegbízott mellett tagja volt dr.
Nagy Tibor, Bordács József, Kontur Pál, Szabó
Gergő és Józsa Péter.
BÁ

Az atomerőmű mint környezettudatos technológia

Március 1-jén egy, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának 15 hallgatójából és három tanárából álló csoport szakmai
kirándulás céljából ellátogatott az atomerőműbe.
A szakmai kirándulásnak az volt az apropója,
hogy a diákok tantervében két olyan tantárgy van,
mint a környezettudatos technológia és a fizika
a társadalomban. Üdvözlendő, hogy a tanárok a
környezettudatos technológián nem a társadalom számára csak részmegoldást jelentő szél-,

nap- és biomassza energiát értenek, hanem elsősorban atomenergiát. Az atomenergia társadalmi
megítélés formálásában nagy jelentősége van a
fizikatanárok munkájának. Ennek pozitív példájaként szeretném bemutatni az egyik kísérőtanárt
és a szakmai kirándulás szervezőjét, dr. Radnóti
Katalint. Katalin, fizikatanár lévén, szakmai meggyőződésből és tudatosságból lett nukleáris energia párti. Évek óta a WIN Magyarország szervezet
(Nők a Nukleáris Energetikában) aktív tagja, jelenleg a WIN elnökének helyettese és a budapesti
csoport vezetője, az MNT elnökség tagja, az MNT
által működtetett Nukleon tudományos műszaki
folyóirat főszerkesztője, a Szilárd Leó díj nyertese,
számos értékes szakmai cikk szerzője, Marie Curie
életének és munkásságának kutatója és népszerűsítője – és még nagyon sokáig lehetne sorolni Katalin érdemeit. Mi – WIN-tagok – nagyon büszkék
vagyunk Katalinra! A kirándulás során a csoportot néhány WIN-tag fogadta az erőműben, és kötetlen beszélgetés során kapacitálták a pályaválasztás előtt álló diákokat az atomenergia szektorban
való elhelyezkedésre.
Szucsán Marina

oldani az energiaellátást, ki lehet váltani
az atomenergiát. Ellenvetésként álljon itt
néhány elgondolkodtató adat és tény. A
mostani paksi blokkok 90 százalék kihasználással működnek. Évente csak pár hétre
állnak le üzemanyag cserére, karbantartásra, egyébként teljes terhelésen üzemelnek.
Napsütés éjszaka egyáltalán nincs és télen
is kevesebb, a felhőzet és szél pedig időjárásfüggő, tehát ilyen kihasználtság a napés szélerőműveknél fizikai korlátok miatt
nem érhető el. Ezek az erőművek az év
20-25 százalékában tudnak teljes terhelésen üzemelni. Emellett az ilyen erőművek
kisebb teljesítményűek, területigényük
nagy. Az újszilvási első magyar naperőmű
parkot még majdnem 25 ezerszer kellene
felépíteni, hogy Paks által évente megtermelt energiát kiváltsa. A mosonszolnoki
szélerőmű parkból 300 kellene ugyanerre. Az első tizenötezer-milliárd forintba,
a második háromezer-milliárd forintba
kerülne. Az utóbbi ugyanabban az ártartományban mozog, mint az atomerőművi
blokkok létesítése, tehát nem olcsóbb. Ráadásul, ha a nap- és szélerőművek jóval
nagyobb arányban lennének jelen, erősen
ingadozó teljesítményük kiegyenlítése további beruházásokat igényelne: okos hálózatot (smart grid) kellene kiépíteni, és
szivattyús-tározós erőművekben kellene
tárolni az energiát. Ilyen járulékos létesít-

mények a beruházási költségeket még tovább növelik.
A Magyar Nukleáris Társaság fontosnak tartja az atomenergiához hasonlóan
üzem közben üvegház-hatású gázokat ki
nem bocsátó energiaforrások, így a szélés naperőmű parkok telepítését, és a jelenlegi kapacitások ésszerű mértékig történő
bővítését is. Ám nem tartja megalapozottnak, hogy tisztán megújuló
energiaforrásokra támaszkodva az
atomenergia alkalmazása kiváltható
lenne.
4) Összefoglalva: Véleményünk szerint a világon az összes reaktorral eddig
felhalmozott 14500 reaktorév tapasztalat,
a jelenleg épülő 63 atomreaktor és a további bővítések terve igazolja a nukleáris
technikába vetett bizalmat. Az igazi kérdés tehát nem a nukleáris reneszánsz vagy
a gazdag németek zöldromantikája közötti
választás. Vessük el az érzelmi megközelítést, és valós érvek alapján fogadjuk el:
A megújuló energiaforrások mellett továbbra is alapvető szükségünk
van atomenergiára!

Magyar Nukleáris Társaság
A Sajtóközleményben foglaltak a Magyar Nukleáris
Társaság honlapján bővebben, további adatokkal alátámasztva is megtalálhatók. http://mnt.kfki.hu

Konferencia a beszállítók tevékenységéről
A WANO moszkvai központja által szervezett
konferencia célja az atomerőműves beszállítók tevékenységéhez kapcsolódó irányítási, felügyeleti, minősítési, valamint képzési
rendszerek bemutatása és tapasztalatcsere
biztosítása volt.
A programot 2012. március 19-22. között a paksi Erzsébet Nagy Szállodában rendezték. A moderátori feladatokat Hadnagy
Lajos, paksi kollégánk látta el, aki jelenleg
a WANO moszkvai központjában dolgozik.
A PA Zrt. képviseletében Bajsz József, minőségfelügyeleti főosztályvezető volt a rendezvény házigazdája.
A programra közép-kelet-európai, orosz,
ukrán és amerikai atomerőművek szakemberei kaptak meghívást. A résztvevők országaiban működő erőművek kisebb-nagyobb
mértékben eltérnek egymástól működésüket, irányítási-szabályozási rendszerüket,
technológiájukat, karbantartási módszereiket tekintve. Közös azonban mindannyiuknál
a nukleáris biztonság elsődlegessége, illetve
a karbantartási, üzemeltetési feladatok elvégzéséhez szükséges beszállítói kör tevékenységének változása, bővülése.
A 9 országból (Örményország, Cseh Köztársaság, Finnország, Magyarország, Oroszország, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna és az
Amerikai Egyesült Államok) érkezett szakemberek érdekes előadásokat tartottak arról, hogy hazájukban miként irányítják és felügyelik a beszállítók tevékenységét. Milyen
eszközökkel végzik az ellenőrzést, hogyan
alakították ki a képzési rendszereket, milyen
mutatókkal mérik a teljesítményeket, milyen
szankcionálási és jutalmazási metódusaik
vannak.
Fontos szempont a képzési, ellenőrzési,
minősítési rendszerek kialakításában, hogy
a beszállító cégek milyen tevékenységet és

mennyi ideig végeznek az erőművekben;
kizárólag a leállások idején vagy egész évben folytatják-e tevékenységüket; milyen a
beszállítói kör összetétele; milyen szintű a
dolgozók helyismerete, képzettsége; milyen
részarányt képvisel az erőmű saját tevékenysége, és mennyit a vállalkozóké a karbantartási munkák során.
Az erőmű sikeres működése a vállalkozók
teljesítményén múlik, de a vállalkozók megfelelősége az erőmű „kezében” van. Oda-vis�sza hatás érvényesül - ezzel mindkét félnek
tisztában kell lennie, és ennek tükrében kell
végezni a munkát a megrendelői és a szállítói szerepben egyaránt.
Fontos a tevékenység végrehajtása során előforduló kritikus lépések meghatározása, a kritikus berendezések megjelölése;
az érvényben lévő szabályok és szabványok
betartatása; a nukleáris és egyéb minősítési
szempontok, képzési és vizsgakövetelmények meghatározása; a szállító kiválasztási
mód és az értékelési szempontok megadása.
Ugyancsak fontos a munkavégzés nyomon követése: helyszíni vezetői (megfelelően kiképzett és felelős munkavezető vagy
munkafelügyelő) ellenőrzése, irányítása, a
munkavállalók segítése, a hibák javítása, és a
visszacsatolás az erőmű felé.
Szükséges az együttműködés a beszállítókkal, a személyes találkozók, egyeztetési
lehetőségek biztosítása, az erőmű elvárásainak megfogalmazása, szankcionálási és
elismerési rendszer alkalmazása. A konferencia résztvevői a záró napon úgy nyilatkoztak,
hogy rendkívül sok tapasztalatra tettek szert,
a kapott információkat hasznosítandónak
tartják, és bizonyos elemeket saját rendszereikbe is be fognak építeni.


Gyöngyösiné Nyul Petra
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Az üzemidő-hosszabbításról 3. rész
Előző számainkban leközöltük az üzemidő-hosszabbítással kapcsolatban készült írás első két részét,
most a 3., befejező résznek adunk helyet.
AZ ÉLETTARTAMOT KORLÁTOZÓ ÖREGEDÉSI FOLYAMATOK
ELEMZÉSE
Egyes öregedési folyamatok elemzését ab ovo
a tervező elvégzi, és igazolja, hogy a tervezett
üzemidő alatt a rendszerelem integritása, funkciója megmarad. Ilyenek az eróziós-korrózió, a fáradás vagy a neutron-besugárzás által kiváltott ridegedés elemzések. Ezeket az elemzéseket a tervező
a körülményekre, a terhekre és hatásokra tett feltételezések alapján végzi el az adott műszaki követelményeknek megfelelően, figyelembe véve a
célként kitűzött üzemeltetési időszakot. Az elemzésekből megállapított élettartam-korlátok, illetve az elemzések maguk is érvényüket veszítik, illetve veszíthetik, ha az üzemidőt a tervezetten túl
meghosszabbítják és/vagy a körülmények jellemzői és a terhelési ciklusok gyakorisága megváltozik. Ezért az üzemidő-hosszabbítás megalapozása
keretében el kellett végezni ezen elemzések felülvizsgálatát, ha lehet, érvényességük kiterjesztését,
azaz igazolni kellet, hogy azok megállapításai,
következtetései érvényesek maradnak a meghos�szabbított üzemidőre is.
Az elemzések körét a tervező által elvégzett elemzések, a mai elvárásokat is tükröző Végleges biztonsági jelentés, valamint a nemzetközi gyakorlat
alapján, több mint harminc USA, orosz, spanyol
atomerőmű hasonló elemzéseinek áttekintése
után határoztuk meg, különös tekintettel a paksi sajátosságokra és egyedi problémákra. Összesen 27 féle elemzést végeztünk el, mint például
a reaktortartály nyomás alatti hősokk elemzését,
a gépészeti, tartó és daru szerkezetek kifáradás
elemzését, a korlátozott időre érvényes környezetállósági vizsgálatokat, továbbá az anyagtulajdonság időbeli változásának értékelésére irányuló
célvizsgálatokat. Az elemzések kimenetelére két
lehetőség adódott:
A legtöbb esetben a kiterjesztett vagy ismételten
elvégzett elemzések eredményei igazolták, hogy a
megadott korlátokat (például terhelési ciklus-számot) a vizsgált szerkezet nem éri el, így az üzemeltethetőségre vonatkozó megállapítás érvényes a
meghosszabbított üzemidőre is;
Egyes esetekben a kiterjesztett vagy az ismételten elvégzett elemzések/vizsgálatok eredményei

a meghosszabbított üzemidőnél rövidebb idejű
üzemeltethetőséget igazoltak, ezért célzott öregedéskezelési programot vagy más intézkedést
(például a berendezés cseréjét, felújítást, későbbi
megismételt vizsgálatot) kellett alkalmazni, illetve
tervbe venni az adott probléma kezelésére.

AZ 1-ES BLOKK ÜZEMIDŐHOSSZABBÍTÁSÁNAK
ENGEDÉLYKÉRELME
A Paksi Atomerőmű Zrt. az 1. blokk vonatkozásában elvégezte az e követelményekből származó,
valamint az üzemidő-hosszabbítás programjában
időarányosan előirányzott feladatokat, azaz:
A Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség környezetvédelmi
engedélyében meghatározott, az 1. blokkra előírt
és időarányosan esedékes feladatokat. Ilyen volt
például a telephely szeizmicitásának felülvizsgálata, amely megtörtént a 2007. évi időszakos biztonsági felülvizsgálat során;
A VVER 440/213 típusú blokkok tervezési alapjának felülvizsgálata és rekonstrukciója;
A paksi atomerőmű átfogó öregedéskezelési rendszerének kialakítása, a konkrét rendszerelemek/
csoportok öregedéskezelési programjainak kidolgozása, biztosítva ezzel azt, hogy az öregedéskezelés terjedelmébe tartozó rendszerelemek
állapota, biztonsági funkciója folyamatosan monitorozva legyen a kiterjesztett üzemidő során;
Az atomerőmű műszaki állapotának felmérése és
a rendszerelemek alkalmasságának igazolása a
meghosszabbított üzemidőre;
A karbantartás hatékonyságának monitorozására
szolgáló rendszer kialakítása, bevezetése, s a tapasztalatok negyedéves rendszerességgel történő
jelentése a hatóság számára;
A villamos és irányítástechnikai rendszerelemek
környezetállósági minősítése;
Az élettartamot korlátozó, s korlátozott időtartamra érvényes öregedéselemzések felülvizsgálata, elvégzése, s az elemzések eredményei alapján szükséges intézkedések megtétele.
A munka legfontosabb elemeit a fentiekben ismertetettük. A teljes tevékenységet és annak
eredményeit az 1. blokki Üzemidő-hosszabbítási

Engedélykérelmet Megalapozó Dokumentáció
tartalmazza, amely terjedelmében meghaladja a
másfél ezer oldalt. A teljes háttér dokumentáció
mintegy hetvenezer oldal terjedelmet képvisel. Ez
képezi az engedélykérelem megalapozását, s igazolja az 1. blokk további húsz évvel történő biztonságos üzemeltethetőségét.

SZINERGIÁK
A paksi blokkok üzemidő-hosszabbítási programjában meghatározott intézkedések kapcsolatban
vannak az üzemeltető szinte minden más tevékenységével. A társaság különféle tevékenységei
közötti szinergiákat ki lehet, és ki kell használni.
Nyilvánvaló, hogy a teljesítménynövelés többszörösen összefügg az üzemidő-hosszabbítással: egyfelől javította a versenyképességet, másfelől pedig
ellenőrizni kellett, nem hat-e a teljesítménynövelés az élettartamot korlátozó folyamatokra. A turbina kondenzátorok cseréjével, ami egy megbízhatóságot, termelési érdeket szolgáló átalakítás
volt, meg lehetett valósítania a magas pH értékű
szekunder köri vízüzemet, így meg lehet védeni a
gőzfejlesztőket a korábban jellemző hőcserélő cső
feszültségkorróziójától.
A fukushimai tragédia tanulságaira tekintettel
a biztonság, a biztonságnövelés és az üzemidő-hosszabbítás összefüggése kiemelt figyelmet
kapott. Az elmúlt években a paksi atomerőműben átfogó biztonságnövelő programot hajtottak
végre, s ennek keretében jelentős átalakítások
történtek. Ennek köszönhetően a zónasérülés
gyakorisága a ~10-5/év szintre csökkent. Itt nyilvánvaló pozitív kapcsolat létezik, hiszen a biztonságnövelés nélkülözhetetlen előfeltétele volt az
üzemidő-hosszabbításnak, továbbá a biztonság
és az üzemeltető biztonság iránti elkötelezettsége
a lakossági elfogadottság legfontosabb feltétele. A biztonságnövelés azonban közvetlen vagy
implicit műszaki előnnyel is jár. A biztonságnövelő
átalakítások miatt egyes rendszereket vagy azok
létfontosságú részeit felújították, azok újszerű
állapotba kerültek. Néhány esetben a biztonságnövelő intézkedések követlen hatással vannak az
élettartamot korlátozó folyamatokra. Így például
a térfogat-kiegyenlítőn telepített új nyomásszabályozó szelepek biztosítják a reaktor túlnyomás

elleni védelmének lehetőségét hideg állapotban,
azaz megszüntetik a reaktortartály ridegtörésének
veszélyét. Egyes biztonságnövelő intézkedések,
amelyeknek komoly szerepük van a tervezési alapon túli helyzetek kezelésében, mint például a
primer körből a szekunder körbe való átfolyás esetének kezelése, feltétele volt az üzemidő-hosszabbítás engedélyezhetőségének. A PA Zrt. kiemelten
kezeli a Célzott biztonsági felülvizsgálat alapján
azonosított javító intézkedéseket, s úgy tekinti,
hogy azok az üzemidő-hosszabbítás biztonságát
is szolgálják, jóllehet nincsenek összefüggésben
az üzemidővel, illetve az üzemidővel arányos romlási folyamatokkal.

KÖVETKEZTETÉSEK
Az elmúlt évtizedben az átfogó szabályozási
rendszer és az atomerőmű megkövetelt műszaki állapota fenntartására egy teljes körű erőművi műszaki-adminisztratív rendszer alakult ki,
amely lehetővé teszi a paksi atomerőmű hosszú
távú, biztonságos üzemeltetésének megvalósítását. Mind a szabályozási rendszer, mind pedig az
üzemidő-hosszabbítását szolgáló erőművi program a jelen dolgozatban vázolt elveken alapul.
Ezáltal – a biztonsági relevancia és a termelésre
gyakorolt hatása szerint differenciáltan – minden
rendszer és rendszerelem meghatározott módon
felügyelt, és a megkövetelt műszaki állapotának
fenntartása biztosított.
Az üzemeltetési engedély megújításának előkészítése és megalapozása a nemzetközi gyakorlat és
a kor színvonalának megfelelő módszerek kreatív
alkalmazását követelték meg, figyelembe véve a
tervezési jellemzőket, a nemzeti szabályozást és a
paksi atomerőműben kialakult gyakorlatot. Az elvégzett munka példa nélküli, mert – bár formális
üzemidő-hosszabbítás történt más VVER-440/213
típusú blokkok esetében – a paksihoz hasonló
komplexitású megalapozásra első ízben került sor.
Az előzőekben bemutatott módszerek, programok, a hatósági jóváhagyás és ellenőrzés alkalmazása biztosítja a paksi atomerőmű lehető leghosszabb ideig tartó biztonságos és gazdaságilag
ésszerű, magas teljesítményen történő üzemeltetését.
Dr. Katona Tamás János, Kovács Ferenc, Rátkai Sándor

A cikk megjelent az Elektrotechnika című lap 2012/01 számában.

Villamosenergia-ipari vegyészeti továbbképzés
Siófok, 2012. március 22-23.

fotó: Orbán Ottilia

A Paksi Atomerőmű Zrt. vegyészeti főosztálya hatodik
alkalommal szervezte meg a villamosenergia-ipari vegyészeti továbbképzést. A továbbképzés Siófokon, a Hotel
Vértesben 2012. március 22-23-án került megrendezésre.

A rendezvényt Cziczer János üzemviteli igazgató nyitotta meg. A továbbképzésen 62 fő vett részt a magyarországi erőművekből és a víz-gáztechnológiával foglalkozó

hazai és külföldi beszállítók képviseletében, A rendezvény
szervezője Rozmanitz Péter volt.
Az előadásokat követően kerekasztal beszélgetés következett, ahol az erőművek beszámoltak az aktuális megoldott és megoldandó feladataikról, további témaindítóként
pedig az új pótvíz előkészítő üzemeltetési tapasztalataival
kapcsolatban az UV-fénnyel való mikrobiológiai szennyezés csökkentés, RO (reverse osmosis) membránok üzemeltetési tapasztalatai és a lamellás szűrők üzemeltetési
tapasztalataival foglalkoztak a továbbképzés résztvevői.
A jelenlévők nagyon hasznosnak tartották az elhangzott előadásokat és a további személyes információcsere
ilyen, szervezett lehetőségét az iparági szakemberek között. Mindenképpen szükség van egy olyan fórumra, ahol
a szakma vegyészei találkozhatnak, kicserélhetik tapasztalataikat, megoszthatják a problémáikat. Az évenkénti
további szervezési munkát ezután is igényli a vegyészeti
szakma a Paksi Atomerőmű Zrt.-től, az iparág meghatározó gazdasági egységétől.
Orbán Ottilia

Különös helyzet, különös felelősség
Budapesten, a Katasztrófavédelem Központi Múzeum filmklubjának
rendezvényén tartott előadást Schreiner István, az Atomerőmű Tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési vezetője március 27-én.

Az Atomerőmű Tűzoltóság tevékenysége eltér a többi tűzoltóságétól, hisz
szorosan kapcsolódik az atomerőmű biztonságához. Az atomerőmű védelme hatással van az egész ország és az ott élők biztonságára. A rendezvény
résztvevői megtekintették az Atomerőmű Tűzoltóságról 2011-ben készített
filmet, majd Különleges helyzet, különleges körülmények, különös felelősség címmel előadást hallhattak a tűzoltóságról. A előadás vázolta az erőműves tűzoltóság speciális helyzetét, adottságait, lehetőségeit és felkészültségét.
Tájékoztatást adott a tűzoltóság felépítéséről, feladatáról, képzési rendszeréről, teljesítmény értékelési rendszeréről, bevetés irányító és döntéstámogató
rendszeréről. A hallgatóság az előadást követően számos kérdést tett fel, ami
azt mutatta, hogy a téma igen nagy érdeklődésre tartott számot. A másfél
órára tervezett előadás két és fél órára bővült.
BÁ
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Nemzetközi delegáció hitelesítette a paksi atomerőmű
biztonsági jelentését
A tavaly lezajlott Célzott biztonsági felülvizsgálat nemzetközi ellenőrzésének keretében külföldi delegáció járt
a paksi atomerőműben.
Emlékeztetőül: Az Európai Tanács felkérésének eleget téve, a fukushimai reaktorbaleset előzetes tanulságai
alapján, Magyarországon is lezajlott a paksi atomerőmű
– a köznyelvben csak „stresszteszt”-ként emlegetett –
Célzott Biztonsági Felülvizsgálata. Az európai uniós tagállamok nukleáris biztonsági hatóságainak tanácsadó
szervezete által egyeztetett tartalomnak és menetrendnek megfelelően a Paksi Atomerőmű Zrt. 2011. október
28-án megküldte az Országos Atomenergia Hivatalnak
(OAH) a felülvizsgálat eredményeit tartalmazó végleges
jelentést. Ennek alapján az OAH Nemzeti Jelentést állított össze az Európai Bizottság számára.

A felülvizsgálatot végző szakemberek által most ös�szeállított előzetes értékelés megállapította, hogy a paksi
atomerőmű Célzott biztonsági felülvizsgálata megfelelően értékelte az erőmű védettségét és ellenálló képességét a feltételezett külső természeti veszélyekkel, a villamosenergia-ellátás és a végső hőelnyelő elvesztésével,
valamint az esetleges súlyos balesetekkel szemben. A
felülvizsgálat nem tárt fel olyan körülményt, amely megkérdőjelezné az erőmű tervezési alapjának megfelelőségét. A vizsgálat elismerte az atomerőmű által korábban
végrehajtott jelentős biztonságnövelési programok eredményeit. A végrehajtott ellenőrzés egyik hasznos eredménye volt az is, hogy több olyan lehetőséget is feltártak,
amelyek megvalósításával a későbbiekben tovább fokozható a létesítmény biztonsága.

Az atomerőművet üzemeltető összes európai uniós tagállam, valamint Svájc és Ukrajna által benyújtott
Nemzeti Jelentéseket egységes módszertan szerint, kölcsönös nemzetközi felülvizsgálatnak vetették alá, amelyben Magyarország is aktívan részt vett. Ennek keretében
– első lépésként – a jelentéseket előre meghatározott témakörönként feldolgozta és értékelte az egyes országok
által delegált, nemzetközileg elismert szakértőkből álló
ad-hoc bizottság, majd az összes általuk felvetett kérdést
megvitatták, a jelentéseket összeállító szakértőkkel egy
nemzetközi konferencia keretében.
A nemzetközi felülvizsgálat most lezajlott második fázisa helyszíni vizsgálatot jelentett. A delegáció az
atomerőműben ellenőrizte a Célzott biztonsági felülvizsgálat megállapításainak helyességét.

Megbeszélés Bécsben az
atomerőművi mutatókról

A sok hasonlóság ellenére a NAÜ és
a WANO két eltérő, önállóan működő
mutatórendszert alkalmaz az atomerőművek biztonsági, megbízhatósági jellemzőinek mérésére. Először 2006-ban
merült fel a konkrét igény a NAÜ részéről a „közeledésre”, majd rá egy évre a
francia energetikai vállalat, az EDF közreműködésével, illetve 2011-ben a NAÜ
szervezésében került sor egyeztetésre.
A 2012. márciusi megbeszélés tárgya
a NAÜ PRIS és a WANO PI mutatórendszerének a harmonizálása, valamint a
szélesebb körű együttműködés lehető-

ségeinek tisztázása volt ezen a
területen.
A találkozót Vincze Pál, a
NAÜ osztályvezetője nyitotta meg, kifejezve reményét a
sikeres munka tekintetében.
A megbeszélést a NAÜ részéről Jiri Mandula tudományos titkár, a
WANO részéről Lubomir Kreniczky, a
Londoni Iroda programigazgatója vezette. A programon a NAÜ szakemberein kívül részt vett még a WANO atlantai,
moszkvai, párizsi regionális központjának és a londoni irodának a programfelelőse.
A szakemberek áttekintették a PRIS
és a PI mutatórendszerek hasonlóságait, különbségeit, az adatgyűjtésre vonatkozó előírások eltéréseit, a mutatók
és azok felhasználásának jellegzetességeit. Tájékoztatták egymást a mutatóik
programjának jelenlegi helyzetéről. A
NAÜ bemutatta a nemrég elkészült,

fotó: Hadnagy Lajos

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) és az Atomerőmű Üzemeltetők Nemzetközi Szövetsége (WANO)
szakértői 2012. március 15-16-án megbeszélést tartottak a két szervezet biztonsági és üzemeltetési mutatóinak
összehangolásáról a NAÜ bécsi székházában.

Paksi siker
az Utazás kiállításon

új PRIS internetes honlapot (iaea.org/
pris), amelynek a publikus része is rendkívül átfogó és részletes információt
tartalmaz a világ atomerőművi blokkjairól.
A résztvevők szükségesnek és hasznosnak ítélték a megbeszélést. Megállapodtak abban, hogy részletesen összehasonlítják a közös mutatók számszerű
értékeit, rendszeres megbeszélések keretében folytatják az együttműködést,
és kölcsönösen részt vesznek a másik
szervezetnek a témában tartandó munkaértekezletein, oktatásain.

Hadnagy Lajos
Bécs/Moszkva

Sikeres három évtized
Ez év decemberében
lesz harminc éve, hogy
az 1. blokkon megtörtént a fizikai indítás,
majd a párhuzamos
kapcsolás. A ma sikerét elődeink gondos és
precíz munkája alapozta
meg.
A Tolna megyei Népújság újságírói naponta
adtak hírt az építkezésről és ezzel hatalmas dokumentációs anyaghoz
juttatták az utódokat. Ezekből a dokumentumokból villantunk fel egy-egy pillanatot, ezzel tisztelegve elődeink teljesítménye előtt.
A gépműhely az atomerőmű „hátországa” című riportban Elek Antal művezető mutatja be a műhely tevékenységét. Elek elmondta, hogy a karbantartás mellett beruházást segítő tevékenységet is folytatnak, sőt még a környező üzemek – konzervgyár, szövetkezetek – részére alkatrészeket gyártanak, így kötik le a felesleges kapacitásukat.
A műhelybeliek – többnyire negyven év alattiak – büszkén említik, hogy a Pataky István szocialista brigádjuk 900 óra
társadalmi munkát végzett és a munkáért járó 27 ezer forintnyi keresményüket a paksi kisegítő iskolának adták át.
(Népújság, 1982. 82. sz. 3. p.)
Beri

Második díjjal jutalmazták a paksi standot az Utazás – 35.
Nemzetközi idegenforgalmi kiállításon, amely március 1.
és 4. között Budapesten fogadta a látogatókat.
Reformkori kaszinó, római nap, szórakoztató fizika kísérletek és sportkülönlegességek várták a látogatókat a paksi standon.
Paks Város Önkormányzatának szervezésében ötödik alkalommal jelent meg a település az Utazás kiállításon, ahol harmadik
éve saját standdal jelentkezik.
A kiállítók igyekeznek évről-évre érdekes, vagy éppen látványos attrakciókkal felhívni standjukra, és az általa képviselt utazási célpontra a figyelmet – a legjobbakat díjazza is a turisztikai
szakemberekből álló zsűri. Idén a Lastminuteszalloda.hu után
és Békéscsaba előtt, Paks a második helyen végzett az attrakcióversenyen tematikus napi programjaival. Ez azt jelenti, hogy az
utazásszervező cégek mellett kiállító régiók, települések közül a
legjobb attrakciót Paks városa produkálta. Csütörtökön az Erzsébet Nagy Szálloda szervezésében egy reformkori kaszinóban

rulett asztalnál próbálhattak szerencsét a vállalkozó kedvűek.
„Öltözz be római kori nővé vagy férfivá, lefényképezünk, a képet
pedig hazaviheted emlékül, hogy mielőbb ellátogass Lussoniumba, a római kori katonai táborba!” – e szavakkal invitálták pénteken a Városi Múzeum munkatársai a paksi standhoz érkezőket.
A tavalyi év nagysikerű attrakciójához hasonlóan szombaton az
Energetikai Szakközépiskola diákjai és tanárai szórakoztató fizika kísérleteket mutattak be. Vasárnap a sakk világába kalandozhattak az érdeklődők az Atomerőmű Sportegyesület sakk szakosztályának jóvoltából, továbbá az Olimpiai Pavilonban neves
paksi sportolók vitték városunk jó hírét: többek között Kovács
Antal olimpiai bajnokunkat és a Paksi FC több tagját is a nagyszínpadon láthattuk viszont.
A fentieken túl még számos újdonsággal várta a paksi stand
a látogatókat. Ilyen volt például az interaktív paksi útikönyv:
virtuális túrák, kisfilmek, paksi kiadványok jelennek meg lapozható formátumban az interaktív útikönyvben, amit elsőként az
Utazás kiállításon böngészhettek a látogatók. Közhírré tétetik –
idén először paksi kikiáltók járták a vásárvárost, hogy felhívják
a figyelmet a paksi standra, akik a négy nap folyamán az adott
nap tematikájához illő ruhában tűntek fel a Hungexpo területén,
hogy népszerűsítsék a paksi látnivalókat.
Az attrakciókat elismerő díjjal jutalom is jár, ugyanis jövőre
12 négyzetméternyi kiállító területhez jut Paks városa díjmentesen az Utazás 2013 kiállításon. Az elismerést a paksi stand koordinátora, a városháza turisztikai referense, Czink Dóra vette át
Ganczer Gábortól, a Hungexpo vezérigazgatójától.  PmH Paks
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fotó: Bodajki Ákos

Tavaszvárás
az Erzsébet Nagy Szállodában

A tavasz a megújulás időszaka. Az
Erzsébet Nagy Szálloda március folyamán számos rendezvénnyel lepte
meg a pihenni, felüdülni vágyókat.
Ezen programok kapcsán beszélgettem Ignits Mártával, a szálloda
új vezetőjével.
–– Márti, kérlek, mesélj nekünk
arról, hogy milyen szezonnyitó programokkal vártátok a vendégeket márciusban?
–– A hónap elején szállodánk bemutatkozott az Utazás kiállításon. Nagy
sikert aratott a standon felállított rulettasztal és játékot vezető krupié, ami
a szálloda kaszinó voltát hívatott szimbolizálni. Azután Nőnap alkalmából
rendeztünk egy fergeteges estét divat- és
sminkbemutatóval, amit tánccal, vacsorával és koktélozással kötöttünk össze.
Március 23-án, pénteken a komolyzene
kedvelői csodálhatták meg az Erzsébet
báltermet és kiváló akusztikáját Földesi
Lajos hegedűművész koncertje alkalmából. Mindemellett minden kulturális és
városi rendezvényünkre éttermünkben
nagyon kedvező árú menüajánlatokkal készülünk a paksi lakosság részére. Március 24-től a nemcsak finom, de
ásványi anyagokban és vitaminokban
gazdag medvehagymából készült ételeinkkel is gazdagodott az étlapunk.

Már a hétvégén nagyon sok érdeklődő
választotta ezen specialitásainkat, ezért
meghosszabbítottuk az egy hétre tervezett medvehagyma napokat.
–– Milyen programok várhatóak
még a tavaszi idényben, illetve az elkövetkezendő időszakban?
–– Az étteremben folytatni szeretnénk az új, tavaszi ízek bemutatását. Az
állandó étlapunk mellett folyamatosan
lesznek időszakos ajánlataink: parajból,
majd pedig spárgából készült ételek.
Kávéházunkban újra kapható fagylalt,
valamint nagyon finom üdítő koktélokkal várunk minden kedves vendéget.
Árainkat úgy próbáljuk kialakítani,
hogy minél szélesebb réteg tudja élvezni a szolgáltatásainkat. Emellett szeretném felhívni a figyelmet nagyon kedvező esküvői csomagajánlatainkra is. Az
Erzsébet Bálterem tökéletes helyszíne
lehet lakodalmaknak, a hotel udvara
pedig akár a szertartásnak és a vendégvárásnak is. Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, hogy az egyéni
igények alapján személyre szabott ajánlatot tudjunk nyújtani, legyen szó akár
keresztelőről, ballagásról vagy üzleti
találkozóról. Honlapunkon megtalálhatóak az esküvői menüajánlataink is,
valamint egyéb más ajánlatainkról is
tájékozódhatnak. A következő félévben
tervezünk még zenés, színházi bemutatóval egybekötött vacsora estet, spanyol
estet valamint a gyermeknap alkalmából családi napot szervezünk egy pesti gyerekzenekar közreműködésével.
Szeretném még megemlíteni a wellness
részlegünket is, ahol kedvezményes bérleteket, masszázs csomagokat és a gőzfürdőben új testradír kezelést kínálunk.

A gőzfürdős peeling március utolsó és
április első hetében ingyenesen kipróbálható, amiről bővebb tájékoztatást a
hotel recepcióján kaphatnak az érdeklődők.
–– A közelgő húsvét alkalmából is
terveztek programot?
–– Igen, legújabb városi rendezvényünket április 7-re, húsvét szombatjára tervezzük. Reméljük, hogy még nem
utaznak el a családok és részt tudnak
venni családi programunkon, ami 10
órakor kezdődik a szálloda udvarán. A
program része lesz a pécsi Tamási Éva
gyermekzenekar interaktív zenés műsora, népi hangszerbemutató, húsvéti
kézműves és mesés foglalkozások, tojáskeresés, bárány és nyuszi simogatás. A
belépőjegy ára teljes egészében levásárolható kávézónkban illetve éttermünkben.
–– Mesélnél egy kicsit magadról is?
Hol dolgoztál, mielőtt ide kerültél?
Család, hobbi?
–– Február 1-je óta vagyok az Erzsébet Nagy Szálloda vezetője, előtte
Budapesten, a négycsillagos Eurostars
Hotelben dolgoztam. A budapesti gazdasági főiskola idegenforgalmi és szálloda szakán végeztem 10 éve, és azóta
is folyamatosan ezen a területen dolgozom. Először Spanyolországban töltöttem el 3 évet, majd pedig a fővárosban.
Hobbim a lovaglás és a kézművesség,
mint például az üvegfestészet, varrás,
ám mostanában nincs időm ilyesmikkel
foglalkozni, mert minden szabadidőmet
a kislányommal töltöm, aki tavaly született.

Keszthelyi Katalin

Felpezsdült az élet az ASE vízitelepén
A tavasz, a jó idő megérkeztével ismét birtokukba vették a csónakházat a kajakosok
és a kenusok, no meg persze a sárkányhajósok. A hosszú tél után „leporolták” a hajókat és a lapátokat, s megkezdődtek a vízi
edzések, amelyek ezeknek a sportágaknak
a lényegét, egyben igazi szépségét jelentik.
Az eddigi felkészülésről és az idei tervekről, lehetőségekről Bedecs Ferenc, az ASE
Kajak-Kenu Szakosztályának vezetőedzője
adott tájékoztatást az Atomerőmű újság olvasói számára.
–– Hogyan sikerült a téli alapozás?
–– A kajak-kenu utánpótlás téli felkészülése
a szokásos menetrendben zajlott: úszó-, futó-,
kondi, tornatermi és tanmedencés edzések követték egymást minden héten, a kialakult beosztás szerint. Az alapozás sikerességét illetően
bíztató visszajelzést adott az immár hagyományszerűen megrendezett országos szintű Fizikai
Felmérő Bajnokság, amire március 3-án, Győrben került sor. Versenyzőink általában a mezőnyeik első felében végeztek, sőt, többen a dobogóra is felállhattak: Pupp Noémi első, Koleszár
Zoltán második, Berényi Csenge pedig harmadik
helyezést ért el a korosztályában. Újdonság volt
a szakosztály életében, hogy a mind népszerűbbé váló, s az atomerőmű dolgozói közül is egyre többeket bevonó sárkányhajó szakágban már
nem csak tavasztól őszig edzenek a versenyzők,
hanem téli felkészülést is végeztek, tanmedencés
evezésekkel és kondi edzésekkel.
–– Milyen fázisban van jelenleg a felkészülés?

–– A nagyobbak (12 éves kortól felfelé) március 5-én vízre szálltak. Ez körülbelül 50 főt jelent. A kisebbek később követték őket, amikor
már jobban felmelegedett az idő. A vízi edzések a
hosszú távú (10-30 kilométeres) evezésekkel indultak, majd a távokat elkezdtük csökkenteni, az
intenzitást viszont egyre növeljük.
–– Melyek a tervek és a kilátások az idei
szezonra?
–– Hét válogatott versenyzőnk van, kölyök
korosztályban: Kerti Tamás, Pupp Noémi és
Cseh Olivér; ifjúsági korosztályban: Blatt Kristóf; U23-as korosztályban: Somorácz Tamás; felnőtt korosztályban: Boros Gergely és Kozmann
György. A felnőttek számára idén természetesen
az Olimpia jelenti a legfőbb nemzetközi versenyt,
s mellette ott lesz még az Európa Bajnokság is. Az
ifjúsági és az U23-as korosztályok az Európa Bajnokságra készülnek mint legjelentősebb nemzetközi viadalra. És persze a maraton szakágat sem
szabad elfelejteni, amelyben világbajnokságot
rendeznek az említett valamennyi korosztály
számára. Szeretnénk, ha e versenyek mindegyikén ott lenne legalább egy versenyzőnk. Az
utánpótlás tekintetében a korosztályos Országos Bajnokságok jelentik a fő megmérettetést.
Bízunk abban, hogy – akárcsak tavaly – idén is
több paksi bajnokot avatnak majd.
–– Milyen edzőtáborok segítik ebben az
évben a felkészülést?
–– A felnőtt „profi” kajakosok január 31-től
Dél-Afrikában készültek a válogatott kerettel. Kozmann György pedig Malajziában, majd
Törökországban edzőtáborozott a válogatott

Hölgyek estéjét
rendeztek
A hölgyeket ünnepelték az Erzsébet Nagy
Szállodában március 9-én.

A közel éjfélig tartó nőnapi rendezvényen 60 hölgy ünnepelt együtt, az Erzsébet
Nagy Szálloda báltermében. Az est welcome koktéllal, nőnapi köszöntővel és egy-egy
szál virággal vette kezdetét. Ezt követően
svédasztalos vacsora várta a hölgyeket,
majd divatbemutatót és smink-tanácsadást
vehettek igénybe. Az egész estét végig zene
kísérte. A különleges koktélok közül a Singapore Sling volt a legkelendőbb; a hölgyek
részére összeállított menüsorból pedig a
gyömbéres pulykamell sajtos gnoccival, valamint a kacsasült aratta a legnagyobb sikert. A vendégek többféle saláta és a finom
desszertek közül is válogathattak.
A divatbemutatón paksi üzletek – a
Street One Fashion, a Helena Divat, a Díva
Exkluzív Női Divat és a Százszorszép Esküvői Ruhaszalon – kollekciói kerültek bemutatásra, a Vak Bottyán Gimnázium és az ESZI
diákjainak közreműködésével. A divatbemutató koreográfiáját Simonné Gold Csilla
állította össze. Sminkötletekben az Avon tanácsadói álltak rendelkezésre, az R-ZSIVARR
közreműködésével pedig az újrahasznosítás
jegyében készített táskákat, kiegészítőket
tekinthették meg az érdeklődők. Az Erzsébet Nagy Szálloda vezetői, szervezői minden
közreműködőnek köszönik a segítségét.

kenus szakágával. A folytatás az ő esetükben a
válogatóversenyeken elért eredményeiktől függ.
Az utánpótláscsapat március 31-től április 6-ig
Fadd-Domboriban tréningezett, s a nyári szünetben is tervezünk egy edzőtábort Domboriba.
Természetesen a paksi vízitelepen is folyamatosan zajlanak az edzések, s idén is megrendezzük a sportnapközit, amire ezúton is invitáljuk
mindazokat a gyerekeket, akik szívesen megismerkednének a kajakozással, a kenuzással vagy
Prancz Zoltán
a sárkányhajózással.

Sárkányhajó verseny az uszodában?!
Igen, akármilyen hihetetlenül is hangzik, de lehetséges. Hogyan? A sárkányhajót medencébe helyezik, két 6 fős csapat beszáll a hajóba egymással szemben, és rajt vezényszóra
elkezdődik az evezés. Az a csapat győz, amelyik az ellenfél hajórészét legalább 2 méterrel
eltolja. A kétméteres távolságot bóják jelzik.
Egy ilyen versenyre nevezett be az erőműves Atom Dragon sárkányhajó csapat, és 2012.
március 10-én Budapesten a Fradi uszodában első alkalommal próbálta ki erejét ebben a
műfajban. Az „első bálozó” Atom Dragon nagyon jó eredményt ért el, a szabadidős mix kategóriában ezüstérmet szerzett. Jó kezdés! Nem voltak hiábavalók az egész télen folytatott
kondi edzések és tanmedencés evezések.
Itt a tavasz, s reméljük, hogy a jó kezdés után a csapat szabad vizeken is versenyezhet, s
minél többször hangzik majd el a kiáltás: Ki a legjobb? Atom Dragon! 
Szucsán Marina
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Térségi kitekintő
fotó: Kiss Gábor

„Pihenj meg nálunk Vándor,
ne hajszold úgy az életet!”

Bölcske
Bölcskén a megújult kulturális központban
rendszeresek a színházi előadások. A 280 fő befogadására alkalmas színházterem kényelmes
ülőhelyekkel, új fény- és hangtechnikával rendelkezik. Rendszeresen, heti három alkalommal
történik mozifilmvetítés. Ugyancsak rendszeresek a könyvtári- és klubfoglalkozások, szakkörök,
író-olvasótalálkozók a lakosság teljes korosztályának a kisgyerekektől kezdve a nyugdíjasokig.
Kiemelt helyet foglal el a település életében
a gyerekekkel, mint a jövő nemzedékével való
törődés. Azt valljuk, hogy gyermekeink azt adják vissza felnőttként, amit fiatalon kaptak. Aki
ily módon nem kapott semmit, vagy csak keveset, attól nem is lehet mást várni. Ezen felül az is
tény, hogy a tétlen kéznek az ördög ad munkát.
Ha nincs program kínálat, akkor a diákság keres
magának elfoglaltságot, és nagy valószínűséggel
a könnyebb utat fogja választani.
Ezért van különösen nagy jelentősége a település életében a sportnak. Fontos, hogy a gyerekek egészségesen éljenek. Tanuljanak meg küzdeni a sikerért, ismerjék meg a siker ízét, ismerjék
meg milyen dobogón állni, és tanulják meg a fair
play-t. Bizonyított tény, hogy aki sportos szemléletben nevelkedett, az úgy a magán-, mint a
közélet számos területén általában sikeresebb,
eredményesebb.
Bölcskén azt valljuk, hogy itt az oktatás, a kultúra és a sport nyereséges ágazat, mert minden
fillér, amit ezekre fordítunk, az kamatostól meg-

térül. Településünkön számos sportágban van lehetőség edzeni és versenyezni. Labdarúgóink két
éve az NB III-ban szerepelnek sikeresen. Az ovisoktól kezdve az öreg fiúkig minden korosztályt
érint a labdarúgás. Jól szolgálja mindezt az esti
edzésekre is alkalmas sportpálya és az új sportöltöző a hozzá tartozó klub résszel. A labdarúgás
mellett kiemelt helyen szerepel a kézilabda, női
csapatunk a megye bajnokságban játszik. Iskolai
floorball csapatunk országos versenyeken szerepel sikeresen. Korábbi években igen eredményesek voltak országúti kerékpárosaink, jelenleg a
túra- és terepkerékpár van feljövőben.
Erős Ember Csapatunk közel két évtizede
minden évben ott van az országos döntőben,
és sok szép helyezést ért már el. A Duna és mellékágai kedvező feltételeket biztosítanak a horgászoknak és természetbarátoknak. Bölcskén
található a májusban virágzó rendkívül ritka és
védett növény a tátorján. A helyi vadász egylet is
ezt választotta névadójának. A terület apróvadas
adottságai egészen kiválóak az itteni változatos
domborzati tényezőknek köszönhetően.
Kiemelt helyet foglal el a település életében
a szőlő és a bor. Bölcske a Tolnai Borvidék tagja.
A több mint 300 présház egy külön pincefalut
alkot, amely ugyancsak közművesített, szilárd úttal, árammal, közvilágítással, vezetékes vízzel és
szennyvízzel.
Bölcskén több évtizedes múltra tekint vis�sza a diákság nyári táboroztatása, amely valami-

„Csernozjomocska” Pakson
környéke népi hagyományait dolgozza fel
és mutatja be táncban és dalban. A társulat
országos és nemzetközi folklór fesztiválok
győztese, Moszkvában, a XII. Nemzetközi
folklór fesztiválon is első helyezést ért el.
Sikerrel szerepeltek többek között Bulgáriában, Cipruson, Ausztriában, Magyarországon és más európai országokban. A népi
hagyományok ápolásáért és a művészeti
alkotásért megkapták az Oroszországi Kulturális Minisztérium díját is. Az együttes

Kalocsai hírek
Elindult a szennyvíztisztító beruházás
A támogatási szerződés 2012. március
8-i aláírásával megkezdődött az „Uszód,
Géderlak, Dunaszentbenedek Községek szennyvízcsatornázása; Kalocsa
Város Szennyvízcsatorna hálózatának
bővítése és a szennyvíztisztító telep re-

konstrukciója” nevet viselő térségi beruházás. A Környezet és Energia Operatív Program keretében megvalósuló
projekt, várhatóan 2014. augusztusában
fejeződik majd be.
Péjó

Nem kell gondozási díjat fizetni a bölcsődében
Az Országgyűlés a múlt év végén fogadta el azt a törvényjavaslatot, amelynek
része volt a gyermekvédelmi törvények
módosítása is. Ennek részeként idén
januártól már nem fizettethetnek rezsiköltséget a szülőkkel a bölcsődék fenntartói. Van, ahol ettől csak átmenetileg csökken a bölcsőde havi költsége, a
fenntartók ugyanis bevezethetik az úgy-

nevezett gondozási díjat. A kalocsai önkormányzat legutóbbi ülésén tárgyalta
a gondozási díj bevezetésének kérdését,
de végül a bölcsődés gyermekek családjának jövedelmi viszonyait figyelembe
véve, valamint segítve a gyermekes családok megélhetését nem vezették be ezt
a díjat.
Péjó

vezetője Anna Szkufjena egyebek mellett elmondta, hogy húsz éves barátság köti a Paksi
Orosz Klubhoz és annak elnökéhez Kern Tatyjánához. Most a klub meghívására érkeztek
Paksra. Repertoárjukba a legjobb számaikat
hozták el. Többnapos turnéjuk során nem csupán városunkat, hanem a pápai termálfürdőt
és a kaposvári egyetemet is meglátogatták.

Wollner Pál

fotó: Wollner Pál

Telt ház előtt, nagy sikerrel mutatkozott
be a Voronyezsi Állami Agrártudományi
Egyetem jelenlegi és volt diákjaiból álló,
nagy történelmi múlttal rendelkező, 100
fős orosz népi együttes Pakson, a Csengey
Dénes Kulturális Központban. Az 1964-ben
alakult csoport Voronyezs vidék földjének
színéről kapta a nevét, amely a föld fekete,
termékeny részét jelenti. A több mint két
órás műsor méltán nyerte el a paksi közönség tetszését. A táncegyüttes Voronyezs és

kor a nyári napközi helyett indult. Napjainkban a
diáktűzoltó- és diákzsaru-, népzenei-, néptánc- és
sport táborok a legsikeresebbek. A településen
számos más nevezetesség, program és lehetőség várja az ide látogatókat. Az országban első
víz alatti régészeti feltárásnak köszönhetően a
Duna medréből előkerült római kori oltárkövek
egyedülálló gyűjteménye található itt. Figyelmet
érdemel a felújított római katolikus- és református templom is. Él a községben fafaragó, festő,
díszmű kovács, akik egyedi és szép alkotásokat
hoznak létre.
Kedves vendégeinknek a Turul Fogadó megfelelő szálláshelyeket biztosít.
Bölcskén a turizmus szót lakosságunk nem
a megszokott módon értelmezi. Az adottságok
ellenére nem ebből élnek. Önzetlen vendégszeretet jellemzi az itt élőket. Szívesen megmutatják
és kínálják azt, amijük van, és mindezt az esetek
többségében ingyenesen teszik. Büszkék a helybéliek az elért eredményeikre, gyermekeikre, barátaikra, akik egyre inkább visszatérő vendégek
lesznek, és ez a kör mindinkább bővül.
Olyan befektetés ez, amely azon túl, hogy
megtérül, ápolja azokat az emberi kapcsolatokat,
amelyeket érdemes ápolni.
Bölcske szeretettel várja akár betelepülőként,
akár kedves vendégként azokat, akik tisztelik a
munkát és az igaz emberi értékeket, szeretik a
nyugalmat és a természetet, és szívesen ünneplik
az életet jó barátok körében. 
Kiss József

A világ legjobbjai között
Györkönyi Teleház vezetője

Egyedüli magyarként került be a világ legjobb száz
közé Kuti Imréné Lívia, a Györkönyi Teleház vezetője. A Telecentre-Europe által hirdetett „Legyen
egyike a világ TOP 100 női teleház vezetőjének!”
„Become one of the Top 100 Outstanding Telecentre Women Managers across the globe!” pályázaton
egyedüli magyarként, az európaiak között másodikként szerepel a listán, és bekerül az e témában
készülő könyvbe is. Az oklevél és ajándék a napokban érkezett meg Györkönybe, de a szervezet még
a múlt év őszén írta ki a pályázatot, amelyre Lívia a
Magyar Teleház Szövetség javaslatára küldte el bemutatkozó anyagát a megadott szisztéma szerint.
Indulása, azaz 1998 óta vezeti a Györkönyi
Teleházat, 2001 óta alelnöke a Magyar Teleház
Szövetség Dél-Dunántúli Régiós Tagozatának.
Az 1995-ben alakult Györkönyi Hagyományőrző
Egyesületnek alapítástól titkára, a helyi Leader Akciócsoportnak 2008-tól elnöke. Mint Lívia mondja,
nagyon nagy dolog volt, amikor a teleház indítására 2,5 millió forint értékben számítógépeket,
irodagépeket nyertek. Akkoriban két-három számítógép volt a faluban, az öt új gép beszerzésével
kinyílt a világ a falu előtt. Most újabb nagy lépés
előtt áll az intézmény: 47 millió forintból fejleszt-

fotó: Wollner Pál

A fenti szép gondolatot választotta községünk lakossága településünk jelmondatává, amely egyben hasznos tanács is, amit érdemes megszívlelni, és egy kicsit elgondolkodni rajta.
Napjaink rohanó világa ugyan nem erről szól,
de tény, hogy tartalmasabb ott az élet, ahol szívből szól még a „jó napot”, és ahol a „hogy vagy”
kérdésre a választ is meghallgatják.
Tudom, sok település mindezt ugyanígy elmondhatja magáról, mint Bölcske, és így talán
nem csak mi hisszük, hogy falun is lehet szépen
és jól élni.
Sokak számára vonzó lehet lakóhelyként is
egy olyan település, mint Bölcske. A településen a közművek 100 százalékos kiépítettséggel
biztosítják a kényelmet. Gyakorlatilag minden
infrastruktúra ugyanúgy kiépült, mint városon.
Minden út és járda szilárd burkolatú, a közvilágítás korszerű, a vezetékes ivóvíz-, földgáz- és
szennyvízhálózat szintén az utóbbi évek fejlesztéseinek köszönhető. Ennek következtében tudunk
folyamatosan közműves telket biztosítani igen
kedvező, 4-500 ezer Ft-os áron az itt letelepedni
szándékozóknak. Természetes, hogy a lakóhelyválasztás előtt a letelepedni szándékozók megnézik a meglévő, vagy leendő gyermekük számára a község kínálta további adottságokat. Büszkék
vagyunk a XXI. század színvonalának megfelelő
óvodára és iskolára, a változatos szabadidős-,
kulturális- és sport programokra, az itt működő
közösségekre.

hetik, bővíthetik, de Lívia
szerint legnagyobb értéket az odajáró emberek
képviselik.
–– A számítógéppel először középiskolában
találkoztam. Fakultáción belül választottam a számítógép kezelői tantárgyat, majd sikeresen leérettségiztem 1983-ban. 1986-ban kezdtem el dolgozni
a német nemzetiségi faluban, Györkönyben, mint
művelődés szervező. Először 1996-ban hallottam
a teleházról, és nagyon érdekelt, mert azt hittem
(ma már tudom), hogy ez egy nagyszerű lehetőség, kitárult a világ a településünkön élőknek. Így
nyertünk pályázaton a DemNet Alapítványtól a
teleház létrehozására, és mi nyitottuk a 27. teleházat Magyarországon, 1998. május 7-én. Azóta már
nagyon sok projektet végeztünk el, melyek segítik
a helyi közösséget, és reméljük, képesek leszünk
hosszú távon is fenntartani. A teleház révén jött
létre településünkön egy megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató üzem. 10 számítógépes
képzést kínáltunk a nyugdíjasoknak és másoknak,
akik ilyen ismereteket kívántak szerezni. A legidősebb tanuló egy 72 éves hölgy volt, aki azóta rendszeresen beszél a barátaival és külföldön élő rokonaival a számítógépen keresztül is.

Wollner Pál

8

2012. április

Dunaszentgyörgyi
hírek

Térségi kitekintő
Tolna gazdasági fejlődés előtt áll

Kirándulás és népfőiskola, találkozók
A Nagycsaládosok Dunaszentgyörgyi Egyesülete (NDE) taggyűlés keretében értékelte a szervezet elmúlt évi tevékenységét. Sok érdeklődőt
vonzott a tavaszi népfőiskolai előadás-sorozat és a nyári kirándulások
is a feketicsi Meggyfesztiválra, a budapesti vidámparkba és a dunaújvárosi aquaparkba. Az NDE vezetősége az év során többször szervezett
adományosztást és kedvezményes élelmiszer akciókat. Október elején
vendégül látták a vajdasági Bácsfeketehegy település nagycsaládos egyesületét, a zentai nagycsaládos egyesülettől pedig ők
kaptak meghívást. Decemberben
karácsonyváró kézműves foglalkozásokkal zárták az óévet,
ahová a Mikulás is megérkezett
és ajándékokat osztott a gyermekeknek.
A számos gyermek-, ifjúsági és
családi program közül 2011-ből a
Régiós Nagycsaládos Találkozót
emelhetjük ki, melyet a Paksi Atomerőmű Zrt., Dunaszentgyörgy
község Önkormányzata és a dunaszentgyörgyi Sportegyesület támogatásával, valamint számos más önkormányzati, magán, – és
civil szervezet együttműködésével valósítottak meg, és mint sokgyermekes szervezet, történetük egyik legnagyobb és legsikeresebb rendezvényét
tartják számon – mondta el Major Balázs, az egyesület képviselője.
Az NDE vezetősége és tagjai hálás szívvel köszönik támogatóik segítségét. Az idei évre is sok színes programot terveznek, melyre szeretettel várják
„tag-családjaikat” és az érdeklődőket.
Gyöngyösiné Nyul Petra

A Dunakömlődi Faluházban április 3-tól
25-ig látható lapunk munkatársának,
Wollner Pálnak az Évszakok színesben
című fotókiállítása.
A kiállítást Spiesz József, a dunakömlődi részönkormányzat elnöke nyitotta meg.
A rendezvényen zenés műsorral közreműködött Ludányi Miklós és Andrea.
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A Hétszínvirág Óvoda minden csoportja Simontornyára utazhatott március 14-én, a Paksi Atomerőmű Zrt.
támogatásával. Március 15. alkalmából a várba látogattak el, és jártak a falu Petőfi-szobránál is, ahol énekeltek,
verset mondtak, meneteltek. Az óvodában hagyomány, hogy ilyen módon ünneplik a nemzeti ünnepet. A támogatást a szülők nevében is köszöni az óvoda.

Művészeti fesztivál Pakson
2012. március 19-25. között rendezték meg
másodszor Pakson az összművészeti fesztivált.
Az egy héten át tartó események négy helyszínen zajlottak: a Csengey Dénes Kulturális
Központban, a Pro Artis Művészeti Iskolában,
a Paksi Képtárban és az Erzsébet Nagy Szállodában. A Pro Artis művészeti iskolában tanulható valamennyi művészeti ág megjelent
a fesztiválon, így volt zene, tánc, képzőművészet és színjátszás is, valamint dobszerda, szerelem csütörtök és szita-szita péntek.
A programsorozat partnere a Csengey
Dénes Kulturális Központ volt, a paksi önkormányzat támogatásának köszönhetően pedig
minden program ingyenesen zajlott – mondta Simon Péter, az iskola igazgatója. A fesztivál
a képzőművészeti tagozat kiállításával kezdődött. Ugyanezen a napon, Színpadon a család
címmel „művészkedő”, zenélő szülők és gyerekek közös produkcióval álltak színpadra.
Március 20-án nyílt napra várták az érdeklődőket a művészeti iskolában, a pedagógusokat pedig drámapedagógiai továbbképzésre invitálták. Hefner Erika drámapedagógus,

a Csengey Dénes Kulturális Központ szakmai
igazgatója elmondta: két szekcióban dolgoztak, az első mottója „Jó szóval oktasd, játszani
is engedd!”, melyet Tegyi Tibor drámapedagógus vezetett. A második szekció „A gyermek
alapvető tevékenysége a játék” gondolat köré
szerveződött, és a drámapedagógia óvodai
alkalmazását boncolgatta Kuszmann Nóra vezetésével.
A dobszerda elnevezés egy regionális ütős
találkozót, illetve Garamszegi Zsolt Ütővarázs
című koncertjét takarta március 21-én. Ezen
a napon Pakson vendégeskedett a magyar
táncegyüttesek utánpótlását negyven éve
biztosító Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola táncművészeti tagozata. A tagozat vezetője Uhrik Dóra Kossuth- és Liszt-díjas
érdemes művész. A Tánc Virágoskertje című
műsor eligazítást nyújtott a nézőnek a táncművészet sokszínű területén.
Már korábban felvetődött, hogy szerelem
csütörtök elnevezéssel rendezzenek olyan
irodalmi összeállítást, amelyen szerelmes
versek hangzanak el. Most a fesztivál keretében erre is lehetőség nyílt. A vállalkozó kedvű
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Évszakok
színesben

Tolna, a megye névadó települése, már a római kor óta lakott hely. A középkorban fontos dunai kikötő volt, amire mi, tolnaiak nagyon büszkék vagyunk – mondta bevezetőül
dr. Sümegi Zoltán polgármester, amikor arra
kértük, mutassa be röviden a Pakstól mindössze 25 kilométerre található szép városukat. – A Duna 1852. évi elterelése óta Tolna
gazdaságilag hanyatlani kezdett, de ennek
ellenére ma is több mint tizenkétezer lakosú
település. Miután – különösen a XIX. században – ipar települt ide, inkább ipari jellegű településsé vált, és ma is az – emelte ki.
–– Milyen értékekkel büszkélkedhet ma az
egykori Thelena?
–– Épített örökségünk és az ipartörténeti látványosságok, a holt Duna szépségeinek felsorolása
helyett most az emberi tényezőket emelném ki.
Mindennapjainkra is hatással levő érteket jelent
a precíz, igyekvő svábok ittléte, akiket a török kor
után telepítettek be, a szintén betelepült székelyek
mély magyarságtudata és hagyománytisztelete, és
általában az itt élő emberek szorgalma és a dolgokhoz való példaértékűen pozitív hozzáállása. Erre
szeretnénk a jövő Tolnáját is építeni, s megerősíteni a város érdemtelenül meggyengült pozícióját.
–– Segíthet-e ebben, ha Tolna – az Ön szándéka és reményei szerint – 2013. január 1-jétől
járási székhellyé válik?

–– Mindent megteszünk azért, hogy a követelményeknek megfeleljünk. Szeretnénk felajánlani
egy, a városházával szemben lévő középületet a
leendő járási hivatal számára annak érdekében,
hogy a tolnaiak és a környékbeliek a járási hatáskörbe tartozó ügyeiket itt tudják gyorsan és kulturált körülmények között intézni. Úgy gondolom,
hogy Tolna gazdaságilag is erősödni fog a jövőben,
hiszen az M6-os és M9-es utak csomópontjában
helyezkedik el. Egyre több vállalkozás telepedik
le a Szedresi utcában, jönnek feldolgozó- és beszállítóipari, valamint kereskedelmi egységek, és
egyre több családi vállalkozás is megtelepszik.
Véleményem szerint a jövő Tolnája a közigazgatási
centrum szerepén túl jelentős idegenforgalommal
is bír majd. Ehhez szeretnénk kiaknázni a vizeinkben és az itt élő népcsoportok kultúrájában rejlő
lehetőségeket is. Számos fejlesztés elindult már a
városban, és több elkészített tervünk is csak pályázati lehetőségre és megvalósításra vár. Ezek között
említeném a volt huszárlaktanya egykori legénységi épületének hasznosítását, ahol hajózási és malomipari emlékekeinket is bemutató helytörténeti
múzeum és egy új óvoda is helyet kapna.
–– A fejlődés leglátványosabb példája a nemrég megújult gyönyörű Hősök tere, ahol több
paksi nézelődővel is találkozhattunk már.
–– A városközpont a P. A. Zrt. által létrehozott
Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány támogatásával valósult meg. De a fizikai közelségen
kívül az is összeköt minket Pakssal, hogy sok tolnai és mözsi dolgozik az erőműben. Egyetértünk
az üzem bővítésével, hiszen az a tolnaiaknak is
újabb munkalehetőséget teremt majd. Ha az építkezésre távolról ideérkező munkásoknak lakóparkok épülnének, ehhez Tolnán olcsó telkeket
tudunk felajánlani.Cs.I.

irodalombarátok, verskedvelők előadóként is
bekapcsolódhattak a paksi költők szerelmes
verseiből készített zenés összeállításba.
A szita-szita péntek a szitázás technikájával megismertető interaktív foglalkozást kínált a Paksi Képtárban, miközben az iskola egy
regionális vonós kamarazenei szakmai találkozónak adott otthont március 23-án pénteken. Este pedig az Erzsébet Nagy Szállodában
Húrok dallamán… címmel Földesi Lajos hegedűművész és tanítványai adtak koncertet.
Szombaton, térzenével hangoltak az esti
dzsesszkoncertekre, amelyen a Csengey
Dénes Kulturális Központban előbb a Borbély-Derecskei duó, majd a Sárik Péter Trió játszott. Ezen a nagyon gazdag egyhetes programon mindenki megtalálhatta a kedvére való
művészeti ágat és kedvére szórakozhatott.

Wollner Pál
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Erőműves híradások
Vezetői fórum
végzett ellenőrzést, keresve a nemzetközi
jó gyakorlatnak való megfelelést. A vizsgálat során 18 témakört találtak, amely
kapcsán további javulás érhető el. Emellett azonosítottak 9 olyan jó gyakorlatot,
amelyet hasznosíthatónak ítéltek más
atomerőművekben. Hamvas István értékelésében elmondta, hogy az összességében
imponáló eredmény mellett is határozott
intézkedések szükségesek az észrevételezett kisebb hiányosságok felszámolására.
Fontosnak tartja, hogy – mint fogalmazott
– megtanuljuk egy kívülálló szakértő szemével látni magunkat annak érdekében,
hogy ezeket az apróbb eltéréseket idejekorán, mi magunk ismerjük fel, s ne csupán
egy független vizsgálat által elénk tartott
tükörben vegyük észre. A vizsgálatvezetőkkel folytatott személyes megbeszéléseire utalva kifejtette, hogy mindez kultúra
kérdése is, hiszen a rendnek többféle felfogása létezik: Miként a hétköznapi életben, úgy az atomerőművek gyakorlatában
is akadnak extra pedáns szemléletűek, és
olyanok, akik inkább a tudásukra, átlátó
képességükre hagyatkoznak. Megköszön-

ve a vizsgálatban közreműködők munkáját arra bíztatta a vezetőket, hogy találják
meg a pedáns kollégáikat, és használják fel
hatékonyabban ez irányú képességeiket.
Március 11. és 14. között zajlott le a
CBF nemzetközi felülvizsgálata, amely
során véglegesítették Célzott biztonsági
felülvizsgálatot lezáró országjelentést. A
vezérigazgató – ugyancsak megköszönve
a közreműködők munkáját – rámutatott
arra, hogy a pozitív végeredményt az évek
folyamán elvégzett biztonságnövelő intézkedések alapozták meg. Egyben mindenkit arra hívott fel, hogy a megkezdődő
főjavítások során tartsuk
szem előtt a biztonságot érintő vizsgálatok
megállapításait. Hamvas
István fontosnak tartja,
hogy nyugodt legyen a
hangulat, ennek érdekében hangsúlyozta, hogy
biztosított a főjavításhoz
kapcsolódó ösztönző keret.

A következő napirendi pont keretében
Bognár Péter humánigazgató elmondta,
hogy bár az ez évi bértárgyalások még
nem zárultak le, azonban a 2012. évi adóés járuléknövekedés miatti nettókereset-
csökkenéseknek a 299/2011 (XII. 22)
Kormányrendeleten alapuló kompenzálására, valamint az ágazati megállapodásban
meghatározott minimálbérre történő felzárkóztatásra már megszületett az MVM
csoport vezetésének döntése.
A korábban felfüggesztésre került prémium és jutalom kifizetésekkel kapcsolatban a Nemzeti Vagyonkezelő levelének
értelmezését követően, várhatóan a napokban érkezik a cégcsoport tagvállalatai
hoz az utasítás. 
Prancz Zoltán
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Az atomerőmű
vezető beosztású dolgozói számára tartott fórumot március
28-án Hamvas
István
vezérigazgató,
az
alábbi napirendi pontokkal:
–– a WANO partneri felülvizsgálat
eredményei és a felülvizsgált területek összefoglalói,
–– a Célzott biztonsági felülvizsgálat
(CBF) értékelése,
–– a bértárgyalások és a premizálás
aktualitásai.
A WANO-csoport február 20. és március
2. között lezajlott vizsgálata összességében
igen pozitív képet nyújtott a paksi atomerőműről. Nem merült fel súlyos eltérés,
ami biztonsági kockázatot vagy rendszerhibát jelentene. Növeli az eredmény
értékét, hogy a fukushimai események
nyomán a WANO egy önmegújító folyamatba kezdett, s az ebből fakadó, a korábbiaknál is tovább mélyített vizsgálati
megközelítés éppen nálunk debütált. A
vizsgálócsoport 10 szakmai területen

A teljes üzemeltetési tevékenységet vizsgálták
fotó: Bodajki Ákos

Az Atomerőművet Üzemeltetők Világszövetsége Moszkvai Központja (WANO-MC)
2012. február 20. és március 2. között mind a
négy blokkra kiterjedő partneri vizsgálatot
végzett a paksi atomerőműben. A tapasztalt
nemzetközi atomerőműves szakemberekből álló csoport vizsgálata magában foglalta az erőmű teljes
üzemeltetési tevékenységének vizsgálatát, és az üzemeltetési erősségeink, javítandó területek meghatározására irányult.
A vizsgálatról és az annak eredményeként elkészült jelentésről
Varju Attila üzemviteli biztonsági osztályvezető, a WANO kapcsolatokért felelős szervezet vezetője tájékoztatott.
–– Osztályvezető úr, mik voltak az idei WANO vizsgálat
különlegességei a korábbi vizsgálatokhoz képest?
–– A WANO megújulási folyamatának kezdete óta a WANO
MC keretein belül ez volt az első partneri vizsgálat. Ez előrevetített egy esetleges szigorúbb megközelítést. Ennek ellenére
utólag megállapítható, hogy a nemzetközi szakemberek és a
paksi partnereik együttműködése kiemelendően jó volt, és az
eredményeink szempontjából sem szerepeltünk rosszul ezen a
megmérettetésen.
A tavalyi fukushimai események tapasztalatai alapján az idei
vizsgálat volumenébe, mint standard elem, bekerült a „Baleseti
felkészültség és baleset-elhárítás” terület is. Különlegessége volt
az idei felülvizsgálatnak az is, hogy a WANO megújulási szándéka
részeként, egy önellenőrzési program keretében, egy, a csoporttól független szakértő ellenőrizte annak működését, gyűjtött tapasztalatokat a partneri felülvizsgálatok végzésének javítására
vonatkozóan.
A vizsgálati módszertanban kb. 2 éve alkalmazott ún. ok- és
közrejátszó tényezők elemzési módszert is először alkalmazta nálunk a WANO, amely eredményeként pontosabban és célirányosabban tudtuk meghatározni a javító intézkedések körét.
A 10 működési területünket ellenőrző 21 fős csoport tagjai
alapvetően a Moszkvai régió országaiból (Oroszország, Ukrajna,
Bulgária, Csehország, Szlovákia, Finnország, Örményország) érkeztek, a karbantartási terület ellenőrzését pedig egy nagy szakmai tapasztalatokkal rendelkező USA-beli szakember végezte.
Szokatlan volt az a körülmény is, hogy a csoportban volt három szakember, akik csak oroszul beszéltek, így komoly nehézséget jelentett az ő szóbeli és írásbeli kommunikációjuk angol,

illetve magyar nyelvre történő, sokszor egyidejű fordításának
szervezése.
–– Hogyan összegezné a vizsgálat lezárultával az eredményeket?
–– A vizsgálat eredményeképpen 18 jobbítandó terület (AFI =
Area for Improvement) került azonosításra, amelyen a jó nemzetközi gyakorlat alapján további javulás érhető el, valamint 9 nemzetközi szinten is figyelemre méltó jó gyakorlat (Good Practice)
került beazonosításra.
Összességében elmondható, hogy a megállapítások egyike
sem olyan súlyú, ami valamilyen biztonsági kockázatot jelentene
az erőmű működésében. Megemlítendő, hogy a WANO vizsgálatok statisztikája szerint az AFI-k száma a 13-28 közötti tartományban szokott mozogni. Egyébként a legutóbbi, 7 évvel korábbi
vizsgálat során 19 AFI került megállapításra. A különböző vizsgálati területekre megállapított AFI-k okai egymással részben hasonlóságot, átfedést mutatnak, ami azt jelzi, hogy vannak olyan
tényezők a szervezeti működésünkben, amelyek több területen
is kifejtik hatásukat. Ezek a tényezők nagyrészt már meghatározásra, beazonosításra is kerültek.
Az azonosított jobbítandó területeket csoportosítva az egyik
csoport azzal jellemezhető, hogy nem fordítunk kellő figyelmet
az apróbb hiányosságokra, azok kezelésére, nyilvántartására,
nyomon követésére és megszüntetésére. A kis jelentőségű események jelentése és kivizsgálása, ok-meghatározása is javítható.
Az apró hibák regisztrálása, nyilvántartása nem egységes, a kezelésük nehézkes.
A vizsgálat rámutatott arra is, hogy egyes üzemeltetési és karbantartási előírások, utasítások nem kellően részletesek, minőségbiztosítottak. Javulást lehet elérni az idegentest technológiai
rendszerekbe történő bekerülésének megelőzése területén is.
A nemzetközi jó gyakorlatot figyelembe véve javítandó a
kivizsgálások – elsősorban a nem jelentésköteles események
kivizsgálásakor – alapvető ok-elemzésének mélysége, a kivizsgálások során feltárt eltérések trendelemzése, valamint az elhatározott intézkedések határidőre történő végrehajtásának
aránya.
Végül a jobbítandó területek egy csoportja a szabálykövetéshez kapcsolódik. Ezek közé tartoznak: tűzveszélyes anyagok tárolása, valamint védelme tűzveszélyes munkák során nem mindig
megfelelő; tűzgátak kialakításában előfordulnak hiányosságok;
munka-, tűz- és sugárvédelmi szabályok megszegése időnként
előfordul.

–– Hogyan történik meg a WANO vizsgálat eredményeinek
feldolgozása?
–– A nemzetközi vizsgáló csoport a vizsgálat zárónapján átadta a vezérigazgató úrnak a vizsgálat előzetes jelentését. Ennek
általunk történő véleményezését és a formai, nyelvi pontatlanságok kiküszöbölését követően a WANO MC várhatóan április
folyamán egy záró megbeszélés keretében fogja átnyújtani nekünk a vizsgálat végleges jelentését. Ez egy formai aktus lesz, és
mivel mi már nem számítunk tartalmi módosulásokra a jelentésben, ezért a paksi partner team és a szakmai igazgatóságok bevonásával meg is kezdtük annak feldolgozását. Ez annyit takar,
hogy a közösen meghatározott okok mentén május végéig meg
kell határoznunk minden egyes AFI tekintetében a javító intézkedéseket. A feldolgozás eredményeként előálló feladatlistákat
az üzemviteli biztonsági osztály összeszerkeszti, és azt egységes WANO intézkedési terv formájában, júniusban előterjeszti
az Üzemeltetést Vizsgáló Bizottság (ÜVB) rendkívüli ülésére. Az
ÜVB-n történő megvitatást követően az intézkedési terv jóváhagyása a cégvezetői értekezleten fog megtörténni. Ezt követően a
kijelölt felelős szervezetek hozzálátnak a feladatok végrehajtásához. A bevált gyakorlat szerint a feladatok végrehajtásának előrehaladását rendszeres időközönként különböző vezetői fórumok
fogják ellenőrizni.
A végleges és jóváhagyott intézkedési tervünket, angol
nyelvre fordítást követően, július 15-ig tájékoztatásul be kell küldenünk a WANO moszkvai központjába.
A 2012. évi WANO vizsgálat után, kb.1,5-2 éven belül, várható
az ún. WANO követő vizsgálat, melynek célja az, hogy a WANO
a helyszínen győződjön meg arról, hogy az intézkedési tervünk
alapján, illetve annak eredményeképpen felszámoltuk-e a vizsgálat során megállapított hiányosságokat.
–– Mennyire jellemző a nemzetközi vizsgálatok eredményeinek megismertetése a társerőművekkel?
–– A WANO vizsgálat eredményei, összhangban a WANO vonatkozó irányelvével nem publikusak a széles közvélemény számára, azaz a mi esetünkben is csak a WANO moszkvai központjára, illetve a paksi atomerőműre tartoznak. A WANO-hoz tartozó
társerőművek sem ismerhetik meg az egymás erőműveiben beazonosított hiányosságokat. Ezzel ellentétben a beazonosított jó
gyakorlatokat, felhasználásra javasolt pozitív tapasztalatokat a
WANO közzéteszi a honlapján, ahol az más erőművek számára is
elérhető, megismerhető.
AA
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OSZTÁLYTABLÓ
NUKLEÁRIS BIZTONSÁGI OSZTÁLY

Beier Matthias
Alfréd

Az osztály több nemzetközi szervezettel, illetve atomerőművel is
rendszeres munkakapcsolatot tart
fenn: A safeguards tevékenységgel összefüggésben a Nemzetközi
Atomenergia-ügynökséggel (NAÜ)
és az Európai Atomenergia Közösséggel (Euratom) működnek
együtt, ezek mellett pedig az isari
atomerőmű (Németország) szakembereivel is kollegiális viszonyt
ápolnak. Ez utóbbi kapcsolat célja
a munkatapasztalatok kölcsönös
megosztása. A két erőmű közötti
együttműködési megállapodásban
vállalt kooperáció – noha jelenleg
ideiglenesen szünetel a német kollégák leterheltsége miatt – mindkét
fél számára rendkívül hasznosnak
bizonyult.
Matthias munkáját és szakértelmét 1989-ben „Kiváló munkaért”

miniszteri kitüntetéssel, 1996-ban
Céggyűrű kitűntetéssel ismerték el.
Az nbo-t érintő és a saját személyes szakmai terveit firtató kérdésre
elmondja, hogy az osztályt fel kell
készítenie a jövő évben esedékes tokozott üzemanyag kezelésére, ezen
túlmenően pedig szeretné átadni az
új kollégáknak azt a tudást, amit az
atomenergetika területén eltöltött
38 év során gyűjtött össze.
Matthias Szekszárdon él a feleségével. Szabadidejükben szívesen utaznak, kirándulnak a barátaikkal. Emellett tagjai a Szekszárdi
Madrigálkórusnak, amellyel már
egész Európát bejárták, és számos
díjat nyertek. Két felnőtt gyermekük van, s – lányuk révén – négy
unoka büszke nagyszülei.

Prancz Zoltán

vezetői feladatai is vannak: ő az
osztályvezető állandó helyettese.
Munkája eredményes elvégzéséhez jól kell ismernie a hatósági
előírásokat, a Nukleáris Biztonsági Szabályzatokat és a kapcsolódó
útmutatókat. Az osztályvezető
helyettesítéséhez pedig képben
kell lennie az osztályon lévő valamennyi munkakörhöz és tevékenységhez fűződő feladatok tekintetében.
A
megfelelő
teljesítéshez
ugyancsak rendkívül fontos a jó
munkatársi kapcsolatok kialakítása és fenntartása. Az osztály
számos szakmai szervezettel áll
napi kapcsolatban.
A naprakész ismeretek megszerzése érdekében Béla naponta

tájékozódik a társasági intraneten
elérhető információkból (például
WANO és egyéb jelentések), a
nukleáris biztonsággal kapcsolatos erőmű szintű információk
gyűjtése pedig a napi munkaköri
feladatai közé tartozik. Ezeken
túlmenően időként a műszakos
dolgozók számára fenntartott
szinten tartó képzéseken is megjelenik, egy-egy aktuális munka
kapcsán sokszor újra tanulmányozza a vonatkozó technológiát,
és az osztályon is folyik egyfajta
szinten tartó oktatás a legfontosabb témákkal összefüggésben.
A legemlékezetesebb munkát
firtató kérdésemre Béla a helyreállítási projektben való részvételét
említi. A helyszínen műszakos

személyzetként látta el a független felügyelői munkakört: a nukleáris biztonság betartatásáért és
a safeguards tevékenységért volt
felelős. A projekt kapcsán többször járt Oroszországban is, ahol
sok jó ismeretséget kötött az orosz
kollégákkal.
A jövőre vonatkozó szakmai
célkitűzése, hogy elvégezze a reaktortechnikai szakmérnöki képzést a BME-n.
Béla élettársi kapcsolatban él
Pakson. Párjával egy családi házat vettek, szabadidejükben ezt
csinosítgatják. Rendszeresen járnak kosármeccsre, szeretnek kerti
partikat tartani a barátaikkal, és
szívesen látogatnak melegvizes
fürdőhelyeket.
Prancz Zoltán

Kislánya születése után – a gyes
alatt – személyügyi ügyintéző és
gazdálkodó végzettséget szerzett
és angol nyelvvizsgát tett.
A paksi atomerőműben 2006
biztosítéki ügyintéző
januárjában kezdett dolgozni a
osztályon,
Bonyhádon a Közgazdasági Szakkö- minőségfelügyeleti
zépiskolában érettségizett. Korábban műszaki ügyintézőként. 2007.
más szakterületen, más cégnél is dolgozott. Első munkahelyén, a január 1-től a nukleáris biztonsági osztály tagja, biztosítéki
szekszárdi Mezőgép Vállalatnál szociálpolitikai előadó volt.
Később, szintén Szekszárdon a kamaránál először, mint szak- ügyintézői munkakörben látja el
Húsipari Vállalatnál helyezke- képzési munkatárs, később – a feladatait. Ezek közül a legfontodett el munkaügyi előadóként. közigazgatási alapvizsga letétele sabbak: szakmai kapcsolattartás
Közben elvégzett egy középfokú után, már a paksi kirendeltségen és együttműködés a biztosítéki
munkaügyi tanfolyamot is. A pá- – a vállalkozói igazolványokkal ügyekben az OAH ÁNI-val, az
lyája következő állomásán, a Tol- kapcsolatos ügyintézőként tevé- Európai Atomenergia Közösséggel (EURATOM) és a Nemzetna Megyei Kereskedelmi és Ipar- kenykedett.

közi Atomenergia Ügynökséggel
(NAÜ); nukleáris anyagnyilvántartás vezetése; adatszolgáltatás a
telephelyről, a kutatás-fejlesztési
feladatokról, az export-import
tevékenységekről, valamint a hatósági ellenőrzések előkészítése és
azok lebonyolításában való közreműködés.
Részt vesznek még az OAH
NAÜ-t támogató programjában.
Ennek részeként 1-5 napos tanfolyamok keretében fogadnak
vendégeket évente egy-két alkalommal, illetve felkérésre az EURATOM képzésének is voltak
már házigazdái. A tanfolyamok

a biztosítéki ellenőrök képzési
programjának a részét képezik.
Erzsike szerint nagyon sok előkészítő munkát igényelnek ezek a
tanfolyamok és lebonyolításuk is
megterhelő, de összességében ők
maguk is sokat tanulhatnak belőlük, és nem utolsó sorban lehetőségük nyílik sok, kedves emberrel
is találkozni.
Erzsike a szabadidejét általában a családjával tölti. Férjével
és kislányával szívesen utaznak,
kirándulnak. E mellett szeretnek
úszni, kerékpározni, színházba és
moziba járni is.
GYNYP

Jelenlegi munkakörében, vezető fizikusként hozzá tartozik
az aktív zónával és az üzemanyagrendszerrel
kapcsolatos
beadványok szakvéleményezése, a
töltettervezés, valamint az üzemanyag-mozgatással kapcsolatos
tevékenységek felügyelete.
Egy szakmai program keretében 2011 októberében lehetősége
nyílt Pekingbe utazni, úgy véli, ez
mindig emlékezetes marad számára.

A jövőre vonatkozó terveiről
annyit árult el, hogy ha lesz rá
lehetősége, szeretné elvégezni a
Budapesti Műszaki Egyetem reaktortechnikai szakmérnöki képzését.
Zoltán jelenleg Pakson él a
menyasszonyával, ő matematikát
és biológiát tanít a helyi gimnáziumban, családja többi tagja Miskolcon és Budapesten lakik.
GYNYP

fotók: Bodajki Ákos

a reaktorfizikai paraméterek nyomon követése, rutin- és egyedi ellenőrzések végzése stb. Munkájuk
akkor sikeres, ha igazolják, hogy
nincsenek negatív eltérések, vagy
osztályvezető
ha azokat idejében felismerik. FonNémetországban – az egykori NDK-ban tos, hogy ez a kontrolltevékenység
– született s élte le gyermek- és ifjúéveit. sohase váljon formális, öncélú, bü1974-ben fizikusként végzett a lipcsei egyetemen. Ezt követően a német rokratikusan merev ellenőrzéssé,
erőmű beruházási vállalatnál helyezkedett el, s részt vett a greifswaldi hanem mindig együttműködő és
atomerőmű 2., 3. és 4. blokkjának indításában. Felesége kérésére – aki javító jellegű legyen, összességében
pedig segítse elő az elért nukleáris
magyar – 1980-ban Magyarországra költöztek.
Ekkor került a paksi atomerőműbe, tály (nbo) felépítésére és vezetésére. biztonság szintjének megtartását ilahol fizikusként kezdett dolgozni, Azóta ő tölti be az osztályvezetői letve növelését.
A osztály feladatainak másik fő
a reaktorfizikai osztályon. A blok- munkakört.
Az osztály feladata átfogóan a csoportja a safeguards tevékenységkok indításában már indításvezető
fizikusként, később tudományos nukleáris üzemanyaggal, illetve a gel, az atomsorompó egyezményből
indításvezető helyettesként műkö- reaktor aktív zónájával összefüggő származó követelmények teljesídött közre. 1992-ben, a biztonsági karbantartási és üzemeltetési tevé- tésével kapcsolatos. Mindezeken
igazgatóság megalakulásakor – si- kenységek, valamint átalakítások túlmenően az nbo az operatív szekeres pályázat nyomán – megbízást felügyelete. Ide tartozik például az mélyzet szinten tartó képzésében és
kapott a nukleáris biztonsági osz- indítási próbákon való részvétel, vizsgáztatásában is részt vesz.

Durzó Béla

vezető biztonsági mérnök
Egerben született. Gyermekkora nagy
részét Hajdúböszörményben töltötte.
Itt végezte el az általános iskolát és a
gimnáziumot is. Ezt követően a Budapesti Műszaki Egyetem paksi kihelyezett energetikai szakán tanult tovább, ahol üzemmérnöki oklevelet szerzett. Innét került az
atomerőműbe, mindjárt arra az osztályra, ahol jelenleg is dolgozik. Már munka mellett végezte el a BME Gépészmérnöki Karának
egyetemi szintű kiegészítő képzését. Ehhez kapcsolódóan a nyelvvizsga követelményt kell még teljesítenie.
Munkája alapvetően a biztonsá- sét, az FNU004 jelű, „Üzemviteli
gi mérnöki munkakör feladatait és nukleáris biztonsági ellenőrzéöleli fel, azaz többek között ellen- sek” című eljárásrend kezelését,
őrzések végrehajtását, az üzem- valamint a biztonsági főosztály
anyag mozgatás felügyeletét, kü- ellenőrzési tevékenységének terlönböző szakvélemények készíté- vezését és értékelését. Emellett

Némethné
Hubert Erzsébet

Kató Zoltán
vezető fizikus

1984-ben született Miskolcon, általános és középiskolai tanulmányait is a
borsod-abaúj-zempléni megyeszékhelyen végezte. Ezt követően a Debreceni
Egyetem fizikus szakán folytatta tanulmányait, ahol 2008-ban szerzett diplomát.
Egy évvel ezelőtt, 2011. január te el az önéletrajzát Paksra, majd
1-jén kezdett el dolgozni a paksi 2010-ben megüresedett a nukleáatomerőműben. 2009-ben küld- ris biztonsági osztályon a vezető

fizikusi beosztás, ezután kapott
lehetőséget a pozíció betöltésére.
Mielőtt az erőműbe került,
orvos-fizikusként dolgozott a
Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei
Kórház Onkológia és Sugárterápiás Intézetében, majd fejlesztőmérnökként egy ismert gumiipari
cégnél, közvetlenül Paksra érkezése előtt pedig a KFKI Atomenergia
Kutatóintézetben mérnök-fizikusként alkalmazták, ahol űrdozimetriával foglalkozott.
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Buglyó Norbert
Tamás

nyert a Műszaki Alkotói Pályázaton egy, az üzemzavarhoz kapcsolódó munkájukkal.
2010-től biztosítéki felügyelő
munkakörben dolgozik. A napi
munkavégzés során a nukleáris
anyagok erőműbeli mennyiségét
és mozgását tartják nyilván, ebben a munkában kolléganőjével,
Némethné Hubert Erzsébettel
dolgoznak együtt. Ez és más, általuk vezetett nyilvántartás alapján
adatszolgáltatásokat is végeznek
az Országos Atomenergia-hivatal és az Európai Atomenergia
Közösség (EURATOM) felé. Ők

képviselik a paksi atomerőművet
a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ), az EURATOM és
az OAH rendszeres biztosítéki ellenőrzésein. Teszik mindezt azért,
hogy biztosítékokat nyújtsanak az
európai és a nemzetközi közösségnek arról, hogy a paksi atomerőmű, mint nukleáris létesítmény
a lehető legteljesebb mértékben
eleget tesz annak, amit hazánk a
nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozása (non-proliferáció) érdekében nemzetközi
egyezményben vállalt. A biztosítéki felügyelet és a három hatóság

évi 8-10 egyidejű ellenőrzése egy
többnyire kevés figyelmet kapó
tevékenység. Azonban felismerve annak szükségességét, hogy
minél többen tisztában legyenek
ennek a tevékenységnek a létével,
az „Atomerőművi üzemeltetési
alapok” tanfolyam tematikájába
bekerült a biztosítéki alapismeretekről szóló előadás, melyet Norbert tart.
Családjáról megtudtuk, hogy
három gyermeke van: Dóra öt,
Gergő és Ákos négy évesek. Párja
egészségügyi területen dolgozik.
GYNYP

ben való részvétel –; a beadványokkal kapcsolatos nukleáris
szakvélemények elkészítése; a napi
biztonsági mérnök
üzemviteli tevékenység nukleáris
Pakson született, s helyben végezte az ál- biztonsági szempontú felügyelete
talános iskolai és a gimnáziumi tanulmá- helyszíni ellenőrzésekkel illetnyait is. Az érettségi letétele után a Buda- ve a Verona-rendszeren történő
pesti Műszaki Egyetem paksra kihelyezett ellenőrzéssel; a főjavítások alatt a
főiskoláján szerzett energetikai mérnöki diplomát. A tanulást ezt kö- tiszta kondenzátum primerkörbe
vetően sem hagyta abba: elvégezte a Dunaújvárosi Főiskola minőség- jutásának megakadályozására tett
intézkedések végrehajtása; a blokügyi szakmérnöki posztgraduális képzését.
Munkahelyválasztásában
nagy lett biztonsági mérnök a nukleáris kok visszaindulási próbáinak ellenőrzése; valamint az üzemanyag
szerepet játszott, hogy szülei is az biztonsági osztályon.
Feladatai sokrétűek: közéjük mozgatások ellenőrzése. Ezek melatomerőműben dolgoztak. László
2002-ben, pályakezdőként került tartozik az üzemviteli és karban- lett közreműködik a sugárvédelmi
be az erőműbe, ahol az egykori su- tartási dokumentumok biztonsági személyzet vizsgáztatásában is, és
gárvédelmi osztályon kezdett dol- véleményezése – jelenleg az IEP-k a sugárvédelmi kezelési utasítások
gozni, dozimetrikus munkakör- (Időszakos ellenőrzési program, ellenőrzését is ellátja. Feladatai
ben. Három év múlva, 2005-ben korábban MFT) véleményezésé- sikeres teljesítéséhez nagyon fon-

tosnak tartja a blokkok üzemeltetésben és az egyes szakterületeken
bekövetkező változások követését,
ami folyamatos készülést, tanulást
igényel.
A munkája több szakterület
– például irányítástechnika, az
üzemvitel több területe, reaktorfizika – tevékenységével is érintkezik, így elengedhetetlen a jó munkakapcsolatok kialakítása.
Ugyancsak fontosnak tartja az
önképzést és az ismeretek naprakészen tartását. Mint mondja, minden fontosabb, biztonságot érintő
változás megjelenik az osztályon,
és – kis osztályról lévén szó – a
kapcsolódó feladattal foglalkozó
kolléga munkájáról napi rendsze-

rességgel tudomást szerez, illetve
meg is beszélik ezeket. A változásokat az üzemviteli szinten tartó
képzéseken is követi, és a Nukleáris Technika Szimpóziumon szinte
minden évben jelen van.
László felesége az MVM Informatikánál dolgozik, modulgazdaként. Két óvodás kisgyermeket
nevelnek. Csanád öt, Gréta három éves. Családi házban laknak,
amely körül mindig sok a tennivaló. László emellett nagy kosárlabda
rajongó. Már 20 éve játszik a Városi Kosárlabda Bajnokságban, noha
jelenleg éppen egy sportsérülésből
rehabilitálódik.

Prancz Zoltán

jó munkahelyi kapcsolatok fenntartása és az emberi értékek szem
előtt tartása.
Legkiemelkedőbb munkájaként
Péter a 2003-as üzemzavar utáni
nukleáris anyagmérleg elkészítésében történt részvételét nevezi meg.
A közreműködésével létrehozott
anyag a 2008-as Műszaki Alkotói
Pályázaton második helyezést ért
el. Ugyancsak emlékezetes számára, hogy részt vett a H&B Teleszkóp
Sipping Projekt munkájában, majd
a szivárgó kazetta kezelésében is.
A jövőre vonatkozó tervei kapcsán úgy fogalmaz, hogy amióta
a nukleáris biztonsági osztályon
dolgozik, igen sok témába sikerült

belelátnia, s a témák sokszínűsége
egyszersmind fontossága miatt érdekli ez a munka: Megszerette a
feladatkörét és szeretne továbbra is
ezen az osztályon dolgozni.
Péter nős, feleségével két gyermeket nevelnek. 2008-ban született az első fia, Varga Péter Zoltán,
majd 2011-ben, másodikként megérkezett Varga Bálint Levente is.
Felesége jelenleg gyesen van a két
fiúval, a nagyobbik az idén kezdi
meg az óvodát. Péter a szabadidejét a gyermekeivel tölti, ezen kívül
édesanyjának segít a háza bővítésében, illetve a saját kertjüket gondozza és a hétvégi házukat fabrikálja.
Prancz Zoltán

biztosítéki felügyelő

A Debreceni Egyetemen végzett fizikusként 2005-ben. Néhány héttel az
államvizsga után a Kísérleti Fizika Tanszék hirdetőjén látott álláshirdetés inspirálta arra, hogy végül maga mögött hagyja szülővárosát és a 300 km-rel távolabb fekvő atomvárosba költözzön.
Itt az atomerőműben a nukleáris növelési projektben, a 4,2%-os
biztonsági osztályra nyert felvé- dúsítású üzemanyag bevezetésételt vezető fizikusi munkakörbe. nél a nukleáris biztonsági osztály
Szerencsésnek mondja magát, képviseletében. 2008-ban pedig
hogy jelen lehetett a teljesítmény- három kollégájával „ezüstérmet”

Hernádi László

Varga Péter
Gyula
biztonsági mérnök

Székesfehérváron született és itt végezte a középiskolai tanulmányait is. A
katonaszolgálat letöltése után Szegedre jelentkezett, az egyetem
alkalmazott fizikusi szakára. A diploma megszerzése után került Paksra, az atomerőműbe. A nukleáris biztonsági osztályra,
biztonsági mérnök munkakörre jelentkezett, s jelenleg is ebben a
munkakörben dolgozik.
A feladata – akár az osztályé – igen valamint betartásának ellenőrzése.
szerteágazó. Különösen fontos pél- Emellett napi feladatai közé tartodául a reaktor zónára vonatkozó zik a nukleáris biztonságot érinfeltételek ellenőrzése és az üzemel- tő új technológiák, berendezések
tetési dokumentáció meglétének tervzsűrije és a beadványokkal

A karbantartási főosztály villamos karbantartó
osztálya
próbatermi és méréstechnikai karbantartó csoportjának vezető szerelőjével, Sztanó
Miklóssal beszélgettünk.
Sztanó Miklós 1963-ban, Pakson
született. Az általános iskola elvégzése után tanulmányait Budapesten, az Üteg utcai Erősáramú Szakközépiskolában (ma
Verebély László Szakközépiskola) folytatta. 1981-ben végzett,
ezt követően felvételt nyert az erőmű karbantartási osztályának
elosztó karbantartó csoportjához. 1985-ben katonai sorkötelezettsége idejére megszakította erőműves pályafutását, 1986ban azonban visszakerült az elosztó karbantartó csoporthoz.
1993-ban átkerült a próbatermi és méréstechnikai csoporthoz,
ahol azóta is dolgozik. Kábelhibahely-keresési és nagyfeszültségű mérésvezetői képesítést szerzett, 2009 óta a csoportja vezető szerelőjeként végzi tevékenységét.
A próbatermi és méréstechnikai karbantartó csoport fő
feladatai közé tartozik a kábelhibahely-keresés, a szigetelési

kapcsolatos nukleáris szakvélemények elkészítése. Jelenleg kiemelten foglalkozik a Verona-rendszerrel és az átrakógép szoftverváltoztatásokkal.
Munkája során főként az üzemviteli személyzettel kell konstruktívan együttműködnie, elsősorban
a blokkleállások és visszaindítások, az üzemanyag mozgatások
illetve kiszállítások, valamint a
fizikusi mérések ellenőrzése idején. A feszített tempójú főjavítás
során különösen fontosnak tartja a gördülékeny, súrlódásmentes
problémamegoldást. Mindebből
fakadóan azt vallja, hogy elengedhetetlenül lényeges szempont a

fotó: Bodajki Ákos

Szakmák az atomerőműben
ellenállás mérés, valamint a villamos főberendezések méréseinek próbatermi illetve helyszíni elvégzése. Az erőmű területén
több ezer méter kábel található, az ezeken előforduló hibák
megtalálása időigényes folyamat. A kábeltálcákon vezetett, illetve a földbe fektetett vezetékek szakadásainak, szigetelési hibáinak pontos behatárolását speciális, erre a célra kifejlesztett
hibahely meghatározó rendszer segíti. A munka a kábel nyomvonalának felderítésével kezdődik. Ekkor a készülék egy egyedi frekvenciát küld a vizsgált vezetékre, melyet a felszíni vevőkészülék érzékel, ennek segítségével észlelhető a kábel pontos
elhelyezkedése. Ezt követően egy kondenzátor által előállított
nagyfeszültségű lökőimpulzusnak köszönhetően a sérült szakaszon elektromos ív keletkezik, melyet hangjelenség is kísér,
amit egy nagyérzékenységű talajmikrofon érzékel. Ahol a legerősebb a jel, ott van a hibahely. A továbbiakban Miklósék társcsoportja, a kábel és akkumulátor karbantartó csoport kijavítja
a hibát. A rendellenességek elhárítása után a szigetelési ellen-

állás mérésekkel és feszültségpróbákkal minősítik a
javított kábelt. A próbateremben a karbantartásra
hozzájuk került villanymotorokon diagnosztikai méréseket is végeznek, ahol a motorok előírt paramétereitől való eltéréseket vizsgálják.
Miklós elmondta, az évek során a legnagyobb kihívást jelentő feladat a kettes blokki kábeltűz utáni helyreállítás volt. Az
A010-es kábelaknában több száz kábel égett össze. A közel két
hónapig tartó munka során éjt nappallá téve dolgoztak a hiba
elhárításán, ki kellett deríteni, milyen kábelek égtek össze, melyik kábel milyen berendezéshez csatlakozik. Ezt kábeltikettek
segítségével végezték, azonban sokszor ezek is annyira megsérültek, hogy műszeres beazonosítással, illetve kézzel kellett
kitapogatni, melyik kábel merre vezet. Kollégáival a sokszor
folyamatos munkavégzés ellenére is jó hangulatban tudnak
dolgozni.
Miklós családjával Pakson él, felesége a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskolában adminisztrátor, lánya jelenleg az Atomix
Kft.-nél utaztatási előadóként dolgozik.
Szabadidejében 1000 m2-es szőlőjét műveli és borászkodik.

Kárpáti Viktor
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Megkezdődött a főjavítási időszak
A főjavítások hatékony és kellő határidőre történő végrehajtásának alapfeltétele az elvégzendő munkák megfelelő
előkészítése, gondos tervezése. Ebbe a
kevésbé látványos, többnyire a háttérben zajló, ám jelentőségét tekintve meghatározó
folyamatba nyújt
betekintést az itt
következő tudósítás, amely a feTóth Pál
lelős szervezetek
vezetői – Tóth Pál,
a műszaki főosztály (mfo), Hevesi
Antal, a villamos
műszaki osztály
(vimo), Kiszli Ferenc, az irányítástechnikai műszaKiszli Ferenc
ki osztály (imo) és
Tóth Ferenc, a gépész műszaki osztály
(gmo) vezetője – által adott tájékoztatást foglalja össze.
Az mfo felelős valamennyi főjavítási munka betervezéséért. Ez közelebbről a karbantartási és az átalakítások végrehajtásához szükséges munkák tervezését jelenti.
Az utóbbiak esetében azonban az előkészítési tevékenység kapcsán már két terület illetékes: a rendszertechnikai szintű átalakításokat a projekt főosztály (pfo), míg
a berendezés szintű átalakításokat az mfo
koordinálja. A rendszerszintű átalakítások
főjavítás alatti munkáinak betervezését az
mfo a pfo megrendelésére és adatszolgáltatása alapján végzi, a karbantartási-javítási, illetve berendezés szintű átalakítási
munkák komplett előkészítéséért viszont
már teljes egészében az mfo felel (természetesen nem ide értve a karbantartó kollégák saját felkészülési feladatait és a karbantartó eszközök rendelkezésre állását).
A „hagyományos” karbantartási feladatok feltételeinek biztosítását tekintve is
sokféle teendő létezik – szerződések megkötése, anyagok megrendelése, karbantartási technológiák elkészítése és szinten tartása –, de a javítások, berendezés
szintű átalakítások esetében ehhez még
hozzáadódnak a műszaki és kiviteli tervek elkészítésének és engedélyeztetésének
feladatai is. Emellett fontos követelmény,
hogy mindezt adott költségkeretek között
kell végrehajtani, így a gazdálkodás is kiemelt feladat.
A betervezett munkák koordinálását,
végrehajtását már a karbantartási igazgatóság (kaig) végzi, számos vállalkozó
közreműködésével. A munkatervezők
azonban ez alatt sem dőlhetnek kényelmesen hátra a székeikben: A főjavítások
során gyakran előfordulnak műszaki jellegű problémák. Ezek megoldása, a lehetséges alternatívák közötti optimális változat
meghatározása és a feltételek biztosítása
szintén az mfo feladata.
Az 1. blokki főjavítási feladatok előkészítése március végére rendben lezajlott, és
gyakorlatilag a 4. blokki munkák tervezése
is a vége felé közeledik. A további blokkok
munkáinak tervezése később történik. Általános követelmény, hogy a munkák betervezésre készüljön el az adott blokk leállása előtt három hónappal.

fotók: Bodajki Ákos

Körkép a karbantartás-tervezésről

Mindazonáltal akadnak még megoldandó problémák az 1. és a 4. blokk kapcsán is, elsősorban néhány rekonstrukció
előkészítéséhez szükséges engedélyeztetés
tekintetében. Az új Nukleáris Biztonsági Szabályzatok az
engedélyeztetés terén is új kihívásokat
hoztak: az eddigieknél is mélyrehatóbb megalapozó tevékenységet
Hevesi Antal
és dokumentálást
igényelnek. Ezt a
„leckét” lassan már
megtanulják a kollégák, néhány engedély azonban még
hiányzik (talán a
leginkább sürgető
az 1. blokki tápvíz
Tóth Ferenc
rendszeri szabályzók cseréje, ahol a szállító kései adatszolgáltatása miatt most rohammunkában
folyik az engedélykérelem dokumentációjának véglegesítése).
Az idei év betervezett munkavolumenét
tekintve hetvenezren felüli munkautasítás
várható, ami kissé meghaladja a korábbi
évek számait. Ezek többsége karbantartási
munka, de a javítások, rendszer- és berendezésszintű átalakítások munkautasításainak száma is ezres nagyságrendű.
Az idei év legkiemelkedőbb feladatai
között említhetők egyebek mellett a 2.
blokki főjavítás munkái – teljes egészében. Ezen a blokkon egyrészt – a tavalyi 1.
blokkihoz hasonlóan – nagy átrakás lesz.
Másrészt itt ez az üzemidő-hosszabbítási
engedélykérelmet megelőző utolsó nagyjavítás, tehát sok munkát kell előkészíteni
és közösen végrehajtani: nemcsak karbantartási és átalakítási, hanem az engedélykérelemhez kapcsolódó feladatokat is.
Ez utóbbiak összefoglalóan a hátralévő
állapotfelmérések, vizsgálatok, speciális
öregedéskezelési programok betervezését
takarják, valamint a visszajövő adatok feldolgozását.
Az egyes szakterületek (gépész, villamos, irányítástechnika) tekintetében, a
négy blokk viszonylatában, az alábbi feladatok emelhetők ki a teljesség igénye
nélkül: Megkezdődik a főberendezések
eredeti fém tömítéseinek grafit tömítésre
történő kiváltása a főkeringtető-szivat�tyúkban illetve a térfogat-kompenzátorokban, ami fontos feltétele annak, hogy
az erőmű biztonságosan üzemelhessen
további húsz évig. Több nagy, a korábbiakban már megkezdett rekonstrukció
is folytatódik, így a turbina diagnosztika,
a generátor védelmi rekonstrukció és a kiemelt daruk villamos és irányítástechnikai
rendszereinek, valamint a generátorok
gerjesztő rendszereinek korszerűsítése.
Az 1. blokkon, a járókerekek után a főkeringtető-szivattyúk tengelyeinek cseréje is
a befejezéshez érkezett. Folytatódik a főtranszformátorok cseréje, a modernizált
SZBV hajtások beépítése, a súlyos baleset
kezeléshez kapcsolódó hermetikus kábelátvezetők felújítása. Az idén kezdődnek a
3-4. blokki dízelgenerátorok soron következő tízéves nagykarbantartási munkái,
folytatódik a gőzfejlesztő tápvízelosztó
kollektorainak kötőelem cseréjére is. Meg-

valósul a Sempell nyomáskapcsolók kiváltása és vezérlő szekrényeinek rekonstrukciója, valamint a pneumatikus gyorszáró
vezérlőegységek és végállás kapcsolók cseréje. A három szakterület közös feladata az
elhasználódásból, a gyártó megszűnéséből
vagy egyszerűen a konstrukció idejétmúltságából fakadó armatúra-kiváltások.
Egyfajta szakmai kuriózumként említhető a 11-22RL08S401 alfanumerikájú szabályzószelepek cseréje, amelyek méretük,
tömegük és elhelyezkedésük miatt eddig
még sosem végzett feladat elé állítják a
szakembereket. Mindezeken túlmenően,
már 2013-ra előretekintve, tervezés alatt
van a földrengés-monitorozó rendszer, illetve a technológiai számítástechnikai hálózat felújítása és a főgőz tolózárak hajtóműveinek kiváltása is.
Az mfo mellett ugyanakkor a pfo is
nagy feladatok előtt áll, most kerül sorra
például a balesetkezelési rendszerek egy
részének létesítése.
A karbantartási munkák tervezése során fontos szempont a korábbi évek
karbantartási tapasztalatainak hasznosítása.
Ennek
teljesülését a négy
fő lépésből – a tervezésből, a végrehajtásból, a dokumentálásból illetve
dokumentáció ellenőrzésből és a
visszacsatolásból
– álló karbantartási
folyamat negyedik
lépése, a karbantartási információk
visszacsatolása biztosítja. Ennek révén, ha szükséges, az illetékes berendezésfelelős az amortizációnak
megfelelően módosítja az adott berendezés karbantartási technológiáját, vagy ha
ez már nem elég, kezdeményezi a berendezés cseréjét. Szorosan összefügg ezzel
a berendezések állapotfelügyelete, ami
háromféleképpen valósul meg: 1. a karbantartáskor illetve szétszereléskor történő állapotfelvétellel; 2. a diagnosztikának
azon típusa által, ami a leálláskori, karbantartás előtti vizsgálatot takarja; 3. a
folyamatos diagnosztika révén (azoknál a
berendezéseknél, amelyeknél az előírások
megengedik, hogy ez szolgáljon a karbantartás alapjául).
A diagnosztikai rendszer kapcsán önmagában is érdemes egy rövid kitekintést
tenni. A villamos főberendezéseknél gyakorlatilag a kezdetektől fogva zajlanak
diagnosztikai mérések, de az idők folyamán sok korszerű módszer került be az
erőműbe. A forgógép diagnosztikának
ugyancsak hosszú története van. Az elmúlt
évben sikerült eljutni odáig, hogy ennek
nemcsak az az oldala hasznosul, hogy a
hibát azonosítva pótlólagos javításokat határoznak meg, hanem – ahol ez lehetséges
– megkezdődött a jó műszaki állapotúnak
minősített berendezések ciklikus karbantartásának elhagyása is. Fontos célkitűzés
ennek a lehetőségnek a szélesebb körű
alkalmazása, mert ezzel komoly költségek takaríthatók meg. Az armatúrák diagnosztikája korábban csak néhány kiemelt
fontosságú berendezésre terjedt ki. Az el-

múlt két évben kezdődtek el nagyobb körben ezeknek a berendezéseknek a mérései,
referenciaszerzés céljából. A távlati terv itt
is az állapotfüggő karbantartás bevezetése. Ennek erőforrás, költség és technikai
akadályai is vannak még jelenleg, ezeket
a problémákat meg kell oldani a jövőben.
A karbantartással összefüggő döntési
folyamatokban – az SzMSz-ben is rögzített – „a biztonság mint cél, és a minőség
mint eszköz” elvnek kell érvényesülnie.
Ez azt jelenti, hogy minden döntésben,
tevékenységben a biztonságos működést
garantáló műszaki állapot elérése a cél.
Elsősorban természetesen a nukleáris biztonság garantálása a legfontosabb, de az
elv kiterjed a termelés üzembiztonságára
is, tehát az ebből a szempontból fontos berendezések jó műszaki állapotának biztosítását szintén magába foglalja. Ezt pedig
csak minőségi munkavégzéssel lehet elérni, legyen szó akár előkészítésről, végrehajtásról vagy ellenőrzésről. Fontos felhívni a figyelmet ennek kapcsán a megújult
Alapvető Biztonsági Üzenetekre, amelyek

– nevüknek megfelelően – a biztonságorientált minőségi munkavégzés alapvető
normáit közvetítik.
Mindez egyaránt vonatkozik az atomerőmű saját munkavállalóira és a külső
vállalkozókra. Ennek kapcsán fontos adat,
hogy a tavalyi munkaóra-statisztika alapján a főjavítás saját és külső munkavállalók által végzett munkáinak aránya körülbelül egy a kettőhöz, míg az üzem közbeni
munkáknál ez az arány körülbelül egy a
háromhoz.
Más jellegű, de ugyancsak fontos kérdés, amit a szabadságolások vetnek fel.
Mivel a főjavítások jelentős része nyárra
esik, ez időnként problémát jelent – de
nem megoldhatatlant. A megfelelő helyettesítési renddel és az osztályokon belüli
erőforrás átcsoportosítással kezelhető a
nehézség. Emellett az előre dolgozás is célravezető, vagyis az, hogy a szabadság kiírásának az adott munka olyan színvonalú
elkészítése a feltétele, hogy az a vakációzó
munkatárs távollétében se okozhasson
problémát.
Összességében elmondható, hogy nagy
kihívást jelent a karbantartási feladatok
végrehajtása olymódon, hogy a biztonsági szempontok, az ütemezés, a költséghatékonyság illetve a tulajdonosi elvárások
egyaránt teljesüljenek. Mindez azonban
közös érdekünk, amely mindenkitől fegyelmezett, lelkiismeretes munkavégzést
kíván.

Prancz Zoltán
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Bemutatjuk a Biztonsági Szolgálat
négy kitüntetettjét

Generációk az üzemvitelen

Az Atomix Kft. Biztonsági Szolgálatának évértékelő
állománygyűlésén 4 főt jutalmaztak a minősítési rendszer alapján elért 99%-os teljesítményért. A vagyonőrök
munkáját napi, majd havi összesített értékelő lap kritériumai alapján minősítik, melyet negyedévente, végül
évente összesítenek. A szigorú szakmai követelményeken kívül évente több továbbképzésen kell részt venniük
a dolgozóknak, melyet vizsgák követnek, valamint lőgyakorlat. Az így kapott, szinte maximális eredményeik alapján díjazták a
következő dolgozókat:
Kovács László Pakson született és itt is nőtt fel. Leszerelése után 1987-ben kezdett dolgozni a Vegyépszernél, majd
1988-tól a Plakésznél lakatosként tevékenykedett. 1993ban kezdett rendészként dolgozni a Dekoten Kft.-nél, majd
az Atomix Kft. biztonsági szolgálatának megalakulása óta
(1996) ezt a csapatot erősíti. Munkáját kitartással végzi, fontosnak tartja a jó kapcsolatot munkatársaival, hiszen így tudják egymást segíteni a munkában. László Pakson családi házban él családjával.
Lánya, Alexandra az ESZI-ben tanul, fia, Roland idén végez a Dunaújvárosi
Főiskolán, kommunikáció szakon. Felesége dadaként dolgozik a Mesevár Óvodában. Szabadidejében szívesen jár horgászni és kosármeccsre, hiszen nagy
rajongója az ASE kosárlabda csapatának, és büszkén mesélte, hogy fia az ASE
ifi NB-I. A osztályában 2 helyezést ért el.
Horváth Zoltán Dunaszentgyörgyön él élettársával. Gyermekük még nincsen, de ahogy mondja, tervben van. Szekszárdon az 505. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézetben festőként végzett, ilyen munkát másodállásban szívesen vállal.
2002 óta tagja a biztonsági szolgálatnak, munkáját próbálja
a legnagyobb pontossággal elvégezni, és fontosnak tartja a
kollégákkal való együttműködést. A 12 órás éjszakás/nappalos szolgálat után pihenni és internetezni szeret, valamint a családi ház körüli
teendőket látja el.
Tolnai István Pakson él, 15 éve dolgozik vagyonőrként. István folyamatosan 90% felett teljesít munkájában. Elmondása szerint nehéz megfelelni a magas követelményeknek,
hiszen sokrétű munkát látnak el, ami folyamatos és alapos figyelmet igényel. Munkatársaival jó a kapcsolata, tudja, hogy
egymás segítése nélkül nehéz lenne ilyen jól teljesíteni. 13
éves Noémi lánya a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában
tanul, versenyszerűen kosárlabdázik az ASE csapatában. Krisztián fia 10 éves,
aki szintén általános iskolás, és rendszeresen jár úszni. Műszakbeosztása miatt
rendkívül nehéz összeegyeztetni a családi programokat és ünnepeket, mert felesége boltvezető-helyettesként szintén sokat dolgozik, gyakran hétvégén is.
Legnagyobb öröm számára, ha szabadidejét a családjával töltheti, és együtt
kirándulhatnak, nyaralhatnak.

fotó: Bodajki Ákos

Séta Péter az 505. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézetben
fűtésszerelést, majd gáz- és készülékszerelő szakmát tanult.
Egy évig dolgozott szakmájában, majd lakatosként, ezt követően pedig az atomerőműben kondenzátor mosatást végzett. Négy éve dolgozik vagyonőrként. Legnagyobb kihívás
munkájában a jó kapcsolat kialakítása az emberekkel, a
konfliktushelyzetek helyes kezelése, amelyek például egy
táskaellenőrzés alkalmával merülhetnek fel. 7 éves kislányával és feleségével
Tengelicen él. Kislányára rendkívül büszke, mert tehetséges mese- és versmondó, gyakran indul versenyeken, emellett ügyesen rajzol. Felesége a Tengelici
Önkormányzat adóügyi osztályán dolgozik. Péter nagyon szeret a kislányával
tollaslabdázni, valamint, ha teheti, összejön barátaival egy kis pókerezésre, focizásra.
Laszlóczki Ivetta

Id. Zsók Gergely az üzemviteli főosztály turbina
osztályán, az I. blokk „D” műszakában turbinagépész. Fia, Ifj. Zsók Gergely 2001-ben került az
atomerőműbe, jelenleg a reaktor osztályon, az I.
blokk „A” műszakában
betanuló blokkügyeletes.
Id. Zsók Gergely mechanikai műszerészként erőműves pályafutását megelőzően
több szekszárdi elektromos gépalkatrész
gyártó vállalkozásnál
dolgozott. Családi házuk építését követően
egy hosszú távon is
biztos megélhetést
nyújtó munkahelyet
keresett, melyet egy barátja javaslatának köszönhetően a paksi atomerőműnél talált meg.
Katonai sorkötelezettségét 1980-ban Pakson töltötte, ezért nem volt teljesen ismeretlen számára
a város, illetve az atomerőmű. 1989-ben nyert
felvételt a turbina osztályra, ahol turbinagépész
végzettséget szerzett, három műszakban jelenleg is itt dolgozik. Elmondta, jó döntés volt, hogy
az atomerőművet választotta, a biztos anyagi
háttér mellett a munkatársaival is nagyon jó a
kapcsolata.
Fia, Ifj. Zsók Gergely középiskolai tanulmányait a pécsi a Zipernowsky Károly Műszaki
Szakközépiskolában végezte, gépész technikus
szakon. Képzettségének megszerzését követően
megbízható, kiszámítható munkahelyet szeretett volna találni, amelyet – elmondása szerint
– a régióban egyedül a paksi atomerőmű kínált

számára. Választásában inspirálta, hogy ismerte
édesapja pozitív tapasztalatait, illetve látta azt,
hogy mennyire stabil anyagi hátteret tud biztosítani családjának. A cég elismertsége is erős motiváció volt számára.
Gergely jelentkezését édesapja vitte be
a turbina osztályra,
ahová 2001-ben sikerült felvételt nyernie.
Id. Zsók Gergely hozzátette, nem próbálta
meg rábeszélni fiát a
szakmára, önállóan
döntött arról, követi
őt a pályán. Ijf. Zsók
Gergely turbina gépészként kezdett, ezt
követően a dunaújvárosi főiskolán gépészmérnöki végzettséget
szerzett. 2004-ben turbinaoperátori, 2007-ben
turbina főgépész hatósági vizsgát tett. 2010-től
betanuló blokkügyeletesként végzi munkáját.
Elmondta, a szakma iránti tisztelet folyamatos
képzést igényel. Többek közt ezért, és a szakmai
fejlődés lehetősége miatt szeret az üzemvitelen dolgozni, de más területek megismerése
is folyamatosan új kihívásokat jelent számára.
Hozzátette, a betanulás során munkatársaitól
minden segítséget megkapott, jó kollegiális viszonyt ápolnak.
Gergely két kislány, Fanni (4) és Laura (2)
édesapja, szabadidejét családjával, többnyire
aktív pihenéssel tölti. Ha alkalmuk nyílik rá, vitorláznak, síelnek, kerékpároznak.

Kárpáti Viktor

Generációk a vegyészeten
Minden családfő életében eljön az a pillanat,
amikor a családi fészekből kirepülő gyermeke
jövőjéről kell törnie a
fejét. Hiszen nem mindegy, hogy kitől milyen
tanácsokat kap, illetve
fogad el ma egy fiatal,
különösen, ha a jövője
a tét. Sokan választják a
szüleik által bejárt szakmai életutat. Generációk
követik egymást.
Balázs István 27 éve a paksi atomerőmű dolgozója. 1985. március 4-én kezdett a vegyészeti
osztály dekontamináló üzemében, mint betanuló dekontamináló szakmunkás. Az akkori csapatból már csak négyen maradtak. Az 1990-es évek
elejétől dekontamináló műszakvezető beosztásban dolgozik a mai napig. Budapesten a Petőfi
Sándor gimnáziumban érettségizett. Az erőműben több szakmát, illetve OKJ-s képesítést szerzett. Fia Balázs Viktor, 2005-ben állt munkába az
atomerőműben, a vegyészet folyékony hulladék
feldolgozó üzemében. 2008 óta pedig már a dekontamináló üzemben végzi feladatait.
István felesége szintén az erőműben dolgozik
az Atomix Kft. alkalmazásában, több műszakos
munkarendben. Három fia közül kettő még itthon lakik. Viktor, kollégája lett Istvánnak, ugyanezen a területen, csak másik műszakban. Zoltán
karbantartóként tevékenykedik az erőmű területén, a Duna Center Therm Kft. alkalmazásában.
Gergő idén érettségizik a Vak Bottyán Gimná-

ziumban, ezt követően
főiskola vagy technikusi képzés szerepel a tervei között.
Viktor a menyas�szonyával él, akivel pár
éve alakították ki saját
családi fészküket és az
örömhír az, hogy most,
ebben az évben, júliusban lesz az esküvőjük.
Menyasszonya, Dóra is az atomerőműben dolgozik, a látogatóközpontban.
Igaz, hogy Viktorék már külön költöztek a
szülőktől, de sokszor találkoznak a munkahelyen kívűl is. Megszerették a téli sportokat, így
nem kérdéses a téli közös sportolás, amit itthon
a kékestetői alapozás után Sappadán szoktak
folytatni a legjobb barátaik társaságába. Emelett elég gyakran összejönnek különböző családi
rendezvényeken, telkes főzéseken, sütéseken, a
Duna-parti napokon.
István számára a legkedvesebb időtöltés a
síelés, a síelés és a síelés. Emellett szeret olvasni,
kirándulni is. Ezen felül ott van még a kertészkedés, fotózás, videoklip-készítés, focizás, amikre
sajnos egyre kevesebb ideje jut.
Az örök klasszikus kérdésre, hogy mi a legfontosabb dolog apa és fia számára az életben,
szinte mindkettőjüknél ugyanaz a válasz:
„Fontos a család, a szeretet, egymás megértése, megbecsülése és az egészség. Látni,
azt hogy a gyermekeink élete is úgy alakuljon,
ahogy szeretnénk.”
Orbán Ottilia
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A Műszaki Alkotói Pályázat
2. díjas pályázatok (2. rész)
Csapadékvíz kigőzölögtető
páragőz hűtő komplett gyártása,
cseréje
A hőcserélők egyik tipikus meghibásodása,
amikor a hőátadó csövek eróziós-korróziós
hatásoktól kilyukadnak, a varrat koronák elrepednek. A tömörtelenség elhárításához a hibás
csöveket ledugózzák, ezzel viszont csökken a
hőátadó felület. A hőtechnikai számítások adta
határ után a hőcserélő már nem képes ellátni feladatát. Ilyen határtúllépésre került sor a
20RT25W001 hőcserélőnél.
Az előzetes felmérésnél kiderült, hogy
nem elég a ledugózott csöveket cserélni, mert
a fűtőgőz csonkkal szemben lévő terelőlemez
erodálódott és a köpeny falvastagsága sem elegendő már egy üzemidő hosszabbításhoz. Újat
kellett gyártani és beszerelni a berendezésekkel hallatlanul túlzsúfolt helyen. Ez a feladat
2002-ben merült fel először, de kivitelezhetetlennek látszott.
A több funkciót ellátó hőcserélőt más típusúval nem lehetett kiváltani, és egy műhelyben
történő előgyártás ötletét is el kellett vetni,
mivel korlátozottak a hely és a méret adta lehetőségek a beépítéshez. A berendezést a felállítási helyén kellett legyártani és beszerelni, a
környezetének (födémek, technológiai vezetékek, kábeltartók stb) minimális visszabontása
mellett.
A rendkívül átgondolt, társszervekkel
egyeztetett munkafázisok alapján a régi hőcserélőt leszerelték és a helyszínen szétdarabolták
az elszállítás biztosításához. Az új hőcserélőt
két szegmensből kialakítva, megnövelt, átalakított terelőlemezzel, új kompenzátorral látták el, majd felemelték, beépítették a helyére.
A hőcserélő üzemi körülményei miatt még az
üzemidő hosszabbítás időtartamát is figyelembe véve sem volt indokolt a kivitelezésnél
rozsdamentes anyaggal számolni – ezzel jelentősen csökkentek a költségek. A fordulókamrát a korróziós-eróziós hatások csökkentése
érdekében Loctite kerámia bevonattal látták
el. A későbbi karbantartási munkák egyszerűbbé tételéért a hegesztett csőkötések helyett

karimásak kerültek beépítésre a technológiai
vezetékeknél. Az elvégzett vizsgálatok és az
üzemi próbák igazolták, hogy a munkálatokban résztvevő szervezetek dolgozói a feladatot
kiváló minőségben készítették el. A cseréket
mind a négy kiépítésben megoldották már. Ez
több mint 250 munkafolyamat koordinálását,
elvégzését jelentette.

Először indultam a Műszaki Alkotói Pályázaton. Örülök, hogy hozzájárulhattam az
erőmű üzemidő-hosszabbítás feltételeinek biztosításához. A kollégákkal nagyon jó a munkakapcsolatunk, munkaidőn kívül is szervezünk
közös programokat. Szabadidőmben szívesen
túrázom, vadászom. Az ASE természetjáró
szakcsoportjának is tagja vagyok.

Bunkóczi András, nyugdíjas:
– Pakson születtem 1954ben. A 23. éve elkezdődött
Műszaki Alkotói Pályázatokhoz 1993-ban csatlakoztam először, az eltelt
években 19 alkalommal
vettem részt azokon, kisebb-nagyobb sikerrel.
Jó érzéssel tölt el, hogy sikerült a kollégákat is
„megfertőzni” a pályázatok összeállításának
szerteágazó feladataival, a bemutatkozó előadások izgalmainak kezelésével.
Két felnőtt gyermekem van. Adrienn az
MVM Kontó Zrt. alkalmazásában végzi a feladatait, Roland a közgazdasági osztály beruházás kontrolling csoportban tevékenykedik.
Szabadidőmben a kollégákkal szervezett túrákon, vitorlázásokon, darts versenyeken szívesen veszek részt.

Kiss Péter, technológus
mérnök (gmo):
– Dunaújvárosban születtem. Kora gyermekkoromat Százhalombattán
töltöttem, majd 1978-ban
költöztünk Paksra szüleimmel, akik az erőműben
kezdtek el dolgozni, s innen is mentek nyugdíjba. Én 1991 óta dolgozom az erőműben. Jelenlegi helyemre kanyargós út vezetett. Érettségi
után 91-95 között az anyagvizsgálati osztályon
kezdtem, ahol reaktortartály anyagvizsgáló képesítést szereztem. 1995-ben a hegesztés technológiai osztályra kerültem, technikusként, és
a korábbi beosztásomban vizsgált hegesztési
munkák előkészítését és dokumentálását végeztem. Közben főiskolára jártam, ahol 2001ben végeztem műszaki informatikusként.
Szakdolgozatom témájául a gőzfejlesztő hőátadó csöveinek örvényáramos vizsgálatának
informatikai hátterét választottam. Jelenlegi beosztásomban 2001 őszétől dolgozom. A
Bánki Donát Műszaki Főiskolán a szükséges
képzés elvégzése után technológus mérnök
munkakörben hegesztés és szerelés technológiákat, valamint technológiai adatlapokat írok,
rajzolok. A különböző helyeken eltöltött évek
alatt átfogó ismereteket szereztem a karbantartásról.
Pakson élek a feleségemmel, júliusra várjuk első gyermekünket. Szabadidőmben zenét hallgatok, közben a hifi a hobbimmá lett.
Ahogy az időjárás engedi, utazunk, kirándulunk a nejemmel és az ismerősökkel. Korban
közel álló kollégáimmal gyakran összejárunk
egy kis főzéssel egybekötött lazításra.

Baka Lajos, berendezésmérnök (gmo):
– Pakson születtem 1975-ben. A szekszárdi Rózsa Ferenc Műszaki Szakközépiskolában épületgépész technikusként végeztem 1994-ben,
majd az atomerőműben dolgoztam, víz-fűtés
szerelőként, 1999-ig. 2003ig a Neutron Kft., a Plakész,
a Pintér Művek Paksi Kirendeltsége alkalmazásában voltam. Időközben a
BME-n energetikai mérnöki oklevelet szereztem,
2003-ban. A szekunderköri
nyomástartó berendezések
műszaki előkészítő mérnöke lettem. 2005-től
berendezésmérnökként dolgozom a műszaki igazgatóság műszaki főosztályának gépész
műszaki osztályán.

***

Először vizsgálták az antianyag belsejét
Újabb nagy előrelépés történt az Univerzum egyik legnagyobb rejtélyének
megfejtésében: lassan kiderül, miben különbözik az antianyag az anyagtól.
Az Univerzum egyik legnagyobb rejtélye, hogy hová tűnt belőle az antianyag. Ha ugyanis az ősrobbanás (Big Bang) modell helyes, akkor a kezdő
pillanatban egyenlő mennyiségű anyagnak és antianyagnak kellett keletkeznie, amelyek aztán kölcsönösen – és teljesen – megsemmisítették volna
egymást.
A valóságban azonban azt látjuk, hogy a Világegyetem anyagból épül
fel. Mi lehet az oka, hogy megmaradt egy kevés anyag, az eredetinek körülbelül milliárdod része? A kutatók a választ a mesterségesen előállított antianyag vizsgálatától, az anyag és az antianyag összehasonlításától remélik,
amelyben újabb nagy lépést jelentett be a CERN.
Egy 1993-ban megjelent cikkben állította először öt fizikus – köztük
a magyar Horváth Dezső (MTA KFKI RMKI) – , hogy lehetséges antihidrogén-atomok előállítása és vizsgálata kísérleti körülmények között. Az előzetes kísérleti eredmények után ezért kezdték építeni a CERN-ben az antiproton lassító (AD) nevű berendezést.
Az antiproton lassítóra épülő három kísérlet (ASACUSA, ATRAP és ATHENA) jelentős eredményeket ért el az elmúlt években, az egyre nagyobb
mennyiségű antianyag előállításával. A legutóbbi áttörések az ATHENA-ból
közben ALPHA-ra változott nevű kísérlethez köthetők: 2010 végén először
itt sikerült antihidrogén-atomokat csapdában tartani, majd fél évvel később már hosszú ideig (kb. 1000 másodpercig) tárolni.

Ez teremtette meg az antianyag hosszabb idejű, alaposabb vizsgálatának feltételeit. Ugyancsak az ALPHA kutatói jelentették be, hogy bizonyították: lehetséges az antihidrogén-atomok belső szerkezetének vizsgálata.
Egy hidrogénatom egy protonból és egy elektronból áll. A hidrogénatomot energia közlésével gerjeszteni lehet: ekkor az elektron magasabb
energiaszintű pályára kerül. Amikor a gerjesztett állapotú hidrogénatom
elektronja visszaugrik egy alacsonyabb energiájú állapotba, a két állapot
közötti energiakülönbséget egy foton formájában kisugározza. Ennek a sugárzásnak régóta igen pontosan ismert a színképe (spektruma), és egyedül
a hidrogénatomra jellemző. Az ALPHA kísérlet egyik alapvető célja, hogy
megmérjék az antihidrogén-atomok spektrumát is, és a két spektrumot
összehasonlítsák.
Ebben történt meg az első lépés, amelyről a kutatócsoport a Nature-ben
számolt be. Mikrohullámú sugárzással elérték, hogy a csapdázott antihidrogén-atomok spinje (mágneses momentuma) megváltozzon. Ebben a pillanatban az antiatomok kiszabadultak a csapdából (mert a mágneses csapda
csak egyféle spinű antiatomokat tud fogva tartani). Kiszabadulásuk után
viszont azonnal meg is semmisültek, mert az edény falába ütköztek – ezt
érzékelték a csapda körül elhelyezett detektorok.
A CERN kommentárja szerint az új eredmény nagy lépést jelent ahhoz,
hogy pontosan összehasonlíthassák az anyag és antianyag atomjainak tulajdonságait. A következőkben ezeket a kísérleteket tervezik meg.
Forrás: http://www.origo.hu/tudomany/
Wollner Pál

Virtualizációs technológia
alkalmazása a szimulátor
központban
A szimulátor blokk számítógépes (BSZG)
rendszer virtualizálása
A szimulátoron összességében sok bonyolult informatikai rendszer működik együtt.
Ez sok különböző hardver és szoftver komponenst jelent, melyek gyorsan elavulnak. Időben véges mind a hardver, mind szoftver gyártók általi támogatottsága.
A virtualizációs technológia kézenfekvő és
sok esetben az egyetlen megoldásként alkalmazható, költségtakarékos megoldás rendszerek életének meghosszabbítására.
A virtualizáció célja, hogy az informatikai
rendszerek komponensei egyre kevésbé függjenek egymástól, jelen esetben a hardvertől, és
rugalmasan lehessen kezelni őket. A jelenleg
elérhető szerver hardverek kapacitása szinte
minden esetben meghaladja a hardverre telepített rendszer erőforrásigényét, a virtualizáció ezeket a szabad kapacitásokat célozza meg.
A korábbi „egy rendszer, egy hardver” modell
helyett a rendszereket kellően erős hardverre
vonja össze, és ennek az eszköznek az erőforrásait osztja el virtuális gépek formájában az
egyes rendszerek között, így alkotva optimálisan kihasznált, ebből eredően költséghatékony
megoldást.
A virtualizációs technológia alkalmazása a
BSZG rendszer esetében megoldotta a hardver
problémákból adódó lassulásokat, a programlefagyások megszűntek, az üzemeltetése leegyszerűsödött, hatékony a mentési rendszerünk
és a rendszer távolról menedzselhető. A kiváltott hardver elemeket a digitális rendszerek
osztály használja tartalékként.
A technológia használata bebizonyította
számunkra, hogy a gyorsan elavuló hardverektől való függetlenségre, hardver erőforrás
igény rugalmas biztosítására jó ez a megoldás.
A jövőben mindenképpen szem előtt tartandó,
hogy az új rendszereinket eleve virtuális alapokon alakítsuk ki.
Domokos Zsolt, oktatástechnikai mérnök (szimo):
– Szekszárdon születtem.
A Miskolci Egyetem Dunaújvárosi Főiskolai karán
végeztem mint rendszerprogramozó. Tanulmányi
szerződésem keretében
hosszú időt töltöttem az atomerőmű informatikai főosztályán, ahol a főiskola befejezése
után üzemeltetési és fejlesztési feladatokat láttam el. Az erőműben 1991 óta dolgozom.
A szimulátor osztályon 2006 óta végzem a
munkámat. Hasonlóan, mint az informatikán,
üzemeltetési és fejlesztési feladatokat látok el.
Nagyon jó csapatba kerültem, a feladataim
szerteágazóak és kihívásokban gazdagok.
Pakson lakom a feleségemmel, aki szintén
az erőműben dolgozik, az általános oktatási
osztályon. Két gyermekünk van: a fiam, József
most 14 éves, a lányom, Henrietta 12 éves.
Szabadidőmet főként a családommal töltöm, sokat járunk lovagolni, és szeretek a ház
körül tevékenykedni.
gyulai
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SAP ERP HCM – az új humánügyviteli rendszer

Az MVM vezetése 2011. május 17-én elfogadta azt az MVM csoport összes tagvállalatára érvényes célkitűzést, hogy egy
olyan egységes humán erőforrás ügyviteli
rendszer kerüljön bevezetésre, amely költségtakarékosan üzemeltethető, csökkenti
a működési kockázatot, biztonságos üzemeltetést tesz lehetővé mind szakmai, mind
adatvédelmi szempontból, felhasználóbarát
felülettel rendelkezik, továbbá az alapfunkciókon felül támogatja az erőforrás-tervezést és a csoportszintű irányítást is. A Paksi
Atomerőmű Zrt.-ben az SAP ERP HCM vállalati humáninformatikai rendszer az eddig
használt Oracle HRMS-t váltotta le.

fotók: Bodajki Ákos

A személyügyi adatok
migrálásával kapcsolatban Stolczenbachné Nagy
Krisztinát, a humánpolitikai főosztály vezetőjét kérdeztük.
–– Milyen igények fogalmazódtak meg az új
személyi adatokat nyilvántartó rendszerrel
kapcsolatban?
–– Elvárás volt, hogy az új rendszernek
komplexen ki kell szolgálnia a tagvállalatok
központi irányítás humán erőforrással kapcsolatos igényét is. Ezért nemcsak a bérszámfejtési modul kiváltása volt indokolt, hanem
egy egységes humánügyviteli rendszer bevezetése is, amely rugalmasan bővíthető.
–– Milyen lépésekben történt az áttérés,
milyen előkészítő munkát igényelt a humán
szervezet részéről?
–– A projekt 2011. július 29-én indult el. Ezt
követően megalakultak a funkcionális munkacsoportok, mint a személyügyi adminisztráció
(PA), az időgazdálkodás (PT), a VBKJ, a bérszámfejtés (PY) és a szervezetmenedzsment
(OM). Ezekbe a munkacsoportokba a humánpolitikai szervezet is delegált munkatársakat.
Mindegyik munkacsoportban nagyon komoly
előkészítő munka folyt, pl.: meghatároztuk
a használatra kerülő infótípusokat, munkarendeket, az időalapú pótlékok generálásának
összefüggéseit, a bérjogcímek körét és az ehhez kapcsolódó bérszámfejtési algoritmusokat. Társaságunk esetében komoly kihívást
jelentett a standard riporttól eltérő fejlesztett
riportok paraméterezésének, algoritmusainak
definiálása a további zökkenőmentes működés
érdekében. Az előkészítő munka során a Projekt Operatív Bizottság döntött arról, hogy az
egységes kezelés érdekében a nyolc karakterből álló törzsszám használatára a PA Zrt.-nek
is át kell térnie. A munkacsoportok összeállították a részletes tervet, amely megteremtette
a rendszer fejlesztésének alapjait. A részletes
terv elfogadását követően kijelöltük a rendszer
kulcsfelhasználóit, elsődleges és másodlagos
tesztelőit. A kulcsfelhasználói és tesztelői oktatásokat követően pedig elindult a rendszer
tesztelése. Az előkészítési és tesztelési munkák
nagy terhet jelentettek a munkatársaim számára, munkaidőt követően estig, illetve novemberi, decemberi hónapokban még szombaton is dolgoztak a rendszer eredményes
indulása érdekében. Itt kiemelném Pettesch
Ádámné munkáját, aki az időgazdálkodás
modul tesztelése mellett az új Munkaidő Nyilvántartó Rendszer kialakításában és tesztelésében is részt vett. Év végére elkészültek és
véleményezésre kerültek az oktatási kézikönyvek, melyek a rendszer későbbi felhasználói
számára nyújtanak majd jelentős segítséget.
December végén, január elején megkezdődött

a törzsadatok migrációja, és 2012. január 16ával elindult az SAP HCM rendszer.
–– Melyek az eddigi működés tapasztalatai?
–– Az éles rendszer működik, a januári és
februári bérszámfejtés megtörtént. Az elmúlt
két hónap során kisebb hibák előfordultak,
melyek kezelése, megoldása azonnal meg is
történt. A sikeres indulást lehetővé tette, hogy
a projekt szervezetbe delegált tagvállalati tagok már a tesztelési szakasz során feltárták a
hibákat. Az új rendszer pozitívumaként említeném meg, hogy rendelkezik az Ad hoc query nevű rugalmas lekérdezési eszközzel, mely
lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy
egyedi igényeik alapján saját maguk állítsák
össze a lekérdezések adattartalmát, mely jelentős mértékben megkönnyíti a munkánkat.
–– Milyen további feladat hárul az új
rendszer működtetésével a humán szakemberekre?
–– Az SAP HR projekt első fázisa március
közepén lezárult. A HR projekt azonban nem
fejeződött be, a munka folytatódik a második
fázissal. A második fázis során bevezetésre
kerülő új modulok olyan korszerű tervezési
eszközöket kínálnak, melyek a tagvállalatok
tervezési feladatait nagymértékben elősegítik
és támogatják. Az új modulok bevezetésének
előkészítése megkezdődött, ezáltal is bővítve
az SAP HR funkcionalitását. Ilyenek a humán
elemzések támogatása, létszám és költségtervezés, képzéstervezés, decentralizált időrögzítés és időgazdálkodás (ez a mi társaságunknál
a rendszer éles indításával már megtörtént). A
projekt keretében foglalkozni fogunk az archív
adatok kezelésével is. Ezekben a feladatokban
a humán szakemberek a továbbiakban is folyamatosan részt vesznek.
Az oktatási szervezet által
elvégzett munkáról Kiss
Istvánt, az oktatási főosztály vezetőjét kérdeztük.
–– Milyen
követelményeket támasztott az
atomerőmű képzési rendszere az SAP-val szemben?
–– Az oktatási szervezet a társaság humáninformatikai rendszerében tartja nyilván az
egyes személyek által hozott, illetve megszerzett kompetenciákat, képesítéseket. Ennek
az eszköznek a segítségével végzi az oktatásszervezés, dokumentálás teljes folyamatát,
az oktatáshoz fűződő költségek kezelését. A
rendszer további fontos feladata e-learning
keretrendszerként az on-line képzések végrehajtása.
Fontos megjegyezni, hogy a követelmények
kezelése, az oktatás szervezés és végrehajtás
során sok olyan egyedi, atomerőmű specifikus
eljárást alkalmazunk, amelyekre az általános
humán vállaltirányítási informatikai rendszerek nincsenek felkészítve és többségükre
az MVM csoport többi tagvállalatának sincs
szüksége. A régi, Oracle HRMS rendszer is csak
úgy vált számunkra az évek alatt kényelmesen
használható eszközzé, hogy több olyan fejlesztést illesztettünk hozzá, amelyek segítségével
az oktatásszervezők, az oktatók, valamint az
erőműves vezetők és kollégák is könnyen tudtak információhoz jutni, illetve információt a
rendszerbe bevinni.
Az SAP HR rendszerre való áttérés során
feladatunk volt, hogy megvalósítsuk azokat
a funkciókat, amelyek az Oracle rendszerben
működtek. Kihasználva az SAP által biztosított lehetőségeket a funkciók bővítésére is le-

hetőség nyílt, így pl. a rendszerbe integráltuk a
munkaköri képzettségi követelmények kezelését. Ezáltal lehetővé válik a követelményeknek
való megfelelés folyamatos monitorozása is.
A rendszert úgy kellett kialakítanunk, hogy
a szolgáltatásai az atomerőmű különleges igényei mellett a többi MVM tagvállalat számára
is megfeleljenek.
A hozzánk tartozó oktatási és a kompetencia modul nagyon sok egyedi fejlesztést
igényelt, olyannyira, hogy a projektben önálló
munkacsoportban kezeltük ezt a területet.
–– A projekt során milyen elvárásokkal
kellett szembenézniük a munkacsoport tagjainak?
–– A projekt a feladatok számát és nagyságát tekintve nagyon rövid idő alatt zajlott
le. A megvalósítandó funkciók felmérése és a
részletes terv elkészítése után a szállító számára rendkívül rövid idő állt a fejlesztések
elvégzésére. Komoly kihívást jelentett az is,
hogy a számunkra teljesen új rendszert olyan
mértékig meg kellett ismernünk, hogy a teszteléseket végre tudjuk hajtani, és meg tudjuk
ítélni annak működőképességét. Emellett a
régi rendszeren tárolt több százezer adat jelentős részét csak sok kézi munkával történő
átkódolás és újrastrukturálás után lehetett az
új rendszerbe áttölteni.
Szerencsére az oktatási munkacsoport nagyon jó csapattá forrt össze, beleértve a szállítói oldal szakembereit is. A határidők tartása

érdekében nagyon sok kollégám áldozta fel a
szabadidejét és a hétvégéit is a novemberi, decemberi időszakban. Közülük mindenképpen
ki kell emelnem Frányóné Tamás Etelka, Sándor Szilvia, Domokosné Mergl Helén és Acsádi
Kornél nevét, de mellettük még legalább tízen
dolgoztak rengeteget a projekt sikeréért.
Végül is egy nagy munka végére értünk
március 15-én, amikor a projekt első fázisa hivatalosan is, sikeresen zárult. A rendszer működőképes, az alapvető feladatainkat el tudjuk
vele látni, viszont azt is tudjuk, hogy még hos�szú hónapokig tartó, nagy odafigyelést igénylő
folyamat lesz, mire minden érintett kollégánk
számára rutinfeladattá válik az eszköz használata.
–– Milyen tapasztalatokkal zárult az oktatási szervezet által végzett munka?
–– A projektben való részvételünk tanulsága az is, hogy az erőmű iránt elkötelezettségünk és a szakmánk szeretete még mindig
rendkívül nagy erőfeszítésekre tesz bennünket
képessé. Az SAP HR projekt első fázisának bő
féléves munkájában úgy vettünk részt, hogy
mellette a napi feladatokon felül többek között
a WANO partneri vizsgálatra való készülés is
sok energiát lekötött. Jó lenne egyszer olyan
projektben dolgozni, amelyben a munkát az
arra megtervezett és a többi feladatvégzéstől
elkülönített időben végezhetnénk.

László A. Zoltánné, Kárpáti Viktor

Az új katasztrófavédelmi törvényről
Folytatjuk Mácsai Antal mk. pv. ezredessel, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetőjével az új katasztrófavédelmi törvényről szóló beszélgetést, melyet előző, márciusi számunkban indítottunk.
–– Melyek a legfontosabb újítások, változások a törvényben?
–– A biztonság egy számunkra kedvező állapot, amelyet folyamatosan támadások érnek – fogalmazunk szaknyelven. Ha a katasztrófavédelem nem reagál a támadásokra és nem tudja a támadások
hatását kompenzálni, a közbiztonság szintje csökken.
Ha lehet, előzzük meg a katasztrófák bekövetkezését!
A megelőzés körébe soroljuk mindazon jogszabályi, vezetés-irányítási, humán, kiképzési, technikai, szervezési, logisztikai, ellenőrzési, szankcionálási stb. feladatokat, amelyek gazdaságosan és
hatékonyan képesek a katasztrófák és veszélyhelyzetek bekövetkezését csökkenteni, vagy megakadályozni. Ha a katasztrófa mégis bekövetkezik, a megelőzés körében elvégzett feladatok megfelelő
alapot biztosítanak a mentési, helyreállítási feladatok elvégzésére. Például az elmúlt évben megkezdett és azóta folyamatosan végzett szórakozóhely ellenőrzések célja, a Budapesten történt disco
tragédia megismétlődésének megelőzése. A jövőben különösen nagy figyelmet kívánunk a megelőzésre fordítani.
A katasztrófavédelem négy alap pillére közül az első, egy egységes, világos alá- és fölérendeltségi viszonyokat, felelősségi köröket és határozott irányítási rendszert tartalmaz, amely hatékonyan
reagál majd veszélyhelyzetben. A Katasztrófavédelmi Koordinációs Bizottságot maga a miniszterelnök vezeti, a megyei védelmi bizottságokat a kormánymegbízottak, de pontosan meghatározott a
polgármesterek és állampolgárok feladata is. Az operatív munkaszervek bázisát minden esetben a
hivatásos katasztrófavédelem képezi, amelynek kiegészítője lehet a szakminisztériumok által biztosított szakmai bizottság. A megyei védelmi bizottság elnökét immár egyértelmű feladatkörrel rendelkező, honvédelmi és katasztrófavédelmi elnökhelyettes segíti és helyettesíti. Bizonyos helyzetekben, az egységes feladat végrehajtás érdekében, a polgármestertől az irányítás jogkörét a hivatásos
katasztrófavédelem kijelölt tagja veszi át. A veszélyeztetett, vagy nagyobb létszámú településeken a
polgármester munkáját a közeljövőben közbiztonsági referens fogja segíteni.
A második pillér az iparbiztonság területe. A veszélyes ipari üzemekkel, a veszélyes anyagok szállításával, a kritikus infrastruktúrákkal, valamint e területek felügyeletéhez szükséges hatósági, adatkezelési, fejlesztési, finanszírozási szabályokat tartalmazza a törvénycsomag. A hivatásos katasztrófavédelem bázisán létrejövő iparbiztonsági hatóság egy kiemelt hatóság, és több hatósági tevékenységet
koordinálva, komplex felügyeletre lesz képes. A hatáskör és felügyelet kiterjed a felső és alsó küszöbértékű veszélyes üzemekre, a küszöbérték alatti üzemekre és a gazdálkodó egységekre, a veszélyes
anyagok közúti, légi, vízi, vasúti szállítására, azaz szinte minden veszélyes anyaggal kapcsolatos tevékenységre. Rendszeresen ellenőrizzük a veszélyes anyagokkal kapcsolatos szabályok betartását,
azok megsértése esetén figyelmeztetünk, bírságolunk, ha kell felfüggesztjük a működési engedélyt a
biztonság helyreállásáig. Terveket készítünk arra az esetre, ha a veszélyes anyag mégis kiszabadulna.
Megismertetjük a lakossággal a veszélyt és a védekezés lehetőségeit, gyakoroljuk és a lakossággal is
gyakoroltatjuk a védelmi tervekben foglaltak végrehajtását, biztosítjuk az abban foglalt védekezéshez szükséges feltételeket. 
(a következő számban folytatjuk)

Laszlóczki Ivetta
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Nagy energiájú csőtörések hatását csökkentő beruházás
a paksi atomerőműben

fotó: Bodajki Ákos

„A veszélyeztetett biztonsági funkcióval rendelkező berendezésekre,
rendszerelemekre,
csővezetékekre
nagyenergiájú csőtörések hatásának
csökkentése” címmel az OAH NBI által
az RE-3746. számú határozatban elfogadott intézkedési terv készült. A beruházás megvalósításával elérhető, hogy
az esetlegesen bekövetkező nagyenergiájú csőtörések által kiváltott káros
hatás mértéke minimálisra csökkenjen.
A végrehajtott átalakítás menetéről
és annak műszaki
tartalmáról Hingl
János Zsolt projektvezetőtől kértem tájékoztatást.
–– Melyek voltak az átalakítás főbb területei?
–– Az intézkedési terv a megvalósításhoz szükséges átalakításokat a műszaki
megoldások alapján három csoportba
osztotta. Az első két csoportba tartozott
a gépészeti átalakítás, a harmadikba a
reaktorvédelmi rendszereket (RVR) érintő módosítások kerültek. Az RVR-t érintő
átalakításokra a HA-5242 sz. határozattal
kaptunk átalakítási engedélyt.
–– Milyen részekre tagolódott az átalakítás?
–– Az átalakítás két fő részből állt.
Egyik fő része a 10-40KN71 és 10-40KN72
RVR távadó szekrények áthelyezése volt a
+15,15 m csőfolyosóról a gépház B sori,
+9,60 m szinti pódiumra. Emellett végre-

hajtásra került a mérések impulzuscsöves
részének átalakítása is, melynek keretében a távadó szekrények tetején lévő kondenzedények átkerültek az elvételi hely
csőcsonkjához. Az átalakítás érintette a
10-40KN11, 10-40KN41, 10-40KN12, 1040KN42 szekrényeket is.
A 10-40KN71 és 10-40KN72 szekrények nagynyomású lefúvató vezetékeit az
új telepítési helyen csatlakoztattuk a távadó szekrényekhez. Az áttelepítés miatt a
10NU61 lefúvató vezeték nyomvonala módosult és új kézi elzáró szerelvény került
beépítésre a távadó szekrényekbe történő
becsatlakoztatás előtt.
A 10-40KN71 és 10-40KN72 szekrények új telepítési helyének kiválasztásakor,
a tervezés fázisában vizsgáltuk az új telepítési hely földrengésállósági megfelelőségét
is.
Az áthelyezésre kerülő szekrényekben
lévő dp és p nyomásmérések jeleinek feldolgozása változatlanul az RVR rendszerben történik.
Az átalakítás másik fő része a 1040KN41 és 10-40KN42 távadó szekrények
rendszertechnikai cseréjét foglalta magában, ami a szekrényekhez menő impulzuscsövezés és az irányítástechnikai kábelezés
cseréjével történt meg.
–– Hogyan került végrehajtásra a
10KN71 és a 10KN72 szekrények áthelyezése és impulzuscsövezése?
–– A 10KN71 és a 10KN72 szekrények
a +15,15 m-es szinten a E412/I-1 csőfolyosóról az M101/1-1 gépház B sor, „F1”

Február 13-án, magyar idő szerint 11
órakor indult útjára
az első magyar műhold – röviden MaSat – ötévnyi munka
eredményeként.
A CubeSat programot az észak-amerikai
egyetemek
(California, San Luis, Stanford) laboratóriumai dolgozták ki annak
érdekében, hogy az űrkutatási mérnökutánpótlás keretében, valós
feladaton keresztül, egy 10 cm élhosszúságú kocka, legfeljebb 1 kg
súlyú műholdakat tervezzenek, építsenek meg és próbáljanak ki.
Már több mint 60 egyetem kapcsolódott be a programba.
Az Európai Űrügynökség (ESA) az új Vega hordozórakétájának
utolsó próbáinál tart. A kockázatos startot ajánlották fel, hogy pályára állítsa a magyar műholdat. A Vega hordozórakéta fejlesztése
1998-ban indult, az 3 szilárd és 1 folyékony hajtóanyagú fokozatból
áll, magassága 30 m, átmérője 3 m, súlya 137 t, hasznos terhe 1500
kg. Kisméretű műholdak gazdaságos pályára állítására tervezték. A
kilövés az egyenlítő környékén fekvő Francia Guyanából, Kourouból
történt.
A műhold ellipszis pályán 350–1450 km magasságban kering a
Föld körül. Pályafutását úgy kezdte, hogy 102 perces pályájából körülbelül 20 percet tölt árnyékban, de a következő két-három hétben
a helyzet rosszabbodik: március közepére a műhold pályájának a felén sötétben halad, és csupán a fele lesz napfényben.
Nagyon nehéz eredeti kísérletet kitalálni, hiszen már rengeteg
diákműhold létezik. A MaSat-1 2 fedélzeti számítógépből, valamint
2 kommunikációs, 1 energiaellátó és 1 stabilizáló rendszerből áll, de
van rajta giroszkóp, hőmérő, mágneses térerősségmérő is. Már minden elemét kipróbálták, és működnek.
A kísérlet elsősorban a nagy megbízhatóságú energiaellátást
vizsgálja: a napelemek, a lítiumion polimer akkumulátorok és a fogyasztók szabályozott együttműködése az űrbeli szélsőséges viszonyok között. Az akkumulátor kapacitása hőmérsékletfüggő, ezért
lényeges, hogy szükség esetén melegítsék azokat.

jelű pódiumnak a táptartály alatti, +9,60
m szintjére, a feljáró lépcső melletti szabad helyre kerültek át. A pódiumnak ezen
a szintjén a szintek között rendelkezésre
álló magasság 2,24 m, ezért a 2000 mm
magasságú és felső impulzuscső csatlakozású távadó szekrények alsó, 200 mm-es
lábazatát 100 mm-esre cserélték.
Az impulzuscsövezést a impulzuscsövek cseréjével és nyomvonalának meghosszabbításával hajtották végre. A 14×2
mm-es impulzuscsöveket a meghosszabbított nyomvonalon a B sori pillérek árnyékában, védett módon vezették el a távadó
szekrényekhez.
–– Mekkora munkával járt az 1-es
blokki kondenz edények áthelyezése?
–– A 2-es, 3-as, 4-es blokkon ezek az
edények az elvételi hely közelében, az
alapszelep után vannak felszerelve. Jelen
átalakítás során ilyen megoldást kellett
alkalmazni az 1-es blokkon is. Ezért a
10KN71 és 10KN72 szekrények esetében
az áthelyezések miatti bontások egyúttal
az itt lévő kondenz edényekre is kiterjedtek. Az edények közvetlenül az alapszelepek utáni szakaszra lettek beépítve.
A 10KN11, 10KN12 szekrények kondenz edényeit az egységes elhelyezés miatt
kellett az alapszelepek utáni szakaszra beépíteni. E szekrényeket, a jelen átalakítás
más vonatkozásban nem érintette, impulzuscsövezésük, kábelezésük változatlan
maradt.
A 10KN41, 10KN42 szekrényekhez jelenleg tartozó impulzuscsövezést a két

MaSat-1

Magyar műhold a világűrben
A kommunikációs egység kis fogyasztású, ESA ajánlású adatformátumokat próbálnak ki általa. Kis (100 mW) és nagyteljesítményű
(400 mW) üzemmódban ad. Minden negyedik adás nagyteljesítményű. Adatátviteli sebessége állítható 625/1250 bps. A műhold megkapta a rádióamatőr besorolását (MO-72). Kezdettől kapcsolatban
volt a rádióamatőrökkel az egész világon. Az adatok értelmezéséhez
dekódoló programot kell futtatni. A közölt adatok a működési körülményeire vonatkoznak, elsősorban saját jellemzőit méri, például
a sebességet, a gyorsulást, a hőmérsékletet, a napelemek és a giroszkóp állapotát. Nem minden rádióamatőr képes fogni a 20 cm hos�szú mérőszalag-antenna 437,345 MHz-en sugárzott jeleit.
A műhold forog, pörög pályáján, de ez a mozgás nem befolyásolja az adatforgalmát. A pörgés következtében egyenletesebb a hőfokeloszlása. A fedélzetén lévő fél-aktív elektromágneses stabilizátort még nem aktiválták. Megvárják, míg kedvezőbb pályán jár majd,
mikor több napsütés éri. A stabilizálás energiaigényes művelet. Ha
ezek a kísérletek sikerrel járnak, akkor bizonyossá válik, hogy földközelben a mágneses erővonalakat
érzékelve akár hajtóművek nélkül is
kiküszöbölhetők a
műholdak bukdácsolásai – lehetővé
válik a fényképezés,
ami a következő
műhold feladata
lesz majd.
A tervek szerint
a műhold 3 hónapig
működik, de a pályáján marad még

szekrény között meg kellett cserélni.
Mindez egy új impulzuscső nyomvonal
kiépítésével járt együtt. Ugyancsak új impulzuscső nyomvonalat kellett kiépíteni az
E412/I-1 csőfolyosó B sori pillérek mentén
is.
–– Kik vettek részt a beruházás tervezésében és kivitelezésében?
–– Annak ellenére, hogy ez a beruházás
műszaki és pénzügyi szempontok szerint
is közepes nagyságú átalakításnak számított, az illetékes hatóság mellett számos
külső szerződéses és erőművön belüli
szervezet illetve cég szakembereivel kellett egyeztetni, valamint a kapcsolatot
tartani. A beruházás menetét – az átalakítás volumenétől függetlenül – a vonatkozó eljárásrendek határozták meg, melynek betartása illetve betartatása komoly

erőfeszítést és összehangolt munkát igényelt a mintegy 20 érintett szervezettől.

BR

3-4 évig, és csak azután fékeződik le a Föld légterében, ahol elég
majd.
Hat ország hét műholdja (e-st@r és UniCubeSat-GG olasz, XaTcobeo spanyol, Robusta francia, PW-Sat lengyel, Góliát román és a
MaSat-1) együtt indult el felfedező útjára.
Mivel a műhold minden helyzetében fontos tudni, hogy milyen
viszonyok között működik, viszont csak viszonylag rövid ideig vehetők adásai a föld egy-egy pontjáról, ezért előre felkérték a világ
rádióamatőreit (már több mint 120) a megfigyelésre. Kezdetben ez
olyan jól sikerült, hogy az adatokat gyűjtő szerver túlterhelődött a
számtalan adatfeltöltéstől. Mivel az együtt felbocsátott műholdaknak csak kb. a fele működik, jeleik gyengék, az amatőrök mind a
MaSat-on „lógtak”.
Bár a magyar űrtevékenység több évtizedre nyúlik vissza, számos
konstrukció, részegység épült már be sikeresen, mégsem vagyunk
űrkutató nemzet, mert pénzügyi okokból nem csatlakoztunk még
az ESA-hoz. Minden űrkutatási befektetés ötszörösen térül meg a
high-technology ismeretén keresztül. A Vega sikerén felbuzdulva a
NASA 33 pikoműholdat lő fel.
A Magyar Posta emlékbélyeg kibocsátásával, a Magyar Nemzeti
Bank pedig ezüst emlékérem kiadásával tette emlékezetessé a felbocsátást.gyulai
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27. CeBIT
A világ több szempontból legnagyobb informatikai szakvásárát 2012. március 6-10.
között rendezték meg Hannover kiváló
infrastruktúrájú vásárvárosában. Az előző
évivel azonos területen, tematikusan átrendezett 17 csarnok várta a látogatókat
professzionális IT szolgáltatások, közigazgatás, kutatás és új technológiák és digitális életvitel témakörökben.
Mintegy 70 országból 4250 kiállító vett
részt, most a díszvendég, a páratlan fejlődési mutatókat produkáló Brazília volt.
Jelentős teret kapott a szórakoztató informatika, a játékok, a multimédia, a szimulátorok világa. Itt tartották két kategóriában
a számítógépes játékok világbajnoki fordulóját.
Bár már szinte mindenki az internetről
tájékozódik, és a vásárok, kiállítások vesztettek népszerűségükből, ezért új üzleti
modellre kell váltani a vásárrendezőknek –
jelentette ki Ernst Raue, vásárigazgató. Így
a kiállításon kívül több jelentős konferencia
vonzotta ide az érdeklődőket.
Az autóipar informatikusainak konferenciáján az egyik legjelentősebb bejelentés az volt, hogy az új típusok már fel
vannak készítve a jármű-jármű kapcsolattartásra, mely a közeljövő közlekedésbiztonságának nagy ugrása lesz.
A világkonferencia négynapos rendezvény. A vásárlátogatók közül, regisztrálást
követően, bárki beülhetett a legnagyobb, a
800 fős előadóterembe, és megtudhatta az
informatika jövőt meghatározó trendjeit.
Több mint 3 ezren a helyszínen, 25 ezren az
interneten követhették az előadásokat. Az
előadók közt volt Nellie Kroes, az EU digitális politikáért felelős biztosa is. Szóba kerültek a gazdaság minden területére kiterjedő
„okos” eszközök, az „okos” települések, az
adattárolás, a nagy adatbázisok feldolgozása a nagy szerverparkokban, a „felhőben”,
és a főleg az idősek, fogyatékkal élők életviteltelét segítő eszközök.
Annak ellenére, hogy a kiállítást látogatók mára már inkább szakemberek, nagyon
szép gesztus, hogy tematikus vezetéseket
szerveznek (nemcsak a világkonferencia témaköreiben) a szakmában kevésbé járatosak részére. A vásár hangzavarában a 10-20
fős csoportok rövidtávú rádiós fülhallgatón
keresztül közvetlenül hallhatják a magyarázatokat.

A gyártók és forgalmazók felkészült
hada (néhány helyen többen voltak, mint
az érdeklődők) minden kérdésre részletekbe menő, kimerítő válaszokat adtak. Akik
elfáradtak a bolyongásban, beülhettek a
standok között kialakított területek egyikére, hogy ezeken a fórumokon előadásokat
hallgassanak meg szakavatott előadóktól.
A sajtótájékoztatók áradata (133) már
a 0. napon megkezdődött, majd félidőben
„lecsengett”, néha 10-15 is zajlott egy időben, nem kis fejtörést okozva ezzel a mindenre kíváncsi újságíróknak. A Fujitsu bemutatta a legújabb iPod-ját, amely kiváló
fizikai tulajdonságai, kis súlya és mérete
mellett még vízálló is – érintős képernyőjét az akvárium halai vezérelték. Egy másik
cég nyomtatót épített az iPod-jába – a szó,
a kép elszáll, az írás megmarad.

A hatalmas adatbázisok biztonságos
be/ki tárolását a „felhőben” tárolás megoldani látszik. Ebből a rengeteg adatból
viszont egyre nehezebb áttekinthető értékeléseket készíteni (időjárási jelenségek,
vásárlói csoportok szokásai stb.) – az új fogalom a „Big Data”. Ilyen igen nagy adatbázisok keletkeznek folyamatosan a műholdas csillagászati megfigyelések során (200
GB/éjszaka), a Nagy Hadron Ütköztetőben
(13 petabájt) előválogatott kísérleti adat,
amiben a keresett Higgs-bozon nyoma talán már előfordul.
A CeBIT kiemelkedő eseménye a CHIP
szakfolyóirat gálája, ahol az év legötletesebb termékét, legjobb fejlesztését, legsikeresebb márkáját és az informatika személyiségét díjazták. Ez utóbbi díjat Viviane
Reding, az EU igazságügyi biztosa kapta az
egységes adatvédelmi törvény kidolgozásáért és bevezetéséért.
gyulai

A történet valahol ott kezdődött, hogy tíz
éve öt magyar informatikus doktorandusz mesterséges intelligenciával foglalkozva programot fejlesztett az amerikai
légierő számára. A sikeren felbuzdulva, a
megszerzett tudás birtokában, másokat
is bevonva, „gyermeki fejlődés és tudás
széleskörű monitorozására és számítógépes segítésére” témájú komplex projektet
hoztak létre. A munka
eredményeiről konferencián számoltak be a Műegyetemen, 2012. március
22-én.
Dr. Kozma László, az
ELTE Informatikai Kar
dékánja vállalta a moderátor szerepét, ami nem
hálás feladat, mert mindegyik téma nagyobb, bővebb, mint a rendelkezésre álló idő.
Csapó Benő (SzTE): A játékos tanulás
számítógéppel lehetővé teszi, hogy szórakozva tanuljunk (úgy nem olyan fárasztó),
hogy a képességeinknek megfelelő ütemben haladjunk, hogy az elágazásokon keresztül pótoljuk a hiányosságokat. Meg
kell találni az optimális tempót az egyszerű és unalmas, valamint a nehéz és frusztráló feladatok között.
Dr. Kálmán Zsófia (Bliss Alapítvány):
Speciális nevelésű gyermekek esetében (fokozottan hátrányos helyzetű mozgáskorlátozottak) web-kamerával figyelt fejmozgás
és arcmimika alapján egérfunkciókat érvényesítenek játék és tanulóprogramokban.
Ez által út nyílik az életminőséget javító
tevékenységekre, a kreativitás rejtett csatornáinak megnyitására.
Palotai Zsolt (Colleyeder Kft.): Létrehoznak még az idén egy olyan közösségi
portált (pl. a robotsebészet tárgykörében),
ahol mindig valódi, friss adatokat találhatnak a keresők. Három szintet alakítanak
ki: A felső szintre csak a téma szakértő
tudósai tehetnek fel információkat, a középső szint a wiki, az alsó szintre gépi úton
gyűjtik a hozzászólásokból levonható következtetéseket.
Pintér Balázs (ELTE): Humán annotált
adatbázisok használatával pontosabbá tehetők a szakszövegek fordításai. Az adatbázisban a szavak szövegkörnyezetére tett
utalás is tárolódik.

Mozgáselemzés
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság
egyik szakmai közössége az év elején, a BME-n tartotta éves közgyűlését, valamint a szakmai munkájának bemutatását .
Az Orvosbiológiai Szakosztály 1970-ben alakult meg
– felismerve ezen a területen az informatika hallatlanul
nagy jelentőségét. A megalakulás körül sokan bábáskodtak, de kiemelkedő szerepe volt Kalmár László szegedi
matematika professzornak. Két alapvető műhely alakult
ki: a Szegedi Orvostudományi Egyetem és a szekszárdi kórház. Az egészségügyi informatika virágkora az
1980-as évekre tehető, majd a szükséges fejlesztések,
elismerések elmaradása, a koncepciók gyakori váltása
miatt megtorpant ez az úttörő szakma. 2010-ben újjáalakultak.
A szinte számtalan tevékenységi kör közül most a
mozgáselemzés mutatkozott be, amit két különböző
módszerrel vizsgálnak: akusztikus (ultrahangos távolságmérés, korlátozott számú 16-32 db jeladó) és vizuális
(a kamerák látóterében kell lenni a jeleknek). Mindkét

módszer eredményei elemezhetők 2D-ben és 3D-ben is. Igen
érdekes vizsgálati terület a sérült
végtagizületeket, izmokat tehermentesítő ortézisek hatékonyságának bizonyítása, valamint a
mozgathatósági korlátok változása a gyógyulás folyamán, a gyógytornák gyakorlatainak elemzése,
hatékonyságának kimutatása.
A speciális precíziós műtétek végzéséhez az alkalmasság szűrésére képességfelmérő gyakorlatokat dolgoztak ki. Az egyes gyakorlatok nehézségét pontértékkel
jellemzik, az elvégzéséhez meghatározott szintidőt állapítottak meg.
A mozdulatokhoz egy katalógusból a szükséges munkamennyiség is hozzárendelhető, így a munkafázisok, a
közbeiktatott pihentető szünetek, lazító tornák gyakorlatai, arányai pontosabban kialakíthatóak.
gyulai

Szolgay Dániel (Realeyes Ltd.): Reklámok, tananyagok hatásosságának mérésére a felhasználó web-kamerájának a képéből az emóciói (mosolyog, feszülten figyel,
ellazul stb.) és a tekintetének irányai kerülnek feldolgozásra.
Umenhoffer Tamás (BME): Ha egy
számítógépes tanítás (e-learning) záró fázisnál (a vizsgán) csak a kérdőív válaszait
rögzítjük, akkor csak
azt tudjuk meg, hogy az
helyes vagy helytelen.
Ha megoldás folyamatát követve rögzítjük a
web-kamera képét és
ezt feldolgozzuk, megérthetjük, mit takarnak
a válaszok.
Szabó Zoltán (ELTE):
Jobban hallgatunk egy
ismerős tanácsára, mint egy vadidegenére.
A barátok ott vannak a szociális hálón. Az
ajánló rendszerek matematikája ezeket dolgozza fel pl. mozifilmkölcsönzés esetében.
Misztai Réthey Brigitta (ELTE): A gyermek az gyermek a számítógép előtt is: Az
ujjain „hagyományos módon” kiszámolja
az eredményt és nem marad ujja, hogy beüsse az eredményt.
Dr. Lőrincz András (ELTE): A tananyag
ne függjön a tanár tudásától. Leghatásosabb, ha játszva, egyéni ütemben tanulnak.
A tehetséget, fogyatékot minél korábban
diagnosztizálni kell (diszlexia, diszkalkulia). A zenetanulás csökkenti a diszlexiát,
de számos más jó módszer is van. Gyorsítani kell a tanulás folyamatát, mert az
érettségire a középkor tudományát sajátítják el csak a diákok. Eszközként az okos
telefon (20 eFt) is alkalmas a monitorozott
tanuláshoz. A fejlesztő játékok ingyen hozzáférhetők a sulineten, és két éves előnyre
tehetnek szert általa a vele tanulók.
Borzási Tamás: Fejmozgással vezérelhető számítógépes bemutatót tartott.
Egy hozzászóló megemlítette a korai fejlesztést, a Doman-módszert. Glenn
Doman 1955-ben sérült gyermekek rehabilitálására fejlesztette ki a módszert, de
az egészségesek fejlesztésére is alkalmas:
a természetes kíváncsiságot használja ki.
Játékosan tanítja a csecsemőket az agyfejlődés korai szakaszában akár olvasni vagy
számolni 6-20 hónapos korban.gyulai

Probléma az üvegesítő kemencénél
A Japan Nuclear Fuel Ltd. (JNFL) jelentésben számolt be azokról a munkálatokról, amelyeket a Rokkashóban található reprocesszáló üzem B jelű olvasztókemencéjének ürítőnyílása
környékén végeztek. Még február elején kezdtek hozzá a berendezés lehűtéséhez, és 15-ére sikerült kitisztítani a csonkot
egy idegentest-eltávolító eszköz segítségével. A területről
vett mintákat elektronmikroszkóppal és röntgensugarakkal
vizsgálva kiderült, hogy azok (az üvegkomponenseken túl)
krómot, alumíniumot és egyéb, tipikusan téglákra jellemző
összetevőket tartalmaznak. A JNFL ezekből a jelekből arra
következtetett, hogy a téglaburkolat közvetlen kapcsolatba
került az olvadt üveggel, majd a csonkhoz áramolva gátolta
a kiáramlást. További vizsgálatok várhatók az ügyben.
A munkálatok során egy gyémánthegyű fúrót is bevetettek, ami az eltávolító eszközre volt szerelve. Mielőtt újra
üzembe vennék a kemencét, a cég el fogja távolítani az ös�szes üvegesített anyagot a rendszer belsejéből, hogy megvizsgálják annak teljes belső felületét. 
Varga József
Forrás: Japan Atomic Industrial Forum, 2012. március
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KENTON-HAGYATÉK 8. RÉSZ
ASIMOV ÉS A SUGÁRZÁS GENETIKAI HATÁSAI
A világhírű sci-fi író, Isaac Asimov a társszerzője a
Paksi Atomerőmű Zrt. Atomenergetikai Múzeumában található Kenton-hagyatékot (könyvgyűjteményt) vizsgáló sorozatunk nyolcadik részében
bemutatott könyvnek, a „The Genetic Effects of
Radiation” (A sugárzás genetikai hatásai) címűnek,
melyet az amerikai Atomic Energy Commission jelentetett meg 1966-ban.
A fenti beharangozó ellenére itt most nem egy tudományos-fantasztikus művel állunk szemben – azt
nem is feltétlenül finanszírozta volna az atomenergia-bizottság. Ez egy ismeretterjesztő könyvecske,
mely közérthető nyelven próbálja informálni az
alapvető műveltséggel rendelkező polgárokat.
Az orosz születésű Asimovról talán kevesen tudják, hogy a méltó módon ismert és elismert science
fiction könyvek, elbeszélések mellett számos tudományos jellegű könyv is került ki a kezei alól, méghozzá több témában: matematika, fizika, asztronómia, kémia vagy
akár a jelen könyvben taglalt biológia.
A szerzőpáros először inkább külön taglalja a biológiai/genetikai
ismereteket és a sugárzáshoz kötődőeket, aztán rátér a két terület
kapcsolatára illetve kölcsönhatására. Asimovék próbálnak a hétköznapi ember számára is megfogható példákkal, hasonlatokkal élni: a
sivatagi gyíkok elbújnak a déli napsugarak elől, az emberek védekeznek a leégés és napszúrás ellen, és ugyanígy védekezni kell másfajta
sugárzásokkal szemben is.
Enzimek, kromoszómák, gének, mitózis, homozigóta, heterozigóta – a biológiai szakkifejezések csak úgy sorakoznak, de jó tanáraink

vannak Asimov és társa személyében. Nem meglepő, hiszen (a könyv írásának pillanatában) mindketten egyetemi tanárok voltak.
Szó esik a természetes mutációról, ami egy lassú
folyamat. Példának okáért, ha világos bőrű gyerekek
trópusi területre kerülnének, a bőrük – lévén, hogy
az nem erősen pigmentált – nem tudna ellenállni az
erős napsütésnek, a gyerekek pedig leégnének. Hasonlóképp, az erősen pigmentált bőrűek Európában
szenvednének, mert bőrük télen nem tudná megfelelően abszorbálni a napsugarakat, akár angolkórt
is okozva ezzel. Sok időnek kellene eltelnie, mire a
jövevények alkalmazkodni tudnának.
A (mesterséges) sugárzás okozta mutációk nem
veszélytelenek, mutatnak rá a szerzők, emellett sokkal gyorsabban is jelentkeznek, mint a természetes
mutáció. A gondos odafigyelés elengedhetetlen,
ugyanakkor nem szabad elfeledkezni arról sem,
hogy a mesterséges eredetű sugárzások túlnyomó része az emberek egészségét és életminőségét javítja. Az orvostudományban már
a 60-as években is jelentős szerepet töltött be a röntgen-sugárzás,
mely ugyan növeli a mutációs rátát (akár az egyes emberre, akár az
emberiség génállományára vetítve), de nem elég jelentős mértékben
ahhoz, hogy lemondjunk az általa nyújtott kényelmi és egészségügyi
előnyökről.
Gyakran tehát egy mérleggel állunk szemben: az egyik serpenyőn
a sugárzás okozta mutációk, a másikon az általa biztosított előnyök.
A lényeg: mindig vigyázzunk arra, hogy a mérleg ne billenjen rossz
irányba. Komoly felelősség, de megéri.
Simon Zoltán

Emlékezés

A Paksi Atomerőmű Zrt. ma már
gyalóban, előtte a hatalmas asztal
nyugdíjas munkatársa, dr. Babos
zsúfolva volt a NAÜ plombáival. A
Kálmán több éven keresztül dolplombákat korábban már leellenAtommese – 2.
gozott a Nemzetközi Atomenerőrizte a sugárvédelem, csak így
gia-ügynökségnél, és sok helyre
lehetett őket behozni az épületbe.
eljutott. Az előző számunkban elkezdett élménybeszámolóját az Missak elkeseredett arcát látva megkérdeztem, hogy miben tualábbiakban folytatjuk.
dok neki segíteni. Aztán késő estig dolgoztunk együtt.
„…Rengeteg kiegészítő anyaggal vágok neki az utazásnak,
Később jó barátok lettünk, és ő sokat segített nekem.
ami Tokiótól északra visz a Japán nukleáris világ idegközpontTomiokába nem a szupergyors vonattal, hanem a valamivel
jába. Itt az első héten az eredeti program szerint egy nukleáris lassúbb, de a csodálatos csendes-óceáni partvidéken végigmeüzemanyagot gyártó üzem éves ellenőrzését, a nukleáris anya- nő Szuper-Hitachi járattal lehet eljutni. Tomioka egy igazi, kicsi
gok leltározását kell többedmagammal elvégezni. Nagy bőrön- óceánparti városka. Pici vasútállomás – a jegyet le kell adni a
döm feltűnést is kelt a kollégák körében. Amikor elmagyará- kijáratnál –, kis tér a vasút mögött, igazi japán pagodás házak.
zom, hogy a megváltozott személyes programom miatt rengeteg Apró dombocska, a tetején a Sunrise Inn szálloda. Tökéletesen
kiegészítő anyagot viszek magammal, mert az első heti munka megfelel a nevének, hiszen a Csendes-óceánra néz, így aztán a
után tovább kell mennem a fukushimai létesítménybe, többen napfelkelte (sunrise) pontosan telibe kapja. Ráadásul úgy alakímegértően bólogatnak. (Pedig bőröndöm nem is a „koreai” tották ki, hogy csak az óceánra néző szobái vannak.
bőrönd. Észak-Koreába ugyanis még az élelmet is magunkkal
Az ezüstös színű vonattal késő délután érkezem. A hotel rekellett vinni. Így aztán az észak-koreai küldetésekhez volt egy cepciójánál a légies, roppant csinos hölgyekkel folytatott vegyes
hatalmas bőröndöm, amibe tényleg sok minden belefért. És japán, angol beszélgetésünk során megegyezünk a well-done (jól
megkapta a kitüntető „koreai bőrönd” címet.)
átsütött) marhasült vacsorámban. Közben megkapom az erőmű
Aztán ennyi tudásanyaggal és műszaki felszereléssel ellátva faxát is a hölgyektől a találkozó időpontjáról és helyéről. Ebben
mégsem mentem akkor Fukushimába. Csütörtök délután kap- a faxban japán rész is van a taxisofőrök számára, akik többnyire
tam egy telefont a tokiói központból, hogy ismét változott a kö- nem tudnak angolul. Viszont minden taxi csillog-villog kívülről
vetkező heti program, Fukushima lefújva, irány a hamaokai erő- és belülről is, a fejtámlákon hófehér terítő van, és a taxisok fehér
mű két blokkja. Ilyen változatos egy nukleáris felügyelő élete.
kesztyűben vezetnek. A szállodában a legfelső emeleten kapok
Egy év múltán már programváltozás nélkül jutottam el a szobát. Csodálatos látvány a Csendes-óceán, ami most szinte
fukushimai nukleáris komplexumba. Ám mindig trükkös az tükörsimaságúnak tűnik és tényleg csendes. Persze rálátok az
odajutás is. Az ember úgy gondolná, irány Fukushima városa a aprócska kikötőre is, ami tele van vízi járművekkel. Nagyon
szupergyors Shinkanzen vonaton (ez körülbelül 300 kilométer messze egy-két hajó látszik, amint csigalassúsággal haladnak.
óránkénti sebességgel száguld), és onnan majd eljut az erőmű- Jobbra a hotel magasságában, a szemközti domboldalon van a
be. De nem így van. Aki Fukushima-Daicsi (Fukushima-I) és temető, apró kicsi kövek sűrűn egymás mellett.
Fukushima-Daini (Fukushima-II) vendége akar lenni, annak
A vacsoránál hagyományos pálcika evőeszköz mellé kapok
Tomiokába kell eljutnia. Tomioka ugyanis a két hatalmas erő- kanalat, kést és villát is a szálló étteremében. Kedves gesztus,
művi komplexum között található. Ezt szerencsémre elárulta mert tudok bánni ugyan a pálcikákkal, de a levest én csak kanálegy Missak nevű kollégám.
lal tudom enni. A japánok a levest (sok zöldség és töltelék anyag
A Nemzetközi Atomenergia-ügynökségnél nincsenek útiter- van benne) is pálcikával fogyasztják.
vekre vonatkozó előírások. Itt lép be a kollegialitás. Missak nevű
A hatalmas vacsora (a marhasült mellé a teljes japán válaszkollégámmal akkor kerültem barátságba, mikor ő utolsó mohi- tékot is megkapom: leves, rizs, halak és apró tálkákban sok iskánként kiűzetve Észak-Koreából, haza hozott több száz seal-t meretlen fogás) után sétálok egyet. Csodálatos zöld növények,
(plombát). Ez azt is jelentette, hogy minden addigi informá- mindenféle színben pompázó virágok vannak mindenütt. Hiációt elvesztettünk az észak-koreai nukleáris létesítményekről, ba, május van, az egyik legszebb japán évszak.
hiszen a plombák folyamatos alkalmazása biztosítja az adatok

Dr. Babos Kálmán
valódiságát és folyamatosságát. Missak csak ült az emeleti tár(folytatjuk)

Kishírek
a nagyvilágból
MEGA-ÖKOPARK PROJEKT
A Southern Company a zászlóvivője
annak a mega-projektnek, mely nemcsak egy atomerőmű mellé épít ökoparkot, hanem több amerikai államot
átívelve próbál tenni a természetes
élővilág, különös tekintettel a déli államokban honos madárfajok védelme érdekében. A projekt a „Power of
Flight” (A repülés ereje) nevet viseli,
és egy természetvédelmi alapítván�nyal karöltve lépett akcióba. A kezdeményezés 19, több államon átívelő
programot indított útjára, ezen kívül
4-et Alabamában, 16-ot Georgiában,
14-et Floridában, és 9-et Mississippiben.
(Forrás: Clean Energy Buzz)

KÍNA MARAD
AZ ATOM MELLETT
Wen Jiabao kínai miniszterelnök
beadta energiapolitikai jelentését a
népköztársaság törvényhozásához.
A vezető elmondása alapján a kormány optimalizálni fogja az országos energiastruktúrát, promótálni a
„tradicionális” energiaforrások tiszta
és hatékony használatát, folytatni az
új atomerőmű-építésekre vonatkozó
terveket, illetve növelni a megújulók
részarányát az ország teljes fogyasztásában. Szakértők szerint a tervek
több mint 70 működő reaktort irányoznak elő 2020-ra.
(Forrás: POWERnews)

KISREAKTOROK
KISVÁROSOKNAK
A támogatók szerint kisebb városoknak, településeknek kiváló választás lenne kis-, moduláris reaktorok
üzembe helyezése. A kisreaktorok a
hagyományos reaktorok méretének
csak töredékét teszik ki, ami akár azt
is lehetővé teszi, hogy a gyárban végezzék az elő-összeszerelést, aztán
(közel) készre szerelve szállítsák ki a
reaktort a kívánt helyszínre. A beruházás akár évekkel is megrövidülhet
és több millió dollárral is olcsóbbá
válhat. Mindez jóval gazdaságosabbá
tenné az atomerőművek vidéki telepítését. Az átlagteljesítményt nézve
a kisreaktorok a nagyokénak minimum tizedét, maximum harmadát
teszik ki, és hála a modularitásnak,
új blokkok hozzáadása sem jelent
nehézséget növekvő energiaigények
mentén. Az amerikai Energiaügyi
Minisztérium most 452 milliós befektetést tervez a technológiába a következő 5 évben.
(Forrás: Clean Energy Buzz)
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NEI SmartBrief – A nemzetközi atomenergetikáról
Korai még a
gyászszertartás!
Alig vagyunk túl a fukushimai események első
évfordulóján. Néhány amerikai „szakértő” –
megjósolhatóan – megragadta a lehetőséget,
hogy megírja az atomenergia nekrológját. De
már látható volt ez a mozi korábban is. A hetvenes évek Amerikájában a nukleáris energia úgy
azonosította magát, mint legfőbb energiaforrást. Aztán jött egy energiaválság, emelkedtek a
költségek, csökkent a fogyasztás és jött egy baleset a TMI erőmű 2. blokkján. Amerika atomiparát halottnak nyilvánították. De most, három
évtizeddel később – él. Néhányan azt mondják,
jól elboldogul.
Igaz, hogy 1979 óta egyetlen új blokkot sem
engedélyeztek – egészen 2012-ig. Az atomenergia azonban soha nem távozott. A TMI-baleset
idején 72 blokk üzemelt az Államokban, most
104 működik. Nemcsak a darabszám nőtt, hanem a hatékonyság is. Harminc évvel ezelőtt a
teljesítmény-kihasználási tényező átlaga 60%
alatt volt, azóta az ipar megmutatta, hogy lehet hatékonyabban üzemeltetni az egységeket
– most 90 % felett járunk. TMI után az energiatermelés nagyrészt átváltott a földgázra, mivel
az ilyen erőművek kevesebbe kerültek és nem
hordoztak politikai kockázatot. Aztán szépen
megnőtt a földgáz iránti kereslet, amit követett
annak ára is. A harmadik évezred kezdetén a
termelők elkezdték keresni az olcsóbb lehetőségeket. És a nukleáris ipar – amely az elmúlt
30 évet a termék csinosításával töltötte – képes
lett alternatívát nyújtani. A megújult érdeklődés
gyújtó módon hatott az iparba történő befektetésekre. 2007 óta tizennyolc engedélyezési kérelmet nyújtottak be az amerikai hatósághoz, közel
30 reaktorra vonatkozóan. Ezen tevékenységen
túl a hatóság új típusú reaktorok alkalmazhatóságát is vizsgálja, továbbá cégek sokasága dolgozik kisméretű, moduláris reaktorok tervezésén
is. Ha a nukleáris költségek nőni fognak, jelentősen leesik a földgáz ára és a lakossági aggodalom is jól fel lesz szítva egy jelentős baleset miatt
– csak akkor lesz kérdés az atomenergia jövője.
Ha levonjuk a fukushimai baleset tanulságait
és végrehajtjuk a kellő reformokat, akkor „igen”
lesz a felhangzó válasz az atomiparra. Nem engedhető meg, hogy a Japánban elkövetett hibák
megismétlődjenek Amerikában. Felesleges emlékeztetni arra, hogy harminc éve nem volt nukleáris baleset az országban, és senki nem halt
vagy betegedett meg az atomipar miatt. TMI
után az Államok nukleáris közössége jelentős
reformokba kezdett, a kormány szerteágazó szabályozást léptetett életbe, maguk az erőművek új
biztonsági kultúrát alkottak. Ezek a reformszerű
erőfeszítések két területre kell, hogy koncentrál-

1np

Palo Verde – első a
nukleáris és a fizikai
biztonság
Az Arizona államban található erőműben is
sok kérdést indukáltak a Japánban történt
események. Ha áttekintjük a tényeket, számos különbséget fedezünk fel a tervezés és a
megvalósítás terén. Az erőművet szándékosan
kis szeizmicitású területen építették fel, sivatagban való elhelyezkedése pedig kizárja a
szökőár bekövetkeztét, a konténmentek is nagyobbak és erősebbek. Többszintű biztonsági
rendszer van telepítve (benne redundáns villamosenergia-betáplálással), amelyek fizikailag
szét vannak választva annak érdekében, hogy
a létfontosságú berendezések folytatni tudják
működésüket egy természeti katasztrófa után
is. Végül, ha úgy szükséges, a telephelyen elegendő vizet tárolnak akár egy éven át tartó hűtési folyamat fenntartásához is.
A Fukushimát sújtó események után néhány
órán belül létrehoztak egy erőműves csapatot a
legtapasztaltabb szakemberekből, és elkezdték
a lehetséges tanulságok azonosítását. Az összes
szempont átfogó elemzése után meghatározták a telephely még biztonságosabbá tételéhez szükséges intézkedéseket és gyors lépéseket tettek azok bevezetésére. A legjelentősebb
fejlesztések az alábbiak voltak: beszereztek
öt új tűzoltókocsit, amelyek képesek hűtővíz
szállítására veszélyhelyzeti körülmények esetén; elvégezték a telephelyi vízforrások átfogó
elemzését; hordozható generátorokat és szivattyúkat vásároltak; közös munkába kezdtek
más erőművekkel a balesetkezelési technikák
és irányelvek tisztává tétele és egységesítése
érdekében. Ez év áprilisában a hatóság azzal is
igazolta az erőmű mindhárom blokkjának biztonsági színvonalát, hogy 20 évvel meghos�szabbította azok üzemidejét.
Forrás: NEI SmartBrief, 2012. március
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Német szolgáltatói veszteségek

A német E.On cég kemény
csapásként élte meg a tavalyi évet amiatt, hogy a
kormány intézkedése nyomán atomerőműveket
kellett leállítani. A társaság bejelentése szerint a
veszteség nettó értéke 1,9 milliárd euró volt. Ha figyelembe vesszük a nukleáris üzemanyagra kivetett
új adót is, akkor a veszteség eléri a 2,5 milliárd eurót – áll a legnagyobb szolgáltató közleményében.
A villamosenergia-termelés visszaesése miatti bevételcsökkenésekhez hozzájárult a földgáz-üzletág
hanyatlása is, és így a 2011-es év erős kontrasztot
mutat a 2010. év 6,3 milliárdos profitjához viszonyítva. A veszteségek ellenére az értékesítés 22%-kal
nőtt, és a cég szerint már túlvannak a legrosszabbon, sőt 1 eurónyi osztalékot fizetnek minden részvényesnek.
One Nuclear Place

janak: ki kell terjeszteni a hatóság szakértelmét
az új technológiák szabályozására, továbbá be
kell vonni a piaci erőforrásokat a radioaktív
hulladék kezelésének területére. Habár erre
nincs garancia, az atomenergia – a számos csapás ellenére – bebizonyította, hogy sokkal több
egyszerű túlélőnél. A jó reformok meg fogják
nyitni a piacokat a bőséges, anyagilag jobban
megengedhető és biztonságosabb atomenergia
számára. (Az egész cikken végigvonul ez az
emelkedett stílus – a fordító megjegyzése.)

A cég vezetője, Johannes Teyssen bizakodóan tekint
a 2012-es évre: 2,7 milliárd eurós haszonra számítanak a társaságnál és 1,10 eurós osztalékot céloznak
meg. Tervezik az üzemeltetési lehetőségek kiterjesztését Európán kívülre is: új erőműveket építenek
Brazíliában és Oroszországban, és fel kívánják lendíteni a szárazföldi telepítésű szélerőművek építését
az Egyesült Államokban. Az öreg kontinensen sem
tétlenkedne az óriáscég. Növelni kívánja befektetéseit – mintegy 1,6 milliárdos tételben – a megújuló
energiaforrásokba, leginkább az offshore telepítésű szélfarmokba. Az E.On legfőbb riválisa, az RWE
AG szintén nyereségcsökkenésre volt kárhoztatva
az atomenergiából való gyorsított kivonulás miatt.

Varga József
Forrás: 1NuclearPlace, 2012. március

world nuclear news
Küszöbön áll a Balti atomerőmű építésének megkezdése
Gőzerővel dolgoznak a szakemberek az első beton kiöntéséhez szükséges feltételek megteremtésén Oroszország különleges státuszú területén. Ha beindul a beruházás, akkor az itteni első egység lesz a kilencedik az Európában épülő blokkok sorában. A Kalinyingrádba tervezett ikerblokkos
telephely két, egyénként 1200 MW-os egységet működtet majd. A Lengyelország és Litvánia közötti speciális elhelyezkedésen túl más érdekes dolgok is újdonságnak számítanak a beruházásban.
Első lesz abban, hogy nyitott az európai cégek befektetési szándéka előtt; elsőként számolnak a
megtermelt villamos energia jelentős részének exportjával, és elsőként építenek majd be nyugati
komponenseket, mint például Alstom-Atomenergomas gyártású turbinákat. Az erőmű nagyrészt a
RoszEnergoAtom tulajdonában lesz, de 49%-ban privát befektetők kezébe kerülhet. Tárgyalásokra
került sor eddig a CEZ, az EDF, az Enel és az Iberdrola társaságokkal. A tavalyi év végén szintén tárgyalások kezdődtek a svájci bázisú, hálózatokban érdekelt Alpiq és az orosz Inter RAO UES között
az átviteli vonalak bővítésének lehetőségéről is (800 MW szállítása a telephelyről Németországba).
A TitanSztrojMontazs cég közleménye szerint megkezdődtek az 1. blokk megerősített betonalapja elkészítéséhez szükséges munkálatok. Az alaphoz 1500 tonna teherviselő szerkezetet építenek be, ezt 4500 köbméter betonnal takarják be. Az építkezés hivatalosan akkor kezdődik meg,
amikor ezzel a munkával – várhatóan néhány hét alatt – végeznek. Előrehaladott állapotban vannak az erőműépítések Csehországban, Bulgáriában, Litvániában és Finnországban. Földmunkák
folynak a négy blokkot építeni szándékozó Egyesült Királyság első egységénél. A Balti atomerőmű
első blokkja várhatóan 2017-ben indul, egy év múlva követi a második. A két blokk beruházási költségét 6,9 milliárd amerikai dollárban jelölték meg 2009-ben.

Az Atmea-1 teljesítette a biztonsági előírásokat
Egy tizennyolc hónapos vizsgálatot követően a francia nukleáris hatóság előzetesen jóváhagyta az
Atmea típus biztonsági csomagját. A döntés jelentős lépés annak demonstrálására, hogy ez a közepes méretű, nyomottvizes rendszer engedélyezhető. Az Atmea cég 2007-ben jött létre az Areva
és az MHI 50-50%-os részvételével. A francia hatóság (ASN) megjegyezte, hogy a vizsgálatot nem
annak a folyamatnak a részeként folytatták le, amely arra irányult, hogy ezt a típust Franciaországban engedélyezzék, de „olyan követelményrendszer alapján zajlott, amely alkalmazható nukleáris
létesítmények építése során Franciaországban”. A hatóság ezt a megállapítást tette a cég által rendelkezésre bocsájtott dokumentumok alapján: úgy tekinti, hogy a biztonsági jellegzetességek és
a választott főberendezések megválasztása „általánosságban kielégítőnek tekinthető” a jelenlegi
francia elvárásokat illetően. Hozzátették: az adott szövegösszefüggésben ez csak előzetes lehetőség egy ilyen típusú reaktor engedélyezési eljárására. A hatóság arra is figyelmeztetett, hogy Franciaországban egy effajta eljárást csak engedélyes kezdeményezhet, nem pedig a reaktor tervezője.
A részletes tervezési fázisban az Atmea cégnek „különösen ébernek” kell lennie abban, hogy a
reaktor üzeme során minimalizálják a dolgozók sugárterhelését, és folyamatosan számításba kell
venniük azokat a tanulságokat, amelyek a fukushimai balesetből levonhatók. A reaktor egyébként
egy 1100 MW-os, nyomottvizes típus, amely ötvözi az Areva és a Mitsubishi technológiai előnyeit.
Többek között hosszú kampányok, rövid átrakási idők és jó manőverező-képesség jellemzik (akár
5% / perc sebességgel is). Legfőbb piacnak a feltörekvő országokat tekintik, ahol most kezdik a
nukleáris programot, de szerepet kaphatnak az Egyesült Államokban és Európa fejlett országaiban
is. A biztonsági elemek között találunk passzív és aktív elemeket is, és van zónaolvadékot megfogó
rendszere is.
Forrás: World Nuclear News, 2012. február

Spanyolország: a nyugdíjazás elhalasztva
Tőkét kovácsolva az egyre pozitívabb politikai kilátásokból, a spanyol atomipari csoportosulás a
meglévő atomerőművek további üzemeltetését tűzte ki célul – a biztonsági és az üzleti kötelezettségeket figyelembe véve. Az ország a hetvenes évek közepén hozta létre a nukleáris szektorát,
hogy csökkentse az üzemanyagok importjából adódó kiszolgáltatottságát és a kevés nemzetközi távvezetéki összeköttetés okozta hátrányokat. A jelenlegi nyolcblokkos flotta jelentős szerepet
játszik a CO2-kibocsátás csökkentésében, és jelentősége egyre növekszik. Sajátos politikai diszharmónia sújtotta a Garona atomerőművet 2009-ben. A nukleáris hatóság jóváhagyta az üzemidő
meghosszabbítását 2019-ig (egy darab 466 MW-os, forralóvizes blokk, 1971-ben indult) azt követően, hogy teljesítményt növeltek és számos szigorú vizsgálaton is átesett az erőmű. A kormány
azonban úgy döntött, hogy nem üzemelhet túl sokáig a negyvenedik év után a blokk, és elrendelte
2013-as leállítását. Tavaly novemberben kormányváltás történt, az új miniszterek egyértelműen kinyilvánították szándékukat az atomenergia alkalmazása mellett – természetesen a szigorú biztonsági normák betartására alapozva. Jelenleg folyik az engedélyezés felülvizsgálata, egyértelműen a
2019-ben történő leállítást tekintve lehetségesnek.
Ha a nyolc blokkot tervezett üzemidejük lejártakor bezárnák, azok termelésének pótlása fosszilis
tüzelőanyagú erőművekkel 17-22 milliárd euróba kerülne – olvasható Alonso Santos professzor
tanulmányában (Madridi Politechnikai Intézet). Ha megújulókkal termelnék meg a kiesést, akkor
a költség a 20 milliárdtól egészen a horribilis 97 milliárd euróig terjedne. Az atomerőművi blokk
kiterjesztett üzeme miatt el lehetne halasztani a kiváltó erőművek megépítését 2040-ig, a program
elmaradása esetén azonban azokat 2020 körül üzembe kell állítani.
Forrás: World Nuclear News, 2012. március
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Fejlesztések, tervek az Erőmű étterem háza táján
vonalon, ár-érték arányosan és nem utolsó
sorban biztonságosan kielégíteni. Fontos számunkra, hogy az általunk továbbértékesített
vagy nyersanyagként felhasznált élelmiszerek megbízható beszállítótól, magas minőségben, folyamatosan álljanak rendelkezésre.
Ennek érdekében öt éve működtetjük az ISO
22000 élelmiszerbiztonsági irányítási rendszert – integrálva az ISO 9001 minőségbiztosítási rendszerrel –, amely biztosítja, hogy a
gazdasági és hatékonysági szempontok figyelembevétele mellett az élelmiszerbiztonság
elsődlegessége soha nem csorbulhat.
–– Milyen új elképzelések vannak az
egészségesebb táplálkozás, ételkínálat területén?
–– Kínálatunkban öt különböző főétel,
vegetáriánus és kímélő egy tál étel szerepel,
amelynek tervezésében és konyhatechnológiai elkészítésében dietetikus szakember
segíti munkánkat. Az ő munkájával összefüggésben, a reformételek területén tervezünk fejlesztéseket, és új akciókkal kívánjuk
népszerűsíteni az egészséges életmódot támogató táplálkozást. Ilyen jellegű kezdeményezéseink eddig is voltak: az előző évben
négy ilyen programot indítottunk, amelyek
lúgosító, vitamindús, rostdús diéta és szívbarát ételek néven zajlottak. Az idei évben

Segítség, serdül a gyermekem!
során kifejezetten
törekedtünk arra,
hogy minél több információt tudjunk
nyújtani a szülők
számára. Formáját
tekintve nem előadásra készültünk,
ezért
interaktív
beszélgetés keretében zajlanak a
foglalkozások, természetesen olyan módon, hogy a pszichológia tárgykörébe tartozó kulcsfogalmak,
kifejezések tisztázásra kerüljenek. Jellemző
a programra a játékos forma, a résztvevő
szülők megmozgatása, sőt házi feladatot is
kapnak tőlünk. Mindezt annak érdekében,
hogy minél inkább feltárjuk azokat a problémákat, amelyek átbeszélést, megvitatást,
adott esetben megoldást igényelnek. Tes�szük ezt saját élethelyzet keretében, tehát
amikor a szülők saját serdülőkorukat élték,
illetve a mai, szülőként átélt élmények, tapasztalatok útján. Így felszínre kerül, hogy a
problémák milyen módon változtak, esetleg
nem változtak, mi az, ami felnagyítódott,
vagy eltörpült időközben, hiszen eltelt egy
generációnyi idő, amely alatt számos olyan
változás történt társadalmi, gazdasági szinten egyaránt, amelyek mind befolyásolják a
mai serdülőkori problémák alakulását. Kiemelten foglalkozunk a kamasz élet veszélyeivel, a kortárs csoportok problémáival.
Köztudott, hogy ma az egyik legnagyobb
veszélyt az alkohol, a kábítószer jelenti,
megváltoztak a szórakozási szokások. Az
intimitás a másik kiemelt terület; úgy véljük, hogy lényegesen korábbi időszakban
kell erről a témáról beszélni, amely sok szülő esetében nehézséget okozhat. Része a
programunknak a „Húzd meg, ereszd meg”,
azaz milyen módon lehet megtalálni az
arany középutat. 
László A. Zoltánné
fotó: Bodajki Ákos

A PA Zrt. Egészségközpontjában
Segítség, serdül a
gyermekem! címmel három foglalkozásból álló
program indult
2012. április 5-én.
A programot Lacza-Brázay Bernadett pszichológus
és Somogyi László
humánpolitikai előadó vezeti.
–– Honnan jött az ötlet a témaválasztáshoz? – kérdeztem Somogyi Lászlót.
–– Az Egészségkuckó nyári táborban
eltöltött két hét adta az ötletet a program
kidolgozásához. A tábor során azzal a korosztállyal találkoztunk, akik már elkezdtek
kamaszodni, de még nem kamaszok. Azt
tapasztaltuk, hogy érdemes foglalkozni ezzel a témával, prevenciós jelleggel. Problémákat fogalmaztak meg az életükből, amely
arra sarkallt bennünket, hogy gondolkodjunk, milyen módon tudnánk támogatást
nyújtani egyrészt a gyerekeknek, másrészt
az őket nevelő szülőknek. Arra jutottunk,
hogy a szülőkkel közösen kellene összeállítani egy probléma katalógust a serdülő
gyerekekkel összefüggő nehézségekről,
amelynek feldolgozása segítséget adhat a
gyerekek által felvetett problémák kezelésére. Nagyon fontos, hogy a szülő idejében
ismerje fel a kamaszkor törvényszerűségeit,
amihez ismerni kell a serdülőkori sajátosságokat, nehézségeket, a családi élet szerepét,
a kortárscsoportok problémáit, a kamasz
élet útvesztőit. Az általunk összeállított
program ezeket a területeket dolgozza fel.
Lacza-Brázay Bernadett a program tematikájáról a következőket mondta:
–– A tematikát úgy építettük fel, hogy
a serdülőkor minden egyes kritikus területéről beszéljünk. A program kidolgozása

a hasonló akciók mellett a kímélő választékunkat olyan módon alakítjuk át, hogy a diétás és egészségmegőrző táplálkozást kereső
vendégeink számára folyamatos választékot
tudjunk biztosítani. Ezért jelenleg a kímélő egytálétel újratervezése történik. Célunk
olyan kínálat biztosítása, amely mind a cukorbetegek, mind a fogyni vágyó, csökkentett
kalória tartalmú ételeket kereső, mind pedig
az emésztő rendszert kímélő ételeket igénylő
vendégeink számára megfelel. Ezt annál is
inkább fontosnak tartom, mert ma már köztudott, hogy elsősorban az emésztőrendszer a
felelős a szervezet immunitásáért, ezért olyan
fűszerekben szegény ételek készítését tervezzük, amelyek nem terhelik túl az emésztőrendszert, mégis ízletesek.
Hosszabb távú terveink közé tartozik,
hogy az összes ételallergiát okozó alapanyagot
feltüntetjük a teljes választékunkban, így bármilyen allergiában szenvedő vendégünk biztonsággal választhat a kínált ételek közül.
–– Hallhatnánk valamit az egyéb, szervezeti jellegű fejlesztési tervekről is?
–– Az egészséges életmód támogatásán
felül – a minőségfejlesztés jegyében – a közelmúltban több területen is fejlesztés történt,
illetve további fejlesztéseket tervezünk. Ilyen
az új társasági portál kapcsán történt fejlesz-

Bemutatjuk
Bodonyi Istvánt

tés, amelynek keretében bővült az étterem
választékának, szolgáltatásainak megjelenítése. Folyamatos akciós ablakkal szeretnénk
növelni a tájékoztatást, és az ételeinkről sokkal több információt közölni. Így az energiatartalom feltüntetése mellett minden választékba kerülő ételünkről információt kapnak
a tej- és lisztérzékenyek, illetve folyamatosan
történik a fényképek feltöltése, és néhány héten belül eljutunk addig, hogy minden ételünkről fényképet tudunk közölni.
Az Atomix Kft. ismét belépett a szakmunkásképzés területére. Ettől azt reméljük, hogy
hosszú távon meg tudjuk oldani a folyamatosan jelentkező utánpótlás problémánkat, ezen
túl a tanulók hasznos segítséget nyújtanak a
mindennapi feladatok ellátásában.
Új elemként vezettük be, hogy az ügyfélszolgálatban dolgozó munkatársak számára
évente két alkalommal szervezünk 1-1 napos tréninget, továbbá a főző munkát végző
munkatársainknál bevezettük a heti rendszerességgel ismétlődő teljesítményértékelést.
Mindettől azt várjuk, hogy még elégedettebbek lesznek a szolgáltatásainkat igénybevevő
vendégeink az Erőmű étteremben, a tevékenységünkhöz szorosan kapcsolódó kereskedelmi
egységekben és a primerköri speciális büfében
egyaránt.
László A. Zoltánné

ma már teljesen önállóan
végzi munkáját. A hatóságnál szerzett tapasztalatait igyekszik hasznosítani,
szívesen osztja meg kollégáival azokat a praktikus tanácsokat, amelyeket a hatósági szabályozás oldaláról
megismert, és úgy gondolja, hogy támogatják jelenlegi feladataikat.
Munkájából nem tud olyan területet említeni, amelyet ne szeretne. Szereti, hogy változatos, sok céggel,
sok emberrel kell kapcsolatot tartania, ugyanakkor
feladatai során műszaki ismeretekkel, műszaki kérdésekkel is foglalkozik. Jó kapcsolatot alakított ki a
partnerekkel, megtalálták a közös hangot, amelynek
hozadéka, hogy általában pozitív eredménnyel zárul
mindegyik fél részéről egy-egy feladat végrehajtása.
Arra törekszik, hogy a felmerült problémákra olyan
megoldásokat találjanak, amely az erőmű és a partnerek számára is továbblépést és fejlődést biztosít.
Terveiről elmondta, hogy természetesen hosszú távon gondolkodik az atomerőműben, szeretne hosszú
időt eltölteni jelenlegi munkakörében. Szakmai téren
tovább kívánja képezni magát és egy szakmérnöki másoddiplomát szerezni, amelyet minőségügyi vonalon
képzel el. További terve jelenlegi angol nyelvtudását
fejleszteni, elsősorban szakmai kifejezésekkel, szakmai
nyelvezettel kiegészíteni, bővíteni.
István nős, három gyermek édesapja. Felesége Beáta, aki a gyermekek megszületése óta az ő nevelésükkel
foglalkozik, ami nem könnyű feladat, hiszen két hat éves
ikerlányuk, Réka és Kinga mellett ott van a három éves
Aba Csanád, akit mindenki Tücsinek nevez a családban.
Pakson élnek kertes családi házban, amely a város szélén
található, egy erdős terület mellett, ezért az erdei állatok, madarak napi vendégek a környezetükben.
Szabadideje nagy részét leköti a családi ház körüli
tevékenység, amennyiben marad ideje, szívesen kerékpározik és egy különleges hobbinak hódol. Ez a hobbi
az airsoft, amely egy katonai, stratégiai játék: gömblövedéket kilövő, élethű fegyverekkel játszott sport. A játék
során a cél egy adott feladat teljesítése, ami lehet egy terület elfoglalása, vagy valamilyen céltárgy megszerzése.
Szórakoztató és fárasztó csapatjáték, amit István három
éve kezdett, és időjárástól függetlenül nagy lelkesedéssel végez; volt már terepen mínusz tíz fokban és játszott
már plusz negyven fokban is.

László A. Zoltánné

Fiataljaink

Pakson járt általános iskolába, és abban a szerencsés helyzetben volt, hogy
középiskolai és főiskolai tanulmányait egyaránt Pakson
végezhette, az Energetikai
Szakképzési Intézetben.
Érettségi, majd a technikusi képesítés megszerzése után csak átköltözött
az intézmény középiskolai
épületéből a szomszédban lévő főiskolai épületbe, ahol három évvel később, 1998-ban energetikai mérnök diplomát szerzett.
A diploma megszerzését követően néhány hónapig külső cégeknél dolgozott, majd 1999. januárban elhelyezkedett az Országos Atomenergia Hivatal
paksi kirendeltségén, ahol felügyelő munkakörben
alkalmazták. Feladatai döntő többségét az ellenőrzés,
engedélyezés, értékelés folyamat tette ki. Ez a sokrétű feladat igen széles látókört kívánt meg tőle, illetve
adott számára.
Több mint tíz évet töltött el ezen a területen, amikor a PA Zrt. biztonsági igazgatóságától megkeresték
azzal, hogy lehetőség van a minőségbiztosítási főosztály minőségellenőrzési osztályára történő felvételére.
A megkeresésre igent mondott, így 2011. szeptember
1-je óta minőségbiztosítási vezető mérnök munkakörben dolgozik. Fő feladata a beszállítók nukleáris szempontú minősítése. Új munkakörében a feladatai hasonlóak, mint a korábbi munkakörének egyes feladatai. A
különbség az, hogy most a másik székben ül, hiszen
eddig a hatóság alkalmazottjaként kellett szemlélnie
a folyamatot, most más nézőpont alapján, más szempontokat is figyelembe véve kell végeznie munkáját.
István úgy érzi, sikerült jól beilleszkednie az új kollektívába, amely tulajdonképpen nem volt számára
teljesen ismeretlen, hiszen nagyon sok kollégát már az
előző munkahelyéről ismert, néhányukkal szinte napi
munkakapcsolatban volt. Segítőkész közösségbe érkezett, munkatársai szívesen vezették be azokra a területekre, amelyeket korábban nem igazán ismert, mint
például a részvénytársasági folyamatok, eljárásrendek
vagy az AS6 működése. Az elmúlt fél évben mindezzel megismerkedett, betanult az új feladatokba és
fotó: Bodajki Ákos
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Az atomerőmű
területén
dolgozó
munkavállalók jelentős
részének
napi
ebédjéről az Erőmű étterem gondoskodik. Az étterem jövőbeli terveiről, elképzeléseiről beszélgettem Wolf Zoltánnal,
az Atomix Kft. vendéglátó és idegenforgalmi szakágazat vezetőjével.
–– Melyek a legfontosabb jellemzői az
Erőmű étterem működtetésének?
–– Az Erőmű étterem a szolgáltatás jellegét tekintve egy közétkeztetést ellátó, önkiszolgáló á la carte étterem. Á la carte, mert
vendégeink több mint 70%-a e kínálatból választja ki a fogyasztani kívánt ételt. Szolgáltatásainkat jelenleg 28 fős létszámmal látjuk el,
amelynek jelentős része termelő tevékenységet végez (ételek készítése, előkészítése, szerviz tevékenység, raktározás, árumozgatás),
néhány fő a pénztárosi, adminisztrációs,
készletgazdálkodási és vezetési tevékenységet
végzők száma.
–– Melyek az elsődleges szempontok az
étterem üzemeltetése során?
–– Elsődleges célunk a paksi atomerőmű
dolgozóinak igényeit minél magasabb szín-
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Munkatársaink szabadidőben

„Utazás az álmaimban”

Az internetnek köszönhetően ma már
számos lehetőségünk van arra, hogy a
felgyorsult, rohanó világban azonnali kapcsolatot létesítsünk rokonainkkal,
barátainkkal, még ha ők a világ másik felén laknak is. Ehhez a kapcsolattartáshoz
nyújt segítséget kollégánk, Oldal Gyula,
aki anyagvizsgálóként dolgozik az erőműben 1983 óta. Gyula egy igen népszerű
honlap tulajdonosa és egyben szerkesztője, ahonnan számos egyéni készítésű
zenés képeslapját küldhetjük szerte a világba.
–– Gyula, mióta játszik a zene szerepet
az életedben?
–– Még általános iskolásként szereztem
egy ócska gitárt, azon próbálkoztam, ismerkedtem a hangszerrel. Már ekkor elkezdődött a zene megalkotása és lejátszása
iránti vonzalmam. Véleményem szerint egy
akusztikus gitár az egyik legjobb kísérletező
hangszer, mert nem hangos, és könnyedén
vihetjük magunkkal. Így tettem én is, vittem magammal egy helyi roma zenészhez
– Olaszliszkán születtem és nevelkedtem
–, hogy mutasson pár fogást. Mutatott is,
de nem az ismert és szabályos akkordokat,
sokkal inkább improvizált, fogásban, dal-

lamban és ritmusban. A gitár után számos
más pengetős hangszert is kipróbáltam,
valamint más hangszereket is (pl. furulya,
pánsíp, dob), de az igazi változást az elektronikus hangszerek és a számítógépek fejlődése hozta. 1998-ban történt, hogy összekötöttem a számítógép hangkártyáját egy külső
elektronikus billentyűzettel, és a többi már
szinte ment magától, nekem csak játszanom
kellett. Kezdetben 4 szólamot, később pedig
már 8– 12 szólamú zenéket játszottam, de
sosem mások alkotásait, sokkal inkább saját
dallamokat, saját zenéket, zenei hangulatokat, ének nélküli instrumentális hangulatzenéket.
–– Milyen zenei sikereket értél már el?
–– 1999-ben az internet lehetőséget adott,
hogy összemérjem a tudásomat és a zenéimet más alkotók műveivel. Beneveztem pár
zenei versenyre, és még ebben az évben meg
is nyertem a finn szervezésű Midi Musical
Festival elnevezésű nemzetközi versenyt
az „Utazás az álmaimban” című szerzeményemmel. A verseny fődíja egy komoly
számítógépes zeneszerző program volt, valamint egy egyéni internetes bemutatkozási
lehetőség, egy saját honlap, amelyet ingyen
elkészítettek volna számomra. Ám én nem
éltem ezzel a lehetőséggel, úgy döntöttem,
inkább magam próbálom ki ezt a területet.
Akkoriban már körvonalazódott bennem a
következő ötlet, mégpedig az, hogy a zenéket képekkel kössem össze. Természetesen a
saját zenéimet saját készítésű képekkel. Na-

Nem titok az egészség
Az idei év téli és tavaszi időszakában is folytatódtak, illetve folytatódnak az immár több kurzust maga mögött tudó életmód és
egészségügyi ismeretterjesztő előadások, az Oltalom Alapítvány
szervezésében. A sorozat célja, hogy felhívja a figyelmünket arra,
milyen nagy kincs az egészségünk, és elméleti ismereteket, gyakorlati tanácsokat nyújtson annak megőrzésére, avagy – ha már megtörtént a baj – a gyógyulás elősegítéséhez.
Az előadások komplex szemléletűek, azaz sokféle területet ölelnek fel – minthogy tárgyuk, maga az ember, az emberi szervezet is
komplex, rendkívül sokrétű jelenség. E sokrétűséget tükrözi a jól
ismert szlogen is, amely szerint az egészség nem egyszerűen a betegség hiánya, hanem a testi-lelki jóllét állapota. Idegen kifejezéssel
élve, az ember olyan pszichoszomatikus egység, amely megsínyli,
ha akár a testi (fiziológiai), akár a lelki oldalát elhanyagolják.
Ugyancsak ezt az összetettséget tükrözi az érintett szakterületek sokfélesége is. A meghívott előadók között egyaránt volt (illetve
lesz) táplálkozástudományi szakember, életmód tanácsadó, gyógynövény specialista, fogorvos, pszichiáter, bölcsész és teológus. Az
utóbbi a bibliai gyógyulások történeteinek tanulságait tárta fel a
hallgatóság előtt, például az élni akarás, a hit és a gondolkodásmód
megváltozásának a gyógyulásban betöltött meghatározó szerepét,
illetve – ezekkel ellentétben – a babonák és a hiszékenység kerülendő voltát. A témák sora emellett az emberi szervezet működésének
és az egyes szervek funkcióinak ismertetésétől, az egészséges ételek
elkészítésének praktikáin át, a lelki egyensúly megőrzésének szakszerű tanácsáig ível. Az előadásokat minden alkalommal a témákkal valamilyen módon harmonizáló egészséges ételek vagy italok
bemutatása és kóstolása követte. A hallgatóság így közvetlenül, a
saját ízlelésén keresztül tapasztalhatta meg, hogy – a közhiedelemmel ellentétben – lehet finom, ami egészséges. Az ételek és italok
receptjeit a szervezők hozzáférhetővé tették a hallgatók számára,
hogy a „falatnyi” kezdet bőséges folytatássá szélesedhessen kinek-kinek az otthonában.
Az előadások és ételbemutatók helyszínét a Hamüled Kft. étterme biztosítja, kéthetente csütörtökönként.
Prancz Zoltán

gyon hamar kiderült számomra, hogy a képek és a zene erősítik egymást, így elkészítettem az első zenés képeslapjaimat. Közel 4
évig írtam és küldtem zenéket nemzetközi
versenyekre, az utolsót 2004 januárban. Itt
az „Őrült világ” c. zenével a filmzene kategóriában első lettem. Szép búcsú volt ez a
versenyektől.
–– Így jött a képbe a fotózás is…
–– Igen, 2003-ban vettem az első digitális
fényképezőgépemet, ami egy új világot nyitott ki számomra. A képnek, a fotónak utóélete van. Ha úgy akarom, meghagyhatom
eredetiben, vagy kivágok belőle egy részletet, vagy bármikor bármit készíthetek belőle. Néha egy fotóban csak évek múlva látom
meg azt, ami igazán benne, vagy éppen ami
mögötte van.
–– Mit tudsz a honlapod látogatottságáról?
–– Szerencsére hosszú évek óta szívesen
keresik fel az oldalaimat és küldenek tőlem
képeslapokat. A világ minden tájáról jönnek, gyakorlatilag ahol magyarok élnek, onnét folyamatosan látogatják, Új-Zélandtól
Svédországon át Kanadáig, egyfajta politikamentes, összekötő kapocsként használják
a képeslapjaimat. Egy látogatottság számláló és elemző program segítségével folyamatosan figyelemmel tudom kísérni, hogy kik
és mit néznek meg a webhelyen. Ez pl. arra
is jó, hogy ha látom, hogy valamelyik részen
esik a nézettség, akkor az jelzés, hogy valamit újítanom, javítanom kell rajta. A csúcs-

nézettséget 2006 nőnapján érte el az oldal,
akkor egy nap alatt 30 ezren látogattak el a
honlapra és küldtek képeslapot. Ettől eltekintve nem a nézettség a lényeg, hanem az
odalátogatóknak adni valamit, zenei és vizuális élményt, vagy éppen képeslapküldési
lehetőséget.

–– Milyen jövőbeli terveid, céljaid vannak?
–– Úgy 2-3 éve zenés fotó videókat is készítek, elsősorban a saját honlapomra és Olaszliszka alternatív honlapjára, amit szintén én
kezelek, de többet készítettem már felkérésre
is. Talán ez lesz a következő terület, amiben
jobban elmélyedek: a fotó alapú virtuális zenés
videó. Igazából nem szoktam eltervezni előre,
hogy mit akarok, inkább csak alakul, mert épp
kedvet kapok hozzá, vagy beugrik egy jó ötlet.

–– Zenetér, pihenő – miért éppen ezt a
nevet választottad a honlapodnak? (www.
zeneter.hu)
–– Mert ez a legfontosabb mondanivalója. A zenéket, fotókat, zenés képeslapokat,
véletlen szerencsekártyákat mind-mind
azért készítettem, hogy az odalátogatókat
egy kicsit lelassítsam, kizökkentsem a mindennapi monotonitásból. A rohanók hamar
továbbállnak, ám akik figyelnek magukra
és a belső hangjaikra, azok elidőznek, körülnéznek, és a visszajelzések szerint sok,
számukra érdekes dolgot találnak.

Keszthelyi Katalin

Ajánljuk hazánk tájegységeit

Kőszeg

Ez a Vas megyei
település a Nyugat-Dunántúl egy
igen jelentős turisztikai régiójában, az Alpok keleti
nyúlványainál és a Kőszegi-hegység lábánál, az osztrák határ közelében, már évszázadok óta lakhelyéül
szolgált, ugyanakkor védelmet biztosított az ott lakó
emberek számára. A 11 ezer lélekszámú, jelentős történeti emlékekkel rendelkező határmenti településen,
Kőszegen járunk.
Városnéző utunkat talán kezdjük a városka egy
impozáns emlékénél, a Jurisics- vagy Eszterházy várnál, ahol látogatásunkkal méltán tiszteleghetünk az
egykori törökverő magyar vitézeink kiváló helytállása
előtt.
A Jézus Szíve plébániatemplomba lépve arra gondolok, hogy először köszönetet mondok a hosszú út
épségben való megtételéért. A kezemben még békésen nyugvó útikönyvet egyszeriben kinyitom, és nem
hagyom, hogy kirándulásom felületes bámészkodássá váljon. Olvasni kezdek.
A közel 120 esztendős neogót építmény a maga 57
méter magas templomtornyával gyengéden követeli,
hogy a hozzá betévedő hívő és utazó figyelmét magával ragadhassa. Teszi mindezt hűs csarnokával és karcsú, a gótikus stílusra is oly jellemző, az ég felé törő
vonalaival.
A templomból kilépve látogassunk el a Fő térre,
ahol az azt szegélyező épületek barokk és klasszicista jellegükkel bűvös időutazásra csábítják a látogatót.
Hagyjuk, hogy kíváncsi tekintetünk továbbhaladjon a Hősök tornya irányába, mely 1932-ben, az emlékezetes török ostrom 400. évfordulójára Opaterny Fló-

ris tervei
alapján
készült
el. Az itt
található
tér a Jurisics nevet viseli, annak a Jurisics Miklósnak
a nevét, aki 700 fegyveressel szállt szembe Szulejmán
szultán közel háromszoros vérszomjas seregével, s
akit már saját korában kőszegi hősként emlegettek. A
Jurisics téren található a régen múlt századokat felelevenítő Arany Egyszarvú Patikamúzeum is, amelytől nem messze Szent Imre és Szent Jakab templomai
magasodnak. Ez utóbbi nyughelyet ad Jurisics idejekorán elhunyt gyermekeinek.
Ha az eddigi látnivalók után megéheznénk, térjünk be egy kellemes vendéglőbe, ahol a finomságok elfogyasztása után utunkat máris folytathatjuk a
szintén a közelben található Boráriumban, esetleg a
Kőszegi Borok Házában, ahol a többek között a Kőszegi-hegység rendkívüli választékú boraiból kóstolhatunk. A kellemes felüdülés után új tervekkel és
úticélokkal a tarsolyunkban látogassunk el a szomszédságában álló patinás épületbe, mely jelenleg Postamúzeumként funkcionál.
Megannyi látnivaló, zamatos borok és finom falatok után talán mindannyian elmondhatjuk: lágy
sétákkal, hosszú beszélgetésekkel, újabb történeti
morzsákkal leszünk gazdagabbak, ha ellátogatunk
Kőszegre, távol a nagyvárosok zajától.

Lehmann Katalin
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Hogyan töltik napjaikat
nyugdíjasaink?
Ezúttal egy
olyan kolléganőt látogattam meg, aki második éve nyugdíjas, de
tudom róla, hogy az erőmű kapuján kilépve voltak tervei a nyugdíjas évekre. Ezekről
beszélgettem Wágner Ferencné Évával paksi, lakótelepi otthonában, amelynek berendezési és felszerelési tárgyai egyaránt Éva
kreativitásáról és szépérzékéről tanúskodnak.
–– Éva, mikortól, milyen munkakörben
dolgoztál az erőműben, és mivel foglalkoztál azt megelőzően?
–– Tizenhárom évig Szekszárdon dolgoztam csecsemőotthonban, illetve bölcsődében, ugyanis csecsemő- és gyermekgondozó
szakképzettségem van. 1983 végén kínálkozott lehetőség arra, hogy a családdal Paksra
költözzünk, az erőmű munkát és lakást is
biztosított részünkre. A pénzügyi és számviteli területen bérelszámolóként kezdtem
dolgozni, akkor még manuálisan végeztük a
bérszámfejtést. Az évek során folyamatosan
tanultam, megszereztem a munkakörömhöz
előírt képesítéseket. Később áttértünk egy
korszerűbb, számítógépes programmal történő bérszámfejtésre, de emellett nyomon
kellett követnünk a munkánkhoz kapcsolódó
számviteli, társadalombiztosítási és adóügyi
jogszabályok változásait. Munkánknak a nehézségét, de egyben a szépségét a sokfélesége
adta. Szerettem, hogy az ügyintézés során
munkatársainkkal közvetlen kapcsolatban
álltunk.
–– Meddig dolgoztál az erőműben, milyen munkahelyi élményeid vannak?
–– Huszonhét évig dolgoztam az erőműben, csoportvezetőként ugyanattól a szervezettől mentem nyugdíjba, ahol 1983-ban
kezdtem. Volt kolléganőim többségével ma
is tartom a kapcsolatot, egyikükkel pedig az
idén együtt utazunk Balatonfüredre, a társaság üdülőjébe.
–– Hogyan és mivel telnek nyugdíjas
napjaid?
–– Tudatosan készültem a nyugdíjas évekre, voltak terveim, amelyeket részben már si-

került megvalósítanom az elmúlt két évben.
A lakásomon átalakítást és felújítást végeztettem, olyanná formáltam, amelyre már régóta vágytam. Sokáig szunnyadt bennem egy
olyan képesség, amely a munka és a család
ellátása mellett idő és energia hiányában nem
tudott felszínre törni, most jut idő erre is. Érdekel a kézművesség, mozaikozom, festek
vászonra és üvegre. Festményeimet magam
és a családom örömére készítem. Amikor
nyugdíjas lettem, azt is megfogadtam, hogy
jobban odafigyelek az egészségemre. Igyekszem helyesen táplálkozni és több időt tölteni a szabadban. Az életemben természetesen
a családom a legfontosabb. Gyermekeimre
vagyok a legbüszkébb. Virágnak két kézműves szakmája van, Péter pedig közgazdász és
számítástechnikai mérnök. Mindketten párkapcsolatban élnek itt Pakson. Kötődöm a
gyerekeimhez, igyekeztem őket olyan értékrend szerint nevelni, amelyet a szülői házból
hoztam magammal. Úgy érzem, hogy ennek
az értékrendnek a fő elemei, a hit, a remény és
a szeretet számtalanszor átsegített a munkahelyi és a magánéleti nehézségeken egyaránt.
Mindig fontos volt számomra hinni valamiben, ami előre visz, a remény erőt adott a
megvalósításhoz, szeretet nélkül pedig mit
sem ér az élet. Nyugdíjas éveimben is ezek
motiválnak, mindig vannak céljaim, terveim.
Testvéreimmel, azok gyerekeivel, unokáival,
akik a keresztgyerekeim, szintén többet tudok találkozni, szeretek a társaságukban lenni. A közelmúltban felvettem a kapcsolatot
lánykori barátnőimmel, akikkel összejárunk
közös nosztalgiázásra. Kedvelem a családi és
a baráti társaságot, de szívesen vagyok itthon
is.
–– Hogyan összegeznéd az elmúlt két
évet?
–– Több mint negyven éves munkaviszony után mentem nyugdíjba, úgy érzem, jól
döntöttem. Az erőmű biztos anyagi hátteret
nyújtott ez életemben, amelyért nagyon hálás
vagyok. Nyugdíjasként élvezem, hogy nincs
kötöttség, akkor és azzal foglalkozom, amihez kedvem van. Ez a szabadság mindennél
többet ér.Kzné

Nyugdíjas közgyűlés nőnapi és jubileumi ünnepséggel
2012. március 2-án tartotta éves közgyűlését a Padosz Nyugdíjas Tagozata az Atomerőmű Nyugdíjas
Klub Gesztenyés úti épületében. A rendezvényen szép
számmal, 109-en vettek részt nyugdíjas tagjaink, akiket Majoros János tagozatvezető köszöntött. Ügyrendi
kérdések tisztázása után, hagyományosan az elmúlt
évben elhunytakra emlékeztünk egy perces néma felállással.
Első napirendi pontként Lőrincz László elnök beszélt a 2011-es év történéseiről, a Munka Törvénykönyve változtatásából fakadó problémákról, melyek
új megoldások kialakítását teszik szükségessé szervezetünk működésében. Tájékoztatta a megjelenteket a
nagysikerű Nyugdíjas napról, valamint a Humán Alapítványtól és a szakszervezetünktől igényelhető anyagi támogatások mértékéről.
Bocsor István elnökhelyettes kiegészítése után
Majoros János tartotta meg évértékelő beszédét.
Méltatta az összekötők munkáját, a 2011-es választásokban nyújtott segítségüket, egyben felhívta a figyelmet, hogy szívesen fogadjuk a demonstrációra való
jelentkezéseket a nyugdíjasok részéről is. János, aki dr.
Germán Endrével együtt a „partos” nyugdíjasok képviselője, beszámolt a Hamvas István vezérigazgatónál

tett látogatásukról, a felvetett problémákról. Örvendetes, és a nyugdíjasok aktivitását jelzi, hogy 2011-ben
két nyugdíjas tagunk is kiérdemelte a Padosz Kiváló
Aktivista címet.

A beszámolók után következett a Padosz nyugdíjas nő tagjainak köszöntése a közelgő Nőnap alkalmából. Mindenki örömmel vette át az idei év ajándékát, a virágot és a bevásárló táskát. Ezután került sor
a legalább 50 éves szakszervezeti tagsággal rendelkezők ünneplésére. 50 év! Még kimondani is sok! Hét
fő kapott emlékplakettet, amit nagy taps kíséretében
vehettek át. Remélem, minél többen megérjük majd
ezt a jeles eseményt, és kívánom, hogy ilyen aktív és
összetartó közösségben ünnepelhessük ezt meg, mint
a Padosz Nyugdíjas Tagozata!KE

Weisz József és felesége, Eta
Weisz József a műszaki igazgatóság végleges
biztonsági jelentés projekttől ment nyugdíjba, 2007. december 31-én. Előtte azonban,
az eltelt 30 év alatt, sok különböző műszaki területen dolgozott az erőművön belül.
Felesége, Eta pedig a vegyészeti főosztály
nyugdíjasa, 2007. május 1-jétől. Ő a belépésétől kezdve a vegyészeten dolgozott.
–– Most hol, merre éltek?
–– Eta: A nyugdíjba vonulást követően elköltöztünk Paksról, ahol harminc nagyon szép
évet töltöttünk el. Magyarpolányba költöztünk, egy csendes, szép, a Bakony lábainál fekvő kis faluba. A gyerekeink az ország más-más
területén találtak munkát, és telepedtek le.
Ez a falu Jóska szülőfaluja, itt él az édesanyja,
testvére és unokatestvérei. Az én testvérem is
a közelben, Várpalotán lakik. Itt vettünk egy
szépen felújított kertes családi házat, amelyben ketten bőven elférünk, de ha eljönnek a
gyerekeink és unokáink, akkor is nagyon kényelemesen. Szép nagy udvarral és kevés veteményeskerttel is rendelkezik.
–– Jóska: A falu egy csendes, rendezett kis sváb helység, kb. 1200 lakossal. Van
egy híres kálvária dombja,
ahova kb. 170 lépcsőn lehet feljutni, amit a tavalyi évben újítottak fel,
és van egy, az 1760-as években épített nagyon
szép, sajnos még felújításra váró, barokk temploma, tele szobrokkal, freskókkal. Egy utca,
„telis-tele” az 1800-as évek végén, 1900-as
évek elején épült tornácos parasztházzal, amiért a falu 1992-ben Europa Nostra díjat kapott.
–– Mikor kezdtetek az erőműben dol
gozni?
–– Jóska: 1978. január 1-én kerültem az
erőműhöz. Akkor még nagyon kevesen voltunk. A reaktor osztályra kerültem főgépészi
beosztásba, és innen már csak címszavakban
tudom mondani a történteket, mivel túl sűrű
az eseménylista. Mi voltunk az ún. „csikócsapat”. Majd betanulás itthon, a Szovjetunióban,
az NDK-ban, aztán műszaki ellenőrködés az
építkezésen, később az 1. blokk üzembe helyezése és üzemeltetése. Közben vizsgák, vizsgák, vizsgák. Az 1. blokk üzemeltetésében már
blokkügyeletesként vettem részt. 1997-től kikerültem a reaktor osztályra művezetőnek,
majd a műszaki igazgatóságon a technológiai,
az üzemviteli osztály, majd a VBJ (végleges
biztonsági jelentés) következett. Hát azt kell
mondanom, hogy életem legszebb éveit éltem
át. Igen jó társaságban, kedves kollégák, bátran
mondhatom barátok között. Szép volt, jó volt.
–– Eta: Nagyon sok és szép évet töltöttem el
munkával, nagyon jó munkatársakkal, barátokkal a vegyészeti osztályon. 1983-ban kezdtem az erőműben, és mindvégig ezen a munkahelyen dolgoztam, kezdetben, mint analitikus
laboráns. Az induló blokkokkal kapcsolatos
vegyészeti munkák erősen összekovácsolták
a társaságot. Egymásra voltunk utalva, mindenki számíthatott a másikra, így utólag vis�szagondolva ez alapozhatta meg azt az igazán
jó kollegiális, mondhatni baráti viszonyt, ami
egymáshoz fűzött bennünket. Rendszeresen
tartjuk a kapcsolatot a volt munkatársakkal,
gyakran felkeresnek bennünket, amikor síelni
indulnak, vagy éppen Balatonfüreden nyaralnak.

–– Meséljetek most a családról egy kicsit!
–– Eta: Három fiunk van, akik közül egyik
sem választotta az erőműves pályát. Az idősebbik jelenleg Győrben, az autóiparban, a
középső Pesten egy tervező cégnél dolgozik,
a kisebbik Nagytarcsán él, és jelenleg építési
vállalkozással foglalkozik. Mindhárman megnősültek és minden „fészekaljban” vannak
már unokák is. Összesen hat, a tíz évestől a három hónaposig. Ha összejövünk a gyerekekkel, unokákkal a legszűkebben is tizennégyen
vagyunk. Hát nem szép?
–– Legkedveltebb időtöltésetek?
–– Eta: A legkedvesebb időtöltésünk az
„unokázás”. De azért ezen felül nagyon sok
más is van, amivel itt, egy ilyen kis faluban el
tudjuk tölteni az időt. Polány kis falu, de igen
mozgalmas. Van nemzetiségi és művészeti iskolája. Mód van különböző
szabadidős tevékenységek
végzésére, mint például
énekkar, színházlátogatás,
rajzolás, kosárfonás, korongozás, szövés. Mindet ki
sem lehet próbálni. Az én
kedvencem a szövés. Van
egy eléggé ismert, mondhatni híres Polányi
Passió nevű program, amelyet minden évben
Pünkösdkor ad elő a falu népe (kb. 150 fő) egy
hivatásos színésszel az élen. Jóska is szerepel
benne, és ahogy mondja, nagyon szép és felemelő érzés a Polányi Passióban szerepelni.
Szóval bőven van mit tenni, és a legfontosabb,
hogy mindezt jókedvvel, szeretettel tegyük.
–– Mi a legfontosabb dolog számotokra
az életben?
–– Jóska: A legfontosabb a szeretet, a család összetartása, egymás megbecsülése, és
mindehhez persze jó egészség. Már 39 éve vagyunk együtt, és elmondhatjuk, hogy ez alatt
sok mindenen keresztülmentünk. Sok problémával, gonddal találkoztunk, de szerencsére mindent sikerült megoldanunk. Elmondhatjuk, hogy boldog életünk van. Hogy ez így
alakult, abban igen nagy, mondhatni meghatározó szerep jutott Paksnak is. Köszönet érte.

Orbán Ottilia

Törzsgárdatagsági
elismerések
2012. március
10 éves
Osztermajer Mónika
gig

2001. 09. 17.

30 éves
Árvay Tamás
mig mfo

1982. 03. 25.

Kemény János
big rendo

1982. 03. 15.

Bacs Sándor
big rendo

1982. 03. 19.

Dömötör Aranka
gig logfo bszo

1982. 03. 02.
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A tervek adottak, a fejlődés garantált
Legutóbbi számunkban Oldal Ottó csapatvezetővel közöltünk interjút, illetve
segítségével bemutattuk a paksi kézilabda csapatot. Ezúttal az egyesület két
– az atomerőműben dolgozó – játékosának, Pécsi Zsoltnak és Kiss Tamásnak
tettünk föl néhány kérdést:
–– Mikor ismerkedtél meg a kézilabdával, és hol játszottál eddig?
–– Pécsi Zsolt: A
kézilabdával való
kapcsolatom még
szülővárosomban,
Komlón
kezdődött. Akkoriban
a városban szinte csak a sport,
ezen belül is főleg
a kézilabda volt az
egyetlen szórakozási lehetőség az emberek számára. A helyi KBSK (Komlói Bányász Sport Klub) akkor az első osztályban szerepelt, nem is rosszul. Volt olyan
év, hogy több játékosunk is a válogatott
keret tagja lehetett, sőt az NB-I. gólkirálya is a csapatból került ki. Amikor Paksra
kerültem középiskolába, akkor ESZI DSE
néven indított az iskola minket a megyebajnokságban, a felnőtt és az ifjúsági korcsoportban egyaránt. Diákolimpián is
szerepelhettünk az országos döntőben.
Az iskola elvégzése után vissza-visszajártam Komlóra edzeni, de mivel nem juthattam állandó szerephez az akkori csapatban, először a Tolnatej egyesületéhez
szerződtem, majd következett Simontornya. Ezt követően sajnos egy komolyabb
sérülés után fel kellett hagynom az igazolt
játékkal. Pár évig még a magam kedvére
mozogtam Pakson, majd jött nyáron a
komolyabb terv, indítsunk újra csapatot a
megyebajnokságban.
–– Kiss Tamás:
Az ismeretségem
a kézilabdával viszonylag későn,
az egri főiskolás
éveim alatt kezdődött, nagyjából
15 éve. Ott lettem
a főiskolai csapat
tagja. Bő tíz éve
aztán, amikor befejeztem a tanulmányaimat és visszatértem Paksra, megkeresett
az egyik barátom, és az ő hívására csatlakoztam a paksi csapathoz. Akkoriban a
megyei bajnokságban szerepelt a gárda,
majd később ez megszűnt, így sajnos csak
alkalomszerűen tudtunk elindulni különböző kupákon.
–– Mi a véleményed a paksi csapat
jelenéről, és milyen jövő állhat az egyesület előtt?
–– Pécsi Zsolt: Az induláskor volt bennem annyi félelem, hogy meg tudják-e
oldani az illetékesek, hogy itt újra csapat
legyen. Pár hónap elteltével már látszott
az eredmény: igenis van jövője az egyesületnek. Egyre többen jöttek vissza a „régiek” közül, a környékbeli településekről
kezdtek szállingózni a kézilabdázni akarók. Jelenleg ott tart a társaság, hogy a
lelkesedés, a létszám megvan, ami szép
lassan hozni fogja az elvárt eredményeket
is. Mindenképp látok jövőt a csapat előtt.
A tervek adottak, a fokozatos fejlődés garantált. Meg fogjuk mutatni, hogy lehet
kicsiből elindulva, komolyan gondolva
eredményt elérni.

–– Kiss Tamás: Amikor a Paksi Kézilabda Sportegyesületről beszélünk, akkor
nem szabad elfelejteni, hogy ez egy alakulóban lévő és formálódó csapat. Hivatalosan ez az egyesület első éve, így természetesen az ezzel járó gyermekbetegségekkel
is gyakran szembesülünk. A legfontosabb
feladatunk jelenleg a szponzorok megtalálása, hogy a klub biztos lábakon állhasson, és ne kelljen a működéshez szükségeses anyagiak miatt aggódnunk. Ami a
jövőt illeti, személy szerint én optimistán
tekintek a csapat előtt álló évekre. A fiatalok egyre nagyobb számban jelennek meg
a csapat körül, ami az utánpótlás szempontjából nagyon fontos. A célunk természetesen az, hogy, minél többen válasszák
ezt a sportágat, és Paks a környék meghatározó kézilabdás bázisává nője ki magát.
–– Mióta és milyen területen dolgozol
itt az erőműben?
–– Pécsi Zsolt: Dolgoztam már külsős
cégnél az erőműben, de csak 2008 februárjában kerültem a Külső Technológiai
Osztály F műszakjába, gépészként. Azóta
is itt vagyok, nagyon jó helyre kerültem,
szeretem ezt a társaságot.
–– Kiss Tamás: 2002-ben kerültem az erőműbe, és az informatikai főosztályon, azon
belül pedig a unix szerver üzemeltetési csoportban kezdtem el dolgozni. Később, az
MVMI Informatika Zrt. megalakulásakor én
is átkerültem az újonnan létrejött cégbe,
ahol ugyanabban a munkakörben dolgozom,
mint korábban.



Őrzi 8. helyét az MVM Paks
Egysíkúan szerepel az MVM Paks labdarúgó csapata az OTP Bank Ligában. Márciusban ugyanis az
összes idegenbeli összecsapását elbukta Kis Károly gárdája, sorrendben Pápán, Siófokon és Győrben
is vereséget szenvedett a zöld-fehér klub, míg az egyetlen hazai meccsét az Újpest ellen megnyerte. „Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés lesz, melyen nem szabad hibát elkövetnünk. Helyzeteink nekünk
is voltak, ezekkel élnünk kellett volna, de nem tettük. Hátul többször is nagyokat hibáztunk, ezért
törvényszerű a vereségünk.” - nyilatkozta a győri 4:1-gyel záruló mérkőzést követően a vezetőedző.
A Ligakupától is búcsúzott az egylet, a nyolcaddöntőben a DVSC- Teva ütötte el a címvédéstől Égeréket. Az igazsághoz tartozik, hogy szinte példátlan sérülés- és betegséghullám hátráltatja a Fehérvári útiakat. Vayer, Sifter, Böde, Csernyánszki, Éger és még sorolhatnánk a maródiakat, akik közül
ugyan páran már játszottak tavasszal, de ugyanazt a komplett kezdő tizenegyet még egyszer sem
tudta pályára küldeni a paksi tréner. A negatív tendencia ellenére az MVM Paks továbbra is 8. a tabellán. Március utolsó napján a Kaposvár már lapzártánk után érkezett, áprilisban a Diósgyőr és a
Pécs idegenben, míg a Debrecen és a Budapest Honvéd látogatóként vár az atomváros egyletére.
Az előző hónapban az Újpest elleni 2:0-ra megnyert mérkőzésen közel 200 diák szurkolt a Fehérvári
úti stadionban az MVM Paks csapatának. A tanulók szervezetten érkeztek a komplexumba, a zöld
fehér klub invitálására. A Szurkoljunk együtt felhívást a futball csapat vezetése 26 helyi és környékbeli általános iskolába küldte el. „A tapasztalat az első alkalom után pozitív. Nagyon jó volt az idő,
remek ellenfél látogatott Paksra, és a győzelem is hozzájárult ehhez. Öt iskola nevezett eddig, köztük
vidéki intézmény is.” - mondta el Balogh Judit, az MVM Paks ügyvezetője. A 2011-2012-es szezonból
még öt bajnoki mérkőzés lesz a Fehérvári úton, melyeket a diákok és a kísérő pedagógusok ingyen
tekinthetnek meg, a klub vezetése számukra külön szektort biztosít. A klubvezetés célja a labdarúgás megszerettetése a fiatalokkal. „A válogatott mérkőzéseken már van hasonló kezdeményezés,
de ott az ifjú futballistákat lehet a nemzeti meccsekre vinni. Két klubról tudunk, amelyek hasonlóan
hozzánk az iskolákon keresztül népszerűsítenék a focit.” - tette hozzá a klubvezető. A további tervek
között szerepel az is, hogy a zöld-fehér fanatikusok, vagyis az Atomic Strike szurkolói csoport egy-két
buzdító rigmust is megtanít a tanulóknak, így közösen még hangosabban szurkolhatnak kedvenceiknek. A legtöbb diákot megmozgató intézmények jutalma sportszervásárlási utalvány. Nevezni
a helyszínen lehet a mérkőzések napján, bővebb információért a paksifc.hu elérhetőséget keressék.

Faller Gábor

Iparági egykosaras
A III. Villamoseneria-ipari Egykosaras Találkozót az EDF DÉMÁSZ rendezte február 25-én Baján, ahol a frissen kiírt vitsport kupákért folytak a küzdelmek. A szabályok
szerint ötfős (3 férfi és 2 nő) vegyes összetételű csapatok küzdenek egymással egy
kosárpalánk alatt. Korábban azzal magyarázták az alacsony részvételi arányt, hogy
egyes cégcsoportok tevékenységi körük miatt zömmel férfiakat foglalkoztatnak, és
nem tudják kiállítani soraikból a vegyes csapatot. Most először volt rá lehetőség,
hogy nevezhettek csak férfiakból álló csapatokat is. 6 társaságcsoport 7 vegyes és
4 férfi csapata 2 pályán körmérkőzésen döntötte el a helyezések és a kupák sorsát.
A vegyes csapatok között az EDF DÉMÁSZ vívta ki az első helyet. Eredmények a
férfi csapatoknál: 1. MVM Erbe, 2. PA Zrt. I., 3. EDF DÉMÁSZ, 4. PA Zrt. II. Az ebédszünetben csapatonként 1-1 résztvevővel 3 pontos dobóversenyt is rendeztek, melyet
Vörös Ferenc, az MVM Erbe játékosa nyert meg.
Az ünnepélyes, díszvacsorával egybekötött díjkiosztó után összeült a sportági
értekezlet, hogy megalakulhasson a sportbizottság, amely végül az alábbiak szerint
állt fel: Trestyánszki Andor, Mátrai Erőmű (elnök), Részeg Gusztáv, Budapesti Hőerőmű, Balla Péter, EDF DÉMÁSZ, Krausz Attila, Paksi Atomerőmű.
gyulai

Winter Gábor

29. Iparági Sítalálkozó
Már hagyományosan a Mátrai Erőmű Zrt.
rendezi Táléban az iparági sítalálkozókat.
Az időpontválasztás – február 16-19. –
kiválónak bizonyult, mert rég volt ilyen
nagy hó ezen a vidéken. A hó szinte folyamatosan esett, a pályán lánctalpas gépekkel tömörítették. A rendezők egy napot hagytak arra, hogy mindenki formába
lendülhessen, kiismerje a hóviszonyokat.
A rendezvény egyre népszerűbb.
A sportértekezleten véglegesített nevezések alapján számítógéppel sorsolták
ki a rajtszámokat, nemenként és korcsoportonként. A legeredményesebb csapat
Mátrai Erőmű Zrt.
Paks pontjait a Skach házaspár szerezte: Skach Lóránt 29:76-tal 3., felesége
40:86-tal 6. lett korosztályában, a senior
III-ban. A legjobb időket az ifjúságiak futották: Szabó Laura (22:71) és Asztalos
Bence (21:86), mindketten a mátrai erőmű színeiben. Jellemző az erős mezőnyre,
hogy 30 másodpercen belül 120-an teljesítették a távot.
Nagyvállalati kategóriában a Mátrai
Erőmű Zrt. lett az első.
Jövőre a 30. iparági sítalálkozó következik – talán ugyanitt, talán otthon.
Addig is mindenkinek jó felkészülést, jó
egészséget!
gyulai

Gyászközlemények
Kegyelettel őrizzük elhunyt munkatársaink emlékét.

Czimer József
(1949–2012)
Életének 63. évében,
2012. február 27-én elhunyt Czimer József, az
atomerőmű nyugdíjasa.
1949. június 3-án született,
Kiskunmajsán. Az atomerőműbe 1985.
november 1-jén vették fel. A karbantartási igazgatóság villamos karbantartó
osztályán csoportvezetőként dolgozott.
2003. június 3-án vonult nyugállományba. Nyugdíjas kollégánkat 2012. március
2-án a dunaegyházai temetőben helyezték örök nyugalomra.

Erdélyi Zoltán
(1958–2012)
Erdélyi Zoltán munkatársunk 2012.
március 14-én tragikus hirtelenséggel elhunyt, 54 éves volt. Budapesten született
1958. február 25-én. 2004. március 8-ától
a paksi atomerőmű vezérigazgató köz-

vetlen szervezetében, biztonsági főszakértő munkakörben tevékenykedett.
A gyászszertartáson megjelentek 2012. március
24-én, a dunapataji temetőben vettek végső búcsút
munkatársunktól.

Orbán János
(1938–2012)
Orbán Jánost, a paksi
atomerőmű
nyugdíjasát, életének 74. évében,
2012. március 16-án érte
a halál. 1938. október 23án, Kecskeméten született. 1983. április
25-én került az atomerőmű alkalmazásába, a villamos karbantartó osztályon
villamos gépszerelőként dolgozott. 1993.
november 30-a óta volt nyugdíjas. Munkatársunkat 2012. április 2-án a tolnai
temetőben kísérték utolsó útjára.
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Babahírek
Baranyi Andrea vagyok, a pécsi kórházban születtem, 2012. március 2-án. Születésemkor a súlyom
2470 gramm volt, a magasságom 45 centiméter. Jó
kislány vagyok, bár sok időt töltök ébren, amikor nézelődöm, ismerkedek a világgal. Sajnos gyakran fáj
a hasam, ezért sokat sírok, és ilyenkor nem hagyom
pihenni a szüleimet. Édesapám Baranyi Attila, az
üzemviteli igazgatóság radioaktív hulladékkezelési
osztályán csoportvezetőként dolgozik, édesanyám korábban Dunaújvárosban dolgozott, mint környezetmérnök.

A nevem Doma Lilla, a szekszárdi kórházban születtem 2012. február 18-án. Születési súlyom 3040
gramm volt, a magasságom 52 centiméter. A család
második gyermeke vagyok, nővéremet Pannának hívják. Jó kisbaba vagyok, a súlyom szépen gyarapszik.
Sokat alszom, bár Panna szeret hangoskodni mellettem. Édesapám Doma Gábor, az üzemviteli igazgatóság reaktor osztályán dolgozik primerköri gépészként, az édesanyám a Dm Kft. üzletvezető helyettese volt, de nővérem megszületése óta itthon van, és gyermekneveléssel foglalkozik.
Hus Olga Abigél vagyok, Kalocsán születtem 2012.
február 27-én 14 óra 15 perckor, amikor a súlyom
3700 gramm, a magasságom 52 centiméter volt. Nagyon jó kislány vagyok, sokat mosolygok, az éjszakákat végig alszom. Jó az étvágyam, az ételt nagyon tudom követelni, amikor úgy érzem, itt az ideje az evésnek. Élvezem a dajkálást, de a cumit nem szeretem.
Van egy nővérem Laura, aki a tenyerén hordoz. Apa
az 1-2 blokk művezetőjeként dolgozik az üzemviteli igazgatóság reaktor osztályán, anya óvónő a hartai óvodában, jelenleg gyesen van.
Kern Richárd vagyok, Szekszárdon születtem 2012.
március 6-án, 3150 grammal és 52 centiméterrel.
Igaz egy-két héttel korábban örvendeztettem meg
szüleimet érkezésemmel, de jó egészségnek örvendek! Első gyermekként minden pillanatban élvezem
anyukám féltő figyelmét, és a karjaiban mindig megnyugszom, ha fáj a pocakom. Jó étvágyú vagyok, és
sokat alszom, viszont a fürdetésnél és öltözködésnél
megmutatom a hangomat. Apukám Kern Gábor, a karbantartási
igazgatóság digitális rendszerek osztályán dolgozik rendszermérnökként. Anyukám Kern-Mukli Renáta még sokáig itthon lesz velem, de várják vissza a paksi szivacsgyárba, ahol logisztikai és vevőkapcsolati munkatárs.
Nevem Lencsés Lilla, Szekszárdon születtem 2011.
február 20-án. Amikor megszülettem a súlyom 4000
gramm volt, a magasságom 58 centiméter. Nagyon jó
kislány vagyok, legjobban akkor érzem magam, amikor apa és anya karjaiban lehetek. Az apukám Lencsés András, aki sugárvédelmi mérnökként dolgozik
a biztonsági igazgatóság környezetellenőrző laboratóriumában, az anyukám a GEA EGI Energiagazdál
kodási Zrt. menedzserasszisztense volt, mielőtt megszülettem.
Szili Emília vagyok, 2012. március 8-án jöttem világra a szekszárdi kórházban. Súlyom 3850 gramm, a
magasságom 57 centiméter volt. Nagyon jó kisbaba
vagyok, jó a kedvem, sokat mosolygok. Sírni csak
akkor szoktam, amikor fáj a pocim, vagy azonnal
enni szeretnék. Apáék azt mondják „a szemük fénye
vagyok”. Édesapám Szili János, aki a karbantartási
igazgatóság digitális rendszerek osztályán műszerész munkakörben dolgozik, édesanyám Mosonyi Judit, aki születésemtől itthon van velem.
A nevem Zelfel Zsombor, Szekszárdon születtem
2012. február 22-én 22 óra 10 perckor. Születésemkor
a súlyom 3670 gramm volt, a magasságom 57 centiméter. A család minden tagja - apukám, anyukám és
nővérem, akit Virágnak hívnak - nagyon várta, hogy
megszülessek. Ezt meg is hálálom, mert nagyon jó
kisfiú vagyok, sokat nevetek, kiegyensúlyozottan telnek napjaink. Apukám Zelfel Tamás, az üzemviteli
igazgatóságon átrakógép operátor a nukleáris fűtőanyag üzemnél,
anyukám az Erbénél dolgozik.
LILI

Budai-hegység túra
2012. március 17-én, szombaton az ASE
Természetjáró szakosztálya és a Demeter
Egyesület első tavaszi túrájának célpontja a
Budai-hegység volt. A zsúfolásig megtelt autóbuszból kiszállva túránkat Nagykovácsi központjából indítottuk, a helyi cukrászdától. A
szerelvények igazítása után indultunk a Homok-hegy, Fekete-hegy irányába. Kétórás sétát követően értük el a Csergezán Pál kilátót.
Az új, lenyűgözően szép formájú kilátó a Budai-hegység legmagasabb pontján, az 559 m-es
Nagy-Kopaszon található. A Páty, Nagykovácsi
és Telki hármas határán emelkedő kilátó felső szintje 18 méter magas. A 100 lépcsőfokon
elérhető magasságból egyedülálló körpanoráma tárul a látogatók szeme elé. Tiszta időben
a főváros 100 kilométeres környezetét belátni,
a Mátrától a Pilisen és a Zsámbéki-medencén át a Velencei-hegységig. Az esztergomi
bazilika akár felhős időben is szabad szemmel látható. A jól azonosítható látnivalók irányát a kilátószinten ábrák és feliratok jelzik.
A kilátó névadója a híres természet- és vadászfestő Csergezán Pál, aki számos képen örökítette meg a környék élővilágát.
Az 1990-es években elhunyt művész sírja
a közeli Anna-laknál az erdőben található.
A kilátó beton alapon nyugszik, szerkezete a
kültéri viszonyoknak leginkább megfelelő vörösfenyőből készült. A hannoveri világkiállítás
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magyar pavilonját is jegyző tervezők különleges lécborítást alkalmaztak. Ez lehetővé teszi
a szabad kilátást, ugyanakkor tériszony nélkül
lehet feljutni a kilátószintre. A tágas pihenők
nagyobb csoportok látogatására is alkalmasak,
egyszerre 150 fő tartózkodhat a kilátóban. A
földszinti beton alapzatot graffiti-álló festékkel
festették.
Tovább haladva, koradélután Budakeszibe
érkeztünk. Itt a vadasparkot tekintettük meg.
A vadaspark története 1979-ben, a „nemzetközi gyermekévben”, kezdődött, amikor ünnepség keretében a nagyközönség használatba vehette. Az első években a kiterjedt fiatal
erdőkben sikerült állandósítani a szabadon
is megtekinthető nagyvadfajok mennyiségét.
Megtalálható a gímszarvas, a dámvad, az őz,
és néhány muflon, vaddisznó, medve él a területen. Az évi százezres látogatói létszám
különféle fejlesztések elvégzésére sarkallták a
vadasparkot. A szomszédságban, a vadaspark
egykori fejlesztési területeként számon tartott
Júlia-majorban 1991-ben kirándulóközpont
kiépítésébe kezdtek, erdészeti szervezésben
és irányítással. A fejlesztési terület ezt követően, 1993-tól a ma is működő Sztrilich Pál
Cserkészpark használatába került. 1992-ben
a vadaspark területe és közvetlen irányítása a
Budapesti Erdészethez került.

Wollner Pál

Reform Főzőklub közgyűlés

Eredményes, tevékeny évet zárt 2011-ben a paksi Reform Főzőklub Egyesület – hangzott el az
évi szokásos közgyűlésen.
Az elmúlt év során hét klubfoglalkozás keretében ismerkedtek a különböző ételek készítésének fortélyaival. Volt vega-nap, ahol
vendégek is részt vehettek a rendezvényen, és
volt olasz ételbemutató is. Négy alkalommal
szerveztek kihelyezett programot városi rendezvényhez kapcsolódóan. Így jelen voltak
a Duna-parti évadnyitón, a Siller
Fesztiválon, a Gastroblues Fesztiválon és decemberben az Adventi
udvarban. A fentieken túl kiemelkedő programként említhető az év
elején lezajlott gyermek főzőiskola,
valamint a Márton-napi rendezvény, ahol a szponzoraikat is vendégül látták.
Az önkormányzat felkérésére
részt vettek még a megyei települések főzőversenyén is, Fadd-Domboriban. Ősszel négynapos prágai

kiránduláson a cseh ételekkel is megismerkedtek.
Hasonlóan tartalmas programot szeretnének megvalósítani a 2012-es évben, hangsúlyozva az egészséges táplálkozás követelményeit, már a nyersanyagok beszerzése
folyamán is. A közgyűlést követő délután természetesen közös főzéssel és étkezéssel telt.
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Bedécs Levente a nevem, Szekszárdon születtem
2012. február 18-án, 3430 grammal és 53 centiméterrel. Szüleim első gyermeke vagyok, ezért óriási
élmény volt számukra, amikor először a kezükben
tarthattak, és az óta is rengeteg örömöt okozok nekik. Nagyon jól érzem magam, amikor anya vagy apa
karjaiban lehetek. Nagyon jó kisbaba vagyok, jó az
étvágyam, szeretek fürdeni, és az éjszakát általában
végigalszom. Napközben igen aktív vagyok, nagyon szeretek kint
lenni a levegőn. Apa Bedécs Mihály, aki gépészként dolgozik az
üzemviteli igazgatóság külső technológiai osztályán, anya megszületésem előtt az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. paksi üzletében
dolgozott boltvezető-helyettesként.

