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Közel százezren
látogatták
A Magyar Villamos Művek Zrt. tájékoztató
kamionja 2009 ősze óta járja útjait, állomásozik településeken és információkkal
szolgál a lakosságnak. Eddigi körútjai során közel százezer látogatót fogadott. Az
alábbiakban a kamion történetéről, működéséről, eredményeiről adunk összefoglalót.

2012. február

Sikeres évet zárt a paksi atomerőmű
Idei évindító országos sajtótájékoztatóját 2012. január 30-án, Budapesten az MTA
székházában tartotta a Paksi Atomerőmű Zrt. A rendezvényen Mittler István, a PA
Zrt. kommunikációs igazgatója köszöntötte a média képviselőit, majd Baji Csaba,
a PA Zrt. igazgatóságának elnöke, az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója és Hamvas
István, a PA Zrt. vezérigazgatója adott ismertetést a múlt év eredményeiről és az idei
célkitűzésekről.

fotó: Beregnyei Miklós

Előzmények:

Baji Csaba elnök-vezérigazgató nagyon
sikeresnek értékelte a paksi atomerőmű
elmúlt évét. Mint mondta, az atomerőműnél az utóbbi néhány év alapján egy
olyan tendencia figyelhető meg, ami termelési eredményekben, sikerekben mérhető. Az erőmű menedzsmentje és munkavállalói jó jövőképet ígérnek.
A paksi atomerőmű továbbra is az
energiaellátás meghatározó és legolcsóbb egysége, és ahogy az MVM-re
is jellemző, kiemelkedően sikeres évet
zárt. Hazánk legtisztább és legolcsóbb
erőműveként 15 685 GWh villamos energiát termelt, a hazai energiatermeléshez
43,25%-kal járult hozzá. Az 1 kWh-ra
jutó villamosenergia-árbevétele 11,66
Ft. Az atomerőmű rendkívül hatékonyan
működött az 2011-es évben, hisz átlagos

teljesítmény-kihasználási tényezője közel 90%-os volt. A termelési és gazdasági
sikereket itt egy olyan felelős, a biztonság iránt elkötelezett menedzsment és
munkavállalói kör biztosítja, amely kiemelt prioritással kezeli a működés biztonságát, illetve a követelményrendszer
teljesítését.
A múlt év eseményei között jelentős
súllyal bírt a Célzott biztonsági felülvizsgálat, melynek az atomerőmű kiválóan
megfelelt. A világ legbiztonságosabb
atomerőműveinek nemzetközi összehasonlításában a paksi atomerőműnek
mind a négy blokkja kiemelkedő helyen
áll. Az üzemidő-hosszabbítási engedélykérelem beadása a hatóságnak szintén a
tavalyi évben történt. Az üzemidő-hoszszabbítás hosszútávon szavatolja az el-

A kamionon tájékoztató munkatársak fogadják a szervezett csoportokat és az egyéni
látogatókat. Rövid bevezetőben ismertetik
a kiállítás célját, anyagát, kihangsúlyozva az
atomerőmű szerepét a hazai villamosenergia-termelésben, a környezetkímélő technológiát, az atomenergia pozitív hazai megítélését,
a bővítés célját, annak feladatait és a bővítés
gazdaságra és társadalomra gyakorolt pozitív
hatásait.
folytatás a harmadik oldalon
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Működés, bemutatás:
A kamion első évében 22 darab, kihúzható
rolókra nyomtatott információ segítségével
7 témakörben vált lehetővé az atomerőmű
működésének és a bővítés kérdéskörének a
bemutatása.
A sikeres fogadtatásnak köszönhetően
az MVM Zrt. és a PA Zrt. vezetése úgy döntött, hogy az első körút tapasztalataira építve, egy megújított, több interaktív elemmel
gazdagított kamion folytassa a tájékoztató
kampányt.

folytatás a következő oldalon

Két évtizednyi együttműködés

fotó: Lovásziné Anna

Az Országgyűlés 2009. március 30-án 95,4%os arányban hozzájárult az új atomerőművi
blokk(ok) létesítésének előkészítését szolgáló tevékenység megkezdéséhez. Ezt követően a tulajdonos Magyar Villamos Művek
Zrt. létrehozta a Lévai-projektet, amelynek
célja elvégezni azokat a feladatokat, amelyek
révén az országgyűlési határozatban foglaltaknak megfelelően eljuthatunk a bővítés
megkezdéséhez.
Az MVM célja, hogy a fenti terveihez a
társadalom többségét maga mögött tudja
támogatóként. Ehhez elengedhetetlen a lakosság megfelelő szintű tájékoztatása. Ezt
a célt szolgálja az MVM által útjára indított
tájékoztató kamion is. Feladata a személyes
találkozás lehetőségét kihasználva a lakosság tájékoztatása, valamint a tájékoztatáson
túl lehetőséget is teremt a lakosságban felmerült kérdések megválaszolására, interaktív
párbeszéd megvalósítására. További célja,
hogy az atomerőmű bővítésével kapcsolatos
információkat az érintett célközönség közvetlen lakókörnyezetébe vigye, bemutassa
az atomerőmű biztonságos működését, valamint a magyar gazdaságra, társadalomra
és környezetvédelemre gyakorolt jótékony
hatásait.

látásbiztonságot, a tiszta és olcsó villamosenergia-termelést.
Az idei év legfontosabb célkitűzéseként
Baji Csaba elnök-vezérigazgató továbbra is
a blokkok biztonságos üzemeltetését jelölte meg. Jelentős eseményként említette az
atomerőműben hamarosan sorra kerülő
nemzetközi WANO partneri vizsgálatot.
Értékelése végén hangsúlyozta, hogy a
paksi atomerőmű sikeres évet zárt és sikeres évet nyitott, és minden külső és belső
erőforrás rendelkezésére áll, hogy ez a siker tartós legyen.
Hamvas István vezérigazgató a paksi
atomerőmű második legjobb évének minősítette a 2011-es évet a termelési eredmények tekintetében. Az atomerőmű betöltötte stratégiai fontosságú szerepét az
ország villamosenergia-ellátásának biztosításában, ahol szerepe nagy és több évtizede stabil.
A hazai villamosenergia-termelés
kapcsán kiemelte az erőmű jelentős termelési eredményét. Megemlítette, hogy
miközben enyhén nőtt a hazai villamosenergia-igény, a hazai energiatermelésben
– közel ugyanolyan termelési értékkel – az
atomerőmű magasabb részarányt képviselt.
Kiemelkedő eredményt mutatott a teljesítmény-kihasználási tényező alakulása
is. A múlt évben 89,53 %-os volt a rendelkezésre állási mutató. Ez az érték nem
lehet 100 %, hiszen minden évben a blokkok üzemanyag-átrakását karbantartás is
követi. A tavalyi évben a főjavítások 158,7
napot vettek igénybe. Az üzemidő-hoszszabbítás érdekében nagyon sok átalakítást, változtatást kellett kiváló minőségben, határidőre elvégezni.

A beköszöntött új év elején, január
6-án ülésezett a Társadalmi Ellenőrző
és Területfejlesztési Társulás (TEIT)
Balatonfüreden. Értékelték az elmúlt
év utolsó negyedévét, majd meghatározták az előttük álló év fontosabb
stratégiai feladatait. A 2012-es év terveihez fontos szempontokat hallhattak
Hamvas István vezérigazgatótól, aki

részletes tájékoztatást adott az atomerőmű előtt álló feladatokról. A Társulás 1992. június 30-án alakult meg
Dunaszentgyörgyön. A két évtizednyi
tevékenység nagyban hozzájárult a
lakosság atomerőművel kapcsolatos
ismereteinek bővüléséhez, valamint
az atomerőmű pozitív társadalmi
beágyazódásához.
-beri-
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folytatás az előző oldalról

Sikeres évet zárt a paksi atomerőmű
vább folytatódik. A szakemberek tervezik az olyan műszaki megoldások megvalósítását, melyekkel akár a rendkívül
kis valószínűségű hatásokkal szemben is növelhetik a tartalékokat, tovább fokozhatják az atomerőmű védettségét. A
felülvizsgálat eredményeként elmondható, hogy azonnali
intézkedésre nincs szükség a paksi atomerőműben.
Az üzemidő-hosszabbítás tekintetében legfontosabb állomásához érkezett a tíz éve elkezdődött előkészítő munka.
Az erőmű az 1. blokk tervezett üzemidőn túli üzemeltetéséhez szükséges
dokumentációt és engedélykérelmét
2011. december 5-én jóváhagyásra benyújtotta az Országos Atomenergia-hivatal Nukleáris Biztonsági
Igazgatóságához. Az üzemidő-hoszszabbítási munkában a Nemzetközi
Atomenergia Ügynökség támogató
projektje segédkezett, ami egyben egy
független kontrollt is jelentett.
Hamvas István vezérigazgató nagy
hangsúlyt helyezett a társadalmi elfogadottságra. Mint mondta, a nyitottság az erőmű tájékoztatáspolitikájában a legfontosabb
helyen áll. Mindent megtesznek annak érdekében, hogy a
társadalom széles rétege és a politikai körök valós információt kapjanak az atomerőműről. Az erőmű Tájékoztató és Látogatóközpontja 30 ezer látogatót fogadott a múlt

évben. Számos olyan szervezet is vendégeskedett itt, mint
a Fenntartható Fejlődés Bizottsága, a Gazdasági és Informatikai Bizottság, a Nemzetbiztonsági Bizottság, és az
atomerőműben tárgyaltak az Aarhusi Egyezmény magyarországi alkalmazásáról az energetikai és környezetvédelmi
szakemberek. Az atomerőmű a nyitottságot kötelezettségének tekinti, és a társadalom visszaigazolja tevékenységét.
A közvélemény-kutatási eredmények alapján 2011-ben a
paksi atomerőmű elfogadottsága 73%-os volt.
2012-re nézve nagyon fontos és alapvető feladat, hogy
az atomerőmű megfeleljen a hazai villamosenergia-ellátásban betöltött stratégiai szerepének. A biztonságos és gazdaságos termelés érdekében fontos, hogy az atomerőmű
személyzete elkötelezetten, biztonságtudatosan dolgozzon, üzemeltesse az erőművet. A tapasztalatok nemzetközi összehasonlítására ad lehetőséget az Atomerőműveket
Üzemeltetők Világszövetségének, a WANO-nak az idén a
paksi atomerőműben végzendő felülvizsgálata. Továbbra is
fontos feladat a termelés versenyképességének biztosítása,
a gazdasági stabilitás, az önköltség csökkentése. Az erőmű
jövőbeli céljainak középpontjában az üzemidő-hosszabbítás végrehajtásának folytatása és a 2. blokki üzemeltetési
engedélykérelem benyújtására való felkészülés áll.
A tájékoztató további részében a sajtó képviselői választ kaptak kérdéseikre, és lehetőségük nyílt interjúk készítésére.
Lovásziné Anna

Magyarország
atombiztos

Új vezérigazgató
a Vértesi Erőmű Zrt. élén

Kovács Pál az NFM
új államtitkára

A világ első „atombiztonsági” rangsorában hazánk a
második, Ausztrália az első, Észak-Korea az utolsó.

A Vértesi Erőmű Zrt. 2010 májusában kinevezett vezetése
sikerrel végrehajtotta feladatát, megnyugtatóan rendezte
a társaság adósságállományát és a munkavállalók jövőjét. Az erőműtársaság működése a sikeres válságkezelés
után visszatérhet a normál
üzleti folyamatokba, ezért
a Vértesi Erőmű közgyűlése
elismerte és megköszönte
a válságmenedzserek munkáját, és új, több évtizedes
villamosenergia-ipari tapasztalattal rendelkező vezetőt
nevezett ki. A társaság vezérigazgatója 2012. január 7-től
Kovács András Zoltán lett.

Kovács Pált nevezte ki Schmitt Pál államfő a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) klíma- és energiaügyekért felelős államtitkárává.
A február elsején hivatalba lépő államtitkár elmondta: nem lesz lényeges változás az energiapolitikában, „megyünk tovább a megkezdett úton”.
Kovács Pál 2010 óta az NFM energiaügyekért felelős helyettes államtitkára volt. Korábban a paksi
atomerőműben is dolgozott. Évekig atomenergetikai
szakértőként tevékenykedett a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési
Szervezet, az OECD atomenergiával
foglalkozó
ügynökségénél,
majd
2009-től
a
szaktárca
energiagazdálkodási
és
szabályozási főosztályán
látta el feladatát.

fotó: Beregnyei Miklós

Egy tekintélyes amerikai szervezet elkészítette a világ
első „atombiztonsági” rangsorát. Magyarország az előkelő
második helyet fogalja el a listán, amely a hasadó anyagok
tárolásának biztonságossága szerint állítja sorrendbe a világ országait.
Az atomfenyegetések elemzésével foglalkozó washingtoni székhelyű intézet, az NTI (Nuclear Thereat Initiative)
szakértői a világ szinte összes országát megvizsgálták, s
ezek közül kiemelten kezeltek harminckét olyan országot,
ahol legalább egy kilogramm, atomfegyver előállítására is
alkalmas, magasan dúsított uránt vagy plutóniumot tárolnak.
Öt kritériumot állítottak fel: egyebek mellett a tárolt
hasadóanyagok mennyiségét, az atomtárolók védelmét és
hozzáférhetőségét, a nemzetközi előírások betartását és az
átláthatóságot, a politikai stabilitást és a korrupciót vették
figyelembe, illetve azt, hogy az adott országban vannak-e
olyan csoportok, amelyek ilyen anyagokra akarnak szert
tenni. (…)
Az intézet egy indexet állított fel, hogy rangsorolja az
országokat a hasadóanyagok tárolásának biztonságossága
szerint. A rangsor élén Ausztrália áll 94 ponttal (100 a legmagasabb pontszám), s őt követi Magyarország 89 ponttal, majd utána Csehország (87) következik.
A listát Észak-Korea zárja 37 ponttal, az ország az átláthatóság és a nemzetközi előírásoknak való megfelelés
hiánya miatt került a rangsor végére. Pakisztán 41-es mutatószámmal rendelkezik a politikai instabilitás, a fegyveres csoportok jelenléte, a korrupció és a sok tároló létesítmény okán. Előtte Irán (46), Vietnam (48) és India (49)
szerepel a listán.
Az öt „hivatalos” atomnagyhatalom a rangsor közepe táján helyezkedik el, elsősorban a készletek nagysága
miatt, illetve Kína és Oroszország indexét a korrupció is
rontotta. Nagy-Britannia a tizedik helyen áll 79-es mutatószámmal, az Egyesült Államok a tizenharmadik, 78-as
indexszel. Franciaország a tizenkilencedik (73), Oroszország a huszonnegyedik (65), Kína pedig a huszonhetedik
(52) az NTI rangsorában.
Forrás: MTI

Az atomerőműben
tartották ülésüket

A Magyar Kultúra Napja
alkalmából
fotó: Bodajki Ákos

felülvizsgálattal kapcsolatban Hamvas István vezérigazgató
elmondta, hogy a vizsgálat eredményei szerint az atomerőmű blokkjai megfelelnek a hatóságok követelményeinek. Amióta az erőművet üzembe helyezték, sorra tették
a biztonságnövelő intézkedéseket, melyek végrehajtása to-

A paksi atomerőműben tartotta kihelyezett ülését
2012. január 26-án a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség. Az ülést követően a szövetség elnöke, Kovács Pál, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
energetikáért felelős helyettes államtitkára (2012.
február 1-től államtitkár) kíséretében látogatást tettek az erőmű Tájékoztató és Látogatóközpontjában,
valamint az üzemi területen.

fotó: Bodajki Ákos

A biztonsági mutatók is kedvezően alakultak, melyeket a
nemzetközi gyakorlat mutatórendszere alapján határoztak
meg. A biztonságot érintő, a hatóság felé jelentésköteles
események száma az előzőekhez képest alacsony, összesen
24 volt. Az INES, azaz a Nemzetközi Nukleáris Esemény
Skála alapján 0-nál nagyobb besorolású esemény tavaly és
tavaly előtt sem történt.
A 2011-es év komoly feladatát jelentő Célzott biztonsági

Hamvas István vezérigazgatónak ajándékozott egy alkotást
január 18-án Decsi-Kiss János, aki a Magyar Kultúra Napja
alkalmából ily módon köszönte meg a PA Zrt.-nek, hogy az elmúlt években a cég támogatta a „Kultúra, környezetvédelem,
kommunikáció” elnevezésű tábort.
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folytatás az első oldalról

Közel százezren látogatták

A tárlat központi helyén található irányítópult újabb aktivitásra serkenti a látogatókat. Érintőképernyő segítségével a
vállalkozó szellemű vendégek szabályozhatják a négy paksi reaktorblokk teljesítményét, amelynek hatására egy hazánkat
ábrázoló térképen felgyulladnak, illetve kialszanak a fények, ezzel jelezve az
atomerőmű meghatározó szerepét a hazai
ellátásban. A pult egy másik képernyőjén
a látogatók leolvashatják, hogyan változ-

na Magyarország légszennyezettsége, ha
a paksi blokkok teljesítményét csökkentenék és a kieső kapacitást hagyományos
erőművekkel pótolnák.
A fentieken túl két további eszköz teszi

mozgalmassá a kiállítást. Az energiatermelő kerékpár segítségével a vendégeknek lehetőségük van virtuálisan áramot
termelni, amelynek segítségével különböző háztartási berendezések (kislámpa,
turmixgép, porszívó, vasaló) működését
tudják grafikonon megjeleníteni.
Az érmepréselő géppel a látogatók
ötforintos érméből saját emlékérmét készíthetnek 4 minta közül választva.
A kiállítás végén a látogatók a tesztgépeken futó kérdéssorok megválaszolásával ellenőrizhetik frissen szerzett
tudásukat. Hibátlan megfejtés esetén a
tájékoztató munkatárs ajándékot ad át a
megfejtőnek.
A tájékoztató munkatárs a látogatás
végén válaszol a felmerült kérdésekre, valamint felhívja a vendégek figyelmét az
elvihető információs anyagokra, illetve az
atomerőmű honlapjára.

2009
2010
2011
Összesen

Csongrád, Somogy, Zala, Vas, Veszprém
megye ötezer főnél nagyobb lélekszámú
településeit kereste fel a kamion. A felsoroltakon túl Fejér, Győr-Moson-Sopron,
Komárom-Esztergom és Borsod-Abaúj-Zemplén megye néhány településére
jutott el a kiállítás.
Az MVM Zrt. kezdeményezésére 2011
nyarán egy szűkített tematikájú, az atomés a megújuló energiákat bemutató kiállítás jutott el hazánk legnagyobb könnyűzenei fesztiváljaira (VOLT fesztivál, Balaton
Sound, Sziget fesztivál).
A tájékoztató kamion harmadik körútja 2011 októberében vette kezdetét, és
a tervek szerint 2012 júniusáig tart. Ezen
időszak alatt Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Pest, Nógrád megye nagyobb településeit, valamint Budapestet
látogatja meg a kamion.
A tájékoztató kamion tervezett negyedik körútja 2012 ősze és 2013 nyara
közé esik majd, melynek során a látogatók Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén,
Szabolcs-Szatmár-Bereg,
Hajdú-Bihar,
Jász-Nagykun-Szolnok és Békés megye
nagyobb településein tekinthetik meg a
kiállítást.

Települések
száma

Napok
száma

Csoportos
látogató

Egyéni
látogató

Összesen

35
100
78
213

55
174
141
370

5.469 fő
23.718 fő
27.781 fő
56.968 fő

2.722 fő
25.228 fő
13.630 fő
41.580 fő

8.191 fő
48.946 fő
41.411 fő
98.548 fő

ós Társulás (TEIT), ezt követően az atomerőmű 30 km-es körzetén belüli, végül az
Információs Tájékoztató Társulás (ITT)
településeit kereste fel.
A második körút során (2010 augusztus –
2011 május) Tolna, Baranya, Bács-Kiskun,

Napi átlag

149 fő
281 fő
294 fő
266 fő

A tájékoztató kamion eddig 213 településen járt, a látogatási napok száma 370
volt. A kiállítást 2011 végéig 98.548 látogató tekintette meg.
Kern Dóra

Fiatalok a Nukleáris Energetikáért

Múzeumavatás márciusban
kértünk. A hatalmas előkészítő munkákat
látva, az országos szervek jóváhagyták kérelmünket, és 2010. december 9-én aláírásra
került az Atomenergetikai Múzeum mint országos szakmúzeum működési engedélye.

fotó: Bodajki Ákos

Az atomerőmű építésével és üzemeltetésével kapcsolatos emlékek gyűjtését 1992-ben
kezdtük el, az akkori Tájékoztatási Iroda égisze alatt. A Tájékoztató és Látogatóközpont
(TLK) 1995-ös megnyitásával egy időben
született elhatározás az üzemtörténeti gyűjtemény múzeumi
rangra emeléséről. A több éves
előkészítő munkák után 1999ben kapott múzeumi működési
engedélyt a TLK
üzemtör téneti
gyűjteménye. A
működési engedély az atomerőmű 30 km-es körzetére biztosította a gyűjtőköri tevékenységet. A legnagyobb probléma az volt , hogy nem tudtuk a
nyilvánosság elé tárni az összegyűjtött tárgyi
emlékeket. Ennek az állapotnak a megváltoztatására 2007-ben született döntés, a 306-os
raktár átalakítási engedélyének megadásával. Az épület átalakítási munkálatainak
megkezdésével párhuzamosan gyűjtőköri
bővítést és országos szakmúzeumi státuszt

Helyszínek:
A kamion első nagy körútja során (2009
október – 2010 május) a hazai nukleáris
létesítmények környezetébe, valamint a
hulladéktároló-helyek kutatásában érintett településkörbe látogatott el. Ennek keretében a Nyugat-mecseki
Társadalmi Információs
Társulás (NyMTIT), a
Társadalmi Ellenőrző
és Tájékoztató Társulás
(TETT), a Társadalmi
Ellenőrző és Informáci-

fotó: Beregnyei Miklós

A rövid bevezetés után a kiállítótérben
filmvetítés fogadja a látogatókat, akik két
filmen keresztül, látványos képi elemek
felhasználásával betekintést nyerhetnek
Paksról, az atomerőműről, annak jelenlegi
működéséről és lehetséges jövőjéről.
Ezt követően a látogatók önállóan szerezhetnek további információkat interaktív, érintőképernyős panelek segítségével:
r az első panelen a világ működő
atomerőműveinek földrajzi elhelyezkedését tekinthetik meg, lekérhetik
az egyes telephelyek termelési adatait,
r a második panelen a paksi atomerőmű és hazánk villamosenergia-termelését bemutató, valamint egyéb,
az energiatermeléssel és -fogyasztással kapcsolatos látványos grafikonokon keresztül a vendégek betekintést
nyerhetnek Magyarország jelenlegi
energiahelyzetébe,
r a harmadik panelen a kiállítás első
évében szereplő 22 információs tábla fut, virtuális elemekkel gazdagítva,
r a negyedik panelen található multimédiás természetfotó-kiállítás témakörök szerint (védett növények, emlősök, madarak stb.) jeleníti meg az
atomerőmű természeti környezetét.

A múzeumban 2011. szeptember 2-án fogadtunk először látogatókat, mégpedig az
atomerőmű nyugdíjasait. Az országos megnyitót az 1. blokk indításának 30. évfordulójának évére tettük, 2012. március 7-re, amely
egyben tavaszköszöntő rendezvényünk is. Az
ünnepség díszvendége Pálinkás József, az
MTA elnöke lesz. Erre az ünnepségre készülünk most egyre nagyobb izgalommal.
Beregnyei Miklós

Szakmai hétvégét tartanak

A Magyar Nukleáris Társaság ( MNT) ifjúsági szakcsoportja, a FINE ( Fiatalok a Nukleáris Energetikáért) 2012. február 25-26-án, Dunaújvárosban tartja a szokásos év eleji szakmai találkozóját. A rendezvény hagyományosan a
nukleáris szakma érdekes, aktuális témáiból kínál előadásokat másfél napon
keresztül. Ugyanakkor lehetőséget nyújt az éves tervek, programok áttekintésére, valamint kötetlen körülmények közötti beszélgetésre is.
A program még szervezés alatt. Némi ízelítő, az előadások témáiból:
r Fukushimai baleset
r Súlyos baleset kezelési átalakítások az 1. blokkon
r Cbf projekt (stresszteszt)
r Új kutatóreaktor építésének lehetőségei
r Atomenergia világszerte – nemzetközi kitekintés
r FINE: előző évi események, élménybeszámolók
A részvétel/ellátás/szállás 35 év alattiaknak és MNT tagoknak ingyenes. Érdeklődni, jelentkezni a paksi.fine@gmail.com címen lehet.
A szakmai hétvégén való részvételen túl szívesen látja tagjai sorában az
atomenergetika perspektivikus kérdései iránt érdeklődő, a fiatal közösségre,
a jó hangulatú együttlétre nyitott ifjú nukleáris szakembereket a szervező bizottság és a FINE vezetősége!
háttér: http://www.nuki.hu és http://nukleraj.blog.hu
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Az üzemidő-hosszabbításról
1. rész

fotó: Vincze Bálint

Mostani és következő két számunkban helyt adunk az atomerőmű
üzemidő-hosszabbításával foglalkozó írásnak

A PAKSI ATOMERŐMŰ
VVER-440/213 TÍPUSÚ
BLOKKJAI ÜZEMIDEJÉNEK
MEGHOSSZABBÍTÁSA
A cikk bemutatja a paksi atomerőmű 1.
blokkja üzemidő-hosszabbításának engedélykérelmét megalapozó felülvizsgálatokat
és elemzéseket, annak műszaki tartalmát és
terjedelmét. A cikk demonstrálja a jogszabályban megkövetelt biztonságos üzemeltethetőség feltételeinek meglétét.

BEVEZETÉS
A paksi atomerőmű négy, VVER-440/213
blokkjának – eredetileg 30 üzemévre érvényes – üzemeltetési engedélye a végéhez
közelít. A 2000-ben készített részletes megvalósíthatósági tanulmány szerint lehetőség
van az üzemidő további 20 évvel történő
meghosszabbítására, mivel – köszönhetően
az üzemeltetési és karbantartási gyakorlat-

nak, a szerkezetek és rendszerelemek robosztus konstrukciójának,
illetve a számos felújításnak és biztonságnövelő intézkedésnek – az
erőmű állapota lehetővé teszi a további biztonságos üzemelést.
A paksi atomerőmű üzemidő-hosszabbításának előkészítése
– beszámítva a tárgyban az 1992ben publikált első, elvi jelentőségű
dolgozatot – csaknem két évtizedes
történet. 1999-ben az Paksi Atomerőmű Zrt. közgyűlése megbízta a
cégvezetést, hogy dolgozza ki az
atomerőmű működésének középtávú stratégiáját, beleértve az üzemidő-hosszabbítás műszaki-gazdasági működési és jogi feltételeinek értékelését.
A tervezett élettartamon túli üzemeltetés
mint stratégiai cél megvalósíthatóságát a
Társaság a Villamosenergiaipari Kutató Intézet Rt. és Ernst&Young Kft. közreműködésével megvizsgálta, és megállapította, hogy az
üzemidő-hosszabbításnak nincsen műszaki
vagy biztonsági akadálya, üzleti szempontból pedig megalapozott és messzemenően
nyereséges vállalkozás. 2001-ben a Magyar
Villamos Művek (MVM) Zrt. igazgatósága,
majd a Paksi Atomerőmű Zrt. (PA Zrt.) közgyűlése elfogadta a társaság jövőképét,
amelynek két fő eleme a teljesítménynövelés és a blokkok tervezett élettartamon túli
üzemeltetése lett. A célok megvalósításának
előkészítésére a társaság egy projektet indított, lévén a feladat műszaki és jogi szempontból egyaránt úttörő jellegű, előzmények nélküli volt. Ez alapozta meg a társaság,
illetve a tulajdonos végleges stratégiai döntését a tervezett élettartamon túli üzemeltetés és a teljesítmény növelés megvalósítása
tárgyában, 2003-ban. A közelmúltban a

reaktorok hőteljesítményének 8%-os növelésével a nettó villamos teljesítmény 440
MW-ról 500 MW-ra nőtt, így tovább erősödtek az erőmű piaci pozíciói, és nőtt versenyképessége is, ami a hosszú távú üzemeltetés
gazdasági ésszerűségét is alátámasztja.
Az üzemidő-hosszabbítás előkészítése
több szálon futott. Egyik első lépésként,
2003-ban a PA Zrt. elindította az üzemidő-hosszabbítás környezetvédelmi engedélyeztetési eljárását a 20/2001. Kormányrendelet előírásai szerint. Az előzetes környezeti
hatástanulmányt elbírálva 2005-ben a hatóság kiadta a részletes hatástanulmány készítését előíró határozatát. 2006-ban elkészült
a paksi atomerőmű üzemidő-hosszabbítása
környezeti hatástanulmánya, amely megállapította, hogy az üzemidő-hosszabbítás
környezetvédelmi szempontból megvalósítható. 2006-ban lezajlottak a közmeghallgatások: Pakson a hatósági, míg Kalocsán
önkormányzati közmeghallgatás történt.
Jóllehet az üzemidő-hosszabbítás nem
eredményez jelentős mértékű országhatáron átterjedő hatást, az Espoo-i Egyezmény
alapján Ausztria, Horvátország és Románia
részt vett az engedélyeztetési folyamatban.
Mindhárom ország képviselőivel konzultációkra került sor, szervezett közviták zajlottak, amelyek sikeresen zárultak. 2006-ban
a hatóság kiadta az erőmű 20 évvel történő
továbbüzemelésére vonatkozó környezetvédelmi engedélyt. A határozat ellen az eljárásban ügyfélnek minősülő Energia Klub
Környezetvédelmi Egyesület fellebbezést
nyújtott be. A fellebbezés nyomán született
másodfokú határozat jóváhagyta a kiadott
engedélyt. Ez ellen az Energia Klub keresetben bírósághoz fordult, kérve a másodfokú határozat hatályon kívül helyezését. A
bíróság elutasította a keresetet, így az eljá-

rás eredményeként a PA Zrt. érvényes környezetvédelmi engedéllyel rendelkezik az
üzemidő-hosszabbítás végrehajtására.
A 89/2005. Kormányrendelettel kiadott
Nukleáris Biztonsági Szabályzatok, illetve
az ehhez kapcsolódó útmutatók megadták
a követelményeket és a jogi kereteket az
üzemidő-hosszabbítás engedélyezéséhez.
2008-ban a követelményeknek megfelelően a PA Zrt. elkészítette és az Országos
Atomenergia-hivatalhoz benyújtotta a paksi atomerőmű 1-4. blokkjaira a tervezett
üzemidőt 20 évvel meghaladó üzemeltethetőség feltételeinek megteremtésére irányuló programot, amelyet a hatóság 2009-ben
határozatban rögzített feltételekkel elfogadott, s a PA Zrt. megkezdte az programban
előirányzott feladatok végrehajtását. Ennek
eredményeként 2011-ben az 1. blokkra a PA
Zrt. elkészítette a nukleáris engedélykérelem dokumentációját a 118/2011. (VII. 11.)
számú Kormányrendelet rendelkezései szerint, és jóváhagyásra benyújtotta az Országos Atomenergia Hivatalhoz.
Az üzemidő-hosszabbítás előkészítését
országos érdeklődés kísérte. A felmérések
egyértelmű társadalmi támogatást igazoltak, amelynek legszebb példája az Országgyűlés 2005-ben hozott határozata,
amelyben támogatja a paksi atomerőmű
üzemidő-hosszabbítását.
A jelen dolgozatban bemutatjuk a paksi
atomerőmű 1. blokkja üzemidő-hosszabbításának engedélykérelmét megalapozó felülvizsgálatokat, az elemzések eredményét
és a biztonságos üzemeltethetőséget megvalósító komplex rendszert.
Dr. Katona Tamás János
Kovács Ferenc
Rátkai Sándor
folytatása következik

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

Három évtizednyi büszkeség
Az atomerőmű az idén 30 éves jubileumhoz érkezett, ugyanis 1982. december 28-án megtörtént az 1. blokk
párhuzamos kapcsolása. Az 1982-es
év néhány epizódjának felidézésével tisztelgünk elődeink erőfeszítései
előtt.

TUDÓSÍTÁS
A BLOKKVEZÉNYLŐBŐL
„Javában tart az üzembe helyezés.
Raffay György művezetővel beszélgetnénk, de nem sok az esélyünk. Körülbelül úgy néz ki a dolog: mi kérdezünk, Raffay György gondolkodik, aztán arrébb lép, valamit valakivel beszél, később visszajön
hozzám és válaszol.
– A felelősség? – kérdezem, s következik a szokásos tánc, a fiatal művezető öt perc múlva ér vissza hozzánk.
– Felelősség, az van! – mondja, s ezzel le is zárná az ügyet.
– 80 milliárd – vetem közbe, újabb öt perc múlva.
– Néha gondol rá az ember, de el kell felejteni a milliárdokat…”
(Tolna Megyei Népújság, 1982.)
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Defibrillátorok és mentődobozok
az elsősegélynyújtó pontokon

fotók: Bodajki Ákos

Mint arról korábbi számunkban tudósítottunk, részvénytársaságunk vezetése fontosnak tartja,
hogy megteremtse az elsősegélynyújtás tárgyi és személyi feltételeit annak érdekében, hogy munkahelyi balesetek, rosszullétek esetén szakszerű segítséget tudjon biztosítani az elsősegélynyújtásban jártas munkatársakkal, a szakképzett mentőszolgálat kiérkezéséig. Ennek érdekében gondoskodott az elsősegélynyújtó pontok kialakításáról az atomerőmű
területén, és huszonhárom darab defibrillátor készülék és elsősegélynyújtó mentődoboz kihelyezéséről a nagy forgalmú, illetve veszélyes
munkaterületeken. Az atomerőműben képzési program keretében
történt az elsősegélynyújtó alapismeretek oktatása és a defibrillátor
készülékek használatára vonatkozó elméleti és gyakorlati tudás megszerzése. Képeink a KGYK-ban, a 4-es blokki turbinacsarnok előterében és az F2-es portán az újonnan kihelyezett defibrillátorokat
mutatják be.
Lovásziné

Az NJSZT
hírei
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) megyei és városi szervezeteinek rendes évi beszámolója alkalmából
(2012. január 26-án) Alföldi István, ügyvezető igazgató tájékoztatta a megjelenteket, hogy a központ adminisztrációjánál számos
poszton változás történt, nyugdíjba vonulás miatt.
A szervezet működésbiztonsága a pénzügyi válság ellenére
biztosított, vállalt kötelezettségeinek eleget tesz. A tehetséggondozást, a területi szervezetek támogatását elsőrendű feladatuknak
tekintik. Az új közhasznú, de bevételt generáló feladatok feltárása
folyamatban van.
Több nemzetközi rendezvény házigazdája lesz a társaság:
r A Közép-Európai Diákolimpia júliusban, Tatán kerül megrendezésre,
r IFIB gyűlés Budapesten,
r Konferencia az amerikai légierőnek fejlesztett programok
projektzárása alkalmából március 22-én,
r 6. Digitális Esélyegyenlőség konferencia novemberben,
Májusban közgyűlést tartanak. A társaság elnökségében tisztújítás lesz, ami az egész évben zajló nagyjelentőségű programok
miatt csak decemberben várható.
Szegeden építészetileg szerkezetkész az AGORA (új kulturális központ), mely az Informatikatörténeti Múzeum kiállítását is
magába foglalja majd. A társaság vállalta, hogy 5 évig üzemelteti.
Áprilisra közzéteszik a kiállítás látványtervét. Várhatóan jövőre
fogadja majd a látogatókat. A területi szervezetek elnökei, titkárai rendre beszámoltak tevékenységükről, terveikről. Központi
feladat a tagtoborzás, a fiatalok bevonása a szervezet munkájába.
gyulai

X. Nukleáris Technikai Szimpózium
2. rész
A Magyar Nukleáris Társaság (MNT) által
2011 decemberében rendezett X. Nukleáris
Technikai Szimpózium első napjáról januári számunkban beszámoltunk. Ez alkalommal a második nap eseményeit közöljük.
A szekciók tartalmi gazdagsága miatt csak
rövid áttekintésre van mód:
TUDÁSMENEDZSMENT. Egy meghatározás szerint (Prusak, IBM) ez kísérlet
az emberek fejében lévő ismeretek vállalati
tudásvagyonba való integrálására, hogy mindazok használhassák, akik döntésein a cég sikere múlik. A világban már 20 éve, az akadémián
7 éve van jelen, de nehezen terjed. Pásztory
Zoltán a NAÜ képviseletében elmondta, hogy
már 153 tagszervezetük van. A leszerelés témájában már jelentős anyag készült angol,
amerikai forrásból. Újabban az OAH intézményénél is gondolni kellett az utánpótlás biztosítására a nyugdíjba vonulók, pályaelhagyók
miatt. A speciális tudás elsajátítása az alapképzés után még 3 év, de ilyen ciklussal ismeretfrissítések is követik egymást. Pakson egy
főosztály foglalkozik a dolgozók tudásszintjének szinten tartásával, az új dolgozók betanításával. Ez minden nukleáris létesítmény engedélyes kötelessége is – mondta Kiss István.
Számos e-learning tananyagot, tesztkérdés
összeállítást és vizsgarendszert dolgoztak már
ki. Szimulátoron lehet a váratlan események
elhárítását elsajátítani és valós környezetben,
dózisterhelés nélkül a munkafogásokat begyakorolni, technológiákat kipróbálni. A szekció
végére kialakult az a vélemény, hogy az érdekeltek bevonásával célszerű szakcsoportot kialakítani a társaság keretein belül.
PLAZMA ÉS FÚZIÓ – a jövő energiatermelésének egyik lehetséges módja. Egyre
többen foglalkoznak e szerteágazó kutatási
témával elméleti és kísérleti szinten egyaránt.

A plazmában fellépő elektromos térnek van
egy olyan kritikus értéke, mikor az erőviszonyok
„elfutó
e l e kt ro n o k at”
eredményeznek.
Egy speciális vezetékrendszerrel
rezonáns mágneses perturbációt
keltenek különböző mintázattal
a jelenség elnyomására. A vizsgálatok azt mutatják, hogy még kell kiegészítő
intézkedés, pl. gázbefecskendezés a teljesebb
szabályozáshoz. A plazmákat más módszerekkel is vizsgálják így pl. az érdekes nevű „fütyülő hullámokkal”. A plazmaszéli instabilitások
(ELM-ek) nagy energiájuk miatt jelentős kárt
okozhatnak a berendezések falában. Minél nagyobb a méret, annál nagyobb a nyaláb energiája. Az ITER-nél ilyen nem fordulhat elő.
Azért fontos a jelenségeket pontosan ismerni, hogy szabályozni lehessen. Sokat segít a jelenségek okainak felderítésében a BME
Nukleáris Technikai Intézetben régóta fejlesztett grafikus felületű programcsomag (Wavelet
Tools), mellyel az átviteli függvények vizsgálhatók.
A szabályozás fontos eleme a plazmafigyelő
kamerarendszer. Az optikája jelentős gamma
sugárterhelést kap, amitől a normál üveg szerkezete megváltozik, homályosodik. A BME
oktatóreaktorában elő tudták állítani a megfelelő vizsgálati körülményeket az üvegminták
számára.
HULLADÉKKEZELÉS. Fontos előadás volt a mecseki jövőbeli mélységi tároló talajának, a Bodai Aleurolit Formációnak
a vizsgálata radionuklid megkötő képesség

szempontjából, fúrómagból készített minták
alapján. Hamburgban és Karlsruheban végezték szinkrotron
mikronyalábos röntgenspektroszkópiával, hogy az alkotó
kőzetek szerkezetét
felfedjék. Az ismert
külföldi radioaktív
tároló helyek közül
ez a legjobb tulajdonságú.
A mérnöki gátak másik eleme lehet, ha több-komponensű
nátrium-bórszilikát üvegbe ágyazzák az egyes
nagyaktivitású hulladékokat. A különböző
mintákat a világ számos helyén bevizsgálták.
Az kellően stabil.
A hulladékkezelés eszközeit fejlesztő mérnöki irodák több szakterületet integrálnak a
kívánt cél elérése érdekében.
Fukushima kapcsán az elemző előadásokból kitűnt, hogy a példátlan méretű természeti katasztrófa ellenére a földrengést a blokkok
még elég jól elviselték, de a szökőárt már nem,
ebben a vonatkozásban elkerülhető lett volna
a nukleáris baleset. Az előadók beszámoltak a
történések és a következmények műszaki hátteréről.
Célzott biztonsági felülvizsgálat (Cbf) keretében újraértékelték a természeti hatásokat
(földrengés, árvíz, szélsőséges időjárás, stb.)
mind tervezési alapadatok, mind a tartalékok
szempontjából, valamint a villamosenergia-ellátás és hűtőközeg teljes elvesztése szempontjából. A felülvizsgálatról készített jelentések,
a hatósági értékelés és határozat nyilvános. A
paksi blokkok megfelelően védettek a kulcseseményekkel szemben – azonnali intézkedésekre nincs szükség.

ÜZEMIDŐ-HOSSZABBÍTÁS ÉS ÚJ
BLOKKOK. Egyebek közt kimutatták, hogy
kulcsfontosságú építmények és fő tartószerkezetek statikai és élettartam szempontból megfelelnek az üzemidő hosszabbítás 50+10 év
követelményének. A közelmúltban elfogadott
Nemzeti energiastratégia „atom-szén-zöld”
forgatókönyve Paks bővítését támogatja. A kiöregedő fosszilis erőművi blokkok kiváltására
épülő új atomerőművi blokkok előkészítésével
a Lévai-projekt foglalkozik – jelenlegi legfontosabb feladatai a tenderezés előkészítése és a
környezeti illetve telephely engedélyek megszerzése 2014. évre.
KIÉGÉS MÉRÉS. Már 1985-től mértek
nukleáris üzemanyag kazettákat a reaktor melletti pihentető medencében. Kidolgoztak egy
módszert a 134Cs és 137Cs izotópokra, melylyel a kiégés elég pontosan követhető. A kiégés
elméleti mennyiség, nem mérhető közvetlenül, így a mérhető adatokból (detektor beütésszám, vagy Cs aktivitás-arány) kell számítással
meghatározni. Ha a mért és számított értékek
összehasonlító vizsgálatával sikerül kimutatni,
hogy a kiégés meghatározási bizonytalansága kisebb, mint azt feltételezték, növekszik a
mozgástér. A biztonsági tartalék a számításban csökkenthet, az üzemanyag teljesítménye
növelhető. A mérési módszer friss üzemanyag
esetén is alkalmas a dúsítás és profilírozás ellenőrzésére.
AZ ÚJ KUTATÓREAKTOROK ÉPÍTÉSE, a régiek átalakítása, újbóli üzembe helyezése világszerte emelkedő trendet mutat.
Feladatuk az energetikai szektor támogatása,
különböző speciális anyagvizsgálatok valamint
izotóptermelés (99Mo orvosi alkalmazásra). A
felsoroltakon kívül a KFKI kutatóreaktoránál
jelentős a műszerfejlesztés is – ezeket használják világszerte.
gyulai
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Évértékelő állománygyűlés

fotók: Bodajki Ákos

Január 20-án tartotta az Atomerőmű Tűzoltóság és az Atomerőmű Mentőszolgálat
az állománygyűlését, melyre a munkavállalók és a partnerkapcsolatban álló szervezetek vezetői kaptak meghívást.
Szinger Csaba, az Atomix Kft. ügyvezető
igazgatója a biztonsági üzletág – melynek
egysége a tűzoltóság – tevékenységéről beszélt. Elmondta, hogy az Atomix Kft. a múlt
évben komoly kihívások és változások előtt
állt. A biztonsági üzletág életében is sok változás történt. A január 1-jétől érvényes katasztrófavédelmi törvény elfogadásával megalakult az egységes katasztrófavédelmi szervezet.
Ezek a változások számos új feladatot generáltak
a tűzoltóság számára. Ezek az új feladatok a súlyos baleset kezelésből (dízel generátorok mozgatása, a hidegvíz csatornától a hűtővíz biztosítása)
és e feladatok ellátásához szükséges E kategóriás
jogosítványok megszerzéséből, valamint a felső
küszöbértékű üzemekre vonatkozó kötelező gyakorlatokból adódnak.
Bőhm Péter parancsnok beszélt a jogszabályból és vállalkozási szerződésből adódó legfontosabb feladatokról, melyek közé tartozik az erőmű
területén a tűzmegelőzés segítése; a tűzoltás és
műszaki mentés; az üzemzavar elhárításban való
közreműködés; az üzemi személyzettel történő
közös munka és gyakorlatok; a sürgősségi betegellátás; valamint a helyismereti foglalkozás megtartása a hivatásos önkormányzati tűzoltóknak,
akik a riasztási és segítségnyújtási terv alapján
segítségnyújtásra érkeznek az erőműbe. Ezeken
kívül az Atomerőmű Tűzoltóság feladata Paks 15
km-es körzetében segíteni az önkormányzati tűzoltók munkáját.
A tűzoltók számára előírt a rendszeres elméleti
képzés, amit vizsgák és ellenőrző gyakorlatok követnek. A parancsnok büszkén számolt be számos
szakmai megmérettetés dobogós helyezéséről és a
májusban elnyert, a magyar vöröskeresztes munkáért járó arany fokozatról.

A 2012. év fő feladatainak a megváltozott jogszabályi előírásoknak megfelelően a belső szabályozó rendszerek felülvizsgálatát és annak módosítását, a tűzoltási és műszaki mentési tervek
kiegészítését új résztervekkel, a hivatásos tűzoltóságok bevonásával, valamint az üzemi személyzettel történő begyakorló és ellenőrző gyakorlatok
folytatását, a bevetés irányítási központ működtetését, és nem utolsó sorban az atomerőmű bővítésére való felkészülést említette.
Végül örömmel hirdette ki, hogy az „Atomerőmű Tűzoltóság” emlékérmet Cseh Jánosnak
adományozták a kollégák szavazatai alapján. Cseh
János 2006. augusztus 16. óta tagja a szervezetnek, gépkocsivezetőként és híradósként dolgozik.
Munkatársainak mintaként szolgál kimagasló
szintű munkájával. Csöglei István, nyugállományú tűzoltó ezredes az erőmű tűzoltósága érdekében kifejtett több évtizedes munkájáért parancsnoki díszsisakot kapott.

Dr. Szvitán Gábor mentőorvos az Atomerőmű Mentőszolgálat múlt évi tevékenységéről és
feladatairól tartott beszámolót. Megemlítette az
akut betegellátást, a sugárszennyeződést elszenvedett sérültek ellátásával kapcsolatos felkészülést, egészségügyi képzések szervezését, 15 km-es
körzetben az OMSZ-nak való segítségnyújtást és
a közös gyakorlatokon való részvételt az Atomerőmű Tűzoltósággal és erőművi szakemberekkel.
Ezen kívül folyamatos elsősegélynyújtó képzést
szerveznek az ATÜ állományának. 158 esetben
érkezett riasztás a mentőknek, mely egy kis emelkedést mutat a tavalyi évhez képest. Többségben
baleseti, égési, belgyógyászati ellátást végeztek.
Ezt követően az orvosok, mentőtisztek képzéséről, valamint a betegek ellátásához szorosan nem
köthető egyéb tevékenységekről adott ismertetést.
Az állománygyűlést Volent Gábor biztonsági
igazgató elismerő szavai zárták. Elmondta, hogy
egy szervezet akkor tud magas színvonalon működni, ha folyamatosan megfelel az új kihívásoknak. Az új feladatokat az Atomerőmű Tűzoltóság
magas színvonalon teljesítette. Végül gratulált a
kitüntetetteknek, valamint tolmácsolta a cégvezetés elismerését a Tűzoltóság 2011-es évi munkájáért, mellyel hozzájárultak az atomerőmű biztonságos működéséhez.
Laszlóczki Ivetta

Könyvbemutató és kiállítás
Nemrég jelent meg a Paksi Atomerőmű Zrt. grafikusának, tipográfusának, Vincze Bálintnak csodálatos fotóalbuma, amely a Genuin címet viseli. (Genuin: hamisítatlan, igazi, valódi.) A könyv
bemutatására 2012. január 27-én Budapesten, az MVM Zrt. székházában rendezett kiállításmegnyitó alkalmával került sor.
Vincze Bálint kiállítását Mittler István, a
PA Zrt. kommunikációs igazgatója nyitotta
meg, aki elismerően
szólt a fotós kollégának úgy a kiállításon,
mint a könyvben bemutatott művészien
megalkotott képeiről.
A válogatás négy év
felvételeit négy évszakba sűrítve tartalmazza. A képek a paksi atomerőmű közvetlen
és közvetett környezetében, a Duna-Dráva Nemzeti Park, a Kiskunsági Nemzeti Park, a Gemenc Zrt., a Gyulaj Erdészeti és Vadászati
Zrt. területein készültek.
„Vincze Bálint természetfotói kiváló példák arra, hogy az apróbb természeti csodákért ma még nem kell a világ másik végére

mennünk, lakóhelyünk közelében is tehetünk különleges felfedezéseket. Ő az a természetfotós, aki képei segítségével megragadja
a pillanatot, a természet esszenciáját és élményként megosztja
velünk. Tanulhatunk tőle természet iránti tiszteletet, alázatot, természetszeretet, céltudatosságot, kitartást és művészi látásmódot.
Köszönjük meg neki!” – írja e sorokat a könyv előszavában dr. Kalotás Zsolt természetfotós, a „naturArt” alapítója és első elnöke.
LAnna

Technikatörténeti értékmentés
Több mint 130 évet felölelő archív tervdokumentációt mentett
meg az Alstom Hungária Zrt. és a Zoltán Gőzös Közhasznú alapítvány, számos önkéntes segítségével. A negyven köbméternyi iratot a vállalat már nem tudta tovább őrizni, ugyanakkor
technikatörténeti szempontból fontos volt a megmentésük.
Az iratokat a korábbi Láng Gépgyár lebontásra váró épületéből szállították el az alapítvány munkatársai 2012. január 4-én.
A technikatörténeti értékek megóvása érdekében az elmúlt
években az Alstom egyeztetéseket folytatott hivatalos és civil
szervezetekkel, és számos dokumentációt biztosított már az
Országos Levéltár számára. Ezen kívül több muzeális értékű, de
még működő ipari berendezését adományozott az Országos
Műszaki Múzeum számára. Az Alstom választása most azért
esett a Zoltán Gőzös Alapítványra, mert a lelkes önkéntesekből

álló csapat vállalta a dokumentumok elszállítását, tárolását és
további egyeztetéseket egyéb múzeumokkal, illetve civil szervezetekkel, annak érdekében, hogy ezek a régi tervrajzok fennmaradjanak az utókor számára.
Az Alstom a Láng Gépgyár által gyártott termékek olyan –
ma már csak eszmei értékkel bíró – tervrajzait adta át az alapítvány számára, amelyek a magyar ipartörténelem fénykorát
tükrözik. A Láng Gépgyárban az energiaipar termékei mellett
számos más termék is készült, így az archív tervtárban találhatóak például élelmiszeripari berendezések, hajómotorok,
gőzösök tervrajzai, valamint repüléstechnikai és hadtörténeti
relikviák is. Az Alstom által adományozott archív dokumentumok a Láng Gépgyár több mint 130 éves technikatörténetét
ölelik fel.
A
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ÚJÉVI POHÁRKÖSZÖNTŐ
A TOMORI PÁL FŐISKOLÁBAN

Városi ünnepséget tartottak Pakson 2012. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából.

Január 20-án, dr. Meszlényi Rózsa, a kalocsai székhelyű, de kecskeméti és budapesti telephellyel
is rendelkező gazdasági főiskola rektora és vezetése várta újévi ünnepségre a gazdasági és közigazgatási élet szereplőit. Az elmúlt évek eredményes gazdálkodásának köszönhetően az iskola
vezetése Budapesten saját, 6500 m²-es épületben,
míg Kecskeméten bérelt oktatótermekben tudja fogadni a különböző képzésekre jelentkezőket.
A rektorasszony említést tett az elmúlt évben immár nyolcadik alkalommal megrendezett Tudomány
Napja rendezvénysorozatról, melynek színvonalát
több külföldi előadó is emelte. Cserediák programjuk részeként több diákjuk is külföldön fejleszthette
szak- és nyelvtudását. A Budapesten folyó képzési
rendszerükben két tanítási nyelvű (magyar-angol)
közgazdasági szakközépiskola is szerepel. A főiskola
továbbra is őrzi országos első helyét az egy hallgatóra jutó minősített oktatók tekintetében.

VÁLLALKOZÓI FÓRUM DUSNOKON
Az elmúlt évben megkezdett sorozat részeként Vállalkozói Klubba várta az érdeklődőket február 7-én
a dusnoki önkormányzat, ill. a Kereskedelmi és Iparkamara kalocsai képviselete. A Művelődési Központban
megrendezett ingyenes előadássorozat részeként a
jelenlevők tájékoztatást kaphattak az Agrár Kártya
igénylés lehetőségeiről, ill. a munkaügyi központ foglalkoztatást segítő támogatási lehetőségeiről.

VIZSGAKÖZPONT LEHET KALOCSA
A közelmúltban ülésezett a Bács-Szakma Zrt.,
melynek feladata, hogy koordinálja a különböző képzési feladatokat. Tevékenysége során figyelembe kell vennie az új szakképzési törvény
előírásait, a gazdaság képzési igényeit, ill. a tevékenységi területén lévő mintegy 18 város szakképzési iskoláinak eddigi képzési rendszerét is.
Simon Zoltán, Kalocsa város alpolgármestere szerint,
erőteljes fejlődés lesz tapasztalható a felnőttképzés
tekintetében, mely munkában komoly együttműködésre kell számítani a munkaügyi központokkal.
A vizsgáztatási eljárások tekintetében Kalocsa szakképző iskolái, több szakmában is vizsgaközponti lehetőséget kaptak.

2012 – SCHÖFFER
EMLÉKÉV
Az idei esztendőben hármas évfordulóval emlékeztek meg Nicolas
Schöfferről, a világhírű
kalocsai származású kinetikus (interaktív) művészről. 20 évvel ezelőtt, január 8-án hunyt el, ha élne
századik születésnapját
ünnepelhetné szeptemberben, míg Chronos 8
nevet viselő, Kalocsán látható szobrát harminc éve
állították fel a központi
buszmegálló szomszédságában. A szülőházában
működő múzeum kiállításokkal, francia napokkal, előadásokkal, konferenciával, filmvetítésekkel
készült az évfordulókra. A szervezők bíznak abban,
hogy a Magyarországon egyedülálló fénytorony az
idei esztendőben újra eredeti fényében követheti
majd a város rezdüléseit.
Péjó Zoltán

fotók: Wollner Pál

Kalocsa és térsége hírei

Térségi kitekintő
Kultúra napi névadó ünnepség

A város gazdasági,
társadalmi, kulturális
vezetőinek és közéletének főbb szereplői
jelenlétében az ünnepségen adták át a képviselőtestület elismerését, a Paks kultúrájáért
díjat a Szaggató zenekarnak. A zenekar tagjai elmondták, hogy nagy megtiszteltetés ez részükre, és
arra inspirálja őket, hogy a jövőben is hasonló színvonalú munkát végezzenek.
Ezután a Városi Művelődési Központban névadó ünnepséget tartottak: a város képviselőtestületének határozata értelmében a művelődési ház e naptól a
Csengey Dénes Kulturális Központ nevet viseli.
Csengey Dénes Szekszárdon született 1953. január 24-én; író, a Magyar Demokrata Fórum egyik alapítója, 1990-től országgyűlési képviselője volt. Fiatalon, 38 esztendős korában hunyt el, Budapesten.
Hajdú János polgármester ünnepi köszöntőjében arról beszélt, hogy a
kultúra ma fontosabb, mint valaha. A névadó ünnepségen dr. Kónya Imre,
a Boross-kormány egykori belügyminisztere mondott emlékező beszédet,
felidézte a Csengey Dénessel történt első találkozását. Mint mondta, a fiatal író, politikus a rendszerváltás idején nagy reményeket fűzött a jövőhöz.
Ezután irodalmi összeállítást hallhattak az ünneplők „Jegyzetek az ifjúságnak”
címmel, amelyben szemelvények hangoztak el Csengey Dénes műveiből. Az
esten Leber Ferenc alpolgármester mondott pohárköszöntőt.
Wollner Pál

Városi
rendezvények
2012
Formálódnak az ez évi városi rendezvények időpontjai. A nemzeti ünnepek
és a különféle szakterületeket érintő
díjátadókkal egybekötött jeles napok
mellett (Paks Kultúrájáért, Környezetünkért, Paks Város Közbiztonságért,
Paks Város Sportjáért, Gyermekeinkért, Pongrácz Sándor és Deák Ferenc
kitüntetés) számos rendezvényre várja az önkormányzat idén is az érdeklődőket.
A tavaszi évadnyitó május 19-én
lesz a Duna-parton, ahol a hagyományokhoz hűen halászléfőző-versenyre
várják a baráti társaságokat, majd a
programok a Sárgödör téren folytatódnak a Német Nemzetiségi Nap keretén belül.
Május 26. a városi gyereknap,
amelynek a Csengey Dénes Kulturális
Központ ad otthont.
Június 1-én és 2-án az V. Országos
Sillerfesztivál zajlik Pakson, és immár
másodszor rendeznek borászati konferenciát.
Az augusztus 19-20-ai rendezvénysorozat idén Civil Nappal is kiegészül,
amely a településen működő civil
szervezetek együttünneplésére ad lehetőséget.
Szeptember 14-15-én Kenyér-, halés borünnep lesz a Sárgödör téren,
szeptember 22-én pedig Dunakömlődi Szüreti Nap.
Ismét lesz adventi udvar a városháza előtti téren: idén december 8. és 14.
között várják majd a látogatókat.
PmH

Üzembe helyezték az új tüdőszűrő berendezést
Új helyszínen, a mai kornak megfelelő, korszerű berendezéssel zajlik ezentúl Pakson a tüdőszűrés. Január 2-ától már nem a
Deák Ferenc utcai tüdőgondozóban kell vizsgálatra jelentkezni
a betegeknek. Az ott működő, több mint 25 éves elavult gépet
korszerűre cserélték, s a Városi Rendelőintézetben helyezték
üzembe. Ez az első lépése annak, hogy a tüdőgondozó a Táncsics utcai épületbe költözhessen, azonban a szakmai stáb a
Gyógyászati Központ új szárnyának megépüléséig egyelőre a
Deák Ferenc utcában marad. A tüdőszűrő vizsgálat a Városi Rendelőintézet röntgen-ultrahang részlegén történik ezentúl. Mint

minden más szakrendelésen, úgy ebben az esetben is a szűrésre
érkezők először a betegfogadónál jelentkeznek felvételre, majd
a röntgen-ultrahang és tüdőszűrő részleg adminisztrációs helyiségében a vizsgálatra.
A leleteket a felvétel készítését követően egy héten belül a
röntgen részleg adminisztrációs helyiségében adják ki.
A készülék beszerzéséhez a Paksi Atomerőmű Zrt. mint nagyadózó is hozzájárult, amely felhasználásáról a cég dönthet. A
fennmaradó összeget, valamint a belsőépítészeti átalakítás költségeit a paksi önkormányzat biztosította.
Wollner Pál

Elkezdődik a Gyógyászati Központ építése
Rövidesen megjelennek a munkagépek a Városi Rendelőintézet melletti területen: megkezdődik a
gyógyvízre épülő központ kivitelezése. Az eredeti nyolc
jelentkező közül öten adtak le értékelhető pályázatot, a
közbeszerzési eljárás nyertese, a Strabag-MML Kft.
A rendelővel szerves egységet alkotó új szárny megépítésére 15 hónapja lesz a kivitelezőnek. A beruházás
költségvetése közel egymilliárd forint, amelyet Paks város önkormányzata, pályázati pénzek nélkül, egymaga
fizet ki.
A gyógyászati központ két melegvizes medencével,
súlyfürdővel, gyógytornatermekkel, masszázzsal és
iszapkezeléssel áll majd rendelkezésre.
Wollner Pál
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Bogyiszló bemutatkozik
Bogyiszló és környezete már az 1200-as években
is lakott hely volt, főleg halászfalvak és -telepek
helyezkedtek el a község határában. Az első írásos
emlék a XII. században Bogozlo néven említi Bogyiszlót, mint királyi birtokot . Az újabb kutatások
szerint nevét az Árpád-házi Szár László fiáról – Boguszlava: „Isten dicsősége” – kapta.

2012. február

Térségi kitekintő
Egy cseppnyi múlt
Bizonyára többen vagyunk, akik nem maradunk közömbösek e
fényképre pillantva. A hetvenes évek második felében (vagy leg-

feljebb a nyolcvanas évek elején) készült felvételen a lakótelepi
10-es áruház látható. A kép hangulatához éppúgy hozzátartozik
a korabeli marketingdizájnt tükröző „ABC” felirat, mint a háttérben parkoló 850-es Fiat. Nyár van, az ég olyan kék, hogy egy
festményen sem jobban, gondtalan járókelők járnak-kelnek, a
parkosítás első kísérleteit jelző virágok színei még a betonágyás
komorságán is oldanak valamicskét, és – visszagondolva a környéken lakó kisiskolás önmagamra – az sem mellékes, hogy elkezdődött a vakáció, aminek nagyszerűsége mellett jól megfértek
a szocreál építészet esztétikai sajátosságai.
Bárhogy is tekintsünk azonban erre a felvételre, nem vitatható, hogy Paks várossá válásának, azaz a lakótelepi városrész
kiépülésének hiteles pillanatképe, ezzel együtt pedig az atomerőmű-létesítés nagy idejének egy papírvékony szelete tekint vissza
ránk.
A tatárjárás és törökvész idején a községet körülvevő mocsaras ártéri erdők búvóhelyül szolgáltak a legnagyobb támadások alkalmával.
A község lakói a XVI. században áttértek a kálvinista hitre. A Tolna városát visszafoglaló Lotharingiai Károly vezette seregek elől a kálvinista hitű
tolnai lakosság zömében Bogyiszlóra települt.
Az évente előforduló árvizek tápanyagban gazdag öntéstalajt hoztak létre. Az ártéri erdők kiirtása után ezeken a területeken kiváló adottságokkal
termeszthető lett a bogyiszlói paprika és a fűszerpaprika.
Bogyiszló az 1854-ben befejeződött Duna-szabályozás után a Dunántúlra került, de még 1931.
január 1-ig Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye része
volt, közigazgatási szempontból a Kalocsai járáshoz tartozott, ezt követően került csak Tolna megyéhez.
A Duna szabályozása során a közigazgatási
területének 1/3 részét elveszítette a település, a
földeket folyamatosan eladták Külbogyiszlón (ma
Dusnok és Nemesnádudvar települések határába
tartozik a terület) a tulajdonosok, és helyette Tolna-szigetben vásároltak új földeket.
Bogyiszló 1945-ös és 1956-os nagy árvizek által szinte teljesen elpusztult. Azonban mindkét
árvíz után újjáépült és magára talált.
Az utóbbi években a Dunán fellendülő kereskedelmi tevékenység nagy fejlődést hozott a község
folyóparti részén. Kikötő-fejlesztés valósult meg
a helyi Blóker Zrt. jóvoltából. Bogyiszló a '90-es
években gyors ütemben fejlesztette intézményhálózatát, és az itt élő polgárok részére kiépültek
a még hiányzó infrastruktúrák (gáz, telefon, úthálózat, szennyvízcsatorna-hálózat). Még ma is működik és termel a Bogyiszló Vidéki Paprikamalom,
a helyi szolgáltatásokat kielégítő kisvállalkozások
is dinamikusan működnek.
A fejlődés újabb állomása volt az új Duna-híd
és az M9-es számú gyorsforgalmi autóút építése,
valamint az M6-os autópálya 2010-ben történt átadása. Mindezzel kinyílt az idáig zsákjellegű település és bekapcsolódott az ország vérkeringésébe. Bogyiszló ezek után tovább haladhat majd a
fejlődés útján, és a község lakói értékes természeti környezetben élhetik mindennapjaikat.

Ismerkedés Bikáccsal
A település Tolna megye északi határán helyezkedik el. Ősidők óta lakott település. Az elhelyezkedésénél fogva fontos hadiutak vezettek át rajta.
A Bikach név eredetileg személynévként jelent
meg.
Bikács 1720-1736 között települt be újra, a törökök
kiverése után. A német származású telepesek a Hanságból, a Fertő tó környékéről jöttek ide. 1891 körül
1203 a lakosok száma. Az 1800-as évek végén többen
kivándoroltak Amerikába. Aztán jött az I. világháború,
sokan odavesztek. 1925-ben vasútállomás épült, ami
által az itt élőknek lehetőségük nyílt arra, hogy lakóhelyükről könnyebben utazzanak.
A felvirágzás a két világháború közé tehető. Az
1940-es évekre a lakosság létszáma elérte a közel
1500 főt. A megélhetés alapforrása a szőlő- és bortermés, valamint a dohánytermesztés volt. Az 1920-as
években Kistápén az Állami Dohány Jövedék Rt. létrehozott egy magtermeltető intézményt, aminek révén
a fél Dunántúlt ellátták alapanyaggal. Ez sok szegény
embernek jelentett munkalehetőséget.

(A kép forrása, ahol további régi fényképek is találhatók Paks és
Dunakömlőd egy-egy jellegzetes helyszínéről, épületéről: http://
egykor.hu/paks/afesz-abc-aruhaz/1535)
Prancz Zoltán

Írásbeli felvételi az ESZI-ben
Lezajlott a 26. írásbeli felvételi az Energetikai Szakközépiskola „jubileumi”, 25. tanévében. Felvételi dolgozatot 223 nyolcadikos diák írt, akik ősztől az ESZI-ben szeretnének továbbtanulni.

Az írásbeli vizsgán megjelentek közül 98-an élvezhették
a „hazai pálya előnyét”, tehát paksi általános iskolákból jöttek. 104-en próbálkoztak a paksi kistérség területéről illetve
a 30 km-es körzetünkből, míg 21 fiatal messzebbről, esetenként az ország távolabbi vidékeiről utazott Paksra, a felvételire. A vizsgán megjelent diákok közül 92 leány, míg 131
fővel többséget alkottak a fiúk.
A magyar nyelvi és matematikai feladatokból álló sikeres
írásbeli felvételi után március 2-án még egy személyes elbeszélgetésre is várja az iskola az oda jelentkezőket. A szombaton megírt felvételi vizsgán és a szóbeli meghallgatáson
szerzett pontok, valamint az ún. hozott pontok összesítése
után derül fény arra, hogy ki lesz az a 120 tanuló, aki az iskola 26. évében 4 vagy 5 évre az ESZI hallgatójává válhat.
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Aztán az II. világháború hatalmas sebeket ejtett
a településen. A német ajkú lakosság több mint a
30%-át kitelepítették. Helyükre az Alföldről, és az ország más részéről telepítettek családokat, 1948-ban a
Felvidékről is. Több mint 10 év kellett a konszolidálódáshoz. A településen megindult az élet, főleg a 60-as
években. Újra szőlőt termeltek, de nagyüzemi módon.
Jól prosperáló erdészet, valamint termelőszövetkezet
működött. Volt munkalehetőség, de az 1970-es években a központosítás folytán megszűnt a helyi iskola,
közigazgatás, a termelőszövetkezet fuzionált Nagydoroggal, a helyi erdészet szintén. Lassan elkezdődött az
elnéptelenedés. 1990-ben a rendszerváltáskor kb. 720
fő volt a falu lakossága. Az akkor megalakult képviselőtestület nagy lendülettel állt neki a helybéli dolgok
kiigazításának. Rendbe tette a temetőt, belső utakat
épített, akciós telefonhálózat kiépítését segítették
elő,1998-ban vezetékes gázhálózat létesült, járdák kerültek felújításra, vízelvezetőárkokat hoztak rendbe.
2005-ben egy 150 milliós beruházás keretén belül teljesen megújultak a közterületek. 470 fát ültettek. Felújították a Bikács–Kistápé utat. Közben Kistápén épült
egy négy csillagos wellness szálloda, ami nemcsak a
tulajdonosnak, hanem az önkormányzatnak is hasznára van. Kiépült a „Jólét” tó, ami a későbbiekben fontos
lehet az idegenforgalom szempontjából. Időközben
kialakult a június utolsó hétvégéjén tartandó falunap,
amelyen mindig nagy az érdeklődés.
Az ősi település lakóinak 90%-a evangélikus vallású volt. Ők építették a templomot – ez egy gyönyörű
barokk templom –, ami tavaly fel lett újítva. 2011 jubileumi év volt: a település 275., a templom 250. évi
fennállásának évfordulója. A falu méltóképpen ünnepelte meg az eseményt. Reméljük, hogy Bikács az
elkövetkező 50 évben is fenn fog maradni. Az idén
június 23-24-re esik a falunap. Szerény, de tartalmas
műsorok várhatóak, elsődlegesen a szomszéd település és a környék egyesületeinek a közreműködésével.
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fotó: Bodajki Ákos

Erőműves híradások

Új belépők köszöntése
A Paksi Atomerőmű Zrt-vel új munkaviszonyt létesítő munkavállalókat 2012.
január 26-án köszöntötte a részvénytársaság vezetése. Az ünnepségnek az irodaépület földszinti tanácsterme adott otthont.
Bognár Péter humán igazgató bevezető
szavaiban elmondta, hogy cégünknél már
hagyománynak számít az új belépők ünnepélyes keretek között történő köszöntése, és ez alkalommal a 2011. szeptember 1.
és december 31. között belépett negyvenöt
munkavállaló köszöntése történik. Hamvas István vezérigazgató köszöntőjét azzal kezdte, hogy köztudott, nem könnyű a
részvénytársasághoz bekerülni, ezért akik
új belépőként jelen vannak, szerencsésnek
mondhatják magukat. A részvénytársasághoz azonban nem elég bejutni, hanem
az itteni elvárásokat teljesíteni is kell az itt
dolgozóknak. Ilyen elvárásként említette a
kiváló és pontos munkavégzést, továbbá a
biztonsági előírások minden körülmények
közötti szem előtt tartását. Ha ezek az elvárások megvalósulnak és az atomerőmű
az eddigiekhez hasonló eredményességgel működik, akkor a paksi atomerőmű
egy biztos, hosszú távon kiszámítható
és stabil munkahely lesz a továbbiakban

is. A térségi, vagy az országos munkaerő
piaci viszonyokat tekintve ez nagy előnynek számít, mert elképzelhető, hogy egy
budapesti munkahely jövedelemben vagy
karrierben nagyobb lehetőségeket kínál,
viszont ez a stabilitás manapság nagyon
kevés munkahelyre jellemző. Kiemelte,
hogy egy másik részvénytársasági elvárás
az új belépőkkel szemben a társaság iránti
elkötelezettség. A PA Zrt-nél végzett munkavállalói elégedettségvizsgálatok eredményei azt mutatják, a cég munkavállalói
magas elkötelezettséggel rendelkeznek a
társaság iránt. A vezérigazgató ezt a magas
szintű elkötelezettséget kérte az új belépő
munkatársaktól is, hiszen az elkötelezett,
munkáltatójukkal szemben lojális munkavállalók jellemzően elégedettek, és munkájukban is jól teljesítenek. Végezetül sok
sikert, eredményes munkavégzést és jó
egészséget kívánt az új kollégáknak.
A negyvenöt új belépő a szakterületi
igazgatóktól átvette az ezüstözött emlékérmet, amelyen az erőmű látképe mellett
a munkavállalók neve és belépésük időpontja szerepel.
Az emlékérmek átvételét követően
a részvénytársaságnál működő három
szakszervezet nevében Bocsor István, a

padosz elnökhelyettese köszöntötte az új
kollégákat. Elmondta, a szakszervezetek
számítanak arra, hogy az új belépők közül is sokan csatlakoznak a szakszervezeti
tagsághoz, hiszen a cégvezetés a szakszervezetek véleményének megkérdezése és
konstruktív együttműködése mellett hozza meg a munkavállalókat érintő, mindennapjaikat meghatározó döntéseket.
Az üzemviteli igazgatóság új munkatársai: Bertalan Gyula elektrikus, Cselenkó József turbina gépész, Farkas Norbert
primerköri gépész, Frast Gábor primerköri gépész, Gárdai Zoltán elektrikus,
Horváth József turbina gépész, Horváth
Tamás elektrikus, Jákli Gábor turbina
gépész, Kákonyi Norbert gépész, Lépő
Ignác szilárd radioaktív hulladékkezelő,
Mácsai Tamás ügyeletes műszerész, Somogyvári István elektrikus és Stadler István elektrikus.
A karbantartási igazgatóságra hat
munkavállaló lépett be: Házer István
technológus mérnök, Ledneczki Zsolt
karbantartó lakatos, Murányi Zsolt műszerész, Péter Krisztián technológus mérnök, Vida Richárd műszerész és Zsók Gábor műszerész.

A műszaki igazgatóság új belépői:
Bánki Ede technológus, Eck József osztályvezető, Poczik István önálló mérnök,
Sáfrány Gyuláné vezető dokumentátor és
Törjék Gábor Ferenc berendezés mérnök.
A biztonsági igazgatóságra felvett munkavállalók: Ágoston Balázs dozimetrikus,
Bodonyi István minőségbiztosítási vezető
mérnök, Forray Tamás rendszertechnológus és Sztanó László rendszerfelügyelő.
A gazdasági igazgatóság új munkatársai: Béndek Tibor előkészítő mérnök,
Benicsné Csákvári Katalin gazdasági
elemző, Dobler Csaba gazdasági elemző, Nyirati Éva gazdasági elemző, Petrik Annamária Erzsébet változáskezelési
szakértő, Sáray-Szabóné Dóczi Krisztina
sokszorosító gépkezelő, Sersli Zoltán raktáros, Sut Dániel raktározási ügyintéző,
Végh Brigitta gazdasági elemző, Wartig
Gábor gazdasági elemző, Zámbó Edina
pénzügyi előadó.
A humán igazgatóságra hat munkatársunk jött: Gáspár Alexandra személyügyi
gazdálkodó és fejlesztő, Hanolné Féhr
Krisztina tb-bér kapcsolattartó, Ohmacht
János szakterület oktató, Orbánné Pach
Katalin humánpolitikai ügyintéző és Pettesch Ildikó humánpolitikai előadó. LILI

Jól működik az új munkaidő nyilvántartó rendszer

fotó: Bodajki Ákos

A munkaidő nyilvántartó rendszer
munkahelyi életünk fontos része.
Feladata a munkavállalók munkaidő
kezdésének, befejezésének, munkahelyen belüli és kívüli mozgásainak,
valamint igazolt fizetett és fizetés
nélküli távolléteinek rögzítése, nyilvántartása. Alapadatokat szolgáltat
a munkaidő, a túlóra, a műszakpótlék, valamint a társadalombiztosítási
juttatások – egyszóval jövedelmünk – elszámolásához. Ezért
rendkívül fontos, hogy a munkaidő nyilvántartó rendszer
működése és működtetése folyamatos, pontos, precíz és
megbízható legyen, mivel az idő egyben pénz is.
Az idei év második munkanapján új munkaidő nyilvántartó
rendszert helyeztek üzembe, amiről Pettesch Ádámnéval a
munka- és személyügyi osztály munkaidő nyilvántartási csoportjának vezetőjével beszélgettem.
– Mi indokolta a korábbi rendszer cseréjét?
– A korábbi munkaidő nyilvántartási rendszerünk több
mint húsz évvel ezelőtt került bevezetésre. Azóta bizony eljárt felette az idő. Egy DOS alapú számítógépes program volt,
amely mára már elavult. Évek óta egyre gyakrabban hibásodott meg, megérett a cserére.
Napjaink modern informatikai környezete mind a szerver,
mind a működtetők oldaláról egy korszerű, Windows alapú
rendszer alkalmazását tette lehetővé és szükségessé. Ez az új
informatikai rendszer jelentősen több funkcióval működik a
korábbinál, és a működtetése is felhasználóbarát, amely a régire nem igazán volt jellemző.

– Említenél néhány új funkciót, amellyel kiegészült az
új program?
– A munkavállalók blokkolási adatait minden hónap végén igazolásra megküldjük a munkahelyi vezetők részére.
Január végén tapasztalhatták a vezetők, hogy ez a lista egyrészt új formátumban, több adattal kiegészítve jutott el hozzájuk, másrészt a korábbi papír alapú dokumentum mellett
elektronikusan is meg tudjuk részükre küldeni, amennyiben
ezt igénylik. A régi program a balanszidőket olyan módon
volt képes kezelni, hogy a hónap végén csak az utolsó, aktuális balanszidőt láttuk. Mostantól a hónap végén azt is lehet látni, hogy a munkavállaló hónap közben melyik napon,
milyen balanszidőkkel rendelkezett. Egy kötött munkaidő
beosztású munkavállaló rugalmas munkaidő beosztásba került, a régi rendszer az aktuális balanszidőt nem tudta lekezelni, amit eddig „kockás papíron” kellett kiszámolni és rögzíteni. Az új rendszerben ennek kezelése sokkal gyorsabban és
egyszerűbben történik. Gyakran előfordul, hogy a munkaidő
alap védelme érdekében bizonyos intézkedéseket kell hozni. Ilyen volt az elmúlt évben a hivatalos távozási engedélyek
felülvizsgálata, bizonylatolása, illetve a hivatalos távollétben
töltött idők kimutatása. A régi rendszerből egy erre vonatkozó adatszolgáltatás több napos munka volt, az új rendszerből
percek kérdése. A munkavállalók által rögzített időadatok
napi rendszerességgel ellenőrzésre, a hibás vagy hiányos
blokkolások javításra, a nem blokkolható távollétek pedig
rögzítésre kerülnek. A munkavállalók által hiányosan vagy
tévesen rögzített munkaidő adatokat eddig manuálisan kezeltük, most ezek az adatok a rendészeti átjáró adataiból automatikusan átemelhetők, beolvashatók.

– Milyen feladatokat jelentett az áttérés a munkaidő
nyilvántartási csoport munkatársai számára?
– Első lépésben a program konstruktőrével, a G4S Biztonságtechnikai Zrt. Microraab Divízió szakembereivel közösen kidolgoztuk az alapfunkciókat. Ezt követően két-három
hónap tesztelési időszak következett. A két rendszert párhuzamosan működtettük december 31-ig, ami azt jelentette,
hogy a kolléganőim a munkaidő adatokat mindkét rendszerben kezelték, és ez komoly plusz feladattal járt számukra.
Ugyanakkor szívesen vállalták a többletmunkát, mivel tudták, hogy az új program alkalmazásával a mindennapi funkciók használata, a lekérdezések és rögzítések egyszerűbbé és
gyorsabbá válnak. A tesztelési időszakban tapasztalt hibák,
eltérések korrigálásra kerültek, és január 3-án átkapcsoltunk
az új rendszerre, ami nagyon jól sikerült. Elmondhatjuk, hogy
problémamentes volt az átállás. Az új rendszer bevezetésével feladataink is bővültek, mivel a rendszer teljes működését
munkatársaimmal együtt mi felügyeljük. Gondolok itt a hó
végi balanszidők kezelésére, a tizennyolc óra utáni munkaidő javítására, a munkanap cserékre, a blokkolási események
folyamatos figyelésére, és a blokkoló órák meghibásodása
esetén a hibaelhárítás intézésére.
– Mi, munkavállalók mit vettünk mindebből észre?
– A munkavállalók számára látványos változás nem volt.
A blokkolóórák előlapját már korábban lecserélték, gondolom ezt mindenki tapasztalta, de a két rendszer cseréjét a
munkavállalók nem érzékelték.
László A. Zoltánné
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OSZTÁLYTABLÓ
DOZIMETRIAI OSZTÁLY

Varjú Béla

portréfotók: Bodajki Ákos

osztályvezető

Az Alföldön, Békés megyében született. Általános és középiskolába is
ott járt, majd a kecskeméti műszaki
főiskolán végzett, számítástechnika
szakon.
1978. augusztus 15-én kezdett dolgozni a paksi atomerőműben, a
sugárvédelmi osztályon (az akkori
svo-n). Már PAV-osként kezdte el
(többedmagával) a sugárvédelmi
tanulmányait a Budapesti Műszaki
Egyetemen, Virág Elemér irányításával. A gyakorlati ismereteket
az OSSKI-ban, a KFKI-ban, a tan-

Kiss Mihály
üzemvezető

Pakson született, gyermekkorában
Dunakömlődön lakott, és itt járt általános iskolába is. A középiskolai
tanulmányai során műszerész alapvégzettséget szerzett. Ezt követően
az informatika terén tanult tovább,
s informatikus mérnökként diplomázott, majd sugárvédelmi szakterületen folytatott tanulmányokat.
A tanulással még ezek után sem ha-

reaktornál és külföldi atomerőművekben szerezte meg. Tagja volt
az első években Rónaky József vezérletével kialakult sugárvédelmi
„csikócsapatnak”, amelyből ma
már csak ketten dolgoznak az erőműben.
Béla erőműves karrierje dozimetriai szolgálatvezetői beosztással indult, de – mint mondja – bár a
műszakpótlék nem kis összeg volt,
a műszakozást nem neki találták ki.
Amint lehetősége volt rá, nem műszakos munkakörre váltott (noha
a hatósági jogosító vizsgát 2009-ig
megtartotta, és néha még beugrott
a műszakba a későbbiekben is).
1997-ben kinevezték a dozimetriai
üzem vezetőjévé, amelyben kis különbséggel már a mai csapat dolgozott. Jelenlegi beosztásába az svo
2010. január 1-ei főosztállyá alakulásakor került: megbízást kapott a
dozimetriai osztály (do) vezetésére.
Osztálya bemutatása kapcsán
elmondja, hogy annak legnagyobb
létszámú s talán tevékenységében
is legfontosabb szervezete a dozi-

metriai szolgálat. Habár tagjai az
ellenőrzött zónában vannak, őket
mindenki ismeri, legalább is azok,
akik bent dolgoznak. Az ő feladatuk a munkaterületek rendszeres
sugárvédelmi ellenőrzése, a sugárveszélyes munkák sugárvédelmi
felügyelete, a radioaktív kibocsátások ellenőrzése, a technológiai
rendszerek sugárzási paramétereinek felügyelete, a telepített sugárvédelmi rendszerek üzemeltetése,
s természetesen még sok minden
más is. A másik, hasonlóan fontos
tevékenység a személyi dozimetriai
ellenőrzés – bár ezt létszámában
kisebb csapat végzi. Itt történik a
sugárveszélyes munkakörben dolgozók külső és belső sugárterhelésének ellenőrzése.
Nagyon lényeges feladat a sugárterhelés optimálása, az ALARA
elv alapján. Ez lényegében ezt jelenti: a végrehajtó szervezetekkel
együtt év elején és a főjavítások
előtt egy dózisterv készül. Kiugróan magas értékek esetén még van
idő meghozni azokat az intézke-

déseket, amelyekkel csökkenthető
a kollektív sugárterhelés. A munkák elvégzését követően a kapott
dózisokat értékelik, levonják a tanulságokat, a tapasztalatokat pedig hasznosítják a következő évek
munkáinál.
Az osztály megalakulásakor ide
került a KKÁT sugárvédelmi laboratóriuma is. Ők részben a KKÁT
sugárvédelmi felügyeletét látják el,
komplett sugárvédelmi ellenőrzést
hajtva végre, s részben a blokkok
ellenőrzött zónájában is dolgoznak
mint dozimetrikusok.
Az osztály munkája szoros a
kapcsolattartást kíván különböző
magyarországi szakintézményekkel és egyéb, a sugárvédelemben
tapasztalatokkal rendelkező külső
cégekkel. Vannak olyan mérések,
amelyeket csak e cégekkel közösen
lehet elvégezni, illetve a speciális
mérőeszközök karbantartását is ők
végzik.
Az osztály nagy szakmai kihívást jelentő projektje, a telepített
sugárvédelmi ellenőrző rendszerek

rekonstrukciója 2010-ben sikeresen lezárult. Most már az új rendszerek üzemelnek, ismert nevükön
ser mt, ser kk, ezek a régi orosz eszközökhöz képest sokkal több információt szolgáltatnak.
Az osztály fő szakmai célkitűzése a jövőre nézve, hogy minden
sugárveszélyes tevékenységet végző személy sugárterhelését folyamatosan, zökkenőmentesen ellenőrizzék. Nagy figyelmet fordítanak
arra, hogy a tevékenységek a sugárvédelmi alapelvekkel összhangban
legyenek végrehajtva. Fontos, hogy
egy tevékenység kollektív dózisa
már a tervezési fázisban meghatározható és optimálható legyen,
továbbá az üzemi terület és technológiai rendszerek sugárvédelmi
ellenőrzése az elvárásoknak megfelelően teljesüljön.
Béla nős, két gyermekük van.
A nagyobbik fiú, aki már dolgozik, mégpedig itt, az erőműben. A
kisebbik lány, még tanul, Budapesten. Pakson, egy csendes utcában,
családi házban laknak.
PZ

gyott fel: 2008-ban reaktortechnikai szakmérnöki diplomát szerzett
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Nukleáris Technikai Intézetében.
Első munkahelye a paksi atomerőmű műszer karbantartási osztályán (az egykori mko-n) volt, ahol
műszerészként dolgozott, a Dunacenter Therm Kft. alkalmazásában.
1997-ben átkerült a sugárvédelmi
osztályra (az egykori svo-ra). Itt
kezdetben dozimetrikus munkakörben foglalkoztatták, az Atomix
Kft. munkavállalójaként. 1999-ben
vették át a Paksi Atomerőmű Zrt.
állományba. Öt év után dozimetrikusból előbb dozimetriai szolgálatvezetővé, majd sugárvédelmi
mérnökké lépett elő. 2003-ban a
dozimetriai szolgálat munkáját
irányító üzemeltetés-vezetővé nevezték ki. 2006-ban a PassPort projektbe delegálták, ahol a dozimet-

riai modul bevezetésén dolgozott.
2007-ben a modul sikeres indulása
után, visszatért az eredeti munkájához (dozimetriai szolgálat munkájának irányítása), ahol többek
között az újonnan bevezetett rendszer üzemeltetése, tapasztalatok átadása volt a fő feladata. 2010-ben,
amikor az SzMSz megváltoztatása
nyomán megalakult a sugár- és
környezetvédelmi főosztály (skvfo)
és ennek szervezetén belül a dozimetriai osztály, az utóbbi keretei
között működő dozimetriai üzem
üzemvezetői feladatainak ellátására kapott megbízást. Ilyen módon
a dozimetriai szolgálat mellett a
dozimetriai rendszerüzemeltetés
és a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának (KKÁT) sugárvédelmi
laboratóriuma is az irányítása alá
került.
A jelenlegi munkakörében az új
kihívások, az új rendszerek beve-

zetése jelentik azokat a feladatokat,
amelyeket leginkább kedvel. Mint
mondja, ezek a feladatok adnak
plusz motivációt a számára. Munkájának legnehezebb része ugyanakkor a műszakos személyzet motiválása, mivel itt a műszakozás sajátosságaiból fakadóan ritkábbak a
személyes találkozások a beosztott
munkatársakkal, így a ráhatás lehetősége is kisebb.
Feladatkörének további követelménye a jó szakmai kapcsolatok fenntartása. Minthogy a dozimetria folyamatosan jelen van az
üzemviteli és a karbantartási tevékenységek ellenőrzésénél és végrehajtásánál, folyamatos kapcsolattartásra van szükség az üzemviteli
és karbantartási szervezetekkel.
„Azt hiszem, minden fél részéről
kifejezetten jónak nevezhetem ezt
a kapcsolatot” – összegzi Mihály a
kapcsolódó tapasztalatait.

A közelebbi és távolabbi jövőre
vonatkozó szakmai célkitűzéseit
firtató kérdésemre azzal válaszol,
hogy mivel a jelenlegi feladatai
mellett delegálták a Lévai Projektbe is, ez a kettősség egyelőre
teljesen meghatározza a szakmai
jövőjét.
A családjának bemutatása, illetve szabadidejének eltöltése kapcsán elmondja: Felesége az MVM
Erbe-nél dolgozik, jelenleg gyeden
van kisebbik gyermekükkel, Flóra
Lédával, aki hét hónapos. Nagyobbik kislányuk, Petra Róza, már három éves és óvodás. Mihály jelenleg szinte minden szabadidejét a
családjával tölti. Korábban nagyon
sokat sportolt (kizárólag labdarúgással foglalkozott), de jelenleg a
sérülései miatt ezt nem teheti.
Prancz Zoltán

ső sugárterhelésének ellenőrzése,
mely közismert nevén az egésztest
számlálóban valósul meg. A mérések során sugárvédelmi szempontból vizsgálják a dolgozók tüdejét,
pajzsmirigyét, teljes testfelületét és
vizeletének trícium aktivitás-koncentrációját. Nagy gondossággal
készítik el a mérésre történő behívásokat, figyelembe véve a munkavállalók műszakbeosztását. A másik nagyobb tevékenységi terület a
külső sugárterhelések ellenőrzése.
A dolgozókat hatósági film-doziméterekkel látják el, melyek kiértékelését az OSSKI (Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi
Kutató Intézet) végzi. Ezen felül
alkalmaznak termolumineszcens,
neutron és lokális dózismérőket
is a külső sugárterhelések minél

pontosabb megállapítására. Feladataik közé tartozik továbbá az
ellenőrzött zónába történő állandó
és ideiglenes belépési engedélyek
kiadásának koordinálása, és a laboratóriumi mérésekből származó
számos adat naprakész feldolgozása. A sokrétű munkához műszaki
mérőberendezésekkel is rendelkeznek, melyekhez természetesen hozzá tartozik azok hitelesítése, kalibrálása, javíttatása és a folyamatos
fejlesztésük. Így tudják biztosítani
az elvégzett munka magas színvonalát. A PA Zrt. más szervezeti
egységeivel és a szerződéses vállalatokkal napi kapcsolatot tartanak.
László nagyon kedveli a munkáját, szeret a jó csapatban dolgozni, és úgy érzi, hogy munkatársai
befogadták. Szeretne még sokáig

itt dolgozni, és feladatait maradéktalanul elvégezni.
2004. óta lakik Pakson feleségével, Ritával és immáron két
gyermekével, a hat éves Bencével
és a három éves Mátéval. Felesége
jelenleg gyesen van.
Szabadidejében szeret családjával utazni, kirándulni. Szívesen
zenél, tizenhárom évig hegedült,
gitáron is játszik, mindemellett a
Paksi Katolikus Énekkar oszlopos
tagja. Érdekli a videózás, videoszerkesztés, és ha ideje engedi,
sokat barkácsol. Alapvetően műszaki beállítottságú. Az első és a
legfontosabb számára a család és
az egészség.
Orbán Ottilia

Csizmadia László
laborvezető

Sümegen született, gyermekkorát
Szentgálon, egy Veszprém megyei
kis faluban töltötte. Az általános
iskolát is ott végezte, majd a veszprémi Lovassy László Gimnáziumban
érettségizett, számítástechnika tagozaton. Ezt követően a Veszprémi

Egyetemen szerzett diplomát, környezetmérnök
szakon,
radioökológia
szakirányon.
2004 februárjában került az atomerőműbe, Atomixesként, ahol az
akkori sugárvédelmi osztályon
működő hulladékminősítő csoportnak lett a vezetője. Örült, hogy
tanult szakmájának megfelelően
tudott elhelyezkedni. Ezen a területen főként az erőmű ellenőrzött
zónájából kikerülő inaktív hulladékok sugárvédelmi minősítésével
foglalkozott.
2009 novemberében vették fel
a személyi dozimetriai laboratóriumba, PA Zrt.-sként. Ez új kihívást
jelentett számára. A laboratórium
tevékenysége számos feladatból
áll. Az egyik ilyen a dolgozók bel-
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Szabó Péter
üzemeltetés vezető

Dombóváron született, 1992. óta
lakik Pakson. 1988-ban a szekszárdi Rózsa Ferenc Szakközépiskolában mechanikai műszerészként végzett, azt követően műsza-

Marusa Andor
szolgálatvezető

A Veszprémi Egyetem vegyészmérnök szakán végzett 2005-ben. Ta-

Mácsik László
dozimetrikus

ki menedzser képesítést szerzett a
dunaújvárosi főiskolán.
Az első munkahelye az atomerőmű volt, érettségi után itt kezdett
a radiokémián három műszakban. 2002-ben került át a sugárvédelmi osztályra, dozimetrikus
munkakörbe, később dozimetriai
szolgálatvezető lett. 2004 óta üzemeltetés vezetőként dolgozik.
Feladata az új sugárvédelmi
ellenőrző rendszer (ser) munkahelyi és technológiai (mt) alrendszer üzemeltetése. Ebbe az alrendszerbe tartozik az üzemi terület, a primerköri munkahelyek
és technológiák sugárvédelmi
szempontból történő ellenőrzése.
Ez konkrétan dózisteljesítmény,

levegő- és vízaktivitás koncentrációmérők, valamint a hozzájuk
kapcsolódó mintavételi rendszerek üzemeltetését jelenti. Péter
fontosnak tartja a munkahelyek
ellenőrzésénél az indokolatlan
külső és belső sugárterhelések
megelőzését, technológiák ellenőrzésénél a technológiai rendszerek megfelelő működését, melyet
az új mérőrendszerrel nagyon jól
lehet ellenőrizni.
Nagy kihívást jelentett számára a sugárvédelmi rendszerek
rekonstrukciója, 2008-2009 között. Ez egy nagyon nagy projekt
volt. Gyakorlatilag az összes négy
blokki „SZEJVAL”-os (még a régiek így ismerik) sugárvédelmi

rendszer komplett cseréje történt
meg a két év alatt. Időben szűk
volt a keresztmetszet: a blokkok
főjavítási időszaka, különösen a
rövid főjavítások. A detektortól
kezdve a dozimetriai vezénylőig
mindent kicseréltek. A két dozimetriai vezénylő is átalakításra,
felújításra került. A cél a folyamatos sugárvédelmi ellenőrzés biztosítása volt, vagy a régi, vagy az
új rendszerrel. Ezt úgy igyekeztek véghezvinni, hogy lehetőség
szerint a régi rendszeren megmaradjon a sugárvédelmi mérés
addig, míg az új mérőrendszeren
az adott új mérés nem lett üzembe helyezve. Nagy szervezést igényelt ezt összehozni mind a négy

blokkon, létrehozni ezt a rekonstrukciót, beleértve a megelőző
tervezést, zsűrizést, kivitelezést,
amely óriás mennyiségű dokumentációt is generált. Péter szívesen vette ezt a kihívást, melyet
végül siker koronázott. A vállalatvezetés el is ismerte a munkáját Kiváló üzemeltető díj, Vezérigazgatói dicséret, majd 2010-ben
pedig Céggyűrű formájában, melyet nagyon fontosnak tart.
Péter életében a legfontosabb
dolog a család, a gyermekei és a
munkahelye. Két gyermek édesapja, kislánya 7, fia 12 éves.
Orbán Ottilia

nulmányait az ásványolaj- és petrolkémiai technológia, valamint
radiokémiai technológia szakirányokon folytatta. 2005. szeptember 1-jén nyert felvételt - akkor
még atomixes állományba - a paksi atomerőműbe. Két év elteltével,
2007-ben került át a PA Zrt-hez.
Kezdetben dozimetrikusi, majd
szolgálatvezetői
munkakörbe
kellett betanulnia. A dozimetriai
szolgálatnál az „E” műszakba került. 2006 decemberében sikeres társasági jogosító vizsgát tett,
majd 2007 szeptemberében a hatósági vizsgát is megszerezte. Ezt
követően műszakváltásra került

sor, amikor kinevezték a „D” műszak szolgálatvezetőjévé. Ebben a
munkakörben dolgozik jelenleg is.
A dozimetriai szolgálat kötelékén belül főbb feladataik közé
tartozik a technológiai rendszerek, az ellenőrzött zóna, az üzemi
terület és a környezet sugárzási
viszonyainak, valamint a folyékony és légnemű kibocsátások
ellenőrzése a telepített sugárvédelmi rendszerek és eseti mérések
segítségével. A határérték túllépés
esetén pedig az érintett szakterületekkel együttműködve kerül sor
az okok feltárására és mielőbbi
megszüntetésre. Mindezek mel-

lett feladatuk az MSSZ betartatása, az ellenőrzött zónában végzett
munkák sugárvédelmi kontrollja.
Most már öt éve műszakba jár. Az
előnyei mellett számára az a legnehezebb a műszakozásban, hogy
nehéz összeegyeztetni a programokat mind a családdal, mind a
barátokkal.
A jövőbeli szakmai terveit illetően szeretne jelenlegi szervezeti
egységénél maradni, és továbbra
is sugárvédelemmel foglalkozni, s
a szolgálatnál szerzett tapasztalatait, ismereteit felhasználva a szolgálat munkáját támogatni.

Andor tavaly szeptemberben
nősült meg, felesége a Tolna megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságánál dolgozik.
Ő keszthelyi származású, ezért
sok időt töltenek a Balatonnál,
amit mindketten nagyon szeretnek.
A fennmaradó szabadidejében
szívesen kerékpározik, sőt a barátokkal és a családdal kisebb túrákat is szoktak szervezni. Tagja a
Kalózok nevű csapatnak, amellyel
minden nyáron többnapos kenutúrákon vesznek részt.
GYNYP

Szekszárdi születésű, általános iskolába Pakson járt 1986-1994 között. Majd környezetvédelmi és
vízgazdálkodási technikus végzettséget szerzett a bajai Tóth Kálmán
Szakközépiskola és Gimnáziumban,
ahol 1994-1999 között folytatta tanulmányait. A záróvizsgát követően
még egy veszélyes áru, ADR ügyintézői képesítést is szerzett Budapesten.

kahelyváltással műszaki ügyintézői, később tervezői beosztásba
került az erőműben.
2004. február elején helyezkedett el – az Atomix Kft. alkalmazottjaként – dozimetrikusi
munkakörben. Ekkor kezdődött
el számára a betanulási időszak.
Majd 2005 márciusában tett sikeres társasági jogosító vizsgát.
Munkaköre, megítélése szerint
elég sokrétű. Legfőbb feladatként
az MSSZ betartatását és a munkahelyek sugárvédelmi ellenőrzését említi meg.

A műszakba járás már a betanulási időszakban elkezdődött.
Szerinte előnye és hátránya is van
ennek az időbeosztásnak: jónak
tartja, hogy hétköznapokon napközben sokszor van szabadideje,
ezzel szemben a baráti társasággal például nem egyszerű közös programot egyeztetni, mivel
mindannyian más műszakban
dolgoznak.
László szereti a munkáját, és
nagy odaadással végzi. Ennek
elismeréseképpen 2011-ben meg-

kapta az „Atomerőmű Kiváló
Üzemeltetője” díjat.
2010-ben volt az esküvője, felesége egy bankban dolgozik kisés középvállalati, valamint lakossági tanácsadói munkakörben.
Egyelőre kéttagú a családjuk, de
bízik abban, hogy mielőbb születik gyermekük.
A szabadidejében horgászni
jár és szeret kirándulni is, de lényegében szinte bármilyen programra nyitott, amit a barátokkal
közösen szerveznek.
GYNYP

Iskolái befejezése után egy földmérő cégnél figuránsként kezdte
meg pályafutását, majd két mun-

fotó: Bodajki Ákos

Bemutatjuk
Házer Istvánt
Gyermekkora óta
Pakson él, az általános iskolát is itt
végezte. Az ötödik
osztályban kötelező tantárgyként oktatták a
számítástechnikát, ami a továbbiakban meghatározóvá vált az életében. A számítástechnika iránti érdeklődése és tanárai ösztönzése
vezette az Energetikai Szakközépiskola számítástechnika szakára, ahol 2004-ben érettségizett. A technikusi évet követően tanulmányait
a veszprémi Pannon Egyetem mérnök-informatikus szakán folytatta, diplomáját 2010 januárjában szerezte.
Édesapja 1978 óta a Paksi Atomerőmű Zrt.
munkavállalója, ezért mindig úgy tervezte,
hogy ő is az atomerőműben fog dolgozni.
Paks szeretete, családja és barátai közelsége
is visszahúzta a városba, ezért nem igazán

Fiataljaink
gondolkodott másik munkahelyben. A diploma megszerzését követően 2010. július 1-jén
nyílt lehetősége az atomerőműben elhelyezkedni, amikor az OVIT Zrt. munkavállalójaként
felvették a digitális rendszerek osztályra,
rendszermérnök munkakörbe. A részvénytársasághoz 2011. november 1-jén került át.
Feladatai és munkakörnyezete változatlanok
maradtak, egyedül a munkaköri megnevezése változott, így jelenleg technológus mérnök
munkakörben dolgozik.
A digitális rendszerek osztályhoz tartozik
a technológiai digitális rendszerek felügyelete, amely számos, igen összetett rendszert
jelent. Emiatt elsődleges feladata, hogy valamennyi rendszerrel részletesen megismerkedjen, ami folyamatos tanulást jelent számára. Erre a legtöbb lehetősége a blokkleállások
alatt van, amelyek során be kell kapcsolódnia

az osztály különböző szakterületeinek munkájába. Emellett az osztályt érintő informatikai biztonsági feladatok ellátásában vesz
részt, illetve folyamatosan figyelemmel kíséri
a szabályozásokat, és gondoskodik azok karbantartásáról. Ezek a feladatok ugyancsak a
technológiai digitális rendszerek biztonságának fenntartását szolgálják.
Feladatairól beszélve elmondta még,
hogy szereti ezt a munkát, mert rengeteg
új ismeretet szerez egy-egy feladat elvégzése során. Ennek alapvető oka, hogy az általa
végzett tevékenység – az atomerőmű sajátosságait figyelembe véve – a számítástechnika
egy igen speciális területe, amit csak „testközelből” lehet igazán megismerni. Kedveli
munkájában azt is, hogy mindig új feladatok
kerülnek elé, amelyek egyben újabb és újabb
kihívást is jelentenek számára. Úgy érzi, jó

kollektívába került, segítőkész munkatársai
vannak, akik támogatják munkáját, és szívesen átadják szakmai tapasztalatukat.
Jelenlegi tervei között szerepel, hogy az
informatikai biztonság területén szerezzen
új ismereteket, valamint a számítógép hálózatok egyre nagyobb léptékű terjedése miatt
tervezi, hogy ezen a területen is további tanulmányokat folytat.
István kertes családi házban él Pakson, a
Malomhegyen, szüleivel és nagymamájával.
Legjobban a szabadban tud kikapcsolódni.
Szeret futni, kerékpározni. Hobbi szinten focizik. Kedvenc szabadidős tevékenysége a motorozás, amely már gyermekkorában megfertőzte, hiszen hét éves korában ment először
édesapja régi motorkerékpárjával. Ha ideje
engedi, ennek az elfoglaltságnak hódol a legszívesebben. Magánéletéről még annyit árult
el, hogy van egy paksi barátnője, aki jelenleg
egyetemi tanulmányokat folytat Budapesten.
László A. Zoltánné
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WANO VIZSGÁLÓ TEAM

Sugárvédelem

A Paksi Atomerőmű Zrt. rendszeres időközönként aláveti magát nemzetközi felülvizsgálatoknak. 2012. február 20. és március 2. között újabb WANO partneri vizsgálatra kerül sor.
A vizsgáló team vezetője Zbynek Grunda, a helyettese Jaroslav Vlcek.

Sergey LOKTIONOV
Vezető mérnök,
Sugárvédelmi osztály
Kurszki erőmű,
Oroszország

Petros
HOVHANNISYAN
Sugárvédelmi
főszakértő
Örmény erőmű,
Örményország

Irina
DOBROVOLSKAYA
Vegyészeti
laborvezető
Zaporozsjei erőmű,
Ukrajna

Natalia
KHARITONOVA
Vezető kutató
munkatárs,
Nukleáris és
sugárvédelmi
tudományos mérnöki
központ, Oroszország

Vadim TARYKIN
Fő instruktor, Oktatási
központ
Hmelnicki erőmű,
Ukrajna

Dusan DANAC
Nukleáris oktatási
szakértő
Bohunicei erőmű,
Szlovákia

Vegyészet

Vezetés-irányítás
Zbynek GRUNDA
Nemzetközi
kapcsolatokért felelős
igazgató
ČEZ, Csehország

Jaroslav VLCEK
Működési
projektvezető
Dukovany erőmű,
ČEZ,
Csehország

Oktatás-képzés

Üzemvitel
Tanka BOEVA,
Irányítástechnikai
igazgató,
Kozloduj erőmű,
Bulgária

Frantisek PROKOP
Üzemviteli
főosztályvezető.
ČEZ, Dukovany
erőmű, Csehország

Tűzvédelem

Karbantartás
Edward RESNICK
WANO Műszaki
igazgató
WANO Atlantai
Központ,
Egyesült Államok

Vizsgálat koordinátora
Tatyana SHEVTSOVA
Tűzvédelmi
osztályvezető,
Balakovoi erőmű,
Oroszország

Anatoly ZINCHENKO
WANO tanácsadó
WANO Moszkvai
Központ,
Oroszország

Veselin PETROV
Műszaki
főosztályvezető
Kozloduj erőmű,
Bulgária

Mariana
MANCIKOVA
Balesetelhárítási és
környezetvédelmi
osztályvezető
Mohi erőmű,
Szlovákia

Valentin KOSTENKO
Sugárvédelmi
osztályvezető
Hmelnicki erőmű,
Ukrajna

Taija SOLJA
Nukleáris biztonsági
mérnök
Loviisai erőmű,
Finnország

Sergey KEZIN
WANO tanácsadó
WANO Moszkvai
Központ,
Oroszország

Frantisek KRIPPEL
Szlovák
Elektromosművek,
Szlovákia

Balesetelhárítás

Műszaki háttér
Sergey SHISHKIN
WANO tanácsadó
WANO Moszkvai
Központ,
Oroszország

Üzemeltetési tapasztalatok
Zoltán ZEROLA
Biztonsági
főosztályvezető
Mohi erőmű,
Szlovákia

Szilárd Leó-díjjal ismerték el Bajsz József munkáját
Decemberi számunkban már hírt adtunk
arról, hogy a Magyar Nukleáris Társaság
(MNT) Bajsz Józsefnek, a biztonsági igazgatóság minőségfelügyeleti főosztálya vezetőjének ítélete oda a Szilárd Leó-díjat. A
kitüntetettet – aki az oklevelet és a hozzá
járó emlékérmet február 1-jén, az MNT paksi elnökségi ülésén vehette át – az MNT-ben
való munkásságáról, valamint a paksi
atomerőmű nemzetközi színtéren való képviseléséről kérdezem.

– Mióta vagy tagja az MNT-nek?
– A társaságnak megalapítása óta vagyok tagja, több éven át dolgoztam az elnökség tagjaként, két ciklusban (2003 és
2009 között) az alelnöki funkciót töltöttem
be.
– Mi alapján ítélik oda valakinek a Szilárd Leó-díjat?
– A Szilárd Leó-díjat a társaság alapította, és odaítéléséről az elnökség dönt. Ezzel
az elismeréssel azok munkáját méltatják,

akik sokat tettek a társaság alapszabályában
szereplő célok megvalósításában.
– Melyek ezek a célok?
– E célok közé sorolható a nukleáris kultúra terjesztése, az emberek egészségét,
életkörülményeit javító nukleáris módszerek
fejlesztése, valamint a nukleáris módszerek
környezetbarát hasznosítása.
– Milyen érzés volt, hogy 2011-ben téged találtak méltónak arra, hogy ebben a
díjban részesüljél?

– Azt kell, hogy mondjam, ezzel egy jó
társaságba kerültem, hisz a korábban díjazottak között akadémikusok, egyetemi és
középiskolai tanárok, volt és jelenlegi kollégáim találhatók. Büszke vagyok, hogy
közéjük soroltattam. Csak remélni tudom,
hogy ők nem érzik úgy, hogy megjelenésemmel csökkenne e társaság tekintélye.
Számomra a díj további ösztönzést jelent
abban a munkában, amit itt Pakson, az erőműben, és másutt, a hazai és nemzetközi fórumokon végzek.
folytatás a következő oldalon

13

2012. február

A Műszaki Alkotói Pályázat

folytatás az előző oldalról

Újságunkban folyamatosan bemutatjuk a Műszaki Alkotói Pályázat
elismerésben részesített pályamunkáit, alkotóit.
1. díjasok:

15 hónapos ciklus bevezetésének lehetősége a PAE blokkjain
Ismeretes, hogy a blokkok 8%-os teljesítmény növelésével
az erőmű elnyerte a 2009. évi Magyar Innovációs Nagydíjat.
Az idei első díjas pályázatban kidolgozott javaslat a teljesítmény növelés után az egyik leginkább költséghatékony műszaki fejlesztés lehet a paksi atomerőműben.
Az ötlet egyszerű: ha a blokkok jelenleg 12 hónapos üzemelési ciklusát 15 hónaposra növelnénk, akkor 5 év alatt
minden blokkot csak 4-szer kellene leállítani karbantartásra
és üzemanyag cserére. Az előny nyilvánvaló, a termelés növelhető, a karbantartási költségek csökkenthetők. A díjazott
pályázók kidolgozták a megvalósítás részleteit, elkészült a

szükséges üzemanyag terve és a megfelelő üzemanyag töltetek terve is. Az üzemanyag tervét az orosz szállító is elfogadta, a megfelelő előkészítő munka és a szükséges biztonsági
elemzések elvégzése után az új üzemanyag berakására 2014ben, a 15 hónapos ciklus megvalósítására 2015-ben vagy
2016-ban kerülhet sor. Megjegyezhető, hogy más, későbbi
reaktortípusoknál szokásos, de a VVER típusú erőművek
között eddig még nem megvalósított fejlesztésről van szó,
ugyancsak egyedülálló a módszer 4 blokkos erőműre való
kidolgozása.

Dr. Nemes Imre, osztályvezető
Baján születtem 1957. szeptember 9-én.
A kalocsai I. István gimnáziumba jártam
a fizika tagozatra, majd az Eötvös Lóránd
Tudományegyetem fizikus szakán végeztem, de diplomamunkámat már a BME
Tanreaktoránál írtam. Ugyanitt szereztem
egyetemi doktori fokozatot 1985-ben. 1982
júliusától a mai napig a paksi atomerőmű reaktorfizikai osztályán dolgozom, különböző beosztásokban, 2002 óta osztályvezetőként. Munkám során főképp az üzemanyag töltetek tervezésével, reaktorfizikai elemzésekkel foglalkoztam.
Érdekes lehet megemlíteni, hogy az első, 23 évvel ezelőtti
Alkotói Pályázaton is első díjat nyertem. Az akkori munkám
első lépésnek tekinthető a hosszú úton, amely a mostani pályamunkáig vezetett.
Nős vagyok, feleségem pedagógus. Két nagykorú gyermekem van, Dávid, ifjú építészmérnök, és Noémi, aki joghallgató. A munka mellett sok minden mással foglakozom,
erdőink vannak, amit gondozni kell, szívem csücske a györkönyi pince, ahol nyolc-tízféle bort tartok kis hordókban.
Szívesen sütök-főzök a szabadban. Más érdekes hobbiknak
is hódolok, mint a magyar nyelv mélysége és története, a keleti filozófiák, meg a sok-sok magyar nóta, amit szeretek is
előadni jó társaságban és cigányzenész kísérettel.
Végezetül szeretném kiemelni, hogy habár a pályázat ötlete az enyém, a mi munkánk mindig csapatmunka, kollégáim eszközei, módszerei és magas szintű hozzáértése nélkül
a kidolgozására sohasem kerülhetett volna sor.

öröm számomra, hogy a megszerzett ismereteket, tudást tovább tudom adni a fiatalabb kollégáimnak. Szabadidőmet a
családommal töltöm, ha jön a jó idő, kertészkedünk.

fotó: Gyulai János

– Munkád során mely nemzetközi szervezetekben, fórumokon vállalsz még feladatot?
– A nemzetközi fórumok egyike az Eurelectric,
mely az európai villamos energia ipari társaságok
egyesülete. Célja, hogy az iparág érdekeit képviselje az európai politikai fórumokon. Ezen hivatása
keretében a villamos energia ipar versenyképességének növelésére, a villamos energia használatának növelésére törekszik annak érdekében, hogy
megoldást találjunk a fenntartható fejlődés jelentette kihívásokra.
Az Eurelectric álláspontját munkacsoportok
dolgozzák ki, amelyek munkáját az ipar vezető
képviselőiből álló bizottságok felügyelik. Az egyik
ilyen munkacsoport a nukleáris, amelyben 1998
óta tevékenykedem, és aminek 2009 óta elnöke
vagyok.
– Milyen kihívásokat jelent számodra ez a tevékenység?
– Ez egy igen érdekes munka. Lehetőséget ad
arra, hogy az atomerőművek gondjait, problémáit
egy kicsit tágabb, az egész iparág szemszögéből
lássam. Az elmúlt év különösen bonyolult volt a
fukushimai baleset következtében. Kezdetben a
hisztériát kellett csillapítanunk, majd azokra a következményekre figyelmeztetni, amelyek a meggondolatlan és megalapozatlan döntések okozhatnak. A stressz-teszt folyamat beindításával a
hisztéria elmúlt, persze nem minden következmények nélkül: Németországban 8 erőművet gyakorlatilag azonnal leállítottak, a többi erőművet pedig
2022-ig bezárják. Hasonló döntés készülődik Belgiumban is. Az volt a fő álláspontunk, hogy a bekövetkezett baleset nem változtatta meg az előttünk
álló kihívásokat. Ezek pedig röviden összefoglalva:
miképp tudjuk az energiaellátást hosszú távon,
gazdaságosan, a környezetünket és a rendelkezésre álló forrásokat a legkisebb mértékben terhelve,
megbízható módon biztosítani.
– Milyen irányba halad jelenleg az atomenergia nemzetközi elfogadottsága?
– Sajnos a dolgok nem jó irányba fejlődnek. A
politika hajlik a rövidtávon – két választási ciklus
közötti időtartamban – realizálható előnyök előtérbe helyezésére a hosszútávúakkal szemben.
Mindez azon technológiák esetében, ahol 40-50
vagy 60 éves élettartamról beszélünk, óhatatlanul
helytelen döntéseket eredményez.
Az EU egyik fő célkitűzése a CO₂ kibocsátás csökkentése annak érdekében, hogy a klímaváltozás
bekövetkezte miatti katasztrófát elkerüljük. E célból politikai döntések, európai törvények születtek. Időnként győzelmi rigmusokat is hallani, miközben a legújabb statisztikák azt mutatják, hogy
2000 és 2010 között a CO₂ mentes villamos energia
termelés részaránya a kisebb fluktuációktól eltekintve változatlan maradt. Ugyan a megújuló forrásokból előállított villamos energia részaránya nőtt,
de ez nem tudta ellensúlyozni a víz- és atomerőműves termelés arányának csökkenését.
Hasonló a helyzet általában a CO₂ kibocsátás
mérséklésével is: számottevő mértékben csökkentek az európai kibocsátások, s még az is lehet,
hogy teljesítjük a 20%-os célt 2020-ra. Viszont,
ha a leltárba bevonjuk az EU által lebonyolított árucserét is, akkor kibocsátásunk 10%-kal
haladja meg az 1990-es szintet!
Ezek azok a gondok, amelyekre megoldás kell találnunk. S ez a megoldás nem létezik atomerőművek nélkül, bármennyire riasztó perspektíva is ez
egyes politikusoknak.
– A sok utazás és munka mellett mivel töltöd
szabadidődet?
– Szabadidőmet többnyire olvasással töltöm.
E tekintetben a munka és a szabadidő összeér,
mert otthon is az interneten a szakma híreire, érdekességeire vadászom. S persze várom a tavaszt,
hogy kertészkedhessünk, túrázhassunk a számunkra kedves tájakon.
Laszlóczki Ivetta

Dr. Pós István, vezető fizikus
Egerben születtem. Gyerekkoromat egy Eger
közeli kis faluban, Mikófalván töltöttem.
Debrecenben végeztem fizikusként. Az erőműben 1985-óta dolgozom. Pakson lakom a
családommal. Feleségem szintén az erőműben dolgozik. Három gyerekünk van, Krisztina a nagylányunk, és az ikrek, Kornélia
és Dominik. A kollégáimmal nagyon jó, mondhatni baráti
a kapcsolatom, sok eredményes és sikeres feladatot hajtottunk végre együtt, és remélem, ez így lesz a jövőben is. Külön

Szécsényi Zsolt, csoportvezető fizikus
1964. április 26-án születtem, Miskolcon. Debrecenben, a Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Karán
(1983–1988) szereztem fizikusi oklevelet.
Angol középfokú, német alapfokú nyelvvizsgám van.
Az egyetem után a paksi atomerőműben kezdtem dolgozni. A reaktorfizikai osztály töltetterv és
reaktoranalízis csoportjába kerültem, ahol ma is dolgozom.
Csoportvezetőnek 2002 elején neveztek ki. A munkám ellátásához szükséges tanfolyamok elvégzése után töltettervezéssel, üzemanyag-gazdálkodással és üzemanyag-stratégiák
kidolgozásával kezdtem foglalkozni. Most a kazettán belüli
hűtőközeg áramlásának és hőmérséklet eloszlásának modellezése az egyik kiemelt feladatom. Az erőműben a munkám
alapján több újítás is alkalmazásra került, többek között a
kazettán belüli egyenlőtlenségek csökkentésére a kazetták
hossztengelye körüli elforgatásos átrakás módszere.
A hőtechnikai paraméterek bizonytalanságának meghatározására Korpás Lajos kollégámmal együtt készített dolgozatunkkal 2001-ben elnyertük a VGB által alapított Heinrich-Mandel díjat.
1987-ben házasságot kötöttem. Feleségem szintén az
erőműben dolgozik, műszaki és szervezési területen. Két lányunk van. Mindketten természettudományos, műszaki érdeklődésűek. Andrea a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus
Gimnáziumban 12. osztályos. Ágnes BSC vegyészmérnök
diplomáját szerezte meg a BME-n, most a mesterképzésen
folytatja tovább.
Általában a munkámat tartom az elsődleges hobbimnak,
de ezen kívül szeretek fotózni, és rendszeresen futok. A Paksi Fotósok Baráti Kör több kiállításán is szerepeltek képeim.
Kedvelem a természetet, ha tehetem, a város környéki erdőket, mezőket, vizeket választom a sportolás és fotózás helyszínéül is.
gyulai
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Főépületi tetőszigetelés rekonstrukció
Az atomerőmű kapcsán a legtöbben
minden bizonnyal a
nukleáris specifikumokra
gondolnak
elsősorban, holott
túlnyomórészt
az
atomerőműben
is
ugyanazoknak a műszaki, technikai feltételeknek kell teljesülniük a biztonságos működés érdekében, mint bármely más üzem
esetében. Egy ilyen, első ránézésre talán periférikusnak tűnő, ám valójában annál fontosabb, mondhatni evidens feltétel, hogy az
üzemi épület tetőszerkezetének szigetelése
megfelelő legyen. Az ezzel összefüggő rekonstrukcióról Salamon Gábor projektvezető adott átfogó tájékoztatást az Atomerőmű
újság olvasói számára.
– Hogyan jellemezhető a főépületi tetőszerkezetek műszaki állapota? Miért vált
szükségessé ezek rekonstrukciója?
– A paksi atomerőmű főépületeinek tetőszerkezete az építés óta eltelt időszakban
folyamatos karbantartással és javításokkal
volt karbantartható. A beépített hőszigetelő
anyagok zsugorodásos csúszásai miatt a vízszigetelő réteg nagymértékű elmozdulásai
jelentős meghibásodással jártak. A hibák
hatására a tető sok helyen beázik, ami a főépületekben lévő berendezések biztonságos
működésére kihatással lehet. Emiatt az Időszakos biztonsági felülvizsgálat (IBF) alapján
az Országos Atomenergia-hivatal Nukleáris
Biztonsági Igazgatósága (OAH NBI) hatósági
határozatban írta elő a csapadékvíz által okozott beázások megszüntetését.
– Hogyan foglalható tehát tömören öszsze a kapcsolódó beruházás célja?
– A beruházás célja az üzemi főépületek
tetőfelületekre jutó csapadékvíz elvezetésének biztonságosabbá tétele, a legnagyobb
intenzitású esőzések okozta beázások megszüntetése, illetve a beázások kockázatának
minimalizálása. A tetők hőszigetelésének a
károsodott helyeken történő kijavításával az
épületszerkezetek és a technológiai berendezések víz- és nedvesség hatásoktól való megvédése, így a biztonságos üzemeltetés – ide
értve az üzemidő-hosszabbítást is – hosszú
távú feltételeinek megteremtése.
– Történt-e már valamilyen konkrét
megvalósítás, vagy még teljesen a tervezési
fázisban van a projekt?
– A 2006-os évben elvégeztük az akkori
állapot szerinti legkritikusabb tetőfelület szigetelésének rekonstrukcióját. Ez a turbinacsarnoki tető szigetelését érintette, mintegy
18.600 m2 alapterületen. A sikeresen befejezett munka egyszersmind hasznos tapasztalatokkal szolgált a folytatásra nézve. Az
üzemi főépület többi tetőfelületén már az
itt szerzett tapasztalatokat figyelembe véve
kell megvalósítani a teljeskörű szigetelés rekonstrukciót.
– Mi a műszaki terjedelme a fennmaradó munkavolumennek, ami értelemszerűen
a tennivalók túlnyomórészét foglalja magába?
– A tetőszigetelés rekonstrukciójával
kapcsolatos műszaki feladatok a következőképpen foglalhatók össze: A főépület
különböző szinteken elhelyezkedő, önálló
tetőfelületekkel kialakított építmény. A főépület tetőzete a B-E sorok között az alábbi
épületrészek tetőfelületeit foglalja magába:
Reaktorcsarnok (1-2. és 3-4. blokk): 14.700
m2; Keresztirányú villamos kapcsolóházak:

2.450 m2; Hosszirányú villamos kapcsolóházak: 4.032 m2; B-V sori lépcsőházak: 576 m2;
D-E sori lépcsőházak: 170 m2; Lokalizációs
tornyok: 4.600 m2. Mindez összesen nem kevesebb mint 26.528 m2-nyi felületet jelent. A
tetőfödémek általános szerkezeti felépítésüket tekintve egyhéjú, egyenes felépítésű úgynevezett melegtetők, általában 3%-os lejtésű, csapadékvíz elleni, nem járható kivitelű
műanyag szigeteléssel. A rekonstrukció során
csak a tetőszigetelés szerkezeti szempontból
nem megfelelő rétegei kerülnek elbontásra.
A kijavított hőszigetelő rétegre egy kiegyenlítő réteg közbeiktatásával új csapadékvíz
elleni szigetelés kerül beépítésre. Mindezen
túlmenően a felújítás többek között az alábbi
fő feladatokat is magába kell, hogy foglalja:
Lejtésviszonyok helyes kialakítása a tető teljes felületén, különösen a tetőfelépítmények
környezetében; Kúszások, vízszintes elmozdulások megakadályozása helyes szigetelési rétegrend kialakításával, illetve kielégítő
rögzítési módok alkalmazásával; Hő- és páratechnikai szempontból a rétegfelépítés alkalmassá tétele a pára kiszellőzésére, a bejutott
nedvességből keletkezett gőznyomás levezetésére; A szigeteléshez közvetlenül kapcsolódó egyéb, épületlakatos, kőműves, bádogos,
korrózióvédelmi munkák elvégzése; Villámvédelmi rekonstrukció. A tetőszigetelés anyagánál a már bevált Rhepanol vízszigetelői
anyagot alkalmazzuk, melyhez a gyártó által
elismert szakkivitelés mellett 50 év gyártói
anyaggaranciát adnak.
– Hogyan tovább? Melyek a közvetlen
feltételei mindezek végrehajtásának?
– Az OAH NBI által kiadott építési engedély alapján sor került a kivitelezéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatására.
A kétfordulós nyílt eljáráson, szoros versenyben a Fejérduna Ép Kft. – Tectum Kft. konzorcium nyerte el a szerződést. A kivitelezési
munkák a 2011. év második negyedévében
kezdődtek meg az 1. és a 2. blokkon. Az előző évben elkészült a reaktorépület csaknem
teljes felülete, ez alól a „V” sor mellett lévő
10 m-es sáv a kivétel, hiszen az ott lévő különböző technológiai vezetékek miatt (pl.
gőzfejlesztő biztonsági szelepek kipufogó
vezetékei) ezt a területet biztonságosan csak
főjavítás alatt lehet elvégezni. A csapadékmentes időjárás miatt az ütemtervhez képest
jelentős előrehaladással sikerült a 2011-es
évet lezárni.
– Milyen további ütemezésben tervezitek megvalósítani a rekonstrukciót?
– Jelenleg, a téli időszakban a hosszirányú villamos galéria („B” és „V” sor közötti)
tetőfelület rekonstrukciója készül. Ez a terület
az elhelyezkedése folytán védett a széltől és
a hidegtől, emiatt ott télen nyugodt körülmények között lehet munkát végezni.
Ebben az évben befejeződik az I. kiépítéshez tartozó tetőfelületek rekonstrukciója,
és ezzel párhuzamosan elkezdődnek a II. kiépítésen történő munkavégzések. Tervezetten a 2013-as év második felére készül el a
teljes tetőszigetelés rekonstrukció, amely a
korábban elkészült turbinacsarnoki tetőszigetelés rekonstrukcióval, meghosszabbított
üzemidőre is alkalmassá teszi a tetőfelületet
a funkciójának ellátására.
A tetőszigetelés rekonstrukciók ezzel nem
fejeződnek be, hiszen folyik a I. segédépület
és I. dízelgépház tetőrekonstrukciójának az
előkészítése, melynek kivitelezése tervezetten ez évben elkezdődik.
Prancz Zoltán

Megújul az intranetes felület
Tisztelt Munkatársaim!
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A nyertes ötlet az új intraneten fog megje
Mittler István kommunikációs igazgató

Tájékoztató intranetes véleményfelmérésről
Tisztelt Munkatársak!
A részvénytársaságnál működő teljesítmény és kompetencia értékelési rendszer (TKR)
2011. évi működéséről elektronikus kérdőíves felmérés történik a társasági portálon.
A részvénytársaság vezetése fontosnak tartja az Önök véleményének megismerését a
TKR működéséről, ezért kérjük, hogy minél többen töltsék ki a kérdőívet. Az Önök észrevételeit, véleményét figyelembe vesszük a TKR és az ösztönzési rendszer kapcsolatának
alakításánál, a rendszer szükséges módosításánál, továbbfejlesztésénél.
A kérdőív a portál jobb oldalán a termelési adatok grafikon alatt érhető el.
Humán Igazgatóság
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Szakmák az atomerőműben
gyárába, mivel a paksi atomerőműben a
0,4 kV-os megszakítók akkor még kizárólag orosz gyártmányúak voltak. Igen hasznos lehetőség volt szakmai ismereteinek
bővítésére a budapesti Transzvill gyárban
1984-ben tett látogatása is, ahol a magyar
gyártmányú 6 kV-os megszakítók gyártási technológiáját ismerhette meg testközelből. 1998-ban céggyűrű kitüntetésben
részesült, ezzel kapcsolatban kiemelte:
számára különösen fontos, hogy e díj a
szakmai elismerés mellett a munkatársak
elismerését is jelenti. 2007-ben, elődje
nyugdíjba vonulását követően a megszakító karbantartó csoport vezetője lett. A csoportban jelenleg tízen dolgoznak.
Ferencék fő feladata a 0,4 kV-os és a
6 kV-os megszakítók karbantartása, javítása. Az erőműben található főelosztók,
alelosztók megszakítói biztosítják többek
között az erőmű olyan fő és segédberendezéseinek villamos betáplálását, mint
például a főkeringető-szivattyú, vagy a
biztonsági rendszerek szivattyúi. Jelenleg orosz, magyar, francia és olasz gyártmányú megszakítók is használatosak a
különböző technológiai rendszereken. A
karbantartások során a 0,4 kV-os meg-

szakítók elektronikus és termikus védelmeinek beállítását egy számítógép-vezérelt próbapadon végzik. A védelmeket a
próbapad mintanyomatain pontosan be
tudják szabályozni a hozzájuk tartozó tervezési paramétereknek megfelelően. Meghibásodás esetén az RTZO és a 06F típusú
alelosztókban lévő 25 ampernél magasabb
teljesítményű mágneskapcsolók cseréjét is
ők végzik, valamint a szünetmentes áramforrásokban /STARO-ETA/ található megszakítók karbantartása is az ő feladatuk. A
megszakító karbantartó csoportnál nincs
ún. holtszezon, mert a ciklikus karbantartások egész évben folyamatosan zajlanak.
Legnagyobb szakmai kihívásnak a hibák feltárását tekinti, ami komoly feladat,
mert több ezer kapcsoló készülék üzemel
az erőműben. Hozzátette, az erőműben eltöltött harminc év alatt lényeges javulást
értek el a karbantartás terén, például az
EIB típusú 6 kV-os megszakítóknál korábban rendszeresen jelentkező olajszivárgást
sikerült csökkenteni.
Az erőmű blokkelosztóiban nagyrészt 6
kV-os kis olajterű EIB típusú megszakítók
üzemelnek, a biztonsági rendszeri megszakítókat Siemens típusú vákuum meg-

Generációk az atomerőműben

A Makai család minden tagjának az erőmű adott munkalehetőséget. A szülők már
nyugdíjasok, gyermekeik aktív dolgozók.
A paksi atomerőmű történetét a kezdetektől végigkísérő családdal, id. Makai Jánossal, Makai Jánosnéval, és gyermekeikkel, Makai Jánossal és Makai Róberttel
beszélgettünk.
Id. Makai János 1969-ben, a gyöngyösi Gagarin Erőműben kezdett a villamos energia iparban dolgozni. János
felesége is ugyanitt kapott munkát, az akkori villamos osztályvezető titkárnőjeként. Amikor az osztályvezető Pakson vállalt új feladatot, János segített
a költözködésben, s ekkor találkozott először
Pakssal. Megtetszett neki a csendes, nyugodt
környezet, és vonzották az új lehetőségek,
amit az atomerőmű tartogatott az energiaiparban dolgozó szakemberek számára. Az akkori
Paks még egészen más képet mutatott, mint a
mai. „Nem volt még lakótelep, az utakon mindenütt sár, még csak a műszaki szálló melletti
lakások épültek akkorra fel, és a reaktortartály
helyén pedig csak egy nagy gödröt lehetett
látni” – emlékezett vissza János. A baráti körükből akkor mát többen is Pakson dolgoztak,
és János nejének korábbi főnöke is igyekezett
meggyőzni őket arról, hogy megéri váltani. János 1977-ben kezdett Pakson, a villamos osztályon. „A gyöngyösi szenes erőműhöz képest
az atomerőmű szakmailag óriási fejlődés volt
számomra, annak ellenére, hogy a generátor
technológia mindkét telephelyen nagyon hasonló volt egymáshoz” – tette hozzá. Később generátoros
csoportvezető lett, majd az előkészítési osztályon technikus,
ami ismét egy új szakmai kihívást jelentett. Felesége szintén
a villamos osztályon kezdett, adminisztrátorként, később
a munkaügyi osztályhoz került. Munkája elismeréseként
többszörös kiváló dolgozó címben részesítették, és miniszteri kitüntetést is kapott. Elmondta, szeretnek Pakson élni,
az itt eltöltött több mint három évtized alatt kialakult az itteni baráti körük, fiaik is itt nőttek fel, Paksot teljes mértékben az otthonuknak érzik. Gyermekeik, János és Róbert pályaválasztásánál magától értetődő volt az erőműves pálya.
„7. osztályos voltam, amikor a fizikatanárom felkért, hogy
egy osztálytársammal együtt szerepeljek a nyolcvanas évek
népszerű ifjúsági tévéműsorában, a Tízen Túliak Társaságában, és paksi gyerekekként mutassuk be az atomerőművet.

Édesapámtól kértem szakmai segítséget, ezt követően a
TTT stábjával forgattunk, többek közt a blokkvezénylőben
is. Gyerekként ez meghatározó élményt jelentett nekem”
– mesélte ifj. Makai János. Atomerőművi gépész képesítést
Pécsett, a nehézipari gépészeti szakközépiskolában szerzett. 1986-ban vették fel az erőműbe, a felvételt követően

azonban szinte azonnal megérkezett a katonai behívója,
így 1988 februárjáig a budapesti díszzászlóaljnál töltött be
szolgálatot. 1988-tól primerköri gépészként dolgozott a
reaktorosztályon, majd a karbantartás irányításra került, de
2005-ben visszatért az üzemvitelre, ahol azóta is a 2. blokk B
műszakjában, reaktoroperátorként dolgozik.
„A kollégákkal már szinte egymás gondolatát is ismerjük,
ez szimulátoros képzéseken is nagyon érződik. Szeretek az
üzemvitelen dolgozni, mert az erőmű iránti elkötelezettség
a cégen belül talán itt a legmagasabb, minden feladatot
igyekszünk a lehető legjobban megoldani. A szabadidőnkben munkatársaimmal gyakran járunk el együtt különböző
rendezvényekre, illetve a Duna túlpartjára strandolni, főzni,
focizni. Ez az összetartás - pozitív értelemben – a munkára is
rányomja a bélyegét” – tette hozzá János.

szakítókra cserélték a nagyobb biztonság
érdekében.
1992-ben nagyon komoly előrelépés
volt a 12 BOTO típusú 6 kV-os elosztó cellák csatlakozóinak az egységesítése, egy
etalon kocsi segítségével. Ezt megelőzően
sok olyan hiba történt, amely a dugós csatlakozók nem megfelelő érintkezésére volt
visszavezethető, és rendszeresen elgörbültek a megszakítók szakaszoló érintkezői.
Mióta egységesítve lett az összes cella, azóta szinte 100%-ban megszűntek az ilyen
jellegű hibák.
Ferenc elmondta, jó a munkahelyi kollektíva, nincs rivalizálás, megpróbálják a
lehető legtöbb tapasztalatot, tudást átadni
a fiatal kollégáiknak, hogy a későbbiekben
is gördülékenyen mehessen a munka.
Wolf Ferenc családjával Pakson él, neje
a Plakésznél dolgozik, idősebbik fia asztalos, a fiatalabbik tűzoltó, lánya a középiskola után közgazdasági pályára készül.
Szabadidejében szeret minden, a családi ház körül adódó munkát maga elvégezni, a lakatosmunkától kezdve a házhoz
tartozó nagy kerttel, szőlővel való foglalatoskodásig.
Kárpáti Viktor

Makai Róbert Szekszárdon hegesztőként végzett az 505. Ipari Szakmunkásképző Intézetben. Ezt követően 1993-ban az
erőműben, egy külső cégnél helyezkedett
el. Közben leérettségizett, Pécsett gépésztechnikusi képesítést szerzett. Később a vagyonőrökhöz került, négy év után,
reaktorszerelőként felvételt nyert a reaktor karbantartó osztályra, ahol most is dolgozik.
„Mi műszakosok egy külön kis családot alkotunk, a kollektíva nagyon jó, ami fontos, mert a munka során több
szempontból is egymásra vagyunk utalva.
Kollégáimmal már pillantásokból is megértjük
egymást, az évek során nagyon összeszokott
a csapat. Minden műszak más világ, mert a
munka hatékonysága szempontjából fontos
ismerni a közvetlen munkatársak szokásait,
munkatempóját. 10 év alatt nálunk is nagyon
kicserélődött az állomány, én 35 évesen már
nem számítok fiatalnak” – mondta Róbert.
A munka mellett id. Makai János 32 évig
labdarúgó-játékvezetőként tevékenykedett,
jelenleg labdarúgó-játékvezető ellenőr, hétvégenként Tolna megyei mérkőzéseken segíti
sporttársai munkáját, a meccsekre neje is elkíséri.
„Az én hobbim a család. Sűrűn találkozunk,
mert nálunk ünnepeljük a születésnapokat,
névnapokat, illetve havonta egyszer-kétszer az
egész család összegyűlik, és nagy sütés-főzés
mellett sokat beszélgetünk” – mesélte Makai
Jánosné.
Szabadidejében 25 éven át 2006-ig, ifj. Makai János is
játékvezető volt. 2004-től íjászattal kezdett foglalkozni, barátaival megalapították a Celőke Íjász Egyesületet, amelyhez
2008-ban Róbert is csatlakozott. Azóta országos és nemzetközi versenyeken komoly sikereket értek el.
„Az íjászat egy életreszóló sport, sőt, életvitel. Párjaink is
csatlakoztak az egyesülethez, és már lányaink is hódolnak a
sportnak, szüleink is mindig kijönnek a versenyeinkre – tette
hozzá János, majd kiemelte: hálásak, hogy az atomerőmű,
és a város is jelentős mértékben támogatja a sportegyesületet.
A cikk bővebb terjedelemben olvasható a portálrendszeren a Közérdekű információk/Belső tájékoztatás/Atomerőmű
újság bővebben menüpontban.
Kárpáti Viktor
fotó: Kárpáti Viktor

fotó: Bodajki Ákos

A karbantartási főosztály villamos karbantartó osztálya megszakító karbantartó csoportjának munkájába Wolf
Ferenc vezető szerelő segítségével nyerhetünk betekintést.
Ferenc 1976ban végezett a
szekszárdi Rózsa Ferenc Műszaki és Finommechanikai
Szakközépiskolában. Finommechanikai
műszerészként
a paksi konzervgyárnál helyezkedett el,
ahol két évig dolgozott. Ezt követően a 26.
Állami Építőipari Vállalatnál kapott munkát. Nem sokkal később egy barátjával
történt beszélgetés hatására jelentkezett
a paksi atomerőműbe. Elmondása szerint
jól döntött, a jó tanácsért azóta is hálás barátjának. 1982. április 22-én nyert felvételt
a céghez. A villamos karbantartó osztályra
került, ahol jelenleg is dolgozik. 1983-ban
két kollégájával együtt három hetes tapasztalatszerzésre küldték a Szovjetunióba, a 37-es sorozatú megszakítók harkovi
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Megújult biztonsági üzenetek

1. Célunk a biztonságos energiatermelés!
Az atomerőmű működtetésének záloga a biztonság, amely elsődleges fontosságú minden
más szemponttal szemben. Alapvető célja a
blokkok biztonságos, hosszú távú és gazdaságos üzemeltetése.
A paksi atomerőmű vezetősége a biztonság iránti elkötelezettségét a biztonságpolitikában nyilatkoztatja ki, és minden
döntésében a biztonságot tartja elsőrendű
szempontnak.
Egészségünk, családunk, munkahelyünk,
lakóhelyünk, környezetünk, javaink épségének megőrzéséhez úgy kell villamos áramot
termelnünk, hogy a biztonság minden cselekedetünkben érvényesüljön, mindennapi
tevékenységeinkbe beépüljön.
Mindnyájunknak – akik az atomerőműben dolgozunk, a területére belépünk – alapvető érdekünk és kötelességünk a biztonság
fenntartása és folyamatos fejlesztése.
2. Ismerd meg és tartsd be a szabályokat!

nyomás. Ez a viselkedés segít a döntéshozatalban, lehetővé teszi számodra az emberi
hibák nagy részének kiküszöbölését. Az ipari
balesetek többségét meg lehetett volna előzni, ha az érintettek betartották volna a helyzetre előírt szabályokat. Ha a munkádat és a
szabályokat alaposan ismered, fegyelmezetten dolgozol, akkor kevesebbet hibázol.
3. Dolgozz szakszerűen, felelősen
A kiemelkedő biztonsággal rendelkező atomerőművek közös jellemzője a munkavállalók
kiváló munkavégzésre való törekvése.
A szaktudás minden munkavégzésnek
alapvető eleme. Az iskolákban, majd a további képzésekkel megszerzett ismeretek és az
évek során szerzett gyakorlat biztonságtudatos hozzáállással történő alkalmazása jelenti
a szakszerű munkavégzést.
Végezd szakszerűen a munkádat!
A képzettségednek, gyakorlatodnak megfelelő, szakszerű munkavégzés alapvető elvárás feléd.
A munkára való felkészülés is a szakszerűség része. Ne sajnáld az előkészületre fordított időt, mert az megtérül a munkavégzés
során, munkád jobb minőségű lesz.
Légy felelős a tevékenységed során!
Munkádért elsősorban Te vagy felelős!
A saját tevékenységed ellenőre első lépésben mindig Te vagy, ezért mindig ellenőrizd
magad és a munkavégzésedet.
Az együttműködés feltétlen része a szakszerű, felelősségteljes munkavégzésnek. Egy
atomerőműben szinte semmilyen tevékenységet nem lehet egyedül végrehajtani, alapvetően a rendszerek és a szervezet bonyolultsága miatt. Légy együttműködő, támogasd
kollégáidat, szükség esetén kérj és fogadj
el segítséget, ismerd el mások munkáját, és
képviseld a közös érdekeket.
4. Törekedj a hibamentességre!
Az atomenergia iparban alapelv egyrészt a
hibamentességre való törekvés, másrészt a
bekövetkezett hibák kezelése. „A gép nem
hibázik, az ember hibázhat.” (Kemény János)

Még a háztartásban használatos gépeidhez is
részletes kezelési utasítást kapsz, e nélkül nehezen tudod hibátlanul üzemeltetni ezeket.
Különösen igaz ez a mi esetünkben, akik
atomerőműben, köztudottan bonyolult létesítményben dolgozunk. Nálunk a belső szabályok a jó gyakorlatot tükrözik.
A szabályok összegzik az adott tevékenységre vonatkozó tudást: szabályaink,
előírásaink, utasításaink részletesen leírják
a feladataink végrehajtásának lépéseit, a
szerepünket és felelősségünket, a szükséges
feltételeket, a biztonsági intézkedéseket, az
ellenőrzésre vonatkozó teendőket.

Alkalmazd a hibamegelőző eszközöket!
A biztonság érdekében a legfontosabb a hibák elkerülése. Mi az alábbi eszközöket alkalmazzuk az emberi hibák megelőzésére:
t utasítások és eljárásrendek használata és
követése,
t munka előtti eligazítás és munka utáni
megbeszélés,
t önellenőrzés, ami azt jelenti: feladatodat
mindig teljesen értsd meg, készülj fel rá,
végezd el, majd ellenőrizd,
t kölcsönös (kollegiális) ellenőrzés,
t vezetői ellenőrzés és támogatás,
t egyértelmű kommunikáció.

Csak úgy tudod betartani a szabályokat, ha
ismered!
Az atomerőmű üzemi területén törekedj arra,
hogy folyamatosan szinten tartsd tudásod.
Megismerd, megértsd és pontosan betartsd
a munkáddal kapcsolatos előírásokat és azok
változásait.

Azonosítsd és haladéktalanul jelentsd az
esetleges hibákat!
Mindnyájan követünk el hibákat. Ha nem
sikerült megelőznünk egy hibát, akkor haladéktalanul kezelnünk kell, mert lényeges
hatással lehet a berendezések és személyek
biztonságára.
Jól figyelj, és ha rendellenességet észlelsz
az atomerőmű bármely területén (berendezés meghibásodás, helytelen emberi magatartás, rendetlenség, szemét stb.), akkor

Mindig tartsd be a szabályokat!
Ha követed a szabályokat, betartod az előírásokat, akkor csökken a felelősség okozta

jelezd a vezetődnek. Buzdítsd kollégáidat,
hogy ők is így tegyenek!
Ha Te magad hibázol, haladéktalanul jelezd azért, hogy egy komolyabb probléma
kialakulását megelőzzük. A hibád beismeréséből az atomerőműben hátrányod nem
származhat. Ha bejelented a hibát, ki lehet
javítani, míg a titokban maradt hiba továbbsúlyosbodik.
Ne élj együtt a hibákkal, gondolj az esetleges
következményekre!
A lényegesnek nem tűnő kis hibák kezelése is
fontos. Ha az apró hibákra, szándéktalan tévesztésekre, eltérésekre, mulasztásokra nem
fordítasz kellő figyelmet, nehezebben észleled majd a lényeges hibákat. A kis hibák elhanyagolása üzemzavarhoz, netán balesethez
vezethet.
Mindig tanulj a hibákból!
A más atomerőművekben, ipari létesítményekben történt üzemzavarok vagy balesetek tanulságai alapján intézkedéseket hozhatunk a hasonló események megelőzésére.
A saját üzemeltetési tapasztalataink hasznosítása azonban még hatékonyabb a hibák elkerülésében.
Ezért oszd meg munkatársaiddal a tevékenységed során szerzett tapasztalataidat!
Ismerjünk meg egymástól és beszéljünk meg
minél több olyan esetet, amelyben a megfelelően végrehajtott feladat sikerélményt
nyújtott, vagy amelyben helyes intézkedések
segítettek megelőzni egy hibát vagy negatív
eseményt. A pozitív példákból többet tanulhatunk, mint a hibákból. Viszont az igazán
nagy hiba az, amiből nem tanulunk semmit.
5. Kétely esetén válaszd az óvatosabb
megoldást!
A munkavégzés során vannak olyan helyzetek, amikor a szabályok, előírások nem adnak egyértelmű útmutatást arra, hogy mi a
legmegfelelőbb megoldás. Több lehetőség
merülhet fel, s mindegyik megfelelőnek tűnhet, szólhatnak mellettük racionális érvek. Az
atomerőmű üzemeltetésekor a biztonsági
érdekeket minden esetben a termelési érdekek elé kell helyeznünk.
Ezért ezekben a helyzetekben mindig az óvatosabb, biztonságosabb
megoldást szükséges választani, még akkor is, ha
az nagyobb idő- és erőforrásigényével a rövidtávú termelési érdekeknek
ellentmond.
Dönts megfontoltan!
Mindig gondold át a tevékenységedet! Ezt igényli a
hibamentességre való törekvés és a biztonságtudatos magatartás is. Minden
tevékenységnél – erősen,
vagy kevésbé szabályozott
esetben is – döntési helyzetekbe kerülhetsz. A lehetséges megoldások közül
gondold végig, hogy azok
milyen hatással lennének a
biztonságra!

Kérdezz bátran!
Ha feladatot kapsz, és nem tartod egyértelműnek, vagy nem érted pontosan, mindig
kérdezz vissza!
A munka előtti eligazítás során kérdezz,
tisztázz minden bizonytalanságot!
Ha munkavégzésed során nem vagy biztos valamiben, vagy ha akadályba ütközöl,
kérdezd a vezetődet, vagy a terület gazdáját!
6. A biztonság mindannyiunk érdeke
Gárdonyi Géza híres regényében arról ír,
hogy az egri vár falainak ereje nem a kövekben van, hanem a védők lelkében. Ez a gondolat az atomerőműre is vonatkoztatható: a
technikai rendszerek biztonságos működése
mellett mindnyájunknak elkötelezettnek kell
lennünk, hogy a biztonságot minden más
szempont elé helyezzük. Hiszen az atomerőmű sok ember és család számára biztosít
munkahelyet, megélhetést úgy, ahogy az
egri vár nyújtott menedéket védői számára.
Az atomerőmű biztonságát hasonlíthatjuk egy drótkötélhez, amely ezernyi elemi
szálból tevődik össze. Ha minden szál ép, a
kötél biztonságosan viseli a terhelést, de ha
egyetlen szál is sérül, a drótkötél teherbírása
csökken. Hasonlóképpen, biztonságtudatos
magatartással, vagyis a szabályok betartásával, szakszerű munkával és megfontolt döntésekkel a biztonság magas szinten tartható.
Viszont minden fegyelmezetlenség, mulasztás vagy tévedés az elemi szálak sérüléseként
jelentkezik és veszélyforrást képez. Majdnem
minden nemkívánatos esemény visszavezethető személyi hibára, és a legtöbb üzemzavar, baleset megelőzhető lett volna biztonságtudatos magatartással.
A biztonság mindannyiunk érdeke, közös
célunk, hogy a biztonságot magas szinten
tartsuk! Ez rajtunk mint csapaton, és rajtad
mint egyénen múlik!
Az ABÜ team tagjai: Szőke Attila (üvig),
Dobó József (big), Maracsik Kálmán (gig),
Vida Zoltán (mig), Nagy Péter (huig), Csuha
Sándor (huig), Járfás Tamás (kaig), Varga József (TLK), Cseriné Polgári Ágnes (gig).

plakát: Vincze Bálint

Bizonyára sokaknak feltűnt, hogy az elmúlt
napokban erőműszerte új plakátok jelentek meg az Alapvető Biztonsági Üzeneteket
(ABÜ-t) hirdetve. A plakátok nem csak formájukban, hanem tartalmukban is megújultak.
Az Alapvető Biztonsági Üzenetek 2005-ös
bevezetése óta sok idő eltelt, megváltoztak
az üzemeltetés külső, belső körülményei.
Az üzenetekben megfogalmazott elveket,
elvárásokat alkalmazva a feladat- és munkakörünkben, mindnyájan személyesen is
hozzájárulunk az atomerőmű biztonságához,
illetve egy olyan biztonsági kultúra kialakulásához, amellyel tartósan fenn tudjuk tartani
a biztonsági teljesítményt, a műszaki, gazdasági eredményeket, és így meg tudjuk őrizni
környezetünk bizalmát. Társaságunk vezetésének kezdeményezésére összefoglaltuk és
értékeltük az ABÜ kapcsán összegyűlt tapasztalatokat. Ennek a munkának lett az eredménye a megújult, színesebb, frissebb Alapvető
Biztonsági Üzenetek.
A megújult ABÜ-vel ösztönözzük és buzdítjuk munkatársainkat, partnereinket a biztonság folyamatos fejlesztésére, magas szintű biztonsági kultúra elérésére.
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Az atomenergia hosszú távon
az energiamix része marad
A Foratom a japán atomerőműbaleset hatásainak figyelembe vételével átdolgozta a februárban nyilvánosságra hozott
2050 Energia Útitervet, hiszen a történteket folyamatosan
napirenden tartotta és részben ma is tartja a média, s az
események nagymértékben hatottak a közvéleményre és a
politikai gondolkodásra.
Nemzetközi szervezetek véleménye szerint globálisan
az atomenergia lassúbb növekedésére lehet számítani, mint
az 2010-ben megfigyelhető volt. Ugyanakkor több ország
megerősítette elkötelezettségét az atomenergia további fejlesztése mellett, Oroszországban, Kínában, Indiában, Délkelet-Ázsiában, Dél-Amerikában és a Közép-Keleten pedig
az atomenergetika gyors növekedése várható.
A fukushimai események hatására az Európai Bizottság,
a nemzeti nukleáris biztonsági hatóságok és az atomenergiaipar közös kezdeményezésére újraértékelték az európai
nukleáris létesítmények ellenállóképességét rendkívüli
eseményekkel (földrengés, árvíz, áramellátás kiesése stb.)
szemben. Az értékelések egyes előzetes eredményei már
rendelkezésre állnak, a szabályozó hatóságok zárójelentései
hamarosan nyilvánosságra kerülnek. Ennek következtében
a lakosságnak módja lesz meggyőződni az EU atomerőműveinek ellenállóképességéről a tervezési alapadat bázisnál
súlyosabb események esetén, és képes lesz értékelni a már
létező és újonnan bevezetendő megelőző intézkedések hatékonyságát. Az ipar feladata lesz a vizsgálatok nyomán a
szabályozó hatóság által kidolgozandó ajánlások megvalósítása. Az atomenergia vitathatatlan előnyei a globális
éghajlatváltozás elleni küzdelemben, az energiabiztonság
megvalósítása terén és a versenyképességben szilárd alapot
biztosítanak ahhoz, hogy az atomerőművek jelentős mértékben hozzájáruljanak Európa energiaellátásához a jövőben. A nukleáris ipar teljes mértékben tudatában van annak, hogy ez csak a legmagasabb biztonsági követelmények
alkalmazásával, a biztonságos hulladékkezelés megvalósításával és átlátható működéssel képzelhető el határozott
politikai elkötelezettség és a lakosság támogatása mellett.

Kishírek
a nagyvilágból

Az egyes EU tagállamok energiapolitikájának részletes
vizsgálata után az anyag megállapítja, hogy 13 tagállam
(Horvátországgal együtt 14) az atomenergiát továbbra is a
nemzeti energiamix kulcsfontosságú elemének tekinti, és
előreláthatóan működtetni fognak atomerőműveket 2050ben. Ezek közül több ország várhatóan nem tartja majd
gazdaságilag vonzónak nagy kapacitású megújuló energiatermelő rendszerek telepítését, és továbbra is az atomenergia mellett áll ki. Összegezve a fukushimai események után
bejelentett vagy megerősített atomerőműépítési terveket,
és 60 éves üzemidőt feltételezve, 2050-re legalább 85 reaktor működésére lehet számítani, melyek 110 GW áramot
fognak termelni (a 2050-re előrejelzett áramigény 20%-át).
A jelentés eredeti változatában a dokumentum összeállításáért felelős svájci Paul Scherrer Intézet munkatársai még
160-170 GW kapacitást valószínűsítettek (az áramigény
30%-át), változatlan politikai támogatást és hangsúlyos
klímapolitikát feltételezve. A dokumentum megállapítja,
hogy az atomenergia az EU energiapolitikájának kulcseleme marad a következő „meghajtóerőkben” játszott szerepe
miatt: az energiaellátás biztonsága, versenyképesség, kibocsátásmentesség, munkahelyteremtés, globális növekedési
potenciál, fosszilis energiahordozók kiváltása.
Jean-Luc Poncelet, a Foratom vezérigazgatója kijelentette: „Az atomenergia meghatározó szerepet játszik az európai gazdaságok szénmentesítésében. Annak megerősítése,
hogy a jelenleg létező atomerőművek tovább működhetnek, az európai erőműépítési tervek jóváhagyása, a biztonsági és kockázatelemzési vizsgálatok sikeres megvalósítása,
az Európai Bizottság elkötelezettsége a nukleáris biztonság
iránt megerősítik meggyőződésünket, hogy az atomenergia megtartja helyét az EU kis kibocsátású energia portfóliójában 2050-re és azután.”
Forrás: http://www.foratom.org/

Szerbin Pável

KENTON-HAGYATÉK 6. RÉSZ –
ÁLLATOK AZ ATOMKUTATÁSBAN
A Paksi Atomerőmű Zrt. Atomenergetikai
Múzeumában található Kenton-hagyatékot (könyvgyűjteményt) vizsgáló sorozatunk hatodik része az Animals in Atomic
Research (Állatok az atomkutatásban)
című könyvet helyezi nagyító alá, melyet
az amerikai Atomic Energy Commission jelentetett meg 1967-ben.
Mindenképpen érdekfeszítő könyvvel állunk szemben, mely az átlagolvasó számára hasznos bevezetővel nyit az állatok
szerepéről az egészségügyi kutatásokban.
Olyan kutatókig tekintünk vissza, mint William Harvey (16-17. század), Robert Koch
(19-20. század), vagy a kissé talán ismertebb Louis Pasteur. Szóba kerül az anthrax
(lépfene) és a himlő is, valamint az állatok
szerepe ezen fertőzések vizsgálatában, illetve legyőzésében.
A bevezető után rátérünk az atomkutatásokra, ahol meglepő eredményekre bukkanhatunk, mint pl. a következő: patkányok egy csoportját egész
életükön át napi 0,8 rad (azaz 0,008 Gy) sugárzással bombázták.
A kontrollcsoport nem kapott extra dózist. A besugárzott patkányok végül 600 napig éltek, míg a kontrollcsoport tagjai csak 460
napig. A kutatók egereknél, patkányoknál és tengerimalacoknál
egyaránt azt figyelték meg, hogy heti 1 rad (azaz 0,01 Gy) kapott
dózis esetén tovább éltek, mint az normál esetben várható lett
volna.
Az efféle kutatások természetesen nem öncélú kíváncsiságról szólnak, hanem fontos szerepük van, ahogy erre a kiadvány is

rámutat. Ahogy az ember egyre több területen alkalmaz radioaktív anyagokat, kulcsfontosságú tudni azt, hogy ezek az anyagok
milyen hatással is vannak az őket alkalmazó
szakemberekre. Ennek megbecsüléséhez
fontosak az állatokkal végzett kutatások. Az
űrkorszak hajnalán például egyáltalán nem
volt mellékes, hogy az űrsétát folytató asztronauták mekkora sugárzásnak teszik ki
magukat, illetve hogy ennek a sugárzásnak
milyen élettani hatásai lesznek vagy lehetnek rájuk. Itt az „asztromajmok” segítettek
a felmerülő kérdések megválaszolásában.
A kutatók azonban gyakran közvetlenül alkalmazható eljárásokkal is előálltak.
Íme egy vonatkozó eset: Egy, a házilégynél
kétszer nagyobb légyfajta (cochliomyia hominivorax) melegvérű állatok és emberek
nyílt sebeibe helyezi el tojásait, melyekből
csavar alakú lárvák fejlődnek ki. Ezek a lárvák egy hét leforgása alatt elpusztítanak
egy bárányt vagy egy fiatal ökröt. Volt év, hogy a legyek akár
százmillió dolláros (akkori árfolyamon) kárt is okoztak az USA
egyik térségében. A tudósok akcióba léptek: besugározták a hím
legyeket, ezzel terméketlenné téve őket, majd hatalmas számban szabadon engedték ezeket a steril hímeket, amelyek azután
párzottak a nőstény legyekkel. Az eredmény: terméketlen tojások és a kártékony utódok teljes hiánya.
A fentiek csak kiragadott példák, hiszen számos hasonlót rejt
még az Animals in Atomic Research. Érdemes végiglapozni.
Simon Zoltán

NÖVEKEDNI FOG
A NEM-FOSSZILIS RÉSZARÁNYA
A globális energiaigény növekedése 2030ig akár 40%-os méretet is ölthet, és ennek
a növekedésnek egyharmada a nem-fosszilis energiahordozóktól várható – mindezt
az olaj- és gáziparban érdekelt angliai BP
elemzése mondja ki. A nukleáris energia
továbbra is prominens szerepet fog játszani – a prímet ezen a téren az ázsiai-csendes
óceáni térség viszi majd, legalábbis abban az
értelemben, hogy a legnagyobb növekedés
ott várható. Persze a nagy képről sem szabad megfeledkezni: a fosszilis energiahordozók részaránya még 2030-ban is 81% lesz
(ez 6%-os csökkenést jelent a mostanihoz
képest).

FRANCIA INTÉZKEDÉSEK
A STRESSZTESZT NYOMÁN
A fukushimai eseményeket követő stresszteszteket Franciaországban is elvégezték. A
biztonságért felelős hatóság, az ASN szerint
az összes reaktor megfelelő szinten biztonságos, de növelni kell a „robosztusságukat”
annak érdekében, hogy extrém helyzetekben is megállhassák a helyüket. Az EdF úgy
számol, hogy a jelenlegi 58 reaktorának
stressztteszt-kompatibilis szintre emelése
10 év alatt kevesebbe fog kerülni 10 milliárd
eurónál.

CSÖKKEN A GRAND CANYONI
URÁNBÁNYÁSZAT
Ken Salazar amerikai belügyminiszter közel
405 ezer hektárnyi területet vont ki a jövőbeli uránbányászat alól. A nukleáris ipar,
bányászattal foglalkozó cégek, szenátorok
és képviselők most közös frontot nyitottak
a politikus ellen. A Grand Canyonnál levő
területre vonatkozó tiltás egyébként 20 éves
időtartamra vonatkozik. A környezeti értékek védelmében fellépő Salazar döntése
nem érinti a már kiadott engedélyeket, de
új bányászati engedélyek kiadását nem teszi
lehetővé. Egyes becslések szerint most a korábban becsült 30 új uránbánya helyett csak
11 fog megnyílni. 8 washingtoni honatya
már fel is lépett a döntés ellen John McCain
ex-elnökjelölt/szenátor vezetésével. McCain
szerint a tiltás hatalmas csapást jelent a regionális munkahelyteremtésre. A szenátor
emellett úgy véli, hogy a bányászat nem befolyásolja az ivóvíz minőségét, és egy érzelmi PR-kampánynak esett áldozatul, mely a
közvélemény Grand Canyon iránt érzett szeretetét használta ki.

MEGVAN A SPANYOL
HULLADÉKTÁROZÓ HELYSZÍNE
Villar de Canas-t választották a spanyolok a
kiégett üzemanyagkazetták tárolóhelyéül. A
régióban ez 500 új munkahelyet jelent majd
az építkezés során, aztán 60 éven át szakképzett munkaerő jelenlétét. A Cuenca provinciában levő település 14 térség közül került
ki végül győztesen az óév utolsó napjaiban.
A híradás szerint a projekt egyébiránt 910
millió dollárba kerül majd.
(Forrás az összes hírnél: World Nuclear News)

Simon Zoltán
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Digitális Esélyegyenlőség (DE!)
Az információs társadalom előnyeit csak azok élvezhetik, akik
használni tudják a számítógépet
és a világhálót. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) a civiltársadalom
iránti szakmai felelősségvállalás
jegyében Digitális Esélyegyenlőség néven országos mozgalmat
indított, melynek célja, hogy rövid időn belül mindenki e lehetőségek birtokába juthasson.

Szervezésükben 2011. november 24én Budapesten rendeztek konferenciát, ahol az „egészséges” társadalom
megteremtése érdekében alkalmazott
informatikai eszközök, programok
kerültek szóba.
Dr. Péczeli Gábor, a társaság elnöke megnyitójában elmondta, hogy
a nagymúltú szervezet jobbítási szándékát leginkább ezzel a konferenciasorozattal fejezi ki a társadalom felé.
Több mint 300 résztvevő regisztrált,
ami már önmagában is egy új rekord.
Bőgel György előadásában arra
kereste a választ, hogy milyen az
egészséges társadalom. Mennyit köl-

tünk rá, és mi ennek az eredménye?
Az innováció árromboló hatását egy
egyszerű fejlesztésen keresztül mutatta be. A Szaharától délre élők között a malária a legpusztítóbb népbetegség. Az első tünetek 10-35 nap
alatt jelentkeznek, de első jelei könynyen összetéveszthetők akár a megfázással is. Ráadásul több típusa is van.
Korai felismeréssel hamarabb gyógyítható. Afrikai diákok mobiltelefon
fényképezőgépére egy kereskedelemben kapható előtétlencsét helyeznek
(egyszerű mikroszkóp), és a páciens
egy csepp vérét lefényképezik. A telefonra telepített program a felvételből
nagy biztonsággal megállapíthatja,
hogy az illető fertőzött-e, és melyik
típussal, hogy mielőbb megkezdhessék a megfelelő kezelést.
Csepeli György bemutatott egy
programot, mellyel a tesztsorozatot
ismételten kitöltők közül kiszűrhetők
a depresszióval küszködők. A program továbbfejlesztésével megakadályozhatónak tartják a tömeghisztéria
kialakulását is.
„Ha egy kapu bezárul, kinyílik egy
másik” szól a régi bölcsesség. Kutor
László olyan informatikai megoldásokat mutatott be, melyek fogyatékos
embertársaink életét teszik élhetőbbé
(pl. beszélő telefon).
Kozmann György szerint az elöregedő társadalom sokkal jelentősebb orvosi ellátást igényel majd,
mint amekkora rendelkezésre áll.
Rendkívül nagy jelentősége lesz a diagnosztikai eljárásoknak. Két multiérzékelős kutatásról számolt be, melyek lényege, hogy a belső szerveink

működése a külső bőrfelületen is
érzékelhető, csak megfelelő matematikai programok szükségesek a hibaforrás felfedéséhez.
Pukler Gábor szerint számos felmérés tanúskodik az egészséges életmódról. Mi lenne, ha ez alapján fizetnénk a betegbiztosítást? A megelőzés,
a korai kórfelismerés a jövő orvoslása. Gyermekorvos vonal működik
napi 24 órában október 4-től, melynek havi díja 690 Ft, így van kivel
megbeszélni a tüneteket. A düsseldorfi központba magzati szívhangok
küldhetők a terhesség utolsó hónapjáról egy telefonkiegészítőn keresztül,
ott kiértékelik ezt, és megnyugtatják
az anyukát.
Győri-Dani Lajos a Máltai Szeretetszolgálat tevékenységét ismertette,
mellyel elöregedő társadalmunkon
segítenek.
Szvetelszky Zsuzsanna szociálpszihológus a betegek önszerveződését, az önkéntes szimpatizánsok, a
gyógyultak szervezeteit ismertette.
A „képzett betegek” eligazodnak az
egészségügy labirintusában, ezzel
elősegítik önmaguk és társaik hatékonyabb kezelését, mielőbbi gyógyulását.
A konferencián ünnepélyes keretek között díjakat is átadtak. Neumann-plakettet kapott Sztipanovits
János USA-ban tanító professzor.
Tarján-emlékéremmel ismerték el
Hajós Éva, a szekszárdi I. Béla Gimnázium igazgatójának munkáját.
gyulai

Modern módszerek
az oktatásban
A kecskeméti Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskola 2012. január 23-án egész napos konferenciát rendezett
az Informatika Tanszéken. A rendezvény témája: modern
módszerek az informatika, matematika és fizika oktatásában.
Nagyon látványosan bemutatták, hogy vonzáskörzetük
középiskolái milyen magas fokon készítik föl a diákokat,
és ehhez mit tesz hozzá még a főiskola, hogy a végzettek
versenyképes oklevéllel lépjenek ki a gazdaság legfontosabb termelő területeire.
Fári János, a Katona József gimnázium tanára számtalan, főleg USA-ból származó robot tulajdonságait mutatta
meg, melyekhez pályázatok útján jutottak. Ezen robotok
modulárisan bővíthető hallatlan funkcionalitásukkal játékosan vezetik be a tanulókat a természettudományos
tárgyakba, és korán megkedveltetik a C programozási
nyelvet. Sok szó esett az internetről, ami az információk,
a széleskörű tudás hozzáférésének bázisa helyett a felmérések szerint inkább az illegális tartalmak letöltését,
az agresszív játékok hamis illúziót adó virtuális valóságát
jelenti. Bár ezek hatására gyorsul a reagáló képesség, de
a koncentráció ideje jelentősen csökken. A játékfüggők
gyakran nem kommunikálnak, kerülik a szemkontaktust,
magányosak.
Bemutattak egy érdekes eszközt, mely a szemmozgást
vizsgálja. Mivel a szemlencse a szemgolyó excentrikus
gömbfelülete, a szemmozgás a szemlencséről visszaverődő infra fénysugár helyzetéből lekövethető. Pályája
elemzéséből kiderül, hogy milyen szövegszakaszokat értelmezünk egyszerre, hol időzünk el hosszabb ideig – így
kimutatja az olvasás hiányosságait, akár már a betűk felismerésekor. A hiányosságok idejekorán korrigálhatók. Érdekes, hogy a szöveges példák esetében néha átsiklunk
lényeges szavakon, és a megoldás hibás lesz. Egyes ku-

A felfedező utazás

Marie Curie-sorozatunk hetedik része
Marie és Pierre a „nagyon aktív lényeget” keresik egy urán- helyzetben vannak, hogy a két elem egyikének felfedezését
ásványban, a szurokércben. Nyers állapotban a szurokérc nyilvánosságra hozhatják.
négyszer radioaktívabb, mint a belőle kivonható uránoxid.
– Jó lenne, ha nevet adnál számára – mondja Pierre.
De ennek az ásványnak az összetételét elég pontosan
Az egykori Sklodowska kisasszony egy pillanatig elismerik… Az új elem minden valószínűség szerint csak gondolkodik. Azután szíve a térképről letörölt hazája felé
nagyon csekély mennyiségben lehet meg benne, ha a tu- száll. Arra gondol, hogy a tudományos eseményről mindósok mindez ideig nem vették észre, és a pontos vegyi den valószínűség szerint Oroszországban, Németországelemzés sem jelezte. Curie-ék úgy vélik, hogy az ércben ban és Ausztriában – az elnyomók körében is – értesülnek,
legfeljebb egy százalék lehet az új elem. Nem valami sok, és félénken válaszol:
gondolják… Mennyire meg– Mi lenne, ha polólepődnének, ha tudnák,
niumnak neveznénk el?
hogy az ismeretlen radioakAz 1898 júliusi beszátív elemet a szurokérc még
molókban a következőket
egy milliomod részben sem
olvassuk: „Az a vélemétartalmazza.
nyünk, hogy az anyag,
Nagy türelemmel indulamelyet a szurokércből
nak a felfedező utazásra:
nyertünk, egy még ismesaját találmányú vegyi kuretlen, analitikus tulajdontató módszert alkalmaznak,
ságaiban a bizmuthoz haEgy 1989-es lengyel bankjegy Marie Curie fényképével
amely a radioaktivitáson
sonló fémet tartalmaz. Ha
alapul. Az elemzés ismert eszközeivel elemeire bontják ennek az új fémnek a léte bebizonyosodik, azt ajánljuk,
a szurokércet, majd megmérik az így nyert részek radio- hogy egyikünk szülőföldjéről polóniumnak nevezzék.”
aktivitását. Folytonos kiküszöbölésekkel lassanként megMielőtt a Természettudományi Akadémia számára
állapítják, hogy az „abnormális” radioaktivitás az érc bi- megjelent volna a közlemény a beszámolókban „Egy új, a
zonyos részeibe húzódik vissza. Munkájuk előrehaladtával szurokércben található radioaktív elemről”, Marie elküldte
kutatásuk mezeje szűkül, egyre közelebb kerülnek a meg- a kéziratot annak a Jozef Boguskinak, aki az Ipari és Földoldáshoz.
művelési Múzeumot vezeti, s ahol ő valamikor első kísérA radioaktivitás elsősorban a szurokérc két részében leteit végezte. A közlés Varsóban egy fényképészeti havi
koncentrálódik. Curie-ék szerint ez két egymástól külön- szemlében, a „Swiatlo”-ban csaknem ugyanakkor jelent
böző új test létezésének a jele. 1898 júliusában abban a meg, mint Párizsban.
Szlazas

tatók szerint a nézésünk ugyanolyan egyedi, mint az újlenyomatunk. Egy-egy képet még évek múlva is ugyanolyan dinamikával veszünk szemügyre.
Meglátogattunk több informatikai labort, ahol a kötelező és szabadon választott feladatokat oldják meg hallgatók. Számos díjnyertes tudományos diákköri munka
került már ki innen. Büszkén mutatták meg a hőszivattyú
működését demonstráló berendezést, a mini szélcsatornát és az üvegszálas adatátvitel elemeit. Az ipari robot eljátszotta szintetizátoron a híres katonanóta „Kecskemét is
kiállítja nyalka verbunkját” dallamát, de alakfelismerésre,
speciális megfogásokra, összeépítésre is programozható.
Továbbképzési programjuknak köszönhetően az oktatógárda fele doktori fokozattal rendelkezik. Nemcsak a
tantermekben, laborokban, műhelyekben folyik a tanulás,
de a jól felszerelt, komfortos kollégiumban is, ahol gondot fordítanak a tehetséggondozásra. 2012-től bevezetik
a Mercedes-Benz gyárral együttműködésben a gyakorlatorientált (duális típusú) képzést: elmélet a főiskolán, gyakorlat a szerelőüzemben.
gyulai
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Osztrák áram Németországnak
A német TenneT TSO GmbH társaság (hálózatot üzemeltető cég) Ausztriában indíttatott
fosszilis üzemanyaggal működő erőművet tavaly decemberben annak érdekében, hogy
stabilizálni tudja a német hálózatot a nyolc atomerőmű leállítása következtében kialakult
instabilitás csökkentésére. A jelentős hálózattal bíró, közel 20 millió embert ellátó cég december 8-án és 9-én gyújtatott be egy erőműben. A műveletet „elővigyázatossági intézkedésnek” nevezte Ulrike Hoerchens, a társaság szóvivője. A lépésre azért volt szükség,
mert az előrejelzések szerint erős szél volt várható északon, egyúttal nagy fogyasztást jeleztek az ország déli részén – miközben a Grundremmingen atomerőmű C blokkja nem
állt rendelkezésre (ez nem tartozik a leállított blokkok közé, más oka lehetett az üzemszünetnek – a fordító).
Az ország négy hálózati üzemeltetője már korábban felhívta a figyelmet arra, hogy
hibák várhatók az idei téli időszakban az áramellátásban amiatt, hogy politikai döntéssel
leállították az atomerőművi kapacitás egynegyedét Európa legnagyobb gazdaságában.
Németországnak 2.100 megawattnyi olaj-, gáz- és széntüzelésű erőművet kellett mozgósítania és tartalékban tartania otthon és Ausztriában a hálózati bizonytalanságok elkerülésére. Bár most erre a nagy tartalékra nem volt szükség, és egyetlen nagy ipari fogyasztó
sem volt veszélyeztetve, az esemény rámutat arra, hogy szoros helyzetek állhatnak elő,
főleg ha még keményebb tél jön – írta Per Lekander, az UBS AG elemzője. Eddig kegyes
volt az időjárás a németekhez, a tavalyi december volt az eddigi ötödik legmelegebb a
hivatalos jelentések szerint.
A szűk keresztmetszetek magukban foglalják az árak emelkedésének kockázatát is, és
kevés pozitív hatással járhatnak a jövőre nézve – tette hozzá az elemző. A 11 ezer kilométernyi hálózatot üzemeltető és 27 millió lakost ellátó Amprion GmbH szóvivője, Marian
Rappl szerint a helyzet kritikus és jó, ha rendelkeznek megfelelő tartalékkapacitással. A
3.650 kilométerrel bíró EnBW Transportnetze AG nem indíttatott erőművet. A helyzet komolyságát bizonyítja, hogy a Die Welt című újság is beszámolt a történésekről.

Teljesítménynövelés Bulgáriában is
A teljesítmény növelését tervezik a Duna mellet épült Kozloduj atomerőműben. A jelenlegi 2.000 megawattot 120-szal kívánják emelni a tervek szerint. Az erőmű megtette bejelentését a bolgár nukleáris hatóság felé, de természetesen meg kell szerezni a hatóság
engedélyét a programhoz. A hatóság elnöke szerint a szervezet 2013 végéig ki tudja adni
az engedélyt, ha az erőmű az összes szükséges dokumentumot időben rendelkezésre bocsájtja. Az üzemeltető tervezi a két 1.000 MW-os blokk üzemidejének tíz évvel történő
meghosszabbítását is. Ehhez négy évvel a tervezett üzemidő lejárta (2017 és 2019) előtt
szükséges a programok és kérelmek benyújtása. Kozloduj az ország villamosenergia-ellátásának 40 százalékát biztosítja. A blokkok túl vannak a célzott biztonsági felülvizsgálaton. A kiemelten vizsgált területek a földrengésállóság, az áradások és az extrém természeti jelenségekkel szembeni viselkedés voltak.
Forrás: 1NuclearPlace, 2012. január
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A szennyezett víz kezelése
Fukushimában
A Toshiba Corporation és az IHI Corporation közösen fejlesztette ki azt a hordozható vízkezelő rendszert (Sarry-Aqua néven), amit a radioaktív szennyezett víz kezelésére használhatnak a japán telephelyen. A Toshiba hamarosan tárgyalásokba kezd
a kormánnyal és az önkormányzatok képviselőivel a berendezés használatáról. A
berendezést úgy sikerült létrehozni, hogy egyúttal csökkentették a telephelyen már
használatban lévő Sarry egység méreteit. Ez a rendszer most is működik, és általános víztisztítási műveletet végez. Az új egység a víz feldolgozása során átszivattyúzza
a kis koncentrációban szennyezett vizet egy elnyelő anyagot tartalmazó tartályon,
megszabadítva azt a radioaktív céziumtól. Óránként egy köbméternyi vizet tud megtisztítani. A cézium koncentrációja 10 Bq/kg értékig, vagy az alá csökkenthető. Az
illetékes Egészségügyi, Munkaügyi és Szociális Minisztérium valószínűleg ezt az értéket szándékozik elfogadni az ivóvízben megengedhető szennyeződés felső határértékeként.
Az új berendezés nemcsak stabil, zavaroktól mentes üzemeltetést ígér az egyszerű tervezésnek és a kevés aktív elemnek köszönhetően, hanem magában foglalja a
biztonságtudatos szerkezeti kialakítást is (az adszorbenst tároló konténert árnyékoló
anyaggal is ellátták). A Sarry-Aqua teherautóra rakható, és bármely felhasználási
helyszínre könnyen eljuttatható.
Forrás: Japan Atomic Industrial Forum, 2012. január
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Megszűnni látszik
az atomerőmű-építési
szélcsend
Harmincnégy évvel ezelőtt adta ki az NRC
az utolsó üzemeltetési engedélyt az Egyesült Államokban. Ez még a TMI atomerőmű 2. blokkjának 1979-es, részleges zónaolvadással járó balesete előtt történt. Most
úgy tűnik, hogy a hatóság egy kicsit előre
mozdult: 2011 decemberében megadta
hozzájárulását a Generation III+ névvel
jelzett Westinghouse AP1000 reaktortípus
tervezéséhez. Hamarosan sor kerülhet e
típus engedélyezésére is, 2-2 blokk épülhet Dél-Karolina és Georgia államban – ez
mindenképpen jó hír az Egyesült Államok
nukleáris jövője szempontjából. Ha valamilyen ok miatt a reaktor elveszti hűtőrendszerének villamosenergia-ellátását,
akkor is automatikusan megtörténik a
lehűtés olyan természetes jelenségek hatására, mint a gravitáció vagy a konvekció. A reaktor felett található nagyméretű
tartályban elegendő hűtővíz van, amely a
villamos betáplálás elvesztésekor kinyitó
szelepen keresztül bejut a reaktorba. Ha a
víz gőzzé válik, akkor a tetőzet alatt lehűl,
majd visszahullik a rendszerbe. Ez egy újfajta innováció, ami kellő reményt ad arra,
hogy a berendezések túlélik az eseményt
és elboldogulnak a fejleményekkel. Ez fontos a Fukushimában történtek tükrében,
de legalább annyira fontos a fojtogató gazdasági környezet miatt is.
A széntüzelésű erőművek adják az ország termelésének a felét, és nagyrészt
ezek felelősek az üvegházhatású gázok kibocsátásáért is. Jelentősen csökkenthető
lenne a szén-lábnyom, ha ezeket az erőműveket atomerőművel helyettesítenék. A
szoláris és a szélerőművek segíthetnek, de
nem tudnak jelentős részesedést vállalni a
termelésben. Mindkettő csak szaggatottan
áll rendelkezésre, és nagyon nagy a helyigényük. Az Egyesült Államokban 2011
első tíz hónapjában a megújuló energiaforrásokkal (a vízerőműveket leszámítva)
az összes termelésnek csak elenyésző részét állították elő (5 %-nál kevesebbet).
Még ígéretesebbnek tűnik a negyedik generációs reaktorok üzembelépése. Számos
változatukon dolgoznak, általában kisebb
méretűek lesznek, és inkább héliumot
vagy nátriumot használnak majd hűtőközegként víz helyett. Biztonságosabb és
hatékonyabb működést várnak tőlük, és
a keletkező hulladék is kevesebb lesz. A
kihívás most az, hogy ezek a futurisztikus kutatások tovább folytatódjanak ebben a szélcsendes időszakban. Ez azonban
mindaddig fenn fog maradni, amíg a nagy
versenytárs, a földgáz ára ennyire alacsony
értéken marad. Az ún. kiegyenlített ár 11
cent/kWh az atomerőművekre (benne van
az építés és a meghosszabbított üzemidő
költsége is), de ez jelenleg kétszerese a
földgázalapú termelésnek. A Southern Co.

kb. 14 milliárd dollárból kívánja felépíteni
a két blokkját a Vogtle telephelyen (Georgia), míg a Scana Corp. 9,1 milliárdos költséggel számol a Summer telephelyen építendő blokkok esetében (Dél-Karolina).

Lényeges
előrelépés a Fort
Calhoun erőműben
Az erőműbe vezető bekötőút tartozhatna
bármelyik ipari létesítményhez is. Érinti
az őrség épületét, majd elvisz a parkolóba,
ami tele van kocsikkal és teherautókkal.
A tavaly nyáron vízzel körülvett telephelyen ez most teljesen mindennapi dolog,
szinte unalmas az egész. Már nincsenek
vízzel telt medencék az erőmű körül. A
szomszédos mezők letaroltak, csupán néhány helyen látszik valamennyi szalma.
Az Omaha Public Power District (OPPD)
újságírókat hívott a helyszínre, hogy bemutassa az áradás visszahúzódása óta tett
intézkedéseket. Még sok tennivaló van
előttünk, de a létfontosságú lépéseket már
megtettük – mondta Gary Gates, az OPPD
elnök-vezérigazgatója. Az erőmű 2011.
április 9-én állt le szokásos karbantartásra. Aztán májusban ez átfordult az áradás
elleni harcba, amikor a folyó 1.700 kilométeres szakaszán alakult ki veszélyhelyzet a
rekordnagyságú esőzések miatt. Egész
nyáron úgy látszott, hogy a cég nem jut
pillanatnyi szünethez sem. Ráadásul egy
villamos eredetű tűz is keletkezett, majd
később egy ideiglenes gát is átszakadt, végül a folyó mintegy 60 cm-es magasságban
körbefogta a blokkot. Hála a reaktorépület
vízálló tervezésének és a homokzsákokkal
eltömített bejáratoknak, a kritikus részek
biztonságban maradtak. A reaktort átmenetileg leválasztották a fő villamos betápról, és áttérítették a veszélyhelyzeti generátorokra. A nyár folyamán vihar is sújtotta
a telephelyet, a dolgozóknak nehéz körülményeket kellett elviselniük, például az
ivóvízhálózat elvesztését.
A harc közben azt is tudta az üzemeltető, hogy ha végére érnek a dolognak, meg
kell küzdenie azokkal a hatósági ügyekkel
is, amelyek megelőzték az áradást. Ezek és
a nyári események az erőművet egy különleges figyelési listára helyezték az NRC-nél.
Újabb ellenőrök érkeztek a helyszínre, kemény felülvizsgálati eljárás indult. Január
hónap legfontosabb eseménye a már említett újságírói szemle, illetve a városban
tartandó nyilvános rendezvény, ahol a lakosság is tehet fel kérdéseket. A most még
üzemen kívüli erőmű az OPPD termelésének 25 százalékát adja. A cég reméli, hogy
tavasszal megindulhat a termelés, de hivatalos vélemények szerint a biztonság teljes
helyreálltáig erről nem lehet szó.
Forrás: NEI SmartBrief, 2012. január
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GeoGra 2012
A Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar Ábrázolás- és Számítástechnika Tanszéke
szervezett nemzetközi konferenciát Budapesten,
2012. január 20-21. között, hogy megmutassa a geometria, a vizuális kultúra eredményeit, újdonságait,
valamint az oktatást és az egyetemi vizuális nevelést segítő módszereit, fejlesztéseit (pl. a GeoGebra).

A kétnapos, párhuzamos szekciójú konferenciáról
csak a teljesség igénye nélkül tudok beszámolni, ahol
a kutatók bemutatták a paraméterezhető matematikai képletekből a vonalfelületek általánosításával származtatott fantasztikus felületeiket, melyek akár díszítő
elemként, akár egy épületrész statikai elemeként funkcionálhatnak. Igen érdekes a spidronok csoportja, amik
bizonyos törvényszerűségek szerint egymás mellé szerkesztett háromszögekből olyan csigavonal-szerűen tekeredő alakzatot hoznak létre, melyek a térben hézag
nélkül kapcsolódhatnak egymással. Lehet, hogy ez a
nemzetközi matematikus team által kidolgozott elmélet
egyszer egy kristálynövesztési eljárást alapozhat meg. A
kristályok pedig a legkisebb energiafelhasználással képesek a növekedésre. A teljes spidronizált arkhimedeszi
sorozat 42 különböző alakzatból áll, melyek közül néhányat ismertünk, a többit még nem. Közös tulajdonságuk, hogy burkoló felületük síkba teríthető.
Antonios Kokotsakis (1899–1964) a rugalmas hálókkal megalapozta a műholdak napelemtáblái köny-

nyű kibontásának lehetőségét. Az ez irányú alkalmazás
Kiryo Miura japán professzor nevéhez fűződik. A nagy
táblák parallelogrammaszerű hajtogatása könnyebben
kiteríthető, és a csomópontokban kevésbé sérülékeny.
Szinte adta magát a lehetőség, hogy a felületek kialakításához szükséges rácsszerkezetek merevségét, terhelhetőségét is programmal lehessen kiszámolni. Ilyen például a „CET-Budapest” kulturális- és bevásárlóközpont
déli homlokzata. A bemutatott program nemcsak a rúdméreteket adta meg a csomóponti elemekkel együtt, de
az üveg szabásmintáját is. A megalapozó számításokat
– rugalmasság, merevség – Kőnig Dénes (1884–1944)
gráfelméleti munkája tette lehetővé. Az ő gráfelméleti
eredményei tették lehetővé a mátrixok alkalmazását, s a
számítások ezzel áttekinthetővé és egyszerűbbé váltak..
Amerikában ezt magyar eljárásként tanítják a diákoknak.
Megemlékeztek Hajós György (1912–1972) születésének 100. évfordulójáról is. A geometria világhírű
tudósa magyar matematikus, a Magyar Tudományos
Akadémia tagja, egyetemi tanár, kétszeres Kossuth-díjas (1951, 1962) volt. A budapesti tudományegyetemen
végzett. Először a Műegyetemen tanított, majd 1949-től
az ELTE geometria tanszékének volt a vezetője. Legfontosabb munkája Minkowski német matematikus sejtésének a bizonyítása (1941-ben Minkowski–Hajós-tétel).
Jelentős munkái voltak diszkrét geometriában, a gráfelméletben, a Bolyai–Lobacsevszkij geometriában és a
numerikus analízisben is. Egész életében foglalkozott a
négyszínsejtés bizonyításával (egy tetszőlegesen felosztott síkot négy színnel ki lehet színezni úgy, hogy két
szomszédos terület nem azonos színű).
Az ábrázoló geometria nagy alakja volt Strommer
Gyula. A róla elnevezett Nemzetközi Geometria Alapítvány széleskörű feladatai közé tartozik többek között a
negyven évnél fiatalabb geométerek tudományos kutatómunkájának díjazása. Idén e díjat Bölcskei Attila matematikus, a SzIE Ábrázolás és Számítástechnika Tanszék csoportvezető oktatója kapta.
gyulai

Speciális anyagok, bevonatok
A Materalica kiállításon és a vele párhuzamosan rendezett öt konferencián halhattunk a téma újdonságairól
Münchenben október 18-20. között.
Néhány érdekesség:
A felületeket különböző bevonatokkal látják el, hogy
ellenálljanak a korróziónak, ne látsszon rajta karcolás, vagy
csak egyszerűen tetszetősebb legyen.
A dizájn témakörében tartott konferencia egyik előadásán mondták: új eszközök új funkcióinak működtetéséhez új kezelőszervek szükségesek. Hogy nézne ki egy
okostelefon betárcsázó számhívással?
Olyan anyagok is vannak, melyeket kívülről a szélvédőre ragaszthatunk, hogy az esőcseppek leperegjenek róla,
de vannak olyanok is, melyeket belülre ragaszthatunk,
és miközben átlátunk rajta, mint a számítógép monitora
megjeleníti a műszerek állását, vagy a követendő útvonalat. Érintő képernyőként funkcionálva a kocsi megfelelő
berendezéseit hozza működésbe, s nem vonja el figyelmünket a kocsi sötétjében matatás a vezetésről.
A természetet utánozva például olyan szerkezetű szilikon fóliát fejlesztettek ki, melyen 29.000 kapocs van egy
cm2-en. Ennek köszönhetően nagy tapadást biztosít nemcsak sima, de érdes, nedves, csúszós felületen is. Ha már
nem kell, nyom nélkül eltávolítható, mosható és újra felhasználható. „Gekko-szalagnak” ismeri a szakma.
A járműveket már kezdetben is többféle anyagból építették meg. Az idők folyamán nagyot változott az ipar,
megjelentek a kompozit anyagok. Ezek az elemek megnövelik az alkatrész szilárdságát, deformációs energiaelnyelését, esetleg javítják a hőszigetelő képességét.
A Le Mans-i 24 órás megbízhatósági autóversenyben
a sikert a minél nagyobb teljesítmény/súlyarányú kocsik
érik el. Könnyűszerkezetű, mégis erős karosszériát kell épí-

teni – gondolták az Audi mérnökei mikor az R18 TDI 540
LE-s motorhoz karosszériát kerestek, és szénszál erősítésűt választottak. Három kocsiból a két esélyes összetört a
verseny folyamán, mégis az Audi nyert 14 másodperccel.
Ez az eredmény természetesen köszönhető a „boxnak” is,
ahova a verseny közben a kocsiból időről-időre több mint
ezer adat fut be értékelésre. Az egyik kieső kocsi 270 km/h
sebességgel a terelőkorlátnak ütközött. Teljesen összetört,
de a vezető épségben szállt ki belőle, mert a karosszéria
biztonságos volt.
A karlsruhe-i egyetem kutatói új struktúrájú vas-szén
nano-anyagokat találtak. Ennek az anyagnak kiemelkedő
tulajdonsága, hogy tároló kapacitása a Lithium-ion akkumulátorok ötszöröse. Emellett ez az új anyag olcsó. Kiváló
akkumulátor anyag lehet belőle, ez nagy lökést adhat a villamos hajtású autók rohamos elterjedésének.
Különleges anyagnak számít a üzemanyagcella membránja, mely egyik üzemmódjában villamos energia felhasználásával bontja a vizet, a másikban a hidrogént és
oxigént vízzé egyesíti miközben villamos áramot termel.
Hatásfoka annál jobb (60-65%), minél kisebb hőmérsékleten történik a reakció.
Már volt üzemben távközlési feladatokat ellátó olyan
repülőgép, mely szárnyfelületein napelemekkel gyűjtötte
az energiát, a tüzelőanyagcellája vizet bontva tárolta el, a
pályakorrekcióhoz villanymotor meghajtású légcsavarok
szolgáltak.
2011 őszén hibrid hajtással jött ki egy kétszemélyes,
motoros, akkumulátoros és hidrogén tüzelőanyagcellás
villamos hajtású vitorlázógép prototípus. Tervezik, hogy a
nagy utasszállítók földi gurulását az első futóműbe szerelt
üzemanyagcellás villamos meghajtással végezzék – kímélve a turbinákat és a repülőtér környékén élőket.
gyulai

^VYSKU\JSLHYUL^Z
Hajóra rakták a gőzfejlesztőket
Három, a svédországi Ringhals atomerőmű 4. blokkjáról származó gőzfejlesztőt raktak hajóra és szállítottak a Studsvik cég
telephelyére, hogy feldolgozzák és részben elhelyezzék azokat.
A Vattenfall céghez tartozó erőműben 2011 nyarán végezték el
a három gőzfejlesztő cseréjét annak a programnak a keretében,
amit a teljesítménynövelés és az üzemidő-hosszabbítás érdekében hajtottak végre. A berendezések egyenként 300 tonnát
nyomnak, hosszuk húsz méter. Az utazás a nyugati partról indult (Videbergshamn) a cég tengeri kikötőjéből, és a keleti parton ért véget (Nyköping).
A Ringhals 4. blokkja, amely kivételesen nyomottvizes típusú (az ország 10 üzemelő blokkja közül csak három ilyen),
már átesett néhány technikai beavatkozáson. Új kisnyomású
turbinákat kapott 2007-ben, és 40 MW-tal nőtt a teljesítménye. Tavaly nyáron kicserélték a nagynyomású turbinákat is, ez
további 30 MW-ot hozott. A gőzfejlesztők cseréjével 200 MW
többletet sikerült realizálni. A Studsvik álláspontja szerint a leszerelt gőzfejlesztők elhelyezése általánosan komoly kihívást
jelent: a nagy méretek miatt drága és körülményes az elhelyezésük a hulladéktárolókban. A cég kifejlesztett egy eljárást
(részben az erőmű által finanszírozva), amelynek segítségével
csökkenthető a tárolásra szánt térfogat és megtakarítható bizonyos költség. A berendezést szétdarabolják, és a csőkötegeket
dekontaminálják. Ezt követően a kötegeket összepréselik vagy
beolvasztják, ez az ötvözet milyenségétől és a maradék radioaktivitástól függ. Az acélköpeny és más kis aktivitású összetevők beolvasztásra kerülnek, majd hagyományos hulladékként
értékesíthetők. A tovább már nem kezelhető, nagyobb aktivitású és préselt részeket és bugákat visszaküldik az erőműnek további tárolásra. Hasonló módon járnak el a keletkezett salakkal,
egyéb válogatott komponensekkel, a darabolt maradékokkal és
a keletkezett porral is. Ez összesen csak a tizedét teszi ki a kezdeti térfogatnak, és ebben az esetben mintegy 40 köbméternyi
tárolási igényt jelent az eredeti négyszázhoz képest. A cég szerint több százra tehető a világon a leszerelt gőzfejlesztők és más
nagyméretű berendezések száma, amelyeket hasonló módon
lehetne feldolgozni.

Helyére került a konténment teteje
A Changjiang-1 blokkot építő kínai cég hivatalos közleménye
szerint 2011. december 28-án sikeresen a helyére emelték a
konténment fedelét. Az eseményre 28 nappal a tervezett időpont előtt került sor. A szerkezet átmérője 37 méter, magassága
11 méter, súlya 180 tonna. A művelet megtekintésére összegyűltek a nemzeti és a régiós kiválóságok is. A blokk CNP-600
típusú, teljesítménye 650 MW lesz. A telephelyi munkák 2008
decemberében kezdődtek, az 1. blokk építése 2010 áprilisában
indult. Testvérblokkjának első betonját 2010 novemberében
öntötték ki. Az első blokkot 2014 végén, a másodikat a következő évben kívánják indítani.
Forrás: World Nuclear News, 2012. január

Varga József
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Munkatársaink szabadidőben
A Hanuszka testvérek
Nagy ritkaság, amikor három testvér
szinte egy életen át ugyanazon a munkahelyen dolgozhat. Márpedig a Hanuszka
fivéreknek ebben a kivételes lehetőségben volt részük.

Hanuszka Mihály, Sándor és Gyula egy különleges tudás birtokában hagyta el a szülői
házat. Azt tanulták, hogy a munkájukat tisztességgel, becsülettel kell elvégezni, és ehhez
pályafutásuk során mindvégig tartották magukat. A erőműben töltött hosszú évek során
többször is találkoztak az útjaik. Nem egyszer
vettek részt ugyanabban a munkafolyamatban.
Az egyik megrendelte a munkát, a másik kiadta, a harmadik pedig elvégezte. Munkatársaik
jellemző beceneveket adtak nekik, hogy telefonon is könnyen meg lehessen őket különböztetni. Így lett Misi az öreg, Sanyi az okos és
Gyula a szép Hanuszka.
A legidősebb testvér, Misi, a karbantartási
igazgatóság dolgozójaként került az atomerőműbe, és onnan is vonult nyugdíjba. A szakszervet egykori bizalmi tagja az elsők között,
1996-ban kapta meg a céggyűrűt, a legrangosabb kitüntetést, amivel egy dolgozó munkáját elismerhetik. Öt kislány büszke nagypapájaként ma már a jól megérdemelt pihenését
tölti. Minden nap kétfogásos ételt varázsol az
asztalra, kertészkedik és gyermekkori szenvedélyének, a horgászatnak él. Ez utóbbit igazán
mesteri szinten űzi, nem is meglepő, hiszen
életének jelentős részét a vízparton töltötte. A
kertben már egy kisebb halas tó is helyet kapott, így nem is kell messzire mennie egy kis
kikapcsolódásért.

A két fiatalabbik testvér az üzemviteli
igazgatóság külső technológiai osztályára került. Időközben Sanyi, a szakszervet korábbi
főbizalmija is nyugdíjas lett. Nyugdíjas éveit
is aktívan tölti. A dunakömlődi hobbikertjében nemcsak szőlőt
termel, hanem a család számára szükséges
zöldséget, gyümölcsöt
is. Emellett még tekézik a városi első osztályban, és közösségi
munkákban is részt
vállal. Kedvenc kikapcsolódása, ha baráti
társaságával ultizhat.
Munkájuk során rengeteg közös élményben volt, és van részük. Mindkettőjük régi kedves időtöltése a
búvárkodás. Amellett, hogy az ország számos
különböző vizeiben megfordultak, az erőműben is ők a megbízott merülés-vezetők.
A búvárkodás és a hasonló szakáll mellett
van még valami, ami közös bennük. Ez pedig a borászkodás. Sanyi régóta készít kiváló
borokat, melyeket hol egyénileg, hol pedig a
dunakömlődi Borbarát Kör tagjaként mutat
be. Boraival már több helyi és nemzetközi
versenyen is érmet szerzett.
Gyula inkább újrakezdőnek mondja magát. Számára inkább a családtagok véleménye
a mérvadó, és szerencsére a hölgyek kedvenc ízvilágát is sikeresen megtalálta. Gyulát
2010-ben, bátyjához hasonlóan, céggyűrűvel
tüntették ki. Emellett az atomerőmű kiváló
üzemeltetője díját is kiérdemelte 2007-ben.
A család életében a legfontosabb szerepet
most a kisunokájuk játssza. Büszke nagyszülőkként boldogan várják a család további
bővülését.
A jó bor mellé természetesen finom étel is
dukál, a testvérek pedig ebben is jeleskednek.
Nincs olyan brigádbuli, majális, illetve családi ünnep, ahol ne ragadnák magukhoz a fakanalat, ezzel is jelezve a Hanuszkák gasztronómia iránti szeretetét. Zárszóként érdemes
kiemelni, hogy önkéntes véradóként már
mindhárman túl vannak a hatvanadik véradáson.
-csa-

Az ATOM100
Magyarország, egészségügyi állapota alapján, a világ országai között a középmezőnyben foglal helyet, azonban
Európát tekintve egyike a legkedvezőtlenebb helyzetű országnak.
Korosztályonként más és más oka van a megbetegedéseknek és az idő előtti elhalálozásnak. Míg a 36-45 év közötti
nők körében a rák, addig a férfiaknál az emésztőrendszer
megbetegedése szedi a legtöbb áldozatot. Idősebb korban
– amikor az ember már nyugodtan élhetne, mondjuk 65 év
felett – mind a férfiak, mind a nők körében a szív- és érrendszeri betegségek számítanak vezető haláloknak (57 %). Mi is
utolérhetnénk a gazdagabb országok szintjét, ha többet törődnénk egészségünkkel és élethosszig sportolnánk. „A láb
mindig kéznél van” – Peterdi Pál, sportoló, edző, sportújságíró, humorista, író híres szlogenje a testmozgás fontosságára
hívta fel a figyelmet. Újabb versenyzési lehetőséget kínálva
kapcsolódott be e mozgalomba Paks városa és a Paksi Atomerőmű Zrt.– kaptunk tájékoztatást január 9-én Péter Attila,

Kreatív hobbi
A közösségi oldalak egyik előnye, hogy általuk egy
kis bepillantást nyerhetünk ismerőseink, kollégáink
életébe, és olyan oldalukat ismerhetjük meg, melyekről eddig nem volt tudomásunk. Így esett meg, hogy
rátaláltam kolléganőm blogjára, mely a hobbijáról, a
varrásról szól. Kiss Alexandra 2010 óta az Erbe környezetvédelmi szakértőjeként dolgozik. Szabadidejét a
varrás tölti ki, és – ahogyan azt a blogjában is olvashatjuk – mindent megpróbál megalkotni textilből… még
a lehetetlent is!
– Mióta játszik ilyen nagy szerepet az életedben a varrás?
– 2006-ban kezdtem el vele komolyabban foglalkozni, amikor a kisfiammal
voltam várandós. Akkoriban leginkább babás dolgokat készítettem, például
kiságyak köré védőpárnát, babaruhákat. Fiam születése után, 2007 elején már
egy új irányzat is megjelent az alkotásaim között. Továbbra is készítettem kisgyermekeknek játékokat és egyéb kiegészítőket, de emellett elkezdtem nőies,
rózsás-virágos termékeket is varrni. Ebből pedig egyenes út vezetett ahhoz, hogy
férfiaknak is készültek termékek, úgymint övtáska, GPS-tartó, laptop-táska, termosztartó. Ma már odáig jutottam, hogy szinte mindent megvarrok, legyen az
akár esküvői ajándék, lakás dekoráció, ékszerdoboz, vagy kisbabáknak pizsama.
De a blogomon (www.kissalexa.blogspot.com) minden termék megtekinthető,
amiket eddig készítettem megrendelésre. Általában konkrét elképzelésekkel,
igényekkel fordulnak hozzám – mint pl. anyag, méret –, de van, hogy teljesen az
én fantáziámra bízzák egy-egy termék kivitelezését.

– A szabásmintákat is te készíted?
– Igen, ugyanis az eredeti szakmám varrónő, így könnyedén el tudom készíteni a kívánt termék szabásmintáját.
– Mikor jut időd a varrásra a család mellett? Mennyi időbe telik, mire elkészül egy darab?
– A munka után természetesen a férjem és a kisfiam az első. Legtöbbször este
8 óra körül jutok el oda, hogy átadjam magam a varrásnak. Az, hogy egy termék
előállítása mennyi időbe telik, teljesen változó. Általában 2-3 óra alatt el lehet
készíteni egy kisebb darabot, de egy bonyolultabb áru elkészítése – mint pl. a
legutóbbi pelenkázó táska – jóval több időbe is beletelhet, vagyis ezek akár két
estét is igénybe vehetnek.
– A jövőt tekintve vannak elképzeléseid?
– Igen, vannak terveim, erről azonban még korai lenne beszélni, de amint aktuálissá válik, nyilvánosságra fogom hozni azokat. Addig is a varrás marad a fő
profilom, és igyekszem az igények, kívánságok szerint elkészíteni a leadott megrendeléseket. Valamint a blogom is folyamatosan frissül, ahová bárki csatlakozhat, és nyomon követheti a tevékenységemet, legújabb termékeimet.
Keszthelyi Katalin

Scheffer István rendezőktől, továbbá
Kovács Antaltól, az ATOM100 fővédnökétől,
az Atomerőmű SE ügyvezető elnökétől, olimpiai és világbajnok sportolótól.
ATOM100 néven új versenysorozattal jelentkezik négy,
a paksi atomerőmű térségében fekvő dél-dunántúli város,
Kaposvár, Baja, Nagyatád és Paks. A maraton távjának meghatározott töredékét – felét, háromnegyedét – teljesítve
összesen 100 km-t futhatnak a résztvevők. A versenysorozat
az ATOM100 nevet kapta, mert a paksi atomerőmű körzetében lévő négy helyszín távjai összesen 100 km-t tesznek ki. A
programhoz már hagyományokkal rendelkező, nagy múltú
futóversenyek mellett új helyszínként társult Paks. Kaposváron, Baján félmaratont, azaz 21 km-t lehet teljesíteni, Nagyatádon kétharmadnyi távot, tehát 27 km-t futhatnak a nevezők. Pakson háromnegyed maratonnyi táv vár a futókra.
A négy versenyből álló versenysorozat a rendező városok
legszebb helyein keresztül vezető pályákon zajlik, egy-egy

többnapos ünnepi eseményhez kapcsolódva (pl. Pakson a
Kenyér, Hal és Bor ünnepéhez).
– február 5.: Kaposvár Dombjai Farsangi Félmaraton,
Kaposvár, 21 km
– március 24.: Kikelet Félmaraton, Baja, 21 km
– július 28.: ExtremeMan 2/3 Maraton, Nagyatád, 26,6 km
– szeptember 15.: 3/4 marATOM, Paks, 31,6 km
Bővebb információ a www.atomfutas.hu és a kapcsolódó honlapjain található. Egy-egy ilyen versenyen részt venni, teljesíteni a távokat életre szóló élményt jelent. Például a
nagyatádi teljes távú triatlon verseny esti befutójával együtt
kell teljesíteni a távot a mécsesekkel kivilágított pályán.
Az egyre növekvő távok egyik nem titkolt célja, hogy felkészítsék a versenyzőket a hosszú távú futóévadzáróra, az
október 7-i Budapest Maratonra.
Gyulai -Wollner
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Hogyan töltik napjaikat
az atomerőmű nyugdíjasai?

Az év első hónapjában Szabó József
nyugdíjas kollégával beszéltem meg egy
„randevút”. Beszélgetésünk során viszszanyúltunk élete korábbi szakaszára,
majd szívesen idézte fel az erőműben
eltöltött tizennyolc év számára jelentős
eseményeit. Nyugdíjas napjait úgy öszszegezte, hogy életében két dolog a legfontosabb: a család és a munka, amely
tartást, önbecsülést és biztonságot jelent számára. Így él, ilyen szellemben
nevelte gyermekeit és ezt próbálja továbbadni unokáinak is.
– Mi volt elhatározásod oka, hogy az
erőműben vállalj munkát?
– A madocsai termelőszövetkezetben
tizenkilenc évig dolgoztam különböző
beosztásokban, majd az utolsó hat-hét
évben műszaki főágazat vezetőként. Mezőgazdasági gépész vagyok, mindig is
érdekeltek a gépek. Hozzám tartozott a
termelőszövetkezet egész gépparkja. Érdekes volt a munkám, szerettem is ott
dolgozni, de az 1980-as évek elején már
kezdett körvonalazódni a tsz-ek nem éppen biztató jövője, és korban ott voltam,

hogy még lehetett pályát változtatni. A
családi életünkben bekövetkezett események miatt is úgy éreztem, hogy a kötetlen
munkaidejű beosztásom helyett egy normál munkarendű állást kell vállalnom.
Az erőműben akkoriban folyamatosan
volt felvétel. Személyesen kerestem fel a
külső berendezések üzemének vezetőjét, akivel meg is egyeztem. 1984. június
17-én volt az első munkanapom. Az első
időkben gépészként, majd főgépészként
dolgoztam, három műszakban. A munka
mellett a gépek kezelési jogosultságához
vizsgázni kellett, amely elég nehéz időszak volt. Nagyon szerettem csapatban
dolgozni, az elvárt eredményekhez összehangolt szervezésre volt szükség. Feladataimnak azt a részét is nagyon szerettem,
amikor új belépő kollégákat kellett betanítani, átadhattam részükre tudásomat és
gyakorlati tapasztalataimat. Munkatársaimmal büszkék voltunk arra, hogy közvetlenül vehettünk részt a termelésben.
Mindamellett tudtuk, hogy az erőmű más
területein is fontos munkákat végeznek.
Időközben a szervezet neve változott, így
2002 decemberében már a külső technológiai osztályról mentem nyugdíjba.
– Hogyan telnek napjaid?
– Mint említettem, a munkahelyem
váltását családi okok is indokolták. 1973ban költöztünk Paksra három leánygyermekünkkel. Úgy gondoltam, hogy a

műszakos munkarend mellett többet tu- háromszobás lakásban élek. Szeretek újdok segíteni a feleségemnek, és több időt ságot, verseket és szépirodalmat olvasni,
tölthetek a családdal. Időközben a felesé- rejtvényt fejteni. Rendszeresen hallgatok
gem megbetegedett, és 1987-ben egyedül rádiót, vannak kedvelt műsoraim.
maradtam a lányaimmal. A szüleimen
– Elmondanád az olvasóknak, hogy
kívül a kollégáktól, kolléganőktől nagyon az erőmű miért jelent neked többet,
sok segítséget, jó tanácsokat és kedves mint egy volt munkahely?
odafigyelést kaptam. A gyermekeimmel
– Az atomerőmű jelenlegi területe kokiegyensúlyozottan éltünk, mindhárman rábban egy zöldség-gyümölcskertészet
pedagógus diplomát szereztek. Csalá- volt, ahol az édesapám volt a kertész.
dot alapítottak, vejeim szintén az atom- Azon a területen volt egy kertészház,
erőműben dolgoznak. Egy lány és öt fiú ott laktunk, és én 1945-ben ott születunokám van. Két család Pakson, egy pe- tem. Amikor később oda visszatértem,
dig Madocsán lakik, napi kapcsolatban munkahelyet találtam, amely a biztonság
vagyunk. Amíg kicsik voltak az unokák, mellett stabil anyagi hátteret is nyújtott.
ha kellett, azonnal mentem. Vigyáztam
Kzné
rájuk, játszottam velük, különórára,
versenyekre vittem őket. Összetartó
a családunk, együtt ünnepeljük a
családi eseményeket, karácsonykor
pedig külön napom van, amikor én
főzök, és vendégül látom őket. Minden évben egy egész hetes nyaralást
2012. január
is szervezünk, amelyet nagy várakozás előz meg.
10 éves
– Egyéb elfoglaltságaid?
Szűcs Józsefné
– Tavasztól őszig sokat vagyok
huig hufo jlo
2002. 01. 21.
a madocsai telken. Annak idején
a feleségemmel és a gyerekekkel
Gerzsei Zoltán
gyakran kijártunk oda, jól éreztük
huig okfo teoo
2002. 01. 11.
magunkat. Amikor leülök a diófa
alá, eszembe jutnak a régi idők szép
emlékei. Pakson, egy kényelmes,
20 éves

Törzsgárdatagsági
elismerések

Simon János
üvig üvfo to

Gyógynövény Akadémia az Egészségközpontban
Január közepén Gyógynövény
Akadémia címmel egy hat alkalomból álló előadássorozat
indult a PA Zrt. Egészségközpontban. Az előadó Nagyné Szalai Melinda fitoterapeuta, jógaoktató, akit a gyógynövények
fontosságáról és a program részleteiről kérdeztem.
– Milyen szerepet töltenek be a mai ember életében a gyógynövények?
– Az egészségtudatos emberek nagy
része fogyaszt valamilyen formában gyógynövényeket, akár gyógyteaként, akár gyógyhatású készítményként. Mindenki tudja, vagy
hallja ismerősétől, hogy mit, mikor és mire
szedett. Ki is próbálja, viszont sok esetben azt
veszi észre, hogy rosszabbul érzi magát, esetleg „nem használ”. Ezért egy ideig talán még
szorgalmasan fogyasztja, de később a feledés homályába kerül, mondván, hogy nem
volt hatásos. Így nem mondhatjuk, hogy a
mai ember életében kiemelt szerepe van a
gyógynövényeknek, és azt sem, hogy helyesen alkalmazzák azokat. Nem jellemző, hogy
sokan mennek ki az erdőbe egy kis gombát
vagy csipkebogyót szedni. Sajnos feledésbe
merült, hogy mit mire lehet használni: Milyen
zöldség, gyümölcs, gabona, illóolaj, gomba,
pakolás, borogatás jó egy-egy problémára. Sokan a filteres, kész teákat veszik meg,
ahelyett, hogy saját készítésű teakeveréket
fogyasztanának, mivel nem tudják, hogyan is
kellene ehhez hozzákezdeni.
– Miért tartod fontosnak a gyógynövények ismeretét?

– Az előadásomat is azzal kezdtem, hogy
nem mai „találmány” a gyógynövények ismerete. Mindig is alkalmaztuk őket, viszont ma
már sokan nem ismerik fel a környezetükben

is fellelhető gyógynövényeket. Nem tudják,
hogy melyik részét mikor szedjük, szárítjuk vagy aszaljuk, hogyan tároljuk, hogyan,
milyen esetekben használjuk. Sokan azzal
sincsenek tisztában, hogy nemcsak a gyógynövényeket lehet bizonyos célzott terápiánál
alkalmazni, hanem például gombákat, zöldségleveket, gabonákat, illóolajokat. Pedig, ha
kicsit odafigyelünk ezekre a dolgokra, akkor
nagyon nagy segítséget kaphatunk egészségünk megőrzéséhez és betegségünk kezeléséhez.
– A Gyógynövény Akadémia programja
milyen témákat érint?
– A Gyógynövény Akadémia egy egymásra épülő előadássorozat. Megtanítja a
résztvevőket arra, hogy mit, mikor, miként
használjanak fel az egészségük megőrzése
érdekében, vagy a már kialakult betegségek

1992. 01. 15.
30 éves

Csinyi József
üvig üvfo to
1982. 01. 13.
kezelésénél. Megtanítja azt, hogy egy
Bölcsföldi László
egyszerű láz esetén ne a gyógyszer után
mig mfo gmo
1982. 01. 05.
nyúljanak, hanem tudják, hogy melyik
fajta növényt kell elővenniük, és azt
Szőcs Péter
miként kell fogyasztaniuk, vagy esetmig pfo
1982. 01. 29.
leg, milyen más „eszközt” alkalmazhatnak egyidejűleg. A témák széles skálán
mozognak. Foglalkozunk a gyógynövények helyes felhasználásával, megismerjük a otthon, a szüleimnek segítettem betegségük
szervezetünk működését, diétás étrendeket, kezelésében, majd jöttek hozzám a környező
méregtelenítési módszereket, megismerjük településekről is a gyógyulni vágyók (ekkor
a gombák, zöldségek, gyümölcsök, gabo- 14 éves voltam). Ebben az időben kezdtem el
nák jellemzőit. Ezen túl foglalkozunk konkrét a jóga iránt érdeklődni. Közben más szakmábetegségekkel is, úgymint az allergia, vagy a kat is megtanultam, de a sors visszavezetett
reflux. A program célja, hogy az itt szerzett az életutamhoz, a gyógyításhoz. Letettem a
tudást mindenki könnyedén be tudja építeni természetgyógyászati alapvizsgát az egészségügyi szakvizsgával, majd fitoterápiára
a mindennapjaiba.
szakosodtam, hiszen mindig is ez a terület
– Kiknek ajánlod a képzési programot?
– Mindazok számára ajánlom, akik meg állt a szívemhez legközelebb. Mindeközben
szeretnék érteni az összefüggéseket. Akik tu- önmagamat is gyógyítottam, mivel 2-es típudatosan szeretnének egészségesen élni. Akik sú cukorbeteg lettem, leállt az egyik vesém,
szeretnének jobban belemélyedni az alterna- majdnem megvakultam, szívritmus zavarom
volt, s kezeltek már epilepszia gyanúval is. Az
tív gyógymódok világába.
– Kérlek, mesélj magadról egy kicsit, mit orvosok közölték velem, hogy gyermekem
sem lehet. Sok kísérletezés után azonban situdhatnak meg rólad az újság olvasói?
– A természetgyógyászattal, azon belül keresen meggyógyítottam magam, ma már
is a gyógynövényekkel hat éves korom óta egészséges vagyok, Nimród nevű kisfiam
foglalkozom. Azóta is folyamatosan tanul- pedig már 14 hónapos, és makkegészséges!
mányozom őket. Igyekszem mindig a leg- Igyekszem a hozzám fordulóknak a legjobb
jobbaktól tanulni, így mestereim voltak Béky tudásom szerint segíteni. Mindig egyénre
László, prof. dr. Török Szilveszter, Gillich Ist- szabott terápiát alkalmazok.
A Gyógynövény Akadémia jó lehetőség
ván. A természetgyógyászati gyógymódokkal (masszázs, energetika) 10 éves korom óta arra, hogy egyidejűleg több ember számára
foglalkozom. Első tanítóm a nagynéném volt, nyújthassak át kulcsot, az egészég megőrzéLászló A. Zoltánné
aki ugyancsak természetgyógyász. Eleinte séhez.
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,,A franciák versailles-i kastélyának mintájára előbb a bécsi
schönbrunn-i kastély, majd később a fertődi Esterházy-kastély is
megépült.” Egykori tanárnőm szavait szinte újra hallottam, mikor
néhány évvel később,
egy nyaralás alkalmával a fertődi kastélyt is
meglátogattuk.
,,A magyar Versailles…
Barokk épületegyüttes.”
folytatta a tájékoztatást
most már a kastély egy
igen alapos idegenvezetője. A 18. század derekán igen jelentős kulturális és zenei élet működött a kastélyban, melyet Joseph Haydn aktív alkotói korszaka is
meghatározott. A barokk zene és koncertek szerelmesei napjainkban
is részesei lehetnek különféle komolyzenei hangversenyeknek, melyek
hangulatát emeli a páratlan szépségű, 18. századi kifinomult, rokokó
stílusú helyszín, a díszterem.
A kastély belső látogatása után kellemes sétát tehettünk a kastélyhoz tartozó parkban, ahol különös figyelmet fordítottak a növényzet és
egy kultúrában és zenei életben egyformán gazdag korszak harmóniájának megteremtésére.
Találó nevet visel az ország észak-nyugati részén elnyúló határmenti tó, melyen két ország, Ausztria és Magyarország is osztozik. Ez
egy mocsaras, agyagos-sáros terület, azaz fertő. Innen eredeztethető
tehát Európa legkeletebbre fekvő sztyepptavának, a Fertő tónak az elnevezése.
A part menti padon ücsörögve mi mindent láthat a türelmes ember szeme! Itt-ott kecses nagykócsag keresi vízbe gázolva táplálékát,
riadalmat okozva az apróbb halak közt. Tekintetemet egy a szélben
erősen hajladozó part menti vízinövényről tovaröppenő nádirigó viszi
tovább, és már meg sem várom, mi lesz az előbb még oly vidáman ficánkoló halacska sorsa.
A növény és állatvilágban igen gazdag, 36 km hosszúságú, néhol
7-15 km szélességű tó, 2001-ben került fel a világörökségi listára, ezzel is gyarapítva mind világ-, mind országos viszonylatban természeti értékeink hivatalos lajstromát.
Lehmann Katalin

Gyászközlemények
Kegyelettel őrizzük elhunyt munkatársaink emlékét.

Kákonyi József
(1952–2012)
Kákonyi József, a paksi atomerőmű
nyugdíjasa, 2012. január 6-án, életének
60. évében elhunyt. Faddon, 1952. október 11-én született. 1984. március 29-től
volt az erőmű alkalmazottja, a forgógép
karbantartó osztályon művezetőként dolgozott. 2007.
december 30-án vonult nyugállományba. Nyugdíjas kollégánkat 2012. január 13-án a tolnai temetőben helyezték örök nyugalomra.

Erős Imre
(1939–2012)
Erős Imre nyugdíjas munkavállalónk,
életének 73. évében, 2012. január 15-én
elhunyt. 1939. április 16-án született Girincsen. 1977. december 1-jén létesített
munkaviszonyt a Paksi Atomerőmű Vállalatnál. 2001. december 30-i nyugdíjazását megelőzően a
karbantartási igazgatóságon műszaki-gazdasági tanácsadóként tevékenykedett. 2012. január 21-én a szekszárdi
alsóvárosi temetőben kísérték végső nyughelyére.

Tokaji Sándor
(1956–2011)
Nyugdíjas kollégánkat életének 55. évében érte a halál. Tokaji Sándor 1956.
december 23-án született Pakson. Társaságunknál 1977. október 1-től dolgozott.
Munkája elismeréseként 2002. évben
Céggyűrű kitüntetésben részesült. A karbantartási igazgatóság biztonsági rendszer osztályának csoportvezetőkéjeként 2008. december 30-án vonult nyugdíjba. Temetése 2011. december 21-én volt a paksi Kálvária temetőben.
Kzné

fotó: Wollner Pál

Fertő-táji kirándulások

Újévi túra
2012. január 7-én, szombaton az ASE Természetjáró szakosztálya és a Demeter Egyesület újév köszöntő, évnyitó túrát szervezett. A hideg idő ellenére 52 fő, felnőtt és gyerek vett részt az év első
túráján. Reggel 8-kor indultunk az autóbusz állomásról Németkérre. A menetrendszerű járatról leszállva a németkéri Látóhegy volt az első pihenő. Innen Cseresznyésbe vezetett az utunk. Útközben
előkerültek a pezsgős üvegek és köszöntöttük az újévet. Paksra érve a tekézőben nagyon jól esett a
forró tea, a forralt bor és a virsli. Jakab Albert itt ismertette a 2012. évi tervezett túrákat.
Bár az idő igencsak hűvös volt, de a séta mégis jól esett mindenkinek, és így jó hangulatban, kellemesen elfáradva töltöttük el az újév első túráját.
Wollner Pál

Okostelefonok programozása

Hatékony szoftverfejlesztés Windows Phone plattformra címmel rendezett konferenciát 2012. január
25-én a BME Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszéke, abból az alkalomból, hogy a Microsoft,
a NOKIA már hivatalosan is a tanszékkel közösen fejleszt
különböző programokat az okostelefonokra. A műegyetemről
kb. 120-an, a több mint
100 ipari cégtől mintegy 240 jöttek el, megtöltve a nagyelőadó
padsorait.
Ez a lehetőség jó az oktatásnak, mert általa naprakész, jól használható
tudást szereznek a hallgatók, és jó a partnereknek is, mert friss ötletekkel piacot hódítanak. Ennek tükrében programozói
versenyt hirdettek, melyre 58-an jelentkeztek és a 16 legmívesebb munka
közül választották ki a legjobb hármat.
A piaci elemzésekből azt vonták le, hogy az alkalmazások nyerik meg a
vásárlót, nem pedig maga az eszköz. Az okos telefonokra egy belső szabványt vezetnek be. A megjelenítő 800×480 pont méretű, a nagyobb képek
görgethetők mögötte. A készülék animációval jelzi vissza, hogy vette az
utasítást, érzékelte egy gomb megnyomását, a lapozást. Beépített giroszkóp érzékeli a készülék helyzetét és gondoskodik a megjelenítésről, az
olvashatóságról. Az előtérben egy alkalmazás aktív, míg a háttérben akár
5 működése minimális tárhelyfoglalás mellett várakozik a folytatásra. A beépített kamera legalább 5 Mpixel, és egyaránt alkalmas fotók, videók készítésére. Belső memóriája minimum 256 MB, külső pedig 8 GB-nál kezdődik.
A legkülönbözőbb grafikus felületű tervező programmal alakíthatjuk gyorsan és rugalmasan igen tetszetősre alkalmazásainkat. Vannak olyan fejlesztő eszközök is, hogy a módosítások eredményét rögtön láthatjuk. Nemcsak
fejlesztő, de tesztelő programok is rendelkezésre állnak. Természetesen úgy
kell alkalmazást írni, hogy az több terméken is változtatás nélkül, biztonságosan fusson.
A rengeteg ingyenesen letölthető alkalmazás mellett fizetősek is vannak. Ezek több mint 90%-a játék. Akkor hát fejlesszünk játékot! Ha már van
egy új ötlet, akkor kezdődhet a tervezés – azaz a képernyő grafika, a tárhelykiosztás beméretezése. Egy játék praktikusan 1000-5000 programsor
méretű lehet, de az 500 000-es méretet is elérheti. Szerencsére a grafikus és
a programozó az új fejlesztőrendszereknek köszönhetően már párhuzamosan dolgozhatnak – segítve ezzel a mielőbbi piacrajutást. Bármennyire okos
is telefonunk, sajnos még nagyon sok korlátot kell figyelembe venni, hogy
optimálisan lehessen kihasználni készülékünk képességeit.
gyulai

A Demeter Egyesület és az ASE
Természetjáró Szakosztály
2012. évi közös programterve
február 18.
február 25.
március 15.
március 17.
március 31.
április 6-9 húsvét
április 14.

Farsang
Mecsek
Petőfi kerékpáros
Budai-hegység
Bakancsos Atom Kupa
Mátra
Mecsek
Demeter Kerékpáros TT
április 22.
25/50/60
április 22.
utána: Demeter Nap
május 6-13.
Kéktúra
Demeter Gyalogos TT
május 12.
15/30
május 19.
Kerékpártúra, Bikács
május 19
Zselic
Gyalogtúrázók Országos
május 25-28. pünkösd
Találkozója
június 2.
Bakony
június 16.
Mecsek
június 30.
Pilis
Kerékpártúra, Fejér
július 2-8.
megye
július 15-21.
Dömötör Gyerektábor
augusztus 4.
Éjszakai kerékpáros túra
augusztus 12-19.
Magas-Tátra
szeptember 1.
Somogyi-dombság
szeptember 15.
Pilis
szeptember 29.
Somló
október 1-7.
Kéktúra
Demeter
október 7.
Őszi Gyalogló Nap
október 13.
Balaton-felvidék
október 20-23.
Országjárás, Kőszeg
november 3.
Szekszárd „szurdik”
november 17.
Gemenc
december 8.
Mikulástúra
december 29.
Beigli-túra
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Gáspár Botondnak hívnak,
2011. december 28-án 8 óra 49
perckor születtem a szekszárdi
kórházban, 3260 grammal és
55 centiméterrel. Szüleim első
gyermeke vagyok, így körülöttem forog a világ. Jó étvágyam
van, és sokat alszom. Fürödni
viszont még nem nagyon szeretek. A kellemesen enyhe téli időjárásnak köszönhetően sokat lehetek a levegőn, és ezt az időt általában
alvással töltöm. Apukám, Gáspár Gyula, az
üzemviteli igazgatóság vegyészeti technológiai osztályán dolgozik mint technológus mérnök, anyukám pedig otthon van velem.
Kerepesi Janka vagyok, 2011.
december 8-án születtem Szekszárdon. A születési súlyom
3650 gramm, a magasságom
56 cm volt. Jó kislány vagyok,
sokat eszem, szeretek aludni és
sétálni. Öltözködni nem szeretek, de szüleim bíznak abban,
hogy ez hamarosan meg fog változni. Édesapám, Kerepesi Viktor a műszaki igazgatóság
irányítástechnikai műszaki osztályán berendezésmérnök, édesanyám pedagógus.
Mi ikerfiúk vagyunk, nevünk
Merkl András
és Merkl Tamás. Szekszárdon jöttünk a
világra, 2011.
december 24én, szüleink legszebb karácsonyi ajándékaiként. Én, Andris, (a fényképen jobbról) 2870
gramm súllyal és 54 centiméterrel születtem.
Nagyon akaratos, határozott, igazi harcos
jellem vagyok. Én pedig, Tamás, (a fényképen
balról) 2760 gramm és 51 centiméter voltam
születésemkor. Nyugodt, játékos, mosolygós
kisgyermek vagyok. Mindketten a jól alvó
gyermekek táborába tartozunk, éjszaka
akár négy órán keresztül is alszunk folyamatosan. Hatalmas az étvágyunk, és amikor
nem vagyunk éhesek, nem is szoktunk sírni
semmiért. Nappal a babakocsikázás a kedvenc programunk. Édesapánk Merkl Gábor a
karbantartási igazgatóság híradástechnikai
osztályán dolgozik mint rendszermérnök,
édesanyánk az MVM Kontó Zrt. számlázási
osztályán számlázóként dolgozott, mielőtt mi
megszülettünk.
Miklóssy Eszternek hívnak,
2011. december 17-én Szekszárdon születtem. Születéskori súlyom 3780 gramm, magasságom 53 centiméter volt.
Jól viselkedő, nyugodt és nagy
étvágyú kisbaba vagyok, ezért
a súlyom szépen gyarapszik.
Jól alszom, amikor pedig ébren vagyok, nagyon szeretem, ha dajkálnak. Szüleim második gyermekeként láttam meg a napvilágot,
van egy nővérem, Anna, aki már három éves.
Apukám Miklóssy Dezső, foglalkozása üzemvezető, és a karbantartási igazgatóság digitális rendszerek osztályán dolgozik.
Tuba Nóra vagyok, első gyermekként és első unokaként érkeztem a családba. A szekszárdi kórházban születtem 2011.
december 3-án. Szilveszter
napjára várták az érkezésemet
szüleim, de én megvicceltem
őket, és három héttel korábban jöttem a világra. Ekkor a súlyom 2860
gramm, a magasságom 51 centiméter volt.
Azóta a súlyom szépen gyarapszik. Nagyon
szeretek fürdeni. Kedvenc időtöltésem a családtagok karjaiban pihenni. Édesapám Tuba
Károly, aki az üzemviteli igazgatóság turbina
osztályán dolgozik turbinagépész munkakörben, édesanyám Tubáné Krausz Renáta, az
Atomix Kft.-nél személy- és vagyonőr.
LILI

Munkában az MVM Paks
Megkezdte felkészülését a 2011-2012-es szezon tavaszi idényére az MVM Paks labdarúgó csapata, az OTP Bank Liga 8.
helyéről várva a folytatást. Az egylet tavaly remek második
félévet produkált, megnyerte a Ligakupát és másodikként
zárt a bajnokságban. Hasonlóan a korábbi téli felkészülési programhoz február 9-től 18-ig külföldön készül a zöld
fehér egylet. „Törökországban négy mérkőzés vár ránk. A
várható ellenfelek Romániából az FC Astra Ploiesti,
ők a 14. helyen állnak, Üzbegisztánból a Lokomotiv
Tashken, ők vezetik a bajnokságukat, és Moldáviából
az FC Zimbru, akik a 4. helyen tanyáznak. A negyedik
találkozó még tárgyalás alatt áll, de várhatóan néhány
nap múlva kiderül, hogy ki ellen fogunk játszani. Az
előző évben sokat profitáltunk ezekből a meccsekből”
– fogalmazott Kis Károly, az MVM Paks vezetőedzője.
Ami az egylet pénzügyi hátterét illeti, a főtámogatóval
folyamatosan egyeztet a klubvezetés. A Magyar Villamos Művek Zrt.-vel még nincs aláírt szerződés az idei
évre, de Haraszti Zsolt ügyvezető elmondta, bizonyára
kevesebb pénzből gazdálkodhatnak majd 2012-ben.
„A szerződéstervezetet elküldtük az MVM-hez, remélhetőleg a napokban aláírják a dokumentumot. Ha így
lesz, már nyugodtabban dolgozhatunk” – tette hozzá
a klubvezető. A játékoskeretben nagy változások nem
történtek, bár ifjabb Haraszti Zsolt, a tavalyi bajnok
Videoton FC-hez szerzőzött, mely komoly visszaigazolása a paksi utánpótlásképzésnek. Böde Dániel továbbra is távozását fontolgatja, míg Bartha Lászlóért a görög
élvonalbeli Doxa jelentkezett, de érdemi előrelépés nem
történt a középpályás átigazolásával kapcsolatban. Vayer
Gábor elmondta, bízik magában és társaiban, a csapatkapitány azonban nem helyezésekben gondolkozik. „Továbbra
is fontos, hogy fő támogatóink, így az MVM Zrt. és Paks
Város Önkormányzata a jövőben is úgy érezze, érdemes ezt

az együttest támogatni. Szeretnénk, ha ugyanolyan vidám
arcokkal találkozhatnánk a stadionban, mint tavaly ilyenkor. Természetesen az eredmény sem másodlagos, de számomra ezek a legfontosabbak” – mondta el a játékos. Az
MVM Paks első felkészülési mérkőzésén az NB III-ban szereplő Bonyhád gárdáját fogadta és győzte le 8:0-ra. Az első
játékrészben Montvay, Vayer és Haraszti, míg a második-

fotó: Molnár Gyula

Babahírek

ban Magasföldi és Böde kétszer-kétszer, valamint Hrepka
iratkozott fel a gólszerzők közé. Kis Károly egylete február
22-én a Ligakupában a negyeddöntő első találkozóján a
Debrecent látja vendégül, hazai pályán. A visszavágó március 7-én lesz. A bajnokságban idén először a tervek szerint
március 3-án Pápán lép pályára a zöld fehér klub. Az MVM
Paks felkészülési menetrendjéről bővebben a paksifc.hu
honlapon olvashatnak.
Faller Gábor

A PA ZRT. VÖRÖSKERESZT ALAPSZERVEZETE

véradó napot szervez

2012. február 22-én, szerdán, reggel 7 órától 14 óráig.
A véradás helye: I. sz. orvosi rendelő.

A véradás napján az alkalmassági vizsgálat szünetel, kérjük és köszönjük a munkavállalóink megértését.

Farsangi szokások

A farsang a
vízkereszttől
(január 6.) hamvazószerdáig, a húsvét ünnepét megelőző 40 napos nagyböjt kezdetéig tartó időszak elnevezése,
amelyet hagyományosan a vidám lakomák, bálok, mulatságok, népünnepélyek jellemeznek. A farsang alapvetően
a gazdag néphagyományokra épül (lásd: torkos csütörtök).
A farsang idején a felnőttek körében igen kedveltek a
táncos mulatságok, bálok, míg a gyermekeknek a jelmezbe öltözés, a jelmezes felvonás jelent nagy élményt.
A farsang csúcspontja a karnevál, valójában télbúcsúztató is. Számos városban ekkor rendezik meg a híres
karneválokat (riói karnevál, velencei karnevál), Magyarországon pedig a farsang legnevezetesebb eseményét, a
mohácsi busójárást.
A farsang a tél befejeződésére utal. Ennyiben a téli
ünnepkör része, de már előre, a tavaszra utaló mozzanatok is megjelennek benne. Innen adódnak a határnapjai:
Gergely-nap, virágvasárnap. Eleve egy ősi hiedelem hívta
életre a hozzá kapcsolódó zajos mulatságokat. Azt hitték

ugyanis az emberek, hogy a tél
utolsó napjaiban a Nap legyengül,
és a gonosz szellemek életre kelnek. Vigalommal, alakoskodással, boszorkánybábu elégetésével
akarták elűzni őket.
Egyes helyeken tüzes kerekeket görgettek, mert azt remélték,
a földi tűz segíti a Napot abban,
hogy erőre kapjon. A kormozás, busójárás, téltemetés
szokásai mind a gonosz tél elűzését jelképezték. A tél és a
tavasz küzdelmét jelmezekbe bújt emberek játszották el.
Természetesen a tavasz lett a győztes, és a tél elbujdosott
szégyenében.
A farsang egyik jellegzetes édessége a szalagos fánk.
Könnyű, és semmihez sem hasonlítható finomság. Nem
hiába, hogy farsangtól függetlenül, sokan egész évben
szívesen készítik és fogyasztják.
LA

