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A Tájékoztató és Látogatóközpont nagyterme adott otthont 2011. december 13án annak az összejövetelnek, melyen a
meghívott újságírók a paksi atomerőmű
üzemidő-hosszabbításáról, valamint a
Célzott biztonsági felülvizsgálat tapasztalatairól kaphattak információt.
Hamvas István, a Paksi Atomerőmű
Zrt. vezérigazgatója az előadását az 1982-87
között üzembe helyezett blokkok műszaki
állapotával kezdte. Elmondta: az atomerőmű műszaki állapota és a tervezett intézkedések az eredeti 30 éves üzemidő további
20 évvel történő meghosszabbítását teszik
lehetővé. A PA Zrt. az 1. blokk tervezett
üzemidőn túli üzemeltetéséhez szükséges
dokumentációt és engedélykérelmet 2011.
december 5-én jóváhagyásra benyújtotta az
OAH Nukleáris Biztonsági Igazgatóságához.
A vezérigazgató ismertette azt a több
mint egy évtizedes folyamatot, mely az engedélykérelem benyújtásához vezetett. Ennek az útnak fontos állomása volt egyebek
mellett a parlament 2005. november 21-i
állásfoglalása, melyben elsöprő többséggel
elvi jóváhagyását adta a paksi atomerőmű
üzemidő-hosszabbítására. Ugyanilyen fon-
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Sajtóbeszélgetés az atomerőmű kiemelt feladatairól

tos volt a környezetvédelmi engedély megszerzése (2006. október 25.). A folyamat
részeként került sor az üzemidő-hosszabbítási program benyújtására az Országos
Atomenergia-hivatal felé (2008 novembere). A hatóság 2009 közepén elrendelte a
program végrehajtását. A továbbüzemeltetési engedély beadásával lezárult az 1.
blokkal kapcsolatos előkészítési folyamat,
melyet az atomerőmű további blokkjait ille-

tően – az üzembe helyezés sorrendjében –
kell majd egyenként megismételni.
Hamvas István ezután áttekintést adott
az atomerőmű által végrehajtott biztonságnövelő intézkedésekről, amelyek eredményeként a paksi atomerőmű biztonsága
jelenleg megfelel a hasonló korú nyugati
erőművekének. Ezt alátámasztják a hazai
és nemzetközi szervezetek által lefolytatott vizsgálatok is.

Héliosz-díjak átadása

A Paksi Atomerőmű Zrt. által alapított Héliosz-díj 2011. évi díjazottai múlt év
december 16-án vehették át elismeréseiket. A díjakat Hamvas István a PA Zrt.
vezérigazgatója és Baji Csaba a PA Zrt. elnöke, az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója adták át az Erzsébet Nagy Szállodában tartott Cégkarácsony ünnepség
keretében.

fotó: Bodajki Ákos

Az
atomerőmű
2001-ben alapította a Héliosz-díjat,
amely az erőmű
biztonságos
üzemeltetése, a jövőbeni célok elérése és
a társadalmi kapcsolatok fejlesztése
érdekében kifejtett
tevékenység elismerésére szolgál. A díjazottak személyét illetően a cégvezetés
tagjai által tett javaslatok alapján a vezérigazgató dönt.
A cégvezetés a 2011-es évben dr. Antalovits Miklóst, a BME egyetemi tanárát,
dr. Szántó Jenőt, a Dunaújvárosi Főiskola
oktatási rektor-helyettesét és Végh Jánost,
az AEKI Alkalmazott Reaktorfizikai Laboratórium vezetőjét találta érdemesnek a kitüntetésre.
Dr. Antalovits Miklós irányította a
paksi atomerőműben üzembe helyezett
teljes körű tréning-szimulátor alkalmazásának módszertani fejlesztését. Részese
volt különböző, számítógéppel támogatott
ergonómiai értékelő módszerek megvalósításának. Megalapozta az atomerőmű

oktatóinak képzési
rendszerét, létrehozta a nagyvállalati felnőttképzésben
egyedülálló Atomerőművi Minősített
Oktató közösséget.
Végh
János
atomerőművel kapcsolatos legfontosabb fejlesztési munkái olyan információs
rendszerekre irányultak, amelyek az erőmű
minden blokkján üzemszerűen működnek és hatékonyan segítik a biztonságos
üzemeltetést. Szakértelmével támogatta a
2. blokk újraindításának megvalósulását.
Részt vett a bővítés előkészítésében, jelenleg a Lévai-projektben az AEKI által végzett tevékenységeket koordinálja.
Dr. Szántó Jenő a paksi atomerőművel
kapcsolatosan a gyakorlati mérnöki tevékenységeken kívül számos olyan szakvéleményt készített, ami a tartósság növelésére
irányult, továbbá a sugárveszélyes zónában
való tartózkodási idő csökkentését célozta.
Irányítása alatt az erőmű és a főiskola között szoros együttműködés alakult ki a karbantartó szakemberek oktatásában. LA

Boldog új évet kívánunk kedves olvasóinknak!

A Célzott biztonsági felülvizsgálatra áttérve a vezérigazgató elmondta: a PA Zrt.
a folyamatos biztonságnövelő intézkedéseivel már korábban kielégítette azokat az
elvárásokat, melyek kapcsán a megfelelést
a felülvizsgálat során kellett igazolni. A
jelentés megállapításai igazolták várakozásainkat, hiszen a paksi atomerőmű
blokkjai megfelelnek a nemzetközileg elfogadott, a hazai hatóságok által előírt
követelményeknek, beleértve az esetleges
belső és külső hatásokkal szembeni védettség kritériumait is. A rendkívül kis
valószínűségű, de jelentősebb terheléseket
eredményező hatásokkal szemben további
műszaki lehetőségek is kínálkoznak a tartalékok növelésére, az atomerőmű védettségének fokozására. A javító intézkedések
végrehajtása két ütemben, 2015 és 2018
végéig történik meg.
A tájékoztatót követően Hamvas
István vezérigazgató mellett válaszolt a
sajtó képviselői által feltett kérdésekre
az eseményen részt vevő Pekárik Géza
műszaki és Mittler István kommunikációs
igazgató, valamint Elter József, a nukleáris
főosztály vezetője is.
-vöröss-

Kiemelkedő termelési érték
2011-ben is
A Paksi Atomerőmű Zrt. 15685,0 GWh villamos energiát termelt 2011-ben. Ebből a termelési értékből az 1. blokk 3700,3; a 2. blokk
4037,2; a 3. blokk 3888,8; a 4. blokk 4058,7
GWh-val vette ki a részét. A termelési értéket
tekintve a 2011. év is kiemelkedőnek számít,
mivel az erőmű történetének 2. legnagyobb
termelési eredményét sikerült elérni. A ko-

rábbi évekkel összehasonlítva, a termelési
rangsorban az 1. helyet a 2010. év, 15760,6
GWh-s, a 3. helyet a 2009. év foglalja el,
15427,2 GWh-s termeléssel.
Az 1. blokk első párhuzamos kapcsolása
óta az erőmű által termelt összes villamos
energia mennyisége 2011 végére meghaladta a 366,8 TWh-t.
LA

AZ ÉVES FŐBB ADATOK ALAKULÁSA

Termelt villamos energia:
Kiadott villamos energia:
Önfogyasztás:
Igénybe vehető teljesítőképesség:
Főjavítások időtartama:

15 685,0 GWh
14 804,2 GWh
880,8 GWh (5,61 %)
1679,4 MW
158,7 nap (tervezett időtartam: 143 nap)
ORSZÁGOS ADATOK

A VER csúcsterhelése:
Bruttó hazai felhasználás:
Az import mennyisége:
Bruttó hazai termelés:
Az import részaránya a hazai felhasználásból:
PA Zrt. részarány a bruttó hazai termelésből:
PA Zrt. részarány a bruttó hazai felhasználásból:

6 492,0 MW (–1,0 %) a nyári csúcsigény 6212 MW (–0,3 %) volt
42 909,6 GWh (+0,6 %)
6 643,2 GWh (+27,9 %)
36 266,5 GWh (–3,1 %)
15,48 % (+3,3 %)
43,25 % (+1,16 %)
36,55 % (–0,41 %)
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Vendégeink voltak

Az OAH sajtótájékoztatójáról
fotó: Wollner Pál

A paksi atomerőmű biztonságos

Évnyitó sajtótájékoztatót tartott az Országos
Atomenerg ia-h ivata l
(OAH) 2012. január 6-án Budapesten. Dr. Rónaky József az
OAH főigazgatója ismertetést adott a hivatal tevékenységéről, és bemutatta Fichtinger Gyulát, az OAH mb. főigazgató-helyettesét. Fichtinger Gyula a paksi atomerőművel kapcsolatos célzott biztonsági felülvizsgálat eredményéről és az
atomerőmű által beadott üzemidő-hosszabbítási engedélykérelemről számolt be.
Dr. Rónaky József az OAH tevékenységéről szólva elsőként említette a magyar nukleáris létesítmények felügyeletét, a nukleáris védettséggel, a nukleáris balesetelhárítási felkészüléssel kapcsolatos
teendőket. A 2011-es év eseményei sorában szólt az EU Elnökség
nukleáris kérdésekkel foglalkozó munkacsoportjában végzett feladatukról. A 2012-es évben az OAH legfontosabb feladatai között
jelölte meg a paksi atomerőmű 1. blokkjának üzemidő-hosszabbítási engedélyével és az új blokkokkal kapcsolatos feladatokat.

Fichtinger Gyula ismertetést adott a célzott biztonsági felülvizsgálat menetéről az előzményektől kezdve az EU számára írt
jelentésig. A vizsgálat eredményei közt kiemelte, hogy a paksi
atomerőmű biztonságos, megfelel a tervezési alapnak, a földrengés elleni védekezés terén pedig már korábban, a felülvizsgálat előtt tettek biztonsági intézkedéseket. Azonnali beavatkozásra, intézkedésre nincs szükség. Az OAH által készített Nemzeti
Jelentést, mint ahogy a többi európai ország jelentését is, 2012.
első felében nemzetközi felülvizsgálat alá veti az EU Bizottság.
Az atomerőmű üzemidő-hosszabbítási engedélykérelmével
kapcsolatban Fichtinger Gyula elmondta, hogy az atomerőmű 2011 decemberében a hatósághoz beadta az 1-es blokkra vonatkozó üzemidő-hosszabbítási engedélykérelmét. Az
engedéllyel kapcsolatban 2012 decemberéig kell határozatot
hozniuk. Az előzetes értékelés eredményeként megállapították, hogy a program egyes részeinél késés tapasztalható, ami
hiánypótlást igényel.
Lovásziné Anna

2011. december 15-én indonéz delegáció tett látogatást az
atomerőműben. H. E. I. Gusti Augung Wesaka Puja nagykövet és kísérői programjában a cégvezetői tájékoztatás mellett szerepelt a Tájékoztató és Látogatóközpont, a Karbantartó Gyakorlóközpont, az RHK Kft., valamint az atomerőmű
üzemi területének megtekintése.

A Paksi Atomerőmű Zrt. Közgyűlése 2011. december 8-án tartotta ülését

2012. január 4-én a paksi atomerőműbe látogatott
Mesterházy Attila, az MSZP elnöke, Herczog Edit a párt
EP-képviselője, Harangozó Tamás, a párt
megyei elnöke és Heringes Antia megyei
és helyi elnökségi tag.

WANO partneri vizsgálat – Paks, 2012
fotó: Bodajki Ákos

A Paksi Atomerőmű Zrt. egyik stratégiai célkitűzése,
hogy
rendszeres
időközönként aláveti magát nemzetközi felülvizsgálatoknak. Újságunk megjelenésétől számított
egy hónap múlva, pontosabban február
20. és március 2. között újabb WANO
partneri vizsgálatra kerül sor.
Eddigi működése alatt a paksi atomerőműben 20 különböző nemzetközi felülvizsgálat
zajlott, melyek sorában kettő WANO típusú volt
(1992-ben, majd 2005-ben). Az Atomerőmű
újság 2011. márciusi, júniusi és novemberi számaiban már részletesen beszámoltunk a vizsgálattal kapcsolatos tudnivalókról, történésekről,
az időközi eredményekről. Most, közvetlen a
vizsgálat előtt újabb ismertetést közlünk.
A felkészülési intézkedésekről és a vizsgálat fontosabb lépéseiről Varju Attila üzemviteli
biztonsági osztályvezetőtől, a WANO kapcsolatokért, illetve a partneri vizsgálat lebonyolításáért felelős szervezet vezetőjétől kaptunk tájékoztatást.
– Miként összegezhetők a vizsgálat érdekében eddig végzett intézkedések?
– Hosszú utat tettünk meg máig 2010 decembere óta, amikor is elkezdődött a WANO
partneri vizsgálatra történő felkészülés. Igazán
tapasztalt csapat kezdte meg a munkát, nagyrészüknek nemcsak a WANO vizsgálati tematikában volt már tapasztalatuk, de beosztásuknál
fogva kellő súllyal, ráhatással tudták irányítani szakterületükön belül a vizsgálatot, amihez
egyébként a cégvezetés részéről is folyamatosan
megkaptuk a kellő figyelmet és támogatást.

A felkészülés keretében lebonyolítottunk
egy önvizsgálatot, amelynek célja az volt, hogy
a technológiai berendezéseink állapotában, a folyamatainkat szabályozó dokumentációkban és
a személyzet felkészültsége terén fennálló hiányosságokat feltárjuk, valamint a vizsgálatban
közreműködő paksi partnerek közelebbről is
megismerkedjenek a WANO vizsgálati követelményekkel, illetve módszertannal.
A bejárások során az ellenőrzést végzők jelentős számú, hiányosságra utaló észrevételt
tettek a nem megfelelő területi rendre, a tisztaságra, a berendezés-állapotra vonatkozóan. Felhívták a figyelmet, hogy fokozott figyelmet kell
fordítani a vezetői kommunikációra, a hatékony,
példamutató vezetői ellenőrzések végzésére, a
megkívánt minőségű munkakultúra és a szabályszerű működés elvárásainak munkavállalók
felé történő folyamatos tudatosítására.
Az önvizsgálat eredményeként egy 83 feladatból álló intézkedési tervet állítottunk össze
és hajtottunk végre. A feladatok nagy része teljesült, de persze vannak olyanok is, amelyek megvalósítása nem fog befejeződni a vizsgálatig, az
hosszabb időt vesz majd igénybe. Az önvizsgálat
eredményéről beszámoltunk a cégvezetésnek, a
feladatok végrehajtásának előrehaladását pedig
az ÜVB-n kísértük nyomon.
– A 2011 októberében előzetes látogatáson itt járt WANO delegáció milyen megállapításokat tett?
– A területi bejárásaikon tett észrevételeik nagyban megegyeztek a saját önvizsgálatunk során összegzett megállapításokkal. Néhány kritikai megállapítás született
a blokkvezénylői személyzet szimulátoros
képzésén megfigyeltekkel kapcsolatban is,
amelyekre ugyancsak igyekszünk hatékony

intézkedést tenni a jövőbeni munkánk során.
A látogatás zárásaként jegyzőkönyvben rögzítettük a WANO és az erőmű megállapodását a
vizsgálat előkészítésének és lebonyolításának
szakmai, szervezési és logisztikai kérdéseivel
kapcsolatban.
– Miként zajlik majd a vizsgálat, és eredménye miben nyilvánul meg?
– Már most is folynak a nemzetközi vizsgálati csoport erőművünkbe történő beléptetésével, szállodai és erőművi elhelyezésével,
szállításával kapcsolatos logisztikai, szervezési
munkák. A TLK irányításával készül a vizsgálathoz kapcsolódó kommunikációs terv, illetve
a paksi partnerek koordinálásában folyamatban van az Erőmű Információs Csomagjának
összeállítása, amelyet a vizsgálat megkezdéséig
minden vizsgálónak el kell juttatnunk angol
nyelven.
A vizsgálati csoport pontos személyi összetétele jelenleg még nem ismert, de azt már lehet
tudni, hogy a 20 fős csapat nagy részét a paksihoz
hasonló típusú blokkokat üzemeltető erőművek
küldöttei, illetve a VVER-es technológiát jól ismerő szakemberek alkotják majd.
A vizsgálat első fázisában, amely előreláthatólag 6-7 munkanapot tesz majd ki, a vizsgálók a
működésünk és folyamataink tételes vizsgálatával
fognak foglalkozni helyszíni bejárások, tevékenység ellenőrzések, dokumentáció vizsgálatok, interjúk útján. Észrevételeiket napi jelentéseikben
rögzítik. Ezt követően a vizsgálat második részében, amely előreláthatólag három napig tart,
a korábban rögzített észrevételek feldolgozására,
analízisére és a következtetések levonására kerül
sor. A WANO vizsgálati módszertan szerint ezen
második fázisban a paksi partnerek is tevőlegesen
részt vesznek, hiszen együtt a WANO vizsgálókkal

Pezsgő az óév
búcsúztatásához
Mára már hagyománnyá nemesedett,
hogy szilveszter napján a műszakot
leadó váltások tagjai egy üveg pezsgőt
kapnak az óév búcsúztatásához és az
újév köszöntéséhez.

fotó: Beregnyei Miklós

fotó: Bodajki Ákos

fotók: Bodajki Ákos

Látogatást tett az erőműben 2011. december 16-án Vona
Gábor, a Jobbik Magyarországért Mozgalom elnöke és
munkatársai. A vendégek tájékoztatást kaptak az atomerőműről, majd megtekintették az erőmű üzemi területét.

fogják összeállítani a javítandó területek listáját,
és elemezni a beazonosított problémák közvetlen
és hozzájáruló okait.
A kapott eredményeket közösen fogják a vizsgálat záróértekezletén bemutatni az erőmű vezetésének. A vizsgálatról készített végleges jelentést
a WANO a vizsgálat lezártát követő 2 hónapon
belül juttatja el az erőmű részére.
A vizsgálati jelentés kézhezvételével tulajdonképpen a tételes vizsgálati folyamat le is zárul. Számunkra azonban csak ezt követően jön
el az igazán fontos időszak, amikor is választ kell
tudnunk megfogalmazni minden, a jelentésben
felvetett problémára annak érdekében, hogy valóban hatékony, és hosszútávon is fenntartható
javulást tudjunk elérni blokkjaink biztonságos és
megbízható működtetésében. (Lovásziné Anna)
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Rekordszámú látogatót fogadott az erőmű látogatóközpontja
nítványaikat az atomerőműbe. Nemcsak a
környékbeli, hanem a több száz kilométerre lévő középiskolákból érkező osztályok
száma is folyamatosan növekszik.
A felsőfokú oktatási intézmények is
nagy előszeretettel jelentették be hallgatóikat az atomerőműbe szakmai tapasztalatszerzés céljából. Ezek a csoportok az
alap látogatói útvonal (a látogatóközpont
kiállítása, 4-es blokki vezénylőtermi látogatófolyosó, turbinacsarnok és a reaktorcsarnoki látogatófolyosó) mellett gyakran
egyéb programokat is igénybe vettek. Megtekintették a hálózati vezénylő, a vízkivételi
mű, a szimulátor központ, a Védett Vezetési
Pont, a Tűzoltóság, a Karbantartó Gyakorlóközpont, valamint a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Nonprofit Kft. munkáját is.
Szintén növekvő tendenciát mutatott a
különböző cégektől, önkormányzati tűzoltóságoktól, rendvédelmi szervezetektől,
önkormányzatoktól, egyesületektől érkező
csoportok száma. A különböző települések
önkormányzatainak látogatása is számottevő volt, közel 20 ilyen jellegű csoportot
fogadtak az erőműben.
Folyamatosan növekedett az ország különböző területeiről érkező baráti társaságok érdeklődése, amely azt sejteti, hogy
egyre több támogatója van az atomenergiának, és egyre többen szeretnének információt szerezni jövőnk energiájáról.
A nyugdíjas csoportok látogatása is számottevő volt, akik az üzemi területen lévő

túrát a 11 emeletnyi lépcsőzés ellenére is
szívesen vállalták.
A külföldi csoportok érkezése sem maradt el. Leginkább a szomszédos országok,
Dánia, Lengyelország és Oroszország középiskolásai, egyetemistái tettek itt látogatást.
2011-ben 64 csoportnak biztosított támogatást az erőmű-látogatáshoz a Tájékoztató és Látogatóközpont. A tavaszi félévben
Paks és környékének iskoláiból, valamint
Nógrád megye három városából, az őszi
félévben pedig a Társadalmi Ellenőrző és
Információs Társulásba tartozó településekről, valamint Komárom-Esztergom megye három városából fogadtak diákokat. A
támogatás a busz és az ebéd biztosításával
valósult meg.
látogatók száma

Újabb sikerekben és látogatókban gazdag
évet tudhat maga mögött az atomerőmű
Tájékoztató és Látogatóközpontja.
2011-ben a csoportkísérők 31 524 vendéget fogadtak, és láttak el információval az
atomerőmű működésével kapcsolatban.
Az előző évekhez hasonlóan 2011-ben is
az előre bejelentkezett csoportok látogatása
volt a legjellemzőbb, összesen 753 csoport
ismerkedett meg a létesítménnyel.
A tapasztalat szerint a 2009-ben megújult látogatóközpont már az egyéni látogatók számára is érdekesebb, hasznosabb
információkat tartalmaz, így érdeklődésük
folyamatosan növekszik.
A látogatócsoportok havi eloszlása az
előző évekkel megegyező. A legkedveltebb
időszakok a tavaszi és az őszi hónapok voltak. Az egyéni látogatók érkezése ezzel éppen ellentétes, inkább a nyári hónapokra
tehetők.
Az általános iskolákból érkező csoportok tekintetében növekedés mutatkozik a
korábbi évekhez képest. Mivel az üzemi területre lépés alsó korhatára 16 év, így ők azt
nem kereshetik fel. Ehelyett a látogatóközpont tetején található kilátóból, valamint
a látogatótérben lévő televízió élőképein
keresztül nyerhetnek betekintést az üzemi
területre.
A szervezett csoportok döntő részét
továbbra is a középiskolás diákok tették
ki. Egyre inkább gyakorlattá vált, hogy a
középiskolák évente elhozták a végzős ta-

A minden év szeptemberének első hétvégéjén megrendezésre kerülő Nyílt és Családi Nap kibővült az atomerőmű nyugdíjasainak meghívásával, így a háromnapos
rendezvényen közel 3500 vendég vett részt.
Az erőmű Tájékoztató és Látogatóközpontja 2011-ben is csatlakozott a Kulturális
Örökség Napjának rendezvénysorozatához.
Bár hivatalosan csak 2012. március 7-én
nyílik meg az atomerőmű Atomenergetikai
Múzeuma, ám 2011 szeptemberétől véleménygyűjtés és tapasztalatszerzés céljából
már fogadtak látogatócsoportokat a múzeumban. Új múzeumi intézménnyel bővült
a Látogatóközpont programkínálata, amely
pozitívan hat a látogatók számának alakulására.
Kern Dóra
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X. Nukleáris Technikai Szimpózium
A témakörben leginformatívabb hazai, magyar nyelvű konferencia nemcsak a szakmának szól, a legtöbb előadás jól érthető volt a
téma iránt érdeklődő laikusok számára is. A X.
Nukleáris Technikai Szimpóziumot a Magyar
Nukleáris Társaság (MNT) rendezte Budapesten, december 1–2. között a Graphisoft Parkban és a TIT épületében.
A rendezvényről két részben adunk tudósítást. Ez alkalommal az első nap, a februári számunkban a második nap eseményeit közöljük.
A konferencia megnyitása után a plenáris
előadások keretében dr. Radnóti Katalin, az
ELTE tanára Marie Curie munkásságáról tartott
rövid, sok érdekes életrajzi elemmel tarkított
előadást a kémia éve, és a radioaktív sugárzás első tanulmányozójának 100 éve átadott
második, fizikai Nobel-díja alkalmából. Külön
kiemelte, hogy kémikusként több mint 100 fizikai kísérletet állított össze, hogy a jelenségek
igazi okára rátaláljon. Rendkívül érdekes, hogy
milyen eszközök álltak rendelkezésre – használták már pl. a színképelemzést az elemek meghatározására a módszer elvi alapjainak tisztázása nélkül. Az I. világháborúban megszervezte a
francia katonai egészségügy röntgenhálózatát,
és maga is röntgenkocsival járta a hadikórházakat. A radioaktivitás gyógyászati alkalmazásainak kidolgozására Párizsban megalapította a
Rádium Intézetet.
Dr. Nemes Imre az atomerőmű osztályvezetője a 15 hónapos üzemanyagciklusra való
áttérés lehetőségéről beszélt. Ilyen nyújtott
kampányt nagyobb dúsítású (~5% ²³⁵U) üzemanyag tesz lehetővé. Számításokkal ellenőrizték
már az aktív zóna kialakítási lehetőségeket, sőt
az átmeneti állapotokat is. A villamosenergia-

igénynek megfelelően továbbra
is márciustól októberig állíthatók le karbantartásra, üzemanyag átrakásra a blokkok,
de a hosszabb kampánynak
megfelelően egy évben
csak két átrakás és egy teljes zóna ki-berakás lenne
három blokkon, míg a negyedik folyamatosan üzemelne. Az
ötévente ismétlődő rend így várhatóan csökkenti a karbantartások számát
– ezzel nő a blokkok rendelkezésre állása. Az
engedélyezési eljárás függvényében 2014-től
jelennének meg a nagyobb dúsítású kazetták
az 1. blokkon, majd 2015-től indulhatnának a
hosszú kampányok. A friss üzemanyag szállítójával már egyeztették a szükséges paramétereket. Ez a lehetőség négyblokkos kiépítéseknél
használható.
Dr. Makai Mihály, dékánhelyettes, egyetemi tanár (BME, KFKI AEKI), gyakorlati példán
keresztül bemutatott egy technikát, amellyel
matematikailag korrekt megoldásokat adott
reaktorok véletlen mennyiségeinek kezelésére.
Horváth András, ELTE egyetemi hallgató
a gyakorlatból tudta, hogy a középiskolákban
az érettségi közelében már jobbára nincs idő
az atomfizikára. A Sziget Fesztiválon jelenlévő
Nukleáris Sátor tevékenysége inspirálta. Kérdőíves felmérést végzett a gimnazisták körében
a „nukleáris totó” segítségével, hogy felmérje
a nukleáris tudást, az atomenergia békés felhasználásának elfogadását. Újra kiderült, hogy
sokan tájékozatlanok, félnek, és ezért ellenzik
az atomerőművek építését.
Dr. Pázmándi Tamás, AEKI tudományos főmunkatárs, csoportvezető, az MNT alelnöke si-

keres űrprogramról számolt be,
melyet a BME hallgatóiból
álló Combined Tritel/Pille Cosmic Radiation and
Dosiometric
Measurement (CoCoRad) csoport
ért el. Az Európai Űrügynökség nemcsak műholdakkal végez kísérleteket,
hanem nagy magasságba (30
km) jutó léggömbökkel is, most
a svéd űrkutatási hivatal jóvoltából. A
ballon kosarában elhelyezhető kísérletekre
pályázni lehetett, amit meg is tett a BME csapata: Zábori Balázs, Váradi Zsolt, Goldschmidt
Gergely, Király Richárd. A kozmikus sugárzás
térbeli, időbeli eloszlását vizsgáló két műszert
(Pille és TriTel) és a működésüket biztosító telepeket, adatrögzítőket, a hőszigetelésüket
(+40/-100 °C) és a mechanikai védelmet (10
g gyorsulásra) kellett egy megadott méret
és súlyhatár betartásával megtervezni, megépíteni, kiszállítani. A felbocsátás Kiruna közelében, egy Svédország északi részén lévő
bázisról történt. A mérés végig működött, kibírta a sztratoszféra szélsőséges hőmérsékleti
viszonyait és a földet érést. A szervezők a magyarok dokumentációját a jövőben mintaként
kívánják terjeszteni.
Zarándy Pál, a Magyar Mérnöki Kamara
(MMK) alelnöke az atomenergetika alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértői testület létrehozásának szükségességéről,
minősítéséről beszélt, melynek törvények és
kormányrendeletek a biztosítékai. Mintegy 15
szakterületre gondoltak. A minősített szakértőket jegyzékbe foglalják, a jogosultságot nem
kell meghosszabbítani.

A plenáris ülést kerekasztal megbeszélés
követte az atomenergia és a civil szakmai szervezetek kapcsolatáról, Bakács István elnök,
Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület
(ETE), Jeszencsák Péter korábbi elnök, Magyar
Energetikai Társaság Ifjúsági Tagozat (ESzK), Kovács András főtitkár, Magyar Elektrotechnikai
Egyesület (MEE), Zarándy Pál ügyvezető elnök
Magyar Energetikai Társaság (MET), Holló Előd
(MNT) moderátor részvételével. Mindnyájan
beszámoltak képviselt egyesületeik megalakulásáról, céljairól, taglétszámáról – volt közöttük patinásabb és nemrég alakultak egyaránt.
Tagságuk nevében kinyilvánították, hogy elkötelezett hívei a nukleáris energetikának. Mivel
a média inkább a negatív hírekre vevő, nehéz
bekerülni a sajtóba pozitív, nyugodt üzenetekkel. Javasolták, hogy gyorsreagálású szakértői
nyilatkozattevőket jelöljenek ki tagjaik közül,
hogy elejét vegyék a félremagyarázásoknak,
rémhíreknek.
Délután az MNT közgyűlése szolgáltatott ünnepélyes keretet a díjkiosztóknak,
díjazottak előadásainak, mivel az MNT
2011-ben is több díjat ítélt oda. Simonyi
plakettet kapott dr. Fülöp Tünde plazmakutatásáért. Öveges-díjban Jendrék Miklós, kísérletező fizikatanár részesült. A Fermi-díjat
Madas Balázs Gergely, mint reményteljes fiatal kutató nyerte el. A középiskolák számára
meghirdetett Atommag Centenáriumi Éve
2011 (ACÉ) pályázatban a feladatot – eszközeikkel népszerűsítsék az atomenergia
békés felhasználását – legjobban a váci Boronkay György Középiskola és Gimnázium
oldotta meg.
(Következő számunkban a szimpózium második napjáról tudósítunk).
gyulai
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A Magyar Tudományos Akadémia 182. rendkívüli
közgyűlése 2011. december 5-én határozott az Akadémia intézethálózatának átalakulásáról. Ennek keretében 2012. január elsejei hatállyal az MTA Izotópkutató Intézet beolvad az MTA KFKI Atomenergia
Kutatóintézetbe, amely „Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont” néven működik tovább. Az új kutatóközpont főigazgatói teendőinek ellátásával Pálinkás József, az MTA elnöke egy
évre Gadó Jánost bízta meg.
A változás miatt érdemi módosítások csak az új
szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatában lesznek. A Budapesti Kutatóreaktor üzemeltetéséért felelős szervezet, a Reaktor Üzem üzemviteli dokumentumaiban (VBJ, BEIT stb.) csak a névváltozás miatti
korrekciókat kell átvezetni. Az AEKI minőségirányítási rendszere az egész kutatóközpontra érvényes lesz.
(AEKI EK)

BIG–OAH

barátságos futballmérkőzés
2011-ben a nyolcadik alkalommal rendezték meg a hagyományos futballmérkőzést a Paksi Atomerőmű Zrt. Biztonsági Igazgatósága és az Országos Atomenergia Hivatal
(OAH) Nukleáris Biztonsági Igazgatósága között. A két,
közeli rokonságban álló szakmai szervezet találkozójára
december 1-én, az Atomerőmű Sportegyesület csarnokában került sor.

A barátságos mérkőzések története egy volgodonski atomerőműves konferenciáig nyúlik vissza. Érdekes módon e nem
éppen közeli földrajzi helyen merült fel a konferencián résztvevő atomerőműves és OAH-s szakemberekben – bizonyára
a napi hivatalos programot követő beszélgetések során – egy
ilyen jellegű focimeccs gondolata.
A 2011-es összecsapáson az atomerőmű csapatát Herman Attila (csapatkapitány), Debreczeni Sándor, Fojdl Antal,
Horváth László, Soponyai Mihály, Tinnyei Sándor, Varnyú
Elemér és Volent Gábor alkották. Az ellenfél csapatában Horváth Kristóf, Hullán Szabolcs, Lázár István, Nagy Gábor, Petőfi Gábor, Stefánka Zsolt és Vincze Árpád játszottak. A játékidő két, huszonöt perces félidőből állt.
Az összecsapás szokás szerint kemény volt, természetesen a sportszerűség határain belül. Mindkét csapat igyekezett tudása legjavát nyújtani. A paksiak győzelmi sorozata
ez alkalommal megszakadt: az OAH 5:4 arányban bizonyult
jobbnak a mieinknél, a találkozó végén rúgva be a döntő
gólt. A pesti kollégáknak második alkalommal sikerült diadalmaskodniuk a mérkőzések története során.
A díjakat a csapatokat házigazdaként fogadó Bana János balesetelhárítási osztályvezető adta át: a győztesnek a
vándorserleget, a második helyezettnek pedig a szintén évről-évre vándorló „teknősbéka-formációt”.
A „levezető” vacsorára – ami a meccseknek ugyancsak hagyományos részét képezi, és kötetlenebb beszélgetésekre is
jó lehetőséget teremt – ezúttal a Fabro Pincében került sor.
A teljes program megszervezése a hazai csapat tiszteletbeli
tagjának, Simon Csillának a munkáját dicséri.
Prancz Zoltán

RHK: fő cél a biztonság és gazdaságosság
A Radioaktív Hulladékokat Kezelő
(RHK) Kft. új, gazdaságosabb hulladék-elhelyezési koncepció kidolgozását kezdi meg, amely terveik szerint a
bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló felszín alatti létesítményét
és a paksi atomerőmű elhasznált fűtőelemeit tároló Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolóját is érinthetik - jelentette
be december közepi évértékelő sajtótájékoztatóján Kereki Ferenc, a társaság ügyvezető igazgatója.
A cég feladatairól szólva Kereki
Ferenc elmondta, hogy befejeződött
a Bátaapátiban lévő Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) felszín
alatti két tároló kamrájának kialakítása, melyek végleges használatba
vétele 2012-es év végére várható. A
tároló felszíni létesítményébe eddig

3000 hordó kis és közepes aktivitású
hulladékot szállítottak, ezzel elérték a
hatóság által engedélyezett maximális
kapacitást. Vizsgálják annak a lehetőségét, hogy miként lehet még hatékonyabban kihasználni a felszín alatt
rendelkezésre álló teret, így a biztonságos tárolás mellett, a gazdaságos
üzemeltetés is nagyobb hangsúlyt kap
a jövőben.
A paksi Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójába 2011-ben 480 darab
kiégett fűtőelemet szállítottak, így
összességében már 7027 kiégett kazettát helyeztek el benne, 2012-re
pedig újabb 4 modult adnak át, melyekbe mintegy 2000 kazettát tudnak
majd elhelyezni. Szintén az atomerőművi hulladékokat érinti, hogy a
nagy aktivitású hulladékok végleges

elhelyezését célzó projekt keretében
Boda térségében már megtalálták
azt a kőzetet, amely alkalmas lehet
a további vizsgálatokra, sőt akár egy
majdani tároló befogadására is. A
tervek szerint 2013-ra juthatnak el
a vizsgálatokkal arra a szintre, hogy
kijelölhető a majdani végleges tároló
helyszíne.
A nem atomerőművi eredetű kisés közepes aktivitású hulladékokat
befogadó Püspökszilágyon található
Radioaktív Hulladék Feldolgozó és
Tároló (RHFT) telepén ugyancsak a
biztonságnövelő és térfogat-felszabadító feladatokra összpontosítanak,
melyeknek köszönhetően a tároló
5040 köbméter hulladék befogadására alkalmas, így a tervek szerint 2062ig működhet.
Mayer György

Paksi Atomerőmű Zrt.
Nukleáris ötpróbája
2011. december 13-án a Nukleáris ötpróba utolsó negyed– Lehet ilyet kérdezni egy egyetemistától, hogy
évi eredményei alapján Tóth Balázs a Budapesti Műszaki hobbi, szabadidő?
Egyetem (BME) ötödéves fizika szakos hallgatója nyerte
– Mondhatnám, hogy hobbim a fizika, de azért ez túlzás
meg a játékot, aki jutalmul erőmű-látogatáson vehetett lenne. Az egyetemen a fő hobbimmá az alvást vált. Azért kelrészt.
lett az alvást választani, mert ez volt mindig, ami kimaradt
A 2009-ben induló játék – amit a PA Zrt szervez már évek és háttérbe szorult. Elkezdődik a szorgalmi időszak és már
óta – lényege, hogy animációs eszközökkel kell felépíteni egy a felénél mindenki a vizsgaidőszakot várja. Akkor már nem
egyszerű atomerőmű mokell a laborokba járni,
dellt, majd azokból egy
jegyzőkönyveket írni. Az
komplett üzemet.
egészen más, ha az ember
– Hogyan találtál
a maga témájában kutatrá a játékra?
gat és írja a diplomáját,
– A szakon már egy
mint órákra járni, de nem
ideje
gondolkodtunk,
biztos, akkor sem, hogy
hogy kellene egy atomerőez a könnyebb. Egyébként
mű látogatást szervezni.
szeretek basszusgitározni
Így megnéztem a honlaés olvasni.
pot és ott belebotlottam a
– Mi az általános
játékba. Nagyon tanulsávéleményetek az atomgos volt a játék. Igazából
energiáról? A beszélgeA nyertes, Tóth Balázs a képen elől, középen áll
az tetszett, hogy itt élőben
tésbe bekapcsolódik Grefelismerhetőek voltak a
sits Iván és Karácsony
berendezések. Amit a képernyőn láttunk, itt személyesen is József, akik szintén a MBE fizikaszakos hallgatói. Véleményük
megtapasztalhattuk, ilyen volt például a reaktorcsarnok. Per- szerint a többség támogatja, de nincs olyan fizikus, aki nem
sze a játék emellett a gyors kattintgatásról szólt, hiszen az idő ezt tenné.
is fontos szerepet játszott.
– Egyelőre nincs alternatív lehetőség Magyarország szá– Hol találkoztál az atomenergiával, atomener- mára. Van biztos olyan hely, lehetőség és adottság a megújuló
getikával?
energia szempontjából, ahol nincs szükség atomenergiára,
– Mivel ötödéves fizikushallgató vagyok, már sok tan- de ide muszáj. Igazából a bővítést is inkább siettetni kellene.
tárgyat hallgattam ilyen témában. Nálunk az egyetemen van Potenciálisan nagyobb veszélye van egy atomerőműnek egy
oktatóreaktor és már két kézzel nem megszámlálható, hogy tyúktojásnál, természetesen a korlátai és a veszélyei melhányszor voltunk ott.
lett. Az atomerőmű egy jól megtervezett mérnöki rendszer
– Hányan érkeztetek az atomerőműbe?
– mondja Karácsony József –, ha választhatnék, hogy legyen
– Én voltam a nyertes, velem együtt tízen érkeztünk, eb- a szomszédomban egy atomerőmű, ahol nincsen üzemzavar,
ből a létszámból kilenc fizikushallgató. Az egész programot vagy egy bármilyen más erőmű, ami elengedi a kén-dioximi szerveztük meg Varga József (PA Zrt.) kísérőnk segítsé- dot, ezeket a levegőben lebegő nitrogén-oxidokat, üvegház
gével.
gázokat, egyebeket, vagy a szélerőmű, ami olyan hangosan
– Hogyan tetszett az erőmű látogatás? Ilyennek üzemel, hogy nem lehet mellette megmaradni, akkor inkább
képzelted?
legyen ott egy atomerőmű.
– Hasonlónak, igen. Azért a méretek egy kicsit megleNagyon érdekes dolog az, hogy a gyakorlóközpontban bele
pőek voltak. Arra nem voltam felkészülve, hogy maga az ob- mászhattunk a reaktortartály belsejébe, „tésztaszűrő” formájú
jektum 50 méter magas és a szerkezeti elemek is hatalmasak. dologba. A Fiatalok a Nukleáris Energetikáért (FINE) csapaJobban átlátom, mint eddig. Teljes mértékben megfelelőnek tán belül rendszeren járok fesztiválokra és próbálom elmagyataláltam a tájékoztatást és korrekt válaszokat kaptam a kér- rázni a fiataloknak, hogy miért jó az atomenergia. Inkább azt
déseimre. Még ma megtekintjük a Tájékoztató és Látogató- mondom nekik, hogy „gyere el Paksra, és állj bele a tésztaközpontot, körbenézünk, és indulunk vissza.
szűrőbe”! Az emberek vizuális típusúak, megfogom, megta– Továbbiak, a jövőre vonatkozó terveid?
pintom. Pont olyan anyag, pont úgy néz ki, mint a valóságban.
– Az idén lediplomázom és megyek dolgozni, villamos- Tök jó dolog. Ide tényleg be kellene terelni minél több embert,
mérnökként fogok tevékenykedni a járműiparban.
aki csak el tud jönni.
Orbán Ottilia
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Három évtizednyi büszkeség
Az atomerőmű az idén 30 éves jubileumhoz érkezett. Ezen alkalomból újságunkban havonta közlünk visszaemlékezéseket.
Az atomerőmű 1. blokkjának építése 1974
augusztusában kezdődött. Az első kritikus
állapotba 1982. december 14-én került,
majd december 28-án nulla óra 13 perckor
megtörtént a blokk párhuzamos kapcsolása. A három évtizeddel ezelőtt történtekre
kívánunk emlékezni és tisztelegni elődeink
becsületes munkája előtt.
„ Hlavati József, a karbantartási főosztály
vezetője, a gazda szemével tekint körül a
reaktortéren. Elégedett.
– Az egyes revíziót január 19-én kezdtük.

Ezek a munkák az üzembe helyezésnek
egy-egy szakaszát jelentik. Ha eredményes lesz – az eddigi tapasztalatok szerint
az – akkor következik a meleg járatás. Az
egyes revízió célja, hogy ellenőrizzük a cirkulációs mosatás hatékonyságát, vizsgáljuk a berendezéseket nyomáspróba után,
előkészítsük a primerköri berendezéseket
és a reaktort a meleg járatásra – mondja a
főosztályvezető.” (Hazafi József - Gottvald
Károly: Befejezéshez közeledik az első revízió, T. Népújság, 1982.47.sz.3.p.)
Hlavati József nyugdíjba vonult, a cikkben
szereplő csavarhúzó gép pedig az Atomenergetikai Múzeumba került.

fotó: Bodajki Ákos

Véradókat köszöntött a Vöröskereszt

Pakson a Vöröskereszt Városi Szervezete 2011. december 2-án az Erzsébet
Nagy Szállodában köszöntötte a véradókat.
Ferencziné Vesztergombi Klára titkár
nyitotta meg az ünnepséget, majd a Vöröskereszt nevében Köllő Imre, a városi
elnökség tagja, a paksi atomerőmű képviseletében pedig Bognár Péter humánigazgató köszöntötte azokat az embereket,
akik önként segítenek másokon, és így
hozzájárulnak ahhoz, hogy ismeretlenül is
emberéleteket mentsenek.
Az ünnepségen a Pro Artis művészeti iskola és a Balogh Antal Katolikus Iskola ifjú
vöröskereszteseinek verses, zenés műsora
mellett jelképes ajándékkal és vendéglátással
kedveskedtek a véradóknak. Az estre nyolcvankilencen kaptak meghívást, közülük a legtöbbször – összesen kilencvenszer – Lovas
László (nyugdíjas) adott vért.
20-szoros véradóként a meghívottak között volt Szelp Csaba, a PA Zrt. (általános
oktatási osztály) munkavállalója. 1986 augusztusa óta dolgozik az erőműben, azóta

Szelp Csaba

rendszeres véradó, két kislány édesapja (12 és
9 évesek). Családapaként tudja, hogy a vérre
bármikor bárkinek szüksége lehet, és az életet
jelenthet számára. A műtétek, a baleseti sérültek ellátása során nélkülözhetetlen sok-sok
embertársunknak a vérátömlesztés – ez az
egyetlen lehetőség az életben maradásra.
Részéről ez egy humánus cselekedet, amely
sem lelkileg, sem fizikailag nem megterhelő.
Örömmel teszi, hiszen aki vérét adja, az saját magát adja, nem várva hálát és köszönetet.
Orbán Ottilia

Köszönet a cipősdobozokért
A Paksi Atomerőmű Zrt. a humán igazgatóság
munkatársainak kezdeményezésére az elmúlt év
novemberében negyedik alkalommal hirdette
meg a karácsonyi cipősdoboz akciót. A korábbi
gyakorlat szerint gyermekek számára gyűjtöttünk karácsonyi ajándékokat, ezt most kiegészítettük tartós élelmiszer gyűjtéssel is. Nagy
örömünkre szolgált, hogy az adományok szépen
gyarapodtak, és összesen 287 szépen becsomagolt, feliratozott ajándékcsomag sorakozott a
gyűjtőhelyeken, amelyből 232 gyermekek részére, 55 pedig rászoruló családok, magányos emberek részére készült. Az ajándékcsomagok egy

részét a faddi nevelőotthon gyermekeinek adtuk
át, akik meghívtak bennünket az általuk rendezett karácsonyi ünnepségre. Az ünnepi műsor
után nagy örömmel bontogatták a csomagokat,
és hálás mosollyal viszonozták az ajándékokat.
A csomagokból a Magyar Vöröskereszt paksi
szervezete és a református gyülekezet részére
is szép számmal jutott, akik országos hálózatuk
képviselőin keresztül küldték tovább azokat.
Köszönjük mindazoknak, akik csatlakoztak a
meghirdetett akcióhoz, és adományukkal hozzájárultak a nehéz sorsú, rászoruló emberek
boldogabb karácsonyához.
LILI

Burkolat-felújítások, útkarbantartások
az atomerőmű területén

A 2011-es év szeptembere és novembere közötti időszakban az atomerőműben dolgozó munkatársak – akár
személygépkocsival, akár autóbusszal
érkeztek a munkahelyükre – számos,
a közlekedésüket érintő, karbantartási
munkával találkoztak. Ahogy befejeződött a buszpályaudvar járdaszegélyeinek cseréje, rövidesen kezdődtek a
bekötőutak és a nagyparkoló karbantartási munkái. A komoly szervezést
igénylő karbantartásokat úgy hajtották végre, hogy azok sem a gyalogos,
sem a gépjárműves forgalomban nem
okoztak különösebb gondot.

útszegélyeket is teljes terjedelemben kicserélték. Ezen munkák megvalósítására
már régóta készült az atomerőmű, tervben van a folytatás is, mely között szerepel a nagyparkoló bővítése és a déli bekötőút út (összekötő úttól az irodaépületig)
további rekonstrukciója. A szolgáltatási
főosztály megvizsgálta a parkolóhelyek
számának bővítési lehetőségét, mellyel
kapcsolatban elkészült egy tanulmányterv. A tervek szerint 267 hellyel bővül a
nagyparkolója a KKÁT irányába, az övcsatorna lefedésével. A déli bekötőút II.
ütemű rekonstrukciójában az út felújításra kerül a teljes úttest a közműrendszer

A munkálatok szükségességéről és a
folyamatáról, Bodajki László szolgáltatási főosztályvezetőtől és Léber Antaltól,
az építészeti és szakipari szerviz osztály
vezetőjétől kaptunk tájékoztatást.
Bodajki László a nagyparkoló és
a bekötőutak munkáiról számolt be.
Szeptember 28. és november 16. között történtek meg a nagyparkoló és a
bekötőutak karbantartási munkálatai,
melyek kisebb nehézségeket okoztak a
gépjárművel járó dolgozóknak a használható szabad parkolók számának csökkenése miatt. A nagyparkoló három,
míg a bekötőutak karbantartási munkái
egy-egy ütemben kerültek lebonyolításra, annak érdekében, hogy elkerülhető
legyen a közlekedésben a nagyobb fennakadás. A rendkívül jó időjárási körülményeknek köszönhetően időben el lehetett
végezni a karbantartási munkákat és a
burkolatok minőségében sem okozott
gondot az ezen időszakra jellemző éjszakai fagy, illetve csapadék. Elmondható,
hogy a karbantartást végző vállalkozó jó
minőségű munkát végzett, a munkavállalók nagy megelégedettségére.
Ezekre a karbantartási munkálatokra
az útburkolatok rossz műszaki állapota
miatt volt szükség, mellyel kapcsolatban
több dolgozói bejelentés is érkezett az
Ötletládába. Az elmúlt időszakban a burkolaton olyan sérülések, felpúposodások
keletkeztek, amelyeket már kátyúzással
nem lehetett javítani, illetve a vízelvezetés sem volt megfelelő. A bekötőutak
felső kopó rétege eltávolításra került, a
felületet újraaszfaltozták, az útszegély
mentén zúzottkő patka és vízelvezető övárok készült, az útburkolati jeleket újrafestették, a nagyparkoló pedig új térkő
és aszfaltburkolatot kapott. Ezen felül az

szükség szerinti cseréjével. Ezen felül az
F1 és F2 porták előtt a biztonsági igazgatóság kérésre telepítésre kerül egy-egy
roadblocker a porták biztonságtechnikai
megerősítésének céljából. Az F2 porta
előtti torlódások csökkentése érdekében
kialakításra kerül egy kamionvárakozó
sáv. Az étterem és irodaépület előtti parkoló is felújításra kerül.
Léber Antal osztályvezető a buszpályaudvarral és az üzemi területen
végrehajtott, közlekedéssel kapcsolatos felújításokról adott ismertetést.
A buszpályaudvaron található járdaszegélyek még eredeti állapotban voltak,
azaz kb. 30 évesek lehettek, a járdaszigeteknél lévő aszfaltszőnyeg pedig 10-13
éve volt utoljára javítva. Korukból adódóan a buszpályaudvar járdaszigeteinél
a szegélykövek szélei és sarkai kitöredeztek, közöttük lévő fugák kifagytak és
ezzel egyre nagyobb lyukak, folytonossági hiányok alakultak ki, melyek nagyon
komoly balesetforrást jelentettek a buszokhoz igyekvő dolgozók számára. A
legnagyobb probléma a buszpályaudvar
déli oldalán lévő két járdaszigetnél volt,
ahol teljes szegélykövek törtek ki, illetve
8-12 cm-es hézagok jelentkeztek. Ahhoz,
hogy a gyalogos forgalomban ne okozzanak fennakadást ezek a karbantartási
munkálatok, arra volt szükség, hogy a
bontási és aszfaltozási munkákat hétvégén végezzék, míg a szegélykövek elhelyezését minden munkanapon, a csúcsforgalmi idők kihagyásával tették meg.
Szerencsére ezeket a feladatokat sikerült
még a hideg idő beállta előtt elvégezni és
a betonjavítások utószilárdulásának időszakában már nem fagyveszélyesek.
Laszlóczki Ivetta
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A nemzetközi kommandós versenyről

A paksi csapat újabb sikeres megmérettetésen van túl, miután részt vett
az Egyesült Államokbeli Orlandóban
rendezett SWAT Round-up International szakmai versenyen, 2011. november
6-11 között.
A Belügyminisztérium irányítása alá
tartozó Terrorelhárítási Központ (TEK)
országos hatáskörű állami szervezet, feladatai közé tartozik Magyarország terrorfenyegetettségének elemzése-értékelése,
a kormányfő és az államfő személyi biztosítása, a Magyarország területén történt
terrorcselekmények megelőzése, felderítése, megszakítása.
A helyi kommandót (jelenleg a TEK
egyik műveleti osztályát) jól ismerjük, hiszen 1992. évi megalakulása óta részt vesz
a paksi atomerőmű fizikai védelmének
biztosításában az atomerőmű biztonsági
szolgálattal és a fegyveres biztonsági őrséggel szoros együttműködésben. A speciális egység tagjai állandó járőrszolgálatot teljesítenek a nukleáris intézmény
területén, ez persze csak egy a hatáskörükbe tartozó számos tevékenység közül.
A kötelező rendőri feladatok végrehajtása mellett komoly kihívást jelent számukra a tengerentúlon évente megrendezésre kerülő versenyen való részvétel is.
Itt szintén számot adhatnak tudásukról,
rátermettségükről, erejükről és állóképességükről. A 29. alkalommal lebonyolított
versenyre 2011-ben 60 csapat nevezett.
Az amerikaiakon kívül több európai,
köztük a TEK budapesti 6. sz. és paksi 9.
sz. egysége is rajthoz állt. A magyarokat

odakint méltó ellenfélnek tekintik. Kiváló
eredményeik révén sok csapatot rendszeresen leszorítanak a dobogóról.
A verseny öt szám teljesítéséből áll, ez
négy technikai feladat végrehajtását és az
akadálypálya leküzdését jelenti.
A paksi csapat felkészüléséről és a versenyről a helyi parancsnokkal, Kiss Attila
rendőr alezredessel beszélgettünk.
– Mit jelent számotokra az amerikai versenyen való részvétel? Európában is van lehetőség megmérettetni
magatokat?
– Ez a legfontosabb szakmai verseny,
nevezik kommandós világbajnokságnak
is. Komoly kihívás minden évben. 2000ben voltunk először az USA-ban, és ez
volt a 10. alkalom. Az Európa-bajnokságra négyévente kerül sor, amelynek a
német GSG 9-es egység a főszervezője,
azon legutóbb egy közös csapat indult a
TEK-től.
– Hol és hogyan készültetek?
– Először házi válogatót tartottunk.
Ezt követően a TEK műveleti osztályainak csapatai mérték össze erejüket, tudásukat. Az 1-2. legjobb eredményt elérő
csapat szerzett jogot az orlandói versenyen való indulásra. Két hónapig tartott
a felkészülés, több helyszínen: itthon és
Budapesten egyaránt.
– Mi az erősségetek? Kik a legnagyobb ellenfelek?
– Pár évvel ezelőtt erősségként még
az akadálypályát említettem volna, de
mára már a technikai számokban is ütőképes a csapatunk, szerintem még az

Szalagavató

Étkeztetési beléptető rendszer
az ESZI éttermében

a Szakközépiskolában

fotó: Wollner Pál

való haladást, az újító beruházások
megvalósulását.
Dömény Zoltán, az iskolai étkező
üzemeltetését végző Lussonium-Paks
Kft. ügyvezetője hangsúlyozta, hogy
chipkártyás beléptető rendszerrel
gazdagodott az iskola, mely növeli a
gazdaságosságot, csökkenti az adminisztrációt és mind a szolgáltató, mind
a szolgáltatást igénybe vevő részéről
könnyíti és gyorsítja az eljárást.
Szabó Béla igazgató hozzátette, a
reformer megoldással, mely külsős fogyasztókkal együtt 800 ember étkeztetését hivatott megkönnyíteni, a beruházásoknak nincs vége, ezt az atomerőmű
támogatásával még idén újabb követi.
Az igazgató elsőként használva felavatta a beléptető rendszert.
Az átadáson elhangzott, hogy számos korszerű technikával gazdagodott
az elmúlt évben is az intézmény, most
újult meg az étterem, és kicserélték a
nyílászárókat is.
Wollner Pál

Nagyobb hatékonyság,
hitelesség és nyíltság
A WANO (Atomerőmű Üzemeltetők Nemzetközi Szövetsége) 2011 őszén tartotta
11. Kétévenkénti Közgyűlését (BGM) a kínai
Senzsenben „A WANO Fukushima után – A
globális nukleáris biztonság növelése” címmel.
A BGM mintegy 600 résztvevője támogatta a Fukushima Bizottság által kidolgozott ajánlásokat. A bizottság a japán balesetet követően alakult meg a nukleáris ipar 14
vezető szakemberének részvételével. Munkájuk arra irányult, hogy meghatározzák,
milyen változásokra van szükség a szervezet
tevékenységében a fukushimai tanulságok
tükrében. Öt ajánláscsomagjukat közvetlenül a BGM előtt a Kormányzó Tanács már
elfogadta. Ezek lényege: a WANO tevékenységének kiszélesítése, integrált balesetkezelési stratégia kifejlesztése, a szervezet hitelességének, nyilvánosságának növelése, a
WANO szolgáltatásainak javítása, a partneri
vizsgálatok fejlesztése.
Az utóbbi terület a WANO talán legnagyobb programja. A partneri vizsgálatok ciklusa várhatóan négy évre csökken
egy-egy erőmű esetében. A vizsgálatok
ki fognak terjedni a balesetelhárításra és
a súlyosbaleset-kezelésre is. A következő
hat évben sor kerül valamennyi atomerőmű-tulajdonos tagszervezet vizsgálatára is.
A WANO önvizsgálatokat is tervez regionális
központjaiban. A szervezet szélesebb körű
feladatainak ellátására várhatóan további tapasztalt szekemberek munkájára lesz
szükség. Egy négyéves terv tartalmazza a
bevezetni szándékozott változásokat, melyek közül a legsürgősebbeket azonnal el
kell kezdeni.
A WANO közgyűlésén a tagok elnöknek
választották Vlagyimir Aszmolovot, a Roszenergoatom (REA) első vezérigazgató-helyettesét, valamint a Kormányzó Tanács új
tagjának választották Jevgenyij Romanovot, a REA vezérigazgatóját. A WANO Nukleáris Kiválósági Díját nyolc elismert nemzetközi szakember kapta, köztük Nyikolaj
Szorokin, a REA vezérigazgató-helyettese.
Forrás: WANO, WNN
Hadnagy Lajos, Moszkva

2011. december 9-én tartották az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium szalagavató ünnepségét.
Szabó Béla, az intézmény igazgatója elmondta,
hogy 2011-ben szalagot kapott 133 diák, ebből 96 fiú,
37 lány. A szalagavatót színvonalas műsor tette teljessé. A táncokat Iker Ibolya tanította be és a 12. évfolyam tanulói adták elő. Erkel Ferenc Palotását hegedűn Tóth Barbara (12. D) és tanára, Ágotha Zoltán
kísérték. Máté Péter dalát Matus Eszter (12. D) énekelte. A végzős osztályok az ESZI-ben eltöltött évekről
szóló videó felvételeket, ill. saját műsorokat adtak elő.
Változást jelentett az előző évekhez képest, hogy
mivel a nagy létszám miatt kinőtte az ESZI a Városi
Művelődési Központ nagytermét, ezért a felújított sportcsarnokban rendezték meg a szalagavatót.
A végzős osztályok létszáma: 12 A: 31 fiú, gépész; 12 B: 30 fiú és 1 lány, informatika; 12
C: 31 fiú és 8 lány, elektronika + környezetvédelem; 12 D: 4 fiú és 28 lány, közgazdaságügyvitel tagozatos tanuló. Az ESZI tanárlétszáma 69 fő (ebből négyen GYES-en vannak),
óraadóként 15 fő segíti az oktatást.
Wollner Pál

fotó: Wollner Pál

Az Energetikai Szakközépiskolában
újabb korszerű technika avatására került sor 2012. január 3–án. Az ESZI éttermében átadták a Lussonium-Paks
Kft. és az ESZI közös beruházásában
készült és üzembe helyezett elektronikus étkeztetési beléptető rendszert.
A diákok és az étterem előfizetői interneten, akár otthonról is megrendelhetik
a kiválasztott ebédjüket. Az új rendszer
használatához az előfizetők névre szóló
kártyát kapnak, ezzel ellenőrizhetik az
étterembe belépéskor, hogy aznapra
van-e érvényes ebédjegyük, és az milyen menü elfogyasztására jogosít. Ezután a kártyájukkal nyitható a menünek
megfelelő elektronikus bejárat, innen
kapja meg tulajdonosa az ebédjét.
Horváthné Szűcs Marianna, az ESZI
Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány ügyvezetője a megnyitón elmondta, egy műszaki szakközépiskolában fenntartóként különösen fontosnak
tartják a modern technikával és a korral

összetett versenyt is képes lenne megnyerni. Az amerikai csapatok nagyon
jók, viszont ők is számolnak a mi tudásunkkal és felkészültségünkkel. Ezen a
versenyen az első tizenötben benne lenni, nagyon jó eredménynek számít.
– Melyik a leginkább embert próbáló feladat?
– Fizikailag mindenképpen az akadálypálya, ott rendszeresek a rosszullétek, ezért folyamatos az orvosi készenlét.
– Milyen volt az utazás, a fogadtatás, a szervezés?
– A repülőút hosszú, a fogadtatás
kedvező volt. A Federal Air Marshal
csapat tagjaival baráti viszonyban vagyunk. A reptéren vártak bennünket,
de már a kiutazás előtt is sokat segítettek, sőt még gyakorlópályát is szereztek
a felkészüléshez. A szervezéssel, pontosabban az eredmények kiértékelésével
kapcsolatban némi ellenvetésünk azért
volt, mivel többször is előfordult a sajátos értelmezés, ami egyáltalán nem
kedvezett a csapatoknak.
– Milyen eredményeket értetek el?
– A vakpályán 40., a kombinált küzdelemben 2., a sebesült tiszt mentésben
18., a toronyházas feladatban 10., az
akadálypályán 3., és végül az összetettben 9. helyen végeztünk.
– Elégedett vagy a teljesítménnyel?
– Kétszer álltunk a dobogón, és rajtunk kívül csak USA-beli csapatok kerültek oda, így teljes mértékben elégedett vagyok a fiúkkal.
Gyöngyösiné Nyul Petra

WANO Közgyűlés
Senzsenben
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Géderlaki hírek

Hírek Kalocsa térségéből
MEGÚJULT AZ ORGONA
2011. december 11-én dr. Bábel Balázs, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye érseke szentmise keretében
áldotta meg a kalocsai Szent István (jezsuita) templom
felújított orgonáját. Ugyancsak ez az istentisztelet adott
alkalmat arra, hogy a Szent Miklós püspököt védőszentjükként tisztelő pálinka lovagrendek is bemutassák új
főzésű italaikat, melyekre dr. Mészáros István atya adott
áldást. A pálinkaszentelést – a hungarikum hírnevének
öregbítése érdekében – hagyományteremtő szándékkal
szervezték meg a lovagrend tagjai.

A 1080 fős Géderlak település Duna bal
partján, a Kalocsai- Sárközben található. A
falu élete 2011-ben is mozgalmas volt.
Rendezvények sora követte egymást, így
bemutatkoztak a kalocsai „Szülőföld Aka-

démián”. A Dunamenti Folklórfesztivál
egy estéje itt zajlott. A XII. Falunapi
rendezvénysorozat keretén belül új
könyvtárat avattak. Az év folyamán fogathajtó verseny, szüreti felvonulás és
bál, valamint több jótékonysági rendezvény került megrendezésre.
A település megőrizte helyét a Virágos Magyarország mozgalomban,
hiszen tavasztól őszig közel 1300 m²
közterületen pompáztak a virágok, rendezettek voltak a parkok. Géderlak ebben az
évben is pályázott és nyert támogatást pl.
a Duna-Mecsek Alapítványtól a közterület
gondozására, falusi turizmus megtartására,

a Belügyminisztériumtól iskolai fűtés korszerűsítésére, valamint interaktív táblák
felszerelésére, a Nemzeti Kulturális Alaptól
a már említett könyvtár megvalósítására.
A 2012-es év nagy feladata lesz a négy település által elnyert szennyvíz pályázat II.
kivitelezési ütemének megvalósítása. A településen működnek még egyesületek, így
sport, horgász, bűnmegelőzési egyesület,
tánccsoportok és nyugdíjas klub is.
A település vezetése reméli, hogy a tervezett fejlesztéseket és a közösségi összetartozást elősegítő rendezvényeket a következő időszakban is meg tudja valósítani.

A 3. dunaszentgyörgyi állakodalomról…

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
2011-es évben is csatlakozott a Bursa Hungarica ösztöndíj
pályázathoz. A Nemzeti Erőforrás Minisztériummal,
valamint a Bács-Kiskun Megyei Közgyűléssel
együttműködve biztosít támogatást felsőoktatási
tanulmányaihoz az önkormányzat területén állandó
lakhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű
fiataloknak. Kalocsa Város Önkormányzata pályázati
felhívására a megadott határidőig 291 jelentkező
adott be támogatási kérelmet. A hivatal 281 pályázatot
kedvezően bírált el.

KÍNÁBAN TÁRGYALT A POLGÁRMESTER
Török Ferenc polgármester még a nyáron kapott személyes meghívást a Shenzhenben rendezendő China
Hi-Tech Fair kiállításra, mely Kína legnagyobb technológiai seregszemléje. A program részeként Török Ferenc
polgármester újabb tárgyalásokat folytatott egy gombafarm Kalocsán történő létrehozásáról.
Péjó Zoltán

2011-ben először sorakoztak hangulatos faházacskák a város karácsonyfája mellett a paksi városháza előtti téren. December 10-től
16-ig várták az odalátogatókat. A faházakban kézműves portékákat
vásárolhattak az érdeklődők. Minden nap délután kórusok éneke
színesítette az ünnephez közeledően az estéket.
Czink Dóra turisztikai referens elmondta, hogy a nyitó- és a
zárónapon a Sárgödör téri Présháztulajdonosok Egyesületének jóvoltából forralt borral, a Paksi Kertbarátok Egyesületének közreműködésével pedig zsíros kenyérrel kínálták a látogatókat. A rendezvény ideje alatt adventi totó várta a kicsiket és nagyokat, melyek
alapján értékes nyeremények kerültek kisorsolásra. Az adventi vásár alatt a Polgármesteri Hivatalban megtekinthetők voltak a városi
karácsonyi képeslap pályázatra beérkezett pályamunkák.

– A rendezvényt októberben szoktuk megtartani, de már nyár elejétől
kezdünk szervezkedni, sok a tennivaló,
viszont mindenki nagyon sokat segít, főleg az érdekszövetség vezetőségi tagjai.
Rajtuk kívül szerencsére sok pártfogónk
és segítőnk is akad. Ezért szeretnénk élni
a lehetősséggel, hogy ezúton is megköszönjük mindenki munkáját, hozzájárulását, valamint a Paksi Atomerőmű
Zrt. által 2011-ben nyújtott támogatást, melynek egy részét az állakodalom
megszervezéséhez használtunk fel.
– További jó egészséget és sok sikert kívánunk!
GYNYP

Gyermekek
az Erzsébet Nagy Szállóban

2011. december 6-án sok-sok kisgyermek
várta szüleivel a Télapót az Erzsébet Nagy
Szállodában. A rövid várakozást követően szirénázó tűzoltóautó hozta meg a
Télapót, két krampusz kíséretében a gyerekek nagy örömére és persze csodálkozására. A műsor bevezető meséjét Simon
Csilla olvasta fel, melyet valamikor óvónő
korában mesélt utoljára a gyerekeknek. A
mesét követően elkezdődött a csomagok
kiosztása. Előzetes felhívásra a szülők
névvel ellátott csomagjaikat leadták a
szálloda recepcióján, azután személyesen

a Télapó adta át azokat gyermekeiknek.
„Hová tűnt a Télapó” címmel rajzpályázatot hirdetett a szálloda erre az alkalomra. A
feladat ez volt: rajzold
le, hová tűnik a Télapó,
miután lepakolja ajándékait? Sok-sok rajz érkezett be a felhívásra. Az eredményhirdetést
az ünnepségen tartották. A rajzok beküldői is
a Télapó ajándékában részesültek. A műsort a
Csillag Show Táncegyesület fiataljai adták. A

Adventi udvar Pakson

Czink Dóra azt is elmondta, hogy az ezt követő héten az
Erzsébet Nagy Szálloda előtt volt az adventi udvar, amelyhez a faházakat az önkormányzat biztosította, de az árusokat és a fellépőket már a szálloda hívta.
Akik ellátogatottak a szálló Adventi Fergetegébe, kicsik és nagyok, idősek és fiatalok, ismerősök és ismeretlenek, kivétel nélkül
kaptak és adtak szeretetet. A műsort a Dunakömlődi Férfikórus, a
Csillag Show tánckar gyerekserege, a Szaggató zenekar és a Városi
Nyugdíjasklub lelkes tagjai adták.
A Városi Művelődési Központ is sok programmal készült,
hogy segítse a karácsonyra hangolódást. A sort a kézműves kirakat, az alkotók bemutatkozása és vására nyitotta meg, melyet
másodízben tartottak meg. Harminc kézműves kínálta eladásra

fotó: Wollner Pál

DIÁKOKAT TÁMOGAT AZ ÖNKORMÁNYZAT

– Igen, az eddigi résztvevők mindannyian pozitívan nyilatkoztak, nagyon
jól érezték magukat. A helyi nyugdíjasokon kívül vannak állandó vendégeink,
de igyekszünk új klubokat is meghívni, s
baráti körünket ezáltal is szélesíteni. Általában 150 fős a rendezvény, tulajdonképpen olyan ez, mint egy hagyományos falusi lakodalmi ceremónia, annak
minden velejárójával.
– Kik a főszereplők?
– Nyugdíjas klubtársaink önkéntes
alapon vállalják minden évben a különböző szerepeket, a mennyasszonyét, a
vőlegényét, a koszorús lányokét, a vőfélyekét, az örömszülőkét, van állandó
anyakönyvvezetőnk és zenekarunk is.
– Lesz-e folytatás?
– Úgy tervezzük, hogy idén is megtartjuk a lagzit. Már mindenki nagyon
várja.
– Mennyi ideig tart a szervezés?

télapóünnepséget a szálloda báltermében rendezték. A designt Simon Csilla háziasszony elképzelése szerint alakították ki.
A vendégvárásként teát, mézeskalácsot,
muffint szolgáltak fel.
Wollner Pál

portékáit, a műsort a Deák iskola
kórusa adta.
Advent idején
különleges zenei
csemegék közül is
lehetett válogatni:
december 12-én
a Csík zenekar
tartott nagysikerű
hangversenyt. December 20-án hazavárták a Paksról elszármazott, műfajukban elismert zenészeket,
köztük Borbély Tamást, Tóth Viktort, Weisz Jánost, Weisz Gábort, akik sok más társukkal együtt adventi örömzenélésen vettek
Wollner Pál
részt a művelődési központban.

fotó: Szécsényi Zsolt

AGRÁRFÓRUM BAKODPUSZTÁN
Bakodpuszta, a Kalocsa és Dunapataj között elhelyezkedő idegenforgalmi központ adott otthont december 8-án
az immár negyedik alkalommal megrendezett Országos
Gazdafórumnak. Ez alkalommal több mint kétszázan
vettek részt a fórumon, melynek egyik előadója dr. Fazekas Sándor, vidékfejlesztési miniszter volt. A miniszter
elmondta, hogy az elmúlt egy év alatt több olyan intézkedést is tettek, melyek megkönnyítik a helyi termelők
értékesítési lehetőségeinek kiterjesztését. Példaként említette, hogy megnyitották a magyar belsőpiacot a termelők előtt, így közvetlenül tudják értékesíteni a helyi, pl.
közintézmények felé a terményeiket, illetve termékeiket.

A dunaszentgyörgyi Nyugdíjas Érdekszövetség aktív közösségi életet él. Az
előadásoktól kezdve a dalos találkozókon, a klubdélutánokon, a kórus fellépéseken át a kirándulásokig évente
rengeteg programot szerveznek. 2009
óta számukra az év fő rendezvénye
az állakodalom, a kulisszatitkokról
a szervezet első számú vezetőivel,
a Benedeczki házaspárral beszélgettünk.
– Honnét származik az állakodalom ötlete?
– Annak idején a nyugdíjas újságban olvastunk egy ilyen jellegű rendezvényről. Úgy gondoltuk, mi is szervezünk egyet, s meglátjuk, milyen sikerrel
járunk klubtársaink és a község lakóinak
körében.
– Ez volt a harmadik alkalom, tehát komoly népszerűségnek örvend a
rendezvény!
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Twirling önálló est

A mai lakosság ősei 1620 körül népesítették be
Uszódot. A betelepülők zöme a református vallást
gyakorolta. Azért telepedtek le, mert felvidéki falujukat el kellett hagyniuk, mivel ott a katolicizmus
iránt elkötelezett Habsburgok miatt nem gyakorolhatták protestáns hitvallásuk szerinti hitüket.

Márton-napi
vacsora

Gastroblues lemezbemutató

Ismét jótékonysági koncerten mutatták be
a Gastroblues Fesztivál DVD-jét Dunakömlődön, a faluházban, 2011. december 3-án.
Gárdai György, a fesztivál szervezője elmondta, a paksi Gastroblues fesztivál anyagát a magyarországi fesztiváltörténetben egyedülálló módon a
kezdetektől, azaz tizenkilenc éve digitálisan rögzítik. A 2011-es kiadvány kétszer kétórányi anyagot
tartalmaz. A blues, a dzsessz, a rock, valamint a
gasztronómia és a jó borok fesztiváljának júliusban
rendezett zenei kínálatában szerepelt a Deep Purple korábbi billentyűse, Jon Lord blues-veteránokból
álló csapatával, és ugyancsak visszatérő vendég volt

A Paksi Reform Főzőklub Egyesület
szeretettel várta tagjait és támogatóit 2011. november 19-én a Prelátusban megtartott Márton-napi vacsorára.

kezd terjedni. A versenyeken kötelező és szabadon
választott elemekből összeállított kűrökkel, egyéni, páros és csoportos versenyszámokban lehet
részt venni, két korcsoportban.
Pakson az egyesület a 2000. év őszén alakult
Margaréta Mazsorett Csoport névvel, Kalmár Lívia vezetésével. 2001 őszétől a csoport elsősorban
twirling sporttal foglalkozik, így a munkába további edzők is bekapcsolódtak. A gimnasztikai testtechnika oktatását Falusi Lívia, a bottechnika oktatását Meczker Bettina vezeti. Jelenleg 40 fő 4-17 év
közötti fiatal vesz részt a foglalkozásokon. Céljuk
a harmonikus mozgás kialakítása, a fizikai erőnlét és az ízületi mozgékonyság fejlesztése, illetve
látványos produkciók létrehozása, amelyek a különböző események színvonalát
emelik, színesítik, de akár önálló
műsorszámként is bemutathatók. A színvonalas műsort követően Pfeffer József, az egyesület elnöke adott át elismerő
okleveleket sportolóiknak és
támogatóiknak, köztük a Paksi
Atomerőmű Zrt. képviselőjének.
Wollner Pál
fotó: Wollner Pál

A község közvetlenül a Duna partjára települt. A
vízi sportot, horgászatot és természetet szeretők,
valamint a hajósok gyakran kötnek ki a szép folyóparton. Uszód nevét a fennmaradt írásos emlékek 1318-ban említik először. Nevének alapja
valószínűleg az úszó, úsztató főnév lehet. Határát
gyakran pusztították árvizek. Ferdinánd király
1559. február 3-án élethosszig tartó birtoklásra
egri tiszteknek adományozta, amely jelzi a magyar közigazgatás jelenlétét a török megszállás
alatti területeken is.

A török elleni felszabadító háború után Uszód
a kalocsai érsek birtokába került, majd a király
1832. július 5-én és augusztus 25-én kelt rendelete
értelmében a kalocsai káptalan dotatiojára elkülönítették. Református gyülekezete már 1659-ben
létezett, templomát 1790-ben építették. A római katolikusok száma a XIX. században kezdett nagyobb
mértékben emelkedni. Római katolikus plébániáját
1870-ben szervezték. A település lakosainak száma
jelenleg 1160 fő.
A település büszke a hagyományaira és híres
szülötteire. Az Uszód hagyományos táncának nevét viselő „Gubbantós” Népművészeti Találkozó
minden év augusztusában várja a néptánc és népi
kultúra iránt érdeklődőket. A Duna-menti friss
csárdások közül az említett tánc a legkülönlegesebb.
A gubbantás annyit takar, hogy a nő és a férfi egy
jellegzetes rogyasztó mozdulattal táncol.
Az asszonyok ma is készítenek karcolt és festett
tojásokat, kézzel és géppel hímzett terítőket, kézzel
varrt, uszódi viseletbe öltöztetett babákat. Szintén
uszódi népviselet látható azon az életnagyságú babán, melyet a paksi atomerőmű látogatóközpontjában állítottak ki.
Számos vállalkozás és kereskedelmi üzlet működik a településen, ezen kívül községi sportegyesülettel, valamint polgárőrséggel is büszkélkedhet.
Az Ifjúságért és a Kultúráért Alapítvány keretei
között is folyik a munka.
GYNYP

A Paksi Twirling és Botforgató Kulturális és
Sport Egyesület önálló estet tartott 2011.
december 8-án a Városi Művelődési Központban.
Mester Ágnes köszöntötte a szülőket, nagyszülőket, rokonokat, érdeklődőket, a vendégeket és a
támogatókat.
Kalmár Lívia, a Magyar Twirling Szövetség
szakmai alelnöke elmondta: a twirling olyan sportág, ahol a bot – sporteszköz – a testen és a test
körül forog, közben gimnasztikai gyakorlatokat
végez a versenyző. A sportág jellemzői: magas dobások, fergeteges botforgatási elemek. E sportágban Európa- és világbajnokságot is rendeznek már
több évtizede. Közép- és Kelet-Európában most

fotó: Wollner Pál

fotó: Bedi Gyula

Uszód
bemutatkozik

Ray Phillips, valamint a Ten Years After két tagjának új formációja, a Hundred Seventy Split. A hazai előadók közül mások mellett a Deák Bill Blues
Band, a Kormorán, az Ismerős Arcok, a Varga János
Projekt játszott Pakson. Ezek az előadók valameny-

nyien hallhatók és láthatók a két DVD-lemezen. Az
egyik korongon a zenék mellett fotók, interjúk is
felidézik a fesztivál hangulatát.
A hagyományokhoz híven a lemez-antológiák
ünnepélyes bemutatására évek óta december első
napjaiban kerül sor a Dunakömlődi Faluházban,
egy jótékonysági koncerttel egybekötve. A jótékonysági tombola bevételét ez alkalommal a Kárpátaljai testvérváros, Visk óvodájának felújítására
adták át Jenei Károly református lelkésznek. Dunakömlődön a közönség örömére fellépett a nyáron
látott-hallott előadók közül a Varga János Projekt és
az S-Modell zenekar, a Beatles dalokat játszó Beatback, a táncolni vágyóknak pedig az Elvis műsort
előadó Ed Philips Memphis Patrol zenekara szolgáltatta a talpalávalót. Az esten gasztronómiai bemutató és borbarát-találkozó is volt. Wollner Pál

A bőséges menü Kovács János mesterszakács vezetésével készült el. A fogadó
ital tramini szőlőpálinka volt. Előétel:
paksi nyúlpástétom zöldspárgával, marinírozott paprikával; leves: almás borleves
szőlővel, dióval; főétel: bajor töltött kacsacomb káposztás, szalonnás speclivel,
zöldfűszeres burgonyapürével; desszert:
öröm sütemény sörrel, csokoládéval áfonya tükrön. A vacsorát az elkészült új
egyenruhában szolgálták fel.
Az esten felléptek a paksi Vetővirág
együttes citerásai. A műsor után az egyesület tagjai saját készítésű lekvárokkal
köszönték meg a támogatói segítséget a
Paksi Atomerőmű Zrt.-nek, a Polgármesteri Hivatalnak, az MVM Kontó Zrt.-nek,
az Ovit Zrt.-nek, a Polaritás Kft.-nek és a
Vörös és Társa Kft.-nek.
Wollner Pál

Rövidesen már kerékpáron is biztonsággal
elérhető lesz a városból az atomerőmű. Két
nyertes pályázatnak köszönhetően Paks Város
Önkormányzata az év második felében megkezdi a Paksot és Csámpát összekötő kerékpárút kivitelezését.
A tervezett kerékpárút nyomvonala a 6-os út
mellett halad. Csatlakozik a jelenleg is meglévő városi hálózathoz: a Tolnai út végétől indulva érinti
az elkerülő út mellett haladó, a lakótelepre vezető
kerékpárutat, és keresztezi az atomerőmű két bejáróját. A belterületi szakasz hossza mintegy 1,5 kilométer, külterületen pedig körülbelül 3 kilométer.
Előbbire a Dél-Dunántúli Operatív
Program keretében 56 millió forintot nyert a paksi önkormányzat, amit
tíz százalék önrésszel egészít ki, míg
a külterületi szakaszra a Közlekedés
Operatív Program nyújtott száz százalékos támogatási lehetőséget, közel 154 millió forint összegben.
A kerékpárút létrehozásához
szükséges előkészületeket az önfotó: Wollner Pál

fotó: Wollner Pál

Kerékpárút épül Paks és Csámpa között
kormányzat már korábban megtette, a nyomvonal
útjába eső magántulajdonban lévő területeket
megvásárolta, továbbá a tervek és az engedélyek
rendelkezésre állnak. Jelenleg a nyertes pályázatok
támogatási szerződésének megkötése folyik, majd
ezt követően a polgármesteri hivatal műszaki osztálya megkezdi a beruházás előkészületeit. Ezzel
párhuzamosan tovább korszerűsödik a városi kerékpárút-hálózat is: tavasszal befejeződik a Tolnai úti
kerékpárút felújítása. A felújítási és az építési munkálatok végeztével a városi könyvtártól egészen
Csámpáig juthatnak el kényelmesen a két keréken
közlekedők.
Dávid Ildikó
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Erőműves híradások

Az erőmű évindító sajtótájékoztatója Budapesten (02. 01.)

Fellegi Tamás miniszteri
látogatása (03. 23.)

Urántoll díj
Kohl Gyöngyinek (03. 11.)

VISSZATEKINTÉS
AZ ÓÉVRE
Farkas Bertalan űrhajós a
Pille-készülékkel (05. 05.)

Szilárd Leó Országos Fizikaverseny az ESZI-ben (04. 10.)

A 400 ezredik látogató
köszöntése (06. 27)
15 éves az atomerőmű
biztonsági szolgálata
(04. 11.)
Családi Nap (09. 04.)

Bencsik János államtitkár
látogatása (07. 07.)

Nigériai nagykövet
látogatása (11. 21.)
A 3000. hordó érkezése
Bátaapátiba (10. 06.)
Céggyűrű ünnepség
(10. 20.)

Egészségnap (11. 24.)

Indonéz nagyköveti
látogatás (12. 14.)

BESZ-gyakorlat
(11. 24.)
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Igazgatósági munkavállalói fórumok
Volent Gábor, a biztonsági igazgatóság vezetője 2011. november 29-i fórumát a PA Zrt. középtávú stratégiájában
megfogalmazott célkitűzések bemutatásával kezdte. Ennek részeként elmondta,
hogy társaságunk stratégiai célja az engedélyesi feltételek teljes körű biztosítá-

Csanádi András gazdasági igazgató november 29-i előadását azon változásokkal
kezdte, melyek 2012. január 1-jétől lépnek
hatályba. Ezek közül a minőségirányítási és működésfejlesztési osztály (mmo)
és az informatikai csoport (incs) sorsa
érinti a gazdasági igazgatóságot. A megszűnő vezérigazgató-helyettesi ágról átkerülő szervezeti egységek közül az mmo
közvetlenül az igazgató alá, míg az incs a
gazdálkodási és kontrolling főosztály alá
tartozik a jövőben.
A csoportirányítási projekt kapcsán
a gazdasági terület vezetője vázolta hallgatóságának az eddig ismert részleteket,
kitérve a gig szervezetét, munkavállalóit
esetlegesen érintő változásokra.
Ezt követően az egyes szervezeti egységek ez évi munkáját ismertette. Ezek
közül néhány: a gazdálkodási és kontrolling főosztály esetében korábbi zárás; részvétel az MVM Zrt. központi beruházás
kontrolling rendszerének kialakításában,
illetve a jóléti ingatlanok csoportszintű kezelési rendszerének kialakítására irányuló projektben; közreműködés a nukleáris
üzemanyag új árképzési megoldásának kialakításában. A logisztikai főosztály közel
30 Mrd Ft értékű szerződés megkötésében
működött közre; kivette a részét a közbeszerzési eljárások lebonyolításából, és
közreműködött az Orosz–Ukrán–Magyar
Kormányközi Egyezmény előkészítésében.
A szolgáltatási főosztály munkájához köthetőek olyan látványos elemek, mint a bekötőutak és a parkoló karbantartása vagy
az Atomerőmű újság saját gyártásának
beindítása. Beszereztek tíz vasúti személykocsit (BESZ vagon) és teljesen felújították
az ESZI Sportcsarnokot.
Végezetül beszélt a közeljövő feladatairól is. Néhány példa ezekből is: az öszszekötő út és az F1 porta közti szakasz és
az ESZI hőközpontjának rekonstrukciója;
készletgazdálkodás, beszerzési területeken
együttműködés a VVER erőművekkel; zárókészletterv betartása, elfekvő készletek
feltárása, hasznosítása; a havi zárási folyamat további rövidítése; az üzemidő-hoszszabbítás gazdasági megalapozás lezárása,
közgyűlés általi jóváhagyatása.
Beszámoltak arról, hogy az igazgatóságon a fórum időpontjáig nem történt
munkabaleset.

igazgató alá közvetlenül rendelt osztályvezetők tájékoztatták a dolgozókat 2011.
évi munkájukról és a 2012. év feladatairól.
Az elhangzottakról részletek a biztonsági
igazgatóság honlapján találhatók.
A fórum befejező részében a biztonsági igazgatóság munkavédelmi helyzetéről
és a paksi telephellyel tervezett új blokkok
létesítéséről kaptak tájékoztatást a fórum
résztvevői.

sa, a villamosenergia-termelési potenciál
maximalizálása és a termelési önköltség
optimalizálása. A termelési potenciál maximalizálásával és a rendelkezésre állás
növelésével jelentős termelési többletet
érhet el a cég. A PA Zrt. stratégiai céljainak
teljesítését támogatja az MVM-csoport
működési hatékonyságának javítására
indított projekt. Az MVM Csoportszintű
Irányítási Rendszer Projekt (CSIR) és a
CSIR implementációjára indított Transzformációs Programmenedzsment Projekt (TRAFÓ) kapcsán vázolta az eddig

Cziczer János üzemviteli igazgató a 2011.
november 30-i fórumon az üzemvitel
2011. évi kiemelt feladatainak, célkitűzéseinek értékelésével kezdte tájékoztatóját.
Kitért a jelenleg aktuális teljesítményre,
mely alapján várhatóan tartani lehet az
előirányzott termelési tervet. Az erőmű
teljesítmény-kihasználási tényezője az eddigi adatok alapján 88,2%. Eredményes,
precíz munkát takar, hogy a biztonsági célok – a kollektív dózis kivételével – teljesültek. Emellett, akárcsak 2010-ben, nem
volt INES 1 besorolású esemény.
Az ezt követő szakaszban ismertette a
blokkok üzemét, diagramon bemutatva
azok termelési görbéjét, majd a főjavításokról beszélt. A kiemelt főjavítási feladatok között sorolta fel egyebek között
a PRISE kiépítését, a hidrogén-rekombinátorok telepítését, a 11-12SA turbinák
kisnyomású 5. fokozat lapátcseréjét és a
31SA támcsapágy-cserét, valamint a villamos rekonstrukciós munkákat.
A 2011. évi üzemviteli igazgatósági
célkitűzések értékelése során kiemelte
400/120 kV-os alállomás Mavirnak tör-

elvégzett és jövőbeli feladatokat. Az igazgató aláhúzta: a megfogalmazott javaslatok kapcsán jogi, biztonsági és gazdasági
hatásvizsgálat is folyik Az engedélyesi feladatkörbe rendelt feladatokat a jogszabályi előírások miatt a jövőben is az engedélyesnek kell végeznie.
Volent Gábor kitért a cég I-III. negyedéves teljesítménye alapján várható
eredményekre. Eszerint a villamosenergia-termelés 2011-ben várhatóan meghaladja a 15 620 GWh-át, ami nagyobb
a tervezettnél, és a villamosenergia-értékesítés is több lesz a tervezettnél, várhatóan meghaladja a 14 600 GWh-át. Ezután a biztonsági igazgatóság előtt álló
kihívásokról hallhattunk. Ilyenek például
a biztonság elsődlegességének fenntartása
melletti működési hatékonyság-növelés;
proaktív fellépés a társaság biztonsági teljesítményének javítása érdekében; a belső
„hatósági” szerepkör fenntartása mellett a
végrehajtó szervezetek támogatása.
A fórum következő részében az igazgatóság három főosztályvezetője és az

ténő értékesítését, az üzemidő-hoszszabbítási (üh) feladatok végrehajtását,
a Lévai-projektben és a Célzott biztonsági felülvizsgálat elvégzésében történő
közreműködést, a WANO elővizsgálattal
kapcsolatos felkészülést, a blokkok rendelkezésre állásának növelését és az irányítástechnikai rekonstrukció előkészítését. A javítandó területek között hívta fel a
figyelmet egyebek mellett a munkakezdés
előtti eligazítások, valamint a helyszíni ellenőrzések hatékonyságának növelésére, a
kommunikáció javítására. Figyelmet kell
fordítani a személyi hibák csökkentésére
és a területi rend fokozására. A túlóra- és
készenlétióra-felhasználás adatai jelen állás szerint jónak mondhatók. Előadása
vége felé az igazgatóság humán vonatkozásaira tért ki. Elmondta, hogy az üvig
kiemelt fontossággal bír az utánpótlással
kapcsolatban. A kvalifikált munkaerő
biztosítható az üzemvitelről, így a társigazgatóságok utánpótlás-, valamint az
üh-munkák létszámigénye éppúgy, mint a
rekonstrukciós munkáké vagy az új blok-

fotók: Bodajki Ákos

A 2011-es év végén is sor került az egyes
igazgatóságok munkavállalói fórumára.
Decemberi számunkban már beszámoltunk a karbantartási igazgatóság és a
műszaki igazgatóság fórumáról, ezúttal
további négy tájékoztatóról adunk hírt.

kok építéséhez szükséges létszámé. Aláhúzta ugyanakkor, hogy a nyugdíjazások
miatti utánpótlás fontossága 2012-ben kiemelt prioritással rendelkezik.
Az üzemviteli igazgató végezetül a már
lezárult CSIR-projektről és a helyébe lépő
Transzformációs Programmenedzsment
céljáról, és az ezzel összefüggő feladatokról beszélt.
Az összes munkabalesetek száma a
2010-es évhez képest emelkedett (11 →
17), de szerencsére az egy napot meghaladó munkaképtelenséggel járó esetek száma jelentősen csökkent (5 → 1).
Bognár Péter humán igazgató 2011. december 1-jei humán fórumán tartott előadásában az SAP-ra való áttérés nagy kapacitásigényéről beszélt, és megköszönte
a jelenlévők napi munka mellett végzett
fáradságos munkáját. Az áttérés tesztfolyamata decemberben lezajlik.
Az igazgató ezt követően a kiemelt feladatokról szólt. Egyik ezek közül a csoportszinten elindított munkakörelemzés
és -értékelés. A felsővezetőknél ez már interjúztatás formájában lezajlott, és az osztályvezetői munkakörök elemzése után,
2012-ben az egyéb beosztotti munkakörök kerülnek sorra. Emellett a Rekreációs
Központ elhalasztott felújítása kapcsán
elmondta: szeretnék, ha a balatonfüredi munkálatok 2012. szeptember 1-jével
kezdődhetnének.
A következendőkben a hufo, majd az
okfo 2011. évét foglalta össze Bognár Péter. Megtudtuk, hogy az utolsó negyedév-

ben kilenc kollégánk indította el nyugdíjazási folyamatát. Változik – 2012. január
16-tól – a munkaidő-nyilvántartás rendszer is, az új szoftvert már szeptembertől a
régivel párhuzamosan működtették. Friss
hírként számolt be a humán terület vezetője arról is, hogy a 2012-es VBKJ-val kapcsolatos tárgyalások éppen a fórum napján kezdődtek meg csoportszinten.
Az oktatási főosztállyal kapcsolatosan
megtudtuk: többéves szünet után ismét
nyelvi képzést hirdettek, melyre sokan
jelentkeztek. Továbbra is megoldandó
feladat az oktatók terhelésének és a helyhiánynak a kezelése. Fontos feladat volt
a WANO-vizsgálatra való felkészülés, az
önvizsgálat lefolytatása, a javító intézkedések megvalósítása. 2012-vel kapcsolatosan az egyik fő kihívás a KGYK és az
oktatási épület felújítása, illetve bővítése.
A humán igazgatóságon a fórum időpontjáig nem volt munkaképtelenséggel
járó munkabaleset (a 2010-es hárommal
szemben).
Vöröss Endre
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Vezérigazgatói dícséretben részesültek
Rendhagyó módon történt 2011. december
15-én a Vezérigazgatói dicséretben részesülő munkavállalók köszöntése. Rendhagyó
volt a helyszín – az irodaépület földszinti
tanácsterme –, és rendhagyó volt az is, hogy
a kitüntetések átadására vezérigazgatói fórum keretében, a korábbi évekhez képest
jelentősen nagyobb nyilvánosság előtt került sor.
Hamvas István vezérigazgató a 2011. évi feladatok értékelését, az elért eredmények és a
jövő kihívásainak ismertetését követően köszöntötte az év során kiemelkedő munkateljesítményt nyújtó munkavállalókat, és átadta
részükre a Vezérigazgatói dicséret kitüntetéshez kapcsolódó okleveleket.
Vezérigazgatói dicséret kitüntetésben részesültek:

fotók: Bodajki Ákos

Böcz László, a biztonsági igazgatóság rendészeti osztályának csoportvezetője, a fizikai
védelem fejlesztésében
tett
intézkedéseiért.

Dobó József, a biztonsági igazgatóság
biztonsági főosztályának főtechnológusa, az
erőmű Biztonsági Mutató Rendszerének továbbfejlesztéséért, a társasági portálon való
megjelenítéséért, a rendszer vezetői használatának megteremtéséért és a rendszer folyamatos működtetéséért.
Dr. Eiler János, a
műszaki igazgatóság
műszaki főszakértője,
a célzott biztonsági jelentés elkészítésének
koordinálásáért és az
1-es blokki üzemidő-hosszabbítási feladatok
elvégzésében nyújtott színvonalas munkájáért.
Frányóné
Tamás
Etelka, a humán igazgatóság
általános
oktatási osztályának
csoportvezetője, oktatásszervezői, csoportvezetői munkakörében végzett kiváló mun-

Vezetői fórum a paksi
atomerőműben

2011. december 15-én 9 órai kezdettel
került sor a 2011-es év utolsó vezetői fórumára a paksi atomerőmű szervezeti
vezetői részvételével.
Hamvas István vezérigazgató értékelte a 2011. évet, az elvégzett feladatokról
és azok eredményeiről beszélt. Elhangzott, hogy sikerült megvalósítani a PA
Zrt. üzletpolitikai célkitűzéseit: többek
között az Éves Kereskedelmi Szerződésben foglalt villamosenergia-értékesítést,
az Üzemidő-hosszabbítási Program és a
Lévai-projekt atomerőmű bővítésre vonatkozó tárgyévi feladatainak végrehajtását, valamint az Uralmi Szerződésben
foglalt kötelezettségeket, az Üzleti terv
teljesítését és a beruházási projektek engedélyezését, végrehajtását.
A PA Zrt. Üzleti tervének végrehajtásához kapcsolódóan bemutatott számadatok a villamosenergia-értékesítés
mennyiségét, az értékesítés összes nettó
árbevételét, az adózás előtti eredményt,
a beruházások teljesülését, a teljes munkaidőben foglalkoztatottak bérköltségét,
a személyi jellegű és a támogatási ráfordítások mértékét tekintve jól láthatóan tükrözték az elvártaktól való
pozitív irányú eltérést, a
kiváló eredményeket.
A továbbiakban a
nukleáris biztonságról
esett szó, ide értve a jelentésköteles események
számát és a teljes kollektív dózis mértékét is.

Hamvas István mind a humánpolitikai
célkitűzéseket, mind a termelési mutatókat és a főjavításokat tekintve jó eredményekről számolt be.
A fukushimai események kapcsán
nálunk is elvégzett Célzott biztonsági felülvizsgálat alapján erőművünk védettsége jónak bizonyult, a további fokozásra
szolgáló műszaki lehetőségek kidolgozására és a javító intézkedések végrehajtására 2015-18 között kerül sor. Az év legnagyobb eredménye, hogy társaságunk
elkészítette az 1. blokk üzemidő-hoszszabbításához szükséges engedélykérelmet, melyet december 5-én nyújtott be a
hatósághoz.
Ezt követően a jövő kihívásai és az
MVM Zrt. elvárásai kerültek napirendre. A tulajdonos és a paksi atomerőmű
stratégiai akcióinak végrehajtását, majd
a bennünket is érintő külső környezeti
(elsősorban gazdasági és pénzügyi) hatásokat vette számba.
Végül a vezérigazgatói dicséretek átadására került sor. 2011-ben először, s
egyben hagyományteremtő céllal a vezetői fórumon vehette át húsz munkatársunk a kitüntetést.
Gyöngyösiné Nyul Petra

kájáért és a projektfeladatokban nyújtott
kiemelkedő teljesítményéért.
Füredi János, a karbantartási
igazgatóság turbina és forgógép
karbantartó
osztályának karbantartási műszaki ellenőre,
lelkiismeretes, együttműködő munkájáért, a
környezetéhez való lojalitásáért és kiemelkedő szakmai tudásáért.
Gazdag József, az
üzemviteli igazgatóság villamos üzemviteli
osztályának üzemeltetésvezetője, a 400/120
kV-os alállomás rekonstrukciója során nyújtott kiemelkedő teljesítményéért.
Hevesi Antal, a műszaki igazgatóság villamos műszaki osztályának osztályvezetője, a
villamos rekonstrukciós
projektek irányítása és
az 1-es blokki üzemidő-hosszabbítási feladatok végrehajtása során végzett kiváló munkájáért.
Kovács Ferenc, a
műszaki igazgatóság
üzemidő-hosszabbítás
végrehajtási kiemelt
projektjének vezetője,
az üzemidő-hosszabbítás előkészítési és az üzemidő-hosszabbítás
végrehajtási projekt irányításában nyújtott
kiemelkedő teljesítményéért.
Kovács Lajos, az
üzemviteli igazgatóság
radioaktív
hulladékkezelési osztályának
szilárd radioaktív hulladékkezelője, a Bátaapátiba történő hordós radioaktív hulladékszállítás területén végzett kimagasló munkájáért.
Laczkovich Miklós, az
üzemviteli igazgatóság
üzemirányítási osztályának üzemeltetésvezetője, az e-napló vezetése területén nyújtott
kiváló munkájáért.
Lippai Zoltán, az
üzemviteli igazgatóság
üzemirányítási főosztályának főtechnológusa,
az e-napló vezetése területén nyújtott kiváló
munkájáért.
Nagy Zoltán, az
üzemviteli igazgatóság
radioaktív
hulladékkezelési osztályának
üzemvezetője, a Bátaapátiba történő hordós
radioaktív hulladékszállítás területén végzett
kiemelkedő teljesítményéért.

fotók: Bodajki Ákos

Schäffer Károly, a
karbantartási igazgatóság reaktor és készülék karbantartó osztályának technológusa,
rendkívüli alapossággal végzett munkájáért, a hulladék feldolgozásában mutatott kreativitásáért.
Szabó Csaba, a karbantartási igazgatóság
építészeti osztályának
művezetője, a 2011ben elvégzett rendkívül
nagy mennyiségű állványozási, magas fokú koordinálói és műszaki ellenőrzési tevékenységéért.
Szabó László, az
üzemviteli igazgatóság
üzemviteli osztályának
csoportvezetője,
az
elektronikus tesztelési
utasítás bevezetése területén nyújtott teljesítményéért.
Szücs Csaba, a gazdasági igazgatóság közgazdasági osztályának
vezető kontrollere, az
MVM-csoport irányítási
rendszerének továbbfejlesztésére irányuló projekt munkájában
történő aktív részvételéért, a fejlesztési tevékenység csoportszintű eredményességéhez
és hatékonyságához való kiemelkedő hozzájárulásáért, a projekt keretében a gazdasági
terület szakmai támogatásáért és képviseletéért.
Tari Tamás, a karbantartási igazgatóság digitális rendszerek osztályának üzemvezetője,
az SBK mérőrendszer
hálózatának tervezési,
üzembe helyezési munkái, illetve a technológiai számítástechnikai hálózat rekonstrukciójának előkészítése során nyújtott kiemelkedő
szakmai teljesítményéért.
Tumpek Zsolt, az
üzemviteli igazgatóság
radioaktív
hulladékkezelési osztályának
művezetője, a Bátaapátiba történő hordós
radioaktív hulladékszállítás területén végzett
kiemelkedő munkájáért.
Vincze Bálint, a Tájékoztató és Látogatóközpont grafikusa,
kiemelkedő munkateljesítményéért, kitartásáért, a részvénytársaság iránti elkötelezettségéért.
Zakóné
Bárdosi
Gyöngyi, a biztonsági igazgatóság sugár- és környezetvédelmi
főosztályának
sugárvédelmi ellenőre,
a Bátaapátiba történő hordós radioaktív hulladékszállítás területén nyújtott kiemelkedő
teljesítményéért.
László A. Zoltánné
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RENDKÍVÜLI OSZTÁLYTABLÓ
AKIK AZ ÉV VÉGI ÜNNEPNAPOKON IS DOLGOZTAK

Pócsi Péter

külső technológiai osztályra, gépész munkakörbe. Kezdetben még
az Atomix Kft. volt a munkaadója,
2001 márciusában került át a Paksi Atomerőmű Zrt. állományába.
A betanulási időszakot követően
kapott megbízást 2007 novemberében a kto főgépészi pozíció betöltésére. Jelenleg is ebben a munkakörben dolgozik. Feladatai közé
tartozik a vízmű berendezései, a
dízel generátorok, a hűtőgépház,
a kis-, és nagynyomású kompresszorok, szellőzőberendezések,
a hidrogén- és nitrogénüzem, a
tüzivíz szivattyú üzemeltetésének felügyelete, valamint a gépész
kollégák munkájának irányítá-

sa, segítése a berendezések karbantartásának előkészítésében.
A karbantartás utáni próbáknál
is közreműködik. A napi munkáján kívül több alkalommal is
részt vett mentorként a betanuló
gépészek tanításában. Péter amióta dolgozik, azóta műszakozik,
az első munkahelyén heti váltás
volt a műszakok között, itt az erőműben pedig folyamatos három
műszakba jár. Úgy érzi, ez az életmód nagyon megterheli a szervezetet. Véleménye szerint, ahogy
öregszik az ember, a helyzet egyre
rosszabb lesz. Ezt nem lehet megszokni, csak elviselni, de ennek is
megvannak a maga előnyei. Ő már

el sem tudná képzelni azt, hogy
minden nap, állandó jelleggel,
délelőttös legyen, mert a hajnali 4
órai kelés viseli meg a legjobban.
2000 májusa óta házas. Feleségével három lánygyermeket nevelnek: a legnagyobb Petra, ő 6,
a középső Panna, ő 3 éves, a legkisebb pedig Lilla, aki 6 hónapos.
Péter számára a gyermekeivel töltött idő, a velük való foglalkozás a
legkedvesebb elfoglaltság, amikor
csak teheti, együtt vannak. Szabadidejének fennmaradó részében, hobbi szinten autó-, illetve
motorszereléssel foglalkozik, saját
járműveit javítgatja.
GYNYP

pedig már operátorként végezte
a munkáját. A jelenlegi munkakörében, mint szolgálatvezető
2008-tól dolgozik. Az operátori
munkakör ellátása felelősségteljes, folyamatos szakmai kihívással és megújulással jár együtt.
Feladatköre ellátásához szükséges gyakorlat és üzemeltetési tapasztalatok megszerzése nem járt
nehézségekkel, hiszen már középiskolásként is az energetikai
szakirányt választotta, ráadásul
a blokkok üzembeállítása során
egy olyan tanulni akaró kollektíva állt össze, amely emberileg
lehetővé tette, hogy mély barát-

ságok szövődjenek. Visszatérve a
fontosabb feladataira, egyrészt az
operátorok munkáját segíti, másrészt a primer szakterületet érintő műszaki kérdések döntés előkészítését, illetve a műszak ideje
alatt keletkezett üzemeltetési események összesítését, jelentések
elkészítését végzi. A 2011-es év
egyik fő feladata az elektronikus
tesztelési utasításokhoz kapcsolódó vezetői tevékenységekből,
valamint a reteszpróbák végzéséből állt össze.
Eddigi munkáit is beleértve,
szakmája szépségét annak sokszínűségében látja. Természe-

tesen a megfelelően elvégzett
munkák mellett legalább anynyira fontos, hogy a vele szoros
munkakapcsolatban álló kollégákkal kiegyensúlyozott legyen
a viszonya. Mindez fokozottan
igaz az ünnepek idején, amikor
minden műszakos kollégája talán
még inkább vágyakozik egy-egy
jó szóra, kedvességre. Már napokkal a jeles esemény előtt tudatosan készülnek, hogy minél
többet „becsempésszenek” majd
az otthon ünnepi hangulatából.
A szakterületi osztály vezetése
apróbb ajándékokkal kedveskedik. Feldíszítik a blokkvezénylőt,

megteremtve ezzel a karácsonyi
hangulatot. „Családos emberként talán a karácsony ünnepén
– ahogy most is –, a legnehezebb
elválni egy időre a szeretteimtől,
hiszen az ünnep meghittségét,
az ajándékozás pillanatait nincs
mód az embernek a maga teljességében megélnie”– meséli Mátyás.
Főként a délutános műszak töri
ketté az ünnepet. Nehéz ilyenkor
fölállni a terített asztaltól, várni
a buszra és közben figyelni, hogy
az ablakokból kilépő karácsonyi
fények, hogyan járják „táncukat” a szoba melegéből kiszűrődő
örömteli dallamokkal.
BR

Budapestre került középiskolába, ahol technikusi végzettséget szerezett. Miután itt végművezető
zett, Szekszárdon talált állást
egy pénztárgépekkel foglalkozó
cégnél, ahol öt évet töltött el. Innen sikerült bekerülnie az erőműbe, mégpedig a rendészeti
osztályra, Atomix alkalmazásban. Itt operátori beosztásban
foglalkoztatták, a feladata pedig a kamerák felügyelete volt.
Ez szintén öt évig tartott, majd
2002-ben, mikor az erőműben
Kollégánk 1971-ben született szakemberhiány lépett fel, elitt Pakson. Általános iskolába határozta, hogy vált. A vizsgák
is ide járt, majd ezt követően letétele után – immár PA Rt.-s

dolgozóként – az irányítástechnikai osztályon helyezkedett el,
műszerészként. Pár év után lehetősége nyílott hatósági vizsgát
tenni, amellyel élt is, így azóta
művezetőként dolgozik. Feladata az aktuális irányítástechnikai
hibák javítása, illetve a kollégái
alkotta kisebb csapat vezetése.
Az 1. és 2. blokkon felmerülő hibák tartoznak hozzá, valamint 4
ember koordinálása.
A műszakozást már akkor
elkezdte, amikor az Atomixhez
került. Úgy érzi, hogy fekszik
neki ez a munkarend, a maga
kellemetlenségeivel és előnyeivel

együtt. Elmondása szerint főleg
a pozitívumokkal találkozik, ráadásul így az idejét is jobban be
tudja osztani. Ha felajánlanák,
hogy legyen nappalos, komoly
fejtörést okozna a döntés számára. Úgy véli, hogy a műszakozás
legnagyobb hátulütője az, hogy
mikor más otthon tölti a hétvégéket, akkor ő dolgozik. Szerettei
is jó ideje tudomásul veszik már,
hogy mikor ők otthon vannak, a
családfő nagyon sokszor délutános vagy éjszakás. Az ünnepek
persze mindig kritikusak, ilyenkor rendszerint felmerül, hogy
el lehet-e valahogy elcserélni a

műszakját, de ez többnyire nem
szokott sikerülni. Magát az életstílust nem volt nehéz megszokni, de hát nincs is egyedül ezzel,
hiszen itt az erőműben rengetegen műszakoznak. Most már
nem jelent számára problémát
így dolgozni, és az ünnepeket
leszámítva a családja is kibékült
ezzel az életmóddal.
Ferenc nős és van egy 14 éves
fia. Lehetőség szerint igyekszik
minél több időt tölteni velük.
Ezen kívül egy hobbija van: a
labdarúgás.
Winter Gábor

képesítést szerzett. Jelenleg –
immár kilenc éve – az üzemirányítási osztályon dolgozik,
blokkügyeletesi munkakörben.
Mint mondja, most a 2-es blokki B műszak a második családja.
Blokkügyeletesként az a legfontosabb feladata, hogy biztosítsa a blokk biztonságos üzemvitelét, a munkatársai munkájának összehangolása révén.
Nagyon fontos számára a megfelelő, baráti légkör kialakítása
és fenntartása a blokkvezénylőben, mert ez alapozza meg a
nyugodt, megfontolt munkavégzést. A legérdekesebb, egyszersmind a legnehezebb része

a munkájának a főjavítás utáni
blokkindítás. Ekkor lehet a legkönnyebben hibázni, a blokkvezénylői személyzetre nehezedő
pszichikai nyomás ilyenkor a
legnagyobb.
Miklós az elmúlt huszonhét
évben már megszokta a műszakozást. A tizenkét órás műszakokat azonban már kicsit fárasztónak tartja, de – amint a nyugdíjra jogosultság feltételeinek
változására célozva némi iróniával megjegyzi – mivel nemrég
egyszeriben vagy tíz évet fiatalodott, hosszú jövő áll még előtte
ezen a téren.

Az ünnepnapi munkavégzések már megszokottak a számára, a családja azonban még
mindíg nehezen viseli, hogy az
ünnepeket kell a munkanapjaihoz igazítani – minthogy az
ő munkakörében ilyenkor nem
lehet szabadságra menni.
Miklós a szabadidejét mindig aktív pihenéssel tölti. Hobbija a kertészkedés és a horgászat.
Emellett – amennyire a műszakozás engedi – rendszeresen
sportol is. A boldog családi élet
mellet ez segít számára a műszakozás fáradalmainak kipihenésében.
Prancz Zoltán

munkásképző Intézet és Szakközépiskolában szerzett autószerelői
végzettséget, 1994-ben érettségifőgépész
zett. Majd továbbképezte magát
és ugyanitt 1995-ben gépjárműtechnikai-technikusi vizsgát is
tett. A tanulmányok befejezését
követően lakóhelyén, Tolnán tudott elhelyezkedni egy nagyobb
cégnél, műszerészi munkakörben.
A munkát azonban a sorkatonai
szolgálat félbeszakította, 1997. év
elején került vissza az állásába,
ahol 1998 márciusáig dolgozott.
Szekszárdi születésű fiatal kollé- Aztán jött egy nagyobb váltás az
gánk jelenleg Tolnán él. Az álta- életében, elkerült Tolnáról, mivel
lános iskolát itt végezte, aztán a felvételt nyert a paksi atomerőmű
szekszárdi 505. számú Ipari Szak- akkori gépészeti igazgatóságára, a

Siklósi Mátyás
szolgálatvezető

1985-ben mint primerköri gépész
kezdett dolgozni az atomerőműben, majd főgépészként, 2004-től

Jantner Ferenc

Takács Miklós

fotók: Bodajki Ákos

blokkügyeletes

Bonyhádon született, ám mivel egyéves kora óta Pakson él,
s minden emléke ide köti, paksinak tartja magát. Már nyolca-

dik osztályos korában eltervezte, hogy az atomerőműben fog
dolgozni. Ennek megfelelően a
pécsi Vegyipari Gépészeti Szakközépiskola atomerőművi gépész szakán tanult tovább, és
érettségizett le. Ezt követően
teljesült a gyerekkori terv: huszonhét évvel ezelőtt felvették a
Paksi Atomerőmű Vállalathoz,
primerköri gépész munkakörbe. Felsőfokú tanulmányait már
dolgozó emberként végezte. A
kecskeméti Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolán automatizálási üzemmérnök, majd a
Budapesti Műszaki Egyetemen
reaktortechnikai szakmérnök
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Frast Zoltán

munkarendben látja el feladatait,
az üzemviteli igazgatóság villamos üzemviteli osztályának külső üzemi villamos szolgálatánál.
1981 és 1987 között részt vett
az 1-es, a 3-as és a 4-es blokkok
üzembe helyezésében. Az üzembe helyezési időszak lezárultával
– és a megfelelő jogosító vizsgák
letétele után – a 4-es blokkon kapott vezető elektrikusi megbízást.
A jelenlegi munkakörében a négy
blokkhoz tartozó diesel-generátorok, valamint az erőmű összes
kiszolgáló egysége villamos ellátásának megbízható rendelkezés-

re állásáért felel. 2011-ben átvehette a harminc éves törzsgárdatagsági elismerést.
A műszakozásra vonatkozó
kérdés kapcsán Zoltán így fogalmaz: „A folyamatos váltóműszak
egy életforma.” Családja támogatása, elfogadó hozzáállása nélkül
nem lenne sikeres ebben az embert próbáló munkarendben. E
támogató hozzáállás körébe tartozik egyebek mellett az is, hogy
ha karácsonykor délutánra vagy
éjszakára kell bejönnie dolgozni,
akkor délelőtt tartják meg az ünnepet, az ajándékozást.

A karácsony kapcsán a munkatársak között is megnyilvánul
hasonló jellegű segítőkészség,
illetve együttműködés: Az ünnepek közeledtével életbe lép
egy hallgatólagos megállapodás,
amely szerint december 15-e után
senki sem megy el úgy szabadságra, hogy ne rendezett volna
magának helyettest.
Zoltán hobbija a horgászat, de
amióta elkezdtek építkezni, nemigen marad szabadideje lemenni
a vízpartra. A kikapcsolódás egyszerűbb módjaként inkább a tévénézést választja.
Prancz Zoltán

sugárterhelés érje a személyzetet,
és minél kisebb legyen az anyagi
kár. A hibát pedig a lehetőségekvezető átrakógép operátor
hez és a körülményekhez képest
1994. július 1-től a nukleáris fűtő- biztonságosan hárítsák el. A napi
feladatokon kívül kollégáival
anyag üzem munkatársa.
Az átmeneti tároló építésekor együtt részt vesz az új technolókiírt pályázat átrakógép operá- giák, berendezések tervzsűrijétori állására jelentkezett, amit ben, a gyártóművi átvételeken,
el is nyert. Ez nagy kihívás volt az inaktív próbákon, az üzembe
számára, hiszen a szakma elsa- helyezéseken, valamint az új koljátítása mellett egy teljesen új légák felkészítésében. Munkáját
létesítmény felépítését, techno- ezután is szeretné úgy végezni,
lógiáját, berendezéseit is meg ahogy eddig, kollégái és vezetői
1986 novemberében került az 1-es kellett ismernie. Felelősségi kö- megbecsülését élvezve.
A legfontosabbnak tartott
kiépítésre primerköri gépészként, rébe tartozik, hogy a munkát
és munkába lépése óta három biztonságosan, az utasításoknak események, melyeknek részese
műszakos beosztásban dolgozik. megfelelően végezzék el, üzem- lehetett: a KKÁT üzembe helyezavar esetén a lehető legkevesebb zése, a CASTOR konténerek fo-

gadása, a 2-es blokki üzemzavar
alatti zónaátrakás megvalósítása,
a sérült üzemanyagot tartalmazó tokok mozgatása, valamint a
legutóbbi esemény, a KKÁT új
moduljának üzembe helyezése és
inaktív próbái.
A műszakozás eleinte számára is megterhelő volt, de egy idő
után átállt a szervezete. Azért ő
is úgy tartja, hogy ezt megszokni
nem lehet, csak elviselni. Családja hamar elfogadta ezt az életvitelt, bár ahogy mondja, gyermekei sokszor megkérdezték hétvégéken, ünnepnapokon, hogy
édesapjuk miért nincs otthon.
2005-ben az Atomerőmű Kiváló Üzemeltetője, 2008-ban az

Év Átrakógép Operátora elismerésben részesült.
Egy fiú- és egy lánygyermeke van: Tamás itt az erőműben
nyomdai gépkezelő operátor, Judit a veszprémi Pannon Egyetem
nemzetközi gazdálkodás szakán
tanul, harmadéves. Felesége varrónő.
Szabadidejében szeret barkácsolni, kerékpározni, internetezni, horgászni, kirándulni. Régi
szenvedélye a hangszeres zenélés.
2010. januárban a Roger Schilling zenekar vezetése felkérte
zenekari tagnak, melyre örömmel mondott igent. Jól érzi magát
ebben a csapatban.
GYNYP

nyait Budapesten, az „Üteg utcai”
szakközépiskolában (teljes nevén:
Verebély László Szakközépiskola)
művezető
végezte, ahol 1981-ben elektrotechnikusi képesítést szerzett.
Mivel iskolaévei alatt tanulmányi
szerződést kötött a Magyar Villamos Művek Tröszttel (az MVMT
az MVM Zrt. elődje), egyenes út
vezetett számára a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. Kezdetben
ügyeletes villanyszerelői beosztásban dolgozott, majd folyamatosan lépdelt felfelé a szakmai
Pakson született, a családja is ranglétrán. Jelenleg művezetői
idevalósi. Középiskolai tanulmá- beosztásban, három-műszakos

Bese Dénes Sándor

Árki Attila
szolgálatvezető

Pakson született, itt járt általános iskolába. A középiskolát Pécsett végezte, ahol vegyésztechnikusi szakképzettséget szerzett.
Ezt követően, egy évnyi katonaság után, 1991-ben kezdett dol-

Kaszás Tibor

fotók: Bodajki Ákos

főgépész

Középiskolai tanulmányait a
paksi Energetikai Szakképzési
Intézetben végezte. Az érettségi
vizsgát követően általános gépszerelő és karbantartó képesítést

gozni az atomerőműben. Felvételét megkönnyítette a tanulmányi
szerződése és az itt végzett nyári
gyakorlatok. Ebben az időben
már udvarolt leendő feleségének,
aki Pécsen élt, és szintén vegyésztechnikus. A családalapítás válaszút elé állította őket: hol folytassák az életüket? 1992-ben Attila úgy döntött, hogy a család a
fontosabb, ezért kilépett a cégtől,
és Pécsre költözött. Házasságukból két gyermek született, Bálint
és Virág. Tíz év után újra válaszút elé kerültek, a pécsi munkahely-megszűnések nyomán. Ekkor úgy döntöttek, hogy Pakson
próbálnak elhelyezkedni. Attila
szerencsésnek tartja magát, hogy
2002 januárjában felvették a vegyészeti osztályra, víztisztító ke-

zelőnek. Fél év múlva a családja is
követte Paksra, és a felesége szintén kapott állást a vegyészeten.
Attila a ranglétrán haladva először a pótvízelőkészítőben
víztisztító-kezelő, majd műszakvezető lett. 2006-ban, nyugdíjazás következtében megüresedett
egy vegyész szolgálatvezetői állás, amelyet – az előírt vizsgák
letétele után – ő tölthetett be. Jelenleg is ebben a munkakörben
dolgozik, három műszakban.
2004-ben kiváló üzemeltetői díjban részesült.
A munka mellett elvégzett egy
főiskolai humánképzést, és a vegyész BSc szakot is a Pécsi Tudományegyetemen.
A jelenlegi munkakörében az
üzemvitelen előforduló vegyésze-

ti operatív beavatkozások, napi
vegyészeti vizsgálatok végzése
és a kapcsolódó tevékenységek
ellenőrzése, koordinálása, szükség esetén szakmai támogatása
jelenti a fő feladatát. A műszakos
munkarend tovább nehezíti a rá
háruló szakmai követelményeket.
Ugyan jól bírja a műszakozást, de
egyetért a mondással, miszerint
ehhez nem lehet teljesen hozzászokni – még ha a szervezet alkalmazkodik is.
A családja szerencsére megértő, és támogatja a munkájában.
Mivel a gyerekek már nem olyan
kicsik, és elég önállóak, sok otthoni terhet levesznek a válláról.
A felesége szintén hozzászokott
már ehhez az életformához. Az
ünnepek lebonyolítását, a tágabb

családdal történő egyeztetést
is a felesége végzi, s eddig mindig meg tudták ünnepelni a jeles napokat. A kollégák között él
egy megállapodás, mely szerint
ünnepnapon a műszakrend szerint beosztottak nem vesznek ki
szabadságot. Ez jól működik, és
nincs félreértés.
Attila a szabadidejében sokat
sportol, ez nagyban segít neki a
műszakozás elviselésében is. Három éve megismerkedett egy új és
egyre népszerűbb sportággal, a
sárkányhajózással. Mint mondja,
ebben éli ki magát, a kollégákkal
együtt, s már sok szép versenyeredményt is elértek. Emellett
szeret a családi házuk körül bíbelődni, kertészkedni.
Prancz Zoltán

szerzett. Tanulmányait tovább
folytatva technikusi képzésre
is jelentkezett a budapesti Szili
Kálmán Szakközépiskolába, ahol
szintén sikeres vizsgát tett. Jelenleg a Dunaújvárosi Főiskola elsőéves gépészmérnök hallgatója.
1996-1998 között egy szekszárdi fémipari cégnél dolgozott
minőségellenőrként. Több évig
próbálkozott a felvétellel, mire
sikerült elhelyezkednie a paksi atomerőműben. A számára
várva várt pillanat 1998-ban érkezett el, amikor felvételt nyert
társaságunkhoz. Turbinagépészi
munkakörben kezdte meg erőműves pályafutását. A betanulási
időszak első nagy megmérette-

tése számára a 2001-es hatósági
vizsga volt, ahol turbinaoperátori minősítést szerzett. Négy év
múlva, 2005-ben pedig turbina
főgépészi beosztásba került.
Főbb feladata a szekunderköri rendszerek üzemeltetése és
üzemellenőrzése. Munkája során napi szintű kapcsolatot tart
fenn a primerköri, a külső technológiai és a karbantartási szakterületen dolgozó kollégákkal az
aktuális üzemviteli feladatok és
problémák megoldásában. A velük való együttműködés szoros
és zökkenőmentes. Szívesen emlékszik vissza minden eseményre
és munkára, amelynek az eddigi
évek során részese lehetett, le-

gyen az normál üzemi működés,
főjavítási időszak vagy éppen egy
üzemzavar elhárítása, hiszen
munkája sok szakmai kihívást
rejt magában.
Tibor már az első munkahelyén is műszakozott, vagyis
15 éve éli ezt az életformát. Sok
munkatársához hasonlóan az ő
véleménye is az, hogy a műszakozást nem lehet megszokni a
különböző napszakokban történő munkavégzés miatt. Ennek
ellenére úgy gondolja, hogy azért
megfelelő pihenéssel és kikapcsolódással valamelyest ellensúlyozható annak szervezetre tett
kedvezőtlen hatása.

A jövőre vonatkozó szakmai
terveiről úgy nyilatkozott, hogy
lehetőség szerint az üzemvitelen
szeretne maradni, mert érdekeli
ez a munka, szereti, amit csinál.
Persze a szakmai továbblépés és
más szakterületek megismerése
is foglalkoztatja.
Tibor tengelici származású,
jelenleg Szekszárdon él. Két gyermek édesapja. Felesége most gyesen van két hónapos kisfiukkal,
Valentinnal, a négy és fél éves Lili
már óvodás.
Tibor a szabadidejét a családdal tölti, és a ház körül tesz-vesz.
Nagyon szeretnek utazni is, s ha
ideje engedi, kerékpározni és fallabdázni szokott.
GYNYP
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Pihentető medence hűtőkör kizáró szelepeinek cseréje
és a csőszakaszok megerősítése a falátvezetésekig
2011-ben a PA Zrt.-nek be kell nyújtania az 1. blokk
üzemidő-hosszabbításának engedély kérelmét. Az üzemidő-hosszabbítási engedély kiadásának egyik feltétele az
OAH NBI részéről az ún. SBK feladatok és az elsődleges
prioritású súlyos baleset megelőzését szolgáló átalakítások elvégzése. Ilyen feladat a pihentető medence hűtőkör
szelepeinek cseréje és a falátvezetésekig a csőszakaszok
megerősítése. A PA Zrt. az üzemidő-hosszabbítás engedélyt 2011 decemberében megkérte. Az átalakítás fővállalkozója az Ovit Zrt. volt. A megrendelőt a PA Zrt.-t a
projekt főosztály (pfo) részéről Szabóné Vágó Klára, Kőmüves István és Regős László képviselték, akiknek az átalakítási munka irányítása és koordinálása, illetve műszaki irányítása volt a feladatuk.
Az átalakítás lényege az alábbiakban foglalható össze:
A VEIKI és a KFKI AEKI által készített kutatási jelentések szerint a pihentető medence hűtőkör hőcserélőinek
helyiségében lévő berendezéseket meg kell óvni az elárasztásos üzemzavaroktól.
Az elárasztás kétféle módon következhet be:
r Kizárható folyások a pihentető medence hűtőköri helyiség falátvezetései utáni első elzáró szerelvényt követő szakaszon bekövetkező csőtörés esetében.
r Nem kizárható folyások pihentető medence hűtőköri
helyiség falátvezetése és az első elzáró armatúra közötti szakaszon bekövetkező csőtörés esetén.
A pihentető medence vízszintje függvényében a hűtőköri helyiségekben (blokkonként egy-egy) lévő berendezések sérülése jelentősen különböző. Alacsony (normál
pihentetetési) vízszint esetén a helyiségbe beáramló hűtőközeg mennyisége maximum 5 m3, ami mintegy 4 cm-es
padlóvízszintet hoz létre a hűtőköri helyiségekben. Ebben
az esetben a helyiség megközelíthető marad, a berendezések nem kerülnek víz alá.
Magas pihentetési vízszint (blokki főjavítások alatt)
esetén a hűtőkör helyiségében a vízszint mintegy 1,3 m
magasra emelkedik, a berendezések többsége ebben az
esetben víz alá kerül.
A biztonságnövelő feladat lényege a pihentető medence hűtőköri helyiségben lévő berendezések megvédése a
csőtöréses üzemzavarok esetén fellépő elárasztással szemben.
A nem kizárható folyásokból adódó fűtőelem sérülési gyakoriság mérséklése elsődlegesen a kezdeti esemény
bekövetkezési gyakorisága csökkentésével valósítható

meg. Ennek érdekében a falátvezetés után a kézi elzáró
szerelvényekig a hegesztési varratok számát minimálisra
kellett csökkenteni, és a falátvezetésekhez a lehető legközelebb kerültek az elzáró szerelvények. Ezen átalakítás
elvégzésével a nem kizárható folyások gyakorisága csökkent.
A kizárható oldali tömörtelenségek okozta árasztásos üzemzavarok következménye csökkenthető, ha
a helyiséget elárasztó víz mennyiségét csökkenteni
tudjuk. Ennek módja az, hogy villamos hajtású tolózárakkal a helyiséget elárasztó víz útját rövid idő alatt
elzárjuk. A beépítésre kerülő Stahl-Armaturen PERSTA GmbH által gyártott berendezések zárásideje nem
haladhatja meg a negyven másodpercet.
A beépítésre kerülő armatúrák a pihentető medence hűtőkör hőcserélők helyiségében kiépített
szintérzékelők jelére automatikusan lezárnak és
megakadályozzák a helyiség elárasztását. Ennek következtében a villamos fogyasztók (szivattyúk) működésének megszűnésével a pihentető medencében
tárolt ún. kiégett kazetták túlmelegedéséből radioaktív anyagok kerülhetnének a környezetbe. A pihentető medencében tárolt kiégett fűtőelem kazetták ún.
remanens hő teljesítménye az 1. blokkon meghaladja
a 300 kW-ot. Ezen hő teljesítményt minden körülmények között el kell szállítani a pihentető medencéből.
A feladat igen gondos műszaki előkészítési és szervezési feladatokat ró a beruházó pfo, az üzemeltető
reaktor osztály (ro), és a kivitelező Ovit Zrt. felelősei
számára. Az átalakítás megvalósítását nagy biztonsággal a baleset, azaz a kiégett kazetták túlmelegedése következtében bekövetkező kibocsátás legkisebb
kockázatával kell végrehajtani. E feladat végrehajtása
érdekében a pihentető medencébe telepítésre került
egy 110 m3/óra teljesítménnyel rendelkező ún. provizor hűtőkör, melynek a feladata az, hogy az átalakítás
kivitelezése időszakában a kiégett kazetták remanens
hő teljesítményét elszállítsa. Az kivitelezés időszaka
alatt ezen hűtőkör kiválóan működött, lehetővé tette
azt, hogy üzemi szint alatti pihentető medence vízszint mellett is biztonsággal hűtve legyenek a kiégett
kazetták.
A kivitelezés és az üzembe helyezési munkák elvégzése alatt biztonságot sértő esemény, illetve a kiégett kazetták hűtését kedvezőtlenül befolyásoló ese-

mény nem következett be. A munka a fővállalkozó és az
érintett PA Zrt. szervezetek pontos munkájának köszönhetően sikeresen fejeződött be. A 4. blokkon 2012 februárjában, a 2. blokkon 2012 októberében, a 3. blokkon
2013 februárjában kell az átalakítást végrehajtani.
Kőműves István

Az A242/1 helyiség részlete az átalakítás után,
a hőszigetelési munkák elvégzése előtt

A provizor hűtőkör beépített állapotban
a pihentető medencében kiemelt zsilip mellett

Aktuális szervezeti és működési változások az atomerőműben
Az atomerőműben az utóbbi években lassan már hagyománnyá vált, hogy az újév kezdete szervezeti változásokkal jár együtt. Az idén sincs ez másképpen. Igaz, a jelenlegi változások az alapműködést kevésbé befolyásolják, és
viszonylag szűk kört érintenek. A módosítások ugyan két
csomagban lettek előkészítve, viszont egy ütemben kerültek
bevezetésre az SZMSZ 10.1-es verziójának 2012. január 1-jei
életbeléptetésével.
A változások egyik csoportja közvetlenül a felső vezetést érintették. Megszűnt a vezérigazgató helyettesi és a kapacitásbővítési igazgatói poszt. Ezután így még egyértelműbbé válik a
vezérigazgató és az igazgatók közvetlen egyszemélyi felelőssége és hatásköre.
A változások másik csoportjába a felső vezetői változások
nyomán szükségessé vált működési módosítások tartoznak.
A kapacitásbővítés kapcsán – ahogyan az az igazgatósági fórumokon is elhangzott – az elmúlt év során a feladatok
végrehajtási súlypontja a projektgazda MVM központba került. Emiatt változott a projekt működési rendje is. A változásokhoz igazodva helyi szinten az atomerőműben megszűnt a
kapacitásbővítési igazgatóság (kbig). A bővítéssel összefüggően viszont számos olyan feladat vár megoldásra, amelyek
a közös telephelyi elhelyezésből fakadnak, illetve továbbra

is jelentős számban vesznek részt munkatársaink a bővítési
feladatokban. A jövőben ránk háruló műszaki és koordinációs
természetű feladatokat az újonnan megalakuló bővítés koordinációs osztály (bko) látja el. Az új szervezet közvetlenül a
műszaki igazgató irányítása alá tartozik.
Ezentúl a vezérigazgatói titkárság (vt), a Tájékoztató és
Látogatóközpont (TLK) valamint a jogi osztály (jo) közvetlen
vezérigazgatói irányítás mellett látják el feladataikat. A minőségirányítási és működésfejlesztési osztály (mmo) a gazdasági igazgató közvetlen felügyelete mellett, míg az informatikai
csoport (incs) a gazdasági igazgatóság gazdálkodási és kontrolling főosztálya (gkfo) alá tagozódva végzik napi munkájukat. A módosításokban érintett szervezetek feladatai és egyéb
működési feltételei változatlanok maradnak.
Az energiapiac versenyképességének fokozása és a fogyasztók fokozottabb védelme érdekében az Európai Parlament és Tanács irányelvei minden EU tagország számára
olyan elvárásokat rögzítenek (EU 3. energiacsomag), melyek
szerint szét kell választani a termelési és a szállítási tevékenységet. Az új szabályoknak való megfelelés azt eredményezte,
hogy az atomerőmű által tulajdonolt és üzemeltetett 400 és
120 kV-os feszültségszintű alállomást 2011. december 31-ig

át kellett adni a Mavir Zrt.-nek az üzemeltetési feladatokkal
együtt.
A Paksi Atomerőmű Zrt.-nek a törvényi előírások változása
miatt a saját célú vasúti pályahálózat üzemeltetéséhez működési engedélyt kellett beszerezni. Az engedélyesi felelősség érvényesítéséhez szükséges feladatokat az SZMSZ-ben
is meg kellet jeleníteni. A változás ebben az értelemben csak
technikai jellegű, mivel a napi tevékenységek a korábbi gyakorlatnak megfelelően, változatlan végrehajtói feltételek
mellett zajlanak továbbra is.
A változások miatt viszont több szabályozás módosul. A
változásokról a megszokott formában az intraneten, vagy a
munkahelyi vezetőkön keresztül értesülhetnek az érintettek.
Felhívjuk minden munkatársunk figyelmét, hogy a változásokat fokozott figyelemmel kövessék annak érdekében, hogy a
saját hatáskörükbe tartozó feladataikat lelkiismeretesen és
pontosan végre tudják hajtani. Kérjük, hogy a változásokkal
kapcsolatos észrevételeiket továbbítsák a munkahelyi vezetőik, a folyamatgazdák, illetve a működésfejlesztési szervezet
felé. (Tel.: 78-42; e-mail: beje@npp.hu)
Együttműködésüket köszönjük!
Cseriné Polgári Ágnes
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Szakmák az atomerőműben

Bemutatjuk
Tóth Évát

fotó: Bodajki Ákos

Szekszárdon született, az általános iskolai tanulmányait Pakson
végezte 1990 és
1998 között, majd
2002-ben ruházati
kereskedő szakképesítést szerzett, Szekszárdon. Ezt követően
jelentkezett a Paksi Vak Bottyán Gimnáziumba, ahol 2004-ben sikeres érettségi vizsgát
tett.
Tanulmányai befejeztével nem volt kérdés, hol szeretne munkát vállalni: Édesanyja
és édesapja is a paksi atomerőműben dolgozott, ezért számára egyértelmű volt, hogy ő
is az atomerőműben szeretne elhelyezkedni.
Mivel tanult szakmájában ez nem sikerült,
úgy gondolta, más területen kell megpróbálnia munkát szerezni. Jelentkezett a személyés vagyonőr tanfolyamra, amelyet 2004-ben
fejezett be. Ezt követően az erőmű területén,
2004 novemberében lehetőséget kapott az
Atomix Kft.-nél, vagyonőr munkakörben elhelyezkedni. Ezzel egyidejűleg a rendészeti
osztály beléptetési csoportjánál megüresedett egy munkakör, és rövid idő múlva oda
vették fel, beléptetési ügyintéző munkakörbe. Alapvető feladata a belépési engedélyek
elkészítése és kiadása volt. A kezdetektől
fogva napi munkakapcsolatban dolgozott a
munka- és személyügyi osztály beléptetési
engedélyekkel foglalkozó munkatársaival, és
amikor nyugdíjazás miatt leszámolt az egyik
kolléganő, átvették a Paksi Atomerőmű Zrt.
állományába, ahol a munkaerő gazdálkodási csoportban, mint ügyintéző dolgozik ez év
augusztus 15-től.
Feladatai közé tartozik a személyes adatok rögzítése a HR rendszerben, a külső és

Takács Zoltán a villamossággal és a gépészettel a szekszárdi
Ady Endre Szakközépiskolában
ismerkedett meg mechatronikai technikusként, majd gépészmérnöki végzettséget szerzett.
1999-ben pályakezdőként került az atomerőműhöz, jelenleg
blokkügyeletes a 4. blokkon.

belső szakmai szervezetek belépési igényei alapján. Ezen kívül munkáját képezi a
munkaidő nyilvántartó rendszer folyamatos
figyelése, munkanapcserék követése, áthelyezés, lekérdezés. Figyelemmel kíséri a
blokkolási eseményeket, intézi a szükséges
korrekciókat. A területre kihelyezett blokkolóórák meghibásodása esetén elvégzi a
szükséges hibaelhárítást.
Jelenlegi munkakörében legjobban azt
kedveli, hogy sok emberrel tart munkakapcsolatot, nagyon sok olyan munkatársa van,
akivel a beléptetés intézése során került
kapcsolatba, és azóta is jó ismerősként tekintenek egymásra. Szeret emberekkel foglakozni, ezért nem okoz gondot számára, ha
esetleg olyan probléma megoldásához kérik
a segítségét, amely korábbi munkaterülete,
a rendészet témakörét érinti.
Tervei között szerepel, hogy a jelenlegi
munkahelyével összefüggő szakmai ismereteit bővítse, ezért a közeljövőben egy munkaügyi/személyügyi képesítést nyújtó képzési programon szeretne részt venni.
Szabadidejét szívesen tölti olvasással,
szeret internetezni és zenét hallgatni.
Szülei nyugdíjasok. Éva külön lakásban,
önállóan él. Nagyon jó kapcsolatot tart fenn
családjával, ezért sok időt tölt együtt velük.
Amikor tehetik, közös családi kirándulást,
utazást szerveznek. Éva kedvenc szabadidős
elfoglaltsága, hogy nővérének igyekszik segítségére lenni, aki otthon van másfél éves
kisfiával. A kisfiúnak nem csak a nagynénje, hanem a keresztanyja is, ezáltal nagyon
gyakran szembesül azzal, hogy mekkora felelősség, figyelem és gondoskodás kell egy
kisgyermekhez. Ezért is tölti el örömmel,
hogy segíthet nővérének a gyermeknevelésben és a mindennapok terheinek vállalásában.
László A. Zoltánné

Sorozatunkban ezúttal a karbantartási
főosztály villamos karbantartó osztálya
generátor karbantartó művezetői egységének munkájába nyerhetünk betekintést Heimbuch Fülöp művezető bemutatása révén.
Heimbuch Fülöp az 198089-ig
tartó
időszakban a
Ganz Villamossági Műveknél
dolgozott, az
egyetlen olyan
magyar
cégnél, amely a beruházási szakaszban villamos főberendezést gyártott és telepített
az erőműben. Részt vett mind a 8 turbógenerátor helyszíni összeszerelésénél. Ezt
követően egy paksi cégnél villanymotorok
tekercselésével, és a Paksi Állami Gazdaság villanymotorjainak karbantartásával
foglalkozott. Egy baráti beszélgetés során
tudomására jutott, hogy az erőműben a
nyugdíjazások miatt nagy szükség van
generátorokhoz értő szakemberekre. A
Ganznál szerzett szakmai ismereteinek és
tapasztalatának köszönhetően 2001-ben
felvételt nyert a céghez, a generátor karbantartó csoport vezetője lett. Két évvel
ezelőtt megbízták a csoport művezetésével.
Munkakörükbe a 8 turbógenerátor, a
hozzátartozó gerjesztő gépek, a 12 dízelgenerátor, és a 16 motorgenerátor karbantartása tartozik. A főjavítások alkalmával
a gépeket teljesen szétszerelik, majd mechanikai és villamos szempontú állapotfelmérést végeznek. A villamos műszaki
háttérszervezetet ők látják el információkkal arról, hogy milyen állapotban vannak az érintett berendezések, és milyen
beavatkozásokat kell azonnal, vagy a jövőben elvégezni rajtuk. Ennek során több

Generációk a szakmában

Édesapja, Takács Mihály, 1985ben nyert felvételt a céghez, primerköri gépészként. 21 év után,
2006-ban ment nyugdíjba. Szeretett az erőműben dolgozni, volt
kollégáival a mai napig tartják a
kapcsolatot, rendszeresen hívják a
műszakos rendezvényekre is. Mivel jól ismeri az erőmű technológiai rendszereit, a nyugdíj mellett
jelenleg egy külső cégnél műszaki ellenőrként dolgozik. A blokki
főjavítások során nyomáspróbákat végeznek a primer és szekunder
köri rendszereken.
Fia, Zoltán Faddon nőtt fel, ezért édesapja pozitív tapasztalatai,
valamint a cég elismertsége, és stabilitása mellett a település közelsége is szerepet játszott abban, hogy az erőmű, mint lehetséges
munkahely, szimpatikussá váljon számára.
A szakközépiskolában tanultak közül a gépészet állt hozzá a
legközelebb, ezért azt követően gépészmérnökként végzett a
PTE-PMMFK-n. Az atomerőműben a reaktorosztályon, primerköri
gépészként kezdett, Atomixes állományban. 2001-ben lett PA Zrt-s
dolgozó. Gépészként a termelési folyamatok különböző fázisairól

fotó: Bodajki Ákos

Fiataljaink

sok mindent megtanult, ez segítette további tanulmányait. 2004ben tette le a primerköri főgépész,
2007-ben a reaktoroperátor, 2011ben pedig a blokkügyeletes hatósági jogosító vizsgát. Jelenleg a 4.
blokkon a D-műszakban dolgozik. Elmondása szerint jól döntött,
amikor az atomerőművet választotta. Nagyon szereti a munkáját,
mindig is az üzemviteli tevékenységek, a folyamatirányítás, a rendszerirányítás érdekelte, ezekkel
szeretetett volna foglalkozni, ezért
a műszakozást sem érzi megerőltetőnek. Reméli, az üzemidő-hoszszabbításnak köszönhetően még
legalább 15-20 évig ezeken a blokkokon dolgozhat, hozzátette, ez, a bővítéssel együtt a következő
generációknak is kedvező munkalehetőségeket kínálhatna.
Zoltán két éve nősült, párjával Pakson élnek, jelenleg éppen a
lakásfelújítás közepén tartanak.
Hobbiként Zoltán az ASE VSC szakosztályában vitorlázik – immár 11 éve. A túrázás is kedvenc időtöltései közé tartozik, és szívesen horgászik is. Ilyenkor Zoltán édesapja is csatlakozni szokott.
Egyébként is gyakran találkoznak, a beszélgetéseken pedig rendszerint a munka is szóba kerül. A főjavítások idején mindketten dolgoznak, Mihály a primer- vagy a szekunderkörben, Zoltán pedig a
vezénylőben. Ilyenkor pedig általában megbeszélik az őket érintő
folyamatokat, tevékenységeket.
Kárpáti Viktor

részfeladatot külső cégek bevonásával
teljesítenek. Minden blokkhoz két turbógenerátor, három dízelgenerátor, és négy
motorgenerátor tartozik, a leállások alkalmával ezeken párhuzamosan zajlanak a
karbantartási munkák. A turbógenerátorok 30 éve működnek napi 24 órás üzemben, ezért igen lényeges hogy a főjavítások
idején kijavítsák az ebből fakadó hibákat,
illetve felismerjék a későbbi problémák lehetséges forrásait. A korabeli gyártástechnológia miatt a generátorok nem teljesen
csereszabatosak egymással, ezért az alkatrészek felújításánál, cseréjénél általában
egyedi megoldásokra van szükség, ami nehezíti a feladatukat. A teljesítménynövelő
program részeként a blokkok generátorait
már átalakították, illetve kicserélték az állórészeket. Az üzemidő hosszabbítás kapcsán is több projekten dolgoznak jelenleg.
A 2012. év elejétől az összes generátor
forgórész felújításra kerül. Ezeket egyenként kiszerelik a berendezésekből, és amíg
a felújítás tart, addig a tartalék forgórész
veszik át a helyüket.
Fülöp elmondta, hogy két éve mind a
tizenegy fizikai állományban lévő kollégája PAZrt-s állományba került, ami fontos
tényező a cég iránti lojalitás szempontjából is. Mivel a generátorok beállítása a főjavítások végére esik, igen feszes munkarendben kell dolgozniuk, hogy a blokkok
időben visszaindulhassanak.
Kiemelte, hogy generátorproblémák
miatt még nem csúszott visszaindulás, ez
jól tükrözi a kollektíva szakmai felkészültségét és elkötelezettségét az erőmű célkitűzései iránt.
Fülöp családjával 27 éve Pakson él. Fia
is az erőműben, a villamos karbantartó
osztályon dolgozik. Lánya is Pakson él, házas, várandós kismama. A feleségével nagy
várakozással készülnek az első nagyszülői
szerepre.
Hobbija a zene, régebben aktívan zenélt, zenekarban is játszott. A barkácsolás
is kedvenc időtöltései közé tartozik, a fa,
a fémek és az elektromosság területén otthonosan mozog. Pár évvel ezelőtt szőlőt és
gyümölcsfákat telepített, saját bevallása
szerint az ezekkel való foglalatoskodás teljes kikapcsolódást nyújt számára.
Kárpáti Viktor

A Padosz kiváló
aktivistái
A hagyományokhoz híven a Padosz bálon adták át „ A Padosz Kiváló Aktivistája”
emlékplakettet. Az eseményre 2011. november 12-én, a megszokott helyszínen,
az ESZI sportcsarnokában került sor.
A 2011-es év kiváló aktivistái:
– Ambrus Balázs (PA Zrt.)
– Dr. Germán Endre (nyugdíjas)
– Herczig István (OVIT Zrt.)
– Juhász János (Atomix Kft.)
– Kern Erzsébet (Dekoten Kft.)
– Kiss Tamás (MVMI Zrt.)
– Mérges Miklós (nyugdíjas)
– Nagy János (OVIT Zrt.)
– Szécsényi János (PA Zrt.)
– Szentkirályi Gábor (PA Zrt.)
Gratulálunk a kitüntetetteknek!
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Az Információbiztonsági Irányítási Rendszer (IBIR) kialakítása
Az IBIR kialakításának célja, hogy a vállalat
folyamataihoz szükséges és azokban keletkező adatokat és információkat a vállalat
működőképességének fenntartása illetve az
adatszivárgás okozta károk elkerülése érdekében folyamatosan és szervezetten megfelelő védelemben részesítsük. Az IBIR kialakításának első lépése teljesült, felmértük a
vállalat információs vagyonát, azaz azt, amit
tulajdonképpen védeni kell. Előállt a kiinduló adatbázis, amelyet a kiértékelése után folyamatosan karbantartani és fejleszteni kell.

Az információs vagyon
felmérése és kockázatelemzése
A mai felgyorsult világ működésének alapfeltétele a megfelelő információ, megfelelő
helyen, megfelelő időben és szükség szerint
megfelelő bizalmassággal kezelt biztosítása.
Az információ ma már önálló erőforrás és nagyon komoly érték, amit gondosan és tudatosan kezelni kell.
Köszönhetően a különböző helyeken nagy
számban meglévő adatbázisoknak és az azokat működtető munkatársak együttműkö-

désének, jelentős lépést sikerült tenni annak
érdekében, hogy összeálljon a Paksi Atomerőmű Zrt. egységes struktúrába rendezett
információs vagyonleltára. Az információs vagyonfelmérés kiterjedt mind a hagyományos
adathordozókon, mind az IT rendszerekben
tárolt információs vagyonelemek azonosítására, illetve azok tárolási módjának, fellelhetőségének beazonosítására. Noha a teljesség
szempontjából helyenként maradtak ugyan
fehér foltok, a kapott eredmény jó kiindulási
alapot biztosít a kockázatértékelés elvégzéséhez, illetve a hiányok célzott felszámolásához.
A kockázatértékelés alapparaméterei az
információ lehetséges káreseményei (pl. ellopás, megsemmisülés, rendelkezésre állás,
átmeneti hiánya, stb.) által okozott kár nagysága és az azokat a káreseményeket potenciálisan okozó egyes fenyegetettségek bekövetkezési valószínűsége. Ezek szorzata képezi az
adott fenyegetés hatására bekövetkező káros
esemény kockázati értékét.
Az egyes fenyegetettségek különbözőképpen hatnak, a lehetséges károk jellege is nagyon eltérő. Kell egy olyan mérőszám, amivel
a különböző káros hatások egymással reálisan

összemérhetőek. Ez a mérőszám a kockázati
érték, ami alapján az összes veszélyhelyzet
sorba rendezhető. Meghatározható egy olyan
ún. „elfogadható kockázati szint”, amely fölötti kockázati értékű kockázatok kiküszöbölésére már valamilyen intézkedést kell bevezetni.

A kockázatelemzés módszere
a PA Zrt.-nél
Az információhordozók megjelenési formája és azok számossága rendkívül nagy, ezek
egyedi fenyegetettség-elemzése esetén
számtalanszor kéne ugyanazt az esetet újból
és újból elemezni. A nagyszámú azonos elemzések elkerülése miatt választottuk az ún.
„formális” kockázatelemzés módszerét. Ekkor minden egyes alapvető fenyegetettségre meghatároztuk, hogy annak a (különböző
érzékenységű) dokumentumokra kifejtett
hatása esetén mekkora lesz a becsült kockázat. Ez kiad egy „elméleti kockázati mátrixot”. Természetesen ez azt nem jelenti, hogy
az elméleti kockázati mátrix minden eleme
a valóságban elő is fordul. A vagyonleltár és
fenyegetettségei felmérések eredményeinek

MUNKATÁRSAINK A SZAKMÁBAN

Romhányi Károly kiképzési-kimenekítési szakértő
– Milyen a belső és külső kapcsolatrendszer?
– A kollégák együttműködésével kapcsolatban pozitív a tapasztalatom. A gyakorlaton precíz és fegyelmezett hozzáállás jellemző, ez
nagyon jó, mert így tudunk együtt dolgozni, eredményeket elérni. Az
oktatásokon, kiképzéseken 98- 99%-os a részvétel, amit rendkívül jó
eredménynek tartok.
A hatóságokkal OAH, OKF nagyon jó a kapcsolat, és a környező települések polgármestereivel is. Többször kaptam felkérést előadások
megtartására balesetelhárítási témákban más külső intézményektől,
szervezetektől. Általános iskolában is tartottam már polgárvédelmi
oktatást gyerekeknek, a versenyekre való felkészüléskor.
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Általános és középiskolai tanulmányait szülővárosában, Balassagyarmaton végezte. 1974-ben katonai főiskolára került. Kezdetben
nem ez a pálya vonzotta, de nem bánta meg választását.
1978-ban avatták tisztté, a budapesti Díszezred állományába került
önálló századparancsnoki, majd az aszódi ezrednél szintén századparancsnoki, végül ezred hadműveleti tiszti beosztásba. Később úgy
döntött, hogy tartalékállományba helyezteti magát és áttér egy másik területre.
– Merre vezetett a pályád?
– 1984-ben kerültem Gerjenbe. A főiskolán tanári diplomát is
szereztem, így tanítani kezdtem az általános iskolában. Először beosztott pedagógusként, később igazgató-helyettesként tevékenykedtem.
– Hol helyezkedtél el ezután?
– 1992 nyarán kerültem a paksi atomerőműbe, a jelenlegi szervezeti egységemhez. Az oktatói tevékenységem során a hallgatói kör
változott: a honvédségnél felnőtteket, az iskolában gyerekeket tanítottam, most újra felnőtteket oktatok.
– Mutasd be, kérlek, a munkádat!
– Fő területem a balesetelhárítással kapcsolatos képzés. Az erőműben ez mindenkit érint, aki három napnál hosszabb ideig végez
munkát a területen. Az általános tematika arra fókuszál, hogy a terülten tartózkodók védelmében hozott intézkedéseket mindenki
megismerje. Továbbá, hogy ezek végrehajtása megfelelően történjen,
veszélyhelyzet esetén mindenkinek tudnia kell, hogy mi a feladata.
Szinten tartó oktatásokat tartunk a különböző szakterületeken dolgozók részére és természetesen a balesetelhárítási szervezetbe beosztottak számára is, ez kb. 1500 embert érint.
– A BESZ-tagok milyen képzéseken vesznek részt?
– Évente, külön terv szerint, beosztásuknak megfelelő kiképzéseken és gyakorlatokon kell részt venniük.
– A veszélyhelyzetre hogyan készültök fel?
– A veszély elhárítására, folyamatosan kell készülnünk, azt soha
nem lehet mondani, hogy felkészültünk. A megszerzett ismereteket
szinten kell tartanunk, illetve a megszerzett tapasztalatok alapján tovább kell fejlesztenünk.
– A gyakorlatok miből állnak?
– A felkészülési időszakhoz tartozik a kiképzés, a gyakorlat. A kiképzéseken elsajátott ismeretek ellenőrzése tulajdonképpen a gyakorlati végrehajtás. Begyakorlás és ellenőrzés céljából tartunk előre
bejelentett illetve be nem jelentett gyakorlatokat. Ilyenkor feltételezett szituációs helyzetben riasztási és értesítési, valamint az atomerőmű és a KKÁT veszélyhelyzet-kezelési tervében leírt feladataikat gyakorolják, azt, amit elméletben és gyakorlatban megtanultak. Évente 1
alkalommal, általában ősszel, van az úgynevezett komplex BESZ gyakorlat, ezt megelőzi a törzsvezetési gyakorlat.

– Milyen szakmai terveid vannak a jövőre nézve?
– Pár évvel ezelőtt balesetelhárítási témában készítettem egy oktatófilmet, annak a frissítését szeretném megcsinálni, valamint a BESZ
részére oktató anyagokat készíteni a különböző a szakterületeknek
megfelelően, amely emelné a képzés színvonalát.
– Milyen elismerésekben részesültél eddig?
– Előző munkahelyeimen Honvédelmi Miniszteri, illetve Oktatási
Miniszteri dicséretben részesültem.
– Szabadidődet mivel töltöd?
– A természetet nagyon szeretem. Kerékpározni és gyalogolni (Nordic Walking) szoktunk a feleségemmel. Emellett horgászni járok az erőműves tavakhoz. Újabb hobbink, jelentősebb magyar történelmi helyek és várak felkeresése, megismerése.
– Mutasd be, kérlek a családodat is!
– Feleségem a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában tanít. Két
nagyfiam van, a feleségemnek szintén két gyermeke van. Szeptemberben volt egyéves a kis unokánk, Kristóf, amikor csak tudunk, vele
vagyunk.
GYNYP

elemzéséből azonban
már megmondható,
hogy melyek az azonos jellegű esetek,
hányan vannak és hol
találhatóak meg, majd az elméleti kockázati
mátrixban melyik besorolási szint felel meg
nekik.
A felmérésben résztvevők bizonyára emlékeznek, hogy nem csupán a hagyományos
és elektronikus dokumentumokat gyűjtöttük
össze, hanem az azokhoz kapcsolódó fenyegetettségeket is kerestük, így a dokumentumtárolók (irattárak), szerverszobák, információs
rendszerek fenyegetettségeire is rákérdeztünk. Az Informatikai csoporttól megkértük
az MVMI által szolgáltatott IT eszközök listáját
is, melyhez hozzátettük azok fenyegetettségeit. Természetesen az ember által okozható
károkat is figyelembe vettük.
Az előzőekben leírt módon azonosított
kockázatok alapján lehet meghatározni, hogy
hol és milyen teendők vannak a fenyegetettségek csökkentésére, az információink védelmére. (Folytatjuk.)
SJ

eLearning Fórum
Budapesten
2011. november 30-án került megrendezésre a XII. eLearning Fórum Budapesten, mely rendezvényen az atomerőmű
oktatási szervezet néhány munkavállalója is részt vett.
A fórum lehetőséget biztosított arra, hogy
a digitális alapú oktatás és vállalati képzés módszertanában illetve gyakorlati alkalmazásában megjelent legújabb hazai,
valamint nemzetközi fejlesztésekről, digitális tartalmakról tájékoztatást kapjanak
a szakma képviselői.
Az elearning alapú fejlesztések, projektek ismertetése mellett a konferencia első
részében a jelenlévők áttekintést nyertek
a tanulási környezetet érintő, valamint a
felnőttképzés gyakorlatában és informatikai eszközparkjában bekövetkezett változásokról.
Kerekasztal beszélgetés keretében
mutatta be az Audi Akadémia, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft., a
Széchenyi István Egyetem és a Kecskeméti
Főiskola a közös együttműködésük révén
megvalósult sikeres tananyagfejlesztő projektet. Az érintettek beszámoltak a megvalósítás főbb lépéseiről, a létrehozott képzési program eddigi eredményeiről és a duál
képzés bevezetésének tapasztalatairól.
Szakmai konzultáció folyt a megújult
tanulási gyakorlatokról és a felnőtt illetve
vállalati képzést érintő jogszabályi környezetről.
Az atomerőműves kollégák által talán
leginkább várt szekcióban (Best Practice)
olyan elearning alkalmazásokat és tananyagokat tekintettek meg a konferencia
résztvevők, amelyek szakmai elismerést
szereztek.
BR
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fotó: Bodajki Ákos

Kishírek
a nagyvilágból

A 23. Műszaki Alkotói Pályázat eredménye
2010-ben 14, 2011-ben 17 pályázatot adtak be. Az alkotók 2011. december 28-án és 29-én ismertethették pályamunkáikat egy rövid
előadás keretében a bírálókkal és
az érdeklődő kollégákkal. A Bíráló
Bizottság – László Zoltán, Elter József, Debreczeni Sándor, Somogyi
Győző, Szendrei István, Maracsik
Kálmán, Fenyvesi Csaba – hat szempont alapján értékelt, pontozott,
majd az alábbi díjakat állapította
meg.
1. díjas pályázat:
Nemes Imre, Pós István, Szécsényi
Zsolt: 15 hónapos ciklus bevezetésének lehetősége a PAE blokkjain
2. díjas pályázatok:
Bácskai Péter, Lojek Csaba: Új biztonságtechnikai vizsgálati program alkalmazása a 01TW20B001
02TW20B001jelű gyantatároló tartályok esetében, illetve a módszer
kiterjesztése a TW rendszeri radioaktív sűrítmény- és gyantatároló tartályokra.
Parkó Tamás, Pós István: Ex-core
neutronfluxus mérések predikciójá-

nak felhasználása a leállított reaktor
szubkritikusságának vizsgálatához
Bunkóczi András, Baka Lajos, Kiss
Péter: Csapadékvíz kigőzölögtető
páragőz hűtő komplett gyártása,
cseréje
Domokos Zsolt: Virtualizációs technológia alkalmazása a szimulátor
központban
3. díjas pályázatok:
Orbán Mihály, Sós János: Sugárbiztonságot növelő műszaki megoldások
Huszák Zoltán, Böjtös András: Kiégett üzemanyag szállító C30-as
konténer nyomás és hőmérséklet
paramétereinek folyamatos mérése,
ellenőrzése, illetve regisztrálásának
biztosítása
Turánszki Larisza, Pfeffer István,
Debreczeni Csaba, Varjúné Baracska Ilona: Gőzfejlesztők leiszapolásának üzemeltetése a turbinák leállítása után
Papp Zoltán: Blokkvezénylői és diagnosztikai célú turbina monitorozó
rendszer átalakítása
Tárnok László: A „sötét” közös üzemi
vezénylő kialakítás

Dicséretes és jutalmazott
pályázatok:
Madách Ferenc Zsolt: Kiegészítő
üzemzavari tápszivattyúk kollektorszakadás védelmének függetlenítése a Blokkvédelemtől
Mészáros Ferenc: Blokki átrakógépek átszállításának biztonságnövelő
átalakításai
Dobri Zoltán: Üzem közbeni tolózár
diagnosztika
Dicséretes pályázatok:
Mach Gyula Máté: Térfogatkompenzátor szintszabályzó és pótszivattyú
fordulatszabályzó kiváltásának lehetőségei
Sipos László: Tudásmenedzsment
fejlesztés, társasági tudástár gyarapítása megújított atomerőműves
szakkifejezéstárral és felülvizsgált
(minőségügyi) jegyzetekkel
Kiss Gábor, Odor Ervin, Wolf Gábor,
Vajna Zoltán: Forgógépek fenntartásának költséghatékony megvalósítása
Haaz János: A karbantartás műszaki
dokumentálásának javítása.
Gratulálunk a pályázóknak!

gyulai

TAROLT AZ AMERIKAI OAH
Az OAH amerikai megfelelője, a Nuclear
Regulatory Commission (NRC) több kategóriában is első helyen futott be a „Legjobb Munkahely” felmérésben. A több mint
4 ezer alkalmazottat foglalkoztató NRC
egyébiránt már több alkalommal is az első
helyen végzett hasonló, kormányhivatalokat
vizsgáló felmérésekben, azaz az ott dolgozó szakemberek meglehetősen elégedettnek
(Forrás: NRC)
tűnnek munkájukkal.

JÖN A LENGYEL ATOMERŐMŰ
A lengyel Polska Grupa Energetyczna (PGE)
energiaszolgáltató háromra szűkítette azon
telephelyek listáját, ahol az ország első atomerőműve épülhet majd. Tomasz Zadroga
vezérigazgató a hírek szerint az alábbi helyekkel szimpatizál: Zarnowiec és Gaski az
ország középső régiójában, illetve Choczewo
az északi részen. A cégvezető emlékeztetett,
hogy a végső döntés 2013-ra várható.
(Forrás: World Nuclear News)

ATOMERŐMŰ A MONOPOLYBAN
A nemzetközi szinten népszerű Monopoly
társasjáték legújabb változatában egy brit
atomerőmű is szerepel: a Wylfa erőmű az
Anglesey szigeten található, és a játékosok ott is helyezhetik el a mindössze 150
angol fontos vételár ellenében. A két 490
MW-os blokk egyébként 1971 óta termel,
és a walesi villamosenergia-igények 40%át elégíti ki. A tervek szerint az erőművet
2012-ben zárnák be, de már tanulmányozzák az üzemidő-hosszabbítás lehetőségeit.
(Forrás: World Nuclear News)

A lángész és a zseni közös munkája
Marie Curie-sorozatunk hatodik része
Pierre Curie szenvedélyesen érdeklődött párja
kísérletei iránt. Nem avatkozott be közvetlenül a
munkájába, de gyakran
segítette észrevételeivel, tanácsaival. Az elért eredmények annyira meghökkentették,
hogy ideiglenesen abbahagyta a kristályok tanulmányozását, és minden erejével Marienak segített az új elem feltárásában. Így állt mellé a neves fizikus, aki egyúttal élete társa
is volt, amikor egy sürgető feladat megkövetelte közreműködését.
Három évvel ezelőtt a szerelem vezette egymáshoz ezt a
két rendkívüli embert. A szerelem, de talán a közös, nagy
feladat titokzatos megérzése is. A harcoló erők most megkettőződtek. A rue Lhomond-i nyirkos kis műhelyben két
ember agya és keze keresi az ismeretlen testet. S ettől a pillanattól kezdve lehetetlen különválasztani Curie-ék művében
a női és férfi szerepet.
Amikor Marie az uránsugarak tanulmányozását választotta disszertációjának tárgyául, már más radioaktív anyagok létezését is fölfedezte. Az ásványok vizsgálata közben új,
erősen radioaktív elemet figyelt meg, s éppen ennek a megállapításnak rendkívüli jelentősége késztette Pierre Curie-t,
hogy más irányú kutatásait abbahagyja, és megkísérelje az
elem izolálását. Közös munka kezdődik 1898 májusában,
amely nyolc évig tart, és csak egy halálos szerencsétlenség

közbejötte akasztja meg. Nem tudjuk, s nem is szükséges
megállapítani, milyen rész esik e nyolc év alatt Marie-ra, s
milyen Pierre-re. Ezt ők nem is akarták. Pierre lángeszét az
eredeti alkotás mutatja, amely a közreműködés előtt is megvolt. Marie zsenialitása felvillan a felfedezéshez vezető első
megérzésben, a megdöbbentő kiindulásban. A zseni később
magányosan is feltűnik előttünk, amikor az özvegy Marie az
új felfedezés súlyát összeroppanás nélkül viszi tovább, s kutatást kutatásra halmozva tökélyre emeli az általa alapított
tudományt. Bizonyított tehát, hogy ebben a felsőbbrendű
szövetségben a szerep egyenlő.
Két egymást szerető ember, akiknek írása elvegyül a képletekkel borított munkanapló lapjain; csaknem minden tudományos értekezést együtt szignálnak. „Azt találtuk, azt
vettük észre”–írják, s ha a tények arra kényszerítik őket,
hogy megkülönböztessék szerepüket, a következő megható
fogalmazást találjuk: „Egyes urániumot és tóriumot tartalmazó ásványok (szurokérc, chalcolit, uránit) nagyon aktívak
a Becquerel-féle kisugárzást illetőleg. Egy korábbi munkában kettőnk közül az egyik kimutatta, hogy aktivitásuk még
az urániumnál és tóriumnál is magasabb! Ez valami aktív
„lényeg”, amely ezekben az ásványokban kis mennyiségben
van jelen.”
(Pierre és Marie Curie: „Beszámoló”, 1898. július 18-án.)
Szlazas

TÖBB BRIT ATOMENERGETIKAI
SZAKEMBERT!
Az Egyesült Királyságban munkálkodó
atomenergetikai szakemberek számát 68%kal kell növelni 2025-ig – legalábbis így véli
Neil Baldwin, a Nemzeti Nukleáris Készségek Akadémiájának elnöke. Ezzel remek
munkalehetőséget biztosítanának a fiataloknak. Az elnök számításai szerint 2025re körülbelül 8500 energetikai szakember
vonul majd nyugdíjba az iparágból – az ő
pótlásuk magától értetődően fontos feladat,
de az Akadémia számításai szerint ezen túlmenő felvételek is várhatóak, így a jelenlegi
22 500-ról 38 000-re nőhet a nukleáris energetikával foglalkozók száma.
(Forrás: World Nuclear News)

UJJLENYOMAT-OLVASÁS
A KUTATÓREAKTOROKNÁL
Az amerikai NRC jóváhagyta az új szabályokat, mely a kutató- és tesztreaktorok
biztonságát érinti. Az új előírások szerint
mindenkitől ujjlenyomatot vesznek és mindenkinek hatósági (konkrétan: FBI-os) háttérvizsgálaton kell átesnie, ha kíséret nélküli
hozzáférést szeretne kapni az érintett létesítményekhez. Az NRC jelenleg 31 kutató- és
tesztreaktort felügyel, melyek nagy része
egyetemeken és főiskolákon üzemel. Ami az
új regulációkat illeti, várhatóan a 2012-ben
(Forrás: NRC)
lépnek hatályba.
Simon Zoltán
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Energiapolitikai jövő

Helyezés

GDP/fő (USD)
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Albánia

Sri Lanka

Magyarország

Megjegyzés: nettó energia importőrök – vastag betűvel kiemelve, exportőrök –
normál betűméretben.
Az index alapján vezető országok gazdasági értelemben érettek, kis energiaigény-növekedés és erőteljes energiapolitika jellemezi őket. Jól összehangolt energiahatékonysági
programokkal rendelkeznek, a megfizethető energiaellátás és az árképzés egyensúlyban
van, ami kedvező közeget teremt a befektetésekhez. Magyarország az összesített Fenntartható Energia Index rangsorban a 30. helyre került, gazdasági teljesítménye szerint

a második csoportba sorolták, csoportjában a 13. helyen áll Szlovákia előtt és Litvánia
mögött.
A jelentés a továbbiakban a fenntartható energetika három fő aspektusára; az energia- és mobilitásigényre, az energiahatékonyságra, és létező infrastruktúra fenntartásának és új energiarendszerekkel való kiváltásának innovatív finanszírozására fókuszál.
Előrejelzések szerint 2035-re a szállítás fogyasztja el a folyékony tüzelőanyagok 90%-át,
és ezzel párhuzamosan a legnagyobb ütemű CO2 kibocsátás növekedésért lesz felelős.
Általános nézet, hogy az energiahatékonyság növelése a legmegfelelőbb eszköz az égető
energiaproblémák megoldásához, emellett számos módszer már ma is rendelkezésre áll.
A tanulmány egyik fontos megállapítása, hogy az energetikai befektetőknek alapvetően
fontos a jól kiszámítható és stabil politikai környezet ahhoz, hogy a befektetések megtérülése elfogadhatóan becsülhető legyen néhány évtized távlatában.
A jelentés részletesen tárgyalja az atomenergia perspektíváit. A japán földrengés és
szökőár következményei visszavetették a már-már ismét magára találó atomenergiát.
Azonban annak ellenére, hogy néhány meghatározó fejlett országban az atomenergia
feladása mellett döntöttek, az atomenergia iránti globális érdeklődés tovább nőtt, különösen a feltörekvő gazdaságokban. A fukushimai eseményekre válaszul az atomenergiát
használó országok többsége elkötelezte magát a nukleáris biztonság és szabályozás megerősítése mellett, nemzetközi együttműködést kezdeményezett a biztonság és az elfogadottság növelése érdekében.
A jelentés szerzői szerint tiszteletben kell tartani az államok jogát az atomenergia-mentességre. Ugyanakkor tudomásul kell venni, hogy a megújuló energiák jelenlegi
fejlettsége nem elegendő a kieső kapacitások kibocsátásmentes pótlására. Ezért az atomenergia-mentesség mellett döntő országok politikusainak és meghatározó energetikai
szakembereinek világos, határozott, végrehajtható és jól kommunikált energia-vízióval
kell rendelkezniük, miként hajtják végre a gyakorlatban az átállást úgy, hogy a legkevésbé sérüljön az energiaellátás biztonsága és az energiapiac stabilitása, beleértve a környező országok energetikai rendszereit, piacait és fogyasztóit.
Forrás: http://www.worldenergy.org
Szerbin Pável

Informatika a társadalomért
Az Informatika a Társadalomért Egyesület (Infotér) és
az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) a balatonfüredi Anna Grand
Hotelben 2011. november 22-23. között már másodízben rendezte meg konferenciáját a közigazgatás,
a vállalkozások, valamint a civil társadalom képviselői részvételével. Közel ezer meghívott volt jelen. Az
iránymutató szakmai előadások és az öt helyszínen
folyó kerekasztal-beszélgetések az infokommunikáció szinte valamennyi területét érintették. Kiemelten
kezelték az aktuális kérdéseket, köztük a kormányzati
informatikát.
Miniszterek, államtitkárok, magas rangú tisztségviselők
fejtették ki álláspontjukat a plenáris előadásokon. Szinte egyöntetűen hangoztatták, hogy az informatika már
nem különálló tudomány, hanem a társadalmat átszövő
összekötő, nélkülözhetetlen kapocs.
Az alábbiak néhány kerekasztal-beszélgetés témáját
részletezik:
Információ- és technológiabiztonsági kérdések a készenléti szerveknél
A szerencsére ritkán előforduló katasztrófák döbbentik rá a szerveket, hogy a rendkívül körültekintően,
gondosan összeállított vészforgatókönyveken is sok javítandó van. A gyakorlatok eddig nem hozták ki, hogy
kiterjedtebb katasztrófák, mint pl. a vörösiszap elöntés
esetében, az eredményesebb munka érdekében a polgármesterek intézkedéseit össze kell hangolnia valakinek. A különböző szervezetek saját rádiórendszerükön
kommunikáltak – ezt egységesíteni kell a végpontokig
érő titkosítással.
Az informatika szerepe az energiapolitikában
Már a „zöld-mozgalom” hajnalán ajánlotta az IBM az
okos háztartáshoz az okos mérőeszközöket, amik akár
konnektor szintig gyűjtik a fogyasztási információkat,
amit azután elemezni lehet: Kell-e ennyiért, vagy sem?
Segítségével a háztartások jelentős megtakarításokat
érhetnek el. A forgalomban lévő okos mérőeszközök
akár negyedóránként adnak időbélyeges jelentést há-

lózaton keresztül az összegzett fogyasztásról a kijelölt
központok részére, hogy mindig az aktuális tarifával képezhessék energiaköltségeinket. Egyes mérőket, mint
az éjszakai árammérőt több fokozatban ki-be lehet kapcsolgatni központilag, vagy a tulajdonos által. A halasztható fogyasztások (hőtárolós fűtés, bojler, mosógép,
stb.) a kedvező tarifával üzemeltethetők. Európa-szerte
állnak át erre a partnerséget garantáló mérőrendszerre,
mely mindkét fél számára kedvező gazdaságilag. Svédország, Olaszország már átállt. A további tarifafinomítás
a törvényi háttéren kívül még az intelligens mérőeszközök felszerelését is szükségessé tenné, nem beszélve a
kiszolgáló informatikai hálózatról, adatgyűjtőkről.
A digitális írástudás elterjedése következtében
nemcsak a vásárlások bonyolíthatók a hálón, hanem a
közigazgatásban az ügyintézés is leegyszerűsödik, felgyorsul. Az ügyfélkapuk éjjel-nappal nyitva vannak. Ma
már mindenütt elérhető az internet. Kistérségi könyvtárakban kialakítottak munkaállomásokat, ahol tanulni,
gyakorolni, ügyeket intézni lehet. Épül a kulturális GPS
az egész Kárpát-medencére. Öntevékenyen fejlesztik
a tartalmat, hogy miért érdemes odalátogatni. A civil
szervezetek jobban meg tudják szólítani az egyes célközönségeket. Rengeteg ingyenesen letölthető tananyag
van akár átképzésekre is. Gyorsan fejlődő társadalmunkban a tudás nagyon hamar elavul. A felnőttképzés munkaügyi hivatalokon keresztül történik sokszor
egyéni tanulással, távoktatásban.
Az informatika hatására a különböző közlekedési vállalatok közös irányítás alá kerülnek. A menetrendek átjárhatóak lesznek: a busz, a vonat és a helyi
közlekedés. GPS alapú utas-tájékoztatás tudatja, hol jár
a vonatunk, buszunk, villamosunk. A tömegközlekedési
járműveken lámpabefolyásoló lesz a gyorsabb haladás
érdekében – Budapesten az 1000-ből 400-nál. Kártyás
jegyeket vezetnek be 2014-től. Ha egy nap többet utazott, mint a napijegy ára, akkor a kártyáról nem von le
több pénzt.
gyulai

Nukleáris hírek Moszkvából
A Bushehri Atomerőmű (BNPP) indítás előtti WANO partneri
vizsgálata 2011. november 11-23. között zajlott le Iránban. Az
ellenőrzés célja az volt, hogy a szervezet meggyőződjön arról, a
BNPP készen áll az új blokk biztonságos üzemeltetésére. A hat

fotó: BNPP

Energia- és Klímapolitikák Értékelése alcímmel jelent meg az Energia Világtanács
(World Energy Council – WEC) legújabb elemzése. A dokumentum egy úgynevezett Fenntartható Energia Index alapján rangsorolja a tagországokat, ami tükrözi,
milyen valószínűséggel képesek kialakítani egy szilárd lábakon álló, megfizethető,
környezetvédelmi szempontból érzékeny energiarendszert.
Az index meghatározása empirikus analízisen alapul, melynek során figyelembe veszik
az adott ország energetikai teljesítmény-indikátorait és más tényezőket, melyek a szélesebb politikai, gazdasági és társadalmi folyamatokat jellemzik. Az alábbi táblázat tartalmazza a Fenntartható Energia Index alapján vezető országokat gazdasági teljesítmény
szerint csoportosítva.

országból érkezett 15 szakértő 10 területen ellenőrizte az erőmű
felkészültségét, Jean-Marie Baggio vezetésével. A sikeres partneri vizsgálat eredményét összefoglaló zárómegbeszélésen részt
vett Laurent Stricker, a WANO Kormányzó Tanácsának elnöke,
Mihail Csudakov, a Moszkvai Központ igazgatója és Mohammad
Ahmadian, az üzemeltető NPPD vezérigazgatója is. Az erőmű
egy 1000 MW villamos teljesítményű, speciális VVER-446 típusú blokkból áll, amelyet az 1980-ban a német KWU által félbehagyott létesítményekre alapozva terveztek.
Forrás: WANO MC
Moszkvában Vlagyimir Putyin orosz és Francois Fillon francia
miniszterelnök orosz-francia atomenergetikai együttműködési
nyilatkozatot írt alá 2011. november 18-án országuk kormányfői
szintű kétoldalú együttműködési bizottsága XVI. ülésén. A nyilatkozat szerint a két ország kormánya teljes mértékben elismeri
az atomenergia olyan előnyeit, mint a versenyképesség, a biztonságos energia-ellátás és az alacsony üvegházgáz-kibocsátás.
Forrás: Roszatom, kommunikációs osztály
Ammanban tartották 2011. november 19-én a Jordán Atomenergia-bizottság előtt a Jordánia első atomerőművére kiírt pályázatra
beadott orosz ajánlat prezentációját a közreműködő oroszországi
vállalatok képviselői a jordániai orosz nagykövet jelenlétében. A
jordán pályázati felhívást egy atomerőművi blokk kulcsrakész
felépítésére – egy második blokk opciójával – 2011. januárjában
tették közzé, majd azt a fukushimai események alapján kiegészítették. Az Atomsztrojexport (ASZE) ez év júliusában a műszaki,
augusztusában a pénzügyi ajánlatot adta be.
Forrás: ASZE, sajtóközpont
Hadnagy Lajos
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Blokkindítás Kanadában
A Bruce Power cég közleménye szerint
betöltötték az
utolsó üzemanyag-köteget
a Bruce-A erőmű 1. blokkjának reaktorába
(750 megawattos egység, Ontario). Ez a műveletsor annak
a megállapodásnak a része, amelynek keretében az állam
és az üzemeltető 5,17 milliárd kanadai dollárt költ az 1. és 2.
blokk üzemének helyreállítására, valamint a 3. és 4. blokk
teljesítményének növelésére. A blokkot 2012 második negyedévében kapcsolják a hálózatra, és a harmadikban válik üzemi géppé. Azt is közölték, hogy a 2. blokk várhatóan
2012 első negyedévének elején kapcsolódik a hálózatra,
és rövid időn belül megkezdi kereskedelemi üzemét is. A
négy blokkot a 70-es évek végén indították, majd a 90-es
évek közepén leállították, mivel jelentős fejlesztéseket kívánt üzemeltetésük. A 3. és 4. blokk aztán visszaindult a
2000-es évek elején.
A személyzetnek sikerült egy héttel rövidebb idő alatt
végeznie a berakással, mint amennyit az a 2. blokkon igényelt. A tájékoztatás szerint kézzel (!) helyezték be az 5760
köteget a 480 darab üzemanyag-csatornába. (Van persze
betöltő és kirakó rendszer is a vízszintes reaktor két oldalán – a fordító megjegyzése.) Egy köteg kb. 60 cm hoszszú, urán-dioxidot tartalmaz, és 22 kg-ot nyom. Egy rúd
kb. 100 háztartás egyévi villamosenergia-igényét fedezi.
Ontario állam kormánya 2010-ben a teljes nukleáris flotta
felújításáról döntött.

Késve léphetnek üzembe
a brit blokkok
A korábbi kormányzati várakozások 2019-re tették az első
új blokkok üzembelépését, de a Japánban bekövetkezett
baleset extra biztonsági terheket jelent a program számára. Az új menetrend már némi csúszással számol, és a Somersetbe tervezett első egység indítását az évtized végére prognosztizálja. A kormányzat azért szán nagy szerepet
az új atomerőműveknek, mert a 2015-ben megkezdődő
szénerőművi leállítási program miatt az Egyesült Királyság
energiahiánnyal küzd majd, és sebezhetővé válik. A Lordok
Házának néhány főnemes tagja egyszerűen hiteltelennek
minősítette a kormány azon terveit, hogy a következő évtizedben 8-10 új blokk épüljön. Kétségeik vannak a költségeket illetően, és nem látják biztosítottnak az olyan gyors
ütemű építést, mint ahogy a villamosenergia-igények nőnek. Az építő EDF Energy szóvivője visszautasította, hogy
biztos és végleges dátumot mondjon, csupán jelzésértékűnek nevezte 2019-et.
Chris Huhne, a kormány energiaügyekért felelős minisztere
szerint az atomenergia és a szélerőművek alkalmazása sokkal olcsóbbá tenné a fogyasztók számára az áramot, mint az
olaj és a gáz használata. A kormány viszont azt is beismerte,
hogy az évtized végéig gyorsan emelkedni fognak az árak,
függetlenül a választott technológiától. A Megújuló Energia Alapítvány legújabb előrejelzése szerint, ha csak szél-,
nap- és egyéb megújuló forrásokkal számolnak, akkor háztartásonként és évente 170 fonttal nőnének a költségek. A
britek egyébként negyedével csökkentették a szén-dioxid
kibocsátását az 1990. évihez képest és valószínűleg tudják
majd teljesíteni vállalásukat.
Forrás: 1NuclearPlace, 2011. december
Varga József

Újabb kínai blokkot kapcsoltak hálózatra

^VYSKU\JSLHYUL^Z
Westinghouse-Vitkovice
egyetértési memorandum
Megállapodást írt alá a két cég arról, hogy a cseh partner
alapvető berendezéseket szállíthat az esetlegesen nyertes
AP1000 blokkokhoz. Az aláírásra az Amerikai Egyesült Államok prágai nagykövetének rezidenciáján került sor december 1-jén. Az egyezmény alapján az amerikaiak számos
fontos berendezés beszállítójaként tekintenek a cseh félre:
leginkább a konténment alapvető acélszerkezetei, a külső
védelmi burkolat elemei, különböző mechanikai és szerkezeti alrendszerek és a reaktor hűtővízkörének meghatározó
komponensei szerepelnek a dokumentumban. Az is szerepel
a megállapodásban, hogy közösen keresik azokat a lehetséges partnereket, amelyek a Westinghouse minősített beszállítói lehetnek.
A tengerentúli cég két AP1000 reaktor megépítésére
nyújtott be pályázatot a CEZ-nek, az új blokkok a temelini
telephelyen épülnének meg. További pályázatokat adott be
az orosz AtomStroyExport (konzorciumot alkotva a Skoda és
a Gidropress társasággal) és a francia Areva. A győztes kihirdetésére 2013 végéig még várni kell. A Vitkovice gőzfejlesztőket és térfogatkompenzátokat szállított Temelinbe, de számos egyéb országban is ismerősen cseng a neve (Szlovákia,
Oroszország, India, Magyarország). A cég vezetése örömmel
fogadta a megállapodást, mivel így nemcsak Csehországba
és európai országokba szállíthat majd, hanem a világ más területeire is – kommentálta az eseményt Jan Svetlik, az igazgatóság elnöke.

November 25-én került sor a műveletre a Qinshan II. ütem
4. blokkján – ez a második idén indított blokk Kínában. A
kereskedelmi üzemeltetés kezdete 2012 elején várható. A
rendszer típusa CNP-600, két hurokkal rendelkezik, névleges teljesítménye 650 megawatt. Gyakorlatilag öt éven belül
épült fel a blokk, 2007 januárjában öntötték ki az első betont.
Lényegében együtt épült a 3. blokkal, azt tavaly októberben nyilvánítottak üzemi géppé. A korábban indított 1. és 2.
blokkokkal együtt a négy CNP-600 blokk 2600 megawattot
produkál majd, és várhatóan 18-20 ezer GWh körül alakul az
éves termelés. Az ország nemzeti nukleáris testülete (CNNC)
szerint a befejezett projekt azt bizonyítja, hogy Kína vezető
szerepet ért el a nukleáris tervezés, az építés, az üzemeltetés
és gazdálkodás területén, és függetlenné vált külföldi partnereitől. Ezt jelentős ugrásnak tekintik az ország terveinek
megvalósításában.

A Toshiba hamarosan leszállítja a Vogtle-3
blokk kondenzátorát
A japán cég hivatalos közleménye szerint befejeződött a
berendezés gyártása és az egység behajózása folyik a telephelyre történő szállítás érdekében. A kondenzátort ugyan a
Toshiba tervezte, a gyártásra Dél-Koreában került sor a BHI
Co. Ltd. üzemében. A 3300 tonnás egység november 21-én
hagyta el a Sacheonban található gyárat, és december elején
kezdi meg tengeri útját Masan kikötőjéből Savannah felé. A
Vogtle-3 blokk AP1000 típusú Westinghouse egység. Habár a
3. és 4. blokk építése 2009-ben már megkezdődött, az amerikai hatóság kombinált építési és üzemeltetési engedélyét
még az előtt meg kell szerezni, mielőtt teljesen elkészülnének a blokkok. Erre várhatóan még ez év vége előtt sor kerül.
Forrás: World Nuclear News, 2011. december
Varga József

NEI SmartBrief
GE-Hitachi reaktor
a plutónium eltüntetésére?
Az Egyesült Királyság 87 tonnányi plutónium-készletét
felhasználó reaktor megalkotásán dolgoznak amerikai
és japán szakemberek. A vállalkozás a civil szférában
felhalmozott ilyen jellegű anyag „eltüzelését” egy 600
megawattos gyorsreaktorral (Prism - Prizma) valósítaná
meg, amely mintegy 750 ezer háztartást látna el villamos energiával – nyilatkozta a projekt alelnöke, Danny
Roderick. A blokk felépítése kb. 5 évet venne igénybe,
üzemideje 60 év lenne. Teljes üzeme alatt 100 tonna
plutóniumot tudna felhasználni a rendszer. A brit kormányzat régóta konzultációkat folytat arról, hogy hogyan kezelje a Sellafieldben tárolt hasadóanyag kérdését.
Az egyik megoldás a már ismert és alkalmazott eljárás:
a MOX üzemanyaggá való átalakítás. Ezt fel tudják használni a hagyományos reaktorok. A gyorsreaktor üzembe
állítása azonban sokkal közvetlenebb módszer – tette
hozzá Roderick úr.
Az az előnye ennek a megoldásnak, hogy teszünk valamit az emberekért, akik meg szeretnének szabadulni
ettől az anyagtól, és átalakítjuk azt valami általuk használható dologgá – hangzott el a vezetővel készült telefoninterjú alatt. A befektetés dollár-milliárdokban mérhető,
de az elemzések szerint még mindig gazdaságosabb a
MOX üzemanyaggá történő átalakításnál. A gyorsreaktorban történő használat után az üzemanyag-kötegek
elhelyezése is biztonságosabbá válik. A Prizma annak az
EBR II. reaktornak a kereskedelmi változata, amelyet az
amerikai kormány fejlesztetett ki. A reaktor plutóniummal üzemelt és harminc évig volt üzemben.

Megéri uránt bányászni
Virginia államban
Egy nemrégiben nyilvánosságra hozott tanulmány szerint az állam déli részében folytatandó uránkitermelés
éves átlagban ezer új munkahelyet teremtene és mintegy
135 millió USD éves bevételt eredményezne. Az elemzést a Chmura Economics&Analitycs végezte az állami
Szén- és Energiabizottság egyik albizottsága felkérésére.
A kapott eredmények előfeltételeként a bánya folyamatosan működne, majd az állami előírások szerint kerülne bezárásra és leszerelésre a környezeti és a lakossági
egészségügyi kockázatok csökkentése érdekében. A nettó nyereség úgy jön létre, hogy a bruttó értékből levonják a potenciális környezeti és egészségügyi költségeket,
valamint a negatív stigmatikus jelenségek költségeit
(turizmus csökkenése, mezőgazdaság kára). A Chmura
szerint ezek valószínűleg minimálisak lesznek. A teljes
tervezett üzemidő alatt a Coles Hill bányatelep nettó 5
milliárd amerikai dollár bevételt jelentene az állam cégei számára. A Virginia Uranium cég mintegy 54 millió
tonna anyagot termelne ki Pittsylvania megyében, ehhez azonban fel kellene oldani a helyszínre vonatkozó,
1982-ben hozott állami tilalmat.
A Tudományos Akadémia egyik bizottsága műszaki
elemzéseket végez az uránbányászat államra gyakorolt
hatásának kiderítésére, és hamarosan nyilvánosságra
hozza azok eredményeit. Ezt még az 2012-es törvénykezési időszak kezdete kívánja megtenni, mielőtt a tilalom
körül valószínűleg megindulnának a harcok. A bányászatot ellenzők szerint az akadémiai team nem ad ajánlásokat sem az engedélyezésre, sem a telephely-specifikus
elemzésekre vonatkozóan. A Sierra Club helyi szervezete azt kérdezi, hány munkahely jön létre a projekt során.
Az Egyesült Államok teljes urániparában 1703 alkalmazott volt (teljes munkaidőre vetítve) 2010-ben, ez 2%os csökkenés 2009-hez képest. A tanulmány a Virginiai
Dohányzás-kártalanítási Tanács és a Társadalmi Revitalizációs Tanács anyagi támogatásával készült.
Forrás: NEI SmartBrief, 2011. december
Varga József
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KENTON-HAGYATÉK – 5. RÉSZ
A MÉDIA ÉS AZ ATOM
A Paksi Atomerőmű Zrt. Atomenergetikai Múzeumában található Kenton-hagyatékot (könyvgyűjteményt)
vizsgáló sorozatunk ötödik része a
The Eye of the Storm (A vihar szeme)
című könyvet helyezi nagyító alá, melyet a Lippincott &
Crowell adott ki 1980-ban.
Rendhagyó kötetet veszünk szemügyre: nem olyan műről van
szó, mely kizárólag az atomenergetikát elemzi. Az Eye of the
Storm tulajdonképpen a médiával foglalkozik, azon belül is a hírközlési médiával, azaz a tévével és a rádióval. Viszont a szerkesztők külön részt szenteltek az 1973-as Three Mile Island-i (TMI)
eseményeknek, ezért itt a helye a könyvnek.
A szóban forgó atomerőműnél történtekről meglehetősen
nehéz volt tudósítani még azoknak is, akik számára egyébként
nem volt újdonság egy atomreaktor működése – írja őszintén
a könyv.
Az emberek nagy része leginkább a rádióból kapta a híreket, beleértve Middletown polgármesterét is, aki azt tapasztalta,
hogy a médiától jövő információk jelentősen eltértek az erőművet üzemeltető cég megnyugtatásra játszó kommunikációjától.
Ahogy a politikus az elnök különleges vizsgálóbizottsága előtt
mondta később: „[a szolgáltató] biztosított arról, hogy radioaktív

részecskék nem kerültek ki és senki sem sérült meg. Megkönynyebbültem és megnyugodtam. Mondtam, hogy nincs semmi
gond. Húsz másodperccel később kisétáltam az irodámból, beszálltam a kocsimba és bekapcsoltam a rádiót. A bemondó azt
mondta, hogy radioaktív részecskék kerültek ki…”
A könyv magával ragadó közvetlen stílusban repít minket az
események kellős közepébe. Nemcsak az üzemeltető, de a média sem állt a helyzet magaslatán: a helyi rádiósok leginkább
csak zenével és reklámokkal foglalkoztak a mindennapok során,
nem hírekkel. A kezdeti eseményeket követően először egy TOP
40 slágerzenéket játszó rádió tájékoztatta a lakosságot. Ami a
TV-t illeti, sok embert szólaltattak meg, hogy az érzéseikről, félelmeikről beszéljenek – ez sem segítette a TMI erőművet túlzottan. Azt a TMI-t, mely a kezdetektől próbálta elbagatellizálni a történteket. Közben az NRC (az amerikai OAH) szakmailag
kifogásolható sajtóközleményeket adott ki. Nem voltak könnyű
helyzetben a tévések, írja a könyv: „hogyan lehet a képernyőre
vinni valamit, ami láthatatlan, arról már nem beszélve, hogy
nem is érted?” Ráadásul az idő is rövid egy híradás során a részletes magyarázathoz. A szakértők egymással vitatkoztak, a média
pedig felkészületlenségéből adódóan nem tudta, kinek adjon
igazat. Tumultus és kavarodás volt, de – Amerikában legalábbis
– a média utólag levonta a tanulságokat.
Simon Zoltán

Higgs-bozon
2011. december 13-án a CERN-ben, az európai részecskefizikai kutatóközpontban összegezték a Standard
Modell kulcsfontosságú részecskéje, a Higgs-bozon
utáni kutatás eddigi eredményeit. Az utolsó nagy lépések következnek napjaink egyik legfontosabb tudományos problémájának megoldásához: rövidesen eldől,
létezik-e a részecskefizika „Szent Grálja”, a régóta keresett Higgs-bozon, amely nélkülözhetetlen az anyagi
világot leíró elmélethez. A bejelentett eredmények szerint már csak egy szűk helyen lehet, és 2012-ben kiderül, valóban ott van-e.
A protonokra és elektronokra még mindenki emlékszik
az iskolából. Ezeken kívül még számos részecske alkotja
az anyagot, amelyből az egész látható Világegyetem felépül. Ezeknek a részecskéknek és a köztük ható erőknek
a leírására dolgozták ki a fizikusok a Standard Modell
nevű átfogó elméletet, amely eddig igen sikeresnek bizonyult. A Standard Modell által megjósolt egyetlen részecske, amelyet kísérletileg még nem sikerült kimutatni, a Higgs-bozon (Higgs-részecske). Ez azért probléma,
mert a Higgs-részecskének kulcsszerepe van a Standard
Modellben.

Neutrínók

fotó: Wollner Pál

Egy atomenergia iránt érdeklődő csoporttal a Genf
melletti Európai Nukleáris Kutatási Szervezetben
(CERN) jártunk, ahol a neutrínókról is tartottak számunkra előadást. Az elmúlt időszakban egy hivatalos
bejelentés igazi tudományos szenzációként robbant.

A tények, nagyon röviden:
A Svájcban kibocsájtott neutrínókat az olasz Appeninekben, a Gran Sasso hegy gyomrában működő vevőállomás érzékelte, és a 10 nanoszekundumos mérési
hibahatárhoz képest azt tapasztalták, hogy a neutrínók
60 nanoszekundummal korábban érkeztek meg, mint
az a fény sebességével haladva lehetséges volna. Ha ezt
a következő években független mérések is megerősítik,
akkor az egész mai, az einsteni relativitás elmélet alapján felépülő fizikai világképünk összeomlik, pontosabban érvényét veszti (illetve, a ma ismert fizika csupán a
„valóság” egy speciális alesetének minősülhetne).
Mit jelent mindez, ha független kísérletek is igazolják
a jelenséget?
Fizikai világképünk összeomlásán túlmenő, hoszszú távú következményeit még elképzelni is nehéz, de
nem zárhatók ki olyan elképesztő felvetések sem, mint
például a jövőből a múltba haladó részecskék léte, esetleg a negatív tömeg, vagy éppen az ok-okozati viszony
megfordulása, és a logika alapvető fogalmainak értelmetlenné válása.
Van harmadik lehetőség?
Azaz lehetséges, hogy a mérés helyes, ám a neutrínók mégsem haladnak fénysebességnél gyorsabban?
Igen, legalább egy kézenfekvő megoldás adódik, amely
meghagyná az einsteini relativitáselmélet igazságait,
ám egyben bizonyítaná a 4. (vagy annál is több) térdimenzió létét, sőt, annak átjárhatóságát is. Képzeljük
el, hogy a fény egy síkban halad (egy képzeletbeli, át-

tetsző „papírlap”, vagy éppen írásvetítő fólia felszínén),
és tudjuk, hogy nem tud gyorsabban menni a fénysebesség ebben a síkban mozogva. Így, ha ezen a síkon
kijelölünk egy A és egy B pontot, akkor a felszínen
értelmezett távolság arányában egyszerűen nem tud
korábban odaérni egyik pontból a másikba, mint azt
a fénysebesség lehetővé teszi. Igen ám, de mi történik
akkor, ha ezt a „papírlapot” vagy fóliát meghajlítjuk a
térben? Így A és B pont a felszínt követve ugyanolyan
messze van egymástól, ám ha a fény „kiléphet” ebből
a magasabb dimenzióban meghajlított sík felszínéből,
akkor egyszerűen „átvághatja” az A és B pont között a
távolságot, és sokkal-sokkal gyorsabban érhet el egyik
helyről a másikra, mint az a felszínen lehetséges volna.
Most képzeljük el, hogy a mi 3 térdimenziónkat is
meg lehet hajlítani (vagy például a gravitációs tér által eleve meghajlik) egy magasabb, 4. térdimenzióban.
Ekkor a háromdimenziós terünk belülről nézve ugyanolyan marad, de bizonyos pontjai között létezik olyan –
4. dimenzióban értelmezett – út vagy egyenes, amelyen
a fény vagy más részecskék rövidebb úton érhetnek el
egyik pontból a másikba. Ehhez azonban – az út egy
részében legalább – ki kell lépniük a háromdimenziós
térből, azaz az általunk ismert világból, az Alpok vonulatai „alól”.
Miért éppen a neutrínók?
A neutrínó egy igen titokzatos faj a részecskék bájos
és furcsa kvarkoktól hemzsegő népes állatkertjében;
még ma is alig tudunk róla valamit. Sokáig abban sem
voltak biztosak a kutatók, hogy van-e egyáltalán tömege; bizonyos állapotváltozásai azonban arra engedtek
következtetni, hogy szinte bizonyosan nem nulla a kérdéses jellemző (alsó becslések léteznek jelenleg erre is).
Mindemellett szellemrészecskének is hívják a kutatók
mind a mai napig, mivel olyan hihetetlenül ritkán lép
érzékelhető kölcsönhatásba az anyaggal, hogy a többségük akár fényévnyi vastagságú acélfalon is zavartalanul átrepül – mintha ott sem volna az akadály –, nem
is beszélve a Földről és akár a saját testünkről, amin
szintén milliószámra hatolnak át másodpercenként.
Érdekes eljátszani a gondolattal, hogy a neutrínók
talán éppen azért lépnek ilyen ritkán kölcsönhatásba az
anyaggal, mert létezésük nagy részét nem is a mi 3+1
dimenziós terünkben töltik, hanem haladásuk során
ide-oda oszcillálnak magasabb dimenziószámú téridők és az általunk érzékelhető világegyetem között.
Wollner Pál

Az ábrán az látható, hogy az ATLAS detektor adatai alapján
a Higgs keresése során mért értékek (pontozott vonal, observed)
az elmélet alapján várt értékek (szaggatott vonal, expected)
felett vannak, 125 GeV környékén.

A Higgs-részecske megfigyelése nagy lépés lenne annak a folyamatnak a megértésében, amely az elemi részecskék tömegének a kialakulásáért felelős. A Standard
Modell szerint ugyanis Higgs-bozonok nélkül az elemi
részecskéknek nem lehetne tömegük. A Higgs-részecskék
által keltett Higgs-mező kitölti az egész Univerzumot, és
az elemi részecskék a Higgs-mezővel való kölcsönhatás
során nyernek tömeget. A Nagy Hadronütköztetőben protonokat ütköztetnek össze, és ennek során a Higgs-mezőt
hordozó Higgs-részecskék keletkezhetnek. A Higgs-részecske gyorsan más részecskékre bomlik, amelyeket már
érzékelhetnek a detektorok.
A Higgs-részecske utáni kutatás oroszlánrésze az európai részecskefizikai kutatóközpont (CERN) Nagy Hadronütköztetőjében (Large Hadron Collider, LHC) zajlik. A
kitűnően működő részecskegyorsító adatai alapján egyre
pontosabban lehet behatárolni a Higgs tömegét, azaz lehetséges előfordulási tartományát. 2011. évben megállapított tömegtartomány 114 és 141 GeV közé esett.
A CERN újabb hatalmas adatmennyiségre alapuló bejelentése ezt tovább szűkítette: eszerint a Higgs-bozon
lehetséges tömege az Atlas detektor mérései szerint 116
GeV és 130 GeV között, míg a CMS detektor mérései szerint 115 GeV és 127 GeV között van.
Az új tömegtartomány ismeretében ez különösen izgalmas a fizikusok szerint, akik azonban óvatosak, és még
nem beszélnek felfedezésről. Ehhez a tudományos közmegegyezés szerint további bizonyító erejű adatok szükségesek.
Az LHC 2011-ben messze a várakozások fölött teljesített, az eredetileg remélt adatmennyiség csaknem hatszorosát produkálta.
Wollner Pál
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Munkatársaink, szabadidőben

Akusztikus világ
A szabadidő eltöltésére sokféle lehetőség adódik életünkben.
Vannak, akik csendesen, otthon ülve próbálnak a napi 8 órás
munka után kikapcsolódni. Ám vannak olyan kollégáink is,
akiknek a 8 óra munka után nem a 8 óra pihenés kezdődik, hanem a gyakorlás, készülés, mert ők még, mint magánemberek
is szeretnének felmutatni valamit. Mácsai Zoltán, a rendszertechnikai osztály rendszertechnológus mérnöke a zenének él
munka után. Ő itt találta meg önmagát.

– Zoli, mesélj nekünk, kérlek, a zenei pályafutásodról!
– Az általános iskola befejezése után egy barátom mutatott
egy törött, orosz akusztikus gitárt, és azon egy kedvenc dalomat
játszotta el. Nagyon megfogott a dolog, hogy egy egyszerű gitárral
akár egy kedvenc dal aktív részévé válhatok. Akkoriban működött még Pakson egy hangszerbolt, aminek a falán egy alkalommal megpillantottam, majd ki is próbáltam egy régi basszusgitárt.
Napokon belül már sebtapaszos ujjakkal pengettem rajta a szobámban. Ezek után rengeteget gyakoroltunk a haverokkal egy garázsban, míg egy nap át nem jött a szomszédból egy srác, aki épp
basszusgitárost keresett egy metálbandához. Egy hét elteltével
már velük játszottam. Ez a keményebb vonal kb. 2002-ig tartott,
amikor is elkezdtem akusztikus - klasszikus gitárral és dallamokkal foglalkozni. Rövid időn belül egy újabb zenekarban találtam
magam, ahol szólógitárosként játszottam. Ezzel a zenekarral két
demó felvételt is készítettünk. Koncertezni azonban ritkán tudtunk a tagok műszakos beosztása miatt, majd miután az énekesünk, és a dobosunk is megnősült és családot alapított, végleg
elmaradtak a próbák is. Ugyanakkor a zenélés mellett mindig is
érdekelt a dolog technikai része, így a különféle akusztikai illetve
stúdiótechnikai témákkal is ismerkedem.
– Milyen kimagasló sikereket említenél meg?
– Egyszer a paksi Amatőr Pop-Rock-Jazz tehetségkutatón, a
zenész szakma elismert nagyja, Babos Gyula megdicsért bennünket az estet követő személyes, elemző – értékelő beszélgetésen. Valamint 2006-ban – nagy meglepetésünkre – bekerültünk, és fel is
léptünk a Sziget Fesztivál Talentum színpadán. Abban az évben
900 feletti volt a jelentkezők száma, 35-en jutottunk be, és az aznapi versenyt meg is nyertük.
– Tanultad valahol a gitározást?
– Zenei önképzőkörös voltam. Ha valami érdekel, akkor annak mindig utánanézek, és igyekszem a legtöbbet megtanulni
róla. Így volt ez a dobolással is a középiskolás éveim alatt. Minden
hangszernek meg van a maga íze, mindig ahhoz nyúlok, ami leginkább kifejező az „érzéskonverzió” folyamatában.
– Milyen álmaid, terveid vannak?
– Az álmom az akusztikus pályával kapcsolatos, szeretnék
összehozni egy koncertműsort. Egy éve foglalkozom énekkel,
zeneelmélettel, és dalokat, dalszövegeket írok – magyar és angol
nyelven –, a zenei alap vázlatait pedig már egyszerű összehozni a
mai világban. Nyáron elkezdtem ütőhangszeren is játszani, ez pedig a cajon, ami szintén teljesen belepasszol az akusztikus témába.
Nemrégiben Tárnok Tamás gitáros és Árki Zsolt basszusgitáros
barátommal hoztunk össze egy kis zenekart. Hetente járunk gyakorolni a Városi Művelődési Központba. A zene mindig is sokat
jelentett számomra, és ha már jót váltott ki belőlem, igyekszem
én is legjobbat és legtöbbet kihozni belőle. Remélem, hogy sikerül
a majdani hallgatóság közül párakat legalább közel olyan szinten
megérinteni, inspirálni, ahogyan azt én is megélhettem a kezdetektől napjainkig.
Keszthelyi Katalin

Légi kalandozások Forster Jánossal
Forster János már hosszú évek óta a paksi atomerőmű
dolgozója, a karbantartási igazgatóság turbina karbantartó csoportjának a tagja. Szabadidejében leginkább az időjárás előrejelzéseket
bújja, és ha megfelelőek a viszonyok, a siklóernyőzés iránti szenvedélyének hódol.
János repülés iránti vágya
gyermekkorában támadt fel.
Gyakran nézegette az égen köröző
madarakat, s arra gondolt, hogy
ha a helyükben lenne, felszállna,
amilyen magasra csak tudna, és
onnan nézné az őt körülvevő tájat. Azonban sok évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy ezt
az álmát megvalósítsa. Először is egy tanfolyamon kellett elsajátítania az alapokat. Annyira elszánt volt, hogy
egyedül is nekivágott a tanulásnak, mégsem maradt
magára. Az oktatás során a jószerencse összehozta négy
másik paksi fiatallal, akiket szintén hajtott a kalandvágy,
és akikkel a későbbiekben is együtt repülhetett.
Miután letette a szükséges vizsgákat, már csak a
megfelelő felszerelést kellett beszereznie. Mostanra
már motoros siklóernyővel repül, így sík terepről is fel
tud szállni. A kezdeti időkben azonban hegyoldalakat
kellett keresnie, hogy a felszálló meleg levegő felhajtó
erejét kihasználva a magasba emelkedhessen. Másik
lehetőség a csörlő alkalmazása, ilyenkor gépjárművel
húzzák fel a siklóernyőt. Mióta motorral repül, azóta
szinte bárhol fel tud szállni. Így sem elhanyagolható
szempont az időjárás tanulmányozása. A nagyobb esőfelhők, a frontok, az erős szél – mind megakadályozzák a
repülésben. Ha odafent veszi észre, hogy változik az idő,
akkor azonnal le kell szállnia, vagy biztonságosabb terep felé néznie. Ezeket a szabályokat minden pilótának
be kell tartania. Az időjárási jelenségeket az előnyükre is
lehet fordítani. A felemelkedésben az alacsonyabb légrétegekben keletkező termikek vannak a segítségükre.
A viszonylag meleg, és éppen ezért emelkedő légtömegeket a madarak is kihasználják, gyakran egyszerre a
siklórepülőkkel. Igazán különleges látvány, amikor vagy
egy tucatnyi ember repül be ugyanabba a termikbe, és
létrehozzák ezzel az úgynevezett aquarium alakzatot.
A landolás során is figyelmesnek kell lenni, hiszen a
biztosnak hitt terepen is érheti meglepetés az embert.
Hibák persze előfordulnak, Jani ernyője is landolt már
egyszer a kerítés rosszabbik oldalán.
A levegőből kibontakozó táj egy teljesen új arcát
mutatja a jól ismert vidéknek, az ember önkéntelenül is

fényképező után nyúl. Jani saját kis gépével már így is
rengeteg fotót készített, mégis úgy gondolja, hogy a látvány idővel egy modernebb fényképezőt igényel.
A siklóernyőzésnek több fajtája
is van, amit szívesen kipróbálna. Az
egyik ilyen a távrepülés. Motorral
megtámogatva már több nagyobb
útnak is nekivágott, egyszer elrepült a Balatonig, egy másik alkalommal pedig hosszában szelte át
a tavat. Vannak azonban olyanok
is, akik teljesen rábízzák magukat a természetre. Felszállás után
gyakran lehetetlen követni, merre
járnak, landolás után így el kell sétálni a legközelebbi faluig, hogy megtudják, melyik részére kerültek az országnak. Ezután lehet értesíteni az ismerősöket, de van, aki
egyszerűen buszra száll, és azzal utazik haza.
A kétszemélyes repülést is kipróbálná, ahhoz azonban külön vizsga és új felszerelés kell. A levegőben persze egyedül sem unalmas az élet. Kísérletezhet az ember a magassággal is, Jani eddig 2000 méterre jutott fel.
A megismételhetetlen élményeket a puszta véletlennek köszönheti. Egyszer tanúja volt egy lázadó szürke marha szökési kísérletének, amit a nyomában loholó
kutyák és a kissé lemaradt pásztor sem tudott meggátolni. Jani a különös menet elé ereszkedve megálljt parancsolt a szabadszellemű, ugyanakkor igencsak meglepett állatnak – véget vetve ezzel az engedély nélküli
kiruccanásnak.
Aki esetleg szeretne mélyebben is elmerülni a repülés tudományában, az Ürgemezőn bármikor csatlakozhat a fiatalokhoz. Janiék gyakran megtalálhatók a
kilátónál és a legnagyobb örömmel segítenek megtenni
a kezdő lépéseket. A levegőbe ugyan csak a megfelelő
vizsgák letétele után emelkedhetünk, de ahogy a szél
belekap az ernyőbe, az a földön ugrálva is felejthetetlen
élmény marad!
-csa-

CeBIT előzetes
A Centrum für Büroautomation, Informationstechnologie und Telekommunikation – röviden CeBIT – a világ legnagyobb informatikai szakvására, melyet 2012.
március 6-10. között rendeznek meg Hannoverben,
minden tavasszal.
Az ipari vásárból vált ki, lett önállóvá 1960-ban. Ma
már hagyomány, hogy a kiállításon sajtótájékoztatókkal, fórumokkal, céges bemutatókkal színesítik, teszik
érthetőbbé a látott újdonságokat.
Az utóbbi évek arculatváltásának megfelelően a tematikus kiállítást az alábbiak szerint tagolják:
– pro – professzionális IT szolgáltatás,
– gov – közigazgatási megoldások,
– lab – kutatás, fejlesztés
– life – az életvitelt segítő megoldások
Újdonság hogy ismét lehet pályázni, akár ötletekkel
is, melyekből egy szakértő zsűri kiválasztja az 50 legígéretesebbet. A 16-os csarnokban sztárépítész által

tervezett standokon a nyertesek költségmentesen állíthatnak ki.
Idén a Dél-Amerika legnagyobb gazdaságát képviselő, egyben a legdinamikusabban fejlődő Brazília lesz
a díszvendég. Érdemes megismerni az országot, mert
2014-ben labdarugó világbajnokságot, 2016-ban olimpiát rendeznek.
Lesz egy magyar „sziget” is a kiállításon, a gazdasági minisztérium támogatásával: 7-8 cég részvétele
várható.
Számos konferenciát tartanak a helyszínen, melyek
közül kiemelkedik az ingyenesen látogatható angol
nyelvű világkonferencia. Ehhez csatlakoznak a nap témáihoz kapcsolódó tematikus vezetések, mely keretében a legjobb 10 céget látogatják a szakma szakavatott ismerőinek kíséretében.
Napijegy 39 €, heti bérlet 89 €, diákjegy az utolsó
napon 19 €. Elővételben kb. 10% kedvezmény.
gyulai
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Amikor Halász Róbertné Gitkát megkerestem, egy jövőbeni találkozásban
állapodtunk meg.
Pár nap elteltével
azonban felhívott.
Elmondta, hogy találkozott barátaival,
kollégáival, és a velük folytatott beszélgetés sok szép
emléket ébresztett fel benne, s ezeket szívesen megosztja az újság olvasóival.
– Gitka, jól tudom, hogy a megalakulást követően
röviddel az erőmű munkavállalója lettél?
– Igen, 1977 januárjában kerültem a villamos osztály
negyedik dolgozójaként az erőműbe, 949-es törzsszámmal. A későbbiekben nagy derültség tárgya volt, amikor
a törzsszámomat kérték, és a háromjegyű számot hallva
mondták, hogy folytassam.
– Mi volt a munkaköri feladatod?
– Odakerülésemet követően az első időben oktató
ábrákat rajzoltam. Nagy kihívást jelentett számomra pl.
a generátor hűtésének ábrázolása. Teljesen elvarázsolt,
hogy a tervező irodás fekvő rajzasztalom után A0-ás állítható rajzgépen, az akkori legmodernebb rajzeszközökkel,
rotring készletekkel dolgozhattam. Az üzembe helyezési
munkák szintén sok rajzolnivalót jelentettek, ami gyakran túlmunkával, ugyanakkor sikerélménnyel is járt.
– Meddig dolgoztál az erőműben, milyen volt a kollektíva?
– Harminc évig dolgoztam az erőműben, 2006-ban
lettem nyugdíjas. A munkahelyi kollektíva olyan volt
számomra, mint a második családom. Szabadidőnkben
is sokat voltunk együtt. Szalonnát sütöttünk az ürgemezőn, vagy a brigádmozgalom keretében részt vettünk az
épülő iskola villamosításában, takarítottunk az átadásra
váró óvodában. A kellemes együttléteket összekötöttük
hasznos elfoglaltsággal. Abban az időszakban Kárpátaljáról hazatelepült az egyik kollégánk, aki megismertetett
bennünket a természet szépségeivel. A bővülő osztályunk
tagjaival és azok családjával sokat kirándultunk, így jutottunk el az ország különböző tájaira, ahol maradandó

Törzsgárdatagsági
elismerések
2011. december
10 éves
Királyné Zanathy Krisztina
huig hufo jlo
2001. 12. 03.
Acsádi Kornél
huig okfo teoo

2001. 12. 14.

Gerzsei Zoltán
huig okfo teoo

2001. 12. 14.

Balogh János
üvig üvfo vüo

2001. 12. 01.

Heimbuch Fülöp
kaig kafo vko

2001. 12. 10.
20 éves

Juhászné Pónya Mónika
huig okfo áoko

1991. 12. 16.

30 éves
Suplicz Sándor
kaig kafo vko

1981. 12. 17.

élményekkel gazdagodtunk. Később ebből a lelkes csapatból nőtte ki magát a természetjáró szakosztály.
– Hogyan telnek nyugdíjas napjaid?
– Amikor nyugdíjas lettem, erőm teljében éreztem
magam. Lányom meg is jegyezte, hogy többet tevékenykedek, mint aktív koromban. Úgy éltem meg ezt a váltást,
hogy rengeteg időm van, és mindenre jut belőle. Felújítottam a lakásomat, és széppé varázsoltam a Volent-öbölben
a horgászházat. Sokat foglalkoztam az unokáimmal, rendeztem Dunaszentgyörgyön a szülői házat, és igyekeztem
idős édesanyámmal a lehető legtöbb időt eltölteni. Ezek
mind-mind fontos részei nyugdíjas életemnek. Az idő
múlásával a könnyed együttlétet felváltotta a kötelezettség, a felelősségteljes gondozás. Az unokáim már nagyok,
az idősebb egyetemista, a kisebbik pedig most fog érettségizni. Szeretek sütni-főzni, a kedvükben járni.
– Mivel foglalkozol szabadidődben?
– Az egészségem a harminc évig tartó túrázásoknak,
a friss levegőnek, a szép élményeknek, a vidám együttléteknek köszönhetően jó. Az otthoni teendőim mellett
szívesen részt veszek a barátaimmal kulturális programokon, színházi előadásokon és hangversenyeken. Viszonylag későn tanultam meg úszni, de a Volent-öbölben
a Duna-holtág frissítő vizét nagyon kedvelem. Tavasszal
az első, ősszel pedig az utolsó megmerülő vagyok. Talán hobbimnak mondható, hogy fotózom a sárga levelű
fákat, a kelő nap fényeit, egészen a napnyugtát megelőző fény-árnyék játszadozásáig. Szeretek olvasni is. Éveken keresztül gyűjtöttem a számomra érdekes könyveket
nyugdíjas koromra. Van, amit már másodszorra is a kezembe vettem és elolvastam.
– Gitka, van még valami, amit megosztanál az olvasókkal?
– Amióta nyugdíjas vagyok, sokat foglalkoztat, hogy
mi az, ami éltet. A magam módján elértem-e azt, amit
reméltem. A választ, az elégedettséget a megélt életünk
adja és igazolja. Gimnazista koromban arra vágytam,
hogy műszaki rajzoló lehessek. Sikerült, szép életutam
volt. Kedves kollégáimnak is azt kívánom, hogy megvalósíthassák mindazt, amire vágynak, és egészségben érjék
meg a nyugdíjazást. Kívánom, hogy a bővítéssel egy újabb
fénykor jöjjön el!
Kzné

A nagy fogás
Nemrég szereztünk tudomást egy nyugdíjas kollégánk
horgászati sikeréről, ami bár a múlt évben történt, úgy
gondoltuk, hogy azért most is érdemes hírül adni.
Pető József 2011. március 24-én, 20:30-kor kifogta az év nagy harcsáját, melynek súlya 78 kg, hossza
217 cm volt. Mint elmondta, előtte két órával egy kis
kárászt vontatott be, körülbelül 15 percig fárasztotta,
vágóhorgot vetett ki, Prantner József horgásztársa volt
segítségére. Hogy mi lett az óriással? Nagyrészt megették, a családnak, barátoknak ajándékozták.
Pető József 2008. december 31-től a Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa, előtte a gépész szerviz osztály
hegesztőjeként dolgozott. Szabadidejét két gyermekével, feleségével tölti, aktív és passzív pihenésként a
horgászat nyújt számára kikapcsolódást. 1989. óta horgászik, ez idő alatt közel 200 harcsát fogott. Volt köztük
több 30 kg feletti. 2006 augusztusában fogta az előző
rekordját, mely 63 kg volt. 2011-ben szép számmal fogott süllőt, csukát, pontyot, kárászt, keszeget, összességében 200 kg felett vitt haza halat. Felesége a horgászegyesület tagjaként szívesen tart vele.
Wollner Pál

fotó: Wollner Pál

Hogyan töltik napjaikat
az atomerőmű nyugdíjasai?

Erdélyben jártak
Tolna megyei civil kezdeményezés a Mikulás-túra, melyet
Jendrelovics Gábor szervez
évek óta. Immár két csoportban, 8. alkalommal látogatták
sorra a dévai árvaházhálózat
gyermekintézményeit az önkéntesek, saját járműveikkel,
adományokat juttatva el a nehézsorsú gyermekeknek, mintegy 42 helyszínre. A csomagokat, a mikulássapkákat kis
műsorral, énekkel, szavalattal
köszönték meg a gyerekek.
Támogatást, adományt nemcsak magánszemélyek, de vállalatok, intézmények is fölajánlottak – jobbára pénzt,
tartós élelmiszert, mosóport, rajzpapírt,
papírzsebkendőt. Az iskolákban, az irodákban nagy papírdobozokban gyűjtötték az édességet, apró játékokat, ajándékokat.
Hét autó utánfutókkal vágott neki a
hosszú útnak december 1-én. Megszálltak: Torockón, Korondon, Csíksomlyón,
Tusnádon, Déván. Napi 3-5 mikuláscso-

mag osztással egybekötött ünnepség,
majd utazás egyik helyszínről a másikba
késő estig. Sok szomorú sorssal találkoztak, újakkal és régi ismerősökkel. Kézbesítettek 94 személyre szóló csomagot is.
Két megható történet:
Furcsa volt, hogy mikor gyülekeztek az ünnepségre a gyerekek, az egyiknél már két tábla csokoládé volt. A szép
műsor után lezajlott már a sapka- és a
csomagosztás is, mikor odasomfordált a
„csokoládés” és azt motyogta: – meghoz-

tam, mert nem javultam. A fiú
engedéllyel birkaőrzést vállalt,
hogy keresetéből megvetethesse
az „adósságát”, mivel azonban az
előző évben a rosszak közé tartozott, és tréfásan azzal a feltétellel kapta szavalatáért a plusz
ajándékot, hogy megjavul. Ha
nem, akkor duplán kell visszaadnia. Ő becsülettel visszaadta.
Napközi otthonokat is működtet a dévai alapítvány eldugott falvakban, ahova normális
út sem vezet. Ilyen helyre több
szomszédos, még rosszabb körülményű
helységekből lovas kocsikkal hozták be
a gyerekeket. Mikor vége lett a műsornak, előállt a fogat egy csonttá soványodott, fehér, csatakos lóval. A hosszított
platón elhelyezkedtek a gyerekek. Féltő
gonddal ölükbe vették az ajándékba kapott számítógépeket, monitorokat, és
vidáman elindultak haza. Vajon mit néznek meg először, fölcsatlakozhatnak-e a
világhálóra?
gyulai
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Ajánljuk munkatársainknak
Az ASE Természetjáró-szakosztályával hazánk egyik
legszebb helyén, a Tihanyi-félszigeten kirándultunk
a múlt év őszén. Túránk útvonala az ország
első tanösvényét követte: Tihany-hajóállomás,
Ciprián-forrás, Barátlakások, Óvár, Kiserdő-tető
(szélmarta sziklák), kilátás a Külső-tóra, Belső-tó,
Aranyház, Kőtár, Gejzír-mező, Hévforráskúpok,
Szarkádi-erdő, Csúcs-hegy, Sobri Jóska barlangja,
Nyereg-hegy, Apáti templomrom. A megtett
távolság 13 km volt, a szintkülönbség 250 m.
A szép őszi napon nagy volt az érdeklődés a
túra iránt, így teltházzal, 46 fővel vettünk részt azon.
Következzen itt néhány információ azok számára, akik
lemaradtak a túráról, vagy esetleg később gyalogosan
vagy kerékpárral szeretnék bejárni ezt a szép területet.
A Tihanyi-félsziget számos vonatkozásban
egyedülálló, nemcsak hazánkban, de Európában
is. Különleges földrajzi helyzete, kialakulásának
sajátosságai, mai tájképi megjelenése, földtani és
történeti emlékei, ritka növény- és állatfajai mind a
legszebb és legféltettebb kincseink közé emelik. A
természetet kutató és védő szakemberek számára
a Tihanyi-félsziget értékei régóta ismertek. Itt
alakult hazánk első tájvédelmi körzete 1952-ben. A
Tihanyi Tájvédelmi Körzet később észak felé bővült,
majd 1997-ben része lett az akkor megalakuló
Balaton-felvidéki Nemzeti Parknak. A természeti
értékek európai szintű elismerésére 2003-ban került

sor: az Európa Tanács a védett természeti
területek Európa Diplomáját adományozta a
félszigetnek.
A félsziget alapját a Pannon-tengerből
származó üledékek, homok- és agyagrétegek
alkotják. E fosszíliákban gazdag kőzetből mosta
ki egykor a Balaton a Congeria-kagylók héjának
maradványát, mely aztán „kecskeköröm”
néven vált híressé. A pannon üledékek fölött
különböző vastagságú vulkanikus rétegek
fekszenek, ezek teszik ki a félsziget fő tömegét.
A mintegy hét millió évvel ezelőtt működő tihanyi
tűzhányóból azonban nem történhetett lávaömlés,
mivel a kőzetolvadék még a felszínre érése előtt
vízzel átitatott üledékkel találkozott. A tűzhányók
tevékenységét a későbbiekben hévforrásos utóvulkáni
működés követte. A tektonikus repedések mentén a
mélybe szivárgó vizek a lassan kihűlő magma hőjének
hatására felmelegedtek, s vulkáni gázokkal, főként
szén-dioxiddal és kén-hidrogénnel keveredtek. A
felfelé áramló agresszív gőzök az idősebb kőzetekből
(mészkőből és homokkőből) karbonátot, kovát
oldottak ki, amiket azután a felszínen, a hirtelen
nyomás- és hőmérséklet-csökkenés következtében
leraktak. Az így kialakuló, igen változatos szerkezetű
és összetételű mészkövet gejziritnek nevezik, s
ebből a kőzetből épülnek fel a Tihanyi-félsziget híres
gejzírkúpjai. A félszigeten hajdan százötvennél is több

fotók: Wollner Pál

Mikulás-túra

A 2011. december 3-i Mikulás-túrán az
Ürgemezei Strand előtt találkozott a népes gyerek-, felnőttsereg a Mikulással. A
kissé ködös időben tett rövid séta során,
a tanösvény útvonalán a gyerekek megkereshették a tájékozódási bélyegzőhelyeket is. A túrát követően került sor az évértékelésre az ESZI kollégiumában, ahol a
Túrafüzetben igazolt legtöbbet túrázókat
jutalmazták.
Wollner Pál

fotó: Wollner Pál

Tihanyban túrázva

lehetett belőlük, most 60-80 körül lehet a számuk.
Közülük is legszebb az Aranyház nevű forráskúp, amely
a rajta lévő sárga zuzmóról kapta a nevét. Különösen
szép forrásbarlang látható az apátság épülete alatti
részen, valamint a Csúcs-hegyen. A bazalttufa
változatos lepusztulási formáit a Kiserdő-tetőn
tanulmányozhatjuk. A félsziget természeti értékei
közül elsősorban a geológiai látnivalók, valamint
a táj megkapóan változatos formái egész évben
vonzzák a látogatókat. A megannyi erdővel, szőlővel
borított hegykúp és domb között még egy sajátos tó
is gazdagítja a látványt: a szabad vízfelületű, a faluhoz
közelebb eső Belső-tó (amely 25 m-rel van a Balaton
vízszintje felett).
A félsziget történeti emlékei is kimagaslóak. Az
1055-ben I. Endre király által alapított Bencés Apátság barokk-kori épületegyüttese, a tufába mélyített

Delelő
A Delelő Nyugdíjas Egyesület
2011. december 7-én délután
Pakson a Városi Művelődési Központban
Mikulás-összejövetelt
tartott. A rendezvényen az előre
kisorsolt nyugdíjas klubtagok személyre szólóan ajándékozták meg
egymást.
Wollner Pál

A Bükk-hegység fürdőparadicsoma
M is
A monoton, munkával és fáradtsággal
teli mindennapok szürke egyhangúságából kitörni vágyó ember sokszor
eltűnődhet azon, milyen jó volna
egy néhány napos kikapcsolódás,
egy pezsdítő fürdő, vagy akár egy
kellemes séta dús, zöld lombok
alatt kanyargó ösvényen, távol a
nyüzsgő város zajától, mégis közel az élénk, városias élethez.
Valóban kellemes lehet egy olyan
látvány, amint egy csónakázó tó kecses hattyúinak tánca csodálkozó szemeink elé tárhat. Szinte érezni. A szépség
itt még nem érhet véget, mert ahova most
képzeletben elutazunk, s amelyet most bebarangolunk, az egy északi fekvésű Borsod-Abaúj-Zemplén megyei aprócska, de
ősidők óta lakott település, mely szép környezetével várja az érdeklődő látogatókat.
Az 1930-as évek elején üdülőhellyé
nyilvánított, de már az 1700-as években is
nyaralóhelyként használt festői szépségű,
bükkösökkel és telepített lucfenyvesekkel
övezett településen, Miskolctapolcán járunk.
Már az 1200-as évek elején bencés szerzetesek lakták Tapolca települését, mely
elnevezés a népvándorlások idején, a környéken átvonuló szláv törzsektől származ-

kolct ap o lca

hatott, s annyit tesz: fürdőhely. Anonymus
már ezen a néven említi.
Az évszázadok folyamán itt élő szerzeteseket a törökök elüldözték. Ezt követően
Tapolca évszázadokra lakatlanná vált, de a
környékbeliek, s a török maga is jól tudta,
hogy a vidéken fürdőzésre alkalmas gyógyvíz található.
Így indult fejlődésnek a későbbi Miskolctapolca nevet viselő, nemcsak Magyarországon, de a környező országokban is
egyedülálló, idegenforgalmilag kuriózumnak számító, nagy látogatói tömeg befogadásra alkalmas, napjainkra fürdőparadicsommá vált északi fürdő, mely páratlan

altemplommal, amely az alapító király sírját is őrzi, szinte
megkoronázza a festői fekvésű falut. A mai apátság helyén
állt a 18. századig a törökök
által soha el nem foglalt végvár is. A hajdan teljesen nádfedeles halásztelepülés több
régi háza skanzenként működik, megőrizve a 19. századi
Balaton-felvidéki népi építészeti formákat.
Az Óvár hegyének Balaton
felőli meredek tufaszikláiban
láthatjuk ma is a középkori
eredetű Barátlakásokat. Az
omladozó és balesetveszélyes hajdani remetelakokat
1993-ban a természetvédelem helyreállíttatta. Itt éltek
a 11-12. században a valószínűleg Kijev környékéről
idehozott keleti rítusú szerzetesek, egymás mellé
vájt cellákból álló „lavrá”-jukban, amely az oklevelek
szerint a Szent Miklósról nevezett Oroszkői remeteség
nevet viselte.
A Belső-tó mellett villanypásztorral körülvéve
szürke marhákat tartanak. Ezen a területen ürgéket
telepítettek, melyeket mi is láthattunk az őszi meleg
időben. Újabb látványosság szintén a Belső-tó
partján a Levendula Ház Látogatóközpont. Az
érdeklődők megtekinthetik az interaktív kiállítást a
Tihanyi-félsziget múltjáról és jelenéről, vulkánokkal,
hévforrásokkal, virtuális és kézzel fogható
érdekességekkel, levendula-lepárlóval.
Wollner Pál

barlangfürdővel egészült ki. A fürdő emellett különféle frissítő masszázsokat, gyógytornát biztosít vendégeinek.
Kirándulásunk alkalmával érdemes sétát
tennünk a már említett, színes fafajokban gazdag park csónakázó tavának
környezetében, a Békás-tónál, mely
egy régi kráterben található, s amelyből közel 50 hőforrás tör a felszínre. A
közelben található, barlangból kialakított Sziklakápolnában vasárnaponként
római katolikus szentmise részesei is lehetünk.
S ha még újabb látnivalók, esetleg kihívások után érdeklődnénk, vagy egyszerűen csak minden lehetőséget ki szeretnénk próbálni, a park közelében elkészült
egy, a gyermekek, de felnőttek számára is
élményt nyújtó kalandpark, melyben fára
mászva, kötélen egyensúlyozva próbára tehetjük bátorságunkat, ügyességünket.
Végezetül javaslom, hunyjuk be szemünket, s gondolatban repüljünk el egészen e borsodi tájig, s hagyjuk, hogy a
képzeletünk bejárja e szinte gyógyító erejű
vidéket. Országjáró hosszú utazásunk Magyarország egy újabb színfoltjának bemutatásával itt véget ért, de azt javaslom, ne
tegye még félre képzeletbeli túrabakancsát.
Lehmann Katalin

Gyászközlemények
Kegyelettel őrizzük elhunyt
munkatársaink emlékét.

Besenczi Mihály
(1962–2011)
Besenczi Mihály, életének 49. évében, 2011.
november 27-én elhunyt. Pakson, 1962.
november 17-én született. 1978-tól 2006-ig volt az atomerőmű
alkalmazottja, majd ezt követően az
Ovit Zrt. munkavállalójaként a karbantartási igazgatóság gépész szerviz
osztályán targoncavezetőként dolgozott. Besenczi Mihályt 2011. december
8-án a madocsai temetőben kísérték
utolsó útjára.

Virtin Ferenc
(1939–2011)
Virtin Ferenc paksi lakos, a paksi atomerőmű
nyugdíjasa, 2011. december 3-án elhunyt. 72
évet élt. Születési helye
Hobol, születési ideje 1939. március 13.
A paksi atomerőműbe 1981. augusztus
19-én vették fel. Az armatúra karbantartó osztályon karbantartó lakatosként dolgozott. 1993. december 30-án
vonult nyugállományba. Nyugdíjas
kollégánkat 2011. december 14-én a
paksi Fehérvári úti temetőben helyezték örök nyugalomra.
Kzné

24

2012. január

Karácsonyi hangulat Pakson

Babahírek
Józsa Lara Jázmin vagyok, 2011.
december 5-én Szekszárdon
születtem, 3600 grammal és 55
centiméterrel. Sokat mosolygok,
vidám és boldog kisbaba vagyok,
aki szereti a pocakját. Imádok
anya és apa karjában pihenni. Első
gyermekként érkeztem a családba,
a Mikulás hozott a szüleimnek. Apa karbantartás
ellenőr a karbantartási igazgatóságon, az
armatúra karbantartó osztályon, anya a szülés
előtt banki és biztosítási tanácsadóként dolgozott
az FHB Bank dunaújvárosi fiókjában.
Nepp Milla Barbara a nevem. A
pécsi kórházban születtem 2011.
november 13-án, este 21.44-kor. A
születéskori súlyom 2980 gramm,
magasságom 47 centiméter volt.
Első gyermekként érkeztem a családba. Jó kisbaba vagyok, jó étvággyal eszem, a súlyom is szépen
gyarapszik. Nagyon szeretem, amikor az apukám
dajkál. Ő Nepp György Zoltán, aki műszerész a
karbantartási igazgatóságon, a biztonsági rendszerek osztályon.
Sülyi Rékának hívnak. Születésem időpontja 2011. október 23-a,
11.15 óra. Szekszárdon láttam meg
a napvilágot, 3500 grammal, és 56
centiméterrel. Apa legnagyobb
örömére már végigalszom az éjszakát, így ismét ő lehet a hős, aki
legkorábban kel a családban. Apa
az üzemfenntartási főosztály digitális rendszerek
osztályán műszerkarbantartó mérnök, anya pedig
programozó matematikus egy budapesti cégnél.
Szombat Benedek vagyok. A szekszárdi kórházban születtem 2011.
november 10-én. Ekkor 4180 grammot nyomtam, és 57 centiméter
volt a magasságom. Kezdetben
nehezen gyarapodtam, ezért féltek is a szüleim, hogy a kórházban kell néhány napot töltenem,
de összeszedtem magam, és ma már rendkívül
jó étvágyam van, imádok enni. A hasfájós babák
közé tartozom, ezért különösen igénylem a törődést, nagyon szeretek kézben lenni, és a szüleim
is szeretik, ha karjukban tarthatnak. Attól félnek,
el fognak kényeztetni! Apukám Szombat Zoltán,
az üzemviteli igazgatóságon, a II-es blokkvezénylőben villamos operátor, anyukám otthon van velem.
Varga Bálint Levente vagyok, szülővárosom Székesfehérvár, ahol
2011. november 10-én délután
5.14-kor jöttem a világra. Születési
súlyom 4320 gramm, a magasságom 57 centiméter volt. Szüleim
nagyon jó természetű, mosolygós,
nyugodt babának tartanak. Bár
hasfájós vagyok, hősiesen tűröm a csecsemőkor
ezzel járó megpróbáltatásait. Második gyermek
vagyok a családban, bátyámat Péternek hívják.
Ő 3 éves, mellette igyekszem stramm öccsé válni.
Édesapám, Varga Péter Gyula, a nukleáris biztonsági osztályon dolgozik biztonsági mérnökként,
édesanyám a Balogh Antal Katolikus Iskola tanárnője.
Nevem Vilimi Soma. 2011. december 7-én délelőtt 10.15-kor láttam
meg a napvilágot, Szekszárdon,
4160 grammal és 56 centiméterrel. Már a pocaklét során kiderült,
hogy temperamentumos gyermek
érkezik a családba, amire szükségem is van, mivel itthon két testvérem várt: a 4 és fél éves Sári és a 3 éves Barnus. Jó
alvó és jól evő gyermek vagyok, már a kezdetektől
nyugodtan telnek az éjszakák, hagyom aludni a
családtagokat. Édesapám, Vilimi András, a műszaki igazgatóság állományában a Lévai-projekthez delegált műszaki főszakértő, az engedélyeztetési feladatokat irányítja. Édesanyám, Rigó Izabella, közgazdász, jelenleg itthon nevel minket,
gyermekeket.
LILI

fotók: Szécsényi Zsolt

Iparági sportértekezlet

A villamos-energiaipari sporttalálkozók szokásos évadzáró értekezletét tartották meg Budapesten, a Kelenföldi Erőműben, 2011.
november 25-én, ahol megjelent a
Vitsport elnöksége, kuratóriuma, a
sportági elnökök és a tagvállalatok
sportkoordinátorai. Az ülést Várhelyi Géza, a Vitsport Alapítvány
kuratóriumának elnöke vezette le.
A kísérleti sportágak (futás, sárkányhajó, egykosaras) Vitsport Kupaként
küzdenek a további népszerűsödésért – rendezési támogatást kapnak. A hagyományos, a szervezeti
szabályzat szerint kötelezően meg-

rendezendők köre nem bővült, nem
csökkent.
Felmerült, hogy a sárkányhajó
kisebb típusában (10 fő) versenyezzenek, hogy kisebb cégek is indulhassanak – vegyes legénység más
sportágakban is előfordul, pontosztozkodással számítják az eredményességet. Nehezményezték, hogy
az egykosarasnál 2 nő is kell a csapatba – a következő kupakiírás talán
már férfi, női és vegyes csapatokra
történik. Várhatóan nem lesz a társaságcsoportoknál lényegesen több
kosaras, csak tovább rétegződik a

Kis Károly értékel
„A jövőben megpróbálunk még jobban játszani és kiszolgálni a közönséget, ha így lesz, a tavasz ismét fényes lehet”– foglalta össze röviden Kis Károly, az MVM Paks vezetőedzője a csapat 2011-2012-es
szezonjának első bajnoki félévét. 17 fordulót követően a gárda a 8.
helyről várhatja a tavaszi küzdelemsorozatot, mely teljesítmény az
Európa Liga selejtezőinek árnyékában mindenképp pozitívnak tekinthető.
A nemzetközi színtéren Magyarországot a paksi klub képviselte
legtovább, a találkozókon három győzelem, két döntetlen és mindössze egy vereség volt a mérleg. A sikernek köszönhetően az MVM
Paks az IFFHS listáján, mely a világ összes labdarúgó klubjának teljesítményét pontozza, jelenleg a 238. helyen található, 71 pozícióval megelőzve a Videoton FC-t, és közel 100 hellyel a Ferencvárosi
TC-t. A tréner visszatekintésében hangsúlyozta, a mutatott játékban
nyújtott teljesítményben érez adósságot, a támadások és a gólok
számával elégedett, a csapatvédekezés azonban hagyott kívánnivalót maga után. Az idény elején ugyan több fronton volt érdekelt az
MVM Paks, és néhány fontos bajnoki pontot eközben elhullajtott, de
ez a nemzetközi kupacsatákra semmiképp sem fogható. Pozitívum,
hogy más magyar együttesektől eltérően a zöld-fehér tanítványok
teljesítménye nem esett vissza látványosan az európai porond miatti
kettős terhelés hatására, ha a védekezésünk stabilabb, előrébb állhatnánk a honi tabellán. A Fehérvári úti csapat tagjai január 10-én
találkoznak, az első edzést ekkor vezényli majd Kis Károly.
A zöld-fehérek a felkészülés során ismét Törökországba készülnek, és az egy hét alatt ismét neves riválisokkal mérkőznének. „Az
Európa Liga selejtezőjében remekül kamatoztattuk a külföldi túrán
szerzett tapasztalatokat” – tette hozzá a tréner. Ami az átigazolásokat illeti, a zöld-fehérek nem terveznek nagy változásokat, bár több
játékos után is komoly érdeklődés mutatkozik. Konkrétum a távozókkal kapcsolatban még nincs, de ha páran mégis máshol folytatják pályafutásukat, az üresedést házon belül pótolnák. Az érkezők
rovatba egy futballista neve kerülhet, a kívánságlistán belső védő
szerepel, ám a személy kilétét egyelőre homály fedi.
Elkészült a tavaszi bajnoki menetrend, amit a Magyar Labdarúgó
Szövetség tett közzé. A sorok közt a legfontosabb, hogy a Debrecen,
a Budapest Honvéd és a Vasas paksi vendégjátékát a Sport Televízió
élőben közvetíti, a záró játéknap MVM Paks–Ferencvárosi TC találkozó sugárzásáról pedig később döntenek az illetékesek.
Faller Gábor

mezőny, kategóriánként kevesebb
nevező csapattal.
Az iparági sporttalálkozókon 38
vállalatcsoport 2189 versenyzője vett
részt. (Asztalitenisz 135 fő, horgász
143, kajak-kenu 132, kispályás labdarúgás döntő 122, sakk 50, sí 501,
teke 180, tenisz 221, természetbarát
491, vitorlázás 214.)
Sok további adat, mint a sportnaptár, a versenykiírások, nevezési
lapok, eredmények megtalálhatók a
www.vitsport.hu honlapon.
gyulai

Informatika
a „felhőben”
Az adattárolási technikák első tárhely-takarékos
megoldása a tömörítés volt. Az informatika fejlődőképességét a tapasztalaton alapuló Moore törvénye
írja le: a processzorok összetettsége másfél évente
megduplázódik. Bár az adattárolók kapacitásnövekedése, tárolási egységköltsége gyorsabb, még sincs
belőle sohasem elegendő. Rengeteg tárolókapacitást
takaríthatunk meg, ha nem az egyes számítógépeken,
hanem egy központi szerveren tároljuk az egyes felhasználói körök számára különböző mértékben nyilvános adatainkat.
Amikor a felhasználók különböző alkalmazásokat
futtatnak, azok tárhelyigénye időről-időre dinamikusan változik. Virtualizációval már nem kell a maximális kapacitásigény kielégítésére tervezni vállalati
rendszerünket.
Amikor ez a megoldás sem lesz már elegendő, akkor kívülről a „felhőből” vásárolhatunk kapacitásokat
akár egy-egy rövid időszakra is, megtakarítva igen
jelentős beruházást, telepítést, karbantartást és felügyeletet.. Az egyik legnagyobb előnye ennek, hogy
egy új üzleti rendszert ki lehet próbálni üzemszerűen
annak fizikai megvásárlása, kiépítése nélkül, töredék
költségen.
A VMware amerikai szoftvercég piacvezetője
(84%) a „felhő” navigációs programrendszereinek.
Összefogva a Cisco-val és az EMC2-tel magas szinten
tesztelt szabványos termékeket vezettek piacra, melyekkel nagy biztonságú rendszereket üzemeltetnek.
A mai rendszerek már olyan sávszélességen működnek, hogy videókat lehet rajta nézni. Ez a technika természetesen egy vállalati rendszeren belül is
alkalmazható. Szolgáltatásain keresztül rendkívül
megkönnyíti az egész felügyeletét még különböző
operációs rendszerek alatt futó alkalmazások esetén
is. Az ingyenes verzió letöltésével ki lehet próbálni,
mielőtt megvásárolnák.
gyulai

