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Villamosnap – 2012

A 19. alkalommal, június 8-án megrendezett Villamosnapon több ezren élvezhették a sokoldalú programok kavalkádját. Kicsiktől a nagyokig mindenki
megtalálhatta a kedvére való időtöltést. Az idei évben már 15 órakor megnyitotta kapuit a mulatság, amelyet az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. cégvezetése a közös munka köszönetnyilvánításának jelképeként indított útjára. A
rendezvényen Hamvas István vezérigazgató köszöntötte a munkavállalókat.

érdeklődők játékos feladatok
segítségével ismerkedhettek
meg a szelektív hulladékgyűjtésnek, az energiatakarékosságnak, a természet
megújításának, az újrahasznosításnak, illetve a szén-dioxid kibocsátás csökkentésének fontosságával.
A színpadi programok a
paksi Szaggató Zenekar fellépésével kezdődtek. A ma-

gyar népdalok után Keleti
Andrea és csapatának táncprodukciója következett. A
résztvevőknek az estebéd
elfogyasztása mellé az Alma
Együttes szolgáltatta a zenét. A koncert alatt a legkisebbek kedvére szólaltak
meg jobbnál jobb gyermekdalok. Este hét órakor Hamvas István vezérigazgató
úr tartotta meg ünnepi köszöntőjét. Ezután a koncertek sora Janicsák Vecával
folytatódott, majd Charlie
hangja zengte be az ASE
Sporttelep területét. Végül
pedig egészen az éjszakába
nyúlóan a Hevesy Happy
Band partyzenekar gondoskodott jó hangulatról.
 Kern Dóra
fotók: Bodajki Ákos, Wollner Pál

Kiállítás a paksi atomerőműről
az ENSZ bécsi hivatalában

fotó: Vincze Bálint

A tavalyi évhez hasonlóan
az egész ASE sporttelepet
elfoglaló rendezvény számtalan szórakozási lehetőséggel várta a vendégeket.
Az idei Villamosnap programjait négy nagy szigetbe
csoportosították a szervezők. A Művészetek szigete, a
Sportsziget és a Gyermekek
szigete sok újdonság mellett
a mindig nagy népszerűségnek örvendő játékokat is
kínálták. Megtalálható volt
többek között az arcfestés,
a trambulin, a kézműves
foglalkozás, az ugrálóvár, a
focibajnokság, a kajak-kenu
tanmedence. Az újdonságot
a „Save our planet” Energiatudatos programcsoport
jelentette, amely napjaink
egyik legmeghatározóbb
témáját, a környezettudatosságot hangsúlyozta. Az

Dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes május 18-án látogatásra érkezett az
atomerőműbe. Az üzemlátogatáson résztvevő delegáció tagja volt Tóth Ferenc országgyűlési képviselő, kormánymegbízott, Potápi
Árpád országgyűlési képviselő, László-Varga
Zsuzsanna, a Tolna Megyei Kormányhivatal
főigazgatója. A vendégek sétát tettek a reaktorcsarnoki és vezénylőtermi látogatófolyosón,
megtekintették a turbinagépházat, majd a hideg és meleg vizes csatornát.

fotó: Bodajki Ákos

Navracsics miniszterelnökhelyettes látogatása

Az ENSZ bécsi központjában fotókiállítással
mutatkozott be a paksi atomerőmű. A központ rotunda fogadócsarnokában 2012.
május 7-én nyíló kiállítás Paks közvetlen
és közvetett környezetének változatos és
gazdag élővilágáról, a paksi atomerőmű
környezetkímélő működéséről és fejlesztési lehetőségeiről adott ismertetést a fotók
által. A Magyar ENSZ Képviselet, a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium és az MVM Csoport
közös kezdeményezésére létrejött tárlat
május 18-ig díszítette az ENSZ központ fogadócsarnokát, és nyújtott ízelítőt az érdeklődőknek a paksi atomerőműről.
Kovács Pál az NFM klíma- és energiaügyért felelős államtitkára elmondta, hogy

Magyarország 2011 szeptembere óta tagja
a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség kormányzó tanácsának, melynek keretén belül
nagy hangsúlyt kell fektetni az ügynökségen dolgozó diplomaták tájékoztatására, és
Magyarország transzparenciájának, a magyar atomenergetikai program átláthatóságának a javítására. Ennek a programnak
a keretén belül került sor egy nagyköveti
látogatásra áprilisban a paksi atomerőműben és Bátaapátiban (a májusi számban hírt
adtunk erről), amely által a bécsi ENSZ hivatalához delegált nagykövetek átfogó képet
kaptak a magyar atomenergetikai programról.
A bécsi kiállítás megrendezése ennek a
programnak volt a folytatása. Mottója így
hangzott: atomenergia – környezet – béke.
A kiállítást Kovács Pál és Denis Flory, a
NAÜ nukleáris biztonságért és védettségért
felelős főigazgató-helyettese nyitotta meg.
A megnyitón tiszteletét tette Yukija Amano,
a NAÜ főigazgatója, aki júniusban hazánkba
látogat; valamint számos, az atomenergiai
alkalmazásában nagy szerepet vállaló állam
nagykövete is.
folytatás a következő oldalon

Kormánybizottság alakul

a paksi atomerőmű-bővítés stratégiai döntéseinek előkészítésére
A Kormány a Paksi Atomerőmű telephelyén létesítendő új atomerőművi blokk (blokkok) megvalósítását a nemzetgazdaság szempontjából kiemelt fontosságú és az energiaellátás biztonsága szempontjából alapvetően szükséges beruházásnak tekinti.
A Kormány azt a célt tűzte ki, hogy előkészíti a paksi telephely új, két blokkból álló bővítését, hogy azok 2020 és 2030 között üzembe lépve hatékonyan hozzájárulhassanak a nemzetgazdaság fenntartható fejlődéséhez. Ennek megvalósításával a magyarországi nukleáris kapacitás további évtizedekre fenntarthatóvá válik, miután a jelenleg működő blokkok 2037-ig
leállításra kerülnek.
A hazai ellátásbiztonság, árstabilitás garantálása atomerőművi blokkok létesítését teszi
szükségessé. A részletes rendszervizsgálatok alapján 2020-2030 között a hazai rendszerbe
2-3000 MW atomerőművi kapacitás beépíthető és kihasználható. A számítások alapján csak
ezzel biztosítható a fogyasztói árak minimalizálása, a világpiaci tüzelőanyag áraktól csekély
mértékben függő fogyasztói árstabilitás. Az atomerőművi blokkok létesítését indokolja a klímavédelmi követelmények által elvárt széndioxid kibocsátás csökkentés is.
Nemzetgazdasági jelentőségére való tekintettel a Kormány úgy döntött, hogy Orbán
Viktor miniszterelnök vezetésével kormánybizottságot állít fel a beruházással kapcsolatos
stratégiai döntések előkészítésére. A bizottság további két tagja Németh Lászlóné nemzeti
fejlesztési miniszter és dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter.
(Kormányszóvivői Iroda, 2012. május 30.)
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folytatás az
előző oldalról

Kiállítás a paksi atomerőműről

A paksi atomerőmű nukleáris
ötpróbája

az ENSZ bécsi hivatalában

A tárlat Vincze Bálint, a paksi atomerőmű grafikusa, tipográfusa képeiből, négy év felvételeiből állt
össze. Természetképeit a Gemenc Zrt., a Kiskunsági
Nemzeti Park és a Duna-Dráva Nemzeti Park, valamint
az atomerőmű területén készítette. A kiállított fotók
hiteles képet adnak az atomerőmű közvetlen és közvetett környezetéről, és egyben tükrözik azt az elkötelezettséget is, amellyel az atomerőmű a környezetvédelem mellett áll.

Laszlóczki Ivetta

Szakmai nap a stresszteszt eredményeiről

A játék 2009-ben indult az atomerőmű szervezésében. Lényege, hogy animációs eszközökkel kell felépíteni egy egyszerűsített atomerőmű-modellt, majd
azokból egy komplett üzemet.
–– Hogyan találtatok rá a játékra?
–– Az atomreaktor működése, a maghasadás a tananyagnak a része, így felkerestük a paksi atomerőmű honlapját. Ott találtunk rá a játékra, ezzel nyertük meg
ezt az utat. Kísérő és felkészítő tanárunkkal, Csonka István tanár úrral, huszonöten érkeztünk. Minden diáktársunk emeltszintű fizikát tanul és fizika fakultációra járunk. Választott érettségi tantárgyunk lesz a fizika – válaszolt kérdésemre
Csaba.
–– Milyennek találtátok az erőmű-látogatást?
–– Voltunk már többféle erőműben, vízi erőműben, kisebben és nagyobban,
de atomerőműben még nem. Érdekes volt, hogy radioaktív anyagokkal dolgoznak, és milyen szigorú biztonsági elvárások és intézkedések vannak. Az erőmű
teljesítménye is óriási az eddig tapasztaltakhoz képest. Nem légszennyező és
semmilyen káros anyag nem szennyezi a környezetet, ami most már nagyon fontos. Varga József (MVM PA Zrt.) kísérőnktől érthető és egyértelmű válaszokat kaptunk a kérdéseinkre – válaszolt Csaba.
Csonka István tanár úr, a szakközépiskola matematika- és fizikatanára kapcsolódott be a beszélgetésbe.
–– Véleménye szerint milyen nagy az érdeklődés a modern fizika után?
–– Az a pár diák, akinek a fizika a kedvence, érdeklődik a modern fizika iránt is,
ők átfogóan szeretnék érteni a fizikát, vagyis ezen belül az atom- és magfizikát is.
–– Önnek hogy tetszett az erőmű-látogatás?
–– Tíz évvel ezelőtt már jártam itt, és ahhoz képest sok újdonságot láttam, tapasztaltam. Modern az erőmű és a berendezések. Nagyon örülök a pozitív változásnak, nagy örömmel töltött el. Nagyon tetszett a kiállítás is. Fontosnak tartom,
hogy az erőmű megkapja az üzemidő-hosszabbítást, ami azt jelenti, hogy az itt
dolgozó emberek értenek a munkájukhoz, szívesen és örömmel dolgoznak itt –
fejezte be gondolatait Csonka tanár úr.

Orbán Ottilia

Bizottsági ülés az erőműben

embereinek, hogy ilyen mutatóssá varázsolták ezt
a kiállítási darabot.
-beri-

fotó: Beregnyei Miklós

fotó: Beregnyei Miklós

A paksi atomerőmű megfelel a tervezési alapjának, hatékonyak az időszakos biztonsági felülvizsgálatok, a fukushimai tapasztalatok alapján feltártuk a biztonság terén még elvégezhető javítási lehetőségeket. Negatív eltérést sehol sem sikerült felfedezni, és nemzetközi összehasonlításban is büszkék lehetünk a vizsgálat eredményeire – összegezhetők a paksi célzott biztonsági
felülvizsgálatról (közismertebben a stresszt tesztről) az Országos Atomenergia Hivatal (OAH)
május elején rendezett szakmai napján elhangzottak. A rendezvényen a biztonsági felülvizsgálat
kereteit, folyamatát és az elért hazai és nemzetközi eredményeket mutatták be.
A Pakson elvégzett felülvizsgálatról dr. Elter József, dr. Katona Tamás és Bana János, a paksi atomerőmű szakemberei tartottak előadást. Ezen többek között elhangzott, hogy a felülvizsgálat három
kulcseseményre terjedt ki, így a villamos betáplálás kérdéskörére, a hőelvezetés lehetőségeinek feltárására és a jelentős radioaktív kibocsátás esetére. A külső természeti események elleni felkészülésről szólva Katona Tamás jelezte, hogy földrengés ellen 1996 óta növelik az erőmű védelmét, így többek között
már korábban megerősítették a reaktorépületeket, de a vizsgálat alapján kiderült, hogy például meg kell
erősíteni a tűzoltólaktanyát, mert az épület kevésbé tud ellenállni egy nagyobb földrengésnek. Szó esett
a talajfolyás ellen megteendő intézkedések fontosságáról is. A földrengés mellett számba vették az esetleges extrém szél, csapadék, hőmérséklet, árvíz, hó stb. bekövetkeztekor teendő intézkedéseket. Elter
József a villamos betáplálási rendszerekkel kapcsolatos vizsgálatokat ismertette, jelezve, hogy szükséges
például új, olyan nagy teljesítményű baleseti dízelgenerátorok beszerzése, amelyek léghűtésesek, valamint növelni kell az ezekhez szükséges, jelenleg 120 órára elegendő tartalék üzemanyag mennyiségét is.
Bana János pedig többek között a balesetelhárítási szervezet működéséről adott tájékoztatást, jelezve,
hogy a jelenlegi védett vezetési ponttal egyenértékű tartalék központ létrehozását kell megvizsgálni, de
ugyancsak vizsgálni kell a kommunikációs rendszerek működésének eszközeit is. Szintén nagyon lényeges, hogy a jelenleg általában egy blokki súlyos baleseti lehetőséggel számoló intézkedési és cselekvési
lehetőségeket kiegészítsék egy esetleges négy blokki balesetre is.
A rendezvényen szóba kerültek a Pakson már korábban elvégzett biztonságnövelő intézkedések is,
így egyebek mellett az, hogy az úgynevezett AGNES projekttel már 1991-ben megkezdődtek az erőmű
biztonságnövelési programjai, melyek azóta rendszeresek és a jövőben is folytatódni fognak.
Rónaky József, az OAH főigazgatója a Célzott biztonsági felülvizsgálat folyamatáról beszélt. Mint többek között elmondta, 2011. március 11-én Japán keleti partjait sújtó rendkívüli erősségű földrengés és
annak következményeként keletkezett szökőár hatására a Fukushima Dai-ichi atomerőműben kialakult
súlyos baleset tanulságait lényegében az összes atomerőművet üzemeltető ország és vállalat értékelte
annak érdekében, hogy meghatározzák azokat a lehetőségeket, amelyekkel az atomerőművek biztonsági
szintjét tovább lehet növelni. Az Európai Unió Tanácsa felkérte a Bizottságot és annak tanácsadó testületét, az európai nukleáris biztonsági hatóságok vezetőiből álló munkacsoportot az Unión belüli atomerőművek átfogó kockázati és biztonsági értékelésére (ún.
stresszteszt). Mivel az erőművek biztonságáért az üzemeltetőket terheli az elsődleges felelősség, az atomerőművek
A múzeum egyik ritkasága
felülvizsgálatát az üzemeltetők hajtották végre. A felülvizsgálati jelentéseket az illetékes nemzeti hatóságok értékelték
és az Európai Bizottságnak elkészítették az adott állam területén működő atomerőművek biztonságáról szóló Hatósági
Jelentést. Ezeket a jelentéseket nemzetközi munkacsoport
vetette független és kölcsönös felülvizsgálat alá. A nukleáris
energia alkalmazásához kapcsolódó szakmai és érdeklődő
társadalmi szervezetekben felmerült az igény, hogy átfogó
képet kapjanak a paksi atomerőmű állapotáról és az európai
Sokan megcsodálják a múzeum előtti szabadtéri
biztonsági felülvizsgálat eredményeiről, ezért került megkiállítás Faun vontatójárművét, viszont kevesen
rendezésre ez a szakmai nap is.
tudják, hogy a járművet a Paksi Atomerőmű VálA rendezvény végén Rónaky József megköszönte az előlalat vásárolta 1977-ben és használatra átadta
az Országos Villamos Távvezeték (OVIT) vállaadóknak és a felülvizsgálatban részt vett minden hazai szaklatnak. Ezzel a vontatóval húzták be a nehézkiembernek a megfeszített egyéves munkáját, úgy összegezve
kötőből a reaktorépületbe a trélerre rakott négy
az elmondottakat, hogy a nukleáris szakma ismét, immár
reaktortartályt. A vontató német és amerikai kosokadszor bizonyította, hogy képes a tapasztalatok feldolgooperációban készült Detroitban, 1976-ban. Soros,
hat hengeres, 19 ezer köbcentis, 485 lóerős dízel
zására és azokat a saját, a nukleáris biztonság javára fordítamotorja van, előválasztó félautomata sebváltóval,
ni. El kellene érni azt, hogy az atomerőművek esetében már
kuplung nélkül. 700 ezer kilométert futott és 300
megvalósultakhoz hasonlóan az egyéb ipari és természeti
ezer üzemórát dolgozott. Első vezetője Radnai János volt (1977-1989), a második és egyben utolsó
kockázatok ellen is megfelelően és arányosan készüljön fel
pedig Honfi József, aki a kiállítás helyére kormáa társadalom. 
nyozta a műtárggyá avanzsált vontatót 2012.

Mayer György
március 1-jén. Köszönet az MVM OVIT Zrt. szak-


Május 15-én a Nukleáris ötpróba első negyedévi eredményei alapján Szalóki Csaba (12. évfolyam), Szalóki Róbert (11. évfolyam), Miskolci Viktor (12.
évfolyam) a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Jendrassik György
Gépipari tagintézmény tanulói és diáktársai nyerték a játékot. Jutalmul erőmű-látogatáson vehettek részt.

fotó: Orbán Ottilia

„Pakson a természetes és az épített környezet teljes
harmóniában megfér egymás mellett. A paksi atomerőmű a legolcsóbban termel villamos energiát, ezen
túl másik nagy előnye, hogy a fosszilis technológiáktól eltérően nem növeli az üvegházhatású gázok
mennyiségét a légkörben. A négy blokk üzeme által
közel annyi oxigént takarítunk meg, mint amennyit
az összes magyarországi erdő termel egy év alatt. Ez
nagyjából az ország egész lakossága által egy teljes
év folyamán belélegzett oxigén mennyiségét jelenti.”
– mondta a megnyitón Kovács Pál.

A Magyar Mérnöki
Kamara
Történeti
Bizottsága (MMK
TB) május 16-án
Pakson, a Látogatóközpontban
ülésezett.
Az
ülés helyszíne
tudatos választás volt, mert a
bizottsági tagok kíváncsiak voltak a márciusban megnyílt Atomenergetikai
Múzeumra. Fejér László, a bizottság elnöke köszöntőjében elmondta, hogy
a mai Magyarországon egymás után zárják be a múzeumokat, ezért külön
öröm számukra, hogy az atomerőmű múzeumot nyitott. A bizottsági ülés
után üzem- és múzeumi látogatás volt a program.
Örömmel adjuk hírül: Sipos László kollégánk május 19-én, a BME dísztermében tartott MMK küldöttgyűlésén átvehette a kamara Zielinski Szilárd-díját. Ujvári Endrét, az atomerőmű ny. osztályvezetőjét az MMK Építési
Tagozata Kardos Andor-díjban részesítette. Gratulálunk! 
-beri-

3

2012. június

Elismerés az Atomerőmű újság
munkatársainak
A Magyar Tudományos, Üzemi és Szaklapok Újságírói
Egyesülete a Nukleáris Újságíró Akadémia rendezvényein
való aktív közreműködésükért és sajtótevékenységükért az Atomerőmű újság két
munkatársát, Gyulai János
és Wollner Pál szerkesztőbizottsági tagokat Nukleáris Újságíró Akadémiai díjjal
tüntette ki. Az elismeréseket
Komornik Ferenc, az egyesület elnöke a május 31-én
tartott közgyűlésen adta át a
díjazottaknak.

Wollner Pál, Komornik Ferenc, Gyulai János

Vendégeink voltak
Kétnapos látogatásra érkezett a paksi atomerőműbe a Bécsbe akkreditált francia ENSZ nagykövetség helyettes vezetője,
Merlin Philippe. Május 23-i és 24-i programjában szerepelt
a Karbantartó Gyakorlóközponttal való ismerkedés, a szimulátor központ megtekintése, és szakmai bejárás a primer és
szekunder körben.

fotók: Bodajki Ákos

Idén tizenegyedik alkalommal, május 11-én került sor az erőmű körüli
TEIT-es települések kisiskolásainak fizikaversenyére. A paksi atomerőmű és
a Pécsi Egyetem együttműködése alapján a térségben tanuló általános iskolás
diákok a 7. és 8. osztályban speciális, nukleáris ismeretekkel kiegészített
tankönyvből sajátíthatják el az izgalmas tudnivalókat.
Az idei megmérettetés annyiban különbözött a korábbi évek gyakorlatától,
hogy vendégcsapatként részt vehetett egy kilencedik évfolyamos hallgatókból
verbuválódott középiskolás társaság is, az Energetikai Szakközépiskola
(ESZI) diákjai.
Az ötlet kitalálói és megvalósítói minden évben számon kérik a diákoktól
a tanultakat. A május 11-én rendezett versenyen nyolc csapat mérte össze
tudását, de sportszerűségi okokból a középiskolás csapatot nem díjaztuk.
A diákok Homokmégyről, Kalocsáról (Belvárosi Iskola, Kertvárosi Iskola,
Nagyasszonyunk Katolikus Intézet), Faddról, Gerjenből és Paksról (II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola, ESZI) érkeztek. Természetesen a felkészítő
tanárok is elkísérték a rangos versenyre a nebulókat. A verseny előtt már házi
feladatot is kaptak a diákok. Ebben össze kellett hasonlítaniuk a nukleáris
és a megújuló forrásokból megvalósítható energiatermelés előnyeit és
hátrányait. A prezentációkat meghallgatva már képet nyerhettünk a diákok
felkészültségéről.
A
mostani
versenynapra
is
izgalmas kérdéscsoportot állított
össze Szűcs József
egyetemi tanár és
asszisztense, Pozsgainé Lukács Erzsébet: nukleáris
totó, rejtvényfejtés,
gyors adatgyűjtés
A győztes csapat tagjai a felkészítő tanárral és a zsűri elnökével
a megújult TLK
tablóiról, fizikai folyamatokra vonatkozó becslések és számítások tették próbára a
diákok tudását. A zsűrinek - Krizsán Árpád (ESZI), Gyarmathy
Katalin, Varga József - nem volt könnyű dolga, mivel jól felkészült
csapatok versenyében kellett eredményt hirdetnie. A legtöbb pontot az ESzI-s csapat gyűjtötte be, de őket nem vehettük egy kalap
alá a kisebbekkel.
Szerencsére most is több pont választotta el az első három helyezett általános iskolai csapatot egymástól, így gyorsan, újabb
villámfordulók beiktatása nélkül hirdethettünk eredményt. A végeredmény: első helyezést ért el a Nagyasszonyunk Katolikus Intézet
csapata; felkészítő tanár: Korsós Lajosné, hallgatók: Tóth-Albert
Tibor, Sipos Gábor János, Kovács Dávid Máté, Csikós Dominik.
Második lett a Homokmégyi Általános Iskola csapata; felkészítő
tanár: Kapitány Erika. A harmadik helyen a Kalocsai Kertvárosi
Általános Iskola hallgatói végeztek, felkészítő tanáruk szintén Kapitány Erika. Minden jelenlévő diák kisebb ajándékban részült,
illetve átvehette a WIN paksi szervezete által biztosított oktatási
anyagokat és reklámtárgyakat. A győztes diákokat és felkészítő tanáraikat díjakkal jutalmazta a részvénytársaság.
Gratulálunk a diákoknak és tanáraiknak!
Varga József

fotó: Lovásziné Anna

fotó: Lovásziné Anna

Újabb fizikaverseny
a TLK-ban

Május 23-án orosz szakszervezeti küldöttség járt a paksi atomerőműben Valerij Kuzmin vezetésével. A vendégek tájékoztatást kaptak az erőműről, majd megtekintették az Atomenergetikai Múzeumot.
BÁ

Legegészségesebb Munkahely lett
az atomerőmű!
A Táplálkozz tudatosan! program és a BioTrend Magazin „Legegészségesebb Munkahely
2011” címmel pályázatot írt ki a Magyarországon működő vállalatok, vállalkozások számára. A pályázat célja olyan jól működő példák bemutatása, melyek hozzájárulnak a munkavállalók egészségének megőrzéséhez, egészségesebb életvitelük kialakításához, ezáltal
mind az egyén, mind a cég eredményességéhez, valamint közzétenni azokat a vállalati
programokat, rendezvényeket, amelyek a dolgozók egészségmegőrzését és jó közérzetét segítik elő.
A felhívásra részvénytársaságunk is benyújtotta
pályázati anyagát, amelyről bővebb tájékoztatást
Stolczenbachné
Nagy
Krisztina humánpolitikai
főosztályvezetőtől kértem.
–– Az atomerőmű menedzsmentje hosszú évek
óta kiemelt figyelmet fordít a munkatársak egészségére, az egészséges életmód
népszerűsítésére.
Igen színvonalas a foglalkozás-egészségügyi ellátásunk,
és egyre több egészségfejlesztő,
egészségmegőrző programot biztosítunk a munkavállalók és családtagjaik számára. A munkatársak egészségének megőrzése
és a megfelelő munkakörnyezet
megteremtése nemcsak a dolgozók, de a vállalatvezetés érdeke
is egyben. A pályázati felhívást
áttekintve úgy gondoltuk, érdemes megméretni magunkat
a nagyvállalatok között. Kíváncsiak voltunk, hogy mennyit ér
a részvénytársaság egészségmegőrző, egészségfejlesztő tevékenysége ebben a versenyben.
–– Milyen területekre tért ki
a pályázati anyag?
–– A pályázatban a szervezeti
adatok (létszám, munkavállalói
összetétel, képzettségi adatok,
foglalkoztatás típusa) mellett
maximum tíz oldal terjedelemben kellett bemutatni azokat a
vállalati rendezvényeket, programokat, juttatásokat, amelyek
a munkavállalók egészségvédelmét, egészségmegőrzését támogatják. Ennek során kitértünk az egészségügyi ellátások,
szolgáltatások
bemutatására,

a lelki egészségvédelemre, az
Egészségközpont működtetésére, egészségnapok szervezésére,
a rekreációs tréningprogramok
ismertetésére, valamint a részvénytársaság által nyújtott egyéb
aktív és passzív pihenési lehetőségek bemutatására.
A pályázatokat elbíráló bizottság részvénytársaságunkat különdíjban részesítette. Úgy gondolom, ez nagyon szép eredmény,
hiszen, ezáltal jogosultak lettünk
a „Legegészségesebb Munkahely 2011 pályázat Különdíj” cím
használatára. Az elnyert díj megerősít bennünket abban, hogy jó
úton járunk, ezért terveink szerint új elemekkel bővítve folytatjuk egészségmegőrző, egészségfejlesztő tevékenységünket.
A pályázat tapasztalatairól
Sélei Annamária, a Táplálkozz
tudatosan! program ügyvezető
igazgatója, a bíráló bizottság tagja
a következőket mondta:
–– A pályázatra jelentkező
munkahelyek egészségfejlesztési
programjait, törekvéseit és gyakorlatait szakmai bíráló bizottság vizsgálta, majd értékelte az

egyes munkahelyi
egészségfejlesztési
modelleket, valamint a szervezet
egészségpolitikáját.
Sokféle módja van
a munkatársak testi-lelki egészségével
való munkáltatói
törődésnek, ami a
pályázat során is
bebizonyosodot t.
A vállalati gyakorlatok leginkább az
egészséges táplálkozás és a sport
köré szerveződnek. Népszerűek
a csapatépítéssel kombinált
egészséges alapanyagokból történő főzések, és az üzemi konyhák étlapjának egészséges, diétás menükkel történő bővítése.
Ugyanakkor tagadhatatlan, hogy
több céget csupán a táppénzes
napok számának csökkentése, a
költséghatékonyság inspirált az
egészségmegőrző programok elindítására, miként olyan vállalatra is van példa, amelyik csak
a rákos megbetegedések megjelenésekor jött rá, hogy nem
kerülheti ki a dolgozók egészségével való foglalkozás kötelezettségét. Tapasztalatként elmondható, hogy a lelki egészség, a
stressz-kezelés jelentőségét csak
mostanában kezdik felismerni
a cégvezetők, és kérik szakemberek segítségét ebben a fontos
témában. Szerencsére léteznek
olyan vállalatok – és ide tartozik
az atomerőmű is – amelyeknél
a különböző stresszoldó foglalkozások, például szobakerékpár,
gerincnyújtó pad biztosítása is
részét képezi a céges kultúrának.

László A. Zoltánné
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Atomerőművi minősített oktatók
továbbképzése

Az idei évben, május 17-18. között került sor az
atomerőművi minősített oktatók továbbképzésére. Helyszíne a Szegedi Tudományegyetem
volt. Oktató kollégáink fokozott figyelemmel
várták a szakmai előadásokat, hiszen a kimagasló hallgatói létszám (közel 30 ezer fő) mellett, az egyetemen folyó oktató-kutató munka
az intézményt a hazai és a nemzetközi felsőoktatás elitjébe emeli. Prof. dr. Rácz Béla általános
és stratégiai rektorhelyettes nyitó előadásában,
a tudományegyetem eddig elért eredményei
mellett, a képzések és alkalmazott kutatások
sokszínűségére, valamint komplexitására hív-

ta fel a csoport tagjainak a figyelmét. Prof. dr.
Szabó Gábor akadémikus, rektor prezentációja
során tapinthatóvá vált, hogy az általa alkalmazott előadásmód stílusjegyei (pl. nyelvezet,
dinamika, interaktivitás), hogyan teszik még
élvezetesebbé egy önmagában is érdekes témáról, az egyetem lézerfizikai kutatásairól
szóló előadást. Egy-egy ilyen különlegesen jó
előadás meghallgatása hozzásegíti az atomerőművi oktatókat ahhoz, hogy átvegyenek a
saját tevékenységükhöz, előadásaik színvonalának növelésére, a figyelem folyamatos fenntartására szolgáló gyakorlati és módszertani
eszközöket. Dr. Kovács Kornél tanszékvezető
egyetemi tanár a bioenergia-biogáz előállítás
technológiájáról és az energetikában betöltött
szerepéről szólt. Számunkra az előadásának
legfontosabb tanulsága az volt, hogy tudományos megalapozottság nélkül nem lenne
szabad sem laikus, sem szakmai, sem politikai

véleményt alkotni egyik energiaforrás felhasználási lehetőségeiről vagy annak előnyeiről és
káros következményeiről. Dr. Gyimóthy Tibor
tanszékvezető egyetemi tanár előadásában a
szoftverek minőségbiztosításával, a szoftverek
„öregedésének” problematikájával foglalkozott. Dr. Vilmányi Márton a Gazdaságtudományi Kar dékánja a gazdasági élet új kihívásaira
választ adó képzési paletta kialakításáról és a
kar innovatív fejlesztéseiről tartott előadást.
Dr. Hetesi Erzsébet az Üzleti Tudományok Intézet vezetője a dolgozói elégedettség, lojalitás
mérésének módszertanáról és a kapott eredmények vállalatvezetési gyakorlatba történő
visszacsatolásának fontosságáról beszélt. Dr.
Kürtösi Zsófia egyetemi docens előadása pedig
a hallgatói vélemények feldolgozásáról, valamint a végzett hallgatók pályakezdési éveinek
nyomon követéséről és a munkáltatókkal kialakított munkakapcsolatokról szólt.

Az Informatika Történeti Múzeum gyűjteményének meglátogatásával a csoport áttekinthette a számítástechnika és a telekommunikáció szinte teljes fejlődéstörténetét, a múlt
század 20-as éveitől napjainkig használt eszközökön keresztül. A 82 éves tudós tárlatvezető,
dr. Muszka Dániel és kollégái által bemutatott
kiállítás egyedülálló élményt nyújtott.
A szakmai programok mellett természetesen mód volt egy kellemes esti belvárosi sétára,
finom borok ízlelgetésére és kötetlen beszélgetésekre a Szegedi Borfesztivál program helyszínén. BR

Baleset-elhárítási gyakorlatok az atomerőműben
Május 3-án délelőtt az atomerőmű Baleset-elhárítási Szervezete (BESZ) gyakorlatot tartott, melynek
kiinduló eseménye egy feltételezett veszélyes vegyi
anyaggal történt baleset volt. Az ügyeletes mérnök,
az érintett szakterületek készenlétesei, valamint
az Atomerőmű Létesítményi Tűzoltóság (ATŰ)
állománya az előírt veszély-elhárítási feladatokat
begyakorló jelleggel végezte. Kiemelt figyelmet
fordítottak a rendelkezésre álló eszközök megfelelőségének vizsgálatára, a kommunikációra, az
együttműködés gyakorlására. Tervezett módon

egy – a szimulált eseményben megsérült – személy
mentése is részét képezte a feladatoknak. A gyakorlás további céljaként a központi (9-es számú)
irodaépületben az akusztikus riasztó és tájékoztató
rendszer használatát (riasztási üzenet kiadását és
elzárkózás elrendelését) is kipróbálták. A veszélyes
anyag káros hatásai ellen bevezetett védőintézkedést félóra időtartamban az épületben tartózkodók
sikeresen teljesítették.
A soron következő, úgynevezett törzsvezetési
gyakorlat május 17-én volt. Ezen a szimulált ve-

szélyhelyzet-kezelési feladatokat a Védett Vezetési
Pontról (VVP) irányították. Az erőmű irányító központja, a Szimulátor Központ és a BESZ szakterületi készenlétesei mellett külső együttműködők,
megfigyelők is részesei voltak az eseményeknek. A
súlyos baleseti szituációban az üzemviteli szervezet
és az ATŰ a feltételezett körülményeket figyelembe
véve valósan teljesítve gyakorolta feladatait. A jóváhagyott forgatókönyv szerint radioaktív anyagok
kerültek a környezetbe, ami lakossági védőintézkedések tervezését tette szükségessé. Az Országos

Atomenergiáról mindenkinek

Sikeres három évtized

A konferenciára regisztrálók száma magas
volt: közel 200, zömében középiskolás diák,
valamint tanárok érdeklődtek a téma iránt.
A konferencia előtt és a szünetben a Magyar
Nukleáris Társaság „Fiatalok a Nukleáris
Energetikáért” (FINE) szakcsoportja tartott műszeres bemutatót, és a fesztiválokon
megszokott totókkal igyekezett a résztvevő középiskolások figyelmét felébreszteni.
A diákok kommunikatívak és érdeklődőek
voltak, így szinte az összes ajándéktárgyat
kiosztották.
A konferencián a következő előadások
hangzottak el:
Bank Klára (PTE Földrajzi Intézet): A
21. század energiaforrásai. Az előadásban
bemutatásra kerültek a jelenlegi energiaforrások felhasználásának arányai és azok
elképzelhető alakulása a század második felére, valamint az egyes források tartalékai és
az energiaigény várható alakulása.
Lázár János (OAH): Sugárzó Környezetünk. Az előadásban röviden bemutatásra
kerültek az emberek által észlelt sugárzási
formák (fény, hő), majd a különböző bom-

lási folyamatok során keletkező radioaktív
sugárzási formák (alfa, béta, gamma és
neutron). Az előadó külön elemezte a természetes és mesterséges radioaktív sugárzások
forrásait, valamint a radioaktivitás élettani
hatásait.
Hullán Szabolcs (OAH): Atomerőművek biztonsága. Az előadásban bemutatásra
kerültek országunk nukleáris intézményei
és hulladéktárolói, a biztonsági filozófia és
megvalósítás alapelemei valamint a hatóság
szerepe a biztonság ellenőrzésében, szabályozásában.
Nős Bálint (RHK): A radioaktív hulladékokról. Az előadó három természeti példán keresztül (az Oklo-i természetes reaktor,
a Vasa hadihajó kiemelése és a Cigar Lake
közelében található urán lelőhely) mutatta
be, hogy a nagy aktivitású és nagy felezési
idejű radioaktív anyagok végső elhelyezése ugyan emberfeletti feladatnak tűnik, de
semmiképp természetfelettinek. Mindezt a
példák tanulságaival magyarázta el.
Rónaky József (OAH): Fukushima és tanulságai. Az előadó bemutatta a fukushimai

fotó: Kiss Júlia

Ismeretterjesztő konferencia Pécsett

2012. május 24-én Pécsett közös ismeretterjesztő konferenciát tartott az Országos Atomenergia-hivatal, a TIT Stúdió Egyesület és a Pécsi Tudomány Egyetem. Immár 10-ik alkalommal került sor regionális ismeretterjesztésre, melynek keretén belül a hazai nukleáris
ipar képviselői mutatták be munkájuk érdekességeit.

Atomenergia-hivatal, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar Honvédség szakértői a VVP-n figyelték meg az eseményeket.
A gyakorlatokat a helyszíni értékeléseik alapján
megfelelőnek minősítették. A részleteket tartalmazó észrevételeiket az együttműködők és a megfigyelők is összesítik. Ezek alapján a hiányosságok
felszámolására intézkedési tervet határoznak meg.
Ezúton is köszönjük a gyakorlatok
előkészítésében és sikeres lebonyolításában
résztvevők együttműködését!

Baleset-elhárítás

erőmű reaktortípusait, a földrengés és a szökőár pusztítását Japán szerte, az események
lezajlását az egyes blokkokon illetve a fűtőelemek pihentető medencéjében, a sugárzási
helyzet alakulását Japán és világszerte, valamint a helyreállítás folyamatait. Az előadó
kitért a nukleáris katasztrófa európai következményeire: a reaktorok Célzott biztonsági
felülvizsgálataira.
Sükösd Csaba (BME Nukleáris Technikai Intézet): Atomenergia a 21. században.
Az előadásban a Nukleáris Technikai Intézet munkatársa feltette a kérdést: Szüksége
van-e az országnak továbbra is 2000 MW
teljesítményre az atomerőmű leállítása után?
Amennyiben igen a válasz, akkor erre jelentős mennyiségű pénzt kell fordítani. Rövid
számítás után kiderül, hogy a híresztelések
ellenére Paks II. nem is olyan drága, ugyanis
megújuló energiaforrásokkal való helyettesítése akár hatszoros árba is kerülhetne. Az
előadásban elhangzott még, hogy a szakemberek utánpótlása kiemelten fontos feladat.

Patriskov Gábor

Sorozatunk az 1. blokk fizikai indítását és az országos hálózatra kapcsolását megelőző munkák
néhány pillanatát idézi fel, ezzel tisztelegve elődeink teljesítménye előtt. Az 1. blokk indításának
évében – 1982-ben – hat ügyeletes mérnök volt
az erőműben, közülük kettőt mutat be Hazafi József újságíró.

„Mesélik, hogy Pakson az ügyeletes mérnökök
mindenható emberek. Ezt nem az ügyeletes
mérnökök hiszik. Mások. Egy történet: A vasútállomáson leszállt a vonatról egy angol hölgy.
Bajára igyekezett. Rossz vonatra szállt. A vasutasok tanakodtak. Majd az ügyeletes mérnökök,
mondták. Egy perc múlva csengett a telefon a
blokkvezénylőben. Végül az angol hölgy Szekszárdra került, a Gemenc-szállóba. A fiúk jóvoltából.” (TN.1982.247.sz.3.p.)

Beri
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XXXVII. Sugárvédelmi
Továbbképző Tanfolyam
Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoportja 2012. április 24-26. között
rendezte meg a XXXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyamot. A rendezvényen, közel 160,
köztük 32 paksi szakember vett részt. A továbbképzésen az erőművet több szervezet is képviselte, így a metrológiai, a vegyészeti és a sugárvédelmi szervezetektől érkeztek kollégák.
Az elnöki megnyitó és tájékoztató után a paksi atomerőművel kapcsolatban hangzottak el előadások. Kollégáink bemutatták az új radioaktív
hulladékminősítő rendszert, a Sugárfizikai Laboratóriumban bevezetett sugárbiztonságot növelő
intézkedéseket, valamint a radiokarbon meghatározásról és a légnemű kibocsátás mérési módszeréről
hallhattak előadást a résztvevők.
A tanfolyamon elhangzott előadások a sugárvédelem számos területét érintették, az orvosi alkalmazások, az atomerőművi üzemeltetés sugárvédelmi kérdései, a méréstechnikai fejlesztések, újszerű
eljárások, a radioaktív hulladéktárolók engedélyezési eljárása, mindezek szabályozási kérdései, valamint a sugárvédelmi képzések, oktatások kerültek
bemutatásra a három nap során.
A szervezők a záró napon külön szekciót szenteltek a nukleáris létesítmények, a nukleáris és más
radioaktív anyagok, valamint a radioaktív anyag
szállítás fizikai védelméről szóló, 2011-ben hatályba
lépett rendelet előírásainak bemutatására, a követelmények ismertetésére. A szekcióban az OAH ÁNI
munkatársai tartottak előadásokat.
A tanfolyam jó áttekintést adott számos gyakorlati témáról, kutatási irányról, de lehetőség nyílt a
sugárvédelem egy-két alapvető kérdéséről is tapasztalatot cserélni.
A sugárvédelmi továbbképzésen ünnepelte az
ELFT Sugárvédelmi Szakcsoportja a megalakításának 50. évfordulóját. 1961 végén fogalmazódott
meg az egészségügyi és kutatási területen sugárvédelemmel foglalkozó szakemberekben egy olyan
fórumnak az igénye, ahol a mindennapi munkájuk
során szerzett ismereteiket, kutatási eredményeiket
megvitathatják, tapasztalatot cserélhetnek. 1962.
március 26-án tartotta meg a szakcsoport az alakuló ülését.
Bujtás Tibort a Sugárvédelmi Szakcsoport elnökét kérdezem a szakcsoportban folyó munkáról:
–– Hogyan tudnád összegezni az elmúlt éveket?
–– Az elmúlt 50 évet nehéz lenne néhány mondatban összesűríteni, de a főbb tevékenységeket,
eseményeket megpróbálom megemlíteni.

Az ELFT Sugárvédelmi Szakcsoportja alapító
tagja lett az 1966-ban alakuló Nemzetközi Sugárvédelmi Társulatnak, az IRPA-nak (International
Radiation Protection Association). A szakcsoport
azóta is számos európai, illetve regionális IRPA
kongresszus szervezője volt.
Már 37-dik alkalommal rendezte meg a szakcsoport a Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam sorozatot, amelynek célja a sugárvédelmi szakemberek
rendszeres továbbképzése, a sugárvédelmi kutatásban és alkalmazásban elért hazai eredmények
felmérése, bemutatása és a személyes és szakmai
kapcsolatok, együttműködések létrejöttének elősegítése. Emellett minden év végén évzáró klubestet
is tartunk, amelyen általában egy-egy tudományos
előadással és a résztvevők kötetlen beszélgetéssel
zárják az évet.
A szakcsoport tagsága a Hírsugárból, az elektronikusan megküldött Sugárvédelmi Hírekből értesül
az aktuális sugárvédelmi eseményekről, valamint a
2008-ban elindított Sugárvédelem on-line folyóiratból ismertheti meg a kutatások eredményeit.
Az alapító tagok közül három tagtársunkat a
hajdúszoboszlói továbbképzésen is köszönthettük,
hiszen ma is meghatározó résztvevői a hazai sugárvédelemben végzett szakmai munkának. Andrási
Andor, Deme Sándor és Fehér István is alapítója,
és azóta is aktív résztvevője a szakcsoport életének.
Az elmúlt 50 év eredményesnek tekinthető, hiszen a Sugárvédelmi Szakcsoport az egyik legnagyobb létszámú és legaktívabban működő szakcsoportja az Eötvös Loránd Fizikai Társulatnak.
–– Milyen feladatokat, terveket szeretnétek
megvalósítani a közeljövőben?
–– 2010-ben egy hiánypótló könyv kiadására került sor. Számos sugárvédelmi szakember gondozásában, tollából megjelent a Sugárvédelem című
könyv. Két év után új kiadásban gondolkodunk,
amelyhez szeretnénk elvégezni a könyv felülvizsgálatát.
Folyamatosan szeretnénk megjelentetni az
on-line folyóiratunban tanulmányokat, szakcikkeket, amelyhez gyakorlati szakemberektől, kutatóktól, oktatóktól és hallgatóktól várjuk tudományos
munkáik beküldését.
Bár az elmúlt 50 évről beszéltünk, mindig fontos
a megújulás, ezért szívesen látjuk tagjaink között
a frissen végzett, sugárvédelmi területen dolgozó
szakembereket. Így több generáció együttműködésével, a tapasztalatok átadásával folytatódhat a közös munka.

Antus Andrea

A jövő kopogtat

fotó: Beregnyei Miklós

Renexpo címmel, hatodik alkalommal rendezték meg Budapesten június 10-12. között a
megújuló energiáról és az energiahatékonyságról szóló kiállítást és konferenciát.
A kiállításon külön standon mutatkozott be
az MVM Zrt. család, az energiaellátás biztonságát kommunikálva a kiállítást megtekintők felé.
Ugyanis a nem túl népes – de lelkes – kiállítók
törekvései ellenére a megújuló energiaforrások
elég nagy bizonytalanságot jelentenek, hiszen
önkéntelenül arra gondol az érdeklődő, hogy mi van,
ha nem süt a nap, nem fúj a szél és a mezőgazdaságot egy esetleges nagy aszály sújtja? Ezt a bizonytalanságérzést csak erősíti „Magyarország Megújuló
Energia Hasznosítási Cselekvési Terve”, amely szerint
2020-ra 14,65% lesz a megújuló energiák részaránya
az összes energiafelhasználás tekintetében.

Sokan megálltak annál a kísérleti hibridautónál,
amely egy feltöltéssel (akkumulátor + 46 liter benzin)
1500 km-t képes megtenni. Valóban kopogtat a jövő,
csak elég gyámoltalanul, jó lenne egy határozottabb
jövőképi kontúr.

-Beri-

Szakmai tanulmányúton
Japánban
Alig több mint egy évvel a pusztító katasztrófa után, Fukushima környékére szervezett tanulmányutat a Társadalmi Ellenőrző, Információs
és Településfejlesztési Társulás (TEIT). A paksi atomerőmű szakembereivel kiegészült delegáció a katasztrófahelyzetek kezelésével, tanulságaival ismerkedett Japánban.
Alapszabályában rögzítette, az atomerőművel kötött szerződésében
vállalta a TEIT, hogy ismereteit nemzetközi színtéren gyarapítva végzi
lakossági tájékoztató munkáját. Mint a szervezet elnöke, Török Ferenc
elmondta, a 2011 márciusában történt, atomerőműveket is sújtó természeti katasztrófa egyértelművé tette, hogy idén Japánt választják úti célul. A küldöttség indulása előtt néhány nappal leállították a szigetország
még működő utolsó atomreaktorát is, így a településvezetők, erőműves
szakemberek arról is képet kaphattak, hogy ez milyen hatást gyakorolt
a japánok életére.
Erről legrészletesebben Magyarország Japánba delegált nagykövete,
dr. Szerdahelyi István beszélt a magyar delegációval történt konzultációja során. Miként elmondta, energiatakarékossági programot vezettek
be az atomerőművek kiesése miatt. A korlátozások a lakosságot érintik.
Kiemelte, hogy a japán gazdaság nem nélkülözheti az olcsó és környezetbarát atomenergiát – még ha a lakosságnak fenntartásai vannak is
azzal szemben –, így a stressztesztek és biztonságnövelő intézkedések
elvégzése után napirendre kerül a leállított atomerőművek újraindítása.
– Az energiaár, a gazdaság szükségletei olyan tényezők, amelyek befolyásolni fogják a közvéleményt is – húzta alá.
A magyar küldöttség a japán Gazdasági, Kereskedelmi és Ipari Minisztériumhoz tartozó NISA-ban (Nuclear and Industrial Safety Agency)
arról kapott részletes tájékoztatást, hogy a történtek fényében hogyan
változik a nukleáris biztonsági intézményrendszer és eljárásrend. A lakosság katasztrófahelyzetekre történő gyakorlati felkészítését Tokió egy
életvédelmi központjában ismerték meg a Paks környéki településvezetők, akik szimulált földrengést is átéltek.

A TEIT tagtelepülések vezetői és a velük utazó szakemberek ellátogattak a földrengés és cunami sújtotta térségbe. Itt Minamisoma város
polgármesterétől kaptak részletes tájékoztatást arról, hogy hogyan zajlott a lakosság mentése, kitelepítése, az újjáépítés és visszatelepítés. A
magyar küldöttség tagjai az érkezésük előtt néhány héttel megnyitott
zónában saját szemükkel is láthatták a természet erejének pusztító hatását. A város közel ezer halottjára főhajtással emlékeztek, s virágokat
helyeztek el a szökőár által letarolt városrészben, az óceán partján.
A TEIT delegációja Hirosimába is elutazott, hogy a tavalyi természeti
katasztrófa áldozatai mellett, a 67 évvel ezelőtti atombomba támadás
halottainak emléke előtt is tisztelegjenek.
A TEIT vezetői a társulás történetének legtanulságosabb szakmai kirándulásának nevezték a japán tanulmányutat. Mint Gáncs István, a TEIT
társelnöke, Tengelic polgármestere mondta, a településvezetők egyben
védelmi bizottsági vezetők is, ezért hasznos volt, hogy első kézből kaptak információt arról, hogy mindez miként zajlott Japánban. Hozzátette,
a látottak tükrében fontosnak tartja, hogy Paks környékén sor kerüljön
egy katasztrófavédelmi gyakorlatra, amelybe a lakosságot is bevonják.
– Láttuk, hogy milyen feladatok hárulnak a védelmi vezetőkre, hogyan reagáltak a nem várt események bekövetkezésére, hogyan számolták fel azok következményeit. Az atomenergiára továbbra is számítanak, de használata során a mostani tapasztalatokat leszűrve a
nagyobb biztonságra törekszenek – összegezte Török Ferenc elnök, Kalocsa polgármestere.

Vida Tünde
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Közmeghallgatás a biztonsági
övezet változásáról

Közgyűlést tartott az ASE
Május 21-én megtartotta éves közgyűlését az Atomerőmű Sportegyesület. Az esemény Kováts Balázs bevezető szavaival kezdődött, majd Kovács Antal ismertette az elmúlt év történéseit. Örömteli hír, hogy az egyesületnek immár több mint 1200 tagja van, ami egy ekkora városban igen
kiemelkedőnek számít. Ezt követően bemutatást adtak a szakosztályok elmúlt éves teljesítményéről, eredményeiről és helyzetéről.
Elsőként a szabadidő szakosztály került sorra, akikkel kapcsolatban a több mint 700 fős
taglétszám elismerő morajt
váltott ki a közönség soraiban.
A kosárcsapat elmúlt éves teljesítménye – a csapatépítés stádiumában, valamint egy edzőváltást követően – elfogadható
volt, főleg annak tükrében, hogy
a gárda tele van felnőtt és után-

felkérést, ők pedig el is vállalták
a feladatot. Vélhetően egyiküket
sem kell senkinek bemutatni,
hiszen Leber Ferenc a reaktor
osztály vezetője, és egyben Paks
alpolgármestere, míg Kópis
Endre elismert vállalkozó.
Díjátadóra is sor került a
közgyűlés során, amelynek keretében kiosztották az „ASE
örökös tagja” és az „ASE Örökös

Csom István

Nagy István

Mészáros Zalán

pótlás válogatott játékosokkal,
akik a jövő meghatározó csapatát alkothatják majd. A cselgáncsozóknál természetesen a két
olimpiai résztvevő, Bor Barna
és Csoknyai László részesült
a legtöbb dicséretben, ők idén
nyáron Londonban képviselhetik majd hazánkat, azon belül
pedig Paks városát. A kajak-kenu szakosztály versenyzői szintén remek eredményeket értek
el, ráadásul itt tervben van egy
komolyabb infrastrukturális fejlesztés is, mégpedig a csónakházzal szemközti öböl kiépítése, főképp a rohamosan fejlődő
sárkányhajózó közösség miatt.
Sakkban mindegyik csapatunk
dobogós helyen végzett, és a
nemzetközi sikerek sem maradtak el. Labdarúgásban több
utánpótlás csapat átkerült a
PFC kötelékébe, ennek ellenére
maradt több korosztály az ASE

latban mindent szabályosnak
talált, majd ismét dr. Kovács Antal kapott szót. Az elnök kifejtette, hogy az elmúlt évben minden
rendben volt az ASE pénzügyeivel kapcsolatban, ami többek
között a sikeresen elnyert TAO-s
forrásoknak köszönhető. Az idei
évvel kapcsolatban annyit tudhattunk meg, hogy kurtítottak
kicsit a büdzsén, mégpedig 15
százalékkal, ám a korábbi évek
kiváló gazdálkodásának köszönhetően ezt a szakosztályok nem
fogják megérezni, ugyanannyi
forrás áll majd rendelkezésükre,
mint korábban.
Következő napirendi pontként a személyi változásokról
volt szó, Süli János és Osváth
Péter ugyanis lemondott a tisztségéről, így a helyükre új embereket kellett kinevezni. A két
pozíció betöltésére végül Leber
Ferenc és Kópis Endre kapott

Bajnoka” címet is. Örökös taggá választották az olimpiai bajnok, nagymester sakkozó Csom
Istvánt, valamint a szabadidő
szakosztály korábbi vezetőjét,
Nagy Istvánt, az „ASE Örökös
Bajnoka” címmel pedig Mészáros Zalánt, a kosárcsapat korábbi kivájó irányítóját díjazta az
egyesület. Mindhárom ünnepelt
remek beszéddel köszönte meg
az elismerést.
Végezetül szó esett az
ASE-kártyákról is. Ezzel a projekttel kapcsolatban dr. Kovács
Antal elmondta, hogy minden a
tervek szerinte alakul, mindös�sze a költséghatékonyság miatt
készülnek el pár héttel később a
kártyák a tervezettnél. Emellett
elhangzott, hogy folyamatosan
kutatják az újabb, ASE-kártyával elérhető akciók lehetőségét.

Winter Gábor

fotó: Winter Gábor

színeiben, amelyek főképp különböző tornákon vesznek részt.
Végezetül a női kosárlabda is
sorra került, az itt folyó utánpótlás nevelésről elismerő szavakkal szólt dr. Kovács Antal.
A beszámolót követően a
gazdasági vonalra terelődött a
szó. Elsőként a megbízott könyvvizsgáló mondta el, hogy az elmúlt évi gazdálkodással kapcso-

NJSZT HÍREK
Éves közgyűlését tartotta a Neumann
János Számítógép-tudományi Társaság május 17-én Budapesten, a Gellért
szálló Gobelin termében.
Az 1968-ban alapított társaság mintegy
2300 egyéni tagot és 100 jogi tagot számlál. 21 szakmai, 15 területi, illetve 5 városi
szervezete van. A társaság célja, hogy intézményektől független szakmai fórumként segítse:
• az informatika alkalmazását, fejlesztését, az eredmények elterjesztését, a
szakma presztízsének, színvonalának
és etikájának megőrzését, illetve emelését,
• az informatikai szakemberek tájékoztatását és tapasztalatcseréjét, az infor-

•

•
•

•

matikai kultúra terjesztését, az informatikai oktatást,
az informatikával hivatásszerűen foglalkozók, illetve az informatikai eszközöket és módszereket más szakterületen alkalmazók véleményének és
szakmai érdekeinek érvényre jutását,
a széles körű részvételt a nemzetközi
szakmai közéletben.
Közhasznú szervezetként működik:
Szakmai közéleti munkára ad lehetőséget. Kutatási, fejlesztési, oktatási és
továbbképzési programokat véleményez, és részt vállal kidolgozásukban.
Állami szervek, gazdálkodó szervezetek, társadalmi szervezetek felkérésére, megbízására vagy tagjainak
kezdeményezésére állást foglal fontos
szakmai és az informatikával kapcsolatos társadalmi kérdésekben,

•

•

•
•

Az Országos Atomenergia-hivatal (OAH) közmeghallgatást tartott 2012. május 10-én Pakson, a Polgármesteri Hivatal nagytermében. A közmeghallgatást
a paksi atomerőmű és a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója 3 km-es biztonsági övezetének felülvizsgálatával kapcsolatban tartották az érintett ingatlanok
tulajdonosai, az ingatlanokra vonatkozó ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett
jogok jogosultjai, valamint a nyilvánosság számára. A rendezvényen részt vett
a hatósági eljárást lefolytató OAH részéről Fichtinger Gyula főigazgató helyettes és több munkatársa. Az engedélyesek részéről az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt.-t Volent Gábor biztonsági igazgató vezetésével megjelent szakembergárda,
a Radioaktív Hulladék Kezelő (RHK) Kft.-t Nagy Barnabás, a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának telepvezetője és munkatársa képviselte.
A közmeghallgatáson elsőként Fichtinger Gyula, az OAH főigazgató-helyettese adott ismertetést a biztonsági övezetről szóló határozatról. Elmondta, hogy az
1. blokk indulásakor az ipari miniszter IpM 4/1983 rendeletében az atomerőmű főépületének falától számított 3 km távolságban határozta meg a biztonsági övezet
határát. Pakson kívül Dunapataj, Dunaszentbenedek, Uszód községek is érintettek
voltak. Törvényi- és jogszabályi változások tették szükségessé az atomerőmű és a
Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (KKÁT) biztonsági övezeteinek felülvizsgálatát.
Mivel a nyilvántartások szerint az érintettek száma több mint 800 fő, ezért hatósági
eljáráshoz közmeghallgatást kellett tartani.
A nukleáris létesítmény és a radioaktív hulladék tároló biztonsági övezetéről
szóló 256/2011. (XI.24.) kormányrendelet új szabályokat és kritériumokat írt elő. A
biztonsági övezet kettős védelmi feladattal bír. Egyrészt a lakosság védelmét szolgálja: egy esetleges üzemzavari, vagy katasztrófahelyzetben lehetővé teszi a létesítmény kiürítéséhez szükséges eszközök felvonulását és szabad mozgását. Másrészt
a létesítmény közelében nem lehet olyan tevékenységet folytatni, hogy tűz, robbanás vagy vegyi hatások veszélyeztessék a létesítmény nukleáris biztonságát. A
biztonsági övezet határánál folyamatos ott tartózkodás esetén sem lehet nagyobb
a létesítményből szármaszó sugárterhelés 100 µSv/év értéknél – ez a természetes
eredetű sugárterhelés 1/30-ad része. A biztonsági övezeten belül nem létesülhetnek
emberek nagy tömegeit vonzó létesítmények: pl. szórakoztató, rekreációs központok, iskolák. A KKÁT teljes kiépítése esetén a biztonsági övezet határa keleti irányban
megközelíti a Kondor-tavat. Déli irányban pedig magántulajdonban lévő szántóföldek vannak. Az RHK Kft. a biztonsági övezetet kijelölő hatóság felé igazolta, hogy
az övezet határán a sugárterhelés a határértéknek csupán a töredéke. A közmeghallgatáson felmerült szempontok, javaslatok figyelembevételével kell az OAH-nak
meghoznia határozatát a biztonsági övezet határairól. A határozatot az OAH hirdetményben teszi közzé.
Az új (500 méteres) határon belül eső földterületekre az engedélyeseknek két
éven belül meg kell szerezniük a tulajdonosi vagy kezelői jogot. A további ingatlanokra bejegyzett tilalmak, korlátozások törlését az OAH kezdeményezni fogja az arra
illetékes hatóságoknál.
Miután elhangzottak az OAH részéről a hatósági eljárással kapcsolatos ismertetések, valamint az engedélyesek, a paksi atomerőmű és a KKÁT üzemeltetőjének a
biztonsági övezet határaira vonatkozó javaslatai, az érdekeltek tehettek fel kérdéseket. A hozzászólók között Feil József megköszönte a csámpaiak nevében, hogy
településük felszabadul a korlátozások alól. Feil Ferenc megkérdezte, hogy a Paks
környékén elterjedt vaddohány könnyen szálló magja bekerülhet-e a tároló légcsatornájába, ott felaktiválódhat-e, ill. széthordhat-e radioaktív anyagot nagyobb területet veszélyeztetve, mint a biztonsági zóna? Nagy Barnabás válaszában kifejtette,
hogy ha a magok átjárnák a létesítmény szellőzőcsatornáit, és bármeddig tartózkodnának ott egy eldugott szegletben, nem aktiválódhatnak fel, nem hordozhatnak
magukkal radioaktív anyagot, és nem kelhetnek ki ezekből a magokból radioaktív
növények. Ha nagy adag sugárzás éri őket, akkor elvesztik a csírázóképességüket.
Mindemellett a telephelyvezető elmondta, hogy a létesítményt minimum 50 évre
tervezték. Bár a kiégett kazetta nagy aktivitású hulladék, az számos értékes anyagot
tartalmaz, amit megfelelő eljárásokkal ki lehet nyerni. Négy-öt kiégett kazettából
például egy új állítható elő. Addig kell csak tárolni, míg gazdaságosabb lesz a reprocesszálás mint a bányászat, vagy már nem lesz mit bányászni.
gyulai

koncepciókat, tanulmányokat, szakvéleményeket dolgoz ki nyilvántartott
egyesületi szakértők közreműködésével.
Előadásokat, ankétokat, konferenciákat, kongresszusokat, szemináriumokat, szakmai bemutatókat, kiállításokat, tanfolyamokat rendez; szakmai
tanácsadást nyújt, bel- és külföldi
szakmai tanulmányutakat szervez.
Pályázatokat hirdet, díjakat alapít és
adományoz, a célfeladatok elvégzését
jutalmakkal ismeri el; törekszik arra,
hogy a diákokat és a fiatal szakembereket bevonja a szakmai közéletbe.
Terjeszti az informatikai „írástudást”,
az ECDL hazai irányítását végzi.
Jelmondatuk: „Tudás, elkötelezettség,
felelősség – Megőrizni a múlt értékeit,

alkalmazkodni a jelenhez, befolyásolni a jövőt”.
Végre (méltó környezetben) megvalósul Szegeden az Agora központ egy részén
az informatikatörténeti kiállítás. Júliustól
megtekinthető a kiállításra szánt anyag
Budapesten. Az NJSZT rendezi a diákolimpiát, amelyre megpályázták és megnyerték a teljes költséget: ~22 mFt-t.

gyulai
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Térségi kitekintő
A Gastroblues Fesztivál sajtótájékoztatójáról
Gárdai Ádám házigazda köszöntőjével vette kezdetét a
fesztivált megelőző sajtótájékoztató, melyet a július 6-8.
között megrendezésre kerülő
program ismertetése céljából
tartottak a paksi Gastroblues
klubban 2012. június 1-jén.
A támogatók és a sajtó képviselői, továbbá minden bluesbarát
és gasztronómia kedvelőnek
megköszönte a támogatást és a
két évtizede sem lankadó kitartást, majd elmondta, hogy
idén még több koncert és esemény várja az érdeklődőket.
Az idei évben egy 6 db DVD-t és 6 db CD-t, valamint
egy fényképalbumot és egy könyvet tartalmazó exkluzív
csomagot fognak elkészíteni.
A fesztiválhoz kapcsolódó jótékonysági gyűjtésből
befolyt összeget a kárpátaljai Visk település magyar nyelvű óvódájának felújítására ajánlják fel.
A fesztivál kiemelt támogatói Paks város Önkormányzata és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Az atomerőmű a
pénzügyi támogatáson túl reklámfelületek biztosításával
(óriásplakáton, napilapokban stb.) is segíti a rendezvény
lebonyolítását.
Hajdú János, Paks város polgármestere elmondta,
hogy a helyi sajátosságoknak mindig megtartó ereje
van, ilyen a Gastroblues Fesztivál is. Továbbra is meg kell
tartanunk azt a családias, baráti légkört, összetartozást,
ami itt van, mert ilyen Magyarországon sehol sem tudott
kialakulni, ez paksi specialitás.
A Magyar Turizmus Zrt. Dél-dunántúli Régiójának
marketing igazgatója, Hegyi Zsuzsanna kiemelte, hogy
a régió 3 legfontosabb eseménye között tartják számon
a Gastroblues Fesztivált. A 300 helyi termelő közül a legjobbakat hozzák el a fesztivál vasárnapi programjára.
Horváthné Szűcs Marianna, az ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány ügyvezetője gyümölcsö-

ző kapcsolatukról beszélt,
melynek fenntartásáért az
elkövetkező években is mindent megtesznek majd, hiszen az ESZI sportcsarnoka
és kollégiuma a fő helyszíne
a fesztiválnak.
A VTCD Videoton Kompactlemez-gyártó Kft. ügyvezető igazgatója, Baráth
István 19 év eltelte után úgy
gondolja, teljes mértékben
bebizonyosodott, hogy akkoriban jól döntött, és vállalta
a zenei anyagok gyártását.
Dr. Keresztes Pál, a paksi Szentlélek templom plébánosa, elmondta, hogy idén nemcsak szombaton, hanem
vasárnap délelőtt is várják az érdeklődőket a templomi
koncertekre.
Takler Ferenc hozzátette, hogy a bor finom falatok
és zene nélkül önmagában nem elég. Gárdai Györgynek
ebből olyan stabil hármas egységet és kulturális programot sikerült kiépítenie, hogy a borászok megtisztelve
érzik magukat, mikor eljöhetnek Paksra.
Nemes Nagy Péter, a fesztivál zenei szervezője ismertette, hogy az idén 3 főszereplője lesz a fesztiválnak: Ken
Hensley, Glenn Hughes és Rick Wakeman, akik templomi
koncertet is adnak. A magyar blues nagyágyúi is képviseltetik magukat, Ferenczi György, Takáts Tamás és Deák
Bill Gyula, az elszármazott Tommy Katona és Little G
Weevil. A külföldiek közül a Doctor’s Order finn és a Red
Wine Serenaders olasz zenekarokat emelte ki.
Kovács János Venesz-díjas mesterszakács a főzőversenyről beszélt. A jó hangulat miatt neki és szakácskollégáinak nagy örömére szolgál részt venni a zsűriben.
A sort Tiffán Zsolt villányi borász szavai zárták: ez egy
olyan seregszemléje a nemzeti értékeknek, amiket határon túlra is elröpítenek, sőt elviszik hírét akár a tengeren
túlra is. Ez a fesztivál értéket ad és nevel. 

Gyöngyösiné Nyul Petra

Megszépült
tömbbelsők
Az elmúlt néhány évben a paksi lakótelepen a Barátság úttól a Kodály Zoltán
utcáig három tömbbelső újult meg. Az
önkormányzati beruházások 410 millió
forintból valósultak meg.
Három évvel ezelőtt, 2009 őszén kezdődött
a Barátság út – Szabó Erzsébet utca közötti
terület rekonstrukciójával a lakótelep keleti
részének korszerűsítése. A következő év tavaszán már egy teljesen megújult közterület fogadta az ott élőket és a járókelőket, új utcabútorokat
helyeztek ki, a mai kor követelményeinek megfelelő játszóteret, parkolókat alakítottak ki, megújult
a zöldfelület, az aszfalt és a térburkolatok, korszerűsödtek a közművek, modern lámpaoszlopok kerültek a közterekre. 2010 második felében a Szabó Erzsébet és az Újtemplom utca közötti területen
folytatódott a tömbbelső-korszerűsítés. Hasonlóan a fenti területhez itt is felújították a földalatti
közműveket, és egy XXI. századi, korszerű közteret alakítottak ki, ami méltó környezetet nyújt a
sorra szépülő panelépületekhez. A több évtizede változatlan tömbbelsőt az ott élők igényeihez igazították, a kitaposott ösvényekből kiépített utak lettek, parkolók épültek, és hasonlóan a fentebb
felsoroltakhoz faltól-falig megújult a közterület.
A terület nagyságát tekintve a legnagyobb feladat a tavaly augusztusban kezdődött és idén tavasszal végződött, az Újtemplom és a Kodály Zoltán utca közötti terület rekonstrukciója volt, ami
202 millió forintból valósult meg. A kivitelezés itt is a földalatti munkákkal vette kezdetét: megérett
a korszerűsítésre az ivóvíz- és a locsolóvíz-hálózat, a szennyvíz- és csapadékcsatorna. 32 új lámpaoszlop váltotta fel a régi közvilágítást, 6 új parkoló épült. Közel 2300 négyzetméteren építettek ki
térkőburkolatot, mintegy 4000 négyzetméteren füvesítettek, cserjéket, fákat, sövényeket telepítettek. Új játszótéri elemek kerültek ki, pingpongasztalok, ivókút, padok, köztéri szemetesek. A kivitelező – csakúgy, mint az előző beruházásoknál – a DC. Dunakom Kft. volt.

WIN, Makó, egyházi iskolák
2012. május 15-én két WIN (Nők a Nukleáris Energetikában) tag, Turánszki Larisza és a cikk írója, Szucsán Marina előadásokat tartott az
atomenergiáról két makói egyházi iskolában.
Egy makói ismerősön keresztül kapcsolatba léptünk Dominika nővérrel, a
Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium igazgatójával, felajánlottuk az előadások megtartását a tanulók számára. Dominika nővér örült
neki, egyből beleegyezett, sőt rá egy hétre talált nekünk még egy fogadó iskolát (a Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskolát),
mondván, hogy egy óra kedvéért nem ésszerű Makóra utazni.
Így is lett:
két iskolában
jártunk, megtartottuk az
előadásunkat. A tanulók
mindkét iskolában nagy
érdeklődéssel fogadták
az átadott információt az
atomenergiáról és az atomerőműről. Azt
is próbáltuk
érthetően
megmagyarázni, hogy valójában mi történt a fukushimai atomerőműben. Az
előadások előtt
Dominika nővér azzal biztatott minket, hogy nekünk majd nem kell a
gyermekek fegyelmezésével foglalkoznunk, arra ott lesz ő. Az előadások
után elismerően mondta, nem volt szükség a diákok fegyelmezésére, végig
nagy figyelemmel kísérték az előadásokat. Hasonló volt a helyzet a másik iskolában is. A nővér elismerése nagyon jól esett nekünk, mert ezek
szerint sikerült elérnünk a célunkat – a két iskolában közel 140 gyermek
kapott hiteles információt az atomerőművekről. Azt, hogy az elhangzott
információkból sok megmaradt a gyerekfejekben, bizonyítja az előadások
után a gyerekek által többnyire helyesen kitöltött 14 kérdésből álló totó. A
totó kitöltőinek emlékbe jár a WIN emblémával ellátott kis ajándéktárgy.
Dominika nővérről később megtudtuk, hogy fizikatanár, az S. S. N. D.
(School Sisters of Notre Dame) nevű nemzetközi szervezet tagja. Apáca
létére nagyon progresszív gondolkodású, pozitívan vélekedik az atomenergiáról. Elmesélte nekünk, hogy az S. S. N. D. éves találkozót szokott
tartani, 2013-ban Magyarország lesz a rendezvény házigazdája, s a jövő
évi találkozó fő témája a környezetvédelem lesz. Dominika nővér meg van
győződve arról, hogy a környezet megóvására az egyik megoldás az atomenergia. Az is szerepel a tervei között, hogy a találkozó összes résztvevőjét
elhozza Paksra, egyben segítségünket kérte a terve megvalósításához.
Véletlenül tehát (de az is lehet, hogy nem, mert semmi sem véletlen)
két női szervezet tagjai találkoztak Makón. A két szervezet mindenben nagyon különböző, de egy kérdésben teljesen egyetértettünk: az atomenergia
kell az emberiség számára.

Szucsán Marina

II. Dunakömlődi sportnap
Május utolsó szombatján a dunakömlődi sportpályán közel 120 Paks környéki amatőr férfi és női futballista szórakoztatta játékával a nagyérdeműt.
A kispályás mérkőzések reggel 9:00 órától egészen délután 16:00 óráig
4 pályán zajlottak, ahol a férfiak között első helyen a Dunakömlődi Öregfiúk
zártak, míg a női csapatok között Madocsa állíthatta lányait a dobogó legfelső fokára.
A mérkőzéseket bográcsozás követte; szarvasból pörköltet, őzből babgulyást készítettek a jelenlévőknek, így sem a focistáknak, sem a szurkolóiknak nem kellett üres hassal távozniuk. A sportnap a faluházban ért véget,
ahol bárki próbára tehette ping-pong és csocsó ügyességét, valamint sakk
és társasjáték tudását. A lelkes érdeklődőket a rendezők zsíros kenyérrel
és pogácsával vendégelték meg. A rendezők elmondták, akik idén esetleg
kihagyták volna a kellemes hétvégi programot, azok látogassanak el a következő évi sportnapra, hogy a jó hangulatú sportesemény hagyománnyá
válhasson.

Férfi csapatok: Vasárnapi Hóbort (Dunaszentgyörgy); Gyapa;
Madocsai Öregfiúk; Dunakömlődi Öregfiúk; Bulldog Café; Budai-Hanol; Dunakömlődi Ifi. Női csapatok: Dunaszentgyörgyi Galaxy Girl, Gyapai
Amazonok, Madocsa, ASE, Dunakömlődi Emezenek
Férfi helyezések: 1. hely: Dunakömlődi Öregfiúk, 2. hely: Dunakömlődi
Ifi, 3. hely: Budai-Hanol. Női helyezések: 1. hely: Madocsa, 2. hely: ASE, 3.
hely: Dunakömlődi Emezenek. 
Lehmann Katalin
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Térségi kitekintő
Kalocsai térség hírei
Helyi Érték Díjat
kapott a Kalocsa TV

Idén is lesz nyári
táboroztatás Kalocsán

Fotókiállítás a hajósi
Orbán Napokon

A Helyi Televíziók Országos Egyesülete
Zalakaroson rendezte tavaszi közgyűlését,
hagyományosan itt adják át ezt a legnagyobb szakmai elismerést. Idén újdonságként internetes
hírportál kategóriában is lehetett nevezni,
ennek fődíját
nyerte el a Kalocsa TV. Az internetes oldalak
zsűrizésekor a
szerkezetet és
a tartalmat figyelték. Végül az ítészek
döntése alapján, a televíziós internetes
oldalak kategória győztese a Kalocsa
TV internetes híroldala lett. A díj egy
hollóházi porcelán trófea és egy emléklap, illetve az, hogy a jövő évi közgyűlésen ingyen vehet részt a stáb három
tagja.

Június 18-tól július 27-ig felváltva fogadja az általános iskolák – főként alsó tagozatos – diákjait a
három helyi általános iskola. Az első két hétben az
Eperföldi, a második két hétben a Belvárosi, végül
az utolsó két hétben pedig a Kertvárosi iskolában lesz a napközi, melyet az önkormányzat
többek között azért is szorgalmaz, mert szeretne segítséget nyújtani azoknak a családoknak, amelyekben a nyári időszakban, még a
szabadságolások nyárra tervezésével is csak
nehezen tudják megoldani a szülők a gyermekfelügyeletet. A hat hét alatt, amikor a nyári napközi „üzemel” minden nap más és más
tematika szerint foglalkoztatják a gyerekeket a
pedagógusok. A szakszerű felügyelet mellett így hétfőnként kézműves foglalkozásokon vehetnek részt
a diákok, keddenként sportfoglalkozások, szerdánként uszodai programok, csütörtökönként múzeumi
látogatások, péntekenként pedig könyvtári, irodalmi
foglalkozások lesznek.. Ez idő alatt a gyermekek étkeztetését is megoldják az intézmények.

A kalocsai székhelyű Dunatáj Fotókör kiállítása az önkormányzat pincéjében várta a
látogatókat az idei borünnepen. A tematikus
kiállítás természetesen a borászati tevékenység
köré rendeződött. A kiállított képek egy része a
hajósi pincefalu hangulatát adta vissza, de más
borvidékek jellegzetességei is megjelennek a
falakon. Imre Károly, a megyei Közművelődési
Intézet igazgatója megnyitó beszédében az ünnepek egyénre gyakorolt pozitív hatásaira hívta
fel a figyelmet. Véleménye szerint, egy-egy kulturális esemény alkalmas lehet arra, hogy egy
más tudatállapotba kerülve, új fontossági sorrendeket állítsunk fel életünkben. A „kimerevített” hangulatok, enteriőrök, életképek bennünket is megállásra és a környező világról alkotott
képünk újragondolására késztetnek. A megnyitó
ünnepséget a hajósi sváb népdalkör tette közvetlenné és vidámmá, mely esemény végén Hajós
város polgármestere invitálta borkóstolásra az
egybegyűlteket.
Péjó Zoltán

Daróczy virtusúszás beharangozó
Ha az időjárás kedvez nekünk, akkor a
11. Daróczy virtus-úszást rendezhetjük
meg 2012. július 14-én Paks és Kalocsa
között, az extrém teljesítménynek számító 15 fkm távon.

A honlapot aktualizáltam, a szponzoroknak szóló felkéréseket postáztam, az
engedélyeket megkérem, a kíséretet felkérem, az úszósapkákat megvarratom,
a pólókat emblémáztatom, a hirdetményeket kifüggesztem, az úti ellátmányt
beszerzem, a célban várnak bennünket,
a komp üzemel, az energiapótló ebédet
megrendelem, a buszok visszaszállítanak a rajt helyszínére – szóval remélhetőleg minden úgy lesz, ahogy egyszer
már jó volt.
Rajt: a buszpályaudvar irányában
lévő csónakleeresztőről (1530,5 fkm).
Cél: a meszesi Duna-parton (1515,5 fkm).
Nevezni lehet a rajtnál 9-10 óra között.
A benevezett távúszóknak nyújtott
szolgáltatások: rajtszám és úszósapka,
célcsomag szállítás, kísérő csónakok,
bennük ásványvíz és szőlőcukor, az
úszó konvojt orvos és búvárok kísérik, a
célban érkezési fotót készítünk, emblémázott pólót adunk, komppal átkelünk
Gerjenbe, az iskola éttermében egy tál
étel (pörkölt, uborka, kenyér, üdítő), vis�szaszállítás a rajthoz busszal.
A Duna ezen a szakaszon 550-650
méter széles. A folyó sebessége 4-5
km/h, lapos sebességprofilú – a part közelében alig lassúbb, mint a sodorvonalban. A víz hőfoka ebben az időszakban
20-24 °C. További információk a www.
virtus-uszas.extra.hu honlapon. Mindenkit szeretettel várunk.
gyulai

Május 12-én az „Együtt a parlagfű ellen” Alapítvány első ízben
rendezett családi egészségnapot az Atomfitt Centrumban.
Gazdag programokkal várták a szervezők a gyermekeket és
a felnőtteket. A rendezvényen volt allergiaszűrés és vércukorszint-mérés, dietetikus táplálkozási tanácsadás, a kicsiknek
pedig, sok egyéb mellett, kézműves sarok, ugráló vár és bábelőadás. A kertészkedőket kedvezményes virágvásár és növénymustra várta, az ügyes kezű hölgyek pedig a kertbarát egyesület
közreműködésével bepillanthattak a virágkötészet rejtelmeibe.
Volt még mézkóstoltatás, keramikus foglalkozás, valamint egy
biobolt is bemutatkozott.
Sáhi Manuéla elmondta, az alapítvány első alkalommal szervezett ilyen összetett programot, de sikerétől függően hagyományteremtő esemény válhat belőle. Az egészségnap keretében
új akciót is indított az alapítvány egy családi PET-palack gyűjtő verseny keretében. Családonként 50 PET-palack leadásával
a résztvevők sorsoláson vesznek részt, ahol 5 nyomóprés talál
szerencsés gazdára.
A rendezvényen 50 darab lufi reptetésével küldhették el kívánságaikat a résztvevők.
Wollner Pál

Tördelés:
Gergely Judit Etel, Szabó Szabolcs
Szerkesztőség címe:
MVM Paksi Atomerőmű Zrt., Tájékoztató és
Látogatóközpont
7031 Paks, Pf. 71, telefon: 75/507-882,
telefax: 1/355-7280
Internet: www.npp.hu; www.atomeromu.hu

Paksra látogatott

a Budapesti Operettszínházból
Vágó Zsuzsi és Dolhai Attila
2012. augusztus 24-e és 26-a között a bajai
Szentháromság tér egy igazi szuperprodukciónak ad otthont. A Budapesti Operettszínház a Miss Saigon című musicalt mutatja be.
A történet egy több mint 1300 négyzetméteres szabadtéri színpadon, háromszáz fős
szereplőgárda részvételével, gigantikus díszletek között elevenedik majd meg.
2012. május 25-én ebből az alkalomból
látogatott el városunkba két nagyszerű musical színészünk, Vágó Zsuzsi és Dolhai
Attila. A bajai régióban és a környékbeli városokban népszerűsítik az előadást egy kellemes beszélgetés formájában.
Szerelem, háború, önfeláldozás – a darab
egy fiatal amerikai katona, Chris és egy vietnami lány, Kim szerelmének történetét me-

séli el. A két főszereplő 1975-ben találkozik
Saigonban, ám szerelmük elé gátat vet, hogy
a háború végeztével Chris a kivonuló amerikai hadsereg tagjaként hazatérni kényszerül.
Miután évekkel később visszatér, megtudja,
hogy Kimnek a háború után fia született.
A Miss Saigon Giacomo Puccini Madama Butterfly – Pillangóasszony – című operája alapján készült, s azon musicalek közé
tartozik, melyek a lenyűgöző látvány, a különleges - Puccini idézetekkel teli muzsika
és a remek hangzás mellett igazi katartikus
élményt nyújtanak. Christ, az amerikai katonát Dolhai Attila, míg jó barátját, Johnt Feke
Pál alakítja, Kim szerepében Vágó Zsuzsit
láthatjuk.

Orbán Ottilia

fotó: Molnár Gyula
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Erőműves híradások
Munkavállalói fórumok

Karbantartási igazgatóság
Zsoldos Ferenc igazgató 2012. május 8-án
tartott munkavállalói fórumot. Összefoglalójában kitért a társaságcsoport előtt
álló főbb célkitűzésekre, kihívásokra, majd
beszélt a 2012-ben eddig elvégzett feladatokról, elért eredményekről. Részletesen
beszámolt a WANO-partnervizsgálat megállapításairól, majd szólt a következő időszakra várható feladatokról.
A fórum első szakaszában a munka- és tűzvédelmi információkat hallhatták a jelenlévők.
Az egész vállalatra vonatkoztatva május 8-ig
12 munkabaleset történt, s ebből 5 járt keresőképtelenséggel (2011 hasonló időszakában 31
és 5 volt ez a mutató). Az első negyedévben a
WANO munkabaleseti mutatója 0,59 volt, ami
megfelel a célkitűzésnek (<0,6). Rosszabb a
helyzet a területen dolgozó vállalkozások esetében. Náluk ez a mutató 1,11, ennek csökkentése fontos cél, melynek érdekében segíteni kell a
társaságunknál munkát vállaló vállalkozásokat.
A karbantartási igazgatóságon komoly előrelépés történt 2011-hez képest, hiszen a munkabalesetek száma az ötödére, 3-ra csökkent, míg
a keresőképtelenséggel járó esetek száma a negyedére (1). Ami a társaság tűzvédelmi helyzetét illeti: 2012-ben május 8-ig 15 tűzjelzés generálódott, ám tűzeset nem volt az idei évben, s
„nem tűzeset” is mindössze 4 történt az atomerőmű területén. Egyik esemény sem érintette
közvetlenül a karbantartási szervezetet.
Ezt követően Zsoldos Ferenc igazgató vette
át a szót. Összefoglalóját a főjavításokkal kezdte, megemlítve a már mögöttünk hagyott 1.
blokki karbantartási munkálatokat. A reaktoregység közel 32 napig állt, ami a tervezetthez
képest 5 nap és 21 óra időtöbbletet jelent. Ennek fő oka a térfogatkompenzátor-fedél tömörtelensége volt. Az igazgató ezután ismertette a
– sorrendben – 4., 2., 3. blokkok leállításának
tervezett időpontjait. A legfiatalabb blokk esetében ez május 12. volt, a 2-est július elsején,
míg a 3-ast szeptember elsején állítják le. Előbbin és utóbbin rövid karbantartás vár a szakemberekre, míg a 2-esen teljes kirakás lesz. Ha
minden a tervek szerint halad, június 7-től a
hónap végéig lesz karbantartási szünet.
A február 20-án kezdődött kéthetes WANO-vizsgálatról szólva elmondta: 18 javítandó
területet tárt fel az ellenőrzés, ami más atomerőművek azonos adatához képest nem sok,
így jó minősítést kapott cégünk. A karbantartás végrehajtása hatékonyan és eredményesen történik oly módon, hogy a berendezés és
anyagállapot megfelelően biztosítja az erőmű
biztonságos és megbízható üzemeltetését. Jó
gyakorlatnak nevezték, hogy a biztonságos és
hatékony munkavégzés céljából speciális eszközöket és szerszámokat fejlesztett ki és gyártott le
az erőmű személyzete. Ugyanakkor Zsoldos Ferenc példákkal illusztrálva hívta fel a figyelmet
az apróbb hibákra, mulasztásokra, a szabálykövetés kiemelt fontosságára. A karbantartás

kapcsán két javítandó területet tárt
fel a vizsgálat, ezek az előbb említett
hiányosságokra vezethetők vissza.
Szó volt az MT bevezetéséhez
kapcsolódó esetleges változásokról, a
KSZ lehetséges előnyös és előnytelen
változásairól is.
A fórum utolsó húsz percében a
Padosz elnökhelyetteséé volt a szó.
Bocsor István a munkavállalói érdekvédelem által elért eredményekről beszélt.
Vöröss Endre

Műszaki igazgatóság
Pekárik Géza műszaki igazgató május 22-én
rendezte meg az igazgatóság munkavállalói
fórumát az irodaépület földszinti tanácstermében.
Tájékoztatóját az igazgatóság munkabalesetiés tűzvédelmi helyzetének ismertetésével kezdte. Elmondta, hogy az idei évben már történt
egy, egy napnál több munkakiesést eredményező munkabaleset, viszont a tűzvédelemhez
kapcsolódó események közül egy sem kapcsolatos a műszaki igazgatósággal.
A következő szakaszban a 2011-es év termelési eredményeinek és biztonsági mutatóinak
valamint a főjavítások alakulásának ismertetése következett. További 2011-es eredményként
került említésre a Célzott biztonsági felülvizsgálat (Cbf) lefolytatása, az 1. blokki üzemidő
hosszabbítási engedélykérelem benyújtása, valamint a TRAFÓ projekt elindítása.
A 2011-es év összefoglalása után a 2012es év célkitűzéseinek bemutatása következett.
Ezek közül, a műszaki igazgatóság szempontjából kiemelt prioritású feladatként a következőket emelte ki az igazgató:
• Az önköltség csökkentése, ami több évet
átfogó feladat, melynek során 15%-os fajlagos önköltség csökkenést kell elérni.
• A tervezett főjavítási időtartamok betartása elengedhetetlenül fontos az üzleti terv
teljesüléséhez.
• A 2012. évi üzemidő hosszabbításhoz
kapcsolódó feladatok végrehajtása. Ezen
belül az 1. blokki beadvány hiánypótlása,
felkészülés a 2. blokki beadványozásra, valamint az üh terjedelem megjelenítés AS6
alapokra helyezése.
• A Célzott biztonsági felülvizsgálat kapcsán
elhatározott feladatok részletes kidolgozása.
• Az MVM működésfejlesztési projektjeiben
való aktív részvétel.
Megemlítésre került továbbá a 2012-es év célkitűzései között szereplő, de már lezajlott WANO
partneri vizsgálat, melynek során 8 , úgynevezett „jó gyakorlatot”, és 18 javítandó területet
azonosítottak be a vizsgáló partnerek. A javítandó területek közül egy kapcsolódik a műszaki igazgatósághoz.
A fórumon Bocsor István tartott még tájékoztatót a szakszervezetek tevékenységéről.

Lacza Zoltán

Biztonsági igazgatóság
Volent Gábor biztonsági igazgató a május 17-i
munkavállalói fórumon összefoglalta az elmúlt
időszak feladatainak eredményét, valamint beszélt a jövőbeni kihívásokról, célkitűzésekről.

fotó: Bodajki Ákos

Az atomerőműben az első félévi munkavállalói fórumokat május hónapban
tartották. A karbantartási, a műszaki, a
biztonsági és az üzemviteli igazgatóság
rendezvényéről jelen lapszámunkban, a
humán és a gazdasági igazgatóságéról
– tekintettel a lapzártára – a következő
számunkban adunk beszámolót.

A fórum részeként sor került Varjú Attila
üzemviteli biztonsági osztályvezető beszámolójára a WANO vizsgálat eredményéről, Csordás
Jenő munka-és tűzvédelmi osztályvezető 2012.
évi munkabaleseti- és tűzvédelmi helyzet-ismertetésére, valamint előadást hallhattunk az
érdekvédelmi oldal munkájáról Bocsor Istvántól.
Volent Gábor előadását az első negyedéves
biztonsági teljesítmény bemutatásával és értékelésével kezdte. Ismertette azokat az adatokat,
amelyek szerint az üzemeltetés biztonsági színvonala magas szinten, a normál üzemmenet és
a biztonság iránti elkötelezettség működési tartományban van. Rámutatott arra, hogy akadnak az ún. piros tartományban lévő mutatók
is, és ezek kapcsán a megelőzésére nagyobb
figyelmet kell fordítani. Az egyik ilyen a kollektív dózis első negyedéves célkitűzés túllépése.
2012-ben eddig egy dózistúllépés történt, a
dolgozó megszegte a szabályokat, amiből az következik, hogy a sugárvédelmi kultúrát tovább
kell erősíteni, szabályszegés esetén szankciókat
kell alkalmazni, hiszen az alapvető biztonsági
üzenetek között is szerepel a szabályok betartása. Egy másik, piros tartományban lévő mutató
– javítandó terület – a hatóság által elrendelt
kivizsgálások számának, valamint a kivizsgálások során elrendelt intézkedések késésének a
csökkentése. Az utóbbira a WANO vizsgálat is
felhívta a figyelmet. Két intézkedés több mint
egy hónapos késésben volt.
A WANO vizsgálattal kapcsolatban elhangzott, hogy az sikeresen zárult, a paksi atomerőműről kialakított kép kedvező, de vannak
javítandó területek.
2012. első félévében kiemelt feladat volt
még a munkára képes állapot biztosításának
javítása. Ennek megfelelően április 16-tól szigorodtak a kapcsolódó hátrányos jogkövetkezmények.
Végül az igazgató örömmel számolt be arról, hogy elkészült a radiográfiai laboratórium
épülete, a működtetéséhez szükséges szakhatósági engedélyek beszerzése folyamatban van, a
tervek szerint júniusban kerül sor a laboratórium birtokba vételére.
Csordás Jenő képekkel illusztrálva mutatta
be a munkabaleseteket kiváltó körülményeket,
és felhívta a figyelmet az emberi mulasztásokra
és figyelmetlenségre. Tűzeset az első félévben
nem volt, az erőmű területén 4 ún. „nem tűzeset” történt.
A biztonsági igazgatóság előtt álló kihívásokkal kapcsolatban az igazgató elmondta,
hogy a legfontosabb feladat a biztonság fenntartása és a működési hatékonyság növelése. A
biztonsági célok érdekében proaktív fellépésre
van szükség, azaz előre kell hozni intézkedéseket. Az igazgatóságnak továbbra is független
ellenőrző és felügyeleti szerepben, illetve végrehajtóként kell fellépnie a társaság előtt álló

feladatok végrehajtásában, mint pl. az üzemidő
hosszabbítás, a tokozott üzemanyag kezelése és
a fizikai védelem.
A fórum a dolgozók kérdéseivel és azok
megválaszolásával zárult.

Laszlóczki Ivetta

Üzemviteli igazgatóság
Cziczer János igazgató május 23-ára hívta
munkavállalói fórumra az üzemviteli igazgatóság dolgozóit.
A rendezvényen elsőként az MTVO képviselője tájékoztatást adott az igazgatóságot érintő munkabaleseti- és tűzvédelmi helyzetről.
Ezt követően Cziczer János tartott előadást,
melyben elsőként a termelési eredmények és
a biztonsági mutatók aktuális helyzetét ismertette, majd röviden elemezte a 2012-ben bekövetkezett üzemviteli eseményeket. Felhívta
a figyelmet az emberi hibás esetek kezelésére,
az egymás közti kommunikáció fontosságára.
Áttekintésre kerültek a 2012. évi főjavításokra betervezett kiemelt feladatok, amelyek
minden évben nagy erőpróbát jelentenek a
szervezetek számára. A 2011-re tervezett célokat nagyobbrészt sikerült elérni. Reményét fejezte ki, hogy az áthúzódó feladatok idén megvalósulnak.
Beszámolt az igazgatóság személyi állományáról, mely jelenleg 852 fő. Előadásában többször kiemelte az utánpótlás fontosságát, amit az
igazgatóság legnagyobb részt az Atomix Képzési Központ által képzett szakemberekből tervez
biztosítani.
Ismertette az idei év stratégiai céljait, feladatait, többek között a CSIR projekt jelenlegi
helyzetét, a hatékony működési modell előfeltételeinek megteremtését.
Megemlítette a termelés, a rendelkezésre állás növelésének lehetőségeit, majd a hosszútávú üzemeltetés feltételeinek biztosítását.
Kiemelt fontosságú feladat 2012-ben a
WANO partneri vizsgálat alapján feltárt javítandó területekre vonatkozó intézkedések
összeállítása, és az ennek eredményeként megalkotott intézkedési terv végrehajtása.
A fontos feladatok között szerepel a Munka
Törvénykönyve változásaiból adódó esetleges
feladatok végrehajtása, illetve a primerköri belépések számának csökkentése.
A fórum folytatásaként Berkes Sándor
MÉSZ elnök tartott tájékoztatót a szakszervezet
aktuális feladatairól és az eddigi munka eredményeiről.
A munkavállalói fórum egyéb aktuális kérdésekkel fejeződött be.

Orbán Ottilia
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RENDKÍVÜLI OSZTÁLYTABLÓ
Akik a május 1-jei ünnepnapon is dolgoztak
1986-ban került a paksi atomA turbinaosztályon
kezdett gépészként, később
operátor illetve főgépész, majd
a szamárlétrán továbbhaladva
reaktor operátor lett. Ez alapfeltétel volt ahhoz, hogy blokkügyeletes lehessen. 1995 nyara
óta tölti be ezt a munkakört, a
hármas blokki „B” műszakban.
Amióta dolgozik, azóta műszakozik is egyben.
1986 óta házas, felesége Pakson,
háziorvos mellett asszisztens.
Három fia van. A legidősebb
Sopronban erdőmérnöknek, a
középső Budapesten villamos-

mérnöknek tanul, a legkisebb tíz
éves, még általános iskolás.
Elmondása szerint a műszakozást meg lehet szokni, azt saját
maga és a családja is így fogadta
el. Vannak hátrányai és előnyei.
Kedvező benne az, hogy rengeteg
a szabadideje, igaz ez megoszlik
a hétköznapok illetve a hétvégék,
ünnepnapok között. Kellemetlen
benne az, hogy ez az időbeosztás
a pihenés rovására megy.
Számára az ünnepnapok nem
mindig jelentenek ünnepet. Ezt
szokták meg, és idén pont rá
esett a sor, hogy május elsején
dolgoznia kellett. Ilyen az élet,

nincs ebből vita, de a beosztást
nagyon rugalmasan kezelik a
családban és a munkahelyen is.
Ha valakinél probléma adódik,
vagy programja van, gond nélkül helyettesítik egymást. Náluk
igazából ezek az ünnepek nem
létfontosságú dolgok. Ilyenkor
áthelyeződik a hangsúly az ünnepről a munkára. Amikor családhoz kötődik az ünnep, azért
az természetesen más.
Három gyermeke kitölti a
szabadideje jó részét. Családi
házban lakik, ezáltal még több
szabadidős elfoglaltsága és kötelezettsége van. Szívesen moto-

rozik, illetve barátaival szervez
programokat.
Ernőnek nincsenek nagyravágyó tervei, vagy céljai, ami
megváltoztatná az életét. Jól érzi
magát jelenlegi helyzetében és
körülményei között. Elégedett
azzal, amit és ahogy csinál, családot és a munkahelyet is beleértve.
Legfontosabb dolog az életében az egészség és a család. Természetes számára, hogy e kettő
szorosan összefügg, ezeket nem
lehet elválasztani egymástól.

végzett 1994-ben. Célirányosan
választotta ezt a szakmát, mindenképp az atomerőműben szeretett volna munkát vállalni.
2007. januárban 01-től dolgozik
az erőműben a vegyészeti ellenőrzési osztályon. Első évben a vegyészetre, a primerköri analitikus
csoportba került. Egy év múlva
lett lehetősége arra, hogy – saját
kérésére – a műszakos csoportba,
három műszakba kerülhessen.
Azóta folyamatosan dolgozik a jelenlegi munkakörében, ellenőrző
laboránsként.
Szeret műszakozni, bár nagyon
fárasztó, amit szerinte soha nem

lehet megszokni. Könnyebben elviselhető, amíg nincs a műszakosnak családja és egyedülálló. Véleménye szerint, mint nőnek, főleg
ha már családanya, sokkal nehezebb. Nagyon nehéz összeegyeztetni a napirendet a családdal.
Ha ünnepnap dolgozik, azt általában humorosan fogja fel. Aki
ezen nem tud túllépni, az képtelen
bent maradni műszakban, képtelen ezt végigcsinálni. El kellett fogadnia, hogy idén a május elsejét
is munkával tölti a primerkörben,
ráadásul visszainduló blokkal. A
család az egyéb ünnepeket megpróbálja úgy rendezni, hogy hoz-

zá igazodnak. Ez egy kicsit nehéz.
Karácsonykor, szilveszterkor pedig a primerköri „ünnepi” szendvicsekkel ünnepelnek, míg otthon
a finom ételeket eszik. A munka
ekkor is olyan, mint egy átlagos
hétköznapi feladat. Ugyanúgy el
kell végezni, mint máskor. Számára néha összefolynak a napok,
míg mások hétfőtől péntekig
dolgoznak. Olykor az ünnepnap
„hétköznapra esik”, mert épp
akkor szabadnapos. Átértékelődtek számára teljesen az ünnepek.
Nem a vasárnaphoz tartozik a
„vasárnapi ebéd” fogalma, akkor
van ünnepi ebéd, ha épp szabad-

napos. Ez lehet akár csütörtök
vagy péntek. De ezzel szerinte
minden műszakos így van.
Katalin egy hónapja vette a lakását Pakson. Szabadidejében a
felújításával, szépítgetésével foglalkozik. Rendszeresen jár az
uszodába úszni, szaunázni és szívesen kerékpározik hobbi szinten.
Nincsenek nagyratörő vágyai,
soha nem akart nagy karriert csinálni. Csak egy biztos munkahelyet, saját lakást és családot, nyugodt, kiegyensúlyozott életet.

Gyöngyösi
Zoltán

Főiskolán,
villamosmérnöki
szakon diplomázott.
Kezdetben egy villamosipari
nagykereskedelmi cégnél dolgozott mérnökkereskedőként. Ez
művezető
teljesen más világ volt az erőműhöz képest, javarészt árajánlatokat készített különböző projektekhez, viszont, ha úgy adódott,
kábeldobokat is szállított az ország különböző pontjaira. Mindent összevetve ez a fajta tevékenység is érdekes és változatos
volt.
2003 decemberében vették fel
Szekszárdon, az Ady Endre
Szakközépiskolában
mecha- az atomerőmű villamos üzemtronikai technikusként végzett viteli osztályára, villanyszerelői
1996-ban, majd 2000-ben a munkakörbe. Pár évnyi villanypécsi Pollack Mihály Műszaki szerelői beosztásban eltöltött
időt követően, vezetői javaslatá-

ra 2006-ban vezető elektrikusi
hatósági vizsgát, majd két évvel
később villamos művezetői hatósági vizsgát tett. A betanulást az
1. blokki „E” műszakban kezdte,
majd később az „F” műszakba
került át. Akkori művezetőitől a
betanulási időszakban rengeteget tanult. Jelenleg a 4. blokki „B”
műszakban dolgozik vezető elektrikusként, ahol jól érzi magát, illetve a II-es kiépítés tartalék státuszú művezetője is egyben.
Napi feladata a blokk villamos
rendszerének üzemeltetése, az
üzemzavarok elhárítása, és a más
szakterületek által igényelt operatív műveletek elvégzése, dokumentálása.

Zoltán lassan 10 éve dolgozik
három műszakos munkarendben.
Azt mondja, hazudna, ha azt állítaná, hogy ez nem fárasztó. Úgy
érzi, mégis több az előnye, mint
a hátránya, és ennyi idő után monoton lenne számára az egyműszakos munkarend. Családjában
nem ő az egyedüli műszakozó, de
azért mindig össze tudják hangolni a közös programokat, igazából
ez csak akarat kérdése. Az ünnepnapokon történő munkavégzés az
egyik sötét foltja ennek az életformának, megszokni nem lehet, ez
ezzel jár. Ünnepnapon bent lenni
az erőműben semmivel sem másabb, mint hétköznapokon (a generátorok ugyanarra forognak).

Ami rossz, az az otthonról való
elindulás – teszi hozzá.
Dunaszentgyörgyön él feleségével, az általuk épített családi
házban. Mindketten tősgyökeres dunaszentgyörgyiek. Hobbi
szintem focizik különböző kis és
nagypályás csapatokban, emellett
szívesen jár horgászni, szeret zenét hallgatni. Feleségével viszonylag sokat utazgatnak, kirándulnak. Az utóbbi pár évben a volt
„F” műszakos kollégákkal együtt
jár vitorlázni a Balatonra. Ha szabadideje engedi – egy ideje – motorozik is, és végül, de nem utolsó
sorban sok időt töltenek a ház körüli dísznövénykert rendezésével.

GYNYP

Bánóczki Attila

töltötte le. 1992-ben átvették a
Paksi Atomerőmű Vállalat állományába, irányítástechnikai
műszerész munkakörbe. A jelenlegi munkakörébe pedig 1992ben került, az 1-es blokkon. Itt 10
évig dolgozott, majd áthelyezték
a 2-es blokkra.
Napi feladatai közé tartozik a
blokk irányítástechnikai berendezéseinek ellenőrzése és
ütemterv szerinti tesztelése, a
felmerülő hibák javítása. Attila úgy véli, hogy a műszakozás
mindenkit megterhel, ő sem

kivétel ez alól. Úgy érzi, hogy
ezt a munkarendet, életformát
megszokni nemigen lehet, inkább csak elviselni. A családnak
sem egyszerű ez, hiszen ők is a
műszakbeosztáshoz kell, hogy
igazodjanak minden közös program tervezésénél. Tőlük is sok áldozatot követel a műszakozás, az
ő megértésükre és toleranciájukra nagy szükség van, a megértő
családi háttér nélkülözhetetlen
– teszi hozzá.
Attila 1993-ban nősült meg.
Két lánygyermeke született, Ivett

1994-ben és Dóra 1996-ban. Szabadidős programokra csak nagyon ritkán sikerül eljutnia. A
műszakbeosztást nézve a 6 hétvégéből csak kettő szabad, a harmadik az „R-es” héten lenne elvileg, de épp a helyettesítési igények miatt általában ez szintén
nem szabad. Tehát a fennmaradó
kevés időben tudnak csak programot szervezni, pihenni vagy a
hobbira időt szakítani.

GYNYP

Androvics Ernő erőműbe.
blokkügyeletes

Szegeden született 1965-ben.
Középiskolai
tanulmányait
Kiskunhalason, a gépészeti
szakközépiskolában
végezte.

Molnár Katalin
ellenőrző laboráns

1975-ben született Dunaszentgyörgyön, jelenleg Pakson él. A
pécsi vegyipari technikumban

befejezve, villamos ipari szakképesítést szerzett a szekszárdi
505-ös számú Szakközépiskoügyeletes műszerész
la és Szakmunkásképzőben. A
diákévek letelte után került a
paksi atomerőműbe, ahol kisebb megszakítással, azóta is
dolgozik.
A kezdetek kezdetén a Vertesz
Kft.-nél kapott munkát, itt indult el villamos berendezés szerelői pályafutása. Majd 1988-ban
Szabadszálláson
született, a távoli Tengizbe ment dolgozni
1969-ben. Majd 1986-ban, a egy évre. Sorkatonai szolgálatát
középiskolai
tanulmányokat hazatérte után, 1989-90 között
fotók: Bodajki Ákos
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Haag Istvánné
Marika

Vendéglátóipari Szakiskolát Veszprémben.
1981-ben költözött Paksra akkori
párjával és kislányunkkal, élve a
lehetőséggel, hogy az erőmű nemkülső üzemi operátor
csak munkahelyet, de lakhatást is
biztosít. A GYES ideje alatt adminisztrátori tanfolyamot végzett.
1982 őszétől 3 hónapig az Erbe-nél
dolgozott raktárosként, majd januárban felvételt nyert az erőmű
munkaügyi osztályának adminisztrációs csoportjába. Munka
mellett leérettségizett.
1995-ben alkalma nyílt arra,
Esztergomban született. Az ál- hogy egy, a korábbitól merőben
talános iskolát kezdte éppen, eltérő státuszban próbálja ki maamikor szülei a jobb megélhetés gát: átkerült a külső technológiai
reményében úgy döntöttek, hogy osztályra, három műszakos muna család Várpalotára költözik. karendbe, mint vízmű operátor. A
Elemi tanulmányait ott fejezte be, beilleszkedés nem jelentett gondot,
majd elvégezte a Kereskedelmi és az osztály dolgozóit jól ismerte, hi-

szen korábban 12 évig volt az ügyintézőjük. Az előírt vizsgák letétele
után hamarosan már önállóan végezhette a feladatait.
Munkájáról szólva Marika elmondja, hogy az erőmű biztonságos üzemeltetésében elengedhetetlen szerepet tölt be a vízmű
hatékony működtetése, melynek
központi funkciója, hogy az erőművi technológiákhoz szükséges
vízmennyiséget a Dunából kiemelje, tárolja és eljuttassa a fogyasztókhoz. Az ő feladata, az itt használatos összes berendezés és rendszer ismeretének birtokában, azok
megfelelő, egzakt alkalmazása. A
műszak alatt gépész kollégájával
folyamatos kapcsolatban vannak a
4 blokkal, kiszolgálják azokat, részt
vesznek üzemviteli-, ciklikus-, és

egyéb programokban, blokk leállásokban és visszaindulásokban.
Marika több mint 15 éve dolgozik váltott műszakban. Ez a munkarend gyakran magával hozza a
társas életből (családi programok,
baráti összejövetelek, ünnepek stb.)
való kizáródást, és a rendszertelen
életmód (étkezés, alvás) hatására
kialakuló egészségügyi problémákat. Szerencsére esetében a környezete mindig toleráns volt, alkalmazkodott az adott helyzethez,
és egészségi probléma sem lépett
fel. Ennyi év elteltével is úgy érzi,
jól döntött, hogy feladta az irodai
munkát, és egy teljesen más, kihívásokkal teli, felelősségteljes munkakörbe lépett.
A családjában sosem okozott
gondot a beosztása. Lánya már 16
éves volt, amikor váltott az állandó

délelőttös irodai munkáról, és támogatta a döntésében. Párja turbina főgépész, mindketten B műszakosok, így együtt járnak dolgozni.
A háztartás vezetése nem jelent
különösebb nehézséget, mindenki
kiveszi a részét a feladatokból. A
hétvégék, az ünnepek és a családi
közös programok ugyan gyakran
máshogy alakulnak, mint a „normál” családoknál – több szervezést
és összefogást igényelnek –, de náluk már ez a megszokott.
Marika szabadidejében lánya
lakásának felújításában segédkezik. Szeret sétálni, zenét hallgatni,
sportolni, utazni, új kultúrákkal
megismerkedni, de a passzív kikapcsolódás sincs ellenére. A nyár
közeledtével már tervezgeti az idei
nyaralásukat a család kedvenc helyére, Törökországba.
PZ

nehézgépkezelői, felsőfokú raktárgazdálkodói, középfokú szoftverüzemeltetői, gőzturbina gépészi
végzettségeket szerzett. Jelenleg az
ESZI gépgyártás technológiai gépész szakán készül a záróvizsgákra.
Rövid ideig a Paksi Állami Gazdaságban és a Szekszárdi Húsipari Vállalatnál dolgozott. Az atomerőműbe
1990-ben került mint raktári segédmunkás. Munkahelye és beosztása
sokáig nem változott. Később a szerszámkiadóban dolgozott, az akkor
ott működő kézi raktárban, raktárosként. 2004-ben lett a PA Zrt. munkavállalója mint szekunderköri gépész.
2010-től eik szolgálatvivői posztot
tölt be.

A jelenlegi munkakörében a fő
feladata az ügyeletes mérnök munkájának folyamatos támogatása, minden helyzetben. Figyeli az erőműben
zajló folyamatokat a számítógépes
rendszereken és a sémafal jelzésein
keresztül. Részt vesz BESZ gyakorlatokon, ellenőrzi és szükség szerint
kezeli az eik híradástechnikai eszközeit. Folyamatosan kapcsolatot tart
az OVSZ, a MAVIR, az OKF és az
MVM munkatársaival. Figyeli, számolja és rögzíti az előző napi teljesítményadatokat. Az ügyeletes mérnöki
napló alapján napi eseményjelentést
ír. Náluk csörög a 81-19, s ezen sok,
nem közvetlenül az üzemeltetéssel
kapcsolatos probléma is befut. Ezek

megoldásában is igyekszik segíteni.
Nem utolsó sorban – amit mindenki
ismer – az ügyeletes gépkocsik tevékenységének koordinálásában is részt
vesz.
2002-óta (a betanuló turbinagépész időszakától) műszakozik. Ez a
munkarend, akár a legtöbb műszakost, őt is megviseli kissé. Nemcsak
fizikailag, az éjszaka és a nappal felcserélődése következtében, hanem a
család szokásos programjaiból, ünnepeiből (karácsony, szilveszter) való
kimaradás miatt lelkileg is. Szerencsére számíthat családja toleranciájára és tejes támogatására, s ez sokszor
átsegíti a nehéz pillanatokon. Volt

például olyan „karácsonyestéje”, ami
délelőttre helyeztek át.
Mindemellett a műszakozás előnyeit is megemlíti: az ezzel járó pótlékot, a hét közbeni szabadnapokat,
amiket például hivatalos ügyintézésre
lehet használni, és a tervezhetőséget.
László szerencsésnek érzi magát,
mert kiváló kollégákkal dolgozik,
akikre minden esetben számíthat –
például a beosztás elcserélésében is.
Ezzel azonban nem akar visszaélni:
csak nagyon fontos esetekben veszi
igénybe.
Szabadidejét mostanában leginkább tanulással tölti. Hobbija a horgászat, de sok időt igényel a kertes
ház is.
Prancz Zoltán

kolában magas építőipari ácsállványozó képesítést szerzett.
Tanulmányait a szekszárdi
Balassa János Szakképző Iskola és Kollégium 2 éves intenzív
primerköri főgépész
nappali tagozatán folytatta,
ahol 1995-ben leérettségizett.
1995-1997 között Szekszárdon
az Ady Endre Középiskolában
gépgyártás technológiát tanult,
és ugyanitt 1997-ben középfokú
szoftverüzemeltető végzettséget
szerzett.
1997 szeptembere és 1998 májusa
között kötelező katonai szolgálaPakson született 1975-ben, itt tát töltötte, a pécsi tüzérezrednél
járt a II. sz. Általános Iskola szolgált híradósként. 2001-ben jesporttagozatos osztályába. Ezt lentkezett a biritói I. István Szakkövetően 1990-1993 között a képző Iskola esti tagozatára, ahol
661. Sz. Szakmunkásképző Is- 2003-ban magasépítő technikus-

ként végzett. Hozzátette, ez utóbbit barátaival, egy hirtelen ötlettől vezérelve kezdték és végezték
el. 1998. július 20-án, az Atomix
Kft. munkavállalójaként kezdett
az erőműben dolgozni. A reaktor
osztályon betanuló primerköri
gépészként a „B” műszakba került, azóta is itt dolgozik. 1999.
április 13-tól a PA Zrt. munkavállalója. 1999 augusztusában
primerköri gépészként társasági
jogosító vizsgát, 2007 augusztusában pedig sikeres primerköri
főgépész hatósági vizsgát tett.
Gábor fő feladata a reaktort kiszolgáló rendszerek üzemeltetése
és ellenőrzése, illetve ezen berendezések karbantartásra való
kiadása és visszavétele, valamint

a primerköri gépészek műszakos
feladatainak beosztása és koordinálása.
A műszakozást nem érzi megterhelőnek, mivel mindig is így
dolgozott. Hozzátette: azért persze vannak nehezebb napok, amikor nem tudja rendesen kipihenni
magát az éjszakai műszak előtt, s
ez „kicsit” megerőltető. A szinte
rendszeres hétvégi munkavégzés
is nehezen egyeztethető össze a
családdal. De magát a műszakozást mint munkarendet, saját
bevallása szerint jól bírja. Szeret
jelenlegi munkahelyén dolgozni,
nagyon nehezen is tudna váltani.
Jó a munkaközösség, kollégáival
minden téren megtalálják egymással a közös hangot, eddig nem

volt olyan munkatársa, akivel
nem tudott volna megállapodásra
jutni.
Két gyermeke van, Gábor 3,5
éves, Anna 5 hónapos, ezért a közös programok nagy részét többnyire most a kislánya határozza
meg. Kisfiával az udvaron labdáznak és homokoznak, illetve a
közelben lévő játszótérre járnak.
Szabadidejének fennmaradó részében fontos szerepet tölt be a
motorozás, melynek szeretete
már 17 éves kora óta tart. Azóta
kisebb megszakításokkal szinte mindig volt motorja. Szereti a
nagy túrákat, amennyiben alkalmuk nyílik rá, testvérével, barátaival motorozni indulnak.

KV

nikával foglalkozó cégnél talált
munkát, ahol raktárosként tevékenykedett. A munka mellett a
biritói I. István Szakképző Iskolában tanult tovább, ahol 2002-ben
gépésztechnikusi
végzettséget
szerzett. 2006-ban nyert felvételt
a paksi atomerőműhöz. Turbinagépészként kezdett, 2010-ben
turbinaoperátori hatósági vizsgát
tett. Az egyes blokkon jelenleg is
ebben a munkakörben dolgozik.
Fő feladata a szekunder köri rendszerek üzemeltetése, üzemellenőrzése, illetve az egyéb üzemviteli

feladatok elvégzése. Munkája során napi szintű kapcsolatot tart
fenn a primerköri, a külső technológiai szakterületeken dolgozó
kollégákkal.
Krisztián elmondta, nagyon
szereti a munkáját, és szerencsésnek érzi magát, mert egy nagyon
jó közösségben dolgozik, és elmondhatja azt, hogy a munkatársai egyben a barátai is. A műszakozást egyelőre jól bírja, bár
hozzátette, kora előrehaladtával
ez könnyen változhat. Családja
támogatja a munkában, és meg-

értik, ha esetleg ünnepnapokon is
dolgoznia kell.
Krisztián nős, felesége a paksi
szociális otthonban dolgozik adminisztrátorként. 1999 óta laknak
Pakson, két gyermeket nevelnek,
Bence 8 éves, általános iskola 2.
osztályos, Ákos pedig 5 éves, még
óvodás. Mint minden ilyen korú
gyermek – tette hozzá Krisztián
– sok törődést és foglalkozást igényelnek, ezért szabadideje legnagyobb részét velük tölti. Emellett
ha lehetőség adódik rá, szívesen
kerékpározik is.
KV

Bíró László
eik szolgálatvivő

1968. 07. 17-én született Ózdon.
Családjával 1984-ben költözött
Paksra, mert édesapja itt kapott állást. Mezőgazdasági középiskolában
érettségizett 1987-ben. Ezt követően

Brezovszki
Gábor

Klettlinger
Krisztián
turbinaoperátor

fotók: Bodajki Ákos

1976-ban, Pakson született.
Gyermekkorát Németkéren töltötte, általános iskolába is ide
járt. Középiskolai tanulmányait a szekszárdi 505. sz. Ipari és
Szakmunkásképző Iskolában
végezte. Az érettségit követően
kötelező sorkatonai szolgálatát teljesítette, majd leszerelése
után, rövid időre külföldön vállalt munkát.
Hazatérése után 1999-2002-ig
benzinkutasként dolgozott, ezt
követően, 2002 és 2005 között egy
paksi telephelyű, szigeteléstech-
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A karbantartás végrehajtása
Betekintés a főjavítási munkákba

Az atomerőmű blokkjainak karbantartásával foglalkozó korábbi számainkban a főjavítás-tervezés és a
karbantartás-irányítás folyamatát ismertettük, általában a felelős vezetők nyilatkozatai alapján. Mostani
tudósításunkban a munkák gyakorlati végrehajtásába adunk bepillantást, olyan munkatársakat szólaltatva meg, akik elvégzik a karbantartási feladatokat.

fotók: Bodajki Ákos

Debreczeni
Tibor,
technológus (turbina és
forgógép karbantartó
osztály, turbina karbantartó művezetői egység)
1984 óta dolgozik
az atomerőműben, s a
kezdetektől turbina-karbantartással foglalkozik. Ennek
megfelelően a turbina és segédberendezései tartoznak a
munkakörébe (noha az évek során néhány segédberendezés átkerült más osztályokra, mert nem forgógépek). A
turbina önmagában is olyan komplex berendezés, amely
„teljes embert kíván”. Tibor feladata az emelési technológiák felülvizsgálata, illetve újak írása, a turbina karbantartáshoz szükséges eszközök, emelőkötelek szakmai specifikálása, beszerzésük támogatása, a szereléshez szükséges
alkatrészek rendezése, raktározása, az anyagok biztosítása
a karbantartási és a karbantartáson kívüli munkákhoz,
valamint a műhelyek rendezése, munkaszervezési kérdések felülvizsgálata, optimalizálása.
Idén nagy volumenű munka a 2. blokki főjavításon
várható, amely kiterjed mindkét turbina teljes diagnosztikai átalakítására. Ehhez az összes csapágyat szét kell
bontani, ki kell nyitni a kisnyomású gép külső házát, és
be kell szerelni az érzékelőket. Ezen kívül a 4-es turbinán
a gyorszáró szelepek átalakítása várható és – a generátor
forgórész csere miatt – a tengelykapcsoló furatainak újrafúrása van tervben.
A karbantartások során a nem várt és feltárt hibák
minél gyorsabb és szakszerűbb kezelése jelenti a legfőbb
kihívást. A turbinák egyedi berendezésnek tekinthetők,
ilyen módon szinte nincs két egyforma probléma. Az elvégzett munka akkor megfelelő, ha a karbantartást követően az adott blokk pontos időben és üzembiztosan indul
vissza, és a gépek hibamentesen üzemelnek a következő
leállásig, mivel azoknak mindig 100%-on kell termelni.
A turbina-karbantartás során összetett, több szakmát
érintő feladatokat kell megoldani, ebből fakadóan Tibor
munkája számos szervezettel igényel együttműködést, így
a forgácsolási, hegesztési, állványozási, szigetelésbontási,
építészeti és szerkezeti lakatos munkák elvégzőivel. Az
évek alatt nagyon jó kapcsolatot épített ki velük.
A karbantartások során nagyon fontos a pontos és precíz dokumentálás, hogy utólag bármikor visszakereshető
legyen a rögzített információ, hasznosíthatóak legyenek a
korábbi tapasztalatok. Rutinszerűen nem szabad dolgozni, hiszen minden karbantartás egyedi feladat.
Tibor meggyőződése szerint az erőmű gárdája egyedülálló műszaki tudásának továbbvitele az új kollégák betanításán múlik, ennek sikerében pedig meghatározó a jó
munkatársi kapcsolatok kiépítése és fenntartása.
Dohóczki János, akkumulátorkezelő (villamos karbantartó osztály,
kábel és akkumulátor
karbantartó csoport)
A munkaterületéhez
tartoznak a villamos üzemvitel kezelésében levő, a biztonsági rendszerek, a diesel gépházak, az ún. EV, EZ rendszerek, az erőmű irányító központ, az irodaépület és az őrség
épületének szünetmentes betáplálását biztosító akkumulátorok. Mindez szám szerint 45 akkumulátortelepet jelent. Ezeken túlmenően a meghibásodások és a tervezett
cserék esetére fenntartott, az átmeneti üzem biztosítására
szolgáló tartalék konténer akkumulátorok is az ő – illetve
munkatársai – felügyelete alatt állnak.

Általános – a főjavítási időszakon kívül is végzendő
– feladatai a következők: az akkumulátorok ellenőrzése,
karbantartása, a kapcsolódó állapotfelügyeleti mérések
elvégzése. A nagyobb volumenű munkákat (mint például
a cellacserék, a terhelési próbák és a kapacitásvizsgálatok)
külső vállalkozó végzi, ilyenkor viszont a felügyelet és a
munkavezetés biztosítása hárul Jánosra.
A kapacitásvizsgálatok minden blokk esetében a nagyleálláskor, a terhelési próbák pedig a két nagyleállás között félidőben történnek meg. A jelen tudósítás írásakor a
4. blokkon éppen a terhelési próbák zajlottak, amelyeknek
eredményétől függően, a megfelelő engedélyeztetési előírások betartásával, cellacserékre kerül sor (az adott napon például hat cellacsere vált szükségessé).
A feladatok elvégzése akkor tekinthető sikeresnek, ha
nincs határidő túllépés. Emellett a biztonsági rendszerek
esetében rendkívül fontos szempont a munkavégzés sikerességét illetően, hogy ne váljon szükségessé blokkleállás:
ugyanis a Műszaki Üzemeltetési Szabályzat előírja, hogy
az akkumulátor-meghibásodásokat 24 órán belül el kell
hárítani.
János elmondása szerint a feladataik végzése jól kiforrott, nemigen éri őt meglepetés a szakterületén. Ebben az
is közrejátszik, hogy a munkákba bevont külső vállalkozó,
a Polaritás Kft. is felkészült, megbízható szakembereket
biztosít. Ha mégis ki kell emelnie egyet az elvégzendő feladatok közül, akkor az akkumulátorcseréket említi, mint
ami a legkomplikáltabb, éppen ezért különleges odafigyelést és előkészítést igényel.
A jó szakmai és emberi kapcsolatok – legyen szó akár
a külső vállalkozóval, akár a belső szervezetekkel történő
kapcsolattartásról – megkönnyítik a munkát. János mindemellett a szakmai tudást illetve tapasztalatot tartja meghatározónak – ő maga 29 éve dolgozik az erőműben –,
valamint a megfelelő motiváltságot, azaz hogy aki itt dolgozik, magáénak érezze a munkáját és a munkahelyét.
Komáromi Zoltán,
hegesztő (gépész szerviz osztály, hegesztő és
tömörtelenség elhárító
művezetői egység)
Munkája
számos
rendszerre, illetve berendezésre kiterjed, így a fővízkör és a főgőzkör főberendezéseire (például a reaktorokra, a főkeringtető-szivattyúkra, a főelzáró tolózárakra, a gőzfejlesztőkre, a
turbinákra, egyéb szekunder köri elzáró szerelvényekre),
valamint a vízmű és a diesel gépházak egyes berendezéseire. Fő feladatait azok a hegesztési munkák jelentik,
amelyek a revíziók utáni helyreállításokhoz, a csőszakasz
cserékhez vagy új szakaszok kiépítéséhez, a tőmítőfelületek helyreállításához, a szelepcserékhez vagy éppen a
reaktoron a szabályzó és biztonságvédelmi rendszer tokcseréihez kapcsolódnak.
Az elvégzendő munkavolumen nagysága összességében nem ingadozik jelentősen évről-évre. Mindemellett
az egyes berendezések kapcsán szükséges karbantartási
feladatokra gyakran csak az adott berendezés megbontása után derül fény. Ezzel együtt sem jellemző, hogy Zoltán
és munkatársai gyakran kerülnének váratlan helyzet elé:
feladataik végzése jól kidolgozott és sokszor kipróbált metodika szerint zajlik, ami nemigen enged meglepetéseket.
Az elvégzett munka akkor megfelelő, ha egyrészt határidőre sikerül befejezni, másrészt – s ez az alapvető követelmény – az elkészült hegesztési varrat tömör. A varrat
tömörségét az anyagvizsgálatok és a sikeres nyomáspróba
igazolják.
Az idei főjavítások kiemelt munkája a primer köri
hűtőberendezések (az ún. kaloriferek) fordítókamráinak
cseréje a 2. és a 3. blokkon. A jelenleg üzemelő fordítókamrák szénacélból, az újak saválló acélból készültek.
Zoltán munkája során is fontos szerepe van az együttműködésnek, s ettől elválaszthatatlanul a megfelelő emberi, szakmai kapcsolatoknak. Több belső szervezettel

– illetve ezek szakembereivel – kell együtt dolgoznia, így
például a reaktor és készülék karbantartó osztállyal, az
armatúra és csővezeték karbantartó osztállyal vagy a külső technológiai osztállyal. A megfelelő együttműködés és
személyes viszonyok jelentős részben a régi ismeretségeken, a hosszú évekre visszatekintő, közösen végzett munkán alapulnak.
Elmondása szerint a korábbi főjavítások tapasztalatai
jól hasznosulnak a szakterületén. Ezek legfőbb hordozója
maga az ember, aki pályafutása során – ami, mint Zoltán
esetében is, akár több évtizedes lehet – átmegy a különböző szakmai szituációkon, s közben tanul, olyan ismereteket sajátít el, amelyeket az iskolai képzések vagy az
adatbázisok nem pótolhatnak.
Zoltán ezúton is szeretné kifejezni munkatársai felé a
köszönetét az eddigi közös munkákban tanúsított hozzáállásukért, és bízik abban, hogy ez a csapatszellem a jelenlegi főjavítási feladatok megoldását is megkönnyíti.
Mátyás Ferenc, művezető (biztonsági rendszer osztály, méréstechnikai művezetői egység)
Az irányítása mellett
dolgozik a hőfokmérés
csoport, a hagyományos méréstechnikai csoport és a speciális mérés csoport.
Szakterülete az analitikai, illetve az úgynevezett hagyományos mérések – mint a hőmérséklet-, mennyiség-,
nyomás- és szintmérések –, de rezgés-, nyúlás- és elmozdulás-mérések is tartoznak a munkakörébe. Feladata ezek
karbantartásának, kalibrálásának a biztosítása. Emellett
a rendszer szintű karbantartásért is felelős a folyamatos
analitikai mérőlánc (fam), a turbina diagnosztikai és az
súlyos baleset kezelési (sbk) rendszereken. A főjavítási
időszakon kívüli feladatait tekintve az említett rendszerek üzem közbeni meghibásodásainak javítása, az átalakítások előkészítése, a tartalék alkatrész beszerzése, az
átalakítások műszaki dokumentációjának véleményezése
képezi, valamint a beépítendő új eszközök megismerése
és a karbantartásukhoz, javításukhoz szükséges ismeretek
elsajátítása.
Az idén tervezett munkavolumen az ismétlődő főjavítási tevékenységeken túlmenően a 2. blokki sbk és a
turbinamonitorozó üzembe helyezését, a nyomás és nyomáskülönbség távadók kiváltását, valamint a páratartalom mérőkörök átalakítását öleli fel. A legkomplikáltabb
problémát a több szervezetet érintő feladatok koordinálása jelenti ezek során, úgy, hogy minden kész legyen az
előírt határidőre. Az elvégzett munka akkor sikeres, ha a
készülékek a karbantartás után hibamentesen, vagy csak
kevés hibával üzemelnek.
Az összetett feladatok természetesen szükségessé teszik a társszervezetekkel a megfelelő kommunikációt,
ezen kívül külső szállítókkal – gyártókkal és tervezőkkel
– is kapcsolatot kell tartani, a tartalék alkatrészek beszerzése és az átalakítások tervezése terén.
A karbantartási tapasztalatok hasznosítása és az újak
rögzítése a méréstechnikai gyenge pontok feltárására és
a felszámoláshoz szükséges információk megadására irányul. Ennek eszköze elsősorban a munkautasításokhoz
csatolt életrajzi információs adatlapok kitöltése, de a szakcsoportok ezen túlmenően is vezetnek kapcsolódó dokumentációt, visszakereshetően tárolva, és időszakonként
feldolgozva, kiértékelve azokat.
Mivel a főjavítások nagy része egybeesik a szabadságolási időszakkal, a művezető – könnyűnek nem nevezhető – feladata a szabadságok kiadásának ütemezése is. Jó
emberi kapcsolattartással és a kollégák megfelelő hozzáállásával azonban ez a kérdés is kezelhető.
Ferenc ezúton is fel szeretné hívni a kollégák figyelmét
az új eszközök, készülékek megismerésének és kezelésük
elsajátításának fontosságára.

Prancz Zoltán

fotó: Bodajki Ákos, Lovásziné Anna, Wollner Pál
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Udvartéri csapadék- és szennyvízvezetékek rekonstrukciója
Az atomerőmű üzeme számos olyan rendszert is magába foglal, amelyek a fő profil,
a
villamosenergia-termelés
szempontjából periférikusnak
tekinthetők, fontosságuk azonban ennek ellenére megkérdőjelezhetetlen. Tipikusan ilyenek a
csapadék és a szennyvíz elvezetésére, illetve kezelésére szolgáló rendszerek: nemigen kerülnek a figyelem középpontjába,
de nem nehéz elképzelni, hogy
bedugulásuk esetén – értsük ezt
szó szerint vagy tágabb értelemben – mekkora bajban lennénk.
Mivel ezeket a rendszereket
még az erőmű létesítésének időszakában építették ki, a helyzet
megérett a rekonstrukcióra.
A szükségessé vált feladatokról Nyékiné Bach Éva, a
kapcsolódó projekt vezetője adott tájékoztatást.
–– Mi jellemzi a vezetékek állapotát? Mi tette szükségessé a rekonstrukciót?
–– Az atomerőmű beruházása óta eltelt idő alatt a szóban forgó – 00UL és 00UU alfanumerikájú – vezetékek
állapota jelentősen megromlott. A vezetékek összekötő
és kormányzó műtárgyai eltöredeztek, megsüllyedtek.
Szerkezetük meggyengült, a fedlapok és a fedlap tartó
gyűrűk elmozdultak, illetve elrepedeztek. A vezetékek
betonból készültek, ezek szintén eltöredeztek, elrepedtek,
kontrás lejtés alakult ki bennük, aminek hatására lerakódások keletkeztek. A környezeti növényzet gyökerei belenőttek a vezetékekbe, tovább rontva ezzel az állékonyságukat és az elvezetés biztonságát. A beton csővezetékek
tokos kötései helyenként szétcsúsztak, megsüllyedtek.
Az állapotvizsgálat során feltárt és a fent felsorolt hibák
miatt a vezetékeken időről-időre előfordulnak részleges
dugulások, amelyek miatt azok csak rendszeres dugulás-elhárítással és karbantartással tarthatóak üzemben.
Összefoglalóan az mondható, hogy a vezetékek, erősen
leromlott állapotuk miatt, nem képesek biztonsággal elvezetni a szennyvizeket, azok egy része a talajba szivárog, környezeti kockázatot jelentve ezáltal. Ezenkívül a
feladatot hatósági határozat is előírta (OAH HA4797 sz.
határozat 13-1.), mely szerint az udvartéri vezetékek ré-

szét képező 01-02TM56 jelű mérlegen felüli vizek elvezetését biztonságosan, határidőre meg kell
oldani.
A rendszer további üzemzavarait okozza még, hogy az eltelt
időszak alatt a csapadékvizet több
ponton – helytelenül – belevezették a szennyvíz vezetékbe. A bekerülő csapadékvíz jelentősen rontja
az erőmű szennyvíztelepének működési hatékonyságát, és indokolatlanul megnöveli a terhelését.
–– Milyen műszaki megoldásokat foglal magába a mindezeket a problémákat kezelő rekonstrukció?
–– Amint ez az eddigiekből is
következik, három fő területet
érint: a szennyvízvezetéket, a csapadékvíz-vezetéket és a szennyvíztelepet. A szenny- és
csapadékvíz-hálózat rekonstrukciója keretében el kellett
végezni a közműrendszert alkotó szenny- és csapadékvíz-rendszer felújítását. Ez részben feltárással járó csőcserét, csőbehúzási, valamint csőbélelési technológiát
tartalmaz. Fontos járulékos feladat volt, hogy az egyes
vezetékszakaszok cseréje, csőbélelése során meg kellett
oldani a provizórikus szennyvízelvezetést, a zavartalan
üzem érdekében.
A szennyvíztisztító telep rekonstrukciója keretében
annak levegőztető rendszerét kell átalakítani. A jelenlegi
rendszert forgólapátos levegő beviteli berendezések alkotják, amelyeket el kell bontani. Ehelyett ún. mélylégbefúvásos technológiájú rendszert alakítunk ki. A kivitelezés
a szennyvíztelepen a napokban kezdődött és várhatóan
június végén fejeződik be. Ezt követi egy 2 hónapos próbaüzem, melynek során a vegyészeti főosztály különböző
méréseket és mintavételezéseket fog végezni az új rendszeren. A műszaki átadást a nyár végére tervezzük.
–– Milyen konkrét eredmények várhatók az átalakításoktól?
–– Összefoglalóan az várható el a megújult rendszertől, hogy az erőmű üzemidejét biztonsággal kiszolgálja és
az érvényes környezetvédelmi előírásokat teljesíti. Részletezve: Az új szennyvíztelepi levegőztető rendszerrel
hatékonyabb az oxigénbevitel, illetve a közvetlen oldott

oxigénmérésen alapuló vezérlés a tisztítás hatásfokának
javulását eredményezi. A szenny- és csapadékvíz csatornák, műszaki állapotuk javulása következtében, biztonságosabban vezetik el a keletkező vizeket, jelentősen
csökkentve ezzel a környezeti kockázatot. A csapadékvíz rákötések szennyvíz rendszerről történő leválasztása után megszűnik az egyébként híg szennyvíz további
hígítása, valamint a lökésszerű mennyiségi terhelések
okozta iszapgazdálkodási probléma.
Ezeken túlmenően számszerűsíthető gazdasági hatások is megemlíthetők: Az átalakítás elvégzése után a karbantartás költségeinek csökkenése várható, amely éves
szinten hozzávetőlegesen 8 millió forint. Ez a karban-

tartási költségmegtakarítás a szennyvíz és a csapadékvíz
rendszeren felmerülő tisztítási, dugulás elhárítási feladatok csökkenéséből származik. A régi rotorok esedékes
felújítása szükségtelenné válik, ezzel kb. 1 millió forint
spórolunk. A rotoros levegőztetőkhöz képest a mélylégbefúvásos technológiával nagyobb a befektetett energiamennyiségre vonatkoztatott fajlagos oxigénbevitel, ezáltal
energia megtakarítás realizálható, ami éves szinten kb.
150 MWh.
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a közreműködő kollégáknak: A feladatok kivitelezési szakaszának
műszaki ellenőrzése és koordinálása során oroszlánrészt
vállalt Kecskés László projektfelelős kollégám. A szennyvíztelepi átalakítások villamos-irányítástechnikai feladatainak koordinálását Hesz János projektfelelős kollégám
végzi. A projekt időre történő elkészülését hathatósan támogatták még (a teljesség igénye nélkül): Baranyi Krisztián (vefo), Kern László, Kákonyi István (kto), Taricskó
István (ltüo), Fink Gábor (kvo), Szabó László Nándor
(rendo).

Prancz Zoltán

Szükséges és elégséges információk
a magánéletben és munkavégzéskor
Érdekes cikket olvastam arról, hogy közösségi hálózatokban az ismerősök megadott adataiból könnyedén ki lehet következtetni egy
adott felhasználó nem nyilvánosságra hozott
személyes információit is (forrás www.itbusiness.hu). Hogyan lehetséges ez?
Majdnem mindenki tagja egy vagy több
közösségi hálózatnak, ahol aki elővigyázatos,
az csak nagyon kevés személyes információt
árul el magáról. Azonban napjainkban már ez
sem nyújt elegendő garanciát a magánszféránk védelmére. A mai korszerű adatelemzési
módszerek segítségével az egyes személyek
által nem publikált, azaz eltitkolt információkra is következtetni tudnak a személyekhez
kapcsolódó ismeretségi kör adataiból. A cikkben említett tanulmány arra is rámutat, hogy
amennyiben valaki megosztja a levelezési
listáját, akkor már a közösségi hálózaton túli
ismerőseiről is könnyedén vonhatók le következtetések. Ezért fontos, hogy a magánéletben is mindenki tartsa be a címben szereplő

szükséges és elégséges elvet az információk
megosztásakor.
A szükséges és elégséges elv betartása a
munkavégzéshez kapcsolódó információk
megosztásánál is fontos, és a vállalat Információbiztonsági Irányítási Rendszere (IBIR)
kialakításának is egyik kulcsfontosságú célja.
Mindenki a munkájához szükséges és elégséges információkhoz, adatokhoz férjen csak
hozzá, de ahhoz mindig és teljes körűen. Tisztában legyen azzal, hogy milyen alkalmazásokkal és hol éri el ezeket az információkat, és
legyenek meg az adatok eléréséhez a szükséges jogosultságai.
A napi munkavégzésünkhöz kapcsolódóan különböző érzékenységű információkkal
találkozunk. Vannak olyan információk, amelyek minden munkavállaló számára fontosak.
Ezeket mindig elérhetővé kell tenni számukra. Mindenkinek biztosított a jogosultsága az
új intranet SharePoint felületéhez, ahol ezek
az információk megtalálhatók (kezdve az
üdülési információktól, az ebédelési informá-

ciókig – és sorolhatnánk). Vannak olyan információk, amelyek már szigorúan munkavégzéshez, az adott munkakörhöz, szerepkörhöz
köthetőek (pl. az AS6 szerepkörei). Ezen
információk védelmére kell az IBIR-nek egy
jól átlátható rendszert kialakítani, a belső és
külső követelményeknek megfelelően. Erre
alakítottunk ki egy tízes adatérzékenységi
skálát, amely a publikus adatoktól a nemzeti
minősített (volt államtitok kategória) adatok
szigorúan titkos kategóriájáig terjed (a tíz kategória részleteiről az IBIR SP felületén lehet
olvasni). Az IBIR kialakításának fontos részén
dolgozunk jelenleg: a kialakított alapelvek
(pl. érzékenységi skála) mindennapi működésbe integrálásán.
Az említett cikkhez hasonló, az információbiztonság (IB) területének érdekes híreiből
elindítunk egy havonta megjelenő IB hírlevelet, amelyet az IBIR SharePoint felületén lehet
elérni. Az első júniusi szám már olvasható is,
amelynek kiemelt híre a jelen írásban említett cikk. SJ

Szoftvertesztelés 2012
Az Institute for International Research (IIR)
magyarországi irodája Szoftvertesztelés
címmel szakkonferenciát rendezett. A hazánkban az ezredforduló óta tevékenykedő cég felismerte, hogy a vállalatok tartós
gazdasági sikereiben kulcsfontosságú a jól
képzett szakembergárda. Az IIR Magyarország mintegy 170 különféle konferenciát és
képzést kínál a vállalati dolgozóknak, akik a
szakma legjobbjaitól szerezhetik meg azt a
naprakész tudást, amit talán sehol másutt
nem tanítanak.
Az új programokat tesztelni kell használatba vétel előtt, mert hiába szép a megjelenése, könnyen érthető a kezelőfelület, ha
a háttérben katasztrofális hibák történnek.
Pont a teszteléssel szűrhetők ki azok a nem
szándékolt hibák, melyek az éles környezetben futtatva megzavarnák a működést,
anyagi és erkölcsi veszteségeket okoznának.
Igen érdekes automatikus tesztelési példát mutatott be a Lufthansa képviselője. Egy
régóta futó, folyamatos fejlesztés alatt álló
programcsomag a teherfuvarozás műveleteit, a konténert, benne az árut követi nyomon a feladástól a kézbesítésig. gyulai
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Gőzfejlesztők leiszapolásának
üzemeltetése a turbinák
leállítása után

Műszaki Alkotói Pályázat

A szekunder köri hőhordozó normál értékénél
nagyobb diszperz korróziós termékek okfeltárása (hol keletkezik, hova rakódik), valamint a nemzetközi tapasztalatokra alapozva a blokk leállítási fázisban tovább üzemelő
leiszapolás csökkenti a rendszerben oldott állapotban lévő
magnetit mennyiségét.
A blokk leállításakor, amikor már a turbina is leáll,
megváltoznak a hőmérsékleti és az áramlási viszonyok a
gőzfejlesztőkben. Ennek hatására a lerakódásokból szen�nyező anyagok oldódnak ki, amelyek károsak, mert gyorsítják a korróziót. Ha ez után is folytatjuk a leiszapolást,
csökkenthetjük a rendszerben maradó szennyeződések
mennyiségét, lassíthatjuk a korrózióját. A korrózióvédelem más „fronton” is folyik, és ez a határa a leiszapolásnak. A Lipcsei Műszaki Egyetem kidolgozott egy módszert a gőzfejlesztők számára: okta-decil-amin (ODA)
200-500 kg/m3 töménységű oldattal töltik fel a rendszert,
amikor a primer kör átlag hőmérséklete eléri a 200 °C-ot,
a táptartályoké pedig a 150 °C-ot. A felületre kiváló anyag
teljes korrózióvédelmet nyújt.
Ez a folyamat visszainduláskor is valamilyen formában
végbemegy, tehát mind leálláskor, mind visszainduláskor
a technológia adta lehetőségek határai között folytatni kellene a leiszapolást a gyűrűs és periodikus terekben egyaránt.
Számos érintett berendezésre (kollektor, tágulási tartály, hőcserélő, utánhűtő, szűrő) az üzemeltetési paramétereik figyelembe vételével kialakítható olyan útvonal,
melyen keresztül a gőz-vizes fázis szakaszos üzemben leüríthető. A vizsgálatból kiderült, hogy a gőznyomás csökkenésével csökken a leiszapolt mennyiség, de a program
befejezéséig kimutatható az áramlás.
Bonyolultabb a helyzet a visszaindulás korai szakaszában történő leiszapolás esetében. Az munkaszervezéssel
megoldható, hogy a szükséges berendezések olyan szereltségi állapotban legyenek, hogy elláthassák feladatukat. Bizonyos üzemi feltételek teljesüléséhez viszont már
átkötéseket, elzáró és szabályzó elemek beépítését tennék
szükségessé. A csapadékvízgyűjtő szivattyút nagyobb teljesítményűre kellene cserélni. (Ezen átalakítások egy része
szerepel a sótalanvíz takarékossági programban is.)
Vegyészeti vizsgálatokat végeztek az óránként vett
mintákból: vasat, rezet, és minden harmadikban krómot,
nikkelt, kobaltot, mangánt keresték. A turbinák leállítása
után is folytatott leiszapolások mintái szerint a diszperz
vas koncentráció emelkedett legnagyobb mértékben, a
minta 92 %-át adta.

fotók: Gyulai János

Turánszki Larisza, rto, rendszertechnológus
– Moszkvában születtem. Az
általános iskola befejezése után
a Moszkvai Energetikai Egyetemen, Atomerőművek és berendezések szakon folytattam a tanulmányaimat. Úgy terveztem, hogy
majd valamelyik moszkvai kutató- vagy tervezőintézetben fogok
dolgozni, semmiféleképpen egy
igazi atomerőműben. Férjhez mentem egy magyar fiúhoz,
akivel együtt jártunk egyetemre, és Paksra jöttem. 1990ben kezdtem dolgozni a paksi atomerőműben. A reaktor
osztályra kerültem, technológusként. Csak a szervezeti
átalakítások miatt változott időről időre a munkahelyem.
Lényegében, a kezdetek óta primerköri technológusként
dolgozom. Szeretem a munkámat. Szinte minden feladatban lehet találni érdekességet, csak pozitívan kell hozzáállni. A pályázati munkában annyi volt a szerepem, hogy
a vegyész kollégáim kérésére megnéztem, van-e lehetőségünk a megszokottnál tovább üzemeltetni a gőzfejlesztő
leiszapoló rendszert. A saját (primerköri) rendszereim
felépítése ezt nem teszi lehetővé. A turbinás kollégáimnak
az érdeme, hogy a szekunderkörben olyan lehetőségeket
fedeztek fel, hogy biztosítani tudták a feladat megoldását.
A férjemmel több mint 20 éve vagyunk házasok. Három gyermekünk van. A nagy fiunk az ESZI-ben, az informatika szakon tanul. Ebben az évben fejezi be a technikusi

3. díjas pályázatok (2. rész)

képzést, és az ELTE-n szeretné folytatni a tanulást, szintén
informatika szakon. Nem is kételkedik, hogy felveszik-e
vagy sem: jól tanul, és már két középfokú nyelvvizsgája
is van – angol és orosz. A kisebbik fiunk a tanuláson kívül a paksi Tűzvirág táncegyüttesben táncol. Minden fellépését igyekezünk megnézni, mindig gyönyörű élményt
nyújtanak a táncosok. A kislányunk az általános iskolában
másodikos. Szeret rajzolni, zeneiskolába jár és nagyon
jól halad úszástanulásban. Nagyon szeretek Pakson lakni, mert szép, nyugodt város, közel van a munkahelyem,
a gyerekeknek az iskolák. Sok a sportolási és a kikapcsolódási lehetőség. Minden télen ki szoktam menni néhány
napra Ausztriába síelni, kicsit hiányzik a kemény orosz tél
és a hó. De Oroszországba is megyek, amikor csak lehetőség adódik: kiküldetés, szabadság. Szerencsére, minden út
Moszkván keresztül vezet, így minden alkalommal találkozom az ott élő testvéremmel, a rokonaimmal és a barátaimmal.
Pfeffer István, to, technológus
mérnök
– Pakson születtem 1966.
december 24-én. Szekszárdon a Rózsa Ferenc szakközépiskolába jártam, majd
energetikus mérnökként végeztem a BME-en. 1985-ben
pályakezdőként helyezkedtem
el az atomerőműben. Kezdetben tur
binagépész majd
turbinaoperátor lettem. 2006 óta a turbina osztály üzem
kiszolgálási csoportjában technológus mérnök munkakörben dolgozom. Tevékenységi köröm kiterjed az operatív
üzemviteli dokumentumok karbantartására és készítésére.
Nős vagyok, lányom 14 éves, családommal Pakson lakom, hobbim a kertészkedés.
Debreczeni Csaba, to, művezető
– Pincehelyen
születtem,
1967. 12. 30-án. A középiskolát Szekszárdon a Csapó Dániel
Szakközépiskolában végeztem,
gépészként. Gépész technikus
Mohácson lettem. Az erőműbe
1986. 09. 1-jén vettek fel szekunderköri gépésznek. A vizsgát 1987 márciusában tettem le,
1997-ben turbina operátornak,
2000-ben turbina főgépésznek vizsgáztam le. Szekunderköri művezetőnek neveztek ki 2006-ban.
A családommal Zombán élünk. A feleségem óvónő
és csecsemőgondozó a helyi bölcsődében. Két fiunk van.
A nagyobb első éves, gépészmérnöknek tanul a Pannon
Egyetemen Veszprémben. A kicsi a Tolnai Lajos gimnáziumban a 11. osztályba jár, kézilabdázik és mindketten
az ASE-ban vitorláznak. Szeretek kertészkedni. Kedvencem a szőlőművelés és a borkészítés. A 2012. évi Szekszárd
Hegyközségi Borversenyen a „legeredményesebb kistermelő” díjat kaptam, nagy örömömre!
Varjúné Baracska Ilona, veo, laborvezető
– A Veszprémi Vegyipari Egyetem radiokémia ágazatán megszerzett friss vegyészmérnöki
diplomámmal 1979. szeptember
1-jén kezdtem atomerőműves
munkámat, a radiokémiai laboratóriumban. Az első nagy szakmai
kihívást számunkra a labor „felállítása”, berendezése, működésének
megszervezése, műszaki hátterének biztosítása, analitikai
munkájának megszervezése jelentette. Kollektívánk nagyon jól összekovácsolódott, ezt a hagyományt, az együttműködést és egymás munkájának segítését mai napig megőriztük. A beosztástól függetlenül, akár vezetőként, akár

kollégaként mindig számíthatok munkatársaimra. Szakmai kihívásokban bővelkedtünk,
feladataink nem voltak unalmasak, legyen szó
akár primerköri, akár szekunderköri rendszerekkel kapcsolatos változtatásokról, programokról vegyészeti ellenőrzéséről. Osztályunk feladata a
technológiai közegek kémiai és radiokémiai ellenőrzése, a
primerköri hőhordozó és a fűtőelemek állapotának, valamint a technológiai berendezések korróziós és radiációs
állapotának felügyelete. A tevékenységi körünkön belül radiokémiai és analitikai szakterülettel foglalkozom, eleinte
beosztott, majd csoportvezető mérnökként, 1991-től pedig
laborvezetőként.
Két gyermekem van. Fiam már dolgozik, a KKÁT-ban
dozimetrikus. Lányom még főiskolás, idegenforgalmat és
turisztikát tanul. A szabadidőmre nem panaszkodom, nekem is annyi jut erre, amennyi egy a családi ház és egy
nagy kert mellett lehetséges. Az egésznapi irodai munka
után élvezetes számomra a kertben bíbelődni.
***

A „sötét” közös üzemi vezénylő
kialakítása
A közös üzemi vezénylőket a két-két ikerblokkra építették ki. Innen kezelhetők a primer és szekunder köri, a
külső üzemi és a vegyészeti rendszerek. Az üzemeltetett
rendszerek technológiai paraméter eltérések tablójelzőre
vannak kivezetve, ez hívja fel a személyzet figyelmét, ha
be kell avatkoznia.
Jelenleg olyan nagyszámú tablójelzés van, ráadásul fölösleges, ami már elveszti figyelem felhívó jelleget, ezért
ilyen formában nem segíti az operátort.
Javasolt átalakítások:
A szakaszos üzemelésű rendszerek, üzemen kívüli állapotában fellépő hibajelzések kevés információt hordoznak, ezért célszerű azok reteszelése az üzemi állapothoz
(48 db). Pl. a 11RW08W002 fűtési hőcserélőt üzemen kívülinek kell tekinteni, ha a 11RH61S201 fűtőgőz tolózár
zárva van.
Azokat a jelzéseket, amelyek normál üzemállapotban
jeleznek, át kell alakítani az attól való eltérés jelzésére (4
db).
Egyszeri információt hordozó jelzések fellépésének
időbeli korlátozása (35 db). Pl. a 01TM50B001 tartály feltöltődését vagy leürítését jelzi, amire az operátornak intézkednie kell, mely után a jelzésnek már nincs tovább
funkciója, ezért 5 perc elteltével a jelzést bontania kell.
Azon jelzéseket, melyek nem adnak értelmezhető, segítő információt, meg kell szüntetni (8 db). Pl. a
10TS22N001 szűrő előtti O2 koncentráció nem esik 2-5 %
közé, a nem üzemelő ágon nem értelmezhető, és beavatkozási lehetőség sincs.
A javasolt átalakításokkal a világító tablójelzések
egyértelműbbé válnak, és a számukat jelentősen csökkenteni is lehet:
Tárnok László, ro, technológus
– Kabán születtem 1956-ban.
Kora gyermekkoromat az Alföldön
illetve később Mórágyon töltöttem.
Vegyipari Középiskolában tanultam tovább 1970-től, Veszprémben.
Az érettségi után egy veszprémi kutatóintézetben kezdtem el dolgozni,
a MÁFKI-ban. Az atomerőműben
1980 óta dolgozom, előbb, mint
küv operátor, 2006-tól pedig tech-

nológusként.
Négy okos, szép gyermekem van. A lányok: a legkisebb
középiskolás, az ESZI-ben első osztályos. A legnagyobb
Nyíregyházán vállalkozik a vendéglátásban. A fiúk: a nagyobb végzett gépészmérnök, a kisebb harmadéves mérnök-informatikus hallgató.
Szabadidőmben zenét hallgatok, illetve ehhez kapcsolódóan a fiaim koncertjeire járok. Igyekszem sokat mozogni: tenisz, illetve az új szerelem a biciklizés.

gyulai
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Szakmák az atomerőműben

fotó: Bodajki Ákos

A karbantartási
főosztály villamos
karbantartó osztályán a generátor
karbantartó csoport munkájába
Polgár László villamos gépszerelő
adott betekintést.

Polgár László 1971-ben született, Szekszárdon. Az általános iskolát Dunaföldváron
végezte, majd a dunaújvárosi 316. számú
Makarenko Szakközépiskola és Ipari Szakmunkásképző Intézetben szerzett villamos
gépszerelői képesítést. Ezt követően a dunaújvárosi vasműhöz került, a vállalat villamos
javító osztályán tekercselőként, szerelőként
tevékenykedett. Nem sokkal később átkerült
a hideghengerműbe, ahol az üzemi berendezések motorjainak karbantartása volt a feladata. Egy évig dolgozott a kunszentmiklósi
Perion akkumulátor gyárban is, majd egy dunaföldvári gumiszervizben helyezkedett el.
Az atomerőműben 2002 márciusában, atomixes állományban kezdett dolgozni, később
az Ovitnál folytatta a munkát. 2010 februárjában nyert felvételt a céghez. A generátor
karbantartó csoport fő feladata a turbinákhoz kapcsolódó 8 TVV221 turbógenerátor,
az ezekhez tartozó gerjesztőgépek, valamint
a biztonsági rendszerekhez kapcsolódó 17
dízelgenerátor, és a 16 motorgenerátor karbantartása, javítása. Emellett a KKÁT-ban
található villanymotorok karbantartása is
hozzájuk tartozik. A főjavítások alkalmával a
blokkonként 2 turbógenerátor karbantartása, a 3 dízelgenerátor nagykarbantartása, kisés részleges szétszereléses karbantartása, és
a 4 motorgenerátor karbantartása párhuzamosan zajlik. A főjavítások idején feladataik
közé tartozik a motorgenerátorok műhe-

Édesapám nyomdokában:
Peltzer Tibor

lyükbe szállításának összehangolása
Várpalotai
születésű
Az idősebb Peltzer a
is. László munka mellett elvégezte a
kollégánk
gyermekéveit
4-es
blokk „E” műszakjában
segédüzem kezelői tanfolyamot, a 40
szülővárosában
töltötdolgozott,
pont ott, ahová
órás nehézgépkezelői tanfolyamot
te,
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költöztek
a
fia
is
került
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és a targoncakezelői- és az SKF csapPaksra. Itt járt általános,
Mivel az édesapa 2002 máágyszerelési tanfolyamot is. Kiemelten
majd
középiskolába
jusában kezdte meg nyughasznosnak tartja, hogy a segédüzem
is.
Az
ESZI-s
érettségi
díjba vonulását, Tibor pedig
kezelői tanfolyamon megismerhette
után,
2000-ben
tette
le
2002 augusztusában állt
a generátor segédüzemi rendszereit
a villamosenergia-ipari fotó: Bodajki Ákos
munkába, így szó szerint az
(gázellátó rendszer, olajellátó rendtechnikusi
vizsgát.
Ezután
nyert
felvételt
ő
helyére
került.
Ez
nagy büszkeséggel töltötszer, tekercshűtővíz rendszer, nyersa
BMF
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el,
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hűtővíz rendszer), hiszen a hűtési
karán
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szakra.
édesapja
elismert
és
közkedvelt
szakember
(segédüzemi) rendszer és a generátor
2002 nyarán került társaságunk villamos volt, s nem szeretett volna szégyent hozni rá.
általános szerkezeti felépítése szerveüzemviteli osztályára, majd levelező ta- Az ő példája lebegett a szeme előtt, amikor
sen összefügg egymással. A segédgozaton folytatta főiskolai tanulmányait.
egyáltalán erre a pályára lépett, hiszen 14 éveüzemi rendszerek a feladata az üzeJelenleg
elektrikusi
beosztásban
dolgozik
sen nem sok fogalma volt a villamos szakmámelés során keletkező veszteséghő
a 3-as blokk „D” műszakjában, a betanuló ról, viszont tudta, hogy édesapja milyen büszelvezetése, a helyi melegedések és a
éveit a 4-es blokk „E” műszakjában töltötte. keséggel beszél a benti munkájáról, melynek
hőmérsékletkülönbségek csökkentéNapi feladatai között szerepelnek a hozzá- elismeréseképpen 1996-ban megkapta a Bizse. (A turbógenerátoroknál, mint a viljuk tartozó helyiségek és rendszerek ellen- tonságos Üzemeltetői Díjat.
lamosenergia-termelés legfontosabb
őrzése és ennek dokumentálása, a 0,4 és
Tibor a jövőben is a villamos üzemviteli oszeszközeinél, a hűtési rendszer lénye6
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körében. Szeret itt és velük dolA generátor és a segédberendezések
gos lehűtéséhez a villamos üzembiztonság gozni, és az sem mellékes, hogy az erőműnél
üzemviteli szempontból nem elhafenntartása.
nagyobb szakmai kihívást szerinte kis hazánktárolhatóak, és a hidrogénes üzem
Tibor
ezen
a
szakterületen
édesapja
ban nem is lehetne találni.
miatt a berendezések kezelése spenyomdokában
jár,
aki
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éven
keresztül
volt
4 éve él barátnőjével a közös otthonukban.
ciális ismereteket igényel. A forgórész
ugyanennek az osztálynak a dolgozója. Saj- Sok hobbija van, elsősorban a labdajátékok.
tekercselést, a forgórész felületét és az
nálatos módon édesapja tavaly júliusban Tagja az ASE szurkolótáborának, és játszik a
állórész lemeztestet közvetlenül gázegy váratlan rosszullét után örökre itt hagy- városi kosárbajnokságban is. Ezen kívül a százal hűtik (az erre a célra alkalmas gáta a családját, hiányát a mai napig sem tudja mítástechnika érdekli, s biciklizni is nagyon
zok közül hővezetés szempontjából a
pótolni semmi.
szeret.
Gyöngyösiné Nyul Petra
hidrogén paraméterei a legkedvezőbbek), az állórész tekercselése közveta 180 tonnás állórész cseréjét a két gépházi Ha marad rá idejük, szeretnek horgászni, illen vízhűtésű.
László számára az eddigi legnagyobb daru összekapcsolásával, a speciálisan erre a letve vadászni is járnak. László lánya 18 éves,
szakmai kihívást a blokkokon végrehajtott célra készült emelőszerkezettel (állórész him- a kunszentmiklósi Baksay Sándor Református
Gimnáziumban az idén érettségizik.
generátor állórész csere jelentette. Hogy a ba) lehetett megvalósítani.
Szabadidejében László testvérével együtt
méreteket érzékeltesse, elmondta, a több hé
Kárpáti Viktor
tig tartó munkafolyamat során a 42,5 tonnás a mezőgazdaságban dolgozik, földjeiken
forgórész kiszerelését (kifűzését) követően, búza, kukoricatermesztéssel foglalkoznak.

Bemutatjuk

Poczik István
önálló mérnököt
Tatabányán született, és ott élt tizennyolc
éves koráig. Érettségi után a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és
Informatikai Karára jelentkezett, ahol 2008ban okleveles építőmérnöki diplomát szerzett. Képesítését – ahogy Istvántól megtudtam – a köznyelv statikusként, olyan
szakemberként ismeri, aki alapvetően az
épületek, építmények tartószerkezetével
foglalkozik.
Az egyetem befejezése után a végzettségének megfelelő területen, egy pécsi statikus tervező cégnél kezdett el dolgozni. Ezzel párhuzamosan felkérést kapott a Pécsi
Tudományegyetemtől óraadói tevékenységre, amelyre nem tudott nemet mondani. Úgy érezte, ezzel a lehetőséggel élnie
kell, és szerette volna kipróbálni magát az
oktatás területén is. Így két szemeszterben
acélszerkezetek és hídépítés tantárgyat tanított az egyetem levelező tagozatosai számára. Az oktatások hétvégén történtek, így
egy év után – bár szerette a tanítást – úgy

döntött, hogy munka mellett nem vállalja
tovább.
Az elmúlt évben került a paksi atomerőműbe, először az Erbe munkavállalójaként
helyezkedett el, majd 2011 szeptemberében felvételt nyert az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-hez. Arra a kérdésre, hogy mi hozta
Paksra, egyszerű a válasz: a szerelem. Barátnője Tolna megyei, akivel hosszabb ideje
távkapcsolatban éltek, de úgy döntöttek,
hogy ezen változtatnak, ezért István tavaly
tavasszal Paksra költözött.
Jelenleg az építészeti osztály műszaki
csoportjában dolgozik, önálló mérnök munkakörben. Az osztály munkájához tartozik a
technológiai épületek és építmények átalakítási, felújítási munkálatainak előkészítése,
az építészeti törzsadatok kezelése, illetve
a társszervezetek számára az építészetet
érintő területeken tervzsűrizést és véleményezési feladatokat végeznek. Munkáját érdekesnek és változatosnak tartja. Fontosnak
gondolja az erőmű területén az építészeti
szakterület erősítését, mert – ahogy mondja – az erőműben, jellegéből adódóan nagyon erős a gépész és villamos szakirány,
ugyanakkor épületek nélkül nem lehet technológia, így szükség van az általuk végzett

építészeti tevékenységre is. Feladatai közül
kiemelte, hogy az üzemidő hosszabbítással
kapcsolatban szilárdsági számítások készültek az épületek tartószerkezeteire. Ebben a
munkában ő is részt vett, amit szívesen
végzett, mivel egyrészt ez a munka segített az erőmű területén lévő épületek jobb
megismerésében, másrészt szakmailag is kihívásnak tekintette, hiszen komoly statikai
számításokat kellett véleményeznie. Másik
kiemelt feladatuk volt a Célzott biztonsági
felülvizsgálattal összefüggő építészeti jellegű vizsgálatokban való részvétel.
Kollégáiról elmondta, hogy szívesen fogadták, mivel tartószerkezetes szakember
nem volt az osztályon, ezért örültek az ő érkezésének. A mintegy húsz fős kollektíva jelentős része a harminctól az ötvenig terjedő
korosztályba tartozik, így István a fiatalabbakat képviseli a csapatban.
Rövidesen befejezi az Atomerőművi üzemeltetési alapok című tanfolyamot. A képzést nagyon hasznosnak tartja, mert segít
megérteni az erőmű működését, az alapvető összefüggéseket. Az a tapasztalata,
hogy az emberek általában keveset tudnak
az atomerőműről, ezért sokan elutasítóak az
erőmű üzemeltetését illetően. Ahhoz, hogy
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Fiataljaink

a kerítésen kívül is hitelesen tudjon érvelni
az atomenergia alkalmazása mellett, fontosnak tartja ezeknek az ismereteknek az elsajátítását.
Terveiről szólva elmondta, úgy érzi, ideje
megállapodnia, ezt a munkahelyi és magánéleti területre egyaránt így gondolja. Barátnője Pakson dolgozik a Családsegítő- és
Gyermekjóléti Szolgálatnál, családgondozóként. Jelenleg Pakson, a lakótelepen laknak, közel egy éve élnek együtt, és – ahogy
Istvántól megtudtam – a kapcsolat jól mű
ködik.
Szabadidejében szeret kerékpározni,
úszni és biliárdozni. Az elmúlt időszakban
kevés ideje jutott ezekre, mert főleg a város
megismerése, az új munkakörnyezetbe való
beilleszkedés kötötte le, de bízik abban,
hogy a közeljövőben lesz ideje sportolásra
és egyik kedvenc időtöltésére, a biliárdozásra is.
László A. Zoltánné
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A paksi atomerőműben nagyon sok olyan család van, ahol
a szülők gyermekeiknek adják át a stafétabotot egy-egy
szakterületen. Most egy olyan családot mutatunk be, ahol
ugyan stafétabot átadására nem került sor, de ugyanazon
az osztályon dolgozik az édesanya és fia, de az édesapa és
a feleség is az atomerőmű munkavállalója.
Az édesanya Körmöczi Zoltánné, Rózsa 1957-ben születetett, Pakson. Általános iskolai tanulmányait is itt végezte, és
középiskolába is Pakson járt: a Vak Bottyán Gimnáziumba.
Érettségi után gyors- és gépírást tanult, majd az atomerőmű területén az Erőtervnél, később az Országos Szakipari
Vállalatnál helyezkedett el, adminisztratív munkakörben.
1986. december 16-án nyert felvételt a Paksi Atomerőmű
Vállalat üzemgazdasági főosztályának általános csoportjába, adminisztrátor nyilvántartó munkakörbe. 1989-ben
áthelyezték az adminisztrációs csoportba, ahol a cég munkavállalóinak munkaidő-nyilvántartási feladatait látta el.
Elmondása szerint ez nagyon szép időszak volt az életében,
nagyon szerette ezt a munkát. Négy évvel később titkárnői munkakörbe került, az akkori személyzeti és szociális
igazgató mellé, és ez a munkaköre éveken keresztül megmaradt. Ugyanazon a helyen és munkakörben dolgozott,
csak a szervezet neve és vezetői változtak. Közben képezte
magát a humánpolitika területén, és 1996-ban középfokú
személyügyi ügyintéző szakképesítést, majd 2002-ben felsőfokú személyügyi gazdálkodó szakképesítést szerzett.
Változás a munkakörében és munkafeladataiban 2008. február 1-jén következett be. Ekkor ajánlották fel számára azt
a lehetőséget, hogy a titkárnői munkakör helyett átmehet
a munka- és személyügyi osztályra, humánpolitikai előadó
beosztásba. Rózsa úgy döntött, hogy él a felkínált lehetőséggel, és munkakört vált. Jelenleg is itt dolgozik, és bízik
abban, hogy ez így is marad még 4 évig, amikor nyugdíjba szeretne menni, amit – mint mondja – már nagyon vár.
Kedvenc időtöltése a rendszeres testmozgás, hetente több
alkalommal jár különböző mozgásos programokra.
Az édesapa, Körmöczi Zoltán szintén az atomerőmű
munkavállalója. Székesfehérváron, a Jáky József Útépítési Szakközépiskolában szerzett technikusi végzettséget,
majd pályakezdőként az erőmű területén a 22. számú Állami Építőipari Vállalatnál kezdett el dolgozni, 1976-ban.
A részvénytársasághoz 2001-ben vették fel, a szolgáltatási
osztályra műszaki ellenőr munkakörbe. Azelőtt, 1997-től
külsős cégen keresztül ugyanezen az osztályon töltötte be ezt a munkakört. 2010. január 1-től az szolgáltatási
főosztály létesítmény üzemeltetési osztálya műszaki csoportjának vezetője. Kedvenc időtöltése a kertészkedés és
a horgászat.
Fiuk, Körmöczi Zoltán Pakson érettségizett a Vak Bot�tyán Gimnáziumban, majd 2002-ben humánszervezőként
végzett a Pécsi Tudományegyetem. Pályaválasztásában
komoly szerepe volt édesanyjának, mivel Zoltán a humán
szakterület alapjaival harmadikos gimnazista korában ismerkedett meg, amikor Rózsa a középfokú személyügyi
ügyintéző tanfolyam vizsgájára készült. Zoltán belenézett
a vizsgaanyagba, s az annyira felkeltette érdeklődését,
hogy ezt a szakterületet választotta egyetemi jelentkezése során. A diploma megszerzése után pályakezdőként az
Atomix Kft.-n keresztül a munka- és személyügyi osztályra került, humánpolitikai előadó munkakörbe. 2003-ban
nyert felvételt a részvénytársasághoz. Jelenleg is az édesanyjával egy szervezetnél, a munka- és személyügyi osztályon dolgozik, humánpolitikai munkatárs munkakörben.
Az elmúlt években szakmai tudását minőségbiztosítási,
EU-s és munkajogi ismeretekkel egészítette ki. Felesége,
dr. Körmöczi-Lakatos Andrea jogtanácsos a jogi osztályon .
Egy 3 éves kisfiuk van.
A Körmöczi házaspárnak Zoltán fiukon kívül egy lányuk
van, aki férjével együtt közgazdászként dolgozik és él Budapesten, 2 éves kisfiukkal.
Rózsának és Zoltánnak a legnagyobb boldogságot az
jelenti, ha együtt lehetnek két unokájukkal, Zoltánék kisfiával, Zéténnyel és Ágnesék Bencéjével. Külön örömet okoz
számukra, ha a két unoka együtt, náluk és velük lehet.

László A. Zoltánné

Pozitív történet
Részvénytársaságunknál az utánpótlás kérdése
évek óta fókuszban áll, különösen kiemelt figyelmet kap, ha egy szervezettől a két első számú vezető megy nyugdíjba. A külső technológiai osztályon (kto) a közelmúltban zajlott le a vezetőváltás
– példaértékűen. Erről beszélgettem az osztály
volt és jelenlegi vezetőivel.
–– Mikor gondoltál először arra, hogy kineveld
az utódodat? – kérdeztem Racskó Imrétől, az
osztály korábbi osztályvezetőjétől.
–– Az ember elér a pályájának egy olyan szakaszára, amikor látja annak a végét, és megfogalmazódik
benne az igény, hogy megfelelő utódokat neveljen.
Eljön az idő, amikor nemcsak delegál feladatokat,
hanem úgy érzi, hogy azokat az ismereteket, amiket
megszerzett, át is kell adnia. Ez természetesen nem
csak a szakmai ismereteket, hanem a vezetői ismereteket
is jelenti. Ezért egy ideje már tudatosan foglalkoztam az
utánpótlás nevelésével. Amikor 4-5 évvel ezelőtt az utánpótlási tervben megjelöltük azoknak a kollégáknak a nevét, akik a helyünkbe léphetnek, nem volt nehéz dolgom,
mert nagyon jó csapat vett körül. Úgy érzem, az elmúlt
évek során azt a szemléletet, amit mi képviseltünk a Cserkuti Karcsival, át tudtuk adni számukra. Bennük pedig
megvan az elkötelezettség, hogy továbbvigyék azt. Amit
én legfontosabbnak tartottam a munkám során, az nem
egy feladat, vagy elért siker, hanem a legnagyobb értéknek ezt a csapatot, ezt a közösséget tartom. A kto valamennyi munkavállalóját beleértve, a műszakokat, művezetői egységeket, a mérnök és területfelelős csapatot,
akik között rendkívül jó kollegális kapcsolat van, és az
osztályt érintő feladatokat a tőlük elvárható módon megoldják. Ezt az értéket az új vezetők is fontosnak tartják, és
ha továbbviszik, akkor újabb sikereket érhet el a csapat.
Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy elmondjam, sajnos
nem sikerült mindenkitől elbúcsúzni, ezért most valamennyi kollégának szeretném megköszönni azt, hogy
velük dolgozhattam, hogy együtt érhettünk el sikereket.
Mindenkinek minden jót kívánok!
–– A vezetői kinevezésről és az azóta eltelt két hónap
tapasztalatairól Fenyvesi Csaba osztályvezetőtől kértem tájékoztatást.
–– Ahogy Imre említette, az utánpótlás térkép kialakulásakor tisztáztuk, hogy ki, melyik pozícióra várományos. Ezért nem ért váratlanul a vezetői kinevezés, hiszen
évek óta tudatosan készültem erre a feladatra, pontosan
tudtam, mik az elvárások. Ugyanakkor el kell mondani,
hogy az elmúlt két hónap elég zsúfolt volt, mivel nem ismertem minden apró részletét ennek a munkának. Amit
Imre többször is hangsúlyozott: rendkívül fontos a delegálás, és igazán most látom ennek a lényegét. Ha az ember nem tud különbséget tenni fontos és kevésbé fontos
dolgok között, akkor nem tud egyről a kettőre jutni. Most
az időm jórészét szervezési, vezetési teendők, a kollégák
ügyeivel való foglalkozás tölti ki, amivel korábban, technológiai vezetőként nem kellett foglalkoznom. A munkatársak lelkivilágával is törődni kell, hiszen a kollégák jó
közérzete ettől függ, nem elsősorban a berendezések állapotától. A munkaköri feladatok átadása egyébként nem
úgy történt, hogy mi valaha is leültünk volna, hogy figyelj
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Generációk az
atomerőműben

erre, ezek a szabályok, és ha ezeket megtanulod, jó vezető válhat belőled. Ez valójában úgy történt, hogy Imre és
Karcsi tették a dolgukat, mi pedig figyeltük a jó példákat,
láttuk mi a jó gyakorlat, mire kell odafigyelni – így tanultunk. Az ember a tevékenységével, a tetteivel tanítja
a másikat. Ha mutat egy jó példát, és ha a másik elég intelligens, akkor ezt felismeri, és ehhez próbál alkalmazkodni. Úgy gondolom ez a jó nevelés, a tartós nevelés, így
lehet sikereket elérni a magánéletben és a munkahelyen
egyaránt.
–– Mennyiben jelentett új feladatot számodra az új
munkakör? – tettem fel a kérdést Szakály Péter üzemeltetés vezetőnek.
–– Cserkuti Károly, avagy Karcsi bácsi, ahogyan szólítjuk őt, az évek során tudatosan vagy természetszerűleg is fokozatosan bevont a tevékenységeibe, olyannyira,
hogy amikor szóba került, mennyi idő kell a hivatalos
munkakör átadásához, azt mondta, maximum fél nap.
Ez valóban így is volt, hiszen a személyügyek kivételével
minden területen felkészített arra, hogy mi lesz a feladatom az új munkakörben. Azt nem mondom, hogy nem
találkozom új dolgokkal, hiszen ez együtt jár az új munkakörrel. Amikor valaki új beosztásba, más székbe kerül,
más a felelőssége, más a kötelessége, s ez az én esetemben is így van. Önmagában minden előléptetés az ember
munkájának elismerése. Ha ilyen „ikonok” helyébe lép,
mint ez a mi esetünkben történt, az még nagyobb megtiszteltetés, egyben még nagyobb elvárás és felelősség is.
Itt a kto-n olyan színvonal és hozzáállás van, amit mindenképpen tovább kell vinnünk. Örömmel állunk a feladat elé, és várjuk a további kihívásokat.
–– Beszélgetésünket Racskó Imre a következő gondolatokkal zárta:
–– Vezetőváltásról beszélünk, de ami az osztályon lezajlott, az generációváltás is egyben. Volt nálunk egy
nyugdíjazási hullám 5-6 éve, amikor a kezdetektől itt lévő
kollégák nyugdíjba mentek. Én úgy gondolom, szerencsés
volt, hogy mi maradtunk Karcsival, és amikor a fiatal gépészek idejöttek, az átmeneti időszakot le tudtuk kezelni. Azóta felnőttek a feladatokhoz, sőt, új ismereteket, új
lendületet hoztak az osztályra. A mi nyugdíjba menetelünkre egy megfiatalodott, tetterős és megfelelő szakmai
tapasztalattal rendelkező szakember gárda alakult ki az
osztályon.
László A. Zoltánné

Az NI Autóipari tesztjei
A mérés- és irányításautomatizálás területén piacvezető National
Instrument (NI) első tengerentúli gyártóbázisát 2001-ben hozta
létre Debrecenben. Az eltelt időben több mint 1000 főre bővült
a magyarországi kft. Már nemcsak Európát, Ázsiát kiszolgáló kereskedelmi központ, de gyártó, szolgáltató, kutatás-fejlesztő tevékenységet is folytat. A cég egész napos konferenciát, gyakorlati
bemutatót rendezett május 8-án, Budapesten.
Többen elmondták, hogy egy prototípus kifejlesztése sokkal
költséghatékonyabb rendkívüli rugalmassága miatt a NI eszközökkel, mint más megoldásokkal. Sokat foglalkoztak a járművekbe
épített elektronikával: a speciális érzékelőcsalád kifejlesztésén túl
rendkívüli méretű az azokba telepített adatfeldolgozó szoftverek
mennyisége is.

Dr. Fodor Dénes, a Pannon Egyetem docense bemutatta az
ABS fékrendszer mögötti szabályozási rendszert. Mivel két kerékre
egyszerűbb megoldani az egyenleteket, mint négyre, egy hallgatói projektben biciklire fejlesztettek ilyen fékrendszert. Meg is építették – természetesen NI elemekből –, és le is tesztelték. Olyan�nyira sikerült, hogy szabadalom lett belőle.
Számos próbapad elektronikája is bemutatásra került, demonstrálva, hogy milyen könnyen átalakítható, átállítható a különböző termékek bevizsgálásakor. A nagysebességű mérésnek,
adatfeldolgozásnak köszönhetően minden legyártott darabot letesztelnek – jelentősen növelve ezzel a megbízhatóságukat.
gyulai
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Vegyészeti Évkönyv
Megjelent a paksi atomerőmű
2011. évi vegyészeti tevékenységét összefoglaló Vegyészeti Évkönyv. A kiadvány célja, hogy
átfogó képet adjon az erőműben
folyó vegyészeti tevékenységekről, az év során elért eredményekről, az előttünk álló jövőbeli feladatokról.
Az elmúlt év során a vegyészeti
főosztály szervezeti felépítése változatlan maradt, s ebből adódóan
a szervezethez tartozó feladatkör
sem változott. Továbbra is három
osztály végzi az üzemvitelhez kapcsolódó tevékenységeket, a vegyészeti technológiai osztály (vto),
a vegyészeti ellenőrzési osztály
(veo), valamint a radioaktív hulladékkezelési osztály (rhko). Főosztályvezetői közvetlen irányítás
mellett a napi operatív feladatok
koordinálását a vegyészeti szolgálatvezetők látják el.
Az elmúlt év egyben a „Kémia
Nemzetközi Éve” volt. Ezért, a napi
feladataink teljesítésén túl, igyekeztünk az országos rendezvénysorozatokhoz a magunk módján kapcsolódni, két szakmai nap szervezésével.
Az első témája a radioaktív hulladékok
kezelése, az elmúlt időszak technológiai
fejlesztéseinek bemutatása, a végleges elhelyezés helyzete, valamint a hazai kutatók e témakörben elvégzett munkáinak,
eredményeinek ismertetése volt. Közel
80 fő vett részt a rendezvényen, s a vis�szajelzések alapján hasznosnak, a téma
lefedettségét illetően teljes körűnek ítélték azt.
A második szakmai nap témája már
szűkebb kört érintett, hiszen a szekunder körben zajló eróziós folyamatokat, a
turbinalapátoknál észlelt eróziós jelenségeket, az elmúlt két évben elvégzett
vizsgálatok eredményeit összegeztük. A
különböző intézetek munkáinak kölcsönös megismerésére, a további megoldás
keresés átbeszélésére kiváló lehetőséget
biztosított a rendezvény.
Az érintett szervezetekkel közösen
tovább folytattuk az Időszakos biztonsá-
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gi jelentéshez kapcsolódó, hatósági határozattal előírt feladatokat. Az elvégzett
munka eredményeit jelentésünk röviden
bemutatja.
Az üzemidő hosszabbítás előkészítéshez kapcsolódóan tovább folytatódtak a
vegyészeti mintavételi rendszer rekonstrukciójára és az új pótvíz előkészítő technológia megvalósítására irányuló tervezési, engedélyezési, közbeszerzési munkák.
Folytatódott a Bátaapáti Nemzeti Radioaktív Hulladéktárolóba (NRHT) történő kis és közepes aktivitású szilárd hordós hulladékok kiszállítása. 2011. október
06-án, három évvel az NRHT megnyitását
követően kiszállításra került a 3000. hordó is. Így a felszíni létesítményben jelenleg az üzemeltetési engedélyben megengedett tárolási kapacitást kihasználtuk.
Meg kell említeni, hogy az RHK Kft. és az
atomerőmű, valamint a szállításban érintett hatóságok közös munkájának eredménye, hogy a 3000 hordó kis és közepes
aktivitású szilárd hulladék kiszállítása

problémamentesen, az előírások
szerint, a tervezett ütemezésben
megtörtént. A következő kiszállítás 2013-ban várható, azt követően,
hogy a felszíni létesítményből a
végleges tárolásra megfelelően előkészített hulladék a végleges, földalatti tároló kamrákba kerül.
A folyékony hulladékkezelés terén szintén továbbléptünk. A technológia folyamatos üzemeltetése
megvalósult, azonban a 2011-re
ütemezett, a tisztított folyadék kibocsátása nem kezdődött meg. A
terveink szerint a hatósági előírásoknak megfelelő kibocsátást 2012
második félévében tudjuk megvalósítani.
2007-től részt veszünk a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség
által koordinált nemzetközi benchmarking projektben. Ez hozzá segít
bennünket ahhoz, hogy összemérjük adatainkat a hasonló VVER reaktorokat üzemeltető atomerőművek üzemeltetése során keletkező
hulladékok mennyiségi és minőségi
adataival, tapasztalatcserét végezzünk az üzemeltetőkkel az alkalmazott
technológiák, kibocsátási gyakorlatok tekintetében.
Az év során előkészületi munkákat
folytattunk a 2012. évi WANO partneri vizsgálatra. Ez alapvetően a vizsgálati
szempontrendszer megismerését, ez alapján egy önvizsgálat lefolytatását jelentette. A vizsgálat eredményéről következő
évkönyvünkben számolunk be.
A szokott struktúrát megtartva, kiadványunk készítése során arra törekedtünk, hogy az évről-évre ismétlődő vegyészeti témák mellett a 2011-ben kiemelt,
vagy váratlanul felmerült feladatainkról
is tájékoztatást adjunk.
Ez úton is szeretnénk köszönetet mondani minden kollégának az erőművön
belül és kívül, akik hozzájárultak ahhoz,
hogy az éves feladatokat megfelelő minőségben, kellő határidőre teljesítsük, s
a jövőbeli nagyobb terjedelmű projektmunkáinkat is zökkenőmentesen folytathassuk.
Elter Enikő

A jövő adatközpontja
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Termékbejelentő konferenciára hívta a Microsoft az informatikuso- megnövelhető a számítási teljesítmény. Monitorozási funkcióján
kat a Lurdy-házba. Mintegy 800-an voltak kíváncsiak a System Cen- keresztül a teljes rendszer működése átláthatóvá válik, teljesítméter 2012 és az SQL Szerver 2012 programcsomagokra. Tíz év alatt nye optimális szinten tartható, annak egészségi állapotát kimutata jelenleg is hatalmas tárolt adat mennyisége a negyvenszeresére hatjuk, az esetleges problémák valódi okát látva azok hamarabb
bővül majd, szükségesek tehát olyan eszközök, programok melyek elháríthatók. Ez nemcsak a berendezésekre, a hálózatokra, de a
átlátják, s a mobil eszközünk parányi képernyőjére varázsolják azo- programokra is vonatkozik. Katasztrófatűrő mentések valósíthatók
meg.
kat, amelyek éppen szükségesek.
Az SQL Szerver 2012 egy olyan komplett adatplatform, mely kéA Microsoft most ismét tett egy nagy lépést a felhasználóbarát
alkalmazás felé a már említett termékekkel. Bár a cég nagy, még- pes kihasználni és alkalmazni a felhő technológiák előnyeit. Olyan
sem él vissza monopolhelyzetével. Nemcsak a szakemberek, de az üzleti intelligencia eszközökkel van felvértezve, mely a tárolt adaotthonokban a laikusok is jól tudják használni – mondta Papp Ist- tokat az üzlet számára fontos információvá alakítja: magasértékű
rendelkezésre állás (AlwaysOn), gyors lekérdezési teljesítmény (Cován, a cég frissen kinevezett ügyvezető igazgatója.
A weboldalak, közösségi hálózatok, szenzorok adatai, különféle lumnStore Index), adatelemzés (Power View, Power Pivot), igény
szöveges tartalmak mind olyan adatok, melyeket a relációs adat- szerinti skálázódás egész a felhőkig, egyszerű, könnyű fejlesztés
bázisok már nem tudnak kezelni. Ezeket az adatokat (Big Data) (SQL Server Data Tools).
Persze a tudást nem adják ingyen. Egy-egy minősített 3×3 nanyílt forráskódú hadoop technológia támogatja a Microsoftnál is.
A System Center 2012 egy teljes körű IT rendszerfelügyelet, pos tanfolyam ára a vizsgával meghaladja az 1 millió Ft-ot is. Azok101 0110környezetben.
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szerinti

Kishírek
a nagyvilágból
NEHÉZ HELYZETBEN
A NÉMET SZOLGÁLTATÓ
A német RWE vállalat (az ország második
legnagyobb energiaszolgáltatója) megsínylette az atomenergetika kivezetéséről
szóló országos hatályú döntést. A cég elmondása szerint 28%-kal csökkent az
adózott nyereség az első negyedévben. A
cég azonban bizakodó: állítják, hogy talpra állnak még idén.


(Forrás: Nuclear Power Daily, AFP)

NASA: SUGÁRZÁSMÉRÉS
ÉS COOL ROCK VIDEÓ
„5, 4, 3, 2, 1” – így kezdődik a NASA egy
friss videója. A szokatlan ebben az, hogy
a visszaszámlálást nem középkorú mérnököktől, hanem fiatal gyerekek kórusától
halljuk. Az ifjak egy gumicsirkére (igen,
gumicsirkére) szereltek fel sugárzásmérőt, melyet aztán annak rendje és módja
szerint a világűr felé indítottak – egészen
120 ezer láb magasságig, hogy ott egy erős
napviharból származó nagyenergiájú protonokkal találkozhasson. Közben a videó
alatt végig a Chickenfoot (magyarul Csirkeláb) zenekar dala dübörög. Bár a Chickenfoot név nem mondhat sokat az átlag
magyar zenehallgatónak, gitáron a világszerte elismert Joe Satriani penget, a mikrofon mögött pedig a hazánkban is népszerű rock banda, a Van Halen ex-énekese,
(Forrás: NASA)
Sammy Hagar áll.

NINCS DNS-KÁROSODÁS
FOLYAMATOS KIS DÓZIS MELLETT
Legalábbis ezt állítják a híres Massachusetts Institute of Technology (MIT) kutatói, akik egereken kísérleteztek. Az eredmény: nem volt szignifikáns különbség a
kontrollcsoport és a besugárzott csoport
tagjai között. A besugárzott rágcsálók egy
öthetes periódus alatt kapták meg a 0,5
cGy dózist (ami emberekre vonatkoztatva
kb. 105 millisievert hatásának felel meg),
jelentős DNS-károsodás nélkül.


(Forrás: World Nuclear News)

JÉGKRÉM HELYETT CSOKI
JAPÁNBAN
Áramhiánnyal kell szembenéznie Japánnak
most, hogy Fukushima nyomán kivezették
az energiamixből az atomenergiát. Ez nemcsak kényelmetlenséget okozhat a szigetország lakóinak, de gazdasági veszteségeket is
az ottani cégeknek. Általában a nyár jó időszak az Ezaki Glico társaság számára, hiszen
megnövekszik a kereslet az általuk gyártott
jégkrémekre. Az energiahiány most azonban
ahhoz vezethet, hogy kevesebb jégkrémet
tudnak majd gyártani. Normál esetben hidegebb időben csokit gyártanak, melegben
fagyit, ezért most a cégnél egy hidegebb nyári időben reménykednek, mivel akkor a csoki tökéletes kínálat lesz a japán édesszájúak
számára. Közben a japán kormány de facto
államosítja a fukushimai erőművet üzemeltető TEPCO céget: lényegében többségi részesedés megszerzésével érik el az irányítás
átvételét.



(Forrás: Nuclear Power Daily, Terra Daily, AFP)
Simon Zoltán
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NEI SmartBrief

A nemzetközi atomenergetikáról

world nuclear news

További munkalehetőség 1200 embernek

Jól halad az oroszországi
atomerőművek építése
Április 27-én sikeresen befejeződött a Kalinyin-4 blokk indítási programjának utolsó 74
ellenőrző lépése is, így a program jó úton halad az üzembe helyezés befejezését jelentő
próbaüzem felé. A tervek szerint a program alatt fokozatosan növelik a blokk hőteljesítményét a hivatalos 3200 MW értékig, amiből 1000 MW villamos teljesítmény nyerhető majd.
A soklépéses teszt során bizonyítani kívánják, hogy a blokk tervezési paraméterei megbízhatóak és az egység biztonságos üzemre alkalmas. Ha sikeresen túl vannak a teszteken,
akkor kezdődhet meg a teljes teljesítményen futó 72 órás próbaüzem. A blokk várhatóan
szeptember 30-án kezdheti meg kereskedelmi üzemét.
A Kalinyin-4 projekt hosszú ideje hordozza terheit. Az építést még 1985-ban, a szovjet
éra alatt hagyták jóvá. A beruházás 1986 augusztusában meg is indult, majd 1991-ben
(20 %-os készültségnél) megakadt. A teljes erőkkel való újraindítás 2007-ben történt meg,
és jelentősen sikerült felgyorsítani azáltal, hogy a szintén parkoló pályára került bolgár
Belene atomerőmű számára előgyártott szerkezeteket itt építették be. Az üzemanyagot
2011 októberében töltötték be a reaktorba, az első kritikusságot decemberben érték el. A
négyes egység egy 950 MW-os, VVER-1000/V-320 típusú blokk. Műszaki adatai megegyeznek a 3. blokkéval, amit 2004-ben sikerült indítani. Az első két blokk is „ezres”, de a V-338
típushoz tartoznak, indításukra 1985-ben és 1987-ben került sor.
Sikeresen haladnak a munkálatok Novovoronyezsben is. A II. kiépítés 1. blokkjának
konténmentjére május 11-én ráemelték a dóm utolsó elemét is. Mind a gyártás, mind a
beemelés több lépcsőben történt, a rendszer összehegesztésének befejezését június végére tervezik. A munkahely ily módon hamarosan zárttá válik, így felgyorsulhat a reaktortartály és a gőzfejlesztők szerelése, illetve a keringtető hurkok csővezetéki munkái is. Az
Oroszország nyugati részén található telephelyen két AES-2006 VVER-1200 típusú, nyomottvizes blokk építése van folyamatban. Az első blokkhoz 2008 júniusában fogtak hozzá,
ennek indítását 2014-re, a másodikét 2016-ra tervezik.

A Ningde-4 blokk is megkapta
a dómot
A Kína Fujian tartományában található telephelyen is jelentős mérföldkőhöz érkeztek az
építők. Május 5-én, egy alig egyórás emelési művelet során a konténment falszerkezetére
került a 144 tonnás, 37 méter átmérőjű és 11 méter magas szerkezet. A 4. blokk nukleáris
részének építési munkálatai 2010. szeptember 29-én, ünnepélyes keretek között kezdődtek meg. Négy kínai tervezésű, CPR-1000 típusú nyomottvizes blokkot építenek a területen. Az elsőt 2008 februárjában kezdték, a második és a harmadik egység építése 2008 novemberében, illetve 2010 januárjában vette kezdetét. A négy blokk üzembe lépése 2012
és 2015 között esedékes. További két, hasonló típusú blokk építése is szerepel a beruházás
második fázisában.
Más telephelyen is aktív tevékenység folyik. Április 30-án a Zhejiang tartományban
épülő Fangjiashan erőmű 1. blokkjának reaktortartályát sikeresen ráemelték a támasztógyűrűre. A művelet mintegy hat órát vett igénybe. Erre a telephelyre két CPR-1000-es
blokkot szánnak, összteljesítményüket 2160 MW-ban jelölték meg. Az első blokk betonozási munkáit 2008 decemberében kezdték meg, a kettes blokk esetében ehhez a munkához 2009 júliusában fogtak hozzá. A kereskedelmi üzemet 2013 decemberére, illetve 2014
októberére teszik a beruházók. A kínai fejlesztésű blokkok az Areva korábban szállított 944
MW-os blokkjaiból származtathatók, jelenleg 18 CPR blokk épül az országban.
Forrás: World Nuclear News, 2012. május
Varga József

Képalkotó eljárások

Régi problémája az orvoslással foglalkozóknak, hogy betekintést nyerjenek az ember szervezetébe, képet alkothassanak felépítéséről, működéséről.
A közelmúlt fejlesztéseit összegző konferenciát rendezett
a tíz éves Informatika és Menedzsment az Egészségügyben
(IME) Budapesten. Az egész napos konferencián mintegy 25
előadás hangzott el az átvilágítás (röntgen, nukleáris sugárzás), visszavert sugárzás (ultrahang technikák) és a szervezet
saját működési jelei (bioelektromosság) témakörében.
Bár nagyon fiatal tudományág, mégis számos nagysikerű
eredményt mondhat magáénak. A történések időrendben: az
első izotópdiagnosztika 1979, az első izotópgyár 1985 (ciklotron Debrecen), az első PET kamera 1994 (Debrecen), az első

Kentucky állam döntéshozói beleegyezésüket adták, hogy a Paducah
uránfeldolgozó telep még egy éven át
működhessen, és így továbbra is biztosíthassa az ott dolgozók megélhetését.
A gázdiffúziós telepen folytatódhat a
szegényített urán feldolgozása – jelentették be a politikusok és az energiaipar képviselői. Egy sor – a szövetségi
kormány és az energiaszolgáltatók között létrejött – megállapodás biztosítja majd az így keletkező urán piacát
– nyilatkozta Steven Chu energiaügyi
miniszter. A telephelyet május végén
zárták volna be az eredeti forgatókönyv szerint. Az engedély jelzi az
Obama-adminisztráció irányvonalának megfordulását, ugyanis eredetileg
vonakodtak az üzemeltetés fenntartásától. Folyamatosan bátorítottam az
ügyben részt vevő összes oldalt, hogy
gyűljünk össze és egyezzünk meg a
probléma megoldásában, és adjunk
valamilyen bizonyosságot a dolgozók
és a közösség számára – nyilatkozta
Mitch McConnell republikánus politikus. Ezek az emberek már jó ideje
csak vártak. Az új terv lehetőséget ad
a dolgozóknak és a városnak is, hogy
megtervezzék jövőjüket, illetve hogy a
minisztérium az átmeneti időszakon
gondolkozzon – tette hozzá McConnell.
Ed Whitfield, aki a létesítménynek
helyet adó választókörzet képviselője,
már 2007 óta erősködött amellett, hogy
itt dolgozzák fel a szegényített uránt.
Nagyon elégedett azzal, hogy sikerült
összehozni a különböző oldalakat, de
sok tennivalót is lát még. Folytatni

kell a közös munkát annak érdekében,
hogy megvalósítható átmenetet biztosítsanak akkorra, amikor szembe kell
nézniük a tényleges bezárással. Rand
Paul szenátor is örül annak, hogy sikerült 1200 munkahelyet megőrizni
legalább erre, az utolsó évre. A politikusok szerint a szövetségi kormány
150 millió dollárt spórol meg az üzemben tartással, ennyibe kerülne ugyanis a bezárt telep fenntartása. Paducah
városa is időt nyer arra, hogy terveket
készítsen az utánra, amikor a gyárban
lehúzzák a redőnyt. Chu tavaly aggodalmát fejezte ki McConnell szenátornak a munkahelyek elvesztése miatt,
de felhívta a figyelmét arra, hogy az ötvenes évekből származó urándúsítási
technológia nagyon energiaigényes, és
a minisztérium inkább modern technológiába fektetne be pénzt. Kemény
munka után az Energiaügyi Minisztérium – más szervezetekkel együttműködve – meghatározta azt a kreatív
utat, amelyen haladva feldolgozható
válik a szegényített urán egy része. Ez
a program közel hozzá egymáshoz az
állami és a magánszektort annak reményében, hogy növeljék az ország
biztonsági érdekeit az adófizetők alacsony költsége mellett. A minisztérium még májusban átad 9075 tonna
gyengített urán-hexaflouridot – egy
közvetítő cégen keresztül – feldolgozásra. A telephely a tervek szerint 482
tonna alacsony dúsítású üzemanyagot
állít majd elő, amelyet a közvetítő cég
kereskedelmi célú atomerőművekbe
juttat el.

Üzemidő 60 éven túl?

Miközben javában zajlik az amerikai atomerőművek 40 évre tervezett
üzemidejének húsz évvel való meghosszabbítása, a New York környéki
hatósági emberek azt vizsgálják, hogy
bizonyos erőművek partiképesek lennének-e egy újabb hosszabbítás tekintetében. Ez azt jelenthetné, hogy az Indian Point és más, a megyében közel
található létesítmények még a 60 év
elérése után is működhetnének. Bill
Dean, az NRC helyi illetékese szerint a
hatóság azokat a szempontokat keresi,
amik szükségesek annak meghatározásra, hogy túlléphető-e ez az üzemidő. Hozzátette, hogy jelenleg nincs az
effajta kiterjesztésre vonatkozó eljárás.
Dean a jelenleg is folyó kutatásról
beszélt, de szerinte is több év szükséges ahhoz, hogy ebből elhatározás szülessen. Jerry Nappi, az Indian Point
erőmű szóvivője szerint a cég most a

PET/CT hibrid műszer installálása 2005 (Budapest).
Számos programot dolgoztak ki, hogy a kapott
képek minél könnyebben
értékelhetők legyenek. Nemrégiben fejeződött be az a
projekt, ami alapján a mellkasröntgen képekből Autocad-ban
kiveszik a bordák és a szív árnyékát. Külön jelzés hívja fel az
orvos figyelmét a lehetséges elváltozásokra.
A nukleáris medicina jelentősen elterjedt, mert egyszerű,
szövődménymentes a vizsgálat, működés közben, dinamikusan vizsgál, kiváló képalkotás, specifikus terápiák valósíthatók

húsz éves hosszabbításra fókuszál, és
nincs tudomása arról, hogy az ezt követő időszakon gondolkodnának. A
blokkok egyébként üzemeltetésük alatt
újra teljesítették a hatósági előírásokat,
nincs semmilyen ok különleges felülvizsgálatra. A két blokk tavaly összesen 11 ezer órányi hatósági vizsgálatot
viselt el. A környezetvédő csoportok
szerint a reaktorok üzeme károsítja a
Hudson folyó ökológiáját, mivel megöli halakat és melegíti a folyó vizét. Az
állam már néhányszor visszavonta az
erőmű vízjogi engedélyét, az üzemeltető azonban mindig fellebbezett. Az
extra hosszúra tervezett üzemidővel
kapcsolatos megfontolások során figyelembe kívánják venni a már 60
évre engedélyezett blokkokon szerzett
tapasztalatokat.
Forrás: NEI SmartBrief, 2012. május

Varga József

meg. Már nemcsak a diagnosztika, de a beavatkozás eszköze
is egyben. Évente több mint 250 ezer beavatkozást hajtanak
végre.
A felhasználók kéréseit a Siemens rendre beépíti a termékekbe, így azok nemcsak könnyen, hatékonyan kezelhetők, de
nélkülözhetetlenek is.
gyulai
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Húsz éve működik Olkiluotóban a hulladéktároló
A Finnország kis és közepes aktivitású radioaktív
hulladékát fogadó létesítmény jelenleg félig van
tele – jelentette be a TVO május 8-án, a működés huszadik évfordulója alkalmából rendezett
találkozón. Mostanáig 5500 köbméternyi hulladék gyűlt össze a két földalatti silóban (60 és 100
mélységűek). A kibocsátók egyike maga az erőmű, de itt tárolják a finn egészségügyi szektorból,
az iparból és a kutatóintézetekből származó anyagokat is. A hulladék speciális szállítójárművön
kerül ide és egy távirányítású daruval bocsájtják
le a mélybe. Évente 100-180 köbméter térfogatú
hulladék érkezik, ezek kétharmada a kis aktivi-

tású, a maradék a közepes aktivitású kategóriába
tartozik. A TVO célja, hogy minimalizálja a termelődő hulladék mennyiségét. Az erőmű mindkét blokkján sikeresen véghezvitték ezt a célkitűzést, mivel 20-30 százalékkal sikerült megnövelni
a tömörítő berendezés hatékonyságát. A tároló
silói 31 rétegsorban fogadják a betonból készült
bokszokat, amelyek egyenként 5 köbméteresek.
A közepes szintű oldalon 16 tárolósor, a kis aktivitású oldalon 18 sor telt meg eddig. A létesítményben kívánják majd elhelyezni a jelenleg
épülő Olkiluoto-3 blokk hulladékát is. A bővítés
terveit most vizsgálja az illetékes minisztérium.

Az új francia elnök és az atomenergia
A nukleáris energia jövője Franciaországban
bizonytalanná válhat az eljövendő elnöki időszakban. Francois Hollande begyűjtötte a szavazatok 52 százalékát május 6-án, ez elegendő volt
ahhoz, hogy Nicolas Sarkozy székébe ülhessen.
Kampánya alatt Hollande szavát adta, hogy csökkenteni fogja Franciaország atomenergiától való
függőségét. 2025-re csökkenteni kívánja a nukleáris részarányt a jelenlegi 75 %-ról 50 %-ra, és
megígérte az öregedő Fessenheim atomerőmű öt
éven belüli bezárását. Ha ezek a törekvések érvé-

nyesülni fognak, akkor valószínűleg csapást mérnek az atom-bizniszben érdekelt cégekre is, mint
például az EDF és az Areva. Az EDF részvényei
3 százalékkal estek Hollande győzelmének hírére.
A francia nukleáris hatóság már engedélyezte a
900 MW-os Fessenheim-1 blokk üzemben tartását a következő tíz évben, ha elvégzik a reaktorépület alapozásának megerősítését 2013 júniusa
előtt. Az EDF szóvivője azt nyilatkozta május
7-én, hogy a társaság a munka folytatását tervezi.

Üzemidő-hosszabbítás Örményországban
Elkezdődtek azok az előkészítő munkák, amelyek a Metsamor-2 (korábban Armenia-2) blokk
üzemidejének hosszabbítását célozzák a 2016
szeptemberében lejáró engedély utáni időszakra.
Az ország illetékes minisztere bejelentette, hogy
2013 májusáig meghatározzák a szükséges programot, illetve 2013 augusztusáig költségbecslést
is végeznek. A kormány számára egy akciótervet
nyújtanak be 2013 szeptemberéig – mindezekről
a kabinet április 19-ei ülésén született döntés.
Ugyanezen az ülésen határoztak egy szociális
gondoskodási csomag elindításáról is az atomerőművi személyzetre vonatkozóan. Ez egyébként nemcsak rájuk, hanem a más veszélyes te-

rületen dolgozó munkavállalókra is vonatkozik
majd.
A 2. blokk egy VVER-440/V270 típusú egység,
408 MW-ra van bejegyezve a nemzetközi irodalomban, és az ország villamosenergia-ellátásának
kb. 40 százalékát biztosítja. Testvérblokkját a
nagy földrengés után 1989-ben végleg leállították, a 2. blokk is hosszú pihenő után, 1995 novemberében indult vissza.
Forrás: Nuclear Engineering International,
2012. május

Varga József

„Az Egység” – csak így utalnak a New York-i Tűzoltósághoz tartozó Radiológiai Egységre a „Radiation Control for Fire and Other Emergency
Forces” című könyvben (kiadó: National Fire Protection Association, 1960), mely az Atomenergetikai Múzeum Kenton-hagyatékában (könyvgyűjteményében) található.
„1957. december 6-án az Egység arról kapott jelentést a 7.
Kerületi Rendőrkapitányságról, hogy a rendőrség birtokában van egy radioaktív tőkehal. A jelek szerint úgy merült
fel a gyanú a radioaktivitás jelenlétére vonatkozóan, hogy
a vásárló elmondása szerint ’a hal világított a sötétben.’ Az
Egység reagált, és mikor a vizsgálatuk nem talált szennyeződést, a halat a Bellevue Kórházba szállították további
vizsgálatokra. A laboreredmény negatív lett.”
Bár a fenti bevezető kicsit vicces (ezt maga a könyv is elismeri), a tűzoltóság fontos szerepet játszott abban, hogy a
sugárzással kapcsolatos indokolatlan félelmeket eloszlassa.
Már az ’50-es években döntés született az Egység létrehozásáról, mert a mesterséges sugárzások szerepe az amerikaiak életében egyre nőtt. A könyv is tulajdonképpen egy
kivonata az akkori tudástárnak, méghozzá az akkori tűzoltók
információigényéhez igazítva.
Persze érződik, hogy mikor és hol íródott, hiszen mértékegységként pl. a Roentgen-t, a rem-et és a rad-ot használja.
A több mint 200 oldalas kézikönyv kitér a tűzoltókat különböző szituációkban érhető legmagasabb dózisokra és arra
is, hogy milyen orvosi röntgen-vizsgálatokat kell bevezetni a

Matematikai „Nobel-díj”
Régi legenda,
hogy Alfred
Nobel azért
nem alapított
díjat a matematikusoknak, mert a
felesége egy
matematikussal csalta meg.
Ez nem igaz, mert Nobelnek nem
is volt felesége. Valószínűbb az a
magyarázat, hogy semmiféle magasabb oktatásban nem részesülvén, célirányos kémiai ismereteit
egy orosz kémikustól szerezte, s
találmányai nem követelték meg a
magasabb matematikai ismeretet.
Alapítottak hát világszerte a
matematikusoknak
alternatív
díjakat (~45). Ezek közül a legrangosabbat a tragikusan fiatalon, tuberkulózisban meghalt Nils
Henrik Abel (1802-1829) norvég
matematikusról nevezték el, és
2002-ben adták ki először. A díjjal
egymillió dollár is jár, amit majd
május 22-én ad át V. Harald, norvég király ünnepélyes keretek között Oslóban.
Az idei díjat egy magyar matematikus, Szemerédi Endre
(szül. 1940. augusztus 21.) kapta
a diszkrét matematika és az elméleti számítástudomány terén
elért eredményeiért. Az ELTE
Természettudományi Karán matematikusként végzett 1965-ben.
Az akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetének tudományos munkatársaként, később
főmunkatársaként, tudományos
tanácsadójaként dolgozott, majd
kutatóprofesszori megbízást kapott. Az 1980-as évektől több amerikai egyetemen volt vendégkutató
és vendégprofesszor, 1990-ben a

KENTON-HAGYATÉK
NEW YORK-I ATOMTŰZOLTÓK

dolgozók kartonjába – még egy 5x8 inches mintakártya is megtalálható, mely táblázatos formában listázza a kapott dózisokat.
Külön fejezet foglalkozik a sugárzást mérő műszerekkel és
karbantartásukkal, illetve szintén külön taglalják az alkalmazandó procedúrákat olyan tűzesetekre, mikor nukleáris létesítményekhez kell kiszállniuk a lánglovagoknak, vagy radioaktív
anyagokkal kerülhetnek kapcsolatba. Pontokba szedve taglalja a könyv a követendő procedúrákat a különböző radiológiai

Rutgers Egyetem számítógép-tudományi tanszékén kapott egyetemi tanári megbízást. 1970-ben
Moszkvában védte meg a kandidátusi, később Budapesten az akadémiai doktori értekezését. 1982-ben
a Magyar Tudományos Akadémia
levelező, 1987-ben rendes tagja
lett. Kutatási területe a kombinatorika, a számelmélet és az algoritmuselmélet, nevezetes eredménye
Erdős Pál és Turán Pál sejtésének
bizonyítása.
Szemerédi Endre a Rényi-díj
(1973), a Pólya-díj (1975), az MTA
Matematikai Díj (1978) és az Akadémiai Díj (1979) után rangos
nemzetközi díjakat is magáénak
mondhat. 2008-ban ítélték oda
neki az amerikai Leroy P. Steele-díjat és a svéd Rolf Schock-díjat,
2010 óta tagja az Amerikai Tudományos Akadémiának. A magyar
kormány is kitüntette március 15én, Széchenyi-díjjal.
A diszkrét matematika olyan
struktúrákat vizsgál, mint a gráfok,
sorozatok, geometriai konfigurációk. Ilyen struktúrák matematikája
képezi a számítógép-tudomány és
az információelmélet alapjait. Például a kommunikációs hálózatok,
a hatékony számítási algoritmusok
tervezése alapvetően a diszkrét
matematika révén szerzett ismeretekre támaszkodik. Szemerédi
Endre szellemes és eredeti technikák bevezetésével és számos alapprobléma megoldásával forradalmasította a diszkrét matematikát.
Egy interjúban azt mondta:
„Tíz probléma közül, amin gondolkodtam, kilenc és felet nem
sikerült megoldanom, de egy matematikusnak jól kell viselnie a kudarcot is.”

gyulai

vészhelyzetekre vonatkozólag: mikor mehetnek be a
tűzoltók, milyen felszereléssel, mit kell tenniük, mit
nem szabad tenniük stb.
Egyébiránt rövid, de szinte teljes körű tájékoztatást nyújt a könyv a maghasadásról (sőt, egy kicsit a
fúzióról is), az atomenergetikáról, a hulladékkezelés okozta
problémákról, de a radioaktív anyagok nem-energetikai felhasználásról is. Még mai szemmel is érdekes példákat hoznak fel a szerzők: mosószerek tesztelésénél radioaktív anyagot („koszt”) helyeznek el a mintán, majd különféle tisztítási
eljárásoknak vetik alá. A mintán fennmaradó radioaktivitásból aztán tudnak visszakövetkeztetni a tisztítási módszer
hatékonyságára. A mosogatógépek esetén (igen, mosogatógépek 1960-ban, bár nem nálunk, hanem az USA-ban) szintén felhasználták a radioaktivitást, bár kissé komplikáltabb
módon: egy tyúk tápjába radioaktív anyagot kevertek, majd
az aktív tojásokat megsütötték, tányérra tették és felvágták
késsel-villával. Ezt követően jött a mosogatógép és a Geiger-számlálós mérés: az eredmények a mosogatógépet igazolták, a szennyeződések eltűntek.
Ugyanilyen érdekes, és kicsit az energetikához visszakanyarodó példa: egy forradalmian új elem, amely alacsony áramerősséget produkál a stroncium 90 izotóp bétarészecske-kibocsátását felhasználva. A könyv szerint erre az elemre akár
élettartam-garanciát is vállalhatnak a gyártók, mivel a vonatkozó felezési idő 27,7 év. A szuperelem szupermarketekbe való
megérkezésére azonban több mint 27,7 év elteltével is még
mindig csak várunk.
Simon Zoltán
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Munkatársaink szabadidőben
– Újra az Olimpián –

Ismét eltelt négy év,
így az idén is megrendezésre kerülnek
az nyári ötkarikás
játékok. Sokan szurkolunk majd a magyar csapatnak a televízió előtt ülve, míg lesznek olyan szerencsés
honfitársaink, akik a helyszínen izgulhatják
végig a különféle sporteseményeket. Közéjük tartozik Treszl Gábor, a gépész műszaki
osztály dolgozója is, aki idén ismét útra kel
Pannónia motorkerékpárjával, hogy ellátogasson Londonba, az XXX. nyári olimpiai játékok helyszínére.
–– Gábor, mikor döntöttél úgy, hogy ismét elindulsz az expedícióra?
–– Újfent itt a következő olimpia, a londoni. Athén, Peking után ez lesz a harmadik,
ahová szurkolóként eljuthatunk. Miközben az
előző út, a Pannónia-expedíció történetének
könyvét írtam, akkor erősödött fel bennem a
vágy, hogy újra útra keljek.
–– Milyen útvonalon mentek? Milyen
helyszíneket kerestek fel utatok során?
–– Az Eurázsiát átszelő 24000 km-es utazásunk után a térképet nézegetve London nem
tűnt távoli célpontnak. Ezért választottunk

egy olyan útvonalat, ami ismét egy komoly
kihívást is jelent számunkra. Félig megkerüljük a Földközi-tengert, Szlovénia–Olaszország–Tunézia–Algéria–Marokkó–Portugália–Spanyolország–Franciaország útvonalon
tervezzük elérni a londoni olimpiát. Útközben, ahol lehet, érintünk magyar vonatkozású történelmi helyeket: úgymint a kalandozó hadjáratok helyszínei, az I. világháborús
emlékhelyek, Trianon kastélya, a svájci hunok
völgye, Európa Parlament. Afrika forróságába a kalandvágy és a kihívás visz át minket,
csakúgy, mint az Alpok hegyei közé, a Grossglockner csúcsára. Terveink szerint körülbelül
12000 km vár ránk.
–– Mikor indultok, és mikorra tervezitek a
visszaérkezést?
–– Az expedíció június 23-án a Magyar
Műszaki és Közlekedési Múzeumból fog elindulni ünnepélyes keretek között. Terveink
szerint augusztus végére térünk haza.
–– Kivel mész? Ki lesz az idén a társad?
–– Pekingi útitársammal, Magyar Zolival
továbbá Hunyadi Bencével két motorkerékpárral kezdtük a készülődést. Zoli menet
közben kiszállt a csapatból, legnagyobb sajnálatára nem tudja vállalni az utat. A 22 éves

Bencével ketten maradtunk az 1965-ös oldalkocsis T5-ös Pannónia nyergében.
–– Hogyan készültök? Milyen szervezési
feladatokkal jár az út? Hogy haladtok ezekkel?
–– Hosszadalmas, már-már vég nélkülinek
tűnő szerelésen vagyunk túl. A közelmúltban sajnos összetörtük a frissen felkészített
veterán motorkerékpárt, nagyot buktunk
vele. Egy barátunknak adtuk át a volánt, ekkor történt a baj. Jelenleg még mindig nincs
tökéletes műszaki állapotban a jármű, de a
bejáratás már javában tart. Az észak-afrikai
országokba járművel bejutni nem zökkenőmentes dolog, Algériába vízumot is szereznünk kell, és oltásokat is be kell adatnunk
magunknak. És igen, az út jelentős költségvonzata miatt szponzorok keresésével is sok
időt töltöttünk.
–– Milyen segítségetek lesz az út során?
Legutóbb egy péceli csapat is útra kelt veletek Robur buszukkal. Az idén is lesz kísérőtök?
–– Pekingbe menet a péceli roburos csapattal együtt utaztunk, hazafelé egymagunkban, Zolival. A londoni túra során nem lesz
kíséretünk, de ettől leszünk igazán szabadok,

Nyílt vízisportnapok

Sebestyén Gáspár festményei

Balatonfüred, Koloska kikötő
2012. május 12-13.
Ismét elkezdődött, immár hivatalosan is a nyári hajós szezon Balaton-szerte, így Füreden is. A paksi
atomerőmű humán igazgatóságával közösen szervezett program keretében egyesületünk szombat reggeltől minden érdeklődőt szeretettel látott vendégül
egy kellemes sétahajózásra. Természetesen a műsorokon mi is kellemesen szórakoztunk, hisz sok színes programunk volt a kikötőnkben: szalonnasütés,
a Szarkaláb Táncegyüttes vendégszereplése, paksi
kakaspörkölt, est borkóstolóval, a Hawai Zenekar
fergeteges éjszakai bulija kora reggelig, miközben
kint a vízen közel, 106 km/h-s lökésekkel szélvihar
tombolt. Az éjszakai vihar sajnos a vasárnapi látogatottságra rányomta a bélyegét, bár reggelre már
jó szél fogadott volna mindenkit, jó vitorlás idő lett
délelőttre. A Balatonfüredi Mazsorett Csoport kikötői műsora sajnos a hideg és nagy vihar miatt elmaradt… (majd jövőre)
A két nap alatt mintegy 250 fő vett részt a programokon, 14 nagy hajó, a Heuréka és a Koloska motoros
hajó végezte a sétahajózást. Köszönet illett mindenkit, aki segítette, hogy a vendégek jól érezzék magukat, és a jövő utánpótlása jelentkezzen csapatunkba.

Boda László – ASE VSC tag

Sebestyén Gáspár: Székely lakodalmas - Mulat a násznép

„Emelt fővel” címmel megrendezett megemlékezésen és
kiállításon. Ez a rendezvény a bukovinai székelyek Bácskába telepítésének 70. évfordulójáról szólt.
2012. március 28-án újabb állomáshoz érkeztem.
Kiállíthattam festményeimet Kakasdon; „hazavittem” a
képeimet. A fogadtatás is olyan volt, mint amikor anya
várja a gyermekét. Körülbelül százharminc ember tolongott a faluházban, és hatalmas szeretettel vettek körül. Külön öröm és nagyon kellemes meglepetés volt
számomra, hogy Dunaszentgyörgyről is többen eljöttek.
A kiállításmegnyitót Krász Ernőné könyvtáros szervezte és vezényelte szívvel-lélekkel, sok-sok szeretettel. A
színvonalas műsorban közreműködött Sebestyén István
népművész, valamint Falkainé Jakab Éva és a Csillagösvény Székely Népdalkör, gyönyörű bukovinai dalokkal.
A képeim stílusáról elmondtam, hogy az életvitelem
és a munkásságom tükörképei. Miért? Amikor esztergályosként kezdtem, nagyon gyorsan megtapasztaltam,
hogy ez a szakma aprólékosságot, precízséget igényel.
Ebben a szakmában nem lehet elnagyoltan dolgozni.
Később, amikor az életem úgy alakult, hogy gépésztervező lehettem az atomerőműben, akkor ez az aprólékos
pontosság fokozatosan érvényesült. Tervezéskor minden
apró részletnek a mélységeibe kellett látni, és tudni kellett ábrázolni pontosan és részletesen. Ez a fajta munka,
életvitel a hétköznapjaimba is beleivódott, és a képeimen
is visszatükröződött.
A festményeimet nagyon sokan megnézték, ami nagy
boldogságot adott nekem, mert úgy éreztem, hogy én is
hozzájárultam egy keveset sok kedves ember öröméhez.

Wollner Pál

fotó: Boda László

Sebestyén Gáspár 2007-es nyugdíjba vonulásáig a paksi
atomerőműben dolgozott, az akkori karbantartási igazgatóság gépész karbantartás technológiai osztályán. Ez
év tavaszán húsz festményét állította ki Kakasdon, a Makovecz Imre által tervezett gyönyörű faluházban. Ebből
az alkalomból idézte fel szerkesztőségünknek, hogyan
került kapcsolatba a festészettel.
Bukovinai székely szülők gyermekeként születtem 1952ben, Szekszárdon. Édesapámtól örököltem a művészet
iránti érdeklődésemet. Ő szobrász szeretett volna lenni,
de a bukovinai székelységet sújtó viharos történelmi időszak nem tette lehetővé álmai megvalósítását. Asztalosként, faragásaiban mutatta meg tehetségét, és a szobrászat iránti szeretetét.
Gyermek és ifjú koromban Kakasdon éltem. Már gyerekkoromban vonzódtam a képzőművészethez. Édesapám korai halála után a családi körülményeim nem tették lehetővé a művészképző felsőbb iskolák elvégzését,
ezért műszaki irányba fordultam. Az álmaimat viszont
nem adtam fel. Autodidakta módon és szakkönyvekből
fejlesztettem tudásomat. Nagyon sokat köszönhetek Farkas Pál szobrászművésznek. Ő volt a mesterem, tanítóm
három éven keresztül.
Házasságkötésem óta Dunaszentgyörgyön élek a családommal. Itt hosszabb ideig nem foglalkoztam a festészettel. Az atomerőműben eltöltött évek után, 2007-től
korkedvezménnyel nyugdíjba mehettem. Azóta ismét
festek, többségében vászonra és falemezre, olajjal. Annak idején szénrajzzal és pasztellel is próbálkoztam. Egy
alkalommal szekkót is festettem gyerekeknek, Szekszárdon. Szeretem a portrékat, életképeket és a csendéleteket, de nagy szeretettel festem meg a természet
szépségeit is. Festettem keresztúti stációkat is a dunaszentgyörgyi katolikus templomba.
Amióta újra festek, már volt pár kiállításom. 2010ben bemutatkoztam Dunaszentgyörgyön is, a faluházban. 2011-ben a Magyar Művelődési Intézet és
Képzőművészeti Lektorátus a Tolna Megyei Általános
Művelődési Központtal együttműködve rendezett kiállítást Dunaföldváron, a várban. A közös kiállításon
én is részt vettem az „Erdélyben” című festményemmel.
Ezzel a kiállítással egy időben, Bonyhádon a Völgységi
Múzeumban is részt vettem három festményemmel az

igaz, valószínűleg olykor gondterheltek is. Ezt
már megtapasztaltuk.
–– Mi a célotok ezzel az úttal?
–– Célunk, hogy a típus hűen felújított
Pannónia nyergében felfedezzük Európa
és Afrika távoli vidékeit, honfitársainknak
szurkoljunk az olimpiai játékokon, és élményeinket megosszuk a magyar motoros társadalommal. Veterános utazásaink terveit a
technika szeretete keltette életre, és a felfedezés vágya viszi előre, nemzeti öntudatunk
irányítja. Az embert és gépet próbára tevő
12000 km-es utazásukkal öregbíthetjük országunk és a minket támogató cégek hírnevét is. A terv sikeres végrehajtása veterán
járműtörténeti jelentőséggel bír, távolságát
tekintve ez az út lesz a második leghosszabb
a magyar gyártmányú gépek között.
Ezúton szeretnék külön köszönetet mondani a paksi atomerőműnek és ezen belül
munkahelyemnek a gépész műszaki osztálynak, munkatársaimnak, hogy támogattak
és elengedtek erre a hosszú útra. Tudom jól,
nagy kiváltság ez. Igyekezni fogunk, hogy rászolgáljunk a bizalomra és sikerre vigyük veterános utazásunk tervét.

Keszthelyi Katalin
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Hogyan töltik napjaikat nyugdíjasaink?
–– Márti: Telefonon keressük egymást,
és beszélgetek volt kollegáimmal.
–– Hogyan kerültetek Zalakomárba,
meséljetek a családotokról?
Az atomerőmű természetjáró szakosztály tagjaként többször túráztunk a zalai
dombságban, mely szépsége megragadott
bennünket. Gyermekeink közül egyik sem
akart Pakson élni, és akkor elhatároztuk,
hogy nyugdíjba vonulásunk után eljövünk
erre a szép vidékre, és itt éljük le hátralévő életünket. Családi házban lakunk, a
ház körül igen sok a teendő. Kiskertünk és
gyümölcsösünk biztosítja családunk friss
zöldséggel, gyümölccsel való ellátását.
Kamránkban is sorakoznak a téli napokra eltett befőttek, lekvárok, savanyúságok.
Csodás a természetben eltöltött idő, szinte
egész nap a kertben vagyunk és örömködünk a virágoknak, növényeknek és a madarak énekének.
Három gyönyörű unokánk van. Két nagyobb, egy lány és egy fiú Laci fiunktól, és
egy kicsi tündér Nóra lányunktól. Ők néha
megörvendeztetnek bennünket látogatásukkal.

Nagyapám tárgyai

Törzsgárdatagsági elismerések

2012. április

2012. május

10 év

10 év

Pintér Attila üvig üvfo kto

2002. 04. 22.

Kern Norbert üvig üvfo vüo

2002. 05. 06.

Matus Gábor mig

2002. 04. 03.

Posch Ágoston kaig üffo dro

2002. 05. 02.

Csibi István kaig üffo hto

20 év

2002. 04. 01.

20 év

Tumpek József üvig üvfo to

1992.05.11.

Bárdos Ferenc big minfo avo

1992. 05. 15.

Kis Zoltán üvig üvfo to

1992. 04. 24.

Kern Ferenc kaig üffo bro

1992. 04. 23.

Tálos Zoltán gig logfo bszo

1992. 04. 08.

Földesi János üvig kio

1982. 05. 08.

Ráthgéber Zoltán gig logfo bszo

1992. 04. 08.

Laczkó Lászlóné mig

1982. 05. 01.

Mayer Tivadar huig hufo jlo

1992. 04. 09.

Cserny Ferenc mig rtfo rto

1982. 05. 28.

30 év

30 év

Jantner János kaig üffo bro

1982. 05. 20.

Kecskeméti Gyula üvig

1982. 04. 01.

Sós János kaig üffo

1982. 05. 13.

Czinkóczi Lászlóné üvig vefo veo

1982. 04. 01.

Gyuricza Zoltán big skvfo do

1982. 05. 17.

Wolf Ferenc kaig kafo vko

1982. 04. 24.

Sárközi János Sándor kaig üffo dro 1982. 04. 28.

Az Atomdragon szezonnyitó versenye
2012. május 1-jén az erőmű sárkányhajó-csapata elindult a szezon első szabadvizes versenyén, a
Römi Kajak- Kenu és Sárkányhajó
Klub, a Csepeli Kajak-Kenu Egyesület és a Magyar Kajak-Kenu
Szövetség által szervezett Évadnyitó Sárkányhajó Kupán.
A barátságos verseny 4000 méteres
távot jelentett, ahol a rajtot egy 2000
méteres egyenes, majd két 1000 méteres kör követte. A verseny másik
érdekessége az volt, hogy egy kategóriában indult minden
csapat. Ez a paksi csapatra nézve dicsőséget is jelent, mert
a Römi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Klub két csapatot is indított – Römi Kék és Römi Zöld csapat néven –, amelyek
többnyire magyar olimpikonokból, világbajnokokból és a
tavalyi magyar sárkányhajó válogatott tagjaiból áll. Ös�-

Kis Balaton közelsége automatikusan
hozta, hogy kikapcsolódásként pecázzak.
Igazi boldog nyugdíjas éveket élünk!
–– Kirándulni vágyóknak mit ajánlotok a környéketekről?
–– A zalai kirándulásra készülőknek a
szebbnél szebb gyógyfürdőket ajánljuk,
ami tökéletes lazítást biztosít. Érdemes
megnézni Zalakomárhoz közeli Kápolnapusztai bivalyrezervátumot, valamint
Ormándpusztán található Somsicch-kastélyt. Településünk kiemelkedő eseménye
a Dunántúli Középkori Mezővárosok Találkozója, amely minden év augusztusában kerül megrendezésre.
–– Visszatekintve a paksi évekre mit
mondanátok?
–– Szerettünk a paksi atomerőműben
dolgozni. Kollegáinkkal jó viszonyban
voltunk, munkánkat mindig megbecsülték. Sok szép emléket őrzünk a szívünkben.
–– Köszönöm a beszélgetést! További
jó egészséget, örömöt, boldogságot kívánok az egész családnak.

Vadai Zsuzsa

szesen 9 csapat nevezett
be. Az Atomdragon csapata kemény előfutamba
került: ott volt mindkét
Römi-csapat, a Merkapt-csapatával (ők céges
kategóriában az Atom
dragonnak első számú ellenfele) és a Faddi egység.
Kemény küzdelemben a
két Römi-csapatot követve
harmadik helyezést sikerült elérnünk, ami azt jelentette, hogy bekerültünk a döntőbe. A döntőben hat csapat rajtolt egyszerre. A két Römi-csapat most is mindjárt az elején elhúzott a mezőnytől,
három hajó pedig (köztük az Atomdragon is) egy jó darabig szorosan fej fej mellett haladt, s volt, hogy összeértek a
lapátjaink. Ilyenkor nem csak erőre és kitartásra van szük-

Május 7-én nyílt meg
Juhász Sándor kiállítása Pakson, a Csengey
Dénes Kulturális Központban, „Nagyapám
tárgyai” címmel. A kiállítást Fejes Margit újkortörténész, a városi múzeum munkatársa rendezte.
Juhász Sándort így nyilatkozott a kiállítás létrejöttéről:
– A „Nagyapám tárgyai” megemlékezésnek érdekes története van. A keresztmamámat az elmúlt évben, októberben
elütötte egy autó. A nagyon szeretetteljes kapcsolat, ami a
nagy távolság miatt az utóbbi 20 évben csak évi egy-két
személyes látogatásból, telefonálásból állt, megváltozott:
az utóbbi időben többet beszélgettünk a 87 éves keresztmamámmal a régi dolgokról és a hosszú évek óta őrizgetett sok apróságról és kacatról. Előszedtünk a szekrény
mélyéről egy csomó dolgot, amiket első pillantásra nem
igazán éreztem kiállításra érdemesnek, de a böngészés a
száz évnél idősebb papírok között, a rengeteg anyakönyvi
kivonat, az iskolai igazolások, a faragások, a nagymama
saját szövésű dagasztókendője és a személyes tárgyak
arra indítottak, hogy ezeket bemutassam a könyvtárban.
E gondolatokkal is tisztelegve nagyapám emlékének és
keresztmamám tárgyakat óvó türelmének, kívánom, hogy
legalább ilyen nosztalgiával és jóérzésekkel figyelje mindenki saját családja hasonló relikviáit.
Wollner Pál
fotó: Wollner Pál

Cseszárik Lászlót és feleségét Mártit
kerestem fel, hogy meséljenek az Atomerőműben töltött időről, és nyugdíjas
éveikről. Beszélgetésünket telefonon
és interneten folytattuk, mivel Pakstól
messze, a zalai dombok között megbújó
kedves kis községben Zalakomárban élnek.
–– Mikor kerültetek az erőműbe?
–– Laci: 1980. augusztus 18-án kerültem a PAV üzembe helyezési főosztály
generátor - transzformátor csoportba-üzembe helyezőnek. Majd 1983. januártól a villamos üzemviteli osztályra főművezetői beosztásba, amit 1993.
februárig töltöttem be. 1995 májusától a
minőségfelügyeleti főosztály minőségfelügyeleti osztályon felügyelő munkakörbe
dolgoztam 2006. szeptember 30-i nyugdíjba vonulásomig.

––Márti: 1984 novemberében kerültem az oktatási főosztály általános oktatási osztályára, oktatásszervező munkakörbe. Feladatom az
atomerőmű területén munkát vállaló
dolgozók, munkakörük ellátásához
szükséges tanfolyamok megszervezése, vizsgáztatások lebonyolítása. Szerettem a munkámat igazán változatos
volt, sok embert megismertem, lehetőségem szerint a rászorulóknak segítettem a
vizsgákon. Ezen a munkahelyen töltöttem
el 21 évet, ahonnan 2005. december 30-án
nyugdíjba vonultam.
–– Van kapcsolatotok az erőművel illetve volt kollegáitokkal?
–– Laci: Fenntartottam tagságomat a
MEE Paksi Szervezetében. Aktívan tartom a kapcsolatot a szervezettel, ahol
volt munkatársaim, barátaim vannak. A
távolságot figyelembe véve gyakran találkozunk, amire leginkább nekem van
szükségem. Másik kapocs az Atomerőmű
újság, melyet minden hónapban megkapunk, és így folyamatosan nyomon tudjuk követni az ott zajló eseményeket.

ség, de jó taktikára is. Nálunk Viktor Endre (Csucsu) volt
a taktika megalkotója. Annak ellenére, hogy az első kanyar
után ötödikek voltunk, Csucsu ügyesen, de abszolút szabályosan taktikázva drámai küzdelemben a döntőben is a
harmadik helyre vezényelt minket. Bronzérmekkel a nyakunkban, fáradtan, de elégedetten indultunk haza. Meg
kell még megemlíteni, hogy a mostani csapatunkban szép
számban szerepeltek az ASE Kajak-Kenu Szakosztály fiatal
növendékei. Külön köszönet nekik érte. A pótlásra azért
volt szükség, mert a csapatunk tagjai, a paksi atomerőmű
dolgozói közül sokan nem tudtak eljönni a versenyre, páran műszakban dolgoztak, s ketten az erőmű majálisán
maradtak, mert Kiváló Üzemeltető és Kiváló Karbantartó
díjakat vettek át. Erre is büszkék vagyunk: csapatunk csupa kiválóságból áll!
Szucsán Marina
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Iparági labdarúgó elődöntő

Eredmények, Déli csoport:

Az atomerőmű csapata minden mérkőzését megnyerve, 12:2 gólaránnyal első helyezett lett, de a rendező jogán is biztosítva
volt már a részvétele a döntőben.
A döntőt szeptember 7-9. között Balatonfüreden játsszák a bejutott csapatok.

gyulai

1. MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
2. ELMŰ-ÉMÁSZ
3. Dunamenti Erőmű
4. E.ON Hungária
5. Mavir Zrt.
6. E.ON-IT
7. MVM Informatika
8. DÉMÁSZ
9. Pannon Hőerőmű
10. Tiszavíz

Iparági sakkverseny

A csapatversenyen a paksiak közül
tábladíjasok lettek Berta Tibor és Fekete
Béla. Az eddig megnyert öt kupa mellé
még két vándorkupát sikerült megszereznie a paksi csapatnak.
A csapatversenyen a Straubinger
Dániel, Tóth Gergely, Gosztola István és
Berta Tibor alkotta csapat volt a legfiatalabb a mezőnyben.
Idén már két kategóriában értékelték
a sakktalálkozón részt vett csapatokat, a
„mi vagyunk a legjobbak” cím elnyerésekor. Az 1000 fő feletti társaságok versenyében a paksiak nyerték el a vándorkupát. Így lett meg a „hetet egy csapásra”.

A 43. Villamosenergia-ipari Sakktalálkozót a Mavir Zrt. rendezte meg Budapesten, május 11-13. között.
Pénteken technikai, majd sportági értekezletet tartottak. Kiegészült a sportági bizottság: harmadik tagnak Zöldi Zoltánt, az E.ON Észak-Dunántúli
Áramhálózati Zrt. tagját választották meg
a jelenlévők. A nevezett társaságok száma: 13, 56 versenyző. Szombaton 11 fordulós, svájci rendszerű egyéni versenyt
bonyolítottak le. A minősített versenyzők
között Straubinger Dániel (MVM Paksi Atomerőmű Zrt.) győzedelmeskedett,
kiemelkedve a mezőnyből 100 %-os tel-

jesítményével. Az amatőröknél Kazinczy
Jenő (MVM OVIT Zrt.) lett az első. Díjazták a legjobb 18 év alatti és a legjobb 60
év feletti játékost is. A legjobb fiatalnak
Benedeczky Lehel (MVM PA Zrt.) bizonyult, aki a teljes mezőnyben a 4. helyen
végzett. Az MVMI Zrt. egyetlen képviselője, Fórizs Zsigmond jó teljesítménnyel a
középmezőnyben végzett.
A sakktalálkozó résztvevői délután 26
táblás szimultánt játszhattak az Atomerőmű SE nagymesterével, Berkes Ferenccel.
A vasárnapi csapatversenyen, a
győriek ismét megelőzték a paksiakat, a
különbség mindössze fél pont volt.

A csapatverseny végeredménye:
MINŐSÍTETT KATEGÓRIA:
1. E.ON Észak-Dunántúli
Áramhálózati Zrt.
2. MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
3. E.ON Tiszántúli
Áramhálózati Zrt.
AMATŐR KATEGÓRIA:
1. Pannonpower Hőerőmű Zrt.
2. Mavir Zrt.
3. ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport

Iparági
futóverseny

A legutóbbi sportértekezleten megállapodtunk,
hogy egy hétvégére nem szervezünk két iparági
sporteseményt – ezért most május közepén a
sakk, a labdarúgás elődöntő Északi és Déli csoport, valamint a futás torlódott egymásra.
A futásnak megint Tata adott otthont, 2012.
május 13-án, vasárnap. Borongósan indult, de
a verseny idejére kibújt a nap a felhők közül
– ideális futóidő ígérkezett. Tata Város Polgármesteri Hivatala és a Fiatal Utazók Klubja immár 68. alkalommal rendez tófutást a városban.
A rajt és a nevezés az Építők Parkjában volt. Felvettük a rajtszámokat, az időmérés a tájfutásnál
megszokott rádiófrekvenciás chipekkel történt.
A szépszámú induló alig fért el a parton. Jó
néhány percig tartott, míg a mezőny úgy szétbontakozott, hogy futni lehessen.
Három különböző távot lehetett teljesíteni,
mindenki erőnlétéhez képest választhatott, melyiken indul: 2 km, 7 km, 14 km. A klasszikus
szám a 7 km – ez egy kör a tó körül. Előbb aszfalton futhattunk a várig, majd sétaúton gyönyörű ősfák között, végig rálátva a tó víztükrére. A déli szakasz távolabb vezet a nyíltvíztől,
ide viszont nem fúj be a szél. Az Által-ér hídjától nemsokára újra kibukkan a fák közül a tó,
rövidesen a célhoz érünk. A kanyargós úton, ha
feltűnik előttünk egy-egy futó, megpróbálhatjuk utolérni – ha sikerült, akkor kiderült, hogy
a saját kedvére teszi, nem nevezett.
Az egyes távok mezőnyét együtt indították,
de nemenként, korcsoportonként külön értékelték.
Eredmények:
Jobbágy Gyula
27:13

7 km

Első sor: Csépányi B. László, Gyöngyösi Zoltán,
Szabó Róbert, Tamási Zoltán, Sárközi István,
(Tikó Százhalombatta)
Hátsó sor: Szabó Balázs, Grósz Csaba,
Lengyel József, Prantner Attila, Sípos Tamás,
Farkasdi József

14 km

Végre
elérkezett
a
Villamosenergia-ipari labdarúgó
bajnokság területi
döntője: május 12-én
szombaton. A Déli
és az Északi csoport
egy időben, de külön
helyszínen mérkőzött. Mi a Déli csoportban voltunk érdekeltek.
A pályákat a Budapesti Elektromos Művek sportpályáján
alakították ki.
Csoportonként körmérkőzést játszottak, két-két pályán egyszerre, egy csapat
pihent (4 mérkőzés). Ez után a csoporthelyezettek egymással – első az elsővel és így
tovább mérkőztek.

kategóriájában első, abszolútban második

Adorján József
Lippai Zoltán

kategóriájában és abszolútban is első

Jobbágy Gyula
1:04:22
Sima Ferenc
1:08:58
Nagy Tibor
1:09:12
C. Szabó István
1:13:54
Túri Tamásné
1:09:36
Eigner Zita
1:21:55
Az E.ON Hungária Zrt. nemcsak szépnyomatú pólóval, kulaccsal kedveskedett a versenyzőknek, hanem energiapótlásról is gondoskodott (banán, sajtos pogácsa, túróstáska),
valamint egy hangulatos ebéddel is szolgáltak.
gyulai

Remekül teljesített az MVM Paks
Hat Európa Liga selejtező mérkőzésen három győzelemmel, két
döntetlennel és egy vereséggel zárt az MVM Paks, míg az OTP Bank
Ligában 12 győzelem, 9-9 döntetlen és vereség szerepelt a zöld fehérek neve mellett a 2011-2012-es szezon lefújásakor. Kis Károly
csapatának 47 rúgott és 51 kapott bajnoki gólja jelzi, a gárda látványos, közönségszórakoztató találkozókat vívott ellenfeleivel. Az
idényt az Erzsébet Nagy Szállodában értékelték a szakvezetők és a
játékosok. „Sikeresnek értékelem a 2011-12-es évadot. A remek Európa Liga selejtezők után reális volt az első nyolcba várni a gárdát.
Bízom abban, hogy a jövőben szerepel még nemzetközi mérkőzéseken a zöld fehér társaság.” – fogalmazott Süli János, a PSE elnökségi
tagja. „Az egész évet nézve a hatodik hely jó eredmény. Ha visszatekintek arra, hogy milyen hullámvölgyeket vészeltünk át, akkor azt
látom, hogy lehetett volna lejjebb és feljebb is. Erre a szezonra lehet
a jövőben alapozni, annak fényében is, hogy a riválisok várhatóan
erősödni fognak.” – tette hozzá Haraszti Zsolt, a csapat ügyvezetője.

45:03
55:37

„A nemzetközi mérkőzések örök élményt jelentenek, és büszkeséggel tölt el, hogy a legtovább képviseltük Magyarországot, színtiszta
magyar játékosokkal az európai kupaporondon. A bajnokságban
a 6. hely reális. Ha játékban fejlődni tudunk, akkor újra partiban
lehetünk riválisainkkal, bár az 51 kapott gól brutálisan sok, ezen
mindenképpen változtatni kell.” – mondta el Kis Károly a csapat vezetőedzője. „Hullámzó volt a teljesítményünk, mely összességében
pozitív. Hiányérzetem van az elszalasztott Európa Liga selejtező lehetősége miatt. Az utolsó 9 fordulóra újra összeért az a játék, mely
korábban jellemzett minket. Ez erőt adhat a következő szezonra.
A már kialakult, eredményes koncepció mentén kell haladnunk a
jövőben is.” – összegzett Vayer Gábor, a csapat kapitánya. Az MVM
Paks együttesénél a keretben nagy változásokat nem terveznek, a
szakvezetők a gárda értékeit szeretnék megtartani, de nem minden
áron. A 2012–13-as szezon július 27-én kezdődik, melyre a felkészülést június közepén kezdi meg a Kis alakulat.
Faller Gábor

GYÁSZKÖZLEMÉNY
Az atomerőmű dolgozói
megőrzik elhunyt
munkatársaik emlékét.

Bogáncs József
(1950 − 2012)
2012. április 24én, életének 61.
évében elhunyt
Bogáncs József,
a paksi atomerőmű nyugdíjasa.
1950. október 22-én született Kölesd-Borjádon. 1983. március 14-től volt a társaság
alkalmazottja. A szolgáltatási osztály műszakvezetőjeként 2003. december 30-án
vonult nyugállományba. Nyugdíjas kollégánktól 2012. május 4-én szűk családi körben vettek búcsút szerettei.
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Ajánljuk hazánk
tájait

Babahírek

Az élő vizek városa:
Tata
Beke Mira vagyok, a pécsi klinikán
születtem 2012. május 9-én, 3600
grammal és 50 centiméterrel. A bátyáim, a 3 éves Dorián és a 2 éves
Csongor – akiket nagyon szeretek
– sokat foglalkoznak velem, és nagyon büszkék rám. Édesapám, Beke
Zsolt a gazdasági igazgatóság beszerzési osztályán dolgozik csoportvezetőként, édesanyám mostantól
főállású anyuka.

Nevem Bóna Gréta, Szekszárdon
születtem 2012. április 13-án. Születéskori súlyom 3080 gramm, magasságom 52 centiméter volt. Rendkívül jó kisbaba vagyok, jó étvágyam
van, és éjszaka aludni szoktam.
Nappal viszont szeretek ismerkedni
a környezetemmel, két nővérkém
nagy örömére. Édesapám, Bóna
Gábor reaktorfizikusként dolgozik
a műszaki igazgatóság reaktorfizikai osztályán, édesanyám Bóna-Volf
Éva a logisztikai főosztály beszerzési osztályán szerződéskötő.

Nevem Kazinczi Ferenc, 2012. április 4-én 0 óra 59 perckor születtem Szekszárdon. Születési súlyom
2850 gramm, magasságom 50 centiméter. Szüleim második gyermekeként jöttem világra. Nővérkém
Krisztina, már 7 és fél éves, és nagyon örült érkezésemnek. Jó kisbaba vagyok, sokat eszem, és tele
pocakkal mosolygok. Édesapám,
Kazinczi Ferenc a karbantartási
igazgatóság forgógép karbantartási osztályán nukleáris karbantartó lakatos, édesanyám Kazincziné
Serflek Szilvia, aki mielőtt megszülettem, az MVM Kontó Zrt.-nél dolgozott főkönyvi könyvelőként.

Lovászi Kornélnak hívnak, 2012.
május 4-én debütáltam szupernehéz
súlycsoportban, a pécsi Édesanyák
úti klinikán. Születési versenysúlyom 4260 gramm, magasságom 51
centiméter. Első igazolt játékos vagyok a csapatban. Anyatejes táplálkozással próbálom magam csúcsformában tartani, és átlagon felüli
étvágyamat enyhíteni. Igazán eleven, kitartó versenyzőnek tartanak.
Széles rajongótáborra találtam
rövid idő alatt, akiket mindig szívesen látok, és különösen szeretem,
ha a vállukon hordanak (ahogy ez
egy bajnokhoz illik). Szövetségi kapitányom Lovászi Péter, aki gépész
a külső technológiai osztályon. Vezetőedzőm, egyben dietetikusom
Lovásziné Hanuszka Judit, foglalkoztató nővér a paksi Kishegyi úti
Idősek Otthonában.

Nevem Magyar Elizabet Mercédesz,
a szekszárdi kórházban láttam meg
a napvilágot 2012. április 17-én.
Amikor megszülettem, 3500 grammot nyomtam, és 56 centiméter volt
a magasságom. 42 hétre születtem,
pedig sokan és nagyon vártak: szüleim mellett (akik a legjobban vártak) a Küngösi mama, a Szentgyörgyi mama és a bátyusom, Norbika.
Sokat vagyok ébren, de nem vagyok
sírós kislány, csak szeretek ismerkedni a világgal. Az étvágyammal
sincs gond, jó iramban gyarapszom.
Apukám Magyar István, aki folyamatos műszakrendben dolgozik az
üzemviteli igazgatóság vegyészeti
főosztályán, az rhko-n, folyékony
radioaktív hulladékkezelő gépész.
Anyukámat a Balaton mellől csalta
ide apukám, és miután összeházasodtak, születtem meg én.

Manhalt Márton vagyok. 2012. április 30-án reggel 6 óra 54 perckor
4150 grammal és 57 cm-rel jöttem
a világra. Szüleim, nagyszüleim,
sőt a barátok nagy örömére imádok
kézben, ölben lenni és bámészkodni. Inkább ott vagyok, mint fekve
az ágyamban. Sokat és jól eszem,
alszom napközben is, de főként éjszaka. Apukám, Manhalt Tamás
vezető elektrikusként dolgozik az
üzemviteli igazgatóság villamos
üzemviteli osztályán. Anyukámat
Kásler Eszternek hívják, jelenleg is
állományban van a Tolna Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Központnál, szolgáltatási szakügyintézőként.

Nevem Szabadi Csongor, Szekszárdon születtem 2012. április 21-én. Születési súlyom
2770 gramm, magasságom 51 centiméter.
Három héttel a tervezett időpont előtt láttam
meg a napvilágot, nagy meglepetést okozva
a családomnak. Első napjaim, heteim (és
majd hónapjaim, éveim) családi programjainak szervezését születésemtől magamra
vállaltam. Eleinte a legtöbb időt pihenéssel
töltöm, de egyre inkább szakítok időt családi, baráti sétákra. Már tervezgetem a közös
programokat három fiú unokatestvéremmel,
mellyel (előre látom) sok örömöt fogok szerezni szüleimnek. Édesapám, Szabadi Adrián lassan 10 éve a karbantartási igazgatóságon, az armatúra és csővezeték karbantartó
osztályon technológus mérnökként dolgozik,
édesanyám aerobik edző, és jelenleg ő az,
aki egész nap biztosítja számomra a nyugodt
légkört otthonunkban.

Szintai András vagyok, 2012. április 24-én születtem 3420 grammal
és 55 centiméterrel. Nagyon szeretem a hasamat, ügyesen eszem
és sokat alszom. Nagyon szeretek
a babakocsiban aludni, és imádok
sétálni a szüleimmel. Én vagyok
most a család szeme fénye, kézről
kézre adogatnak. A család minden
tagja engem kényeztet (aggódnak
is a szüleim, hogy majd megszokom
ezt az állapotot). Édesapám, Szintai
Antal a karbantartási igazgatóságon dolgozik, a reaktor és készülék
karbantartó osztályon nukleáris
karbantartó lakatos, édesanyám,
Szintainé Fischer Gitta a Pécsi Tudományegyetem hallgatója.

Nevem Tóth Veronika, első gyermekként születtem a családba, a szekszárdi kórházban 2012. április 29-én,
3270 grammal, és 51 centiméterrel.
Szüleim örömére éjszaka nagyon jól
alszom, de minden délután igénylem,
hogy foglalkozzanak velem. Akkor
vagyok elememben, ha nincs rajtam
se ruha, se pelenka, olyankor nagyon
szeretek izegni-mozogni. Apukám,
Tóth Gábor a karbantartási igazgatóság automatika osztályán villamosmérnökként dolgozik. Nagyon szereti
a munkáját és kollégáit. Anyukámat,
Tóth Tímeát az MVM Kontó Zrt.
számlázási csoportja várja vissza
dolgozni, ha én már elég nagy leszek.

LILI

Az 1-es főútról és az M1-es autópályáról kön�nyen megközelíthető a Komárom-Esztergom
megye megyeszékhelyétől, Tatabányától
mindössze 9 km-re, Budapesttől 60 km-re
fekvő Tata.
A Vértes-hegységtől északra, a Gerecsétől
nyugatra fekvő település már az ősidők óta emberlakta vidék. Mi sem bizonyítja ezt jobban,
mint a város környezetében feltárt ősmaradványok és régészeti leletek sora. A rómaiaknak
köszönhetően a város idővel Pannonia része lett,
majd germán és avar, illetve magyar letelepülők
segítették a térség fejődését.
Tata természetközeliségéről és természeti
értékeinek kiváló védelméről tesz követendő
tanúbizonyságot, hogy 2010-ben elnyerte a
biodiverzitás (jelentése: biológiai sokféleség)
magyarországi fővárosa címet. Méltán mondhatja magáénak a neves díjat, hisz a város szomszédságában elterülő vidékek; Agostyán és a
mellette magasodó Gerecse gazdag növény és
állatvilággal rendelkeznek.
Érdemes sétát tenni az agostyáni arborétumban, de izgalmas kirándulás ellátogatni a közeli
vértesszőlősi ősembertelepre is, ahol 1965 óta
várja az őt szájtátva figyelő közönségét Samu, a
több százezer éves homo erectus (,,felegyenesedett ember”).
Tata látnivalói között szerepel a város szívében nyugvó Öreg-tó, melynek partján magasodik a 14. században Luxemburgi Zsigmond által
építetett, egykor végvári feladatokat ellátó négy
saroktornyos vár.
A víz mellett, hűs fák alatt sétálva különféle
szoboralkotásokkal találkozhat fürkésző tekintetünk, így a pap és tanár Öveges József, az egyetemi tanár és tudós Magyary Zoltán, valamint a
magyar térképészet megalapítója, Mikoviny Sámuel mellszobraival.
Az Öreg-tóban egyszeriben egy szobor válik
láthatóvá. Közelebb érve már valóság mindaz,
ami távolról még csak tündérjátéknak tűnt. Keresztelő Szent János szobra emelkedik ki a sima
víztükörből. Az így megformált alak jobb kezében keresztet tartva és bal kezét tán esküvésre
emelve tekint a körülötte lévő világra.
A tópart mellett épült Eszterházy-kastély a
maga klasszicista látványával, a Hősök tere a zsinagógával, a zárdával és emlékműveivel, az Országgyűlési tér a haranglábbal, a Kálvária domb
a kilátótoronnyal és geológiai parkkal mindmind érdekes látnivalót ígér.
Az Erzsébet térhez érve egy titokzatos Angolkert nyílik meg előttem. A távolból egy újabb
tó, a Cseke-tó tűnik fel. A varázskertbe érve tarka
és szürke árnyak forgataga fogad. A fény, csakis tündérjáték lehet. Légből kapott, varázslatos
játszadozás. Játszik a sűrű fákkal, a virágzó rétekkel, a borús sziklákkal, a szaladó patakokkal. És
játszik minden létezővel. Nekem játszik. Neked
játszik. És játékával így sző gondtalan érzést a
gondterhelt fejekbe.

Lehmann Katalin

