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Vidám hangulatban telt a majális
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Csodaszép reggelre ébredt Paks.
Az ASE sporttelepén már hajnalban megkezdődött a szorgos munka, kezdetét vette az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. 2012. évi majális-rendezvénye.
Az Atomix Kft. munkatársai kinyitották a sporttelep kapuit, és a
főzőversenyre nevezettek elkezdték
a kijelölt helyeken a sátrak felállítását, majd átvették a főzéshez a
nyersanyagokat. Ez évben 38 csapat, 1549 fővel nevezett be a főzőversenyre. A nevezők között 12
olyan csapat is volt, amely vegyes
pörköltet és kakaspörköltet is készített.
Már második éve készétel igénylésére
is volt lehetőség, így azok a munkavállalók és családtagjaik is vendéglátásban

részesültek, akik olyan szervezeteknél
dolgoznak, amelyek nem neveztek be a
főzőversenyre. Ők csülkös bableves és
bécsi virsli közül választhattak. Összesen

folytatás a következő oldalon

Nagykövetek látogatása Pakson
2012. április 21-22-én látogatást tettek a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséghez (NAÜ) akkreditált
nagykövetek a paksi atomerőműben, valamint az
RHK Kft. Bátaapátiban lévő
kis- és közepes aktivitású
hulladéktárolójában. Vendégeink a NAÜ Kormányzó
Tanácsának kormányzói
posztját betöltő Kovács
Pál, az NFM klíma- és energiaügyért felelős államtitkára és Csuday Balázs, Magyarország bécsi
nemzetközi szervezetekhez és az ENSZ hivatalához delegált nagykövete meghívására
érkeztek Paksra. A látogatók között ott voltak
az atomenergia alkalmazásában nagy szerepet vállaló államok képviselői, többek között
az amerikai, orosz, japán és francia nagykövetek, valamint olyan országok képviselői is,
ahol még nem alkalmaznak nukleáris energiatermelést, de tervezik annak bevezetését.
Ezen országok képviselő közé sorolható a
török, az ausztrál, a vietnami és a szingapúri
nagykövet. Az utóbb említett országok képviselői igen nagy érdeklődést mutattak a
VVER technológia iránt. A látogatásuk során
szerzett tapasztalatok és konzultáció segíthetik elképzeléseik valamely irányba való elmozdulását.
A nagykövetek pénteki programja Báta
apátiban, az RHK Kft. kis- és közepes aktivitású hulladéktároló felszíni és földalatti létesítményeinek a bejárásával kezdődött. A
vendégeket Dr. Kereki Ferenc, a létesítmény
ügyvezető igazgatója és Nős Bálint, a Stratégiai és Mérnöki Iroda vezetője köszöntötte,
és adott számukra tájékoztatást a hulladéktároló biztonságos működéséről. A látogatók
megelégedettséggel nyugtázták a hallottakat, látottakat és megállapították, hogy a hazai radioaktív hulladékok elhelyezése megnyugtató módon valósul meg.
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XV. Szilárd Leó Fizikaverseny

850 fő kért készételt. A nap folyamán került sor az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
által alapított munkáltatói díjak, kitüntetések átadására 76 munkatársunk részé-

re. Az Atomerőmű Kiváló Karbantartója díjban 10 fő, az Atomerőmű
Kiváló Üzemeltetője díjban 21 fő
részesült, az Igazgatósági Nívódíjat
pedig 45 fő részére adták át. Mindhárom kitüntetés esetében a vezérigazgatói köszöntő után a szakterületi igazgatók gratulációját fogadták
a díjazottak, majd a kitüntetések
átadása pezsgős koccintással zárult. A szabadtéri főzőversenyen
az üzemirányítási osztály vitte el az
első két helyezést vegyes és kakaspörkölt kategóriában, a harmadik
helyezést az üzemviteli osztály vegyes pörköltje nyerte el. A 2012. évi
majális kulturális programjának szervezését a jóléti osztály vállalta magára.

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. bázisiskolájában, az Energetikai Szakközépiskola és Kollégiumban április 20-22. között rendezték meg a XV. Szilárd Leó Fizikaverseny döntőjét. A
megmérettetést az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat, az Energetikai Szakközépiskola és a Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány szervezte.
A hagyományosan Pakson tartandó rendezvényt Szabó Béla, a paksi Energetikai Szakközépiskola és Kollégium igazgatója és Csajági Sándor, a Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány elnöke nyitotta meg. A verseny szakmai vezetője dr. Sükösd Csaba, a BME Nukleáris
Technika Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense volt.
A verseny a középiskolás tananyag modern fizikai – elsősorban magfizikai, sugárvédelmi –
fejezeteinek alkalmazás szintű tudását és környezetvédelmi alapismereteket kért számon. A
háromnapos rendezvény keretében a résztvevők látogatást tettek a paksi atomerőműben,
megismerkedtek az Atomenergetikai Múzeummal és a Karbantartó Gyakorlóközponttal. Az
idei versenyen két korcsoportban 402 diák indult, akik közül a paksi döntőbe 30 versenyző
jutott be. A 9-10. osztályosok csoportjában 11 diák, a 11-12. osztályosok kategóriájában 19
fő versenyzett. Elméleti példákat, számítógépes szimulációs feladatokat oldottak meg, kísérleteket végeztek. Az országos döntő 1-3. helyezettjeinek kategóriánként egyszeri ösztöndíj,
minden résztvevőnek könyvajándék és a Fizikai Szemle előfizetése volt a jutalma.
A versenyen 1. helyezést ért el az I. kategóriában (11-12.osztályosok) Szabó Attila, a pécsi Leőwey Klára Gimnázium tanulója, a II. kategóriában (9-10. osztályosok) Horicsányi Attila, az egri
Dobó István Gimnázium diákja. Szilárd Leó Tanári Delfin díjban részesült Bülgözdi László, a szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium tanára. Marx György vándordíjat kapott a legjobb eredményt elérő iskola, a pécsi Leőwey Gimnázium. A Magyar Nukleáris Társaság különdíját Hóbor Sándor, az egri Dobó István Gimnázium tanára, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat
különdíját Hosszú Dániel, a keszthelyi Vajda János Gimnázium tanulója, a Magyar Nukleáris Társaság WIN (Women in Nuclear) Nőtagozatának különdíját Sisák Mária Anna, a keszthelyi Vajda
János Gimnázium diákja nyerte el.
Az I. kategória díjait Mittler István, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs igazgatója,
a II. kategória díjait Kiss István oktatási főosztályvezető adta át, míg az Eötvös-különdíjat dr. Kürti
Jenő, az ELTE Biológiai Fizikai Tanszékének professzora, a Marx György-vándordíjat dr. Sükösd Csaba, a BME Nukleáris Technika Tanszékének vezetője.
folytatás a következő oldalon

Péntek este, egy kellemes hangulatú vacsora alatt Volent Gábor biztonsági igazgató prezentáció keretén belül beszélt a paksi atomerőmű meghatározó szerepéről az
ország energiastratégiájában. Ismertette a
termelési adatokat, a Célzott biztonsági felülvizsgálat eredményét, tájékoztatást adott az
üzemidő-hosszabbítás folyamatáról és nem
utolsó sorban az atomerőmű közel 80%-os
társadalmi elfogadottságáról.
A szombati program Kovács Pál államtitkár és Dohóczki Csaba csoportvezető kíséretében folytatódott az atomerőmű üzemi
területén. Megtekintették a Tájékoztató és
Látogatóközpontot, a 3-4. blokki reaktorcsarnokot, a 4. blokki vezénylőtermet, a turbinacsarnokot, a meleg vízes csatornát, valamint
a Karbantartó Gyakorlóközpontot. Ez utóbbi Kovács Pál szavai szerint a világon szinte
egyedülálló, mivel itt a karbantartó személyzet inaktív körülmények között szerezhet tapasztalatokat.
A kétnapos nagyköveti látogatást Kovács
Pál és Csuday Balázs eredményesnek értékelte, mivel a NAÜ Kormányzó Tanácsának képviselői átfogó képet kaptak a magyar nukleáris ipar helyzetéről és aktuális feladatairól,
meggyőződhettek a műszaki- és szakmai felkészültségről és biztonsági kultúráról, ráirányítva ezzel a figyelmet a magyar technológiára, szakértelemre és nukleáris biztonságra.

Laszlóczki Ivetta
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XV. Szilárd Leó Fizikaverseny

A fizikaverseny szülőatyja Marx György professzor volt, aki Szilárd Leó születésének
100. évfordulója tiszteletére indította el a
versenysorozatot, amelynek elsősorban a
nukleáris fizika népszerűsítése a célja. A verseny döntőjében mindig az ország legjobb
fizikuspalántái mérik össze tudásukat.
A felsőbb évesek között Szabó Attila, a pécsi
Leőwey Klára Gimnázium diákja végzett az élen.
Attila harmadik alkalommal vett részt a versenyen.
Ebben a kategóriában először indult és a három feladatcsoportból kettőt hibátlanul sikerült teljesítenie.
A számítógépes feladatsort – amely egy kicsit gyengébbre sikerült – újszerűnek találta az elmúlt évek
feladataihoz képest. Egy atomreaktort kellett megépíteni, majd meghatározni, mikor éri el a kritikus
állapotot és a láncreakció feltehető bekövetkezési
idejét. Felkészüléséhez a legtöbb segítséget Simon
Péter tanár úrtól kapta a modern fizika szakkörön,
ahol szisztematikusan készültek fel a verseny tematikájára alapozva.
A vetélkedő különlegessége, hogy a felkészítő
tanárok is versenyeznek az elismerésért diákjaik ál-

tal. Számukra a nukleáris oktatás területén végzett
kimagasló teljesítményért a Szilárd Leó Tanári Delfin
díj az elismerés, amely Farkas Pál szekszárdi szobrászművész alkotása.
A legeredményesebb felkészítő tanárnak ezúttal
Bülgözdi László, a szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium pedagógusa bizonyult. 2004-ben
először négy, majd idén már hat tanulót juttatott be
a döntőbe.
Elmondása szerint, rendkívül nagy az érdeklődés
a modern fizika iránt, rendkívül lelkesek a diákok. A
tizenkettedikes tanulók közül többen szeretnének
fizikusi pályát választani. Sok fizikushallgató került
már ki a gimnáziumból. A következő években további csapatokat szeretne bejuttatni erre a rangos
és nívós országos versenyre, ami idén is nagyon jól
sikerült. Külön köszönetét fejezte ki az atomerőműnek, hogy meghívást kaptak egy erőműlátogatásra,
amely fantasztikus élmény volt.
Gratulálunk a díjazottaknak, köszönet a verseny
támogatóinak és a rendezvény szervezőinek!

Orbán Ottilia

Lezajlott az éves rendes közgyűlés
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Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 2012. április 12-én
megtartotta éves rendes közgyűlését, amelyen a társaság a 2011. évi üzleti évének lezárásán túlmenően
elfogadta az atomerőmű 2011. évi üzleti jelentését és
beszámolóját, valamint a 2012. évi üzlet- és fejlesztéspolitikáját.

Az Igazgatóság javaslatára a közgyűlés elfogadta
a társaság 2011. évi beszámolóját és üzleti jelentését
199 milliárd 800 millió forint mérlegfőösszeggel és
mintegy 20,757 milliárd forint adózott eredménnyel,

amely osztalék formájában kifizetésre kerül a tulajdonosoknak.
Az atomerőmű 2011. évi értékesítési átlagára
(1 kWh értékesített villamos energiára jutó árbevétel) 11,66 Ft/kWh volt, ami a hazai erőművek átlagárait tekintve a legalacsonyabb az országban.
A közgyűlés a továbbiakban elfogadta a részvénytársaság 2012. évi üzlet- és fejlesztéspolitikáját,
valamint módosította a Felügyelőbizottság ügyrendjét és a társaság alapszabályát.
Az alapszabály módosítása során a társaság cégneve a következőre változott: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
Kovács Pál, államtitkári kinevezését követően,
távozott a Felügyelőbizottságból, a közgyűlés az április 12-i ülésén helyette Koós Zoltánt, a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium főosztályvezető-helyettesét
választotta meg felügyelőbizottsági tagnak.

Befejeződött az EU Célzott
biztonsági felülvizsgálata
Az Európai Nukleáris Biztonsági Hatóságok Csoportja (European Nuclear Safety
Regulators Group - ENSREG) 2012. április 25-én jóváhagyta az európai nukleáris
célzott biztonsági felülvizsgálatról (ún.
stressztesztekről) szóló felülvizsgálati jelentést.
Az Európai Bizottság (EB) felkérésének eleget
téve Magyarországon is lezajlott az atomerőmű Célzott biztonsági felülvizsgálata (Cbf).
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 2011. május
2-án kapta meg az Országos Atomenergia-hivataltól (OAH) azt a dokumentációt, amelynek alapján a felülvizsgálatot el kellett végeznie. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a Cbf
előrehaladási jelentését az előírt 2011. augusztus 15-i határidőig benyújtotta az OAH-nak.
Ezt követően pedig a 2011. október 31-i
határidőig megküldte végleges jelentését az
Országos Atomenergia-hivatalnak a „stresszteszt” eredményeiről. Az OAH által a fukushimai eset hatására elrendelt vizsgálat eredménye alapján kijelenthető volt, hogy a paksi
atomerőmű ellenállóképessége megfelelő a
feltételezett kulcseseményekkel, külső veszélyeztető tényezőkkel szemben, így azonnali
beavatkozásra nincs szükség.
A felülvizsgálattal kapcsolatban az ENSREG elnöke elmondta, hogy a folyamatban

résztvevő minden országot és szakértőt dicséret illet a kivételes erőfeszítéssel és rendkívül
gyorsan elvégzett munkáért.
A magyar stresszteszttel kapcsolatban tett
fő megállapítások szerint a szakértők pozitívan értékelték a magyar Célzott biztonsági
jelentésben leírt eredményeket és a felülvizsgálat során adott válaszokat. A felülvizsgálók
nagyra értékelték a magyar fél részéről tapasztalt nyitottságot és együttműködő készséget.
Megállapították, hogy a magyar felülvizsgálat
és az arról készült jelentés kellően alapos, a
nemzetközi felülvizsgálat során nem tártak fel
olyan biztonságnövelési lehetőséget, amelyet
a hazai szakemberek ne vettek volna figyelembe, az elhatározott intézkedéseket pedig
megfelelőnek tartották. Ugyanakkor felhívták
a magyar hatóság figyelmét, hogy szorosan
kövesse nyomon az elhatározott intézkedések
végrehajtását és biztosítsa, hogy a tervezett átalakítások elérjék a kívánt hatást.
Az ENSREG felülvizsgálati jelentése, valamint az ENSREG és az Európai Bizottság
közös nyilatkozata a jelentés nyilvánosságra
hozataláról magyar nyelven letölthető az OAH
honlapjáról. A jelentés függelékében megtalálható, Magyarországra vonatkozó ország-jelentés szintén rendelkezésre áll magyarul is.

Az MVM Zrt. igazgatóságának új tagjai
A Magyar Villamos Művek Zrt. rendkívüli közgyűlésen két új igazgatósági tagot választott.
A vezető testületbe került dr. Pőcze Orsolya,
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium zöldgazdaság-fejlesztésért és klímapolitikáért felelős
helyettes államtitkára és Márton Péter, a Ma-

Tájékoztató a cégnév
változásáról
Az MVM Csoportban – így a paksi atomerőműben is – 2006-ban bevezetett új, jelenleg
is használt arculat a tagvállalatok összetartozásának egyik hatékony kifejező eszköze lett.
A holdingba tartozást tovább erősíti a tagvállalatok cégnevének egységesítése.
A MVM Zrt. igazgatósága 2012. április 4-én
hozott döntése alapján a cégnevét módosította. A társaság cégneve: MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A társaság rövidített cégneve:
MVM Zrt.
A Paksi Atomerőmű Zrt. közgyűlése a 2012.
április 12-én tartott ülésén, igazodva az MVM
Zrt.-hez, döntött a cégnév változtatásáról. Ennek megfelelően társaságunk cégneve: MVM
Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő
Részvénytársaság. A társaság rövidített cégneve: MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
A társaság nevének módosulása érinti az
atomerőmű tájékoztatási eszközeit, arculathordozó elemeit. Az új név használatának
bevezetése a kommunikációs eszközökön
költségkímélő módon, fokozatosan, az új megrendelések során történik. Tehát a kisarculat
hordozó elemek (pl. levélpapír, névjegykártya,
boríték stb.) cseréjére a kifutást követően kerül
sor. Egyéb elektronikus hordozók esetében az
átvezetése legkésőbb május közepéig megvalósul.

gyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. igazgatója.
Egyúttal visszahívták az igazgatóságból Rozgonyi Árpádot.
Kovács Árpád, miután a Költségvetési Tanács elnöke lett, lemondott az MVM Zrt. felügyelő bizottságában betöltött pozíciójáról.
folytatás az előző oldalról

Vidám hangulatban
telt a majális
Olyan programválasztékot állítottak össze,
amely mindenki érdeklődési körét kielégíthette.
A Roger Schilling Fúvószenekar zenés invitálással buzdította a csapatokat.
A zenei programban a Bartina Zenekar
népdalokkal, gyerekdalokkal és mulatós
összeállítással szórakoztatta a közönséget.
Fellépett a Szaggató Zenekar, a Proinform
Musical Stúdió, Feke Pál színművész, a
Csillag Show-tánc Együttes, a Paksi Harmonika Együttes és a Tűzvirág Táncegyüttes. Az ASE látványos dzsúdóbemutatót
tartott, melynek főszereplői Kovács Antal
olimpiai bajnokunk mellett Bor Barna és
Csoknyai László voltak, akik a londoni
olimpiára már kvótát szereztek. A rendezvény a United együttes koncertjével zárult.
A kulturális program mellett számos
gyermek-, kézműves- és sportprogram is
várta a majálisra látogatókat.
A jó programok, a csodálatos időjárás
nagyon sok látogatót csalt ki a rendezvényre.
Munkavállalóink és családtagjaik egy
kellemes napot tölthettek el vidám hangulatban, kollégákkal és ismerősökkel.
Angyalné

Eredményesen működik
a paksi atomerőmű alapítványa
Pakson, az Erzsébet Nagy Szállodában 2012. április 25-én tartotta
idei második kuratóriumi ülését
a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési
Alapítvány, amelyet 2011-ben hozott lére az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
A tanácskozáson döntés született a monitoring-jelentés elfogadásáról. E beszámoló összefoglalja a 2011-ben benyújtott
és finanszírozott pályázatokat, illetve egy
részletes adatlapot is tartalmaz a 31 támogatottról.
A pályázók mintegy 418 millió forintot nyertek az elmúlt évben, s ennek segítségével 4,3 milliárd értékű fejlesztést
hoznak létre. A monitoring-rendszer
segítségével gyűjtött információ feldolgozásával biztosítható, hogy a pályázati
rendszer mindig jogszerűen és hatékonyan működjön.
A kuratóriumi ülésen elfogadták a
2011. évi közhasznúsági jelentést is. A
közhasznú egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet nyújt az
alapítvány 2011. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi hely-

zetéről. Az ülésen megtörtént továbbá a
2012. évi kommunikációs terv elfogadása is.
Az ülést követően Felkai György
kuratóriumi tag, az MVM Zrt. kommunikációs igazgatója újságunknak nyilatkozva elmondta, hogy „az MVM Csoporton belül a paksi atomerőmű, mint a
legeredményesebben működő tagvállalat, komoly szereppel bír.
A jövőt tekintve is meghatározó, hisz
az atomerőmű bővítése a cégcsoport kiemelt stratégiai célja. Az erőmű működése és bővítése szempontjából is fontos
a térség gazdasági helyzetének alakulása.
Az eddigi tapasztalatok alapján elmondható, hogy a térségben szívesen fogadják a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési
Alapítvány tevékenységét. Az alapítvány
támogatásával komoly beruházások, fejlesztések történtek az atomerőmű környezetében lévő számos településen. Ahhoz, hogy a paksi atomerőmű továbbra is
jól működjön, és a bővítés megvalósuljon, mindenképpen szükséges a térség –
mint az atomerőmű hátországa – gazdasági fejlődése, élénkülése.”

Lovásziné Anna
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Nemzetközi konferencia a nukleáris létesítmények és az
önkormányzatok kapcsolatának fejlesztéséről
A magyar gyakorlatot a TEIT és a TETT társulások mutatták be
ja előadásában azt emelte ki, hogy az atomerőmű működése
biztonságos. Folyamatosan ellenőrzik a radioaktív kibocsátásokat, és kijelenthető, hogy azok mennyisége elhanyagolható a természetes háttérsugárzáshoz viszonyítva. Rendszeresen talaj, levegő és vízmintákat vesznek az atomerőmű
környékéről. A minták kiértékelése megerősíti azt, hogy az
atomerőmű nem károsítja környezetét. A kommunikációval kapcsolatban elhangzott, hogy az atomerőmű tájékoztató központot üzemeltet Cernavodában és Konstanzában.
A társaság rendszeresen magazint jelentet meg, amelyben
tájékoztatják a lakosságot az erőművel kapcsolatos hírekről.
A környezeti sugárzási adatokat napi rendszerességgel megküldik a cernavodai rádió részére. Az atomerőmű nyitott a
lakosság felé. 2011-ben 2300 látogatót fogadtak. A városi lakótelep számára az országos átlagnál jóval kedvezményesebb
áron biztosítják a távhőt.
A város polgármesterasszonya azonban arról számolt be,
hogy nem elegendőek azok a lépések, amelyeket az atomerőmű megtett a lakosság érdekében. A legnagyobb problémát
abban látja, hogy az atomerőmű semmiféle adót nem fizet a
városnak, annak ellenére, hogy a létesítmény egyfajta kockázatot jelent a térségnek, és a radioaktív hulladékok tárolása is az atomerőmű területén van megoldva (Romániában
az atomerőmű az állam felé adózik, közvetlenül nem fizet
adót a város önkormányzata felé). A lakossági tájékoztatáson is javítani kell. Véleménye szerint a lakossághoz nem jut
el elegendő információ. A lakosság a baleseti szituációkra
nincs felkészítve, és az önkormányzatnak nincsenek anyagi
eszközei az ilyen problémák kezelésére. A távhő szolgáltatással kapcsolatban elismerte, hogy a lakótelep kedvezményesen veheti igénybe azt, ugyanakkor nehezményezte, hogy az
atomerőmű nem volt partner abban, hogy a város többi területére is kiépítsék a szolgáltatást.
A konferencia befejező részében a GMF tagországai közül néhány előadás hangzott el az önkormányzati társulások
tevékenységéről és a közelükben levő nukleáris létesítményekkel kialakított kapcsolatukról. Francia, magyar, spanyol,
svéd, szlovén és lengyel társulások mutatkoztak be azzal a

„Zöld villanyt” termel

az atomerőmű háziüzemi
villamosenergia megtakarításból
A korszerű energiatudatos európai gondolkodás ráirányította az atomerőmű üzemeltetők
figyelmét is a háziüzemi villamos energia felhasználás racionalizálására, az energia-megtakarítás eszközeinek felhasználásával. A háziüzemi
önfogyasztásra felhasznált
energia, jelentős szegmense
a technológiai helyiségek és
térrészek megvilágítására
fordított villamos energia
igény. Az atomerőmű világításra használt teljesítménye
megközelíti 2000 kW-ot. Ebből a mennyiségből a turbinacsarnok megvilágítására közel
500 kW teljesítmény jut. Indokolt volt tehát
megvizsgálni, hogy milyen mértékű villamos
energia megtakarítás érhető el a turbina csarnok mennyezetvilágítási rendszerében.
Egy kutatás fejlesztési program keretében
ellenőrzésre kerültek a turbinacsarnok különböző helyein a megvilágítások értékei. Megállapítható, hogy a csarnok világítása a szabványos,illetve az indokolt mértéknél (200 lux)
jóval nagyobb, átlagosan megközelíti a 300 lux
értéket. Laboratóriumban vizsgálták az alkalmazott lámpákat, és megállapították, hogy a
lámpatestekre kapcsolt feszültség csökkentésével a kibocsátott fényáram és ezzel együtt a
megvilágítás mértéke is csökkenthető.

A villamos üzemviteli osztály innovációs
kezdeményezésére az 1-es blokkon, a turbinacsarnokban a 2-es turbina feletti mennyezetvilágítás áramköreibe beépítésre került egy
olyan feszültségszabályozó
berendezés, amelynek segítségével a mennyezetvilágítás energiafelhasználása 25%-kal csökkenthető.
Természetesen az energia-megtakarítás értékének
meghatározásánál
figyelembe vették, hogy a
megvilágítás mértéke a turbinacsarnokban továbbra se csökkenjen az előírt 200 lux érték alá.
Az év 365 napján folyamatosan üzemelő
turbinacsarnok mennyezetvilágítási rendszerben jelenleg az energia-megtakarítás értéke
évente 130 000 kWh. A rendszer teljes kiépítésénél, négy blokkon megtakarítható villamos
energia mértéke eléri az 1 000 000 kWh-t. Ez a
megtakarítás azt jelenti, hogy a villamos energia a háziüzemi veszteség helyett a villamos
hálózatba áramlik a fogyasztók felé. Évente 200
lakás teljes éves villamos energia felhasználását lehet biztosítani az energia megtakarításból
nyert zöld villannyal.
Lakatos Gábor

 osztályvezető - villamos üzemviteli osztály

nem titkolt céllal, hogy sikerül előmozdítaniuk a cernavodai
önkormányzat és az atomerőmű közötti kapcsolat javítását.
Hazánkból a paksi atomerőmű körüli TEIT és a Bátaapáti radioaktív hulladéktároló körüli TETT társulások mutatkoztak
be. Az előadásokban hangsúlyosan jelent meg a társulások
és a nukleáris létesítmények közötti jól működő kapcsolat.
Szó esett a magyar társulások ellenőrző és kommunikációs
munkájáról, valamint a pozitív gazdasági hatásokról, amit
a nukleáris létesítmények generálnak az adott térségekben.
A konferencia zárszavában Mariano Vila d’Abadal a GMF
főtitkára szomorúan állapította meg, hogy úgy érzékeli, nem
sok minden változott a cernavodai atomerőmű és az önkormányzat viszonyában a GMF 2006-ban Romániában megtartott konferenciája óta. Hangsúlyozta, hogy a GMF a jövőben
is minden támogatást megad a román önkormányzatnak,
hogy javuljon a helyzet, és arra kérte az atomerőmű vezetőjét, hogy vegye jobban figyelembe a lakossági igényeket.
A konferencia második napján a résztvevők üzemlátogatáson vettek részt a cernavodai atomerőműben. Megtekintették a szimulátor központot és beléphettek az üzemi területre
is. Csoportkísérők segítségével ismerkedhettek meg a kanadai tervezésű nehézvizes atomerőmű működésével. Beléphettek az ellenőrzött zónába és a blokkvezénylőterembe is.

Dohóczki Csaba

Vendégeink voltak
Április 4-én a Helena Bambasová cseh nagykövetasszony és a Skoda
cég kereskedelmi vezetői, szakemberei jártak az atomerőműben. A
vendégek a számukra tartott tájékoztató előadást követően az üzemi
területre látogattak, ahol a reaktorcsarnokkal, a turbinacsarnokkal, a
vezénylőteremmel és a meleg vizes csatornával ismerkedtek.

Április 12-én az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. törzskari vezérigazgató-helyettesének és jogi igazgatójának, dr. Bánfi Lászlónak a vezetésével az MVM Zrt. jogi és igazgatási osztályának munkatársai tettek
látogatást a paksi atomerőműben. A Tájékoztató és Látogatóközpontban tájékoztatást hallgattak meg, megtekintették a kiállítóteret és az
Atomenergetikai Múzeumot, majd a primer körben folytatták a programjukat.

2012. április 23-án japán delegáció látogatott a paksi atomerőműbe.
Az Itochu Corporation atomerőművi fejlesztési projektigazgatója, projektmenedzsere és stratégiai menedzsere a vezérigazgatói tájékoztatót követően üzemlátogatáson vett részt. A vendégek megtekintették
a 3-4 blokki reaktorcsarnokot, a 4. blokki vezénylőtermet, a turbinacsarnokot, valamint a hideg és a meleg vizes csatornát.

Párizs – Sanghaj kerékpárral
Nem mindennapi feladatra vállalkozott az a két chicagói fiatal, akik kerékpáron akarják megtenni az utat Párizs és Sanghaj között. A fizikai teljesítményen
túl céljuk, hogy megismerkedjenek az érintett országok környezetvédelmével
és tanulmányozzák a sajtó szerepét az egyes helyszíneken. A két fiatalember
április elején érkezett meg a paksi atomerőműhöz. A látogatóközpont megtekintését követően rövid beszélgetésre került sor az atomenergia hazai és
nemzetközi szerepéről. Néhány prospektus begyűjtése után a két fiatal ismét
nyeregbe pattant, és a vajdasági Zombor felé vette az irányt. Akiknek felkeltettük az érdeklődését, azok a www.postulateone.com internetes honlapon kísérhetik figyelemmel Chris és Morgan utazását. DCS

fotók: Bodajki Ákos

A nukleáris létesítmények és a közelükben található önkormányzatok kapcsolatának fejlesztése címmel rendezett konferenciát 2012. március 29-30 között Romániában Cernavoda önkormányzata. A két napos rendezvény főszervezője a
Nukleáris Létesítmények Körüli Európai Önkormányzatok
Csoportja (GMF) volt. A konferencián francia, lengyel, magyar, spanyol, svéd, szlovén és a házigazda román önkormányzatok képviselői vettek részt. Magyarországról Török
Ferenc TEIT elnök és Gáncs István társelnök vezetésével a
TEIT 6 fős delegációja, Darabos Józsefné, a TETT elnöke, valamint Dohóczki Csaba, a GMF alelnöke voltak jelen az eseményen.
A vendégeket Mariana Mircea, Cernavoda polgármesterasszonya köszöntötte, majd Roland Palmqvist a GMF elnöke
nyitotta meg a konferenciát. Bevezetőjében elmondta, hogy
örül annak, hogy az önkormányzatok mellett a kormány, a
hatóság, az atomerőmű és a térség vezetői is részt vesznek a
rendezvényen.
A program három fő részből állt. Először az Európai
Nukleárisenergia Fórum (ENEF) a radioaktív hulladékok
és a kiégett üzemanyag-kazetták kezelésének és a nukleáris
biztonság Európai Uniós irányelveiről adott tájékoztatást a
vendégeknek. Ezután a román nukleáris energia szektor bemutatkozása következett. A román Energiaügyi Minisztérium képviselője elmondta, hogy az atomenergetika fontos
tényező az ország energiapolitikájában. A villamos energia
előállítási ára alacsony és hozzájárul az ország szén-dioxid
kibocsátásának csökkentéséhez. A környezetre való hatása
elhanyagolható. Ugyanakkor megjegyezte, hogy az atomerőművek létesítési, engedélyezési folyamatát egyszerűsíteni,
javítani és befektető-barátibbá kellene tenni. A tervek között
szerepel két újabb reaktorblokk beüzemelése Cernavodában.
A térség országgyűlési képviselője megemlítette, hogy a jelenlegi két blokk megközelítőleg 18%-át adja az országos termelésnek. Emellett Románia évente közel 200 millió euróért
importál villamos energiát külföldről. Ezért is lenne fontos
az új reaktorblokkok megépítése, amely az ipar számára is jó
lehetőséget biztosítana. A cernavodai atomerőmű igazgató-
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A nagyaktivitású radioaktív hulladékok elhelyezésének
műszaki és társadalmi kihívásai (InSOTEC)

Az Európai Atomenergia Közösség (Euratom) támogatásával szemináriumot szerveztek Spanyolországban, amelyre a nagyaktivitású
radioaktív anyagok és hulladékok kérdéskörében érintett szervezetek képviselői kaptak meghívást.
Régóta fennálló probléma az, hogy a radioaktív hulladékok elhelyezésével kapcsolatos műszaki nyelv, a tudományos kutatások
eredményei a lakosság számára egyszerűen, közérthetően legyenek
megfogalmazva. Az Euratom ezért támogatja azt, hogy a témában
érintett szereplők közösen vitassák meg ezt a témakört.
A szeminárium első részében négy különböző terület képviselője számolt be tevékenységéről. A lakossági véleményt a svédországi
Östhammar önkormányzat képviselője mutatta be. Térségükben
atomerőmű és kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló
található, valamint potenciális helyszínként kerülnek szóba a nagyaktivitású végleges radioaktív hulladéktároló megépítése ügyében
is. Az előadó elmondta, hogy a műszaki kifejezéseket a hétköznapi

emberek legtöbb esetben nem értik meg, ezért fontos az, hogy számukra is érthető módon legyenek megfogalmazva a szakmai anyagok. Az üzemeltető oldaláról a csehországi RAWRA cég képviselője
tartott előadást. Előadásában a cseh radioaktív hulladék kezelés és
tárolás gyakorlatát mutatta be. Ezt követően a hatóság szerepéről az
angliai Környezetvédelmi Hivatal munkatársa beszélt. A civil szervezetek részéről a Greenpeace németországi szervezetének tagja tartott előadást. Elmondása szerint országuk teljesen elhibázott stratégiát fogalmaz meg a radioaktív hulladékok elhelyezését illetően. A
radioaktív anyagok jelenlegi tárolását sem tartják megfelelőnek és a
végleges tárolásra kiszemelt helyszínek sem megfelelő biztonságúak
a zöld szervezet munkatársa szerint.
A szeminárium egyik fő eleme éppen az, hogy a különböző vélemények egy asztalnál kerülnek terítékre, és így meg lehet vitatni
a kérdéseket. Ezért volt fontos az, hogy a különböző véleményeket
ütköztették az egyes szereplők a rendezvény során. Mi több, a plenáris vitát követően a résztvevők
munkacsoportokban fejtették
ki véleményüket, ahol lehetőség nyílt részletes vita lefolytatására.
A paksi atomerőmű körüli
lakossági véleményt a Társadalmi Ellenőrző és Informáci-

Erőművek 2012 konferencia
Az energiatermelés perspektívái

Az Institute for International Research (IIR)
magyarországi leányvállalata rendezte meg
az Erőművek 2012 – Az energiatermelés perspektívái című konferenciát Budapesten, 2012.
április 17-18. között, amely áttekintette az Európai Uniós és hazai jogszabályi környezetet és
az energiapiaci perspektívákat, az új műszaki
megoldásokat egyaránt. Az alábbiakban elhangzott előadások közül emeltünk ki néhányat:
Az EU Lisszaboni szerződése 2007 végén
Amerika 10 éven belül történő utolérését tűzte ki célul. Az energiaszektor fejlesztése nélkül
ez elképzelhetetlen. Jelentősen megváltoztak
a versenykörülmények, megdrágult a tőke.
Tovább nehezíti a helyzetet, hogy az energiatermelés 3-szor olyan eszközigényes, mint az
átlagipar. A megújuló energiák használata
mint a válságból való kilábalás eszköze hamis
illúzió – jelentette ki bevezetőjében dr. Hegedűs Miklós, a GKI Energiakutató és Tanácsadó
Kft. ügyvezető igazgatója, majd ezt külföldi és
hazai példákkal támasztotta alá.
A megújulók termelése a rapszodikus
rendelkezésre állás mellett még drága is, kb.
duplája a hagyományosaknak. Ki fizeti a különbséget? Probléma, hogy a fejlődő, jelentős
népességű országok (pl. Kína) fosszilis energiatermelésből fedezik a fejlődést. Az EU a CO2 kibocsátás visszafogása érdekében meghirdette
a 20/20/20 programot, majd a „karbon-mentes
villamos energia” termelést 2050-re. A támogatások, kötelező átvételek eltorzítják a versenyt
(a paksi alaperőművet több mint 600-szor terhelték vissza egy évben).
Németországgal példálóznak, a megújuló
energiaforrások kiaknázásának úttörő államáról beszélnek nap- és szélerőművek vonatkozásában, de annak kiszámíthatatlansága még
a környező országok hálózatát is kedvezőtlenül
befolyásolja. A hazai villamosenergia-igény
alakulását a Mavir látja leginkább:
•• A téli és nyári csúcs egyaránt emelkedik és
közelít egymáshoz – lehet, hogy nem is az
enyhébb hónapokban kell majd karbantartásra leállni az atomerőművel?
•• Atomerőművi blokkból már nem kapható
kis méretű, csak 1200-1600MW méretűek
– időszakonként majd ezeket is karban
kell tartani, és a leállásakor jelentős tartalékot kell üzemeltetni, vagy szerződéssel
kapacitást lekötni.

•• Ilyen nagy kapacitású erőmű gazdaságos
üzemeltetése már elengedhetetlenné teszi, hogy hajnali termelése tározóba kerüljön.
Dr. Stróbl Alajos, a PÖYRY-ERŐTERV Zrt. főmérnöke számos mérlegelendő szempontot
sorolt föl előadásában a közeljövőben építendő erőműfajtákhoz (atom, földgáz, megújuló,
szén, olaj, tározós).
Tóth Csilla, a Lévai-projekt projektigazgatója bemutatta a paksi telephelyű új atomerőművi blokkok létesítésének előkészítési feladatait. Elő kell készíteni a beszállítói tendert,
vizsgálni kell a finanszírozási hátteret, el kell
végezni a műszaki, elemzési, engedélyezési
feladatokat. Az új blokkokra vonatkozó követelmények a NAÜ honlapján is megtalálhatóak.
Egy érdekesség például, hogy az EPR francia
blokk létesítésének a finnországi csúszása a
kínai létesítés során már nem jelentkezett, a
tapasztalatokból tanulva ott már tartják az
ütemtervet. Az előzetes vizsgálatok alapján
öt potenciális beszállító van a nyomottvizes
atomerőműveket gyártók piacán: Westinghouse – AP1000, AREVA – EPR1600, koreai
– APR1400, orosz – VVER1200 és ATMEA – ATMEA1 (AREVA-Mitsubishi Heavy Industry) típusok. Az új erőműre sok szempont szerint fel kell
készülni: nemcsak a főberendezésekre, de az
épületekre, segédberendezésekre is megfelelő
minősítéssel rendelkező beszállítók szükségesek. Ki kell képezni a létesítésben résztvevőket,
a későbbi üzemeltetőket, karbantartókat, és
bővíteni kell a meglévő infrastruktúrát.
Szőcs Mátyás, a Szegeden tervezett 920
MW-os kombinált ciklusú gázerőmű projektjét
ismertette. Kulcsrakész, kétblokkos erőművet
szállít az Advenced Power és a Siemens. Az
építés az idén elkezdődik, és jövőre már termel
az első blokk.
Érdekes színfolt volt a nemzetgazdasági
mintaprojekt, a Pest-megyei Újszilvás, mely
85%-ban a norvég alap támogatásából épült
meg. 445 méter mélyről, 33 ºC-os termálkútból nyerik az ivóvizüket. Ebből hőszivattyúkkal
közintézmények fűtésére is rásegítenek, miközben 16 ºC-ra hűtik, hogy iható legyen. A beruházás 6 év alatt térül meg. Napelemparkból
fedezik a hőszivattyúk teljesítményszükségletét. 10 év alatt térül meg a ~30% önrész.
gyulai

ós Társulás (TEIT) két vezetője Török Ferenc, Kalocsa polgármestere
és Gáncs István Tengelic polgármestere képviselte. A vezetők a munkacsoportokban kifejtették, hogy hiteles tájékoztatásra van szükség,
ahhoz, hogy bizalom alakuljon ki egy nukleáris létesítmény és a lakosság között. Ezért sokat tehetnek az önkormányzatok, de fontos
lehet kommunikációs szakemberek bevonása és akár nagy tekintélyű testületek véleménye, mint Magyarország esetében például a
Magyar Tudományos Akadémia. A műszaki szaknyelvet közérthető
nyelvre szükséges lefordítani a lakosság számára, különben idegenkedve tekintenek a létesítményre és érdektelenné válnak.
Magyar civil szervezet is bemutatkozott a szemináriumon. Az
Energiaklub képviselője elmondta, hogy szervezetük nem az utcán
kampányol, hanem sokkal inkább tanácsadó testületként működnek. Elemzéseikkel, értékeléseikkel a döntéshozók számára készítenek háttéranyagokat.
A szeminárium záró szakaszában néhány hasonló problémakörrel foglalkozó projektről esett szó, illetve az InSOTEC projekt munkacsoportjai számoltak be az eddig elvégzett munkáról.
A kétnapos rendezvény jó lehetőséget biztosított arra, hogy a
radioaktív hulladékok elhelyezésében érintett szereplők kifejthessék
véleményüket. Ha az álláspontok nem is közeledtek számottevően,
de mindenkinek közös érdeke, hogy ezek a hulladékok biztonságosan tárolva, a környezetett nem szennyezve kerüljenek végleges elhelyezésre. 
D.Cs.

Értékelemzésből különdíj

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a „2011. Év
Legjobb Értékelemzése” különdíjat kapott,
amit Héjja László vett át dr. Nádasdi Ferenctől, a Magyar Értékelemzők Társasága elnökétől, a 2012. április 23-24-én Budapesten megrendezett IX. Nemzetközi Értékelemzési és az
I. SAVE Európa Konferencián.

A Magyar Értékelemzők Társasága (MÉT) által
szervezett konferenciának a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Széchenyi István Konferenciaterme adott otthont.
Bagdy Gábor pénzügyi főpolgármester-helyettes megnyitó beszédében elmondta, hogy
Budapest elérkezett pénzügyi teljesítőképessége
határához, így a fővárosi fejlesztéseknél is fontos
szerepet kaphat a jövőben az értékelemzés. Veress
Gábor Balázs főtanácsadó a Nemzetgazdasági
Minisztérium képviseletében köszöntötte a konferenciát. Craig L. Squires, az Amerikai Értékelemzők Nemzetközi Társasága elnöke elmondta:
az értékelemzést a General Electric csoportjában
kezdték még a múlt század közepén. Az Egyesült
Államokban például egy bizonyos értékhatár fölött – ez államonként különböző – nem lehet úgy
elkezdeni egy beruházást, hogy arról ne készülne
előtte értékelemzés.
A MÉT által rendezett nemzetközi konferencián a világ legkiválóbb értékelemzéssel foglalkozó szakemberei vettek részt, így partnerként jelen volt a világ két legnagyobb és legelismertebb,
értékelemzőket tömörítő szervezete: az Amerikai
Értékelemzők Nemzetközi Társasága (SAVE International), és az Európai Értékelemzési Társaságok Irányító Testülete (EGB). A két napon
harminc előadás hangzott el a hazai és a hat országból érkezett neves előadók részéről.
Az értékelemzésről: az értékelemzés egy – a
funkcionális gondolkodásra alapozott – fejlesztési technika, amellyel a minőség emelése mellett
jelentős költségcsökkenés érhető el. Az értékelemzés elsőként kialakításának hazájában, az
USA-ban terjedt el, de ma már világszerte alkalmazott módszer.
1959-ben alakult meg az Amerikai Értékelemzők Társasága (SAVE), amely 1997-ben
alakult át nemzetközi társasággá (SAVE International). A szervezet ma közel negyven ország

értékelemzőit tömöríti, köztük a Magyar Értékelemzők Társaságát is.
Az European Governing Board (EGB - Európai Értékelemző Társaságok Irányító Testület) az
értékmenedzsment európai szervezete, amely önálló minősítési rendszert működtet. Az amerikai
modell nagyobb gyakorlati tapasztalatot igénylő
elvárásaihoz képest ez az európai rendszer a szervezeti stratégia, a szervezeti értékek, a szervezeti

értékmenedzsment politika értésére, meghatározásának képességére helyez nagyobb hangsúlyt.
A Magyar Értékelemzők Társasága (MÉT) a
magyarországi értékelemzők társadalmi és szakmai szervezete. 1990-ben alakult meg Budapesten. Az első hazai értékelemző munka csaknem
30 évvel korábban, 1963-ban készült az Ózdi
Kohászati Művek egyik fejlesztéséhez, a módszer képzése pedig 1982-ben indult el egyetemi
szinten. A MÉT a világban meghatározó két nagy
minősítési rendszer közül jelenleg a SAVE International minősítési programját működteti, de
kihasználja a két rendszer közötti átjárhatóság
előnyeit is.
A konferencia célja volt, hogy az előttünk álló
esztendők világméretű feladatára, a gazdaság hatékonyságának növelésére, a fejlődés beindítására
és a tartós növekedés elérésére keressen lehetőségeket, illetve segítse a kormányzati szintű és
nemzetközi összefogással elérhető megoldásokat.
A konferencia résztvevői és előadói az energetikai szektorban, a környezetvédelemben, az autóiparban és a szociális szektorban tevékenykedő
cégek, szervezetek képviselői voltak.

Wollner Pál
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Nem lehet lemondani
az atomenergiáról
A jövő energiaellátásának egyik alapvető pillére a megújuló energiaforrások használata, a másik viszont a
nukleáris energiatermelés. Mindezek
mellett Magyarországon még a lignitbázisú áramtermeléssel és a gáztüzelésű erőművekkel számolhatunk a
villamosenergia-ellátásban – összegezhető Hamvas Istvánnak, az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatójának előadásában, az Energiapolitika 2000 Társulat „Atomenergiáról
Fukushima után” című, április közepi
rendezvényén.
Számos statisztikát vizsgálhatunk a világ energiaellátásában, de összességében
akár a balesetek számát, akár azok súlyosságát, vagy környezeti hatását nézzük, a nukleáris energiatermelés mindenképpen a legkisebb kockázatot jelent az
emberiségre – foglalta össze az előzményeket Hamvas István. Mint kijelentette:
Magyarországon a paksi atomerőmű stratégiai jelentősége megkérdőjelezhetetlen.
Az ország energiaellátásának átlagosan
mintegy 40%-át biztosítja, és ugyan tényleg voltak a világban nukleáris erőművi
balesetek, az atomenergia biztonságának
növelésére Pakson is már a kezdetektől
számos jelentős lépést tettek. Az atomerőmű biztonságnövelő programjai már
a négyes blokk üzembe helyezése előtt,
még 1986-ban kezdődtek. Azóta folya-

matosak ezek a programok, így beszélhetünk az 1991-ben indult AGNES
projektről, majd 1996-2002 között egy
összességében 60 milliárd forintba kerülő átfogó biztonságnövelő intézkedéssorozatról. Azután említést kell tenni
az 1998-2011 között a primer körből a
szekunder körbe irányuló esetleges tömörtelenség kezelését biztosító (PRISE) projektről, vagy az esetleges súlyos
balesetek kezelésére irányuló (SRK)
intézkedéssorozatról. Ezeket követően
sújtotta Japánban a fukushimai erőművet 2011. március 11-én a minden eddiginél erősebb földrengés és az azt követő
cunami, ami kétségkívül ráirányította a
közvélemény figyelmét az atomenergia
biztonságának kérdésére.
Fukushimáról szólva megállapítható – emlékeztette a hallgatóságot Hamvas István –, hogy a Daiichi atomerőmű
blokkjai a korábban soha nem tapasztalt
erősségű földrengést követően rendben
leálltak, a katasztrófát a minden eddiginél súlyosabb, 15 métert meghaladó
vízözön okozta. Egyszerű tény – és ezt
nem szabad elhallgatni –, hogy a cunami ott minden ember alkotta építményben kárt tett, ám senki nem kapott olyan
mértékű sugárszennyezést, amely halálos
lett volna, miközben a cunami több ezer
ember halálát okozta. Ezt követően világszerte ismét előtérbe kerültek az atom-

Sikeres három évtized
Sorozatunkban az 1. blokk fizikai indítását és az országos hálózatra kapcsolását megelőző munkák néhány pillanatát idézzük fel, ezzel tisztelegve elődeink teljesítménye előtt.
A Paksi Atomerőmű Vállalat környezetellenőrző laboratóriuma 1981-től működik a
Kishegyen. Az erőmű 1-es blokkja még nem üzemel, de itt már egy éve figyelik a környezetet. Vizsgálják a levegő, a fű, a Duna-víz, valamint az iszapmintákat és az úgynevezett
kihullás mértékét.
A nukleáris energetika
fiatal iparág, az erőmű
évtizedekig üzemel majd,
ezért mindent tudni kell
róla. A környezet esetleges
változását csak évek múlva lehet érzékelni, ezért
folyamatos ellenőrzésre
van szükség, tudjuk meg
Petrik Gyuláné és Major
Ferencné laboránsoktól.
(Népújság, 1982. 182. sz. 3. p.)

erőművek biztonsági kérdései és döntés
született a célzott biztonsági felülvizsgálatokról, vagyis a közismertebben stressz
teszteknek nevezett eljárásokról. Ezt a
vizsgálatsorozatot az Országos Atomenergia-hivatallal együttműködve Pakson is elvégeztük – jelezte a vezérigazgató
–, melynek alapján kijelenthető, hogy
az erőmű védettsége a vizsgált kulcseseményekkel szemben jónak bizonyul, ám

ennek ellenére folyamatosak lesznek a
további biztonságnövelő intézkedések.
Az erőmű működése során eddig is rendszeresek voltak a hazai és nemzetközi
vizsgálatok (WENRA, NAÜ, WANO stb.)
Pakson, és ez a jövőben is így lesz. Mindezek igazolják és alátámasztják azt, hogy
Magyarországon a jövőben sem lehet és
nem is érdemes lemondani a nukleáris
energiatermelésről. 
Mayer György

Nyugdíjasok képviselői a humán igazgatónál

fotó: Bodajki Ákos

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugdíjasainak megválasztott képviselői, Majoros János
és dr. Germán Endre egyeztető megbeszélést kezdeményeztek Bognár Péter humán
igazgatónál.

–– Igazgató úr, mi volt a célja az egyeztetésnek? – kérdeztem Bognár Pétertől.
–– A nyugdíjasok képviselői jelentős számú, a részvénytársaság nyugdíjasait érintő
problémával érkeztek az egyeztetésre. Ezek
közül több olyan kérdés is volt, amelyekben
érdemi megoldás, előrelépés történt, de vannak olyan felvetett problémák is, amelyek
esetében további egyeztetés, konzultáció
szükséges. Ezért úgy gondolom, hogy most
azokról a területekről beszéljünk, amelyekben valamilyen előrelépés, vagy megoldás
történt, a többi kérdésről pedig folyamatosan
tájékoztatjuk az Atomerőmű újság olvasóit.
–– Mi volt a legnagyobb horderejű kérdés, amelyben megoldás született?

–– A legfontosabbnak a T-Home szolgáltatással kapcsolatos probléma megoldását
tartom. Itt az volt a gond, hogy a nyugdíjasok
esetében a T-Home az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. részére küldte meg a havi számlát, a
részvénytársaság pedig továbbította az MVM
Kontó felé. Ez egyrészt bonyolulttá tette a folyamatot, másrészt többletköltséget okozott
az erőműnek. Ezen változtatni kívántunk.
Azt tartottuk volna praktikusnak, ha a T-Home szerződik a nyugdíjasokkal, de ebben az
esetben nem tudta volna tartani azt a kedvezményes szolgáltatási árat, amelyen eddig
az elszámolás történt. Ezt felismerve leültünk
a T-Home vezetőivel, és a megbeszélés eredményeként a jövőben a T-Home közvetlenül
a nyugdíjasoknak fogja kiküldeni a számlát.
Ennek azonban az a feltétele, hogy cégünk
vállalja a garanciát a számlafizetés vonatkozásában, ilyen módon mi fogunk eljárni a
nem fizetők esetében. Így július 1-től biztosított lesz a nyugdíjas fogyasztók számára az
a kedvezményes ár, amelyen a szolgáltatást
korábban is kapták. Ennek a kérdésnek a rendezését rendkívül lényegesnek tartom, mivel
több, mint 350 nyugdíjasunkat érinti.
–– Milyen egyéb kérdésekben sikerült
előrelépni, megállapodásra jutni?
–– A nyugdíjasok karácsonyi ajándékozása kapcsán a képviselők felvetették, hogy az
5000 forintos karácsonyi ajándékutalvány lehetőségét a közelmúltban – 2009-ben, 2010ben és 2011-ben – nyugdíjba menő munkavállalókra is terjesszük ki. Jelenleg van egy
összeghatár, amely a kollektív szerződésünk
10. számú mellékletében van rögzítve, ebből

a keretből tudunk gazdálkodni. Ami lehetőségünk van, hogy az elmúlt évben, az idén és
az elkövetkezendő egy-két évben sem lesz
jelentős a nyugdíjba vonulók száma, így fokozatosan egyre bővíteni tudjuk a karácsonyi
ajándékutalványban részesíthető nyugdíjasaink körét. Ezzel úgy gondolom, erre a problémára is megoldást találunk.
Egy másik ellátási forma az étkezési hozzájárulás. A törvényi szabályozás jelenleg
5000 Ft/fő/hó étkezési hozzájárulás fizetésére ad lehetőséget. A nyugdíjasok képviselőivel megállapodtunk, hogy a rászorultság
elvét követve az étkezési utalványok nyújtása olyan módon történik, hogy a legkisebb
nyugdíj összeggel rendelkezőktől elindulva
a rendelkezésre álló éves keretösszeg figyelembevételével részesítjük a nyugdíjasokat
ebben a támogatási formában. Ezáltal a korábbinál ugyan alacsonyabb összeggel, de
több nyugdíjast tudunk étkezési hozzájárulással támogatni.
A Céggyűrű kitüntetéssel összefüggésben
három dolog merült fel a nyugdíjasok részéről. Az egyik, hogy a Céggyűrű kitüntetésben
részesült munkavállalók kapjanak egy kitűzőt, amely a gyűrű mellett jelképezi ezt a
kitüntetési formát. A hagyományok szerint
ehhez a rangos kitüntetéshez egy értékes
tárgyjutalom, a 14 karátos aranygyűrű tartozik, amely mellett – több kitüntetésben részesült kollégámmal is egyeztetve – úgy gondoljuk, hogy egy kisebb értékű kitűző nem
alkalmas a kitüntetés rangjának képviseletére. A másik kérés, hogy a kitüntetés átadásakor szervezett ünnepségen a nyugdíjasok is

vehessenek részt. A jelenlegi gyakorlat szerint az átadó ünnepségre mindig a tíz évvel
korábban díjazottak kapnak meghívást. Ezt
a jövőben is fenn kívánjuk tartani, így azok a
nyugdíjasok, akik ebbe a körbe tartoznak, ezután is meghívást kapnak az ünnepségre. A
harmadik dolog: a nyugdíjas munkavállalók
részéről felvetődött, hogy a részvénytársaság
adjon lehetőséget az elhalálozott kitüntetett
hozzátartozóinak a gyűrű pénzbeli megváltására. Ezt a javaslatot kölcsönösen elvetettük.
Még egy témát említenék meg az egyeztető megbeszélésen elhangzottak közül. A
képviselők megfogalmazták elgondolásukat,
hogy a részvénytársaság nyugdíjasának elhalálozása esetén milyen módon történjen az
özvegy tájékoztatása az ilyenkor szükséges
teendőkről. A kérés az volt, hogy az özvegy
kapjon részvétnyilvánító levelet a cégtől,
és emellett részletes tájékoztatást azokról a
teendőkről, amelyeket a haláleset kapcsán
intéznie kell. Ebben a kérdésben részemről
ígéret hangzott el, hogy a jóléti osztály kidolgozza a részvétnyilvánítás és az özvegy tájékoztatásának formáját és módját. Jelenleg
dolgozunk ezen.
Végezetül bízom abban, hogy az elmondottakból is látható, a részvénytársaság vezetése partner abban, hogy a nyugdíjasok
részéről felmerült problémákra megoldást
találjon. Most, ahogy említettem, azokat a
kérdéseket emeltem ki, amelyek megoldást
nyertek, és a további fejleményekről folyamatosan tájékoztatjuk nyugdíjas munkavállalóinkat.

László A. Zoltánné
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Beszélgetés Szinger Csaba
gazdasági igazgatóval

Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan az idei évben is számos felsőoktatási intézet szervezett állásbörzét annak
érdekében, hogy a hallgatók személyesen tájékozódhassanak a munkaerőpiacon zajló aktuális folyamatokról,

a jelentkezőkkel szemben támasztott
munkáltatói elvárásokról. Az elmúlt
hetekben, az ország nyolc különböző
pontján az MVM Zrt. is – cégcsoport
szinten – képviseltette magát ezeken a
rendezvényeken.
A helyszíneken dolgozó kollégák
– László Andor Zoltánné, Koczka Jánosné, Bodnár Róbert, Gerzsei Zoltán,
Benke Dániel, Gál Attila – készséggel
álltak rendelkezésre, és adtak teljes körű
választ az egy-egy állásbörzén regisztrált
250-500 fő közül az MVM cégcsoport
standján alkalmanként megjelent 150200 érdeklődőnek. Röviden ismertették a
cégcsoport egyes tagvállalatainál meglévő nyitott állásokat és a fő tevékenységeiket. A tájékoztatás során kitértek a szakmai utánpótlás céljából a közeljövőben

igen fontos volt mind szakmai fejlődésem,
mind vezetővé válásom szempontjából.
Rendkívül sokat tanultam, hiszen 2001ben, az akkori szabályoknak megfelelően
a munkaerő-kölcsönzés rendszerét kellett kiépíteni, majd 2006-ban egy újabb,
igen komplex feladat következett, amikor
a szakágazatok létrehozásával egy teljes
struktúraváltás következett be a cég életében. Mindeközben rengeteget dolgoztunk
azért, hogy a térség egyik meghatározó társasága legyünk és az MVM cégcsoport részévé válhassunk. Ennek érdekében növeltük a cég belső hatékonyságát, kiépítettük
és folyamatosan fejlesztettük a minőségbiztosítási rendszerét. Komoly szakértelmet
és összehangolt munkát igényelt a humán
terület, csakúgy, mint a szerteágazó szakterületi tevékenységek egységes irányítási
rendszerének a kialakítása.
–– Gazdasági igazgatói munkakörében
melyek voltak az első legfontosabb feladatok?
–– Az Atomix Kft.-ben mindig is hosszútávra terveztem a munkámat és a vezetői
szerepkörömet, ezért teljesen váratlan volt
számomra a gazdasági igazgatói feladatok
ellátására történő felkérés. Ugyanakkor egy
nagyon komoly kihívásnak tekintettem,
hiszen teljesen más dimenziókban zajlanak egy atomerőmű életében a gazdasági
folyamatok, mint egy kft. esetében. E kihí-

vás miatt szívesen fogadtam el a felkérést.
Döntésemet két fontos szempont határozta
meg. Egy nukleáris létesítmény gazdasági
igazgatójának lenni felelősségteljes dolog és
komoly szakmai rangot is jelent. A szakmai
kihívásra úgy tekintettem, hogy kitartó
munkával reményeim szerint teljes körűen
meg is tudok felelni. Annak ellenére, hogy
komoly helyismerettel rendelkeztem, természetesen az első két hónapban számos
dolgot kellett megtanulnom, áttekintenem
és megismernem. A legfontosabb, hogy sikerült a feladatok hatékony végrehajtásához szükséges fordulatszámot felvennem,
amiben sokat köszönhetek az itteni jó csapatnak. Az elmúlt két hónapban elsősorban
a cég 2011. évi pénzügyi zárásával foglalkoztam, továbbá a cégvezetés számára beterjesztett anyagok készítésében és szakmai
egyeztetéseken vettem részt.
–– Milyen szakmai koncepció és vezetői
hozzáállás mellett valósulhat meg Ön szerint a leghatékonyabb formában az MVM
cégcsoporton belül az atomerőművel
szemben támasztott elvárások teljesítése?
–– Miután az Atomix Kft. cégcsoportba
történő gazdasági integrálása folyamatának egyik szereplője voltam, az erre vonatkozó szakismereteket is megszereztem. A
cégcsoportot tekintve a szakmai koncepcióm még hangsúlyosabb is lett, amit talán
jelen pozícióban jobban tudok képviselni. A

Állásbörze 2012

induló programban betölthető gyakornoki állásokra is. Alkalmanként közel 50
álláspályázatot (önéletrajzot) és legalább
ennyi gyakornoki állás betöltésére jelentkező anyagát gyűjtötték be.
Az érdeklődők tájékozódtak a tagvállalatok profiljáról, az ott folyó
munkákról, a cégcsoportnál azonnal
betölthető nyitott állásokról. A jelentkezőkkel folytatott rövid beszélgetések során kirajzolódott, hogy az
MVM cégcsoport iránt megfigyelhető nagyobb létszámú érdeklődés oka,
hogy a cégcsoport szerteágazó tevékenységeiből fakadó munkaerőigény
magában hordozza számos szakma
(munkakör) együttes jelenlétét. Ez
lehetővé teszi, hogy az adott munkakör számos módon kapcsolódjon
további munkakörökhöz, tevékenységekhez. Ennek tükrében, egy szakmai kihívásokkal teli és feladatokban bővelkedő
munkahely képe rajzolódik ki számukra.
Továbbá a cégcsoport méretéből adódóan
a munkahelyek biztonságát is garantálni tudják, ami napjaink pályakezdő vagy
újrakezdő jelentkezői számára első rendű
szempont a vállalatok közötti választás
során.
Számos felsőbb éves hallgató is megkereste a cégcsoport standját abból a célból, hogy részletesebben érdeklődjön a
nyári szakmai gyakorlat lehetőségéről,
valamint megismerje a cégcsoport tagvállalatai által meghirdetett gyakornoki állás
programokat. Közülük megkérdeztem
néhány hallgatót, akik a Dunaújvárosi Főiskola Gépészmérnöki Karán, karbantar-

tás szakirányon végzik tanulmányaikat.
Nagy Ákos hangsúlyozta, hogy mivel a
környéken szeretne végzés után elhelyezkedni, ezért fokozottan érdeklődik az
atomerőműben betölthető gyakornoki állások iránt. Horváth Dániel reméli, hogy
a szakdolgozata témaválasztása kapcsán
az atomerőműnél történő jelentkezésével
megfelelő témát választhat egy olyan cégnél, ahol rendkívül fontos a karbantartási
tevékenység. Domonkos Attila kifejezetten azért látogatta meg a standunkat,
mert az előző napon az atomerőmű diagnosztikai tevékenységéről tartott előadás
után, figyelme a cég felé fordult.
A dunaújvárosi rendezvény alkalmával, Szabó Tibor karrieriroda vezetővel
folytatott interjú során a beszélgetőtársam kiemelte, hogy nem csupán egy állásbörzét szerveztek, hanem ez egyben
karriernap és öntevékenyköri börze is.
Hiszen a rendezvény célcsoportjába tartoznak a felsőbb éves hallgatók is, akiket

vezetői filozófiám szerint a világos és egyértelmű célok megfogalmazása után tevékenységeinket úgy kell eltervezni, valamint
végrehajtani, hogy annak minden szakaszában jól láthatóak legyenek a követelmények és elvárások, valamint a számonkérés
módja is mindenki számára érthető és világos legyen. Emellett a vezetői utasítások jól
dokumentáltak legyenek. Én ezt vallom, és
ezt csinálom. Kulcsfontosságú, hogy olyan
munkavállalók dolgozzanak itt, akik lojálisak a cégünkhöz, illetve a cégcsoporthoz.
–– Munkája mellett megmaradt kevés
szabadidejében mivel foglalkozik legszívesebben?
–– Ami engem nagyon kikapcsol, az a
történelem. Ezen belül az ókor, a Római
Birodalom érdekel. A történelem tanulmányozásával nagyon sokat lehet tanulni.
Emellett a másik szórakozásom a házimozizás, kedvenc műfajaim a történelmi és
akciófilmek. Mindkettő remekül kikapcsol,
hiszen teljesen különböznek attól, amivel a
munkám során találkozom.
Az interjú végén a családjáról beszélgettünk, melynek kapcsán elmondta, hogy az
igazi családi kikapcsolódást kedves felesége
és a hatéves bájos kislánya társaságában éli
meg, a közösen kitalált színes programok
alkalmával.

BR

már most szeretnének arra felkészíteni,
hogy minél tudatosabban és célratörően
tudjanak állást keresni. A félévente megrendezett állásbörzén megjelent hallgatókat a programok nagyban hozzásegítik
ahhoz, hogy a cégeket részletesebben
megismerhessék, és tisztába legyenek a
jelöltekkel szemben támasztott elvárásokkal. A hallgató öntevékenyköri aktivitása révén fejlesztheti kompetenciáit,
szakmai kapcsolatokra tehet szert, ami
adott esetben versenyelőnyhöz juttathatja
a többi álláskeresővel szemben.
Valamennyi helyszín esetében az állásbörze programjának az összeállításakor a
szakmaiság és a sokrétűség mellett fontos
szempont volt a figyelemfelkeltés. A tájékoztató kamionon vetített cégismertetőkkel, valamint az Energia 2.0 interaktív
kiállítótér révén a cégcsoport nagyban
hozzájárult ahhoz, hogy az érdeklődők figyelmét felkeltsék néhány attraktív elemmel. BR

Egy lelkes csapat
A szakmai és testvérvárosi kapcsolat kiépítése jegyében, a paksi Napsugár Óvoda szervezésében, a Föld napja alkalmából több mint hetven óvó néni tett látogatást az Atomenergetikai Múzeumban.

fotó: Beregnyei Miklós

Az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt.
gazdasági igazgatójává nevezték ki
2012. február 15-étől Szinger Csabát, az
Atomix Kft. korábbi ügyvezető igazgatóját. Beszélgetésünk során elsősorban az
új munkakörével kapcsolatos teendőiről,
céljairól kérdeztem, de kértem, beszéljen
pár mondatban önmagáról és a családjáról is.
–– Hol végezte tanulmányait és hogyan
emlékszik vissza a pályakezdő éveire?
–– Paksi születésű vagyok, az általános és a középiskolát Pakson végeztem
el. A Pénzügyi és Számviteli Főiskolán
1992-ben kaptam meg az első diplomámat, majd folytattam a tanulmányaimat a
Janus Pannonius Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán, ahol 1995-ben
egyetemi diplomát szereztem. Budapesten
egy amerikai tulajdonú gyógyszerkutató
cégnél dolgoztam, az atomerőmű pénzügyi
osztályára 1995-ben hívtak, innen pedig az
Atomix Kft.-hez kerültem gazdasági vezető munkakörbe, 2000 decemberében. 2001.
július 16-tól a kft. ügyvezető igazgatójaként
a cég teljes körű irányításával bíztak meg.
–– Mit emelne ki az Atomix Kft. élén
végzett munkája és eredményi közül?
–– Az Atomix Kft. vezetőjeként 11 évig
dolgoztam. Életem e szakasza számomra
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Térségi kitekintő
Tűzoltóink elismerése
Évadnyitó a Duna-parton
és a Sárgödör téren

Május 19-én délelőtt ismét várják a baráti társaságokat a Duna-partra, ahol a halászléfőző versenyen eldől: ki lesz ebben az esztendőben Paks
halászléfőző mestere. A halárusítás már hajnalban megkezdődik. Aki benevez a főzőversenyre,
az visszakapja a hal árának felét. Számos gyerekprogram tarkítja a délelőttöt, déltől pedig térzenét ad a Pro Artis Művészeti Iskola Fúvószenekara. A víziszínpadon fél kettőtől Caramel lép fel.

A program a Sárgödör téren folytatódik, ahol
15 órától a XIV. Német Nemzetiségi Nap zajlik. Itt
a hímesházi Millich Famíliával kerülhetnek sváb
hangulatba az érdeklődők, a téren felállított sörsátorban egymást érik a fellépők, a napot bál
zárja majd. Ezen a napon kisvonat közlekedik a
városban, ami a Csengey Dénes Kulturális Központtól indulva járja be a várost, egészen az Erzsébet Nagy Szállodáig. 
PmH

Ballagás az ESZI-ben, két felvonásban
Május 4-én, pénteken délután elbúcsúztak az
alma matertől, diáktársaiktól és tanáraiktól az
Energetikai Szakközépiskola és
Kollégium végzősei.
Az idén is két felvonásban.
16.30 órakor az érettségiző 12.
osztályok járták végig a feldíszített
osztálytermeiket, majd az ünnepség zászlóátadással és Szabó Béla
igazgató búcsúztatójával folytatódott. A 11. osztályosok rövid műsorai után elismerésben részesültek a kiemelkedő teljesítményt elérő diákok. Itt
vehették át jutalmukat „Az ESZI kiválósága” cím
idei nyertesei is. Az ünnepség végén a 128 érettségiző útjára engedett 1-1 lufit, osztályonként
más-más színűt.

17.30 órakor a technikus-búcsúztatóval
folytatódott a megható eseménysor. Igazgatói
köszöntővel indult az ünnepség. Rövid műsor keretében itt is jutalomban
részesültek a kiemelkedő
teljesítményű hallgatók.
Az idén 8 szakmacsoportban 11 osztály ütött
be szöget a „szakmafába”,
abba az emlékoszlopba,
amelybe az idén negyedszer kerültek az egyes szakmák szimbólumaival
ellátott „szögek”. A technikus búcsúztatón 165
végzős volt érdekelt, így az idén az ESZI-ben ös�szesen 293 öregdiák ünnepelt. 
ESZI

A Csillag Show-tánc Egyesület 2012. április 14-15-én részt vett a Győrújbaráton rendezett modern tánccsoportok országos döntőjén.A versenyzők elismerésre méltó eredményei között négy 1. hely, három 2. és öt 3. hely szerepel. A legjobbak kijutottak a világbajnokságra. A csoport művészeti vezetője dr. Czárné Nagy Ildikó.

A tűzoltóság napja alkalmából az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 2012. április 27-i központi ünnepén
Bőhm Pétert, az Atomerőmű Tűzoltóság
parancsnokát főigazgatói ajándéktárgy

Önkéntes munka Pakson

Munkaszervező koordinálja márciustól az önkéntes munkát a városban az
önkormányzat megbízásából. A szakember feladata, hogy szervezett keretek között találjanak egymásra a befogadó intézmények, illetve az önkéntes
munkát végzők.
Egykor nagy hagyománya volt az önkéntes munkának, amit ismét igyekeznek
feléleszteni, bár ma még gyerekcipőben
jár, fogalmaz Kökény Henrietta, aki márciustól az önkormányzat megbízásából
szervezi a városban ezt a feladatot. Ahhoz,
hogy jól hasznosuljon az önkéntes munka,
pontosan tudni kell, hogy melyik intézmény, milyen típusú feladatra tud fogadni
embereket. A szakember feladata, hogy a
városban felkutassa és a megfelelő helyre
közvetítse az önkéntes munkavállalókat,
amelyhez első körben a befogadó intézményeket térképezte fel. Paks Város Önkormányzata támogatja az önkéntes munka
rendszerének kialakítását a városban, és
maga is befogadó szervvé válik. Ma már
óvoda, középiskola, könyvtár, idősek otthona, alapítvány, egyesület is található a
fogadószervezetek között.
Bárkiből lehet befogadó intézmény, legyen az cég, városi intézmény vagy civil
szervezet, ám eleget kell tennie a törvényi
előírásnak, és regisztrálnia kell a Nemzeti Erőforrás Minisztériumnál. Önkéntes
ugyancsak bárkiből válhat, aki ellenszol-

A Bakancsos

fotók: Molnár Gyula

Jakab Albert, a verseny főrendezője elmondta, hogy a kezdetektől,
azaz már 15 éve folyamatosan vannak olyan kategóriák, ahol családok,
kisgyerekek is jól érzik magukat. A
kirándulóknak külön turistatérképes
útvonallal készültek idén is, amit lehetett kis csapatokban versengve teljesíteni, de tapasztalatlanoknak, egy
jó kis tavaszi sétára vágyóknak túravezetővel is indult vezetett túra.
A tájékozódásban jártasak két nehézségi szint szerinti kategóriában próbálhatták ki e képességüket és sportosságukat.
Az „A” kategória a legnehezebb, itt feladatok
is voltak, és itt zajlik az országos bajnokság,
melynek első fordulója volt a paksi verseny.
A „B” kategória nem teljesen kezdőknek nagyon jó választás, és a tájfutók is itt érezhetik legotthonosabban magukat. A harmadik
kategória egyik pályájáról, a turistatérké-

A Bakancsos Atom Kupa (becenevén: A Bakancsos) neve méltán ismert a természetjárók körében, lévén az ország első (vagy
második) legnépesebb tájékozódási túraversenye. A népszerűség oka abban rejlik,
hogy a verseny és a tájékozódás szavaknak
még a gondolatától is berzenkedő turisták is
megtalálják számításaikat ezen a kora tavaszi természetjáró eseményen.

elismerésben részesítette
dr. Bakondi György főigazgató. A május 5-én, Bonyhádon rendezett megyei
Flórián napon a Tolna Megyei Tűzoltószövetség dísztárgy elismerését kapta
az Atomerőmű Tűzoltóság állományából Suplicz István, Gyöngyösi Tamás
és Papp Szilárd. Az ünnepségen Bőhm
Péter és Adorján József 30 éves, Tibai
László 25 éves szolgálati érmet vehetett
át. Tóbi József a Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége dísztárgy elismerésében részesült.
L.A.

pesről már volt szó. A Kincskereső C kategória pedig a „bevezetés a tájékozódási túraversenyzés rejtelmeibe” nevet is viselhetné,
ha nem lenne ennyire hosszú és fellengzős.
A kincskereső pályán tájfutó térkép segítségével csakis út melletti ellenőrző pontokat
kell felkeresni, ezért iskolások, családok,
nyugdíjasok, baráti társaságok kedvelik.
– Többévi szekszárdi-dombsági, mecseki, geresdi-dombsági „távollétet” követően a
jubileumi versenyünket ismét Paks környékén rendeztük. Az erősen átalakult táj egy új
tájfutó térképet igényelt, így egyesületünk a
paksi tájfutókkal összefogva felkérte Dénes
Zoltánt az ürgemezei térkép elkészítésére.
Elmondhatjuk, hogy a térkép nagyon jól sikerült, igen pontos, aminek az lett az eredménye, hogy rendezőként igen nehezen találtunk hihető helyet a tévesztő bójáknak. A
versenyen 8 kategóriában összesen 279 versenyző, kiránduló vett részt. A rendezvény

gáltatás nélkül vállalja a rábízott feladatot.
Négy célcsoportja van az önkénteseknek:
van, aki munka mellett, szabadidejében
vállal önkéntes munkát. Egy másik csoport a nyugdíjasok, akik ily módon kívánnak a közjó érdekében munkálkodni. Kiemelt célcsoport a gyerekek, akik 10 éves
kortól – felnőtt felügyeletével – végezhetnek önkéntes munkát. A felelősségvállalás mellett lehetőséget kapnak arra, hogy
megismerkedjenek különféle szakmákkal,
ami megkönnyítheti a pályaválasztást,
vagy ha ez már megtörtént tapasztalatot
szerezhessenek – akár külföldön is. Végül,
de nem utolsósorban a munkanélkülieknek is lehetőséget nyújt az önkéntes munka arra, hogy ismét hasznosnak érezhessék magukat. Az is előfordulhat, hogy más
szakterületen kipróbálva magát, pályamódosítás mellett dönt a munkakereső – és
sikerrel jár. Több intézményben dolgoznak jelenleg önkéntesek a városban, ahol
a kertészeti munkától az adminisztrációig
végzenek feladatot.
Az intézmények és önkéntesek feltérképezését követően sem hagyja magára a
résztvevőket az önkéntes munka szervezője: képzéseket, tréningeket tart, ahol hasznos információkhoz juthatnak mind a befogadók, mind az önkéntesek. Az önkéntes
munkával kapcsolatban Kökény Henrietta
áll az érdeklődők rendelkezésére a polgárPmH
mesteri hivatalban. 

szer vezésében,
lebonyolításában
pedig 30 önkéntes tüsténkedett.
A javítások gyors
elkészülte lehetővé
tette, hogy az eredeti elképzeléseinknél jóval hamarabb, már
három órakor minden kategóriában egyszerre eredményhirdetést tartsunk, melyet
nagy örömünkre sok versenyző megvárt.
Idén különleges, saját tervezésű érmekkel
lettek gazdagabbak a helyezett csapatok, és
jubileumi újítás, hogy a győztes csapatok
tagjai mindannyian kaptak kis kupát. Az
eredményhirdetést megváró, eredményes
csapatok Bányai Tibor bonyhádi méhész
felajánlásából egy-egy kisüveg mézet is hazavihettek – összegezte a főrendező, Jakab
Albert. (je)
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Fácánkert község
bemutatása

Az Orosz Klub
vendége volt a Főzőklub

A település Tolna megyében, SzekszárdA Paksi Orosz Klub Egyesület látta
tól, a megyeszékhelytől északra 16 km-re,
vendégül a Paksi Reform Főzőklub
Tolnától 5 km-re fekszik. A falut átszeli a
Egyesület tagjait április 11-én, az
Budapest-Baja vasútvonal. Közúton a 6-os
Atomfitt Centrumban.
számú főközlekedési útról lehet elérni. A
szomszédos települések: Szedres, Tengelic, Tolna, Sióagárd.
Az egykori Fácánkert-puszta a grófi kastély köré települt, amelyet 1904-1907 között építtetett Festetich gróf. Tőle vásárolta meg a hőgyészi zsidó kereskedő Kunffy
család. Főként ipari növényeket termeltek
a birtokon, erre alapozták a szeszgyártást.
Simon major a nevét hajdani birtokosáról, Sina Simonról nyerte. A 19. század végi
fellendülést a majorok megsokasodása
jelzi (Simon-, Vadász-, Julia-, Emma-, (Iphi)
Genia-, Felső-, Közép-, Kajmád puszta). Az
1920-as években a földterületnek több
Ez már a harmadik találkozás volt a
mint fele 3 család (Kunffy, Illés, Balogh) kekét klub között, utoljára két éve találzében összpontosult.
koztak.
Hajdan gazdag állat- és növényvilág
A menüben szerepelt meleg előnépesítette be a vidéket. Tölgyes, szilfás,
étel: zsülien, főétel: hús cári módra,
vadkörtés, bozótos ligeterdők uralták a
desszert: oláduski
tájat, amelyeket apró vadak és ragadozók
A nagyon jól sikerült ételek el(lásd Róka-völgy, Farkas-sziget), madarak
fogyasztása után (sokan repetát is
(lásd Csirip-dülő) népesítették be, de a
kértek) mindkét egyesület tájékoztavadászok legkiváltképp a fácánok sokasátást adott az elmúlt években végzett
ga miatt kedvelték. 1910 körül lóvontatátevékenységeikről, illetve az ez évre
sú iparvágányok hálózták be a területet.
tervezett rendezvényekről.
1920-ig gőzmalom is működött, melynek

Wollner Pál
nyoma mára már nem látható. A mai néven
jegyzett Fácánkert 1936. október 1-jén Simonmajor és Fácánkert-puszta egyesítésével jött létre. 1968-ig mint önálló település létezett, 1969-től
kezdve a rendszerváltásig közigazgatásilag Tolnához tartozott.
A településen 2006 végére kiépült a szennyvízcsatorna hálózat. A középületek felújítási munkálatai 2010-ben fejeződtek be. Az utak szilárd burkolattal való ellátása 2012-re teljes
mértékben meg fog valósulni. Terveink közé tartozik még:
– ifjúsági szálláshely kialakítása a volt iskola épületében,
– a középületeink fűtésének racionalizálása,
– a korábban megkezdett szabadidőpark befejezése.
Fk
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A paprika ágazatban tevékenykedő cégek
vezetőit hívta össze a közelmúltban egy tanácskozásra a Kalocsai Önkormányzat. A tanácskozás célja egy olyan stratégia kidolgozása volt, melynek nyomán újra növekedhet
a fűszerpaprika termőterülete a kalocsai
térségben. A megbeszélésen Tímár Zoltán, rint, a boros cégek mintájára, komolyabb
a Fűszerpaprika Kutató-Fejlesztő Kft. veze- marketing és érdekvédelmi tevékenységet
tője ismertette a termőterületek nagyságát, kell folytatni a jövőben a paprikatermelés
illetve azt, hogy az őrölt paprika előállítása és -feldolgozás eredményességének növemellett milyen élelmiszeripari termékek lése érdekében.
készíthetőek még a nemes fűszernövényből. Április 15-étől a kalocsai paprikát előállítók jogosultak a
„földrajzi eredetvédett termék” cím
használatára, hiszen e határidőig, a
megnevezés használata ellen senki
A kalocsai Nicolas Schöffer Gyűjtemény kezelőnem nyújtott be kifogást az uniós
je április hónapban immár második alkalommal
döntéshozókhoz. Dr. Berta Zoltán,
szervezte meg Francia Napok elnevezésű kétnaa Bio-Drog Berta Kft. ügyvezetője
pos rendezvényét, a kalocsai származású alkohozzászólásában
hangsúlyozta,
tó születésének 100. évfordulója alkalmából. A
hogy hazánkban sajnálatos módon
program betekintést engedett a francia kultúra,
folyamatosan csökken a paprika
sport és a nyelv rejtelmeibe, illetve a világhírű kitermőterülete és az őrölt paprika
bernetikus művész követőinek munkásságába is.
fogyasztása is. Olyan új egészségTamás Eszter, a gyűjtemény igazgatója megnyitó
javító hasznosítási lehetőségeket
beszédében elmondta, hogy a Párizsban élő és
kell feltárni, melyek javíthatnak az
alkotó Schöffert a Francia Akadémia Szépművéértékesítési lehetőségeken. Szerenszeti tagozatának negyven halhatatlanjai közé
csére ebben a szegmensben még
választották. A kétnapos rendezvény megnyitómagyar kézben van a termelő- és
ján Simon Zoltán, Kalocsa város alpolgármestefeldolgozó ágazat, így a mi kezünkre köszöntőjében hangsúlyozta: nem véletlen,
ben van a sorsa is. A szakember szehogy Schöffer Párizsban hozta létre ezt az elképesztő új művészeti ágat, a kibernetikus szobrászatot, hiszen ott mindig jobban kiteljesedhettek
az arra érdemes, új utakat kereső művészek. Ennek egyik monumentális példája az 1982-ben
Kalocsán felavatott, a buszpályaudvar mellett
álló több mint 20 méter magas Chronos-8 fénytorony is, melynek felújítása a város tervei között
is szerepel. A rendezvény részeként Joseph Kádár
festményeit, fotóit is megcsodálhatta a közönség, aki ugyancsak Franciországban teljesíthette
ki művészi ambícióit, de immár évek óta Magyarországon is kultúra-szervezői feladatokat lát el.

Péjó Zoltán

Schöffer jubileumok
Kalocsán

Pályázat

Impresszum
Kiadja: az MVM Paksi Atomerőmű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(MVM Paksi Atomerőmű Zrt.)
Felelős kiadó: Hamvas István vezérigazgató

Új utak a kalocsai
arany előtt

A paksi székhelyű AlternArt Művészeti Egyesület az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-vel
együttműködésben nyílt pályázatot hirdet
„MAGYARORSZÁG EGYETLEN ATOMERŐMŰVE MŰVÉSZI SZEMMEL” címmel
a paksi kistérség alkotói, alkotói közösségei
számára.
A pályázat célja, hogy Magyarország
egyetlen atomerőművét művészi, alkotói
szemmel láttassa, megmutatva ezzel az ipari
létesítmény emberközelségét, és erősítve az
erőmű és a környezetében élők kapcsolatát.
Az Egyesület három témakörben vár alkotásokat:
1. A paksi atomerőmű mint ipari létesítmény művészi ábrázolása,
2. A paksi atomerőmű, a vonzáskörzetében élő emberek és/vagy a természet jó kapcsolatának méltatása, illetve

3. A nukleáris technika tudományos, filozófiai témáinak ábrázolása (pl. maghasadás,
energia, rendszer stb.).
Pályázni lehet képzőművészeti (festészet,
grafika, kisplasztika, szobrászat, tűzzománc)
és iparművészeti (minden, ami a tárgyalkotás
körébe esik, a felhasznált anyagtól, technikától függetlenül) alkotásokkal. A népi díszítő- és iparművészet tárgykörébe tartozó alkotásokat a témakörre tekintettel nem tudják
elfogadni.
A pályázatra érkezett pályaműveket az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt., az AlternArt
Egyesület képviselőjéből, valamint egy független, a képző- és iparművészetekben jártas
meghívott szakértőből álló zsűri fogja elbírálni.
Az Egyesület a pályázatra érkezett alkotások legszebbjeit több területen kívánja felhasználni, például az erőmű és a környező
önkormányzatok rendszerein keresztül ter-

jesztésre kerülő képeslapok formájában, részt
vesznek a paksi Csengey Dénes Kulturális
Központban rendezendő kiállításon, illetve
további nyilvános megjelenéseken egyaránt.
A pályázatra nevezési díjat nem kell fizetni.
A pályázott alkotásokat elbíráló zsűri témakörönként 1-1 pályaművet nevez meg és
részesít értékes díjban. Ezen felül egy további
pályaműről a pályázatban részt vevő alkotói
közösség szavazhat a közönségdíjért.
A nevezési határidő 2012. május 30., a
pályamunkák beadási határideje augusztus
17. Az egyéb részletek, tudnivalók, feltételek
elérhetők a www.alternart.hu honlapon, illetve konkrét kérdésekben telefonon a 06 20 971
08 22 telefonszámon érdeklődhetnek Venczel
Lászlónál, az egyesület elnökénél.
AlternArt
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Erőműves híradások

Majális 2012

A fotókat készítette Beregnyei Miklós, Bodajki Ákos,
Lovásziné Anna, Varga József, Wollner Pál.
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Kitüntetések átadása a 2012. évi majálison
A majális zsongását rövid időre csendesebb program szakította meg, amikor átadták az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által a kiemelkedő munkateljesítményt nyújtó és példamutató magatartást tanúsító munkatársaink erkölcsi, anyagi elismerésére alapított munkáltatói díjakat, kitüntetéseket.
Elsőként a 2000-ben alapított, az Atomerőmű Kiváló Karbantartója díj kitüntetésben
részesülő tíz munkavállalót köszöntötte Hamvas István vezérigazgató. Ezt követte az
üzemviteli területen dolgozó huszonegy munkavállaló elismerése a 2005-ben alapított,

az Atomerőmű Kiváló Üzemeltetője díj átadása keretében. Harmadik alkalommal vehették át az igazgatóságok kitüntetett munkavállalói a 2010-ben alapított Igazgatósági
Nívódíjakat. Ebben az elismerésben az idei évben negyvenöt munkatársunk részesült.
Mindhárom kitüntetési forma esetében a vezérigazgatói köszöntő után a szakterületi
igazgatók gratulációját fogadták a díjazottak, majd a kitüntetések átadása pezsgős koccintással zárult.
Gratulálunk kitüntetett munkatársainknak!LILI

Az Atomerőmű Kiváló Karbantartója díj kitüntetettjei
Gyulai Károly

vezető szerelő

villamos karbantartó osztály

Hargas László

vezető szerelő

építészeti és szakipari szerviz osztály

Horváth István

diagnosztikai technikus turbina- és forgógép-karbantartó osztály

Junkuncz Gábor

művezető

gépész szerviz osztály

csoportvezető

digitális rendszerek osztály

Laki Endre Gábor
Monos Sándor

nukleáris karbantartó
lakatos
nukleáris karbantartó
lakatos

armatúra- és csővezeték-karbantartó osztály
reaktor- és készülék-karbantartó osztály

Stadler Miklós

csoportvezető

automatika osztály

Szegedi Péter

reaktor karbantartó
műszakvezető

reaktor- és készülék-karbantartó osztály

Szórádi Mihály

csoportvezető

biztonsági rendszerek osztály

fotó: Bodajki Ákos

Kővári Károly

Az Atomerőmű Kiváló Üzemeltetője díj kitüntetettjei
primer köri gépész

reaktorosztály

Lakatos Gábor

osztályvezető

villamos üzemviteli osztály

Bán Péter

főgépész

külső technológiai osztály

Laszlóczki Péter József

vezető elektrikus

villamos üzemviteli osztály

Bihari István

blokkügyeletes

üzemirányítási osztály

Matlag György

szolgálatvezető

reaktorosztály

Budai Ferenc Gábor

turbinaoperátor

turbinaosztály

Molnosi István

művezető

irányítástechnikai üzemviteli osztály

Csabai Zoltán

elektrikus

villamos üzemviteli osztály

Pásztor István

turbina főgépész

turbinaosztály

Engyel Péter

szolgálatvezető

vegyészeti főosztály

Pesti Sándor

turbina főgépész

turbinaosztály

Fejes István Béla

művezető

vegyészeti technológiai osztály

Racskó Imre

osztályvezető

külső technológiai osztály

Feil Ferenc

művezető

villamos üzemviteli osztály

Scherczer László Mihály

turbinaoperátor

turbinaosztály

Horváth Tamás

gépész

külső technológiai osztály

Till Ferenc

ügyeletes műszerész

irányítástechnikai üzemviteli osztály

vegyészeti ellenőrzési osztály

Varga Kálmán

küv operátor

reaktorosztály

Vájer Attila

szolgálatvezető

dozimetriai osztály

Kardosné Schlitzer Gabriella ellenőrző laboráns

fotó: Bodajki Ákos

Akkerman Zoltán
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Az Igazgatósági Nívódíj kitüntetettjei
Vezérigazgató-közvetlen szervezetek
Pintér Józsefné

titkárnő

vezérigazgatói titkárság

Etessy József

műszakvezető

radioaktív hulladékkezelési osztály

Frey István

energetikus

üzemviteli osztály

Mérges György

üzemeltetés vezető

reaktorosztály

Nagy András

technológus mérnök

irányítástechnikai üzemviteli osztály

Nagy Miklós

csoportvezető

karbantartás irányítási osztály

Vucsákné Schönveitz Erzsébet

analitikus laboráns

vegyészeti ellenőrzési osztály

Bodahelyi Zsolt

berendezés technikus

gépész műszaki osztály

Bognár Barnabás Tibor

rendszertechnikai főosztály

Csibi Boldizsár

műszaki főszakértő
vezető berendezés mérnök
mérnök
berendezés technikus

Füstös Tibor

projektfelelős

projekttámogató osztály

Jantner István

öregedéskezelő mérnök

öregedéskezelési osztály

Kiss Gábor

vezető berendezés mérnök

villamos műszaki osztály

Medgyesy Ferenc

főtechnológus

rendszertechnikai főosztály

Nagy Ernő

vezető berendezés mérnök

irányítástechnikai műszaki osztály

Tóthné Laki Éva

csoportvezető

fejlesztési és elemzési osztály

Wiszthaller Zoltán

technológus mérnök

üzemidő hosszabbítás végrehajtási kiemelt projekt

Zentai Tibor

műszaki főszakértő

villamos műszaki osztály

Czinkóczki Pál

műszaki ellenőr

automatika osztály

Hesz Ádám

technológus

turbina- és forgógép-karbantartó osztály

Károlyi Károly

vezető mérnök

metrológiai üzem

Kern János Pál

művezető

építészeti és szakipari szerviz osztály

Komáromi József

technológus mérnök

biztonsági rendszerek osztály

Kovács Balázs

technológus

villamos karbantartó osztály

Kovács Edit

szerszámkiadó vezető

gépész szerviz osztály

Pámer András

csoportvezető

karbantartás koordinációs csoport

Böcz László

csoportvezető

rendészeti osztály

Metzger István

csoportvezető

dozimetriai osztály

Mihálovics Lajos

munka- és tűzvédelmi osztály

Tóth Tamás Bernátné

tűzvédelmi mérnök
kiképzési-kimenekítési szakértő
szakértő
titkárnő

Varga Tibor Istvánné

csoportvezető

anyagvizsgálati osztály

Cseriné Polgári Ágnes

minőségügyi mérnök

minőségirányítási és működésfejlesztési osztály

Horváth Tibor István

csoportvezető

pénzügyi és számviteli osztály

Hüffner Ferencné

titkárnő

szolgáltatási főosztály

Kunnerné Grósz Katalin

költséggazdálkodási kontroller

kontrollingosztály

Paczolai József

raktárvezető

raktározási osztály

Patkós István

szerződéskötő

beszerzési osztály

Sipos Lajos

előkészítő mérnök

létesítmény üzemeltetési osztály

Pettesch Ádámné

csoportvezető

munka- és személyügyi osztály

Sándor Szilvia

oktatásszervező

általános oktatási osztály

Somkertné Szintai Andrea

csoportvezető

jóléti osztály

Schwarcz Anita

humánpolitikai szakértő

humán igazgatóság

Tamis Gyula

szakterület oktató

technológiai oktatási osztály

Üzemviteli igazgatóság

Műszaki igazgatóság

Braun Ferenc

irányítástechnikai műszaki osztály
gépész műszaki osztály

Karbantartási igazgatóság

Biztonsági igazgatóság

Romhányi Károly

balesetelhárítás
biztonsági főosztály

Gazdasági igazgatóság

Humán igazgatóság

A fotókat készítette Beregnyei Miklós, Bodajki Ákos.
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OSZTÁLYTABLÓ
KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLY

Wolf György

fotók: Bodajki Ákos

osztályvezető

A középiskola elvégzését követően a „nehezebbik” utat választotta: először dolgozni kezdett – az
atomerőműben –, és később, munka mellett folytatott további tanulmányokat: gépész technikumot,
majd informatikai és pénzügyiszámviteli főiskolát végzett.
Az 1. blokk építésének végén került az erőműbe. Kezdetben műszaki tolmács-fordítóként, majd a 3-4.
blokkon már beruházási műszaki
ellenőrként és üzembehelyezőként

Maracsik
Kálmán
csoportvezető

Pécsett született és tanulmányait is a városban végezte. A Pollack Mihály Műszaki Főiskolán
épületgépész üzemmérnöki diplomát szerzett. Ezt követően,

dolgozott. Később beruházás-szervezéssel és -tervezéssel foglalkozott
a meg nem valósult erőműbővítésen, majd a cég nagyobb – megvalósult – projektjein. 1996. óta tevékenykedik a gazdasági, kontrolling
területen – a céges átszervezések
nyomán – több szervezet keretében
és többféle beosztásban. 2008 óta a
közgazdasági osztály (kgo) vezetője.
Az osztály feladatkörét, röviden
jellemezve, a cégszintű vagyongazdálkodás teszi ki. Ez azonban
sokféle területből és tevékenységből tevődik össze, kezdve a beruházás- és eszközkontrollingtól, a beszerzés- és készletkontrollingon, az
ingatlan-gazdálkodáson, valamint
a biztosítások kezelésén át, a legkülönfélébb közgazdasági ügyletekig.
Mindez természetesen szervesen
illeszkedik a főosztály tevékenységbe az eredménygazdálkodási, pénzügyi és számviteli tevékenységek
mellé, illetve az igazgatóság munkájában is fajsúlyos helyet foglal el.

Az osztály munkájának kisebb
részét kitevő rendszeres feladatok
tekintetében a hibamentesség, a
folyamatos jó színvonal, az „észrevétlenség” az eredmény mércéje.
Emellett igen sok egyedi, különleges, hol kisebb, hol igen nagy horderejű közgazdasági feladat kapcsán
a befejezéskor egzakt módon mérhető az eredmény, kézzel fogható a
teljesítmény.
A feladatok magas fokon történő
teljesítése friss és mélyebb közgazdasági ismereteket és tájékozottságot igényel. Nagy előnyt jelent az
erőmű technológiájának, műszaki
területének ismerete, valamint sok
tekintetben a szabályozási környezettel is tisztában kell lenni. Szerencsére az osztály munkatársai
nincsenek híján e felkészültségnek.
Az osztály feladatainak nagyobb
részében elsősorban a műszaki
igazgatóság szakembereivel, de bizonyos kérdésekben a cég minden
területével munkakapcsolatot kell
tartani. Külső partner a munkák

során leginkább az MVM Zrt., de
gyakran kell együttműködni különböző hatóságokkal és vállalkozókkal is. Az osztály tevékenységében nem ritka a vezető testületek
felé történő adatszolgáltatás, előterjesztés. A jó munkakapcsolat minden területen kulcskérdés.
Amint György fogalmaz, munkájukban az elsődleges viselkedési
mód és egyben elvárás az együttműködő- és segítőkészség. Ezt
tartja önmagukkal és önmagával
szemben a legfontosabbnak – s a
visszajelzésekből ítélve sikerül is
megvalósítani. Ami még igen fontos, az a kreativitás. A sok egyedi,
sajátos feladat, amelyeket gyakran
még a feladatkiadók sem tudnak
hagyományos módon definiálni,
időnként valódi alkotókészséget
igényel. Ez egyben a szépsége is ennek a munkának.
Az ismeretek szinten tartása és
fejlesztése elsősorban a szakmai
feladatok által kikényszerítetten,
önképzéssel történik, emellett az

osztály dolgozói élnek a szervezett
képzések lehetőségével is.
György 30 éves törzsgárdatag.
Munkáját Gazdasági Nívódíjjal,
vezérigazgatói dicsérettel és Céggyűrű Kitüntetéssel ismerték el.
Mint mondja, mindezek a kollektíva munkáját is dicsérik.
A szakmai tervei kapcsán úgy
nyilatkozik, hogy nagyratörő tervei nincsenek, szeretné, ha a cég
számára továbbra is hasznos, eredményes és színvonalas munkát végezhetnének kollégáival, a jövőben
is kiérdemelve a hajtóerőt jelentő
elismertséget.
György Tolnán él négytagú családjával. Felesége itt dolgozik, lánya
is itt készül gimnáziumi érettségire.
Nagyobbik fia az erőműben dolgozik. Nemrég költöztek családi házba,
ami a szabadidő eltöltésének problémáját kiválóan megoldja. Emellett
György gyakran és – mint hozzáteszi – szívesen visz haza munkahelyi
feladatokat is, a ház körüli munkák
közti szünetekre.
Prancz Zoltán

1989-ben, több évfolyamtársával
együtt, pályázott és nyert felvételt a Paksi Atomerőmű Vállalathoz.
A gépész főmérnökségen az akkoriban tervezett erőműbővítés
kapcsán, az orosz blokkok létesítési
munkáinál gépész műszaki ellenőri
tevékenység lett volna a feladata. A
bővítés leállítását követően került
kapcsolatba a beruházás-tervezésével, ezen belül is a költségtervezéssel.
Több induló beruházási projekten
dolgozott költségtervezőként. 2002ben felsőfokú közgazdász végzettséget szerzett a Budapest Gazdasági
Főiskola vállalkozási szakán. Ezt követően, 2006-ban került a gazdasági
igazgatóság közgazdasági osztályára. Jelenleg a beruházás kontrolling
csoportot vezeti.

A csoport fő feladata az atomerőmű komplex beruházási terveinek
összeállítása. Ez szervesen kapcsolódik a társaság üzleti tervéhez. A
csoport feladatkörébe tartozik még
a fejlesztési tervek gazdaságossági
számításainak elvégzése és gazdasági értékelése, továbbá a beruházások
nyomon követése, a rendszeres elszámolások, a társaság beruházási
tevékenységeivel kapcsolatos jelentések és információ szolgáltatások
biztosítása.
A feladataik végrehajtása akkor
mondható sikeresnek, ha a paksi
atomerőmű technológiájának működtetéséhez szükséges beruházások a rendelkezésre álló források
hatékony felhasználásával megvalósulnak. Ennek egyik feltétele a beruházások tervezésével, engedélyezte-

tésével, monitoringjával és lezárásával kapcsolatos feladatok elvégzése.
A csoport feladatai ellátásához
számviteli, gazdasági ismeretek és az
integrált ügyviteli IT rendszerek felhasználói szintű ismerete szükséges.
Ugyancsak fontos a jó munkakapcsolat kialakítására való képesség,
mivel a munka elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges a műszaki
területtel, a projektvezetőkkel és a
logisztikával való együttműködés,
valamint a cégcsoporton belüli, elsősorban a MVM Zrt. társosztályaival
történő kapcsolattartás.
A fentieken túlmenően a csoport tagjainak naprakésznek kell
lennünk a hatályos jogszabályi környezet, illetve a cégcsoport szintű és
tagvállalati szabályozás változások
tekintetében. A szakmai ismeretek

frissítése előadások és tanfolyami
oktatások keretében történik.
Kálmán számos projekten dolgozott már. Az egyik legemlékezetesebb munkájaként a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának létesítését
tartja számon, amely a 90-es évek
első felében zajlott. Ebben a megvalósíthatósági tanulmányok értékelésétől kezdve az üzembe helyezésig és
a beruházás aktiválásáig működött
közre, költségtervezőként. Ugyancsak emlékezetes számára a 2003-as
üzemzavar elhárítási munkáit végző
Helyreállítási Projekt keretében végzett munkája.
Szabadideje nagy részét a családjával tölti. Külön szerencsének tartja, hogy kedvenc sportjait, a síelést és
a túravitorlázást is közös programként, velük együtt űzheti. 
PZ

Bunkóczi Roland
gazdasági elemző

Dunaújvárosban született 1983-ban. Középiskolai tanulmányait az energetikai
szakközépiskola és kollégiumban végezte, itt érettségizett és szerzett fémipari
minőségbiztosító és számítástechnikai
technikus szakmai végzettséget. A műszaki tanulmányok után a gazdasági terület
felé vette az irányt. 2008-ban a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi
Karán közgazdászként diplomázott. Az
idén kezdte el a mérlegképes könyvelői
képzést, hogy a számvitel területén lévő
hiányosságait az itt tanultakkal pótolja.

2003-ban került a paksi atomerőműbe.
Ekkor a gépész műszaki osztályon dolgozott, és zömmel nyomáspróba tervek készítésében vett részt. Gazdasági területre
– a közgazdasági osztályra (kgo) – 2007
nyarán nyert felvételt, azóta itt dolgozik,
gazdasági elemzőként.
Az üzemidő-hosszabbítás mind műszaki,
mind gazdasági területen sok új feladat elvégzését követeli meg. Fontos, hogy a paksi
atomerőmű folyamatos és biztonságos működése ne csak műszaki, hanem gazdasági
oldalról is biztosítva legyen. A 2037-ig tervezett hatalmas beruházási ráfordítások
hatását az erőmű gazdálkodására folyamatosan vizsgálni kell, főleg a finanszírozhatóság és a likviditás szempontjából. Ezekre
a pénzügyi vizsgálatokra készült a kgo gondozásában az üzemidő-hosszabbítás gazdasági modell, amelynek folyamatos aktualizálása, a benne folytatott számítások elvégzése és elemzések készítése Roland feladata.
A beruházásokhoz kapcsolódóan bizonyos
összeg feletti projektek értékelése gazdaságossági számítás segítségével is a munkájához tartozik. De volt már alkalma vállalatértékelés készítésére a tervezett akvizíció-

hoz is. Folyamatos feladata még a beruházások éves tervezésében, előrejelzésében való
részvétel, az értékcsökkenés számítások
kezelése, illetve az erőmű gazdálkodásának eredményességét mérő mutatószámok
értékeinek meghatározása. Ezen kívül a beruházásokhoz kapcsolható egyéb gazdasági
értékelések, valamint egyedi vezetői igény
alapján készített számítások elvégzése is része a mindennapi munkájának. Jelenleg a
műszaki kollegákkal együtt az atomerőmű
számviteli eszközstruktúrájának újragondolásán és egyszerűsítésén dolgozik.
Reményei szerint munkáját hosszútávon
is a gazdasági igazgatóságra tervezheti.
Pakson nőtt fel, itt töltötte az egész gyermekkorát, ezért itt is szándékozik letelepedni. Felesége és gyermekei még nincsenek.
Roland a magánéletben a szabadidejét
cross motorozással, futással, vízi sportok
űzésével, falmászással, nyelvtanulással és
lakásfelújítással tölti. Számára legfontosabb
a kiegyensúlyozott családi élet és az egészség. Véleménye szerint, ha ez a kettő megvan, akkor minden megvan.


Orbán Ottilia

Szűcs Csaba
vezető kontroller

Felsőfokú tanulmányait a dunaújvárosi főiskola gazdálkodási szakán végezte, ahol közgazdász diplomát szerzett. 1998-ban került az
erőműbe, az Atomix Kft. állományába.
Korábban más szakterületen dolgozott: az
anyag és áruforgalmi főosztály cikktörzs csoportjának 2001-ig volt tagja, majd ezt követően
logisztikai elemzőként 2005 végéig tevékenykedett a beszerzés előkészítési osztályon.
Jelenleg vezető kontroller a közgazdasági
osztály gazdálkodásszervezési csoportjában.
folytatás a következő oldalon
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folytatás az előző oldalról

vezési csoportban öten dolgoznak,
és eléggé eltérő tevékenységet végeznek. Az egyik fontos feladat a
szerződések gazdasági jellegű véleményezése és a beszerzési és a felhasználó szervezetek támogatása a
szerződésekhez kapcsolódó gazdasági kérdésekben. A másik jellemző
feladatuk a vállalat gazdálkodási
folyamatainak zavartalan biztosítása, a működési problémák azonosítása, elemzése, és a módszerek,
lehetőségek optimalizálása, a gazdálkodást végzők segítése, a problémák kezelése. Ezen felül ellátnak

egyéb gazdasági-informatikai feladatokat is.
Csabának a napi munkáján kívül egyéb jelentős feladata is van. Az
utóbbi időben heti több alkalommal
jár Budapestre azzal a céllal, hogy
különböző MVM projektekben való
részvétellel a paksi atomerőműre
háruló feladatokat a legjobb tudása
szerint, az erőmű érdekeit képviselve ellássa.
A jövőre nézve egyszerűek a szakmai tervei: az erőmű nukleáris és termelésbiztonságának magas szinten
tartásához a gazdasági folyamatok

és a gazdálkodás optimalizálásában
való aktív részvétel, természetesen az
adott lehetőségek keretein belül.
Jelenlegi munkahelyén komoly
szakmai teljesítménynek tekinti a
villamos energia törvény általi kötelezettség biztosításaként a tevékenységek számviteli szétválasztásának
SAP rendszerben történő kezelését,
Halász Renáta kolleganője közreműködésével. Szívesen emlékszik a logisztikai főosztályon eltöltött évekre, az ottani kollégákkal a mai napig tartja a kapcsolatot, és úgy véli,
rengeteget tanult tőlük, amely tudás

alkalmazása ma is segíti a munkájában. 2011-ben vezérigazgatói dicséretben részesült.
Csaba nős, felesége a banki szektorban dolgozik. 14 éves lánya a
Garay János Gimnázium tanulója.
Sajnos 2007-ben, 11 éves korában
elvesztették a fiukat, aki egy ritka és
még ma is gyógyíthatatlan anyagcsere betegségben szenvedett.
Szabadidejét a családjával tölti,
szeret főzni és a családot vagy a barátokat vendégül látni, de igazi szenvedélye a folyóvízi horgászat.
GYNYP

szerzett, 1999 januárjában. Diplomamunkáját az atomerőműben
írta, az akkoriban tervezett integgazdasági elemző
rált irodai informatikai rendszer
bevezetésével kapcsolatosan.
Első erőműves munkahelye a gazdasági főkönyvelőség informatikai
csoportjánál volt, ide 1999 júniusában nyert felvételt. Időközben, munka mellett a dunaújvárosi főiskola
közgazdász szakmérnök vállalkozási szakának levelező képzésen folytatta tanulmányait, melyet 2001-ben
fejezett be.
Kezdetben, még az SAP beveze1994-ben végzett az ESZI-ben,
elektronikai műszerész szakon, tése előtt, az akkori gazdálkodási
majd a Dunaújvárosi Főiskolán rendszer üzemeltetőjeként dolgomérnök-informatikusképesítést zott és egyéb számítástechnikai-in-

formatikai feladatokat végzett. Bár
idővel a folyamatokat átszervezték,
a gazdálkodással kapcsolatos érdeklődése és közgazdász szakmérnöki
végzettsége révén, a közgazdasági
osztályon maradt. Jelenleg is itt dolgozik. Tevékenysége a vagyon-gazdálkodáshoz kapcsolódik. A tárgyi
eszközök, ezen belül is az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyongazdálkodási feladatok tartoznak ide, az
egyéb gazdálkodási és kontrolling
tevékenységek keretében végzett feladatok (gazdaságossági számítások
stb.) mellett. Ez felöleli a részvénytársasági nyilvántartások vezetését,
ellenőrzését, felügyeletét, a cégvezetés, illetve az MVM Zrt. részére tör-

ténő rendszeres és egyedi beszámolók (pl. ingatlanoknál értékesítési,
tulajdonszerzési vagy hasznosítási
javaslatok) készítését, az elsősorban
nem technológiai vagy műszaki ingatlanok hasznosításával (pl. bérbeadás, értékesítés, vásárlás) kapcsolatos előkészítést, lebonyolítást
és a hatóságokkal (földhivatalok,
építésügyi hatóságok, önkormányzatok stb.) való kapcsolattartást. A
vonatkozó jogszabályok, előírások
rendszeres, folyamatos együttműködést tesznek szükségessé a részvénytársaság szakmai szervezeteivel, melyek bevonása, és a kialakult
szakmai-emberi kapcsolatok megléte nélkül aligha lenne elvégezhető

ez a munka. A közgazdasági szervezethez tartozó feladatok közül a
Központi Nukleáris Pénzügyi Alappal (KNPA) kapcsolatos, a gazdasági
területet érintő feladatokat is ellátja.
János a párjával és nevelt fiával él
Bölcskén, egy kertes családi házban,
már hét éve. Régebben focizott, ebből jelenleg a meccsek, illetve egyéb
sportesemények tévében való követése maradt meg. A kerti tevékenységek a szabadideje jelentős részét
lekötik, és nyugdíjas édesapjának is
besegít az általa végzett szőlészkedésben, borászkodásban. Fennmaradó idejükben utazni szeretnek a
családdal.
GYNYP

közé a karbantartás koordinálása és
a határidő-tervezés tartozott. Több
átszervezést követően 2002-ben az
operatív tervezési osztályon (oteo),
majd 2004-ben gazdasági területen,
a közgazdasági osztályon foglalkoztatták. 2005-ben kinevezték az osztály vezetőjévé. 2008-ban, egy újabb
átszervezés során csoportvezető lett,
azóta is ebben a munkakörben dolgozik.
Jelenleg a csoportban az erőmű
összes biztosításának (nukleáris,
műszaki- és életbiztosítás) és az ingatlanok, gépjárművek vagyongazdálkodásának kezelését, valamint
a központi nukleáris pénzügyi alap
gazdasági értékelését végzik. Továbbá részt vesznek a nukleáris üzem-

anyag árképzésében, emellett egyéb
gazdasági elemzések, jelentéskészítések is a feladataik közé, illetve
koordinálásuk alá tartoznak.
Gábor tervei között szerepel a főiskolai mérnök-közgazdász végzettség mellé az egyetemi közgazdász
diploma megszerzése. Nagyon kedveli a munkáját, a kollégáit. A szakközépiskola elvégzése óta itt dolgozik, szakmai célkitűzéseit az erőműhöz kapcsolódóan tudja elképzelni.
Szabadidejében Györköny településért próbál tevékenykedni. Az
önkormányzati képviselő testület
és több civil egyesület tagja, illetve
támogatója, de legkedvesebb számára a Pincehegyért Egyesület. Ennek
kapcsán Györköny kezdeményezésé-

re megalakították a Magyarországi
Pincefalvak Szövetségét, amiben aktív szerepet vállal. A cél a pincefalu
és borturizmus kapcsán a helyi borkultúra fellendítése. A hosszú távú
tervei közt szerepel egy saját pince
építése, mivel kedveli, és szívesen
foglalkozik borászkodással.
Gábor nős, két gyermeke van. 22
éves lánya közgazdász államvizsgára készül Pécsen, 19 éves fia most
elsőéves az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen programtervező
informatikus szakon. Gábor életében a legfontosabbak a gyermekei, a
munkája és a civil életben való aktív
részvétel.

Orbán Ottilia

2005 végén kapott egy számára nagy
kihívást jelentő lehetőséget a kontrolling főosztályon, mivel a korábbi vezető kontroller kolléga készült
nyugdíjba vonulni, aki mellé Csaba
átkerült, hogy az ő általa végzett feladatokat megtanulja, majd átvegye.
Fontosnak tartja megemlíteni, hogy
a Vaderna István mellett eltöltött idő
alatt mind szakmailag, mind emberileg rengeteget tanult, de úgy érzi,
ezzel nincs egyedül itt az erőműben.
A főbb feladatokra áttérve elmondta, hogy a gazdálkodásszer-

Gerzsei János

Tóth Gábor
csoportvezető

1967-ben született Pakson, majd
Györkönybe költözött szüleivel, és
később ott is alapított családot. A
középiskolai tanulmányait Pécsett
végezte atomerőművi gépészként.

Abban az időben csak itt szerveztek
ilyen speciális képzést. 1996-ban a
Gábor Dénes Főiskola mérnök informatikus szakán folytatta tanulmányait. 2001-ben Zalaegerszegen
elvégezte a Pénzügyi és Számviteli
Főiskola közgazdász szakmérnöki
képzését, ezt követően került át a
közgazdasági területre.
1986. szeptember 1-jén kezdett dolgozni az atomerőműben. 1987-ben
bevonult katonának, de ez időszak
alatt is az erőműnél töltötte az idejét.
1988-ban, az akkori építési tervekre épülő munkák határidő tervezési
osztályára került. A beruházási igazgatóság volt a kezdet, majd a karbantartás-irányításon dolgozott ugyanebben a beosztásban. Fő feladatai

fotó: Bodajki Ákos

A karbantartási főosztály villamos
karbantartó osztályon ezúttal a technológiai villamos fűtés karbantartó
csoport munkájába nyerhettünk betekintést Csapó János karbantartó villanyszerelő segítségével.
Csapó János 1975-ben, a szekszárdi
505. sz. Ipari és Szakmunkásképző Iskolában elvégzett tanulmányait követően Dunaföldváron, a Gumiipari
Szövetkezet karbantartási területén helyezkedett el. 1980-ban katonaként dolgozott az erőmű építésén. 1981-ben megnősült, és Dunaszentgyörgyre költözött, ezért a dunaföldvári munkahelytől való távolság miatt igyekezett közelebb munkát találni. Ismerősei javaslatára az
Erőmű Beruházási Vállalatnál érdeklődött – sikerrel: Az Erbe szolgáltatási szakterületén többek között az irodaépületek, csámpai vízmű,
hőközpontok, az átemelő szivattyúk villamos javítása lett a feladata.
1986-ban áthelyezéssel került a PAV beruházási igazgatóságára, majd
annak megszűnésekor a szolgáltatási osztályra, ahol a korábbival megegyező munkaterületeken dolgozott. 2000-ben János a szolgáltatási
területről technológiai szakterületre, a villamos installációs szerviz
osztályra került, ami később beolvadt a villamos karbantartó osztály
szervezetébe. 2011-ben 30 éves törzsgárda-tagsági elismerésben részesült. Jelenleg a technológiai villamos fűtés karbantartó csoportban

Szakmák az atomerőműben
dolgozik. Legfontosabb feladatuk a térfogatkompenzátor 108 darab
fűtőtestjének ellenőrzése, karbantartása, 4 évenkénti kikötése (évente
másik blokkon) szerkezetdiagnosztikai vizsgálat céljából. A többi karbantartó szervezet berendezéseitől eltérően, a térfogatkompenzártor
kivételével az összes hozzájuk tartozó technológiai berendezés üzem
alatt is javítható. A technológiai fűtésekhez tartoznak többek között a
hidrogén utánégető berendezés fűtőtestei, a 6kV-os motorok páramentesítő fűtései, a nagynyomású légtartályok fűtése, a diesel melegen tartó tartály fűtőtestei, valamint a csőkísérő, fagymentesítő fűtések. Ilyen
például a turbinacsarnok tűzivíz csőhálózatának a fűtése. Emellett ők
végzik a hermetikus tér zsilipajtóinak villamos zárszerkezeteiben a
motorok végállás-kapcsolóinak a karbantartását, funkciópróbáját, az
ajtók mágneses reteszeinek karbantartását, a kapcsolódó mechanikus
szerkezetek, valamint a dozimetriai állásjelző végállás kapcsolóinak
az ellenőrzését, beállítását. Hozzájuk tartozik a ventillátoros klímakonvektorok (fan-coil) motorjainak karbantartása, funkciópróbáinak
elvégzése. Ezekből blokkonként 30 db. van a technológiai épületekben, a hermetikus térben, illetve ott, ahol a berendezések klimatizálást igényelnek. Az erőmű területén található zsompszivattyúk úszó-

kapcsolóinak beállítása, szükség szerinti cseréje is a csoport feladata.
Munkakörükhöz kapcsolódik a karbantartás, felújítás vagy meghibásodás következtében ellátás nélkül maradó létfontosságú berendezések (biztonsági rendszerek, vészvilágítás, informatikai berendezések,
rendészeti őrzés-védelmi rendszerek) ideiglenes energiaellátásának
kiépítése (provizorikus betáplálás). Munkájuk szerves része a többi karbantartó és kivitelező szervezet támogatása is, ide sorolható az
ideiglenes áramvételezési helyek létesítése, a kondenzátormosáshoz
használt nagynyomású mosóberendezések áramellátásának be- és kikötése, a különböző célgépek, például a vízmű dobszűrő forgató motorjának, vagy a turbina tengelyforgató berendezésének karbantartása,
javítása. Feladataikkal kapcsolatban János hozzátette, a közeljövőben
egy új, 6kV-os motorokra vonatkozó motordiagnosztikai méréssorozat
is indul az osztályon.
Szabadidejében János elektronikával, számítástechnikával foglalkozik, de szívesen javít különféle elektromos és elektronikus készülékeket, háztartási gépeket. A családi házhoz tartozó műhelyben többek
között egyszerűbb elektronikai áramköröket tervez és épít. Kedvenc
munkái közé tartozik a kapuautomatizálási berendezések telepítése,
bekötése, programozása. Nagyon szeret motorozni, illetve ha alkalma
adódik, szívesen korcsolyázik is. Gyermekei, Zsuzsi 25 éves, építészmérnöki diploma megszerzésére készül Győrben, Viktor, 30 éves, környezetmérnök, IronMan versenyző.
Kárpáti Viktor
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Körkép a karbantartás-irányításról
A heti operatív tervezés csoport az alábbiakért felel:
–– A főjavítás, kisleállás vagy tfk során
végzendő technológiai próbák terjedelmének összeállítása, egyeztetése,
jegyzőkönyveinek biztosítása;
–– Üzem közbeni technológiai próbák
éves ütemtervének összeállítása;
–– Hop munkák ütemezésének koordinálása az üzemelő blokkok technológiai állapotainak megfelelően;
–– Üzem közbeni technológiai próbák
heti tervezése, ütemezése, az azokhoz
szükséges dokumentumok biztosítása;
–– Az elvégzett technológiai próbák jegyzőkönyveinek gyűjtése és továbbítása
az illetékes szervezetek felé;
–– Az ún. csomaglogika adatbázis karbantartása;
–– Vezetői jelentések készítése.
Az operatív tervezésnek a főjavítást megelőző időszakban is fontos feladatai vannak:
–– Az egyes blokkok főjavítási munkavolumenének pontosítása, a hibás adatok kijavítása illetve kijavíttatása a
tervezés előtt vagy a tervezés közben;
–– A megtervezett, felülvizsgált mut-feladatok ütemezésre alkalmas állapotba
állítása;
–– A munkák üzemviteli előkészítéséhez
feltétlenül szükséges dokumentumok
(az ún. kizárások) elkészítése, aktualizálása, és a mut-feladatoknak (kizárási igényeknek) a kizárás szempontjából megfelelő helyre sorolása;
–– Az üzemviteli és karbantartó személyzet mozgatása a főjavítás alatt az
aktuális karbantartási feladatoknak,
tevékenységeknek megfelelően, egyeztetve az illetékes szervezetek felelős
vezetőivel.
A főjavítást megelőző hosszabb időszak
alatt jól eloszlik a nagyszámú feladat. A főjavítás közben viszont a feladatok időnként
promt-jellegűek, és sokszor befolyásolják
az adott munkához szükséges idő hos�szát. Általában a főjavítások fontos csomópontjai – a biztonsági rendszer és hurokváltások –, valamint a blokk visszaindítás
időszaka adja a legtöbb feladatot. Emellett bármennyire is tervezett tevékenység
a karbantartás, gyakran a berendezések
megbontása után derül ki, szükség van-e
többletmunkákra, s
ha igen, milyenekre.
A kio alapvető célját illetően az egyik év
olyan, mint a másik:
A főjavítások megtervezésére, tervszerű
végrehajtására s végül
értékelésére, az üzemviteli, műszaki, karbantartó és biztonsági
szervezetek munkájának összehangolására
és átfogó irányítására, valamint a nagy,
stratégiai szintű törekvés elérésére, azaz a
főjavítások tervezett időtartam alatti megfelelő minőségben történő végrehajtására
irányuló célkitűzések nem változnak az
évek folyamán.
A mut-feladatok forgalmazható állapotba hozása precíz szaktudást és gyakorlatot,
emellett alapos körültekintést igényel. A főjavításokat megelőzően és főjavítások alatt

Az osztályon belül hatöbb ezer mut-feladatot és
sonló konstruktivitást kíezekhez tartozó dokumenván a szabadságolások
tumot kell elektronikusan
problémájának megoldása.
és papíron kezelni. A nagy
Aki ilyen munkakörben és
számok miatt a szakmai tufolyamatos munkarendben
dás mellett nagyon fontos a
dolgozik, nehezen tud elemagas fokú figyelem.
gendően hosszú szabadA karbantartások során
Bárdos Zoltán
ságra menni, holott a tatermészetszerűleg nem várt
pasztalatok szerint legalább
helyzetek, meghibásodá2 hétre lenne szükség a kisok is előfordulnak, amik
kapcsolódáshoz. Szerencséa munkák átütemezését
re minden munkatársban
igénylik. Mivel a munkákat
megvan az igyekezet arra,
egy előzetes és aprólékos
tervezési folyamat során
hogy úgy osszák be maguk
ütemezik, az időadatok
között a szabadságokat,
módosítása – a rendelkehogy teljesüljenek mind a
Antal Lajos
zésre álló időkereten belül
munkahelyi, mind az ott– alapos átgondolást és újhoni elvárások.
ratervezést kíván.
A belső szervezetekkel
A főjavítások során az
ápolt szakmai kapcsolatok
egyik legjellemzőbb probmellett a kio több külső
lémaforrást a szervezetek
szervezettel is kapcsolatban
közötti, de sokszor az a
áll, mindenekelőtt a főjavíszervezeteken belüli komtásokon részt vevő nagyszáHorváth István
munikáció hiányosságai jemú vállalkozóval, valamint
lentik. Ezt nagyrészt a kio-n
a hatósággal.
kell korrigálni, ami a rövid
Arra nézve, hogy mikor
főjavítások időszakában jesikeres az osztály munkálentős terheket helyez a kolja, azaz milyen tényezők
légákra.
jelzik a feladatok sikeres
Egy másik jellemző nevégrehajtását, a megkérdehézség, hogy a felmerülő
zettek válasza egybehangproblémák esetén nem
zó: a sikert legfőképpen az
Illés József
mindig áll rendelkezésre
időtényező mutatja, azaz
előre megalkotott forgatóa főjavítások, karbantarkönyv a kezelésre. Ilyen
tások tervezett határidőn
esetekben általában azonbelüli végrehajtása. A hanali intézkedéseket kell
táridőtartás viszont a mikérni a szakmai szervezenőségi
munkavégzésre
tektől, ami zsúfolt időszakvezethető vissza. A karbanban túlterhelheti a technotartási munkák előkészítése
lógusokat.
és elvégzése során hatalMarusa András
Ugyancsak nehézség,
mas számú adat kerül felhogy gyakran sok utánjárást igényel a mu- dolgozásra. A folyamatok és az előzetesen
tok időben történő lezáratása. Ez különö- megtervezett munkaállomány zavartalan,
sen jellemző a külső kivitelezők esetében. megfelelő határidőre történő végrehajtásáJobban tudatosulnia kell, hogy nem elegen- nak szempontjából elengedhetetlen, hogy
dő a munkát elvégezni, a dokumentálás is mindez hibátlanul valósuljon meg.
elengedhetetlen. Mivel a külső kivitelezők
A megfelelő minőség biztosításával
ritkán adnak készenlétet, nehéz felvenni szorosan összefügg, hogy a korábbi évek
velük a kapcsolatot. Ez egyben a koordiná- karbantartási tapasztalatai és tanulságai
lói funkció hiányossága is. Szintén vissza- visszacsatolódjanak és hasznosuljanak az
térő probléma, hogy a gépész karbantartási aktuális főjavítások kapcsán. Az osztály
és anyagvizsgálati te- az AS6 munkairányító rendszert használrület között nem tisz- ja a munkája során. Ezáltal a tevékenysétázott, ki zárja le a ge folyamatosan regisztrált. A karbantarmutokat, így gyakran tás alatt felmerülő esetleges pontosítások
előfordul, hogy egyik azonnal rögzítésre kerülnek a rendszersem teszi meg.
ben. Az AS6 sajátosságainak megfelelően
Az eddigiekből is később ezek a módosított – vagy esetleg
következik, hogy a jó egy újabb feltételrendszer szerint újra létkapcsolattartás meg- rehozott – adatok kerülnek felhasználásra.
határozó az osztály Ilyen módon tehát a tapasztalatok szinte
tevékenysége során. azonnal beépülnek és felhasználásra alkalA karbantartási mun- massá válnak.
kák több szakterület
Az osztályvezető, Bárdos Zoltán összegjól koordinált, együttes munkavégzésének zése szerint az összes nehézség ellenére
az eredménye. Az együttműködés a kar- öröm ebben a felelősségteljes munkában,
bantartás koordinálókkal és az üzemviteli hogy minden érintett szervezet dolgozói
személyzettel a legszorosabb.
részéről igyekvést, jó hozzáállást tapasztalKülönösen fontos a szakmai kapcsolat- nak, az egyre nehezedő körülmények elletartás emberi oldala az éjszakai készenlét nére is. Ezúton is arra kér mindenkit, hogy
berendelésnél: akit felébresztenek, érthe- az eddigiekben megszokott konstruktivitően morcos egy kissé, s a korrekt, udva- tással álljon a közös munkához és a karrias hangnem sokat számít az ilyen helyze- bantartások során felmerülő, megoldandó
tekben.
problémákhoz.
Prancz Zoltán
fotók: Bodajki Ákos

A főjavítások minél inkább zökkenőmentes levezénylésében és a felmerülő
problémák kezelésében meghatározó
szerep hárul a karbantartás irányítási
osztályra (kio). Az osztály munkájába
nyújt betekintést az alábbi tudósítás,
amely a Bárdos Zoltán osztályvezető,
Antal Lajos főkoordináló, Horváth István operatív tervezés vezető, Illés József
bázisvezető és Marusa András határidő
tervező által adott tájékoztatást foglalja
össze.
A kio az üzemviteli igazgatóság keretében
működik, igazgató-közvetlen szervezetként. Felépítése a következőképpen fest: Az
osztályvezető közvetlen irányítása mellett
folyik a karbantartás vezetés, két karbantartás vezető és egy önálló mérnök részvételével. Az osztályhoz két további szervezeti egység tartozik: Az egyik a karbantartás
tervezés irányítás, amelynek keretében a
műszakos bázisszemélyzet – a bázisvezetők és a karbantartás irányítók –, valamint
a határidő tervezők dolgoznak. A másik
egység az operatív tervezés, a főkoordinálókkal és a heti operatív (hop) tervezési
csoporttal.
Az osztály alapvető feladatai a következők:
–– A társasági munkairányító rendszer
funkciógazdai feladatainak ellátása;
–– A társasági szintű főjavítás, karbantartás értékelések összeállítása karbantartói, műszaki és üzemviteli adatszolgáltatások felhasználásával;
–– A karbantartási munkabizottsági ülés
vezetése és emlékeztetőjének összeállítása, jóváhagyása (osztályvezetői
feladat);
–– A főjavítások, terven felüli karbantartások (tfk), kisleállások rendszerszintű tervezése, a főjavítási, tfk és kisleállási hálótervek összeállítása, futtatása,
ütemtervek készítése, aktualizálása;
–– A karbantartás irányítási központ folyamatos működtetése;
–– A főjavítás engedélyezési tervek előkészítése társasági és hatósági jóváhagyásra;
–– A főjavítás üzemviteli szempontú előkészítése, koordinálása;
–– A főjavítások, tfk-k, kisleállások végrehajtásának irányítása, koordinálása, az üzemviteli szervezeteken keresztül a rendszerek karbantartásra
való előkészíttetése.
A fentieken túlmenően az osztálynak
operatív tervezési feladatai is vannak. Ezek
közül a főkoordinálók a következőket végzik:
–– A főjavítás, tfk, kisleállások, hop és
üzem alatti munkák munkautasításainak (mut) folyamatos forgalmazása,
a feltételek és az állapotok szakterületi koordinálása, és az ezen mut-feladatokhoz közvetlenül kapcsolódó,
üzemviteli feladatok előírása, kizárások készítése;
–– Főjavítás, kisleállás, tfk munkavolumen egyeztetés, a munkák üzemviteli
feltételeinek ellenőrzése, dokumentumok biztosítása az előkészítés során;
–– A karbantartói és üzemviteli személyzet szükség szerinti mozgatása, koordinálása;
–– Csomag logika adatbázis karbantartása.
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Emelőgép villamos rekonstrukció

Weisz Zoltán

2005-ben viszont, amikor a téma a villamos műszaki osztályhoz (vimo) került,
egy szintentartási programot dolgoztak ki,
amely – immár viselhető költségek mellett
– a kábelek és a vezérlés cseréjét irányozta elő, az eredeti funkciók változatlanul
hagyásával. Ezt a koncepciót elfogadta a
cégvezetés, így az bekerült társaság középtávú tervébe, s 2007-ben elkezdődhetett a
munka.
A kiviteli tervezést – versenyeztetési
eljárás nyomán – a Gépkar Kft. végezte.
Az elkészült kiviteli tervek alapján, a pontos műszaki tartalom birtokában azután a
kivitelezésre is le lehetett folytatni a versenyeztetési eljárást. Ezt az MVM OVIT
Zrt. nyerte meg mint fővállalkozó. Alvállalkozóként a Gép és Daru Kft.-t vonta be
a munkába. Ez a társulás szerencsésnek
bizonyult, mivel az MVM OVIT Zrt. az ország egyik legnagyobb automatika- és vezérlésszerelő cége, a Gép és Daru Kft.-nek
pedig kifejezetten a daruk jelentik a fő
profilját, így a két cég hatékony szakmai
kooperációt tudott illetve tud megvalósítani.

A kivitelezés 2011 augusztusában kezdődött, és az ütemezés szerint 2015-ig
tart. Mostanáig az első ütem fejeződött
be, aminek keretében egy reaktorcsarnoki 250/32/2 tonnás és egy 30/5+5 tonnás,
valamint egy turbinacsarnoki 125/20+5
tonnás daru felújítási munkái készültek el.
Jelenleg ezek próbaüzeme zajlik.
A kivitelezés egyik legnagyobb problémáját a daruk kivételének ütemezése
jelentette a bevonásukkal végrehajtható
üzemviteli és karbantartási feladatokból. A turbinacsarnoki valamint a kisebb
reaktorcsarnoki daruknál ez könnyebben
megoldható, mivel esetükben több berendezés működik ugyanazon a sínpályán, így
helyettesíteni tudják egymást a szerelések
miatti üzemszünet ideje alatt. Igazán ne-

fotó: Bodajki Ákos

10 éve napirenden van. A korábbiakban
készült is egy koncepcióterv, ami egy teljes modernizációs programot foglalt magába. Mivel azonban ennek költségei túl
magasra rúgtak, nem valósulhatott meg.

fotó: Bodajki Ákos

Az atomerőmű üzemi területén számos
emelőgép – egyszerűbb nevén: daru –
teljesít szolgálatot, az üzemviteli és a
karbantartási feladatok nélkülözhetetlen eszközeként. Mint minden műszaki berendezés, idővel ezek is felújításra
szorulnak. A kapcsolódó rekonstrukcióról Weisz Zoltán, a projekt vezetője és
Hevesi Antal, a projekt végrehajtásáért
felelős osztályvezető adott tájékoztatást az Atomerőmű újság olvasói számára.
A rekonstrukció a következő berendezéseket érinti:
–– reaktorcsarnoki
250/32/2 tonnás daruk (2 db.),
–– reaktorcsarnoki
30/5+5 tonnás daruk (4 db.),
–– szennyezett műhelyi
20/5 tonnás daruk (3 db.),
–– turbinacsarnoki
125/20+5 tonnás daruk (3 db.),
–– vízkivételi művi
50/12,5 tonnás daruk (2 db.).
A daruk nagy többségét az 1978-tól
1983-ig terjedő időszak során helyezték
üzembe (a II. vízkivételi mű daruját 1989ben). A több évtizedes működés alatt a
kábelek, a vezérlés illetve a villamos berendezések elavultak, alkatrész utánpótlásuk bizonytalanná vált. (Érdekességként
megemlíthető itt, hogy a legnagyobb, azaz
a reaktorcsarnoki 250/32/2 tonnás és a
turbinacsarnoki 125/20+5 tonnás daruk
az egykori NDK-ban készültek, vezérlésük
még világháborús technológiát képvisel,
amelynek a szó szoros értelmében a múzeumban a helye: az egyik vezérlőpanel az
Atomenergetikai Múzeumban kerül kiállításra.) Érthető tehát, hogy az emelő berendezések rekonstrukciója már több mint

Hevesi Antal

héz kérdés elé a reaktorcsarnoki 250/32/2
tonnás daru állította a szakembereket, mivel ebből kiépítésenként csak egy üzemel,
ugyanakkor nélkülözhetetlen szerepet játszik a főjavítási és a heti operatív munkák
során, ideértve többek között a reaktorszerelést és a kiégett üzemanyag kiszállítást is.
Nem volt könnyű tehát időintervallumot
biztosítani a daru kivételére az elvégzendő
blokki munkák ütemtervében, de jelentős
erőfeszítés árán ezt is sikerült megoldani:
A tervezett optimális négy hónap helyett
két és fél hónap alatt kellett elvégezni a berendezés rekonstrukcióját.

A felújítás előkészítésében és megvalósításában szoros együttmükődésre volt
szükség a feladatgazda vimo és az atomerőmű többi, szakmailag illetékes szervezete, így a karbantartási igazgatóság
emelőgép üzemeltető csoportja és gépész
szerviz osztálya, valamint a biztonsági
igazgatóság emelőgépfelügyeleti csoportja
között. Minden lépés egyeztetve, a szakmai szervezetek segítsége és tanácsai figyelembe vétele mellett valósult meg.
Természetesen egy új konstrukció megalkotása során számos probléma merül
fel, amit megalapozott, de gyors műszaki,
és koordinációs döntésekkel kell kezelni. Tehát a projekt nem minden időszaka
volt felhőtlen. A projekt felelősei ezúton
is köszönetet mondanak kollégáiknak.
Egyszersmind az Atomerőmű újság jelentette nyilvánosság által is szeretnék kommunikálni a következőket: Az elkészült
daruk jelenleg folyó próbaüzeme – a próbaüzem-funkciónak megfelelően – több,
utólagos korrekciót igénylő problémát hoz
felszínre. Ezek jelentős része abból adódik,
hogy a gépészetileg az eredeti konstrukciójukat megőrző berendezéseket az újonnan kialakított vezérlésük által megkívánt, a korábbi évtizedes beidegződésektől
gyakran eltérő módon kell kezelni. A projektfelelősök konstruktív együttműködésre kérik a kezelőszemélyzetet a próbaüzem
során felmerülő problémák illetve kezelői
igények összegyűjtésében, megfogalmazásában és közlésében – hiszen a szükségessé váló kisebb-nagyobb korrekciók pontos
kezelése hosszútávon az ő érdeküket szolgálja leginkább.


Prancz Zoltán

fotó: Bodajki Ákos

Fiataljaink
Bemutatjuk
Nepp Zsoltot

Sorozatunkban az eddigiek során azokat a munkatársainkat mutattuk be, akik új belépőként a közelmúltban
nyertek felvételt a részvénytársasághoz. Mostani számunkban e hagyománytól eltérően egy olyan munkavállaló pályafutását ismertetjük, aki már évek óta cégünknél
dolgozik. Kollégája azzal kereste meg szerkesztőségünket, hogy fiatal munkatársáról szívesen olvasna a sorozat
keretei között. Kérésének eleget teszünk, és mostani számunkban Nepp Zsolt projektfelelőst mutatjuk be.
Szekszárdon született, de gyermekkorától Pakson él. Az általános iskola befejezését követően kézenfekvőnek tartotta,
hogy Paksra, az Energetikai Szakközépiskolába jelentkezett,
ahova fel is vették elektronikai technikus szakra. Az érettségi után egy év alatt szerezte meg a technikusi képesítést,
de ekkor már felvették a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karára. Az egyetemi időszak első részére úgy
emlékszik, mint élete igen nehéz időszakára. Kezdetben nagyon megterhelőnek érezte a követelményeket, és ez az első
évek tanulmányi eredményein meg is látszott. Az első félév
után azon is gondolkodott, hogy abbahagyja az egyetemet,
de édesanyja bíztatására tovább folytatta tanulmányait.
Végül sikerült „felnőnie” az elvárásokhoz, és az utolsó évet
már 4,8-as átlaggal fejezte be. Villamosmérnöki diplomáját
négyes minősítéssel, 2009-ben szerezte meg. Ezt követően

több munkáltatóhoz küldte el az önéletrajzát, köztük a Paksi Atomerőmű Zrt.-hez is. Az atomerőműhöz nem volt semmilyen kötődése, családtagjai közül nem dolgozott senki az
erőműben, édesanyja jelenleg is a paksi önkormányzatnál
titkársági főelőadó munkakörben dolgozik, édesapja nyugdíjas. A céghez történő jelentkezésekor az motiválta, hogy
mindenképpen Pakson szeretett volna munkát vállalni. A PA
Zrt.-től 2009 szeptemberében kapott egy értesítést, amelyben személyes interjúra hívták. Az elbeszélgetés eredményes volt, felvették a részvénytársaság projekt főosztályára,
és november 11-én elkezdett dolgozni a projekt támogató
osztály munkavállalójaként. Munkaköre projektfelelős lett,
amely azóta sem változott. Szerencsésnek tartja magát,
hogy ebbe a munkakörbe nyert felvételt, mivel munkája
felelősségteljes, és nem igazán jellemző pályakezdők alkalmazása ilyen jellegű feladatok ellátására. Az első időszak
számára is a tanulással telt, úgy érzi az elmúlt két és fél év
szükséges volt, hogy átlássa mindazt, ami a munkaköréhez
tartozik. Egy-egy projekt lebonyolítása igen szerteágazó feladatot jelent, hiszen a tervezői kapcsolattartástól a megvalósítás nyomon követésén át, a rendszer kulcsátadásáig tart
a projektfelelősi teendők sora.
A beruházások villamos és irányítástechnikai feladataiban vesz részt. Munkaköri teendői közé tartozik a tervezőkkel, kivitelezőkkel való kapcsolattartás, tervzsűrik szervezése, lebonyolítása, a szükséges engedélyek beszerzése,
műszaki specifikációk írása, a kivitelezési munkák koordinálása, bejárások, előzetes és hivatalos próbák szervezése.

A projektek megvalósítása általában hosszú folyamat,
lehet akár több év is, ezért Zsolt – fiatal munkavállalóként
– még nem találkozott a munkaköréhez kapcsolódó összes
feladattal. Elmondása szerint munkája legizgalmasabb része, amikor a készre szerelt rendszerek működőképességét
ellenőrzik, próbálják.
Munkájában olyan képességeket is alkalmaznia kell,
amelyet korábban nem tartott erősségének. Ilyen új szerepkör volt számára, amikor egy-egy tervzsűri során neki kellett
ismertetnie a projekt jellemzőit. Ma már nem okoz gondot
neki, ha nagyobb csoport előtt kell előadnia.
Szakmai területen a gyakorlati ismereteit szeretné bővíteni, szakterületén belül előre lépni.
Magánéletében házasságkötés, családalapítás előtt áll.
Menyasszonyával – aki német nyelvet tanít a nagydorogi
általános iskolában – szeptemberre tervezik az esküvőt. Az
elmúlt évben közösen vásároltak lakást Pakson, amelyhez
– mint azt Zsolttól megtudtuk – a szülői támogatás mellett
nagy segítséget nyújtott a részvénytársaság által biztosított
munkáltatói kölcsön.
Hobbija az elektronikus áramkörök tervezése, építése.
Ezt olyan fokon műveli, hogy szabadidejében minden nap
egy-két órát ezzel a tevékenységgel tölt. Másik kedvenc időtöltése a horgászat. Amikor teheti, barátjával horgászbotot
fog, és irány valamelyik közelben lévő horgásztó.


László A. Zoltánné
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Műszaki Alkotói Pályázat

Az üzemfenntartási főosztály metrológiai üzeme az
erőművünkben használatos sugárvédelmi műszerek hitelesítéséhez igen nagy aktivitású neutron és gamma sugárforrásokat alkalmaz, amelyeket sugárágyúkba és különböző célműszerekbe építettek be. Dózisteljesítményük olyan magas, hogy
egy-egy műszer besugárzása során az ember számára ez már
félhalálos dózist (4,5 Sv) jelentene. A pályázók az utóbbi években olyan műszaki megoldásokat dolgoztak ki, melyek jelentősen növelték a közel 30 éve üzemelő besugárzókkal folytatott
tevékenység sugár- és munkabiztonságát. Ezen kívül az újonnan
alkalmazott célberendezések ionizáló sugárzás elleni védelmét
is sikerült javítani. Az érintett berendezések: kis és nagy gamma besugárzó, neutron besugárzó, aktivitásmérő kalibráló pad
és az elektronikus dózismérő kalibrátor. A helyszíni kalibráláshoz alkalmazott – korábban kézzel mozgatott – radioaktív hiteles anyagminták árnyékolását javították, a mozgatást és kezelést
biztonságosabbá tették. Az Egészségügyi épület pincéjében lévő
sugárfizikai laboratóriumban a mérőszobát, és a szomszédos
besugárzókat folyamatos monitorozással ellenőrzik a telepített
sugárzásérzékelők és kamerarendszerek. A sugárforrásokat zárt
rendszerben mozgatják. A mérőszoba és a besugárzó helyiség
közös ajtaját munkahengerrel mozgatható, ólombetétes külön
ajtó zárja le. A sugárforrások (alfa, béta, gamma) tárolására új,
sugárvédelmi szempontok alapján is méretezett tárolószekrényeket szereztek be. A sugárforrásokat megfelelő, biztonságos
szállítókonténerekben mozgatják.
Ezekkel az intézkedésekkel jelentősen megnőtt a laboratóriumban dolgozók és a berendezések karbantartását végzők
sugárbiztonsága. A munkatársak hatósági élettartam dózisa a
legtöbb esetben a feljegyzési szintet sem éri el.
A megvalósításban több hazai kutatóintézet és a sugárfizikai
szakterületen több évtizedes tapasztalattal rendelkező cég vett
részt.
Orbán Mihály, metrológiai üzem
– Orosházán születtem, 1956. 10. 15-én. A szarvasi Vajda Péter
gimnáziumba jártam fizika tagozatra. Ezt követően automatika üzemmérnöki, majd a Budapesti Műszaki Egyetemen villamosmérnöki oklevelet
szereztem. Diplomamunkám a sugárfizikai
detektorok holtidő meghatározása volt.
1978 óta dolgozom a paksi atomerőműben,
különböző beosztásokban. Voltam sugárvédelmi szolgálatvezető, sugárfizikai laboratóriumvezető. Hosszú ideje a metrológiai
szervezet munkáját irányítom. Szívesen oktattam több éven át
fiatalokat az erőmű Energetikai Szakképzési Intézetében a nukleáris méréstechnika rejtelmeire. Örömmel látom, hogy többen
az MVM PA Zrt. munkatársai lettek.
Közel 20 éve veszek részt a Műszaki Alkotói Pályázatokon,
ahol több 2. és 3. helyezést értem már el.
Nős vagyok, három gyermekünk van. A nagylányunk gazdasági szakon végzett egyetemet, férjhez ment és babát vár. A
fiam a Pécsi Tudományegyetemen diplomázott személyügyi
szervezőként, és Budapesten dolgozik. A kisebb lányunk Szegeden egyetemista.
A mai napig aktívan sportolok, kerékpározom, uszodába és
konditerembe járok. Sokat kempingezünk a feleségemmel, több
külföldi világtalálkozón is részt vettünk már. Szabadidőmben
szívesen borászkodom Györkönyben, a pincehegyen lévő présházunkban.
Fontos megemlíteni, hogy habár az idei és a tavalyi második
díjas pályázatunk ötlete az enyém volt, a megvalósítás nem jött
volna létre a kollégáim magas szakmai hozzáértése és segítsége
nélkül.
Sós János, sugárfizikai laboratórium
– Kiskunmajsán születtem 1963. 02. 08-án.
A PAV-hoz 1982 májusában léptem be, idén
30 éve, ebből 6 évet 3 műszakban töltöttem.
Itt végeztem el a Miskolci Egyetem DFK-t és
szereztem műszaki rendszerszervező diplomát, majd több szaktanfolyam következett.
A mostani munkahelyemre, a sugárfizikai
laboratóriumba is már 20 éve kerültem. Kalibráló mérnökként
kezdtem, majd vezető mérnök lettem, jelenleg pedig laborvezetőként és minőségügyi vezetőként dolgozom. Munkám elismeréseként megkaptam a „Szakma Ifjú Mestere”, 2006-ban az

3. díjas pályázatok (1. rész)
Atomerőmű Kiváló Karbantartója címet, 2011-ben pedig a Céggyűrűt. 2010-ben A BME mérnöktovábbképzőjén minőségügyi
mérnök diplomát szereztem, majd EOQ (European Organization for Quality) Minőségügyi Rendszermenedzser oklevelet.
Tavaly is indultunk a Műszaki Alkotói Pályázaton, akkor II. díjat
sikerült megszereznünk. Az idei III. díjnak is nagyon örülök.
Paksról 17 éve költöztünk Tolnára, egy kertes házba, amit azóta
is folyamatosan újítgatunk.
A feleségem is az erőműben dolgozik, a kibocsátás-ellenőrző
laboratóriumban. Fiunk tavaly sikeresen megszerezte a Corvinuson, Nemzetközi Tanulmányok szakon az alapdiplomáját, most
az ELTE mester szakára jár, kislányunk bejárós, Szekszárdon a
Garay gimnáziumban elsős. Szabadidőmben a ház körül mindig akad tennivaló. Az utóbbi években lelkes amatőr borkóstoló
(bíráló) vagyok, indulása óta (2009) oszlopos tagja (tanulója) a
szekszárdi PTE IGYFK „BORkultúra SzabadEGYETEM"-nek.
Ha van rá módunk, a barátainkkal járunk kirándulni, túrázni,
nagyon sok szép helyet jártunk be már Magyarországon.

***

A kiégett üzemanyag szállító C30-as
konténer nyomás és hőmérséklet
paramétereinek folyamatos mérése,
ellenőrzése, illetve regisztrálásának
biztosítása
A kiégett üzemanyaggal megtöltött konténer hőmérsékletének
és nyomásának mérése és az értékek meghatározott határok közötti tartása a helyszíni váltású konténer kiszolgáló személyzet
feladata. Korábban a konténerre rögzített, mintavételre is alkalmas csőcsonkra szerelt manométer és a tartály belsejébe nyúló
védőcsöves hőmérő értékeinek ismételt leolvasása és egy adatgyűjtő lap kézi kitöltése jelentette az ellenőrzést.
Az új megoldás elektronikus mérőeszközöket önálló, szünetmentes áramforrású Yokogawa típusú regiszterre köti. Ezzel
megvalósítható a szinte tetszőleges időintervallumú adatrögzítés, még szállítás közben is. Ehhez nem kell új mérőhelyeket
(nyílásokat) kialakítani a konténeren. A mérő és regisztráló
rendszert egyelőre párhuzamosan üzemeltetik, de később kiváltaná a kézi adatrögzítést.
A társszervezetektől kölcsönzött elemekből kialakított referenciaméréseket kiépítették és a méréseket elvégezték, előbb
inaktív, üres konténerrel, majd „megpakolt” konténerrel is. Az
eredmények kiválóan bizonyították az új mérőrendszer megfelelőségét, ezáltal a nukleáris biztonság növelését. A regiszter
nemcsak tárolja, de továbbíthatja is az adatokat hálózati hozzáférés esetén.
Az adatgyűjtő Yokogawa QT2789/0 vagy Honeywell
HFS11-089-NJ-00 típusokkal is megépíthető.
Huszák Zoltán, nukleáris fűtőanyag üzem
– Kalocsán születtem 1968-ban. Szüleimmel
a 70-es években költöztünk Paksra, azóta is
itt élünk. Középiskolai tanulmányaimat a
pécsi Vegyipari Gépészeti Szakközépiskolában végeztem, atomerőmű szakon. 1986-ban
kerültem az erőműbe, a reaktor osztályra,
primer köri gépészként. 1994 óta a nukleáris fűtőanyag üzem kötelékében dolgozom. Elvégeztem a Dunaújvárosi Főiskola gépészmérnök-karbantartási szakát, majd a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris
Technika Intézetében folytattam tanulmányaimat.
Feleségem a Pákolitz István Városi könyvtárban dolgozik
gyermekkönyvtárosként, lányom a katolikus gimnáziumban
első osztályos, fiam szintén elsős az ESZI-ben. Családommal néhány éve költöztünk a Duna közelébe, ahol nagyon jól érezzük
magunkat a család kedvencével, Maci kutyával.
Böjtös András, biztonsági rendszer osztály
– Szekszárdon születtem 1982. 02. 07-én, azóta Pakson élek. Általános iskolai tanulmányaimat a Deák Ferenc Általános Iskolában
végeztem. Az ESZI-ben érettségiztem 2000ben, és 2001-ben ipari elektronikai technikusként (műszerészként) végeztem.

2001. október 1-től a Vörös és társa Kft.-nél dolgoztam, 2002 januárjától az Atomix Kft. alkalmazásában a
kaig bro speciális mérések csoport tagjaként, műszerész
beosztásba kerültem. 2003-ban fél évre besoroztak. 2003
év vége felé léptem be a PA Rt. állományába. Azóta levelező tagozaton elvégeztem a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola villamosmérnöki karát, és 2009. augusztusától technológus mérnökként dolgozom ugyanitt, a biztonsági rendszer osztályon. A
menyasszonyommal élek Pakson, nyárra tervezzük az esküvőt.
Hobbim a foci, de jelenleg sok időmet lefoglalja a Sárgödör téri
présházunk felújítása.

***

Blokkvezénylői és diagnosztikai célú
turbinamonitorozó rendszer átalakítása
A régi, eredeti orosz technológiára alapozott turbina rezgés- és
hőmérsékletmonitorozó rendszer már nemcsak karbantartási és üzemeltetési gondokat jelentett, de nem hozta a tőle elvárható pontosságot sem. Az Emerson Process Management
magyar irodája 2011-ben az I. blokkon felújította a CSI 6500
rendszerének beépítésével. Az új rendszer több, pontosabb és
szabványos adatot szállít az üzemelő turbináról, ezzel nemcsak
az üzemvitelt segíti, de a karbantartás tervezéséhez is támpontokat ad. Egységesen háromirányú rezgésgyorsulás-érzékelők
kerültek beépítésre a csapágybakokon. A kis- és nagynyomású
ház relatív elmozdulását gépcsoportonként mérik, valamint a
tengelyelmozdulást három érzékelővel. A hőmérsékletet is több
helyen, különböző közegekben mérik. Ez összesen 242 mérést
jelent blokkonként.
Mivel a rezgésmérés amplitúdó alapúról a szabványos sebesség, gyorsulás alapúvá vált, meg kellett határozni a védelmi
értékeket. Az egy érzékelős rendszerről áttértek a három érzékelősre, így egy-egy érzékelő meghibásodása nem okoz védelmi
működést, üzemkiesést. Újdonság a relatív tengelyelmozdulás
mérés is, mely a forgógép rezgés alapú hibáit hamarabb láttatja,
mint a csapágybakba épített rezgésmérés. Célja, hogy megfelelő
idő után, tapasztalatok birtokában tengelymozgás alapú védelemre térhessünk át, amit a nemzetközi szakirodalom is javasol.
Az új rendszer blokkonként önálló, saját szünetmentes
áramforrással rendelkezik. Magában foglalja a diagnosztikai,
a technológiai, a huzalozott és a menedzsment hálózatokat. A
kártyák üzem közben cserélhetők.
Az új rendszer sokkal jobban támogatja a diagnosztikai
munkát, ezáltal jobban tervezhetők, ütemezhetőek a karbantartások. Olyan funkciója is van (bár nem használjuk), hogy előre
definiált események bekövetkezésekor e-mailben értesítést küld
az illetékesnek. A gépindulás, leállás, terhelésváltás esetén induló, majd lecsengő tranziensek lezajlását kiválóan nyomon lehet
követni. Szép, világos képet szolgáltat a vezénylőbe. Az érintőképernyőn keresztül könnyebb a beavatkozás is, melyet a vészjelzések, előjelzések alapján a nyomógombok színeváltozása is
segít. Látható, hogy ki van bejelentkezve, meddig érvényes a
kódja az ötfokozatú jogosultságból.
A többi blokkokon is felújításra kerülnek a turbinamonitorozó rendszerek évente egy-egy blokk beütemezésével.
Papp Zoltán, irányítástechnikai műszaki
osztály
- Szekszárdon születtem 1975-ben. Általános és középiskolát is ott végeztem, majd
a BME Gépészmérnöki Karának Energetikus mérnöki szakára jelentkeztem, amelyet 1999-ben fejeztem be. Munka mellett a
Budapesti Gazdasági Főiskolán közgazdász
szakmérnök végzettséget szereztem.
Első munkahelyem az ESZI főiskolai karához kötődik, ahol
labormérnökként dolgoztam. A nappali képzések mellett a felnőttek képzését is szerveztük, illetve oktattuk őket. Az ESZI átszervezésével jöttem be az atomerőműbe dolgozni. A villamos
műszaki osztályon kezdtem, az irányítástechnikai műszaki
csoportban, majd az osztályt és a szakterületet érintő számos
átalakítást követően a FIREKP-t követően kerültem a jelenlegi
munkahelyemre. A munkáim mindig is az átalakításokhoz kötődtek. Jelenleg a MAP pályamunkám mellett most készítem elő
az átrakási neutron ellenőrző rendszer átalakítását.
Szekszárdon élek feleségemmel, 13 éves nagylányommal és
9 hónapos kisfiammal. Szeretjük a természetet, sokat kirándulunk, túrázunk.gyulai
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Generációk
a szakmában

Laufer Miklós gépészként húsz évig dolgozott a paksi
atomerőműben, 2003-ban üzemtechnikusként vonult
nyugdíjba. Fia, Laufer Gergely Miklós 1999-től dolgozik az
erőműben, jelenleg az üzemviteli főosztály külső technológiai osztályán az üzemeltetés „F” műszakában gépész.
Laufer Miklós 1947-ben, Hatvanban született, az általános
iskolát is itt végezte. 1966-ban okleveles gépésztechnikus képesítést szerzett Salgótarjánban, a Stromfeld Aurél Általános Gépipari Technikumban. Első munkahelye a
Ganz-MÁVAG Mozdony-, Vagon- és Gépgyár volt, itt egy
üzemi célgépen a készülő diesel motorok üzemanyagrendszerének kialakításán dolgozott, majd a cég szerkesztési osztályán helyezkedett el. A kötelező katonai
szolgálatot követően a Hatvani Konzervgyárban tíz évig
energetikusként tevékenykedett, majd a Heves megyei
Vízmű Vállalathoz került, ahol művezetői feladatokat látott el. 1982-ben egy újsághirdetés hatására jelentkezett
a Paksi Atomerőmű Vállalathoz, ahol Tímár Gézával, a
külső technológiai osztály akkori vezetőjével egyeztetve,
1983. január 2-án kezdett gépészként. 1985-től egészségügyi problémák miatt nem műszakozhatott tovább, ezért
nyugdíjba meneteléig, 2003-ig a külső technológiai osztály üzemtechnikusaként dolgozott.
Miklós fia, Laufer Gergely, Hatvanból Paksra költözésüket követően az első osztályt a lakótelepen lévő 2. számú
általános iskolában kezdte. Már gyermekkora óta nagyon
érdekelte az erőmű. Olyan volt számára, mint valami sci-fi
filmből vett város, amit csak messziről látni a hatalmas
épületeivel, kéményeivel, és ez a titokzatosság mindig
ott lebegett. A lakás erkélyéről sokszor nézte a fényeket,
ahova édesapja járt dolgozni, de a sportpályán a céges ünnepek hangulata is nagy hatással volt rá. A későbbiekben
ez a gyermekkori élmény is közrejátszott abban, hogy az
atomerőművet választotta munkahelyéül. Paksról később
sem akart elköltözni, ezért a pályaválasztásnál sem volt
kérdés, milyen döntést fog hozni. Az általános iskola elvégzése után, a szekszárdi 505. sz. Ipari és Szakmunkásképző
Iskola könnyűszerkezeti lakatos szakán tanult tovább. Az
erőmű kapuján először 1992-ben, szakmai gyakorlatos tanulóként lépett be, 1994-ben, képzettségének megszerzését követően, az egyik külsős karbantartó cégnél folytatta
üzemi területen a munkát. Eközben az 1994-1997-ig tartó
időszakban folyamatosan képezte magát, a kötelező erőműves tanfolyamokkal párhuzamosan elvégezte a paksi
Vak Bottyán Gimnáziumot, majd ezt követően a gépésztechnikumot is. 1999-ben felvételt nyert az Atomix Kft.-n
keresztül a külső technológiai osztályra, ahol azóta is dolgozik. Gergely elmondta, az erőművel kapcsolatban sok
különleges élményben volt része. Ahogyan az első találkozásakor az erőmű fizikai méretei nyűgözték le, később
pedig az üzemviteli tanfolyamok döbbentették rá, hogy
milyen bonyolult rendszert képez a paksi „villanygyár”, úgy
a munkából adódóan a mindennapok során is rengeteg új
tapasztalatot sikerül szereznie. Hozzátette, műszakos kollégáival jól összeszokott társaságot alkotnak, ami nagyban
hozzájárul munkájuk sikeréhez.
Gergely hobbijai közé tartozik a gitározás, a fotózás, a
vadászat, az airsoft, illetve a számítógéppel való foglalatoskodás is, szabadidejének legnagyobb részét azonban
párjával tölti.
KV

Nukleáris Újságíró Akadémia – Ganz

A Nukleáris Újságíró Akadémia legutóbbi programjában, 2012. március 30-án egy szakmai látogatás
szerepelt a Ganz Engineering és Energetikai Gépgyártó Kft.-nél.
A Ganz EEG Kft. mint a magyar energetikai gépgyártás
meghatározó szereplője és az előd Ganz-gyárak innovációs hagyományainak folytatója elkötelezett a magyar ipar
szellemi örökségének megőrzése iránt. Ezért is vállalta,
hogy a saját rajztárával együtt fenntartja, rendszerezi és
digitalizálja a Láng Gépgyár műszaki hagyatékát.
A Ganz EEG Kft. vezetősége által hozott döntés előzménye, hogy a technikatörténeti jelentőségű dokumentumgyűjtemény fennmaradását nem tudta biztosítani a
Láng jogutódja, az Alstom Hungária Zrt., amely átadta
a magyar hajózás műszaki emlékeinek mentésére alakult Zoltán Gőzös Közhasznú Alapítványnak a 60 köbméternyi rajzanyagot. A Ganz EEG Kft., amely 49%-ban
a magyar Ganz Holding, illetve 51%-ban a Roszatom
orosz állami konszernhez tartozó Atomenergomas Nyrt.
holding tulajdona, azonnal jelentkezett, hogy biztosítsa a Láng-rajzok és dokumentáció fennmaradását. Felajánlotta saját rajztárát, és azt, hogy biztosítja a rajzok
állagmegóvását, katalogizálását, illetve digitalizálását,
valamint az anyag kutathatóságát. Az anyag a technikatörténet és a hadtörténet kutatóinak is érdekes lehet, hiszen a rajzok között repülőgép-alkatrészek, de még első
világháborús német tengeralattjárók alkatrészeinek rajzai is vannak.
Az 1844-es alapítás és Ganz Ábrahám kéregöntésű
vasúti kereke óta mindig is az innovációk biztosították
a cég fejlődését és túlélését, a válságos időszakokban is.
A cégvezetők egyben világhírű feltalálók voltak. A céget
Ganz halála után, 1867-tól Mechwart András irányította.
A rovátkolt őrlőhengere és hengerszéke forradalmasította

a világ malomiparát, és megalapozta a századfordulóra
gyáróriássá váló Ganz hírnevét. A villamos ipart forradalmasító transzformátor a ganzos Déri Miksa, Bláthy
Ottó Titusz és Zipernovszky Károly találmánya volt, egy
másik volt igazgató, Kandó Kálmán fázisváltója pedig
a villamos vasúti vontatás elterjedésének volt az alapja,
csakúgy, mint a vasúti dízel vontatásban a Ganz-Jendrassik féle dízelmotor, illetve a Kaplan-turbina nyomán
kifejlesztett propellerszivattyú, amely a 30-as években
több világrekordot is tartott. A Ganz EEG Kft. ezeknek az
innovációs hagyományoknak a folytatója, amit az is jelez,
hogy 2009-ben a cég új, kettős beömlésű szivattyúcsaládja megkapta a magyar Innovációs Nagydíjat.
A Ganz az 1860-as évek óta gyárt szivattyúkat és vízturbinákat, amelyek Magyarország és Európa mellett
a világ számos országában üzemelnek. Emellett atomerőművi berendezéseket – a nyomottvizes reaktorok
fűtőelem kötegeinek mozgatását végző kazettaátrakó berendezéseket és az átrakási technológiához kapcsolódó
különféle vizsgáló és átrakó eszközöket - készít. 1980 óta
összesen 20 átrakó berendezést gyártott atomerőművek
számára és 18-at újított fel.
A cég az orosz tulajdonosi háttérnek köszönhetően
bejutott az egyébként meglehetősen zárt orosz energetikai gépgyártói piacra. A cég fűtőelem hermetikusságot ellenőrző sipping rendszert szállít a szlovákiai mohi
atomerőmű átrakógépéhez és jelenleg zajlik a csehországi dukovany-i atomerőmű átrakógépeinek felújítását
célzó mechanikai és irányítástechnikai munkák előkészítése. Az összes szovjet típusú erőmű számára a cégcsoporthoz tartozó cég gyártja a fő keringető szivattyúkat
is. Eddig több mint 100 VVER-440-as reaktorhoz és 120
VVER-1000-es reaktorhoz gyártottak gőzfejlesztőt.

Wollner Pál

Megújuló energiatárolási klaszter
Konferencia a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló
Együttműködési Program keretében, Tatabánya, 2012. március 30. Modern Üzleti Tudományok Főiskolája
Balogh Ernő, a Magyar Energetikai Társaság választmányának tagja üdvözölte az egybegyűlteket, majd Bencsik János,
országgyűlési képviselő, az energetikai szakbizottság elnöke
hívta fel a figyelmet az energiatárolás fontosságára, mert a
megújuló energiaforrások a szél és a nap rapszodikusan állnak rendelkezésre.
Ezek után bemutatkozott a két projekt: szlovák részről
Horváth Adrián (Green Energy Storage Consulting s.r.o) és
Guzli Piroska (Első Magyar Energiatárolási Klaszter Nonprofit
Kft.). Mindketten külön-külön, de hasonló céllal információs
irodát működtetnek. A tudást megosztják, együttműködnek,
és rövidesen honlapjuk is lesz.
Tófalvy Zsolt nagyon szép és tartalmas diákon mutatta
meg, hogy miközben az elmaradott és fejlődő országok jobban szeretnének élni, amihez rengeteg energia kell, mindezt
úgy kellene biztosítani, hogy a klímaválságot ne növeljük.
Korábban az EU 20-20-20 programja 2020-ra 20% megújuló
energia felhasználását irányozta elő. Ennél egy gyorsabb ütemű beavatkozás kell – megjelent a 450 PS program, mely a
dekarbonizációt célozza, hogy a CO2 kibocsátás gyorsabban
csökkenjen 2035-re. A megújuló energiafajták felhasználása
részarányát 30%-ban szabja meg. Martha Holczheiová hasonlóképpen ítélte meg a helyzetet Szlovákiából, ők a Garamon építenek kisebb vízerőműveket.
Dr. Hajtó János professzor – aki eredetileg vegyész, de a
félvezető kutatás egyik úttörőjeként Angliában is kutatott –,
az új típusú nap- és szélenergia-hasznosító technológiákat
ismertette. Míg a napsugárzás energiáját 90%-ban hasznosíthatjuk hő formájában, addig villamos energia nyeresége:
napelemmel 6-18%, Greatzel-cellával 12%, parabola tükrös
koncentrátorral és Stirling motorral 30%.
A Greatzel-cella (Milleneumi Technológiai díjat nyert) egy
igen ígéretes mesterséges fotoszintézis megoldás. Üveglapok között a nanokezelt (megfestett) TiO2 az ultraviola sugárzás fotonokat befogja, a szabad elektronok az üveglap belső
felére gőzölt elektródákon jelennek meg. A folyamatot plati-

num katalizálja. Mivel ez a napelem átlátszósága miatt ablakokra is szerelhető mint a hővédő fólia, a hagyományos napelemekkel összeépítve együttesen több energiát termelnek.
A szélből kinyerhető energia a szélsebesség harmadik
hatványával arányos, ezért a szelesebb helyekre érdemes
azokat telepíteni, mint pl. a Kisalföldre. A függőleges tengelyű szélkerekek a hagyományosak több hátrányos tulajdonságát küszöbölik ki, pl. nagyobb szélsebesség-intervallumban működőképesek. Érdekes megoldás a rácsszerkezetű
adótornyok belsejébe szerelt függőleges szélkerekek, melyek a biztonsági akkumulátorokat töltik, így nem kell igénybe venni a hálózati betápot.
A Dunántúlon, 50 ha területre egy „mintafarmot” terveznek, intelligens hálózatban zsinórüzemű önellátó megújuló
energiaellátásra: 20% szél-, 40% nap-, 20% bio- és 10% vízerő felhasználással. A megoldás kulcsa a szabályozás és az
energiatárolás.
Balogh Ernő világéletében erőművekkel foglalkozott (17
évig atomerőművünk építésén). Még a gázturbinás tartalék-erőművek sem tudnak 10 percen belül üzembe állni, míg
az általa megismert berendezések igen. Kedvenc témáját, a
Vanadium Redox Battery (VRB) energiatárolás módszerét és
a nátrium-kén akkumulátort (NaS) ismertette.
Helyhez kötött berendezésként működtethető a VRB. Reverzibilis tüzelőanyag-cellaként üzemel. A rendszer hatásfoka 70-75 %, míg a hidrogénes tüzelőanyagcella vízbontás/
egyesítése folyamat összhatásfoka 32-35 %. A VRB tárolónál 13 000 töltés/kisülés garantált, az elektrolit folyadékok
a membrán meghibásodása esetén sem lépnek egymással
reakcióba, nem elegyednek, nem környezetszennyezők, milliszekundumos reakcióideje van a terhelésváltozásra. Nagy a
tárolókapacitása, nagy telepeket lehet az egységekből kiépíteni, rendkívül kicsi a karbantartásigénye.
Végül Dőry Zsófia doktorandusz megnyugtatta a hallgatóságot, hogy az energiatárolás hidrogén formájában az
utóbbi időkben kidolgozott módszerek, eljárások következtében már biztonságos. Több példát hozott szigetüzemben
működő tárolókról a világ minden tájáról.
gyulai
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tudásvágya. Nemcsak az
Michael Faraday-ről szól
újságok, de a könyvek is
az MVM Paksi Atomerőigen drágák voltak akkomű Zrt. Atomenergetikai
FARADAY KICSIKNEK ÉS NAGYOKNAK
riban. Akinek mégis volt
Múzeumában találhanéhány, az újra meg újra
tó Kenton-hagyatékot
(könyvgyűjteményt) vizsgáló sorozatunk legújabb részében bemu- kiolvasta, aztán újraköttette. Itt jött be a képbe az ifjú Faraday, aki inatatott könyv, a „Michael Faraday and the Electric Dynamo” (Michael si munkája közben hozzájuthatott az ezekben a könyvekben fellelhető
Faraday és az elektromos dinamó), melyet a Franklin Watts, Inc. je- tudástárhoz. Egy kémiakönyv olvasása arra sarkallta őt, hogy egy kis
labort rendezzen be a szobájában. Szívós kitartással elérte, hogy a Kilentetett meg 1961-ben.
„A laboratóriumban Faraday nem hordott jó ruhákat, mint néhány má- rályi Intézmény egyik tudósának segédjévé válhatott. Humphry Davy
sik tudós. Általában ingben dolgozott, az inge és a nadrágja fölé pedig oldalán számos kutatásban és kísérletben vett részt – ezek közül jó pár
egy régi kötényt húzott. Volt olyan is, hogy a vendégelőadók … azt nem volt veszélytelen.
Faraday később népszerű előadóvá és laboratórium igazgatóvá vált
hitték róla, hogy csak egy segéd. Faraday ezen jót mulatott.”
Laza ember benyomását is kelthetné ez a bekezdés a nagy tudósról, a fent említett intézményben. Karrierje révbe ért, még ha pénzügyi
de ha tudományról volt szó, akkor Faraday-t sokkal inkább a precizitás problémái azért maradtak is.
A kötet persze foglalkozik a dinamóval, és hogy hogyan jött rá arra
jellemezte, egészen gyermekkorától kezdve, amikor könyvkötőinasként álmodozott arról, hogy egyszer majd tudós lesz. A gyermekkora a tudós, miként lehet a mozgási energiát elektromos energiává alakíkiemelt szerepet kap a könyvben, mely így különösen megkapó olvas- tani. A könyv szerint Faraday és a dinamó feltalálása tette lehetővé a
világnak, hogy a gőzkorszakból az elektromos korszakba lépjen vagy
mány lehet a fiatalabb korosztálynak, akikhez alapvetően szól is.
Faraday a szegénységből küzdötte fel magát a tudóstársadalom el- épp Wilhelm Roentgennek, hogy vákuumcsöves kutatásaiban előbbre
ismert csúcsáig: volt, hogy gyermekként heteken át semmi mást nem lépjen. Főhősünk szerteágazó tevékenysége során segített még művékapott enni, csak kenyeret (nem mintha abból sok jutott volna). Újság- szeknek pigmentválasztásban, a világítótornyok optimalizálásában, és
kihordóként kezdett pénzt keresni – akkoriban nagyon kevesen enged- nem mellesleg a modern nukleáris energetika megjelenése előtt meg
hették meg maguknak, hogy saját újságot vegyenek, így a kis Michael volt győződve arról, hogy a legkisebb elemi részecske nem az atom.
Unalmas részektől jószerivel teljesen mentes, érdekes olvasmány
kivitte az újság egyik oldalát az azt megfizető olvasónak, és mikor a
vevő/bérlő végzett, már vitte is tovább a következő olvasóhoz. Először tehát a Michael Faraday életéről szóló könyv, mely felnőtteknek ugyanfurcsállta, hogy miért fizetnek ezért az emberek, mígnem el nem kezd- úgy ajánlott, mint gyerekeknek, és mivel nyelvezetét a fiatalabbak szóte ő is olvasni az újság- kincséhez igazították, így az angolul perfektül nem tudók is megpróSimon Zoltán
lapokat. Itt kezdő- bálkozhatnak vele.
dött olthatatlan
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A nemzetközi atomenergetikáról

Együttműködés
kis reaktorok építésére
A NuScale Power LLC és a NuHub nevű gazdasági fejlesztési társulás a jövőben együtt fog
működni egy kisméretű moduláris reaktor
megépítésében, és tervezik néhány szolgáltató bevonását is annak elősegítése érdekében,
hogy a NuScale sikeresen teljesítse az NRC
tervezési előírásait, és végül építési és üzemeltetési engedélyt kérjen a nukleáris hatóságtól.
Az a képességünk, hogy egyesítsük erőinket
a NuHub-bal, annak a piaci érdeklődésnek a
drámai megjelenítése, ami a NuScale technológiája iránt megnyilvánul – közölte egy sajtónyilatkozatban Paul Lorenzini, a cég elnök-vezérigazgatója. Dél-Karolina állam már most is sok
villamos energiát kap az atomerőművekből. Az
állam és a Savannah River telephely pedig ideális a cég kis reaktora számára. Az Energiaügyi
Minisztérium (DOE) márciusban számolt be
arról az együttműködésről, amiben a NuScale
és két magáncég (a Hyperion Power Generation Inc. és a Holtec International) vesz részt,
hogy előrevigyék a moduláris reaktor megépítését a telephelyen. Első lépésként meg kell
szerezni a földhasználati jogot, majd biztosítani kell az energiaellátást és eleget kell tenni a
biztonságra vonatkozó előírásoknak.
A projekt erőforrásait a társaságok biztosítják,
de várható a minisztérium által garanciákkal
lefedett pénz is. A két cég mintegy 452 millió
dollárt szeretne megszerezni közös kérvényük
beadása által. A NuHub felismerte a kis reaktorok fontosságát a tiszta energia biztosításában
az Egyesült Államok délkeleti régiójában és a
világ más részein is – nyilatkozta a Charles T.
Speth, a cég elnöke. Ezen technológia kereskedelmi mértékű elterjedése erőteljes motort kínál a gazdasági növekedés számára, biztosítja
a gyártóipar terjeszkedését és lehetőséget nyújt
a tervezési és az üzemeltetési terület szakembereinek képzésében a magasabb színvonal elérésére – fűzte hozzá az elnök.
Forrás: NEI SmartBrief, 2012. április
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Kitüntetés és emlékév

Marie Curie-sorozatunk kilencedik (befejező) része
Száz éve, 1911-ben Marie Curie-t tüntették
ki a kémiai Nobel-díjjal. Az ENSZ Közgyűlés
63. ülésszakán határozták el, hogy a 2011es év a Marie Curie Éve legyen. Az ENSZ az
események fő szervezőjeként az UNESCO-t
(United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization – Egyesült Nemzetek
Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete) és az IUPAC-ot (International Union
of Pure and Applied Chemistry – Elméleti
és Alkalmazott Kémiai Nemzetközi Unio)
jelölte meg.
A dátumválasztást az motiválta, hogy
száz évvel korábban, 1911-ben Marie Curie-t
tüntették ki a kémiai Nobel-díjjal. Ezt a díjat
ő akkor egyedül kapta, de nyolc évvel korábban, 1903-ban férjével, Pierre Curie-vel és
Henri Becquerellel fizikai Nobel-díjat is kapott. Ezzel Marie Curie két rekordot is tart:
ő az egyetlen nő, aki két Nobel-díjat kapott,
s az egyedüli tudós, akit kémiai és fizikai
Nobel-díjjal is kitüntettek. (Érdemes azt is
megemlíteni, hogy családjában ez ideig hat
Nobel-díj született. Ugyanis Iréne lánya és
férje, valamint Eve lányának férje is elnyerte
ezt a kitüntetést. Utóbbi Henry Richardson
Labouisse volt, az 1965-ös béke Nobel-díj
nyertese.)
Marie Curie két egyetemi diplomát is
szerzett: fizikából és matematikából. Az
egyetem elvégzése után fizikusként dolgozott, és későbbi férje laboratóriumában
mágneses jelenségekkel foglalkozott. Érdekes körülmény, hogy a kémia éve egy fizikus-matematikus kitüntetéséhez kapcsolódik. Teljesen logikussá és világossá válik
azonban az ENSZ döntése, ha megismerjük
Marie Curie életútját és abban a kémia szerepét.
Lengyel törvényhozók egy olyan határozatot fogadtak el, mely 2011-et Marie Curie
évének nevezte ki. A leánykorábban Maria
Sklodowska néven ismert kutató 1911-ben

kapott kémiai Nobel-díjat a polónium és a
rádium felfedezéséért. A honatyák szerint
Curie atomkorunk egyik legkiválóbb tudósa
volt. Lengyelországban a százéves évforduló
nyomán több megemlékezésre került sor.
Magyarországra is nagyon gyorsan eljutott a radioaktivitás felfedezésének híre.
Tangl Károly még a felfedezés évében elkezdett írni egy dolgozatot a láthatatlan
sugarakról (Tangl, 1896). Két évvel később
Lengyel Béla már saját kísérletekről is beszámolt (Lengyel, 1898) a Matematikai és Természettudományi Értesítőben. 1911-ben, a
Királyi Magyar Tudomány Egyetem II. sz.
Kémiai Intézetében alakult meg az első nukleáris (kémiai) munkahely, a Radiológiai Laboratórium. Vezetője Dr. Weszelszky Gyula
lett, aki 1917-ben kétszáz oldalas könyvet
publikált „A radioaktivitás” címmel. (A II.
sz. Kémiai Intézetnek ebben az időben Lengyel Béla professzor volt az igazgatója.)
A Marie-Curie Sklodowska és a kémia évének története nagyon jól jellemzi
a természettudományok összefonódását,
egymásra épülését. A fizikus-matematikus
Marie-Curie Sklodowska kémia tudásának
köszönhette két új, radioaktív elem felfedezését. Igaz viszont, hogy fizikai ismeretei, illetve fizikus férje és sógora eredményei nélkül nem jutott volna el addig a gondolatig,
hogy az uránércben keresni kell az uránon
kívüli, más radioaktív elemeket is. Így adta a
fizika az impulzust az induláshoz és a kémia
a tudást a felfedezés kiteljesedéséhez.
A polónium és rádium felfedezésének
centenáriumi évében, 1998. szeptember 17–
20. között a Lengyel Tudományos Akadémia
konferenciát szervezett. A Curie családot
egy unoka, Professor Helene Langevin-Joliot
képviselte. A külföldi résztvevők és előadók
között számos Nobel-díjas volt.
Készült az Eve Curie emlékkönyv alapján.Szlazas

Kishírek
a nagyvilágból
OROSZ ATOMŰRHAJÓK
Végre-valahára – mondhatják az űrkutatás
azon rajongói, akik évtizedek óta várnak
arra, hogy atommeghajtású űrhajók szeljék
át a világűrt. Kissé talán meglepő módon
az igen ambiciózus terv most Oroszországból érkezett. Az úttörő meghajtási megoldás 2017-re lesz kész a fejlesztők szerint,
azonban csak 2025-re várható az űrhajó,
amit meghajt majd. Még a 2025-ös dátum
is előnyhöz juttathatja viszont az oroszokat
az űrversenyben, hiszen az atommeghajtású űrhajók jóval gyorsabban haladnak majd,
(Forrás: Space Travel)
mint a jelenlegiek.

ULTRAPONTOS ÚJ ATOMÓRA
Az eddigi legjobb atomóráknál akár százszor
is pontosabb lehet egy új fejlesztés, mely egy
atommag körül keringő neutron mozgásának vizsgálatához kötődik. A kutatók elmondása szerint az új mérőeszköz 19 tizedes
jegyig pontos lenne, avagy másképp megfogalmazva: 14 milliárd év alatt sem sietne
vagy késne egy huszad másodpercet sem.
(Forrás: Space Daily)


NUKLEÁRIS REPÜLŐK
Évtizedeken át foglalkoztatta a szakembereket a nukleáris meghajtású repülés. Bár
személyszállító gépek még mindig nem várhatók ezen a fronton, a Pentagon azért a pilóta nélküli gépek terén mégis próbálkozik
a hírek szerint. Hatalmas előnyt jelenthet
a mostani generációhoz képest az, hogy a
nukleáris meghajtású repülőeszközök akár
hónapokat is a levegőben tartózkodhatnak
majd. Az új gépek további előnye, hogy nem
igényelnek majd nagy légibázis-hálózatot
tankoláshoz és karbantartáshoz.
(Forrás: Space War)


ATOMPÁRTI DOKUMENTUMFILM
„Powering America” (Amerika energiaellátása) névre hallgat az új dokumentumfilm,
amit a washingtoni Heritage Alapítvány készített. Az alapvetően atomenergia-párti intézmény profi kiállású dokumentumfilmje a
Discovery Channel-en látható filmeket idézi,
igényes rendezéssel és rengeteg interjúval.
Szakértők mellett szót kapnak az atomenergetikában dolgozók is.
(Forrás: The Morning Bell)


FÖLDGÁZ VS. ATOM
Neves nemzetközi média több cikkben is
feledésre kárhoztatta már a nukleáris reneszánszot, de egy atomenergetikai szakértő
szerint nem ilyen egyszerű a helyzet. Jack
Spencer a földgázzal veti össze az atomot, és
bár a földgáz relatíve igen olcsónak számít,
vannak hátrányai is annak, ha a földgázra
hagyatkozunk. Egyrészről az üzemanyag-ellátás így kevesebb lábon áll, ami magasabb
költségekhez vezethet. Másrészt egyre valószínűbb, hogy a növekvő kereslethez már
nem lesz elegendő a jelenlegi földgázvezeték-hálózat. További probléma, hogy hosszú
távon nem kiszámíthatóak az árak a földgáz
esetében, de növekedésre szinte biztosan
(Forrás: The Foundry)
számíthatunk.

Simon Zoltán
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A nemzetközi atomenergetika világából

Előkészítő munkálatok az üzemanyag eltávolítására
Megkezdődtek a talaj-előkészítési munkák annak
érdekében, hogy meg tudják építeni azt a berendezést, ami a Fukushima Daiichi atomerőmű 4.
blokkjának pihentető medencéjéből távolítja el
az elhasznált üzemanyagot. Az új létesítmény a
reaktorépület fölé tornyosul majd, amelyről előzőleg el fogják távolítani a sérült felső részt és
vízzáróvá is teszik azt. Az acél tartógerendákból
építendő szerkezet tartja majd az átrakógépet és a
felső szinten mozgó szállítódarut. Az egész rendszert megfelelően szigetelik esővíz ellen. A torony
magassága 53 méter lesz, hossza 69, szélessége 31
méterre adódik. Felépítésére egy évet szánnak,
de ez függ a törmelék eltávolítási idejétől is. Az
üzemanyagot mozgató rendszer építése eközben
megindul az év végén, és várhatóan négy hónap
alatt fejeződik be.
Jelentős előkészítő munkák folynak a reaktorépülettől délre, a talajszinten. Ezen túlmenően
sikerült eltávolítani sok sérült betongerendát a
kiszolgáló szintről egy hosszú gémű bontógép

segítségével, illetve sok kisméretű, az épületbe
beemelt bontógép közreműködésével. A törmelék eltávolítása várhatóan 2012 októberének végére fejeződik be. Közben egy daru által mozgatott kamerával sikerül felvételeket készíteni a 3.
blokk pihentető medencéjéről is.

A helyszínen összecsavarodott fémelemek és
egyéb törmelékek vannak a felszínen, míg mélyebben megtalálták az üzemanyagot mozgató
berendezés egy darabját. További képeken az látszik, hogy por és betontörmelék fedi be az üres
tároló polcok felső szintjét.

Sellafieldben dolgozik a Babcock
A cég most fejezte be annak a helyi berendezésnek a telepítését, amelynek feladata az elhasznált üzemanyagot tároló medencéből eltávolított
zagynak a kezelése és átmeneti tárolása. A Babcock végezte a tervezést, a megvalósítást és az
üzembe helyezést is, illetve a létesítménynek az
építésre és az üzemeltetésre vonatkozó nukleáris
biztonsági ügyeit is kezelte. Az átadásra március
30-án került sor, tíz hónappal korábban a tervezett időpontnál. A programra vonatkozó szerződést 2005-ben nyerte el a cég, és nem kis kihívással kellett szembenéznie. Sellafieldben található
a világ legnagyobb (és legöregebb) nyitott üzemanyag-tároló medencéje, amely 1952-ben kezdte
meg működését. Eredetileg arra szánták, hogy
hűtse a Windscale reaktor besugárzott elemeit a
reprocesszálás előtt. Majd többször átalakították,
hogy fogadni tudja a Magnox reaktorok elhasznált üzemanyagát. Egy hozzá kapcsolódó üzemben végezték el a fűtőelemek megvezető síkjainak
és egyéb fémrészeinek eltávolítását, hogy hozzáférjenek az üzemanyaghoz. Amikor ez a szétbontási munka a hatvanas évek elején befejeződött,
újra üzemanyag és egyéb hulladék tárolására
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használták a rendszert. Mivel a környezet felé
nyitott volt a létesítmény, egyre inkább megtelt
iszappal és törmelékkel. Ennek a kiemelt gondoskodást igénylő hulladéknak a kezelési igénye
vezetett a fenti létesítmény megépítéséhez.
A medence vizének megtisztítására leszállításra került egy egész sor, egyedileg tervezett
berendezés: a medence fenekén bolyongó iszapgyűjtő gép, hasonló elven működő mosószerkezet, távirányítású járművek és egy medencén
belüli zagygyűjtő tartály. Ez utóbbiból szivat�tyúzzák át aztán a hulladékot a rendszer kondicionáló és tároló részlegébe. Ez készült el utolsóként a beruházás során, a nagy medence északi
részén helyezkedik el. Itt nagy sűrítő és tároló
konténmenteteket találunk, a hozzájuk tartozó
szivattyúegységekkel, mintavételi és ellenőrző
rendszerekkel. A zagy adagonként kerül át ide a
nagy medencéből, és itt hagyják leülepedni. Az
ülepített anyag kerül a tárolóegységekbe, a fennmaradó részt visszaadják az üzemanyagot tároló
medencébe.
Forrás: Nuclear Engineering International, 2012. április
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Problémák a San Onofre atomerőműben

A tulajdonos Southern California Edison Co. hivatalos képviselői számoltak be arról, hogy szokatlan típusú elhasználódás nyomaira
bukkantak a San Onofre atomerőmű mindkét reaktorblokkján. (Jelenleg a 2. és 3. számú, egyaránt
1127 megawattos, nyomottvizes egység üzemel a
telephelyen, az első blokkot már leállították – a fordító megjegyzése.) Az elmúlt hónapokban eddig
nem tapasztalt kopás jeleit fedezték fel háromszáznál több hőátadó csőnél a korábban cserélt gőzfejlesztőkben. A 671 millió dolláros program során
négy gőzfejlesztő cseréjére került sor az elmúlt két
évben. A nem várt elhasználódáson túl más érdekes jelenséget is találtak a 3. blokkon. A nukleáris
hatóság szakemberei szerint itt a csövek fölöttébb
erős rezgésbe kezdtek és egymással össze is dörzsölőztek. Eleinte ők ezt a 2. blokki problémától
eltérőnek nyilvánították. Aztán az üzemeltető azt
közölte, hogy a 2. blokkon is megtalálták ezt rezgést, de az csak nagyon kis mértékben jelentkezett
– most további vizsgálatokat végeznek a probléma
feltárására. Mindkét blokk január 31. óta van üzemen kívül, mivel a 3. blokknál inhermetikusság lépett fel, és kis mennyiségű radioaktív gőz jutott ki.

Ez a kezdeti esemény világított rá a hőátadó
csövek problémájára, majd ez eredményezte azt,
hogy a hatóság különleges vizsgálócsoportot küldött a telephelyre. Az NRC megtiltotta a blokkok
újraindítását mindaddig, amíg az elhasználódás
okát meg nem találják. A hatóság elnöke, Gregory Jaczko nemrég két szenátor kíséretében meg
is látogatta az erőművet. Jaczko biztosította az
újságírókat, az antinukleáris aktivistákat és a helyi
képviselőket arról, hogy az erőmű addig nem indul újra, amíg alaposan ki nem vizsgálják és el nem
hárítják a rendellenességeket. Darrell Issa szenátor
abbéli reményét fejezte ki, hogy a blokkok még a
nyár előtt visszaindulnak. Sem az Edison, sem az
NRC képviselői nem nyilatkoztak arról, hogy mi lehet a szokatlan jelenség oka. A Föld barátai nevű
csoport szerint változtattak a gőzfejlesztők tervezési jellemzőin – más típusú ötvözet alkalmazása
a csöveknél, az áramlás mennyiségének változása,
a megemelt számú csőhöz szükséges alátámasztások megjelenése – és ez okozhatta a jelenséget.
Forrás: 1Nuclear Place, 2012. április
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AP1000: sikeres szivattyúteszt
Sikeresen befejeződött első AP1000 reaktorblokkhoz tartozó két főkeringtető-szivattyú minősítő próbája. A berendezéseket a következő hónapban hajózzák be, hogy megkezdjék
útjukat beépítési helyükre, Kínába. Ezek a szivattyúk keringtetik a hűtőközeget a reaktoron
és a gőzfejlesztőkön keresztül. A masszív felépítésű berendezéseket a
Curtiss-Wright cég építette (saját gyakorlatában is elsőként), alkatrészeiket saját áramlásminősítő részlegében tesztelte Cheswickben (Pennsylvania állam). Az eljárás ötven műveleti ciklusból
állt és ötszáznál is több órát vett igénybe. A sikeres végrehajtás
megnyitotta az utat a telephelyre történő szállításra (Sanmen
atomerőmű, Zhejiang tartomány). A Westinghouse nyilatkozata
szerint a két szivattyú június végére érkezik rendeltetési
helyére. A cég jelenleg négy blokk építésében érdekelt Kínában: egy másik blokkot is épít Sanmenben,
másik kettőt pedig a Haiyang telephelyen, Shandong
tartományban. Az Egyesült Államokban is négy hasonló blokk
épül, kettő-kettő a Vogtle és a Summer telephelyen.
A Curtiss-Wright társaság 2007-ben sikeresen szerződött
az összesen 16, Kínába szánt szivattyú megépítésére. 2013ban lehetővé válik az első blokk indítása Sanmenben.

Tesztlétesítmény épül a CAP1400 blokkok számára
Megkezdődött annak az integrált létesítménynek az építése, amelyben a CAP1400 típusú
reaktorok passzív zónahűtő rendszereit vizsgálják majd. A beruházást az állam finanszírozza. A talaj „feltörését” jelző ceremóniára és az első beton kiöntésére március 28-án került sor.
A program a Továbbfejlesztett Zónahűtés-eljárási Kísérlet (ACME) nevet viseli. A létesítmény
maga a Tsinghua Egyetem területén épül meg, amely intézet bekapcsolódott ennek a reaktortípusnak a kifejlesztésébe. A CAP1400 egyébként az amerikai AP1000 leszármazottja.
Az ACME-t arra használják majd, hogy szimulálják az aktív zóna passzív hűtőrendszerének
működését a kis törés miatti hűtőközeg-vesztéses (LOCA) események során. A kapott adatokkal kívánják alátámasztani a mérnöki számításokat, illetve így kívánják összegyűjteni a termohidraulikai adatokat a biztonsági kódok megállapításához. A kísérleti program három részből
áll: kis töréses LOCA-teszt (ennek során változtatják a törés mértékét és helyét), LOCA-val nem
járó baleseti események (pl. teljes feszültségkiesés) és egyéb termohidraulikai vizsgálatok. A
főbb építési munkákat 2012 közepére szeretnék befejezni, míg az adatgyűjtő rendszert és a
kiértékelő rendszereket 2013 végére kívánják üzembe venni. Az atomenergia testület a létesítmény építését nemzeti mérföldkőnek tekinti, ami jó alapokat teremt a CAP1400 típus
tervezésének támogatásához. Tervezik továbbá más létesítmények felépítését is, például egy
összetett üzemet a konténment passzív hűtésének vizsgálatára.
Az első CAP1400-as blokkot egy Weihei melletti telephelyen (Shandong tartomány) kívánják felépíteni, a munkálatok kezdésének hivatalosan bejelentett időpontja 2013 áprilisa.
Más kínai nagyvállalatokkal szövetkezve úgy tervezik, hogy annak üzembe lépése 2017 decemberére megvalósítható lesz.

Finnország: beindult az Olkiluoto-4 pályáztatása
A finn TVO öt lehetséges beszállítót keresett meg azzal, hogy tegyenek ajánlatot az új blokkra,
amit 2020-ban szeretnének indítani. A megszólított cégek: az Areva, a GE Hitachi, a Korea Hydro and Nuclear Power, a Mitsubishi és a Toshiba. Az ajánlatok így tartalmazhatnak nyomottvizes és forralóvizes egységeket is, beérkezési határidőként valószínűleg 2013 elejét jelölik meg.
A TVO úgy tervezi, hogy 2015 közepén már be is nyújthatja az építési engedélyre vonatkozó kérelmét a hatóságnak. Janne Mokka, a cég alelnöke jelezte, hogy annak tudatában fognak hozzá az előkészítő munkákhoz, hogy a pályázóktól különböző ajánlatok érkezhetnek, de azoknak
ki kell elégíteniük a finn biztonsági előírásokat és a telephelyre alkalmazhatóknak kell lenniük.
A terület készen áll egy új blokk fogadására és a meglévő infrastruktúra is támogatni tudja
majd a beruházást – tette hozzá az alelnök. A beruházó 2008-ban fordult a kormányhoz az
előzetes építési engedély kiadására egy 1000-1800 megawattos, nyomott- vagy forralóvizes
reaktorblokk építésére vonatkozóan. A kormány 2010 májusában hozta meg kedvező döntését, és a parlament is ebben az évben adta meg előzetes hozzájárulását az ügyhöz.
Közben más területen is folyik az előkészítő munka. Az országban jelentős fejlesztést kell
végrehajtani a munkaerő jövőbeni biztosítása érdekében mind az építkezési, mind a hatósági
oldalon. A Foglalkoztatási és Gazdasági Minisztérium 2010 októberében létrehozta az Atomenergia-ipari Képzési Bizottságot. Feladata annak hosszú távú vizsgálata, hogy milyen képzési
és kutatási igények mutatkoznak az atomiparon belül. A bizottság úgy becsüli, hogy 2025ig mintegy 2400 új szakemberre van szüksége a szektornak. Jelenleg mintegy 3300 ember
dolgozik az iparágban, de 2025-ig kb. 1200 dolgozó nyugdíjba megy közülük. Az új erőművi
beruházások és a hulladéktárolókkal kapcsolatos bővítések a munkaerőigényt kb. 4500 főre
fogják növelni.
Forrás: World Nuclear News, 2012. április
Varga József
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Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. ma
már nyugdíjas munkatársa, dr. Babos
Kálmán több éven keresztül dolgozott
a Nemzetközi Atomenergia-ügynökségnél, és sok helyre eljutott. A fukushimai
útjáról előző számainkban közreadott
élménybeszámolójának a befejező részét
közöljük.
„Visszatérve a szobámba nekilátok az
előkészületeknek. Két napot fogok dolgozni. Az első nap Fukushima-Daicsi a
cél. Itt két blokkot kell ellenőrizni. Ez
20-30 plombacserét, 6-8 ellenőrző kamera adathordozó cserét jelent. Ellenőrizni
kell a friss üzemanyag tárolót is. A kiégett
üzemanyag tározókban levő üzemanyag
ellenőrzése is kötelező feladat a Cserenkov műszerrel. Ez elég aprólékos és
időigényes feladat, de rendkívül látványos
is egyben, hiszen a kiégett üzemanyagok
csodálatos kék színben látszódnak.
A szállodai szoba lassan átalakul
nukleáris felügyelői dolgozószobává, és
tele lesz mindazzal a holmival, amit a
következő napokban felhasználok az erőművekben. Mivel több blokkot kell ellenőriznem nagyon fontos az eszközök, dokumentációk különválasztása.
A függönyt nem húzom be éjszakára,
így aztán együtt ébredek az óceánból kiemelkedő nappal. Feledhetetlen látvány.
És bizony a halászhajók már tevékenykednek a messzeségben. Mintha táncot
járnának, persze ez nem tánc, hanem a
hálók mozgatása igényli ezt a mozdulatsort.
Korán van, így bőven akad időm még
egyszer ellenőrizni a szükséges felszereléseket, átfutni a várható nehézségeken, meglepetéseken. Mert meglepetés
az mindig van, hol egy csavar nem akar
engedni, hol egy plomba van lehetetlen
helyen, hol nem akar kijönni az adathordozó…
Taxival megyek a Fukushim-Daicsi
erőműbe. Az út nem tart tovább tíz perc-
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Emlékezés
Atommese – 3.

nél. A szokásos üdvözlések után a kötelező egész test ellenőrzés következik. Bele
kell feküdni egy mozgó ágylapba, amit
behúz magába a sugárzásmérő berendezés. Elég kellemetlen érzés, az ember
mellkasa fölött közvetlen ott a berendezés
teteje. A mérés pár percet vesz igénybe.
Az adatokat rögzítik, majd az erőmű elhagyásakor kötelezően megismétlődik a
művelet.
Átöltözünk az erőmű által biztosított
védőruhákba, felvesszük a sugárzás
ellenőrző műszereket (természetesen van
saját, önálló NAÜ-s sugárzásmérőm is) és
az egyéb védőfelszereléseket.
Itt már csatlakozik hozzám a japán
Nukleáris Felügyelet embere is. A legtöbb
ellenőrző műszert ugyanis a NAÜ és a japán Nukleáris Felügyelet plombája együttesen védi.
Irány a munka. Természetesen jön velünk az erőmű képviselője is. A nap különösebb meglepetések nélkül zajlik. Persze
meleg van, hiszen az energiatermelés egy
nukleáris erőműben forrósággal jár. Mire
végzünk a másik blokkon is, már rég kiizzadtam a tegnap esti marhasültet.
Késő délután érek vissza az óceánra
néző szállodába. Vár a fax a holnapi információkkal (és japánul is a taxisofőrnek).
Jólesik a pontos és megfontolt munka. A
szobámból ismét gyönyörködöm a Csendes-óceán fenséges víztömegén.
Másnap egyszerűbb a dolgom. Fukushima-Dainiben csak egy blokkot kell ellenőrizni, s azt is csak délután. Így aztán,
mivel együtt kelek ismét a nappal, reggel
korán elvégzem a szükséges felkészülést a
délutáni munkára.
Reggeli után ráérek és besétálok a városka központjába. Igazi pagodás japán

házacskák. Hihetetlen tisztaság és fák,
növények mindenütt. A házak többnyire
régiek, de tökéletesen ápoltak. A kerítések általában kőből vagy téglából vannak.
Nem nagyon lehet belátni az udvarokba.
Elmegyek egy pagodás tetejű benzinkút
mellett. A központban van egy energiaház. Ezt az erőmű tartja fenn, mindenféle ügyes módon népszerűsíti a nukleáris
energiát, főleg a gyermekek számára. Én
is kapok zöld teát és szórólapokat.
Szépen és melegen süt a nap. Így aztán visszafelé teszek egy kerülőt a Csendes-óceán partjára. Az óceánhoz vezető
út mentén különböző ültetvények vannak. Természetesen nagyon sok a rizs, de
számos másféle növény is látható.
A Csendes-óceán partja ezen a részen homokos, csak egy hatalmas szikla
emelkedik, aminek tetején és oldalán fák
nőnek. Nem túl sokan vannak a parton,
egy hölgy egy nagy kutyát futtat a sekély
vízben. Nem bírom megállni, bár hideg a
víz, csak megkóstolom és térdig beleállok.
Simogatják a lábam a partra gördülő hullámok, most nagyon szelídnek mutatja
magát a végeláthatatlan óceán. Persze a
hullámok simogatásában is érezni lehet a
végtelen és folytonosan áramló energiát.
Felfelé kapaszkodva a szálloda felé
megállok egy zöldséges boltnál. Egy nagyon öreg házaspár árul ott mindenféle
gyümölcsöt, zöldséget. A pagoda tetejű
ház alsó része a bolt, felső részében pedig
laknak. Egy darab almát választok. Most
én vagyok az egyetlen vevő, egészen felvillanyozódnak. Valószínűleg a nap első
vásárlója is én vagyok. Mutatják, hogy
van egy szebb, azt vegyem inkább. Keverjük az angol és japán szavakat, ők japánul
én inkább angolul. Gyönyörűen becso-

magolják az almát, és számlát is kapok.
Domo arigato – köszönik meg a végén,
hogy náluk vásároltam, és természetesen
meghajlással búcsúznak el. Én is önkéntelenül meghajlok, eszembe jut a japán
köszönés - sajonara – és így búcsúzom el
tőlük. Ballagok a szálloda felé és úgy érzem, szép a világ.
A délutáni műszak a Fukushima Daini 3. számú reaktorblokkjában indul. Egy
dolgot el kell, hogy mondjak. Én Magyarországon, a paksi atomerőműben váltam
nukleáris szakemberré. Az ottani blokkokon is lenyűgözőek a méretek. Itt azonban az 1100 MW villamos teljesítményű
blokk belsejében még egy apró hangyánál is kisebbnek érzem magam. Ez már
nem is erőmű, hanem az energiatermelés
temploma.
Az ellenőrzés rutinszerűen zajlik, egy
kivétellel: az egyik ellenőrző kamerának a
léptető kapcsolója szinte csak véletlenszerűen működik. Majd a jelentésembe beírom, hogy meg kell javítani. Most azonban körülbelül háromszoros időt vesz
igénybe a kiszolgálása. Szerencsésnek
érzem magam, hogy csak másnap reggel
kell Tokióba mennem.

Utóirat
2011. március 11-én délután hatalmas
földrengés rázta meg Japán észak-keleti
partvidékét. Az atomerőművek rendben le is álltak. A földrengés azonban az
óceán mélyén szökőárhullámot indított
el. A hatalmas cunami elérte és tönkretette a Fukushima Daichi létesítményt.
Érdeklődésemre japán barátomtól pár
nap múlva az alábbi üzenetet kaptam:
„Kálmán San (úr), Köszönjük együttérzésedet és érdeklődésedet. Akiket kérdeztél,
még élünk. A pusztítás rettenetes. Már
sírni sem tudunk. Barátod, Ishi.” Ekkor
vettem elő a Fukushimáról írt jegyzeteimet.

Dr. Babos Kálmán

Az új katasztrófavédelmi törvényről
Befejező részét közöljük annak a beszélgetésnek, melyet
Mácsai Antal mk. pv. ezredessel, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetőjével az új katasztrófavédelmi
törvényről folytattunk.
A harmadik pillér a tűzoltóságokat érinti. A törvénycsomagban foglalt változások több ütemben léptek és lépnek
érvénybe. Befejeződött az összes tűzoltóságnál megtartott
átfogó ellenőrzés, amelynek célja a kiinduló állapot meghatározása volt. 2012. január 2-án országos ünnepségen, 3-án
a Szekszárdon, Pakson és Dombóváron tartott állománygyűléseken vontuk a hivatásos tűzoltóságokat alárendeltségünkbe. Folyamatban van a tűzoltóságok vagyonának
átvétele az önkormányzatoktól, illetve megkezdődött a
köztestületi tűzoltóságok önkormányzati tűzoltósággá alakulása. Megkezdődött a később felálló katasztrófavédelmi
kirendeltségek és az új feladatokat is ellátó megyei igazgatóság szervezeti előkészítése. Folyamatban van a törvények
és végrehajtási rendeletek, valamint a közel kétszáz intézkedés feldolgozása, a megyei szintű utasítások elkészítése és
kiadása, a kinevezésre tervezett vezetők feladatra történő
felkészítése. A tervek szerint április 1-jén a megyei igazgatóság megújult, önállóan működő és gazdálkodó szervezetként a feladatokhoz igazodó szervezettel folytatja munkáját.
Szekszárdon, Dombóváron és Pakson – a katasztrófavédelmi

kirendeltségi alárendeltségükben – hivatásos tűzoltóságok
kezdik meg működésüket. A szükséges feltételek megteremtését követően a tűzoltóságok egy-egy hivatásos tűzoltó
őrse Bonyhádon, Tamásiban és Gyönkön lát majd el szolgálatot. Önkormányzati tűzoltóságként számítunk áprilistól
Bátaszék, Tolna és Tamási jelenlegi testületi tűzoltóságaira.
A tervezett átalakulás egyik eredményeként a megyében 8
helyen lesz olyan tűzoltóság, amely segítséget tud nyújtani a bajba kerülteknek. Ezen változtatások elsődleges célja
a vonulási idők lecsökkentése. Az ebben az új rendszerben
működő tűzoltóságok rövidebb idő alatt tudnak kiérni az
adott helyszínre, és eredményesebb munkát tudnak ellátni
a meglévő kapacitások, valamint az erő- és eszközállomány
legoptimálisabb kihasználásával.
A negyedik pillér a polgári védelemi feladatkört érinti. Mindenekelőtt szükséges olyan valóban alkalmazható
polgári védelmi terv, szervezet és logisztikai képesség létrehozása, amely hatékonyan képes segítséget nyújtani a
megelőző, mentő és helyreállítási feladatok során. A települések veszélyességi besorolását újra kell gondolni, a veszélyeztetettséghez igazodó létszámú, felszerelésű, önkéntes és
köteles szervezeteket meg kell alakítani, fel kell készíteni. Ki
kell jelölni és biztosítani kell azokat a szállító, anyagmozgató
és speciális gépeket és berendezéseket, amelyek a különfé-

le veszélyhelyzetekben bevonhatók a feladatellátásba. Meg
kell szervezni a hivatásos, polgári védelmi erők és a lakosság
ellátását, a berendezések kiszolgálásához szükséges logisztikai biztosítást. A veszélyek kezelésével kapcsolatos tervek
elkészítése mellett el kell végezni a lakosságra vonatkozó
kritikus infrastruktúrákkal kapcsolatos tervezést. Biztosítani
illetve folytatni kell a megalakított szervezetek és a lakosság
felkészítését és tervekben foglalt feladatok gyakorlásának
megszervezését.
Természetesen az új feladatrendszer a most említett főbb
feladatokhoz képest jelentősen bővebb, ezek közül csak néhány kiemelésére volt most lehetőség.
–– Az atomerőműben bővül-e a katasztrófavédelem feladatköre az iparbiztonsági hatóság létrehozásával?
–– Nemcsak az iparbiztonság, hanem az említett négy
alapfeladat mindegyike hoz magával új feladatokat. A veszélyhelyzetek kezelése és irányítása (kiemelten a kerítésen
átnyúló hatások vonatkozásában) felső küszöbértékű veszélyes ipari üzemként, kritikus infrastruktúraként, a polgári védelmi tervezés, a megalakított üzemi polgári védelmi
szervezetek és összehangolt lakossági intézkedések vonatkozásában, tűzvédelmi, valamint a létesítményi tűzoltósággal kapcsolatos területeken válik az eddigieknél is szorosabbá a felügyelet és együttműködés. 
Laszlóczki Ivetta
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Kávéházi
beszélgetés
Egyszerre két, de ha az otthont is beleszámítjuk, három helyen tökéletesen
helytállni embert próbáló
kihívás. Rózsa Beáta kolléganőnk pár évvel ezelőtt
úgy döntött, hogy megpróbálja ezt a könnyűnek nem
nevezhető feladatot. Bea
1995-ben került az erőműbe, és a karbantartási
igazgatóságon kezdett dolgozni. Jelenleg két vendéglátó egységet vezet, emellett az erőműben látja
el napi feladatait és neveli gyermekét.
–– Bea, az erőműben mivel foglalkozol?
–– A gépész műszaki osztály főjavítás koordinációs csoportjában látom el a feladataimat, ami annyit
jelent, hogy a primer köri és szekunder köri gépészeti berendezések műszaki állapotának szinten tartása,
karbantartási munkák szervezése, ütemezése, elemzések készítése, heti operatív és főjavítási munkák
tervezése egyaránt a feladataim közé tartozik.
–– Honnan jött az ötlet, hogy nyiss egy kávézót?
–– Még 2009-ben elindultam a vendéglátás útján,
amikor az egyik barátnőm felkínálta a lehetőséget,
hogy vegyem át tőle a Kantin nevű lángos sütödéjét.
Ez év januárjában pedig a Kishegyi út 44. szám alatt
nyitottam egy szendvicsbárt és kávézót. Ennek az volt
a legfőbb oka, hogy Fanny lányom sokat panaszkodott, hogy mire az iskolabüfében sorra kerül, elfogynak a szendvicsek. Mivel ételallergiája van, így sajnos
nem is ehet meg mindent. Így jött az ötlet, hogy mivel
nincs még a városban olyan hely, ahol akár a laktóz
érzékenyek, akár a liszt érzékenyek igényeit kielégítenék, megpróbáljuk mi ezt a hiányt pótolni. Vannak,
akik már a kenyerüket is nálunk rendelik, és ha tudjuk, óhaj szerint egyéb más kívánságot is teljesítünk.
Mások a koffeinmentes kávé miatt járnak be hozzánk,
míg megint mások az uzsonnájukat vásárolják meg
nálunk.
–– Tervezitek az áruk bővítését?
–– Igen, áprilistól kiterjesztjük a kínálatunkat pékárukkal és természetesen a nyári szezonra a jégkrémek sem maradhatnak ki a felhozatalból.
–– Hogy tudsz a munkahelyeden is és az üzletben
is helytállni? Hogyan telik egy napod?
–– A napom reggel 5-kor kezdődik, ekkor megyek
a pékhez a rendelésekért. Mikor minden üzletbe eljutott a friss áru, akkor indulok az erőműbe dolgozni. A munkaidőm 6–14 óráig tart. Miután itt végzek,
összeszedem a listát, hogy mit kell másnapra – vagy
még aznapra – beszerezni. Az árubeszerzés után jön
a terítés, majd pedig 18 órakor a zárás. Ezután kezdődik a „harmadik műszak” otthon. Az elmúlt 14 hét
megmutatta, hogy ezt egyedül csinálni nem lehet. A
műszaki problémákat apukám oldja meg, míg a hétvégi munkákban a testvérem és unokahúgom segít
be. Nem keveset vállaltam és mindez igen sok lemondással, családom részéről rengeteg toleranciával is jár,
amit ezúton is köszönök. A hétvégi éjszakai nyitva
tartások igen sok energiát kivesznek belőlem, de remélem a kitartó igyekezet meghozza gyümölcsét.
–– Létezik számodra olyan, hogy pihenés, szabadidő?
–– A kikapcsolódást számomra a gyermekemmel
és a családommal töltött idő jelenti. A mai napig egyik
nagy szerelemem a gyorsasági motorozás. Azért jut
idő a kirándulásokra is. Kedvenc célpontjaink a történelmi nevezetességek, szinte az összes nagyobb várhoz ellátogattunk már. Nagy szerelmünk a Balaton,
minden évben legalább egy hetet ott is eltöltünk. De
ha csak egy délutánra is, mindig találok olyan helyet
az országban, ahol érdekes dolgokkal ismertethetem
meg a lányomat. Ha róla van szó, akkor semmi sem
számít. 
Keszthelyi Katalin

Az élet apró örömei
A napi 8, vagy annál
több óra munka után
mindenki igyekszik a
maga módján kikapcsolódni. Van, aki a
számítógépek világában találja meg azt a
pluszt, ami feltölti, míg
van, aki a természetben
talál megnyugvást és sok pozitív energiát. Adorján Andrea, az
armatúra karbantartó osztály technológusa 1997 óta dolgozik
az erőműben. Munkája befejeztével szívesen hódol kedvenc
időtöltéseinek, a horgászatnak, íjászatnak, fotózásnak, kézimunkának és mindezek mellett még tanul is.
–– Andi, miért éppen a horgászat?
–– A természet nagyon fontos számomra. A horgászat egy abszolút szabadidős tevékenység. Aki pecázik, tudja, hogy milyen
ott ülni a vízparton, a csendben, kiszakadni a napi rutinból. Valamint nagyon jó lehetőség arra is, hogy a kisfiammal legyek. Mindig ott izgul mellettem, hogy legyen valami fogás.
–– A természethez való ragaszkodásod megjelenik más hobbidban is?
–– Igen, például az íjászatban. Az indián kultúra már gyerekkorom óta nagy szerelem. Sok ilyen stílusú ékszert is készítettem,
meg táskákat, bőrből tegezt stb. Sokat olvastam a ma élő indiánokról is. Így jutottam el az íjászathoz. Szabadidőmben eljárok a Celőke íjászegyesületbe és
időnként versenyeken
is részt veszek. A fotózás is nagyon kedvelt hobbim, és ez is a
természetben eltöltött
idő miatt. Leginkább
virágokról szeretek
képeket készíteni, de
csak a magam szórakoztatására. Ha egyszer belelendülök, alig tudom abbahagyni.
Mindig találok olyan virágot, témát, amit szeretnék megörökíteni.
–– Ezek mellett pedig még a zene is szerepet játszik az életedben…
–– Kislány koromban jártam zeneiskolába, már akkor nagyon
vonzott a zene. Jelenleg egy vallási gyülekezet tagja vagyok, és ott

is nagyon sokat játszunk hangszereken, Isten dicsőítésére. Nemrégiben én is vettem egy ír furulyát, azon gyakorlok sokat, szeretnék
fejlődni ezen a téren. Persze csak az Ürge mezőn próbálok, hogy
ne zavarjam a szomszédokat.
–– Ennyi hobbi mellett pedig tanulsz is. Hol és mit?
–– Az ESZI-be járok, gépgyártás technológus szakra, amire a
munkám szempontjából van szükség. Most vagyok végzős, így
aztán nagyon sok a tanulnivalóm, mert hamarosan jönnek a vizsgák. De igyekszem úgy alakítani a napjaimat, hogy az iskola, és
a tanulás mellett is minden nap legyen egy kis időm a kedvenc
elfoglaltságaimra. Ha nem is jutok ki a természetbe, akkor otthon
találok valami hasznos elfoglaltságot. Nagyon szeretek festeni, keresztszemes hímzést készíteni.
–– Tervek, célok? Olyan terület, amiben még szívesen elmélyednél?
–– Persze, van! Az egyik ismerősöm adott egy pici földrészt,
amit művelhetek, már alig várom, hogy beültethessem. Egy japánkertet szeretnék oda telepíteni. Ebben az a jó, hogy azt kis területen is fel lehet építeni. A japánkert építésének szabályait „A
japánkertek titkos könyve” írja le, melynek alapján a különböző
ásványok, a víz, valamint a gondosan összeválogatott növényzet
átgondolt úton kerül beillesztésre. A kertben összhangba kerülnek
az aktív és passzív elemek, és ezáltal megnyugvást lehet találni
benne járva, vagy csak ott pihenve.
–– Abból, amit elmondtál magadról, egy olyan ember képe
rajzolódik ki előttem, aki meglátja az élet apró dolgait, és örülni is tud azoknak. Jól látom?
–– Igen. Tudom, milyen nehéz ma az egyedülálló anyák, nők
élete. Egyedül maradtam az öcsémmel, szüleim már nem élnek.
Apukám 2000-ben halt meg, anyukám, Szénégető Lászlóné Julika 2004-ben halt meg autóbalesetben. Örökre megmarad bennem
annak a szörnyű napnak az emléke, amikor a munkahelyemen
kihívtak a portára, ott vártam az emberek szeme láttára az azonosítását, és ott közölte velem a rendőr, hogy anyukám nincs többé.
A hit segített és segít ma is, hogy élni tudjak. Átértékeltem a dolgokat, és megtanultam örülni az apró dolgoknak. Azóta keresem,
kutatom a szépet, a jót, és ha találok egy kis morzsát belőle, lehajolok érte. Sokféle tervem van még, de egy valami mindig ugyanaz
marad. Velem van a remény, hogy létezik valaki, aki a sorsunkat
irányítja, és aki ha elvesz, egy másik úton ad is.


Keszthelyi Katalin

Indul a vitorlás versenyszezon
Végre megkezdődik a várva várt
szezon! Télen szanaszét edzettük
magunkat a kondi gépen, képeztük
magunkat a hajózás szabályzataiból,
esetleg master verseny kurzuson
vettünk részt, vagy csak bújtuk a
netet és ámulattal figyeltük, hogy
külföldön hogyan versenyeznek nagyjaink. Akkor is itt az ideje, hogy megmutassuk magunkat a szezon első velencei versenyén, amelynek az Alba Regia S. C. adott otthont a Silwell
kupa keretei között a 2012. március 31-i és április 1-jei hétvégén.
Hát mi neki is indultunk pénteken délután, Stadler Csabával,
Ujváry „Tigris” Dénessel és szüleivel, – természetesen minden,
a szezon elején kísértő probléma megoldása után –, hogy végre összevizezzük magunkat, és hogy odacsapjunk a mezőnynek!
Péntek este hatalmas lelkesedéssel estünk neki a tennivalók hadának: átnéztük ismét a versenykiírást, a versenyszabályzatot,
megnéztük a széljelentést, kikészítettük a ruhánkat és a reggelinket, hogy másnap nekifutásból ugorhassunk a hajóval a vízre.
Hajnalban fitten keltünk, pakolás a kocsiba, és 7 órakor irány
az Alba Regia kikötő, ahol nekiestünk hajóink felkészítésének. A
Velencei-tó hőmérséklete 14 °C, a levegő 10 °C, kellemes Ny-ÉNy-i
3-as Beaufort skála (Bf) szerinti szél. Ezen a ponton kezdett bejönni a meteorológia előrejelzés. A szél fokozatosan erősödött – igaz
az irányát tartotta – és 9 órára, mikor vízre szálltunk volna. már
elérte az 5 Bf-ot és a lökései a 6 Bf-ot. Ez már elég kemény szél
még szezon végén is, nemhogy az elején, de hát ezért jöttünk.
Sajnos Aiolosz (szélisten a mitológiában) nem kedvezett nekünk,
a vihar egyre csak erősödött. A versenyvezető reagált is rá, felhúzta a „parti halasztás” zászlót.

Teljes kétségbeesés lett úrrá rajtunk, így bevonultunk a klubházba, és onnan szuggeráltuk a vizet. Meg is lett az eredménye,
13 órakor lehúzták a zászlót, így végre mehettünk a vízre. A szél
persze nem lett kisebb, így voltak, akik nem is merték bevállalni a versenyt. Csabánk egy negyedik helyet alakított az első futamban, Tigris pedig egy hatodikat. Pihenésre nincs idő, indul a
második futam is. A szél meg csak erősödik, 6 Bf alap és 8 Bf befújások, de a fiúk állják a szelet. Második futamban Csaba ismét
negyedikként csapatott át a célvonalon, Tigrisünk viszont harmadikként. Ez nagy eredmény egy ilyen viharban.
A gond viszont csak most jött, a vihar beteljesedett, így a lassabb hajókat kompletten ki kellett vontatni a partra. De hát van
ilyen. Négy óra kemény harc után, átfagyva és kimerülve átadhattuk magunkat a verseny és a napi gondolatok átbeszélésének,
mindezt egy uszoda meleg vizes medencéjében, ami jól esett a
versenyzőknek. Később vacsora és készülődés a következő versenynapra.
Másnap ismét korán kezdtünk a kikötőben, de az időjárás nem
volt túl kedvező, Ny-ÉNy-i szél 4Bf erősséggel, viszont a levegő
hőmérséklete alig érte el a 3 °C-ot, és hogy teljes legyen a versenyünk, nekiállt havazni! A rendezőség ismét a parti halasztást
választotta, így mi ismét a klubházba kényszerültünk. Sajnos a
körülmények nem változtak, és kora délután az aznapi futamokat lefújták.
Csalódottak voltunk, hogy csak két futamot lehetett teljesíteni, így a felszerelést és a hajókat elpakoltuk, de kárpótolt minket a
tudat, hogy oly hosszú holtszezon után ismét vízen lehettünk és
találkozhattunk versenytársainkkal!
Eredmények: Stadler Csaba 4. helyezett, Ujváry „Tigris” Dénes
3. helyezett. Gratulálunk versenyzőinknek! Szép eredmény! Így
tovább!
Varjú Gábor, edző
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Hogyan töltik napjaikat
nyugdíjasaink?
Első riportomon Apró Györgyöt és feleségét,
Ágit
kértem,
meséljenek az erőműben töltött időről és a nyugdíjas éveikről. Lakótelepi lakásuk meleg hangulatot áraszt, igazi „családbarát” otthon, melyet Ági és az unokák kézműves alkotásai díszítenek.
–– Először szeretném megkérdezni tőled Ági, hogy van az
egészséged, hiszen már egy korábbi időpontban felvetődött az
interjú, de egy váratlan betegség miatt meghiúsult.
–– Köszönöm szépen, már jól vagyok, a gyors orvosi segítségnek köszönhetően fokozatosan erősödöm, és ismét terhelhetem
magam.
–– Hogyan kerültetek az erőműbe, mivel foglalkoztatok?
Gyuri: – Sógorom az erőműben dolgozott és vele beszélgettünk
a lehetőségekről. Akkor Budapesten 7 éve albérletben laktunk.
Mint fiatal házasoknak az erőmű adott reményt a lakáshoz jutásra.
1978. augusztus 1-jén felvettek a vegyészeti osztályra, vízlágyító
diszpécsernek. A pótvíz előkészítő üzembe helyezésekor rengeteg
feladat hárult ránk, többet voltunk az erőműben, mint odahaza,
de olyan csapat kovácsolódott össze, amellyel minden akadályt
legyőztünk, és munkánkat siker koronázta. A blokkok üzembe
helyezése után kialakult a szolgálatvezetői rendszer. Feladatom a
primer és szekunder köri víznormák figyelése, mindenféle vizes,
vegyszeres dolog ellenőrzése volt. Nagyon szép feladat volt, szerettem a munkámat. Mint szolgálatvezető 2005. december 30-án
fejeztem be a pályafutásomat, és mentem nyugdíjba.
Ági: – 1978. november 27-én a szállítási osztályra nyertem
felvételt mint adminisztrátor, majd teher és vasúti szállítási csoportvezető lettem. Akkoriban a szállítási osztály a személyi, teherszállítás és műhely csoportból állt, az ügyeletes gépkocsivezetők
a blokkok üzembe helyezése után kerültek alkalmazásra. Abban
az időben sokan megfordultak az osztályunkon, hiszen szinte
mindenki költözött, és a dolgozók kedvezményesen, 3 Ft/km-ért
vehették igénybe a teherautókat. Kollégáimtól egyedüli nőként a
reggeli kávé mellé kaptam az előző napi sztorikat, ami megalapozta az aznapi vidám hangulatot. Igen jó csapat volt, amelyet a
kölcsönös udvariasság és tiszteletadás jellemzett. Kollégáim közül
kiemelném Papp Gyulát, aki emberségből jelest kapott, akkor még
ismerték az önzetlen segítség fogalmát! Örülök, hogy a kollegája
lehettem, mindenkinek ilyen főnököt kívánok! Sajnos az egészségem romlása miatt 1997. június 13-án rokkantasítottak, és fájó
szívvel elhagytam a számomra a világ legjobb munkahelyét.
–– Hogyan telnek napjaitok?
Gyuri: – Társasházi közös képviselő tanfolyamot végeztem,
és mint nyugdíjas, ezt a feladatot végzem. Ennek során rengeteg
emberrel találkozom, beszélgetek, segítem megoldani a problémáikat. Ez a kisvárosi élet csodálatos, ismerik az embert, nagyon
szeretünk itt élni, gyökeret eresztettünk Pakson. Négy unokánk
van, a legnagyobb ipari tanuló, a két középső kosarazik, edzésre is
én hordom őket. Természetesen a meccsekre is eljárok.
Ági: – Amikor leszázalékoltak, összedőlt a világ, a nyüzsgő életnek vége lett. Lassan ismét talpra álltam, megtanultam a
patchworközést (foltvarrást), a szekszárdi és a paksi egyesület
tagja vagyok, rendszeresen veszek részt kiállításokon, alkotásaimmal kedveskedem családomnak, barátaimnak. Az alkotás öröme
előre viszi az embert, egy szép kézimunka gyönyörködtet, erőt ad
a következőhöz és a holnaphoz. Egy lány és három fiú unokánk
beragyogják napjainkat. Amikor nálunk vannak, szinte pezseg az
élet. Igyekszünk jó példát mutatni, hiszen a gyerek azt az erkölcsi
mintát viszi tovább, amit otthon kapott.
–– Milyen juttatásokat vesztek igénybe az erőmű részéről?
–– Rendszeresen Balatonfüreden ünnepeltük a házassági évfordulónkat. Gyuri nyugdíjazása után vettünk egy telket a Szelidi
tónál, építettünk egy kedves nyaralót, parkosítottunk, itt töltjük
a nyári időszakot az unokáinkkal. A következő juttatásokat a mai
napig élvezzük: kedvezményes internet, telefonszolgáltatás, nőnapkor, karácsonykor minden alkalommal ajándékot kapunk. A
kapocs megmaradt a nyugdíjasok és az atomerőmű között.
–– Köszönöm a beszélgetést. Örömmel tölt el, amikor ilyen
kiegyensúlyozott, életvidám emberekkel találkozom. Jó egészséget kívánok az egész családnak!

Vadai Zsuzsa

Germán Endrével a Tájékoztató és Látogatóközpont előtti szoborparkban beszélgettem, mivel esetenként bejár
az atomerőműbe, így ez a környezet igen alkalmasnak
tűnt egy kis disputára. A nyugdíjasainkkal készült interjúsorozatból kissé „kilóg” a mostani, mivel az interjúalany az erőműbe elsők között felvételt nyert dolgozók
egyike. Ráadásul a köztünk meglévő több éves közvetlen munkakapcsolatból adódóan találkozónk részben
közös visszaemlékezés is volt. Most a kezdeti időkről, s a
nyugdíjas évekről kérdezem egykori kollégámat.
–– Milyen iskolai végzettséggel és szakmai tapasztalattal kerültél az atomerőműbe?
–– 1970-ben végeztem a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem fizikus szakán, majd ugyanott 1974-ben
doktoráltam a maghasadás témaköréből. Mindeközben,
1976-ig, az MTA Izotóp Intézetében dolgoztam, a személyi
sugárvédelem területén. Innen léptem be ’76. szeptember
elsején az akkori Paksi Atomerőmű Vállalathoz. Ekkor már
tervezték az épülő atomerőmű környezetellenőrző rendszerét, amelynek majdani vezetését ajánlották fel. Elfogadtam,
és akkori döntésemet soha nem bántam meg, sőt… életre
szóló szakmát, munkát, világlátást, élményeket kaptam. A
felvételt a KFKI-ban kétéves, továbbá Novovoronyezsben
kétszer kéthónapos betanulás követte, megannyi emlékkel,
szakmai barátság kialakulásával. Azután 1982. elején átadták a paksi lakótelepen létesült Környezetellenőrző Laboratóriumot, év végén a környezetellenőrző állomáshálózatot
(mindkettő létrehozásában is aktívan részt vettem), s 7 fővel megkezdtük tevékenységünket.
–– Melyek voltak a legfontosabb feladataid az általad
betöltött munkakörökben?
–– Gyakorlatilag egy munkakörben, a környezetellenőrzés területén dolgoztam mindvégig, ide értve a sugárvédelmi osztály nukleáris környezetvédelmi üzemének
néhány évig tartó vezetését is. Szívügyem az erőmű szűkebb-tágabb környezetének sugárvédelmi ellenőrzése, azaz
a kibocsátott radioaktív izotópok környezeti koncentrációjának, illetve az általuk létrehozott sugárzási szintnek
a mérése volt. Természetesen feladataim közé tartozott a
laboratórium tevékenységének irányítása (jelentések készítése, a műszerpark és állomás rekonstrukciók, a hatósági
kapcsolattartás, akkreditációk végig vitele). Ha innen a meteorológiai toronyra nézek, oda is néhányszor felmásztam
Ahogy Budapesten a Ganz villamossági gyárból a muzeális
értékű épületeket megmentve kialakították a Millenáris Parkot, úgy Pécsett is ez történt
a világhírű Zsolnay-gyáregyüttessel, de ez talán még
szebben, tartalmasabban sikerült.
A több mint 11 milliárd
forintos beruházásnak köszönhetően megújult a porcelánmanufaktúra 5 hektáros területe és a rajta álló számos gyárépület. A terület több részre tagozódik:
A Míves negyed legfontosabb eleme a Zsolnay családdal és a történetével kapcsolatos kiállítás, valamint a
Gyugyi-gyűjtemény. Ezekhez kapcsolódik a felújított Zsolnay-mauzóleum, az Alkotó- és Inkubátorház, valamint a
Kézművész utca üzletsora.
Az Alkotó negyed ad helyet a kulturális intézményeknek,
a vendéglátóhelyeknek és a fesztiváloknak.
A Gyermek és Családi negyed központi elemei a Planetárium, a Pécsi Galéria komoly nemzetközi vendégtárlatokat
is fogadni képes új épülete, valamint a
megújult Bóbita Bábszínház.
Az Egyetemi negyedben a Pécsi Tudományegyetem több kara (pl. Művészeti Kar) és újonnan alakult tanszéke
kap helyet.
Tavaly már itt láthattuk az elsőként
átadott szecessziós épületben, a Sikors-

speciális mintavevőket kihelyezni; de említhetném a szellőzőkémények belsejében az építészeti felújítás-megerősítés
kapcsán végzett sugárvédelmi méréseket is. No és részt
vettem sok-sok szakmai programon (konferencia, előadás),
vagy akár nemzetközi terepi összeméréseken (a csernobili
katasztrófa helyszínén is jártunk).
–– Hogyan készültél a nyugdíjas éveidre?
–– 2006. végén, 60-ik évemben mentem nyugdíjba,
30 évet töltve egyazon munkakörben. Igazából sosem a
majdani nyugdíjas időszak foglalkoztatott, hanem, hogy
rendben, felkészített és felkészült kollégáknak adjam át a
stafétabotot. Ez, úgy érzem, sikerült is, amihez minden segítséget megkaptam vezetőimtől. Mára már gyakorlatilag
megtörtént a teljes generációváltás a laboratóriumban. A
nyugdíjba menetel után két évig egy külső cég foglalkoztatott az erőműben, illetve bedolgoztam a már megnyílt
Atomenergetikai Múzeumba, s mindez egyfajta levezetést
is jelentett.
–– Mivel telnek a mindennapjaid aktív nyugdíjasként?
–– Mindenképpen nyugalmasabb az aktív évekénél;
nincs hajtás, stressz, nagyjából jut idő mindenre. Szeretek
olvasni, sportolni, utazni, gazdasági, politikai, sportműsorokat nézni, csak hát sokszor szomorú, amit lát-hall az
ember. Mecseknádasdi házunkban évente, tavasz végén találkozunk volt nyugdíjas és ma is aktív kollégáimmal. Olykor benézek az erőműbe és a laboratóriumba is, továbbá az
erőmű nyugdíjasainak egyik képviselőjeként igyekszem a
nyugdíjasok érdekeinek hangot adni a megfelelő fórumokon. Szintén nyugdíjas feleségemmel csaknem minden évben sikerült egy-egy hetet Balatonfüreden vagy Sopronban
töltenünk.
–– Milyen tanácsokkal látnád el a most nyugdíjba vonulókat?
–– Talán azzal: amíg dolgoznak, tegyék azt szívvel-lélekkel, s készítsék fel jól az utódjaikat. Nyugdíjasként pedig
legyen első a család, és igyekezzenek minél sokrétűbb, teljes életet élni békességben, szeretetben, jó erőben és egész
ségben. BR

Ajánljuk hazánk tájait

Pécs – Zsolnay Kulturális Negyed
ki-házban az Amerikából hazakerült Gyugyi-gyűjteményt.
A legújabb szenzációt a gyár korai korszakát bemutató Rózsaszín Zsolnay Kiállítást és a Látványmanufaktúrát március 12-én nyitotta meg ingyenes tárlatvezetés keretében Páva
Zsolt polgármester. Mint ahogyan március 15-én koraeste az
m1 TV-ben vetített „A föld szeretője” c. életrajzi film végigkövette, hogyan alakította át Zsolnay Vilmos (1828-1900)
kereskedő a lukafai agyagedény műhelyt világhírű egyedi
porcelángyárrá. Fiatal korában festő szeretett volna lenni,
de családja hasznosabb foglalatosságra szorította. Miközben
beleszeretett a fazekasságba, folyamatos önképzéssel és kutatással megfejtette az elfelejtett gubbiói váza titkát, mázat
fejlesztett ki, mely nemcsak egyedülállóan szép, de ólommentessége miatt tároló, főzőedénynek is alkalmas anyag.
A legenda valósághányadát most nyomon követhetjük az
eredeti helyszínen.
Érdemes megtekinteni Pécs központjában, a főtérről nyíló „múzeumok utcájában” (Káptalan u. 2.) a Reneszánsz Kőtár és Amerigo Tot Múzeum társaságában található a Zsolnay Kerámia Kiállítást.
gyulai
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Horgászközgyűlés után

vezetőségi tagok, Cseh Attila titkár és Antal Lajos
elnök alkotja az új vezetőséget. A fegyelmi bizottság elnöke továbbra is Neidert Imre maradt. A leköszönő tagoknak megköszönve az egyesület érdekében végzett munkájukat, elismerésül Nagy
László „Tolna megye horgászsportjáért” arany,
míg Kecskeméti Gyula ezüst fokozatú díjazásban
részesült.
–– Az ismételt elnökké választása a közösség
elismerését jelenti. Ön ezt miként értékeli?
–– A jövő, illetve a gazdasági hatások új kihívások elé állítják az egyesületet, a meglévő szinten
tartás a fő cél, biztosítva a tórendszerre kilátogató, itt horgászó emberek kulturált környezetben
történő szórakozását, kikapcsolódását. Ehhez a
2011-ben betelepített 467 q-nyi hallal, közte 59
db kapitális méretű (65cm hosszú, 9kg feletti
ponty) által a fogási lehetőség biztosított.
Személy szerint nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy immár 4. ciklusra kaptam bizalmat a
tagságtól az elnöki funkcióra, úgy érzem, ezzel elismerik az eltelt 15 év munkáját. Választott tisztségről s nem kinevezésről lévén szó, mindig óriási kihívásnak tartom, hogy a több mint 700 fős
egyesületi tagság bizalmát elnyerjem. Az eredmények természetesen csak jól működő csapatmunkával érhetőek el, ami az új vezetőség által
továbbra is biztosítottnak látszik. Emellett külön
köszönet illeti a cégvezetést az általa nyújtott támogatásért, amely az erőmű környezetvédelmi
politikájának szerves részeként segíti egyesületünk munkáját.LAnna

oldalfalainak műanyagról fémszerkezetre történő cseréje. Az 5-ös számú tavon megépült a
halbeeresztő rámpa. Megtörtént a tűzrakóhely
melletti asztal és pad kijavítása, illetve végleges,
tájba illő épülettel való lefedése, az illemhelyek
fából kőépületre történő cseréje. Elkészült a beíróépület térkőlapozása, tetejének átalakítása,
az előtte lévő terület, valamint a Kondor tó hídja
fel és levezető szakaszának térkőlapozása, illetőleg ugyanezen a helyen új hirdetőtáblák kerültek
kihelyezésre, és a szeméttárolót is elkerítettük. A
Kondor tó nagyhídján lévő vaskorlátot fakorlátra
cseréltük. A kialakított sátorhely bejárati része, a
nyári sütögető előtti, valamint a szaletli alatti rész
térkőlapos burkolatot kapott. Kísérleti jelleggel,
a közlekedő utak rendbetétele kapcsán új réteggel került lefedésre a Kondor hídtól a dozimetriai állomásig terjedő
útszakasz. A három időszak alatt
olyan versenycsapatot hoztunk
létre, mely sikert sikerre halmozott,
világbajnoki, országos és megyei
bajnoki címeket elérve. Az utánpótlást bitósítandó, egyesületünk
hathatós támogatásával működik
a horgászszakkör a paksi II. Rákóczi
Ferenc, valamint a Dunaszentgyörgyi általános iskolában, melynek
kapcsán rendszeressé tettük a nyári horgásztáborokat.
–– Milyen személyi változások
nő választás során a vezetőség szinte változatlan
összetételben kapott újabb öt évre szóló megbí- történtek a vezetőségben?
–– Mivel az elvégzendő nagy bezást. Megalkottuk a „Stabilitás megőrzése mellett
a versenyképesség fokozása” című hosszú távú ruházások, átalakítások megvalósulprogramot, melynek kapcsán az elmúlt évektől tak, a vezetőség létszáma 9-ről 7 főre
eltérően nagyarányú ragadozó hal, valamint új csökkent, a közgyűlés határozata
halfajok kihelyezése valósult meg, így compó szerint. Nem vállalta a további vezeés lénai tok. Elkészült a 3-as nevelőtó és a 4-es tőségbeli munkát Kecskeméti Gyula
számú horgásztó közötti töltés megerősítése, az alelnök, Kákai Mónika pénzügyi ügyitt lévő kerítés cseréje, a partszakasz füvesítése, intéző, Kiss István és Kucserka József
több mint 800 m hosszban. Kivitelezésre került a vezetőségi tag, valamint Nagy László
nevelőgazdaság, és azon belül is a 7-es számú tó felügyelő bizottsági elnök. Helyettük
világítása, a takarmánytárolóban új villamos el- Gerzsei Zoltán alelnököt és SzentkiÁprilis 21-én az Atomfitt centrumban találkoztak a
osztó kialakítása, a nagy világítóoszlop felállítása, rályi Lászlóné pénzügyi ügyintézőt
valamikori Erbe szállítási osztály dolgozói. Haaz Tihaforgatható reflektorral történő ellátása. Megva- választotta meg a közgyűlés, így az
mér főszervező elmondta, hogy 2005 óta minden évlósult a takarmánytároló épület (volt kacsatelep) ismételten bizalmat kapott Nagy I.
ben, ugyanebben az időpontban találkoznak az egyalapzatának megemelése, majd ezt követően az László, Pettesch Ádám, Rácz István
kor egy munkahelyen, az atomerőmű építkezésén
szállítással foglalkozó dolgozók. Összegyűlnek annak
ellenére, hogy az évek során szétszóródtak az országban és messze kerültek egykori paksi munkahelyükriában, neves zsűri gárda színe előtt mérhetik össze tehetsétől és egymástól. Közel hatvanan voltak, mindenki
güket. A nyitó ünnepséget követően a várost szinte elárasztják
frissen és fiatalosan érkezett, mintha senkin sem fogaz ifjak, egyedi és lüktető pezsgést adva így
tak volna az évek. Emlékeztek a régi időkre, igaz, volt,
a város egészének. Rögtönzött koncertek,
akinek újból be kellett mutatkoznia, hogy a nevek is
kiselőadások, bohózatok tarkítják ilyenkor a
előjöjjenek. Sajnos néhányan már nem tudtak jelen
város sétáló utcáit és mindennapjait. Három
lenni, ezekről a munkatársakról is megemlékeztek. A
napra több száz diák költözik a városba.
jó hangulatban eltöltött órák gyorsan elszaladtak. A
Országjáró utunkat a Balaton-parti fekvésű, a Zalai-dombság
Keszthely kedvező fekvése és vízközelsége
finom ételeket (friss hurka, kolbász) a két főszakács,
és Keszthelyi-hegység ékes bölcsőjében, a gazdag történelmi miatt már az őskortól lakott vidék volt, ahol előbb a rómaiWenhardt János és Haaz Tihamér készítette. Az as�múlttal és lendületes programokkal rendelkező Keszthelyen ak, majd a hunok, de más népek is egyaránt megfordultak.
szonyok finom süteményeket sütöttek.
folytatjuk.
A város nevezetességei között szerepel a lenyűgöző látványú
Az egykori munkatársak összetartásáról sokan
A magyar kultúra városaként is emlegetett Keszthely ér- jellegzetesen barokk kastély, amely a Festetics-család birtokápéldát vehetnek.
tékei közt szerepel a közel 200 éves hagyományokkal rendel- ban állt. Termeiben és épületrészeiben különféle állandó és

Wollner Pál
kező, a Dunántúl középiskoláit megmozgató, 2 évente április időszakos kiállítások kaptak helyet.
lálása, majd a közösségi épület, a büfé, valamint
a halpucolót is magában foglaló szociális épület
szennyvízének rákötése az erőmű szennyvíztelepére. Az őrzésvédelmi feladatok elősegítésére
sor került a Duna-parti kerítésrész világítással és
villamos tokozottakkal való ellátására. A rendezvények kulturált kiszolgálására térvilágítással és
vízvételezési lehetőséggel ellátott sátorhelyet
alakítottunk ki. Befejeződött a hátralévő kerítésszakasz megépítése, ezáltal a tórendszer körbekerítése. Rendszeressé vált a horgászkiállításra
való látogatás, valamint a horgászbál megrendezése. Elkészült az egyesületet bemutató prospektus, magyar, angol és német nyelven, legyártattuk és forgalmazzuk az egyesületi hovatartozást
szimbolizáló relikviákat. A jubileumi évben törté-

Az Erbe szállítási
osztályának találkozója

Ajánljuk hazánk tájait

 A múzsák városa – Keszthely

környékén megrendezésre kerülő keszthelyi Helikoni Ünnepségek. Az ünnepséget gróf Festetics György hívta életre,
akinek szívügye
volt a magyar
kultúra.
Néhány emberöltő
alatt
méltán nőtte ki
magát Keszthely
helikoni hellyé,
azaz a múzsák
lakhelyévé, ahol
fiatal középiskolások 18 kategó-

Érdemes sétát tennünk a kastély parkjában, a tarka virágok színei és a könnyed madárcsicsergés közepette. Nem
kell sokat hallgatóznunk, míg egy
vidám rigó dalba kezd, mintegy
megénekelve Berzsenyi sorait: ,,Itt,
a kék Balaton partja virányain/ Hol
minden mosolyog, mint az aranyvilág/ Hol dús búzakalász rengedez
a mezőn…” És egyszeriben mintha
mindig is ismertük volna a környék
százéves házait és utcáit, klasszikus
épületeit, dús lombú fáit, tarka mezőit. Joggal érezzük mindezt, hiszen
a Balaton partján járunk.

Utunk során érdemes megtekintenünk a Windischgratz- trófeagyűjteményt, a Fő tértől nem messze található
Majormúzeumot és Balaton múzeumot is, amely a balatoni
növény- és élővilágot, valamint a Balaton környékének történetét mutatja be a nagyközönség számára. Ajánlott látnivaló
még a városközpontban található Babamúzeum és Marcipán
Múzeum is.
,,…Itt leltek gyönyörű thessali berkeket…” – megannyi
látnivaló és újdonság után újra idézve Berzsenyi sorait rövid
időre így akasszuk helyére túrabakancsunkat.

Lehmann Katalin

fotó: Wollner Pál

Március 18-án tartotta éves közgyűlését a Paksi Atomerőmű Horgászegyesület. Az esemény
különlegessége, hogy egyben vezetőségválasztás is történt, mivel az előző ciklusidény
véget ért. Ezzel, valamint az egyesület eredményeivel, jövőbeli terveikkel kapcsolatosan kérdeztük Antal Lajost, az egyesület újraválasztott
elnökét.
–– Mint az egyesület ismét megválasztott,
régi-új elnöke, aki az elmúlt időszakokban is
az egyesület élén állt, milyen változásokról tud
beszámolni?
–– Az egyesület leköszönt vezetését, néhány
személycserétől eltekintve, 1997-ben választották meg. Az első ötéves periódusban sikerült
felújítani, korszerűsíteni a halnevelő gazdaságot,
átalakítás után üzembe helyezni a vendégszállást
is magában foglaló közösségi épületet, befejezni
a vízpart és környezete megfelelő kialakítását,
elkezdeni a horgásztó-rendszer
körülkerítését, és nem utolsó sorban növelni a horgásztavakba kihelyezett halak fajtaválasztékát,
súlyának arányát. Kialakítottuk
a versenypályát, valamint létrehoztunk egy ütőképes, fiatalokból
álló versenycsapatot. Az egyesületi
élet erősítése érdekében évenkénti
rendszerességgel családi napot és
maratoni horgászversenyt rendeztünk.
A vezetőség 2002-ben újabb
öt évre kapott bizalmat az egyesületi tagságtól. Ekkor kidolgoztunk egy négyéves
programot, amely az ország európai uniós tagságára alapozva legfontosabb célként a tórendszer környezetbarát jellegének fenntartását és a
minőségi haltermelést fogalmazta meg. Ennek
szellemében került sor a hidak, esőbeállók, szeméttárolók cseréjére, megfelelő számú illemhely
kihelyezésére, fedett szabadtéri kerthelyiség, valamint egy szociális blokk megépítésére. Külön
vízminőség ellenőrző monitoring rendszert vezettünk be a BME szakembereinek bevonásával.
Sikerült az egyesületi tagok 1 főre jutó átlagfogását az 1997-es 37 kg-ról folyamatosan 50 kg fölé
emelni. Megvalósult a számítógépes jegykiváltás,
valamint napijegy értékesítés. Megépült a tavakhoz vezető út és a 120 férőhelyes parkoló. Kivitelezésre került a tórendszer hideg vizes betáp-

24

Kecskeméti Dávidnak hívnak, Szekszárdon születtem 2012. március 23-án
21 órakor, 3640 grammal és 55 centiméterrel. A családba második fiúgyermekként érkeztem. Jó étvágyam van,
és este szépen elmegyek aludni, de
nappal sokat szeretek ébren lenni.
Mostanában kicsit hasfájós vagyok, de
szüleim bíznak abban, hogy hamarosan kinövöm ezt
a rossz szokásomat. Édesapám, Kecskeméti József, a
biztonsági igazgatóság anyagvizsgálati osztályán a
főberendezés vizsgálati csoportban dolgozik, anyagvizsgálóként. Édesanyám, Tombi Mónika, jelenleg
otthon van velem és Ákos nevű bátyámmal.
Lozsi Zalán vagyok, a pécsi kórházban
születtem 2012. március 15-én. Súlyom
ekkor 3370 gramm volt, a magasságom
49 centiméter. Születésem óta sokat
eszem és alszom, bár az alvás időpontját nem mindig sikerül összehangolni
a szüleim kívánságával. Biztosan jó
baba vagyok, mert mindenki nagyon
szeret: anya, apa és a bátyám is. A bátyám két és fél
éves, jelenleg bölcsődés, de rövidesen már óvodába fog járni. Apa, Lozsi Gábor, reggelente elmegy a
munkahelyére, az üzemviteli igazgatóság vegyészeti technológiai osztályára, ahol üzemvezető. Anya,
Lozsiné Tóth Tímea, az MVMI Informatika Zrt.-nél
dolgozik, mint gazdasági elemző, bár mióta megszülettem egész nap velem van.
Rikli Balázsnak hívnak, 2012. március 18-án születtem Szekszárdon.
Születéskori súlyom 3180 gramm, magasságom 56 centiméter volt. Van egy
testvérem, Barnus, aki már három és
fél éves, és nagyon várta a születésemet. Jó étvágyú, nyugodt, mosolygós
baba vagyok, a szüleim szerint nagyon
hasonlítok a bátyámra. Apukám diagnosztikai technikusként dolgozik a műszaki igazgatóságon, az mfo
diagnosztikai csoportjában, anyukám, Rikliné Reich
Erika, az erőmű műszaki könyvtárában könyvtári
szakértő, az Erbe munkavállalójaként.
Nevem Szabó Panni, a szekszárdi kórházban láttam meg a napvilágot 2012.
március 31-én. Amikor megszülettem
3710 gramm volt a súlyom és 59 centiméter a magasságom. Sokat eszem,
alszom, és nagyon csendes, jó kisbaba
vagyok. Szüleim nagyon örülnek, hogy
a születésemtől eltelt idő óta több mint
egy kilót híztam. Három testvérem van, a második
lány vagyok a családban, és van két bátyám is. A testvéreim nagyon büszkék rám! Édesapám Szabó Károly, aki turbina gépészként dolgozik az üzemviteli
igazgatóság turbina osztályán, édesanyám tanárnő,
de most főállású anyuka.
Ulrichshoffer Lili vagyok, a pécsi klinikán születtem 2012. március 18-án,
3460 grammal és 50 centiméterrel. A
nagy nap óta én lettem a család kis
kedvence. Nagyon élvezem, amikor a
szüleim vagy a nagyszüleim karjaiban
pihenhetek. Jó az étvágyam, szépen
gyarapszom. Szeretem, ha fürdetnek,
vagy ha nagyokat sétálnak velem a friss levegőn.
Apukám, Ulrichshoffer Barna, főgépész az üzemviteli igazgatóság turbina osztályán, anyukám pedig
tanárnő a paksi katolikus iskolában.
LILI

Kellemes meglepetésre bejutott a fináléba az Atomerőmű
SE férfi kosárlabda-csapata a
húsvétkor megrendezett Magyar Kupa négyes döntőjében.
Együttesünk
elődöntős
ellenfele az Albacomp volt,
melyet néhány nappal korábban bajnokin már sikerült
legyőzni. Ezúttal is a mieink
örülhettek, ám április 8-án
egészen más forgatókönyv
érvényesült, mint a március 31-i paksi összecsapáson.
Szolnokon repülőrajtot vett az
ASE, előnyét gyorsan tíz pont fölé tornázta, s azt egészen
a 3. negyed végéig meg is tudta tartani. A Vojvoda, L.
Williams, Frost és Kámán húzta paksiak eredményesen
verték vissza az Alba felzárkózási kísérleteit, ám a hajrában az addig is remeklő El-Amin két hárompontos kosarával a fehérváriak 81-80-ra – a meccsen először – vezettek. Paksi időkérés után a hátralévő hét másodpercet
arra kellett használniuk a piros-kékeknek, hogy dobás
közbeni szabálytalanságot ítéljenek a Fejér megyeiek ellen. Így is történt, L. Williams pedig a megítélt három
büntetőből az első kettőt bedobta. A harmadikat szándékosan, az idővel is játszva hagyta ki, az Albacomp már
nem tudott indulni.
A kupadöntőben a házigazda Szolnoki Olaj várt a mieinkre. A finálét nagyon jól kezdte a vendéglátó (11-0),
ám a paksi csapat nem omlott össze, sőt egy nagyszerű,
24-8-as etappal ötpontos előnybe került. Az Olaj – elsősorban Trotter révén – nem hagyta elhúzni a látogatót, a
nagyszünetre ki is egyenlített (43-43).
A 3. negyed egyértelműen a Szolnoké volt, miközben
(vagy éppen azért, mert) a paksiak egyre többet egyé-

fotó: Molnár Gyula

Nevem Horváth Barna, a szekszárdi
kórház szülészeti osztályán jöttem világra 2012. április 11-én. Születésemkor a súlyom 3340 gramm volt, és 53
centiméter hosszú voltam. Nyugodt,
kiegyensúlyozott, jól evő kisbaba vagyok, aki szinte az egész napot átalus�sza. Apa, Horváth Gábor, a karbantartási igazgatóság turbina- és forgógép-karbantartó
osztályon nukleáris karbantartó lakatos. Anya, Horváth Katalin, a születésem előtt a szekszárdi kórház
szemészeti osztályán ambuláns nővérként dolgozott.

Húsvéti kupaezüst Szolnokról

nieskedtek. Az improvizáció sok hibát eredményezett
paksi oldalon, az Olaj pedig élt a felkínált lehetőséggel
(67-52). Kimaradt büntetők is csökkentették ekkor az
ASE esélyeit, ám a Duna-parti legények nagyot küzdve megint csak felzárkóztak (75-72). Az utolsó három
percben aztán néhány vitatható, az ASE-t sújtó ítélet is
kellett hozzá, hogy a Szolnok magabiztossá tegye győzelmét, megszerezve fennállása negyedik kupaaranyát.
Az ASE tehát ezüstérmet nyert, mely az erőviszonyok
ismeretében igen szép eredménynek számít, s jó alapot nyújtott az egy héttel később kezdődő rájátszáshoz.
Együttesünknek pályahátrányból kellett nekifutnia a
Körmend elleni negyeddöntőnek. Körtélyesi csípőfájdalommal vállalta a játékot, L. Williams térde viszont
még ennyire sem jött rendbe. A gárda azonban remekül küzdve – öten is tíz pont felett dobtak –, végül csak
hosszabbításban hajtott fejet a teljes csapattal kiálló hazaiak előtt (105-101).
A három sikerig tartó párharc győztese a Falco–Sopron csata továbbjutójával játszik a fináléba kerülésért.

Vöröss Endre

Fontos pontok az MVM Paks
neve mellett
A megszerezhető 12 pontból 10-et begyűjtött az MVM
Paks OTP Bank Ligában szereplő labdarúgó csapata. Ennek köszönhetően két pozíciót feljebb lépett. A jelenleg
hatodik zöld-fehér alakulat két idegenbeli bravúrt is elért.
Diósgyőrben és Pécsett diadalmaskodni ebben a szezonban csak keveseknek sikerült, de Hrepka Ádám és társai
megmutatták, a zöld-fehérekkel a 2011-2012-es szezon
végéhez közeledve továbbra is számolni kell. „Boldogok
vagyunk, remek csapatmunka volt. Több gólt is rúghattam volna, de én örülök a mostani duplának. Ellenfelünknek is voltak lehetőségei, végig nyílt volt a meccs,
melyből most mi jöttünk ki jobban.” – értékelt a Pécsett
két találatot jegyző Hrepka Ádám. A Debrecen elleni hazai döntetlenje, valamint a Budapesti Honvéd legyőzése
kellő önbizalommal kell, hogy felvértezze a gárdát a záró
játéknapok előtt. „A kaputól 30 méterre eljutottunk, addig felépítettük támadásainkat, ott azonban elakadtunk.
A jól záró védők közé nem tudtunk bejutni és két buta
gólt kaptunk.” – mondta el a találkozó után Supka Attila,
a Budapest Honvéd vezetőedzője. „Megvolt a kezdeményezőkészség, illetve tudtunk váratlant húzni, ezért csak
gratulálni tudok játékosaimnak. Bár az utóbbi időben jól
teljesítünk, de a végjátékokba több pontatlanság csúszik,
ezért nem tudunk nagyobb arányban nyerni, de a siker a
legfontosabb.” – összegzett Kis Károly a lefújást követően.
A Haladás és a Zalaegerszeg otthonában vizitál még Kis
Károly legénysége, a Vasast és a Ferencvárost a Fehérvári
úton fogadja. Optimista jóslatok alapján a negyedik hely
sem elérhetetlen, ami újra Európa Liga selejtezőt érhet. A
csapat egyértelműen felszálló ágban van, míg a riválisok,
így a Honvéd és a Kecskemét egyszer-egyszer megbotlik,
s emiatt lehet még előrébb lépni. Ha mutatott játék továbbra is eredménnyel párosul, ismét szép tavasza lehet
az MVM Paks labdarúgó csapatának és szimpatizánsainak.

Faller Gábor

Az ASE
sakkozói

Az Atomerőmű Sportegyesület sakkozói
magabiztos játékkal győzték le az éllovas Haladás VSE csapatát az NB I. Szabó
László csoportjának 9. fordulójában. Az
eredmény: ASE Paks 8,5 – 3,5 Haladás
VSE.
MGY

fotó: Molnár Gyula

Babahírek

2012. május

