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Hamvas István beszédében kiemelte annak
fontosságát, hogy minél többen ismerkedjenek meg a nukleáris energetikával. Mint mondta, a felújított épületben berendezett kiállítás
komplexitása „megfelelő módon reprezentálja
az atomenergetika hazai alkalmazásának elterjedését, valamint segíti a hazai ismeretterjesztést”.

táshoz, az atomenergetika hasznosságának és
fontosságának ismertté tételéhez.”
Tóth Ferenc a múzeum jelentőségét megyei
tekintetből emelte ki, mely szerint az Atomenergetikai Múzeum sok látogatót vonz majd
a régióba.
A múzeum története 1992-ben kezdődött
az atomerőmű építésével és üzemeltetésével
kapcsolatos emlékek gyűjtésével,
majd 1995-ben elhatározás született
az üzemtörténeti gyűjtemény múzeumi rangra emeléséről. 1999-ben
múzeumi működési engedélyt kapott az atomerőmű Tájékoztató és
Látogatóközpontjában elhelyezett
üzemtörténeti gyűjtemény. A működési engedély ekkor még az atomerőmű 30 km-es körzetére biztosította a
gyűjtőköri tevékenységet. Egy nagyobb tárolási lehetőséget biztosító
raktár átalakításával lehetőség nyílt a
gyűjtőköri bővítésre. 2010. december
9-én aláírásra került az Atomenergetikai Múzeum, mint országos szakmúzeum
működési engedélye. A múzeumba elsőként
az atomerőmű nyugdíjasai (közel ezren) látogattak el 2011. szeptember 2-án, és örömmel
szemlélték mindazon berendezéseket, szerszámokat, melyekkel egykor munkásnapjaikat töltötték.
A múzeum hazánk atomfizikával, energetikával kapcsolatos, muzeális értékű, ipartörténeti ritkaságnak számító tárgyait, emlékeit
gyűjtötte össze az ország egyetlen atomerőművének hajdani berendezései, eszközei mellett.
Különleges a paksi Atomenergetikai Múzeum a
tekintetben is, hogy nemcsak gyűjt, őriz és bemutat, hanem lehetőséget ad kutatásra, tanulmányok végzésére.
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A 2012. március 7-i nap jelentős eseménnyel
írta be magát úgy a paksi atomerőmű, mint a
hazai atomenergia történetébe. Ekkor adták
át a Paksi Atomerőmű Zrt. (PA Zrt.) által létrehozott Atomenergetikai Múzeumot.
Három évtizede duruzsol az atomerőmű első
blokkja, majd kisebb időeltolódásokkal belépett a villamosenergia-termelésbe a másik
három is. Három évtized, közel egy
emberöltőnyi idő, amely alatt hazánk
villamosenergia-ellátása biztos alapokon nyugszik. Ez a technika – az
atomtechnika – a XX. század vívmánya, amelyről a XXI. században sem
mondhatunk le. Ám nem csak a villamos energiáról van itt szó, hiszen az
atomerőmű építése szinte egy újabb
ipari forradalommal ért fel hazánkban. Mára ez a technikai és technológiai fejlődési pálya megérett arra,
hogy a múltjára vonatkozó emlékeket összegyűjtsük, az utókor számára
megőrizzük. Ezt a feladatot vállalta
fel a paksi atomerőmű azzal, hogy létrehozta az
Atomenergetikai Múzeumot.
A múzeum megnyitására 2012. március 7-én
került sor, népes vendégsereg jelenlétében. Az
ünnepség a paksi művészeti iskola növendékeinek zenei műsorával kezdődött, majd Hamvas
István, a PA Zrt. vezérigazgatójának köszöntője után Pálinkás József, a Magyar Tudományos
Akadémia elnöke mondott megnyitó beszédet.
Ezt követően Pálinkás József és Hamvas István
átvágták a nemzeti színű szalagot, majd Mittler
István, a PA Zrt. kommunikációs igazgatója invitálta a vendégeket a közel 2000 m2-es kiállítótér
bejárására. A kiállítás megtekintését követően
Tóth Ferenc kormánymegbízott, országgyűlési
képviselő, a Tolna Megyei Kormányhivatal vezetője szólt a múzeum jelentőségéről.

Pálinkás József méltatta az atomerőmű törekvéseit a nukleáris energetikát érintő ismeretterjesztés tekintetében, és bizakodását fejezte
ki, hogy „az újonnan megnyitott Atomenergetikai Múzeum hozzájárul a széleskörű és tudományos alapokon nyugvó közérdekű tájékozta-

Baji Csaba, a PA Zrt. Igazgatóságának elnöke, az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója
(az atomerőmű akkori vezérigazgatója)
üzenetében megfogalmazta: „Számomra
nagy öröm ez a nap, mert az ipartörténeti és egyben kultúrtörténeti jelentőségén
túl egy tíz évvel ezelőtti emléket is előhív, ugyanis 2002-ben sikerült az akkori
Üzemtörténeti Gyűjtemény részére egy
megfelelő helyiséget biztosítani.”

A WANO partneri vizsgálatról
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Nemzetközi szakembergárda közreműködésével WANO-partneri vizsgálat zajlott le a Paksi Atomerőmű
Zrt.-nél, 2012. február 20. és március
2. között.

A WANO (Atomerőműveket Üzemeltetők Világszövetsége) a tagerőművekben, így a Paksi Atomerőmű Zrt.-nél is
rendszeres időközönként vizsgálatokat

folytat le. A WANO-partneri vizsgálat
programjának célja, hogy a tagerőműveknek lehetőségük legyen a saját tevékenységüket összehasonlítani a legjobb
nemzetközi tapasztalatokkal egy külső,
nemzetközi szakemberekből álló
vizsgálócsoport
által végzett alapos
és objektív vizsgálat során.
Az idei paksi
WANO-vizsgálat
február 20-án az
atomerőmű Tájékoztató és Látogatóközpontjában
rendezett hivatalos megnyitóval
kezdődött. A rendezvényen Zbynek Grunda teamvezető (a Cseh Villamos Művek nemzetközi
kapcsolatokért felelős igazgatója) és
Hamvas István, a Paksi Atomerőmű

Zrt. vezérigazgatója köszöntötte a megjelenteket.
Hamvas István vezérigazgató hangsúlyozta az atomerőmű munkatársainak
a biztonság iránti elkötelezettségét, és
említést tett a műszaki átalakításokról,
amelyekkel tovább javították a biztonság
szintjét. Rámutatott arra, hogy kerülni kell az elbizakodottságot, és továbbra
is nagy figyelemmel kell végezni minden munkát. Az atomerőműben már a
WANO-vizsgálat megkezdése előtt végeztek előkészületeket, úgynevezett önellenőrzést. Beszédében Hamvas István
hangsúlyozta, hogy a mostani vizsgálat
visszajelzéssel szolgál az erőmű eddigi tevékenységeire, arra, hogy hol kell
esetleg fejlesztéseket, javításokat kezdeményezni. A WANO szakembereit biztosította az erőmű teljes személyzetének
rendelkezésre állásáról és közreműködéséről a vizsgálat eredményes végrehajtása érdekében.
folytatás a 3. oldalon
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Múzeum az atomenergetikáért

Március 15-re
emlékezünk
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc
emlékének és hagyományának a magyar
nemzeti történeti tudatban való továbbélése
kuriózumnak számít a magyar nemzeti ünnepek között. Előtte is, utána is nagyon sok
jelentős fordulópont volt a magyar történelemben, mégis ez tekinthető az egyik legjelentősebb nemzeti ünnepünknek, hiszen
1848-1849 emléke 164 éve folyamatosan él a
magyar társadalom legszélesebb rétegeinek
történeti tudatában, sokkal inkább, mint a
nemzeti történelem bármely más eseményének emléke. Sőt, az ezt követő történelmi
korszakok minden jelentősebb eseményekor
a 48-as forradalom vívmányait, eredményeit
tekintették hivatkozási, történelmi alapnak.
Március 15. állami ünnepeink közé tartozik,
és ezt a napot mint a forradalom kezdetét ünnepeljük. Azonban nem mindig erről a napról emlékeztek meg elődeink. A dualizmus
idején április 11-én tartották az ünnepi megemlékezést, ezen a napon írta alá az uralkodó
az úgynevezett áprilisi törvényeket, amelyek
megfogalmazták Magyarország államformáját és új alkotmányát, s létrejött Magyarország
első független, parlamentnek felelős koalíciós
kormánya (az akkori politikai paletta minden
árnyalata helyet kapott benne, Kossuth Lajostól kezdve gróf Eszterházy Pállal bezárólag).
Később pedig ezek a törvények visszaköszöntek a kiegyezési törvényben, amely alapot
adott az új, polgári Magyarország működésének. Ebben a két törvényben szépen nyomon
követhető a XIX. századi modern eszmeáramlatok két legfontosabbika, a nacionalizmus és a liberalizmus. Ugyanilyen fontos korszaknak tekinthetjük az 1830 és 1848 közötti
reformkort, amikor is törvényes keretek között, az úgynevezett reformországgyűléseken
megfogalmazták azokat az emberi és polgári
jogokat, amelyek 1848-ban a 12 pont követelései között szerepeltek. Március 15-én nem
csak az aznapi, nagyon fontos eseményeket
ünnepeljük tehát, hanem egy kicsit hosszabb
eseménysorról emlékezünk meg.
A március 15-i pesti és budai események
jelentősége tulajdonképpen abban áll, hogy
lökést adott a Pozsonyban ülésező országgyűlés kissé bizonytalankodó nemesi küldötteinek és a Bécsben zajló eseményeknek azzal,
hogy előbb a pesti Városháza képviselőivel,
majd a budai Helytartótanáccsal elfogadtatták a 12 pontban szereplő követeléseiket. Ami
pedig talán a legfontosabb, hogy nem emlékeznünk kell ezekben a napokban, hanem
Ünnepelni, nagybetűvel, hiszen „vértelen forradalom” zajlott Pesten, áldozatok nélkül.
	
Szabó Péter
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A Paksi Atomerőmű Zrt. 2012. február 23-án 13. alkalommal rendezte meg a Szállítói napot. A program első részében Hamvas István vezérigazgató és Pekárik Géza műszaki
igazgató átadta a „Kiemelt Szállító” díjat a VEIKI Energia+
Kft. vezetőinek. A cég méltatását Halász János logisztikai
főosztályvezetőtől hallhatták a jelenlévők, melyben röviden összefoglalta a díjazott paksi atomerőműben végzett
tevékenységét.
A VEIKI Energia+ Kft. 2001. óta magas színvonalon és
megbízható minőségben, határidőre teljesíti feladatait. Kiemelkedik szakmai hozzáértésével, megbízhatóságával, a
paksi blokkok üzemidő-hosszabbítása kapcsán tapasztalható
elkötelezettségével.
A VEIKI Energia+ Kft. ügyvezető igazgatója, dr. Osztheimer Márton köszönetét fejezte ki a számukra hasznosnak és
megtisztelőnek tartott díjért, az elismerő szavakért. Elmondta, hogy cégük nehézségeken ment át az elmúlt időszakban,
ez azonban az összefogást erősítette, s megőrizték annak a
szellemi műhelynek a színvonalát, ahol az elmúlt évtizedekben dolgoztak. Ők nemcsak a paksi atomerőműben, hanem
az iparágban is jelen vannak, ez növeli a hatékonyságukat. Az
atomerőműben végzett tevékenység szellemi vezetője és ös�szefogója Jánosiné Bíró Ágnes volt – tette hozzá.

Vendégeink
voltak
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Ezután az igazgatósági beszámolók következtek.
Zsoldos Ferenc karbantartási igazgató értékelte a 2011es évet a főjavítási eredmények és az elvégzett munka
tükrében. Majd ismertette a karbantartási terület idei
évi célkitűzéseit, a főjavítási terv főbb ütemtervét, és
a működési hatékonyság javítására irányuló törekvésről is szólt. Cziczer János üzemviteli igazgató a 2011.
évi termelési eredmények bemutatásával kezdte előadását, amelyből kitűnt, hogy az elmúlt év volt a paksi
atomerőmű történetének második legjobb eredmén�nyel záró éve. Beszélt a munkavégzés során előforduló
problémákról és tapasztalatokról, amelyek elsősorban
a munkaterületi rendet, a terület átadás-átvételt, a munkafegyelmet és a munkaeszközök használatát érintették. Volent
Gábor biztonsági igazgató a jogszabályi változásokra hívta
fel a figyelmet. A munka- és tűzvédelmi szabályok is szigorodtak a bírságolási rendszer tekintetében. A munkára képes
állapot belső szabályozása is változott, ez a PA Zrt. és a szállító cégek munkavállalóit egyaránt érinti. Miután rámutatott a
munkavégzés során tapasztalt nem-megfelelőségekre (pl. tárolási problémák, védőeszközök nem megfelelő használata),
felhívta a figyelmet arra, hogy az atomerőműben a nukleáris
biztonság a fő szempont, s ezt mindenkinek szem előtt kell
tartania a munkavégzés során.
Halász János logisztikai főosztályvezető a 2011. év beszerzési adatait mutatta be, kitérve a megkötött szerződések
eloszlására, a szállítók által végzett teljesítésekre, a szállítók
számának alakulására. Beszélt a területi rendre vonatkozó
előírások szállítók általi megszegéséről és az ezt követő szankcionálásról, az általános szállítói vizsgálati és az utólagos teljesítmény-értékelési eredményekről is. Végül a 2012. évi logisztikai célokat ismertette, kiemelve a költség-takarékossági
célokat és az infláció automatikus alkalmazásának megszüntetését.
Gyöngyösiné Nyul Petra

Az európai uniós és nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár, Kovács Tamás Iván és
munkatársai, valamint Kovács Pál, klíma- és energiaügyért felelős államtitkár látogatást tettek a
paksi atomerőműben. A vendégek a tájékoztató
előadást követően megtekintették a Tájékoztató és
Látogatóközpontot, majd bejárást tettek az üzemi
területen. Útjuk során érintették a IV. blokki vezénylőtermi és reaktorcsarnoki látogatófolyosót, valamint a turbinacsarnokot.
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Szállítói nap

Kínai delegáció látogatott az atomerőműbe
február 15-én. A vendégeket az MVM Zrt. részéről
Horváth Miklós osztályvezető kísérte. A delegáció
előadást hallgatott meg a Tájékoztató és Látogatóközpontban, majd megtekintette a látogatóközpontot, azt követően pedig az üzemi területen
folytatták programjukat. Megnézték a IV. blokki
reaktorcsarnokot és vezénylőtermet, a turbinacsarnokot, majd a hideg és meleg vizes csatornát. BÁ

Az atomerőmű kiemelt szállítója
A paksi atomerőmű 13. alkalommal megrendezett
Szállítói napján a VEIKI Energia+ Energetikai Kutató
Fejlesztő és Kivitelező Kft. lett a 2011. év kiemelt szállítója.
A kitüntetés kapcsán dr. Osztheimer Márton, a cég
ügyvezető igazgatója és Jánosiné Bíró Ágnes cégvezető
nyilatkozik lapunknak.
–– Nagyon sokat jelent számunkra a kitüntetés, annak elismerésének tekintjük, hogy részvételünk fontos
az erőmű életében – mondta dr. Osztheimer Márton. – A
VEIKI Energia+ Kft. a hagyományos és a nukleáris energetikai kérdések széles körével foglalkozik, és elsősorban
a mérnöki tevékenység, szakértés, szilárdsági és törésmechanikai elemzések, engineering, energetikai, hő- és
áramlástani mérések, vizsgálatok, elemzések, valamint a
műszaki kutatás-fejlesztés területén fejti ki a tevékenységét.
A VEIKI Energia+ Kft. a VEIKI Zrt. Hőenergetikai
Divíziójának 2009. évi megszűnését követően, a korábbi
Energia+ Kft. átalakulásával jött létre. A cég munkatársainak döntő része a fenti területek művelését 2009-ig jelentős részben a VEIKI Zrt. Hőenergetikai Divízióján folytatta, 2009-től viszont, a Divízió megszűnésével, annak teljes
szakmai területe (beleértve a korábbi munkákkal kapcsolatos garanciális és jótállási kötelezettségek teljesítését is)
a teljes szakembergárda megtartásával, illetve további bővülésével a VEIKI Energia+ Kft-hez került. Az atomerőművi területen a VEIKI Energia+ Kft. szakemberei a VEIKI-ben végzett, legtöbbször több évtizedes tevékenysége
során kiemelt jelentőségűnek számító témákon dolgozott,
úgymint az atomerőmű létesítésével, üzembe helyezésével, üzemeltetésével, korszerűsítésével, öregedéskezelésével, az üzemidő hosszabbítással összefüggő komplex feladatokkal, amelyek a különböző hő- és áramlástechnikai,
szilárdsági, törésmechanikai stb. elemzéseket, valamint a
helyszíni vizsgálatok végzését is magukba foglalták.
–– Még 1983-ban, az egyes blokk garanciális mérésein kezdtem dolgozni – fűzte hozzá Jánosiné Bíró Ágnes

cégvezető – és amikor nyugdíjba megyek, már a 4. blokk
üzemidő-hosszabbításának engedélykérelme fut le. Azt
mondhatom, hogy nekem személyesen és a cégünknek
is igazán nagy sikerélményt jelent az erőmű. Az elmúlt
11 éves közös munka során messzemenően bizonyítottuk rátermettségünket és elkötelezettségünket a paksi
blokkok üzemidő-hosszabbításának ügyében.
Wollner Pál


Sikeres első évet zárt
a paksi atomerőmű alapítványa
A Paksi Atomerőmű Zrt. által létrehozott Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány kuratóriuma 2012.
február 29-én tartotta idei évi első ülését. A tavalyi év
eredményeinek összegzése mellett, 250 millió Ft keretösszegű pályázatot írtak ki az idei év első fordulójában.
A Pakson megtartott ülésen a kuratórium elfogadta a
2011. évi működésről szóló beszámolót, amely szerint az
elmúlt évben az alapítványhoz 53 pályázat érkezett, ebből 31 részesült támogatásban. Az igényelt támogatások
összege 723 millió Ft volt, amelyből 418 millió Ft odaítéléséről döntött a kuratórium. A megítélt támogatás közvetetten 4,3 milliárd Ft fejlesztést generál az érintett térségekben. Az alapítvány segítségével 15 új munkahely
létrehozására is lehetőség nyílt. Az elmúlt évi támogatásoknak köszönhetően, többek között a szekszárdi Balassa
János Kórház CT-berendezésének megvásárlására, Fajsz
település iskolaépületének felújítására, Dusnok község
óvoda és bölcsőde épületeinek energetikai korszerűsítésére is sor kerül.
A tanácskozáson elfogadták az alapítvány 2012. évi I.
fordulójának pályázati felhívását, amelyben prioritásként

szerepel az európai uniós
és az Új Széchenyi Terv keretében nyíló pályázatokon történő részvétel támogatása, az életminőség javítása és az
energetika racionalizálási projektek megvalósítása.
Az alapítvány jelen pályázati fordulójának kedvezményezettjei az alapító okiratban meghatározott települések
önkormányzatai, azok társulásai, a közigazgatási területükön működő helyi (községi, városi, megyei) önkormányzati intézmények, illetve képviseletükben azok fenntartói. A
pályázati fordulóban rendelkezésre álló keretösszeg 250
millió Ft, a pályázatok beadási határideje 2012. április 27.
A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány célja
idén is a kedvezményezett területeken megvalósuló térségfejlesztés, az életminőség emelése, továbbá a munkahelyteremtés. Az érintettségi kört a paksi és kalocsai
kistérség, valamint a szekszárdi kistérség északi részét magába foglaló 41 település alkotja.


Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány
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folytatás az első oldalról

A WANO partneri vizsgálatról

Zbynek Grunda, a vizsgáló-team első
embere bevezető előadásában rövid áttekintést adott a WANO szervezeti felépítéséről, nemzetközi kiterjedéséről és
feladatairól. Kiemelte a magas színvonalú, minőségi munkavégzést, amelyet
a szakemberek produkálnak. A vizsgálat
lefolytatásához adott útmutatások között beszélt a barátságos együttműködésről és a segítőkészségről, amelynek
szem előtt tartására minden résztvevőt
megkért. Az előadását egy, a vizsgálat
mottójaként megfogalmazott Michelangelo-idézettel zárta: „A legnagyobb veszély legtöbbünk számára, nem az, hogy
túl nagyot álmodunk, és nem érjük el,
hanem, hogy túl kicsit, amit elérünk”.
A WANO-team és a paksi partner team
tagjainak bemutatkozását követően a
résztvevők tájékoztatást hallhattak a paksi
atomerőmű eredményeiről, folyamatban
lévő feladatairól és jövőbeli terveiről.

A paksi atomerőműben tehát ismét
egy teljes körű WANO partneri vizsgálatra
került sor, a WANO Moszkvai Központjával lefolytatott előzetes egyeztetés alapján.
Ez volt a harmadik ilyen típusú vizsgálat
az erőmű eddigi működése során. Az első
WANO partneri vizsgálat Pakson 1992ben zajlott le (1995-ben történt meg az
utóvizsgálata), a második 2005-ben (utóvizsgálata 2008-ban). A 2012-es partnervizsgálat március 2-án zárult. A vizsgálócsoport 21 tagja összesen 10 működési
területen (pl. oktatás-képzés, karbantartás, tűzvédelem stb.) végzett ellenőrzést.
A munkacsoport tagjai helyszíni bejárásokat, ellenőrzéseket és személyes interjúkat tartottak.
A vizsgálat eredményéről készített jelentésből a következő (áprilisi)
számunkban adunk összefoglalót.

Lovásziné Anna

Mint az élet bármely területén, ahhoz, hogy a dolgok rendben történjenek, a munka megszervezésére és színvonalas végrehajtására van szükség. Természetesen e mögött mindig
ott találhatjuk azokat a személyeket, akik irányítják és végrehajtják a munkákat, mindannyiunk megelégedésére. Nem történt ez másként az elmúlt hetekben „megélt” havazás
okozta helyzettel sem. Bár sokunk csupán annyit érzékelt mindebből, hogy pár napig nehezebb volt a közlekedés, parkolás az atomerőmű területén és környékén is. De ahhoz,
hogy a dolgozók közlekedése minél előbb zavartalan legyen, számos kollégánk kitartó
munkájára volt szükség. Az atomerőműben végzett hóeltakarítási munkákról ifj. Bernáth Lajos osztályvezetőtől, Hanol Ferenc üzemvezetőtől és Taricskó István János kertésztechnikustól kaptam tájékoztatást.
Hanol Ferenc a szállítás
koordinációs csoport vezetőjeként az atomerőművi létesítmények megközelíthetőségét
biztosító hóeltakarítási és jégmentesítési munkálatokat koordinálta. Ők biztosították az
atomerőmű északi és déli bejárói, illetve a buszjáratok által
érintett útvonalak járhatóságát, a vízkivételi mű megközelíthetőségét, csakúgy, mint a III. zóna nagyobb alapterületeinek
tisztítását. A csoport az Atomix Kft. szállítási szakágán keresztül végzi a tevékenységét, ahol
az ügyeleti rend mellett, az időjárási viszonyokat is figyelembe véve hajtják végre a szükséges
munkákat. A munkák koordinálása főként az EIK diszpécser szolgálatától kapott információk
alapján történik, de emellett a vezetőként tett személyes területi bejárások során tapasztaltak
is befolyásolják a munkák sorrendjét, terjedelmét. Ahhoz, hogy a sok közlekedési útvonalat
hatékonyan és minél rövidebb időn belül megtisztíthassák, összkerékhajtású IFA W50 és Volvo munkagép áll a rendelkezésükre. A gépek műszaki átvizsgálása és téli felkészítése októberrel bezárólag megtörténik. A munkák koordinálásakor elsőbbséget élvez a fő közlekedési utak
rendbetétele, és csak ezután tudnak foglalkozni a mellék- és bekötőutak teljes tisztításával.
A gyalogos közlekedési útvonalak, átjárók, gépjárműparkolók, valamint szükség esetén az
üzemi főépület tetejének hó- és jégmentesítését már a Duna Center Therm Kft. végzi, Taricskó
István János felügyelete mellett. Munkájukat 2 db MTZ,
valamint 2 db kisebb tolólappal, műtrágyás sószóróval ellátott gép segítségével és kézi szerszámokkal végzik, nappali illetve állandó ügyeleti rendben. A tisztítási munkák

fotó: Vincze Bálint

fotó: Bodajki Ákos

Hóeltakarítás az atomerőmű
területén

A február elején leesett nagymennyiségű hó, a rendkívüli hideg és a Duna jegesedése nagy érdeklődést
váltott ki a sajtó munkatársai körében. Kíváncsiak voltak, hogy a
paksi atomerőmű működésében okozott-e ez gondot, kellett-e
óvintézkedéseket tenni.
Mittler István, a PA Zrt. kommunikációs igazgatója február 7-én,
a hidegvizes csatornánál nyilatkozott az újságíróknak:
„A paksi atomerőmű működését nem zavarta a dunai jégzajlás,
nem volt szükség rendkívüli intézkedések megtételére. Az erőmű
rendelkezik egy olyan téli intézkedési tervvel, amely előírja a szükséges tevékenységek elvégzését, például azt, hogy a külső technológiai berendezéseket, rendszereket milyen gyakorisággal kell
ellenőrizni.
Emellett fontos feladat, hogy biztosítani kell az atomerőműn
belüli közlekedést, valamint a környező településekre a dolgozók
biztonságos hazajutását. A Tolna megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal közvetlen kapcsolatunk van, ami folyamatosan segíti a
munkánkat az atomerőmű biztonságos megközelítése terén.
Természetesen lehetnek olyan körülmények, mint a hóátfúvások, amelyek akadályozhatják a dolgozók munkába jutását a környező településekről. Ilyen esetre is felkészültünk, és van intézkedési tervünk. Ilyenkor a Pakson lakó munkatársakból alakítunk ki

fotó: Bodajki Ákos

készenlétet, akiket közvetlenül be tudunk hozni. Azokat a kollégákat, akik adott esetben nem tudnak hazamenni, egyrészt az
atomerőmű területén, másrészt Paks városában tudjuk biztonságosan és kényelmesen elhelyezni.”
Mittler István fenti tájékozatóját követő
napokban két uszály és
egy jégtörő érkezett a
hidegvizes csatornához.
A két uszály az uszadékfogó előtt állomásozott,
30 fokos szögben. Fő
funkciójuk az volt, hogy
mechanikai védelmet
nyújtsanak az uszadékfogónak a jégzajlás, a jégtáblák károsító hatásai ellen. A készenlétbe helyezett jégtörőknek a
jégtáblák összetorlódásának megakadályozása lett volna a feladatuk. Mittler István elmondta, hogy a hidegvizes csatorna védelme
azért fontos, mert itt érkezik be az atomerőműbe a hűtés biztosításához megfelelő mennyiségű víz. Ennek befagyásától azonban
nem kell tartani, ugyanis a melegvizes csatornából két helyen is
folyamatosan visszaforgatnak vizet a hidegvizes csatornába.
A mostani jéghelyzet azért sem különleges esemény az erőmű
működésének történetében, mert ez a hetedik alkalom, amikor
uszályok és jégtörő védik az uszadékfogót – közölte további tájékoztatásként Racskó Imre külső technológiai osztályvezető. Mint
mondta, az atomerőmű üzeme során egyszer, 1986-ban fordult
elő, hogy a Duna jege teljesen beállt, befagyott. Ekkor úgynevezett
„csőfolyás” alakult ki, amikor is a jég súrlódásának hatására a vízszint hirtelen 1.5 méterrel megemelkedett a jégmentes hideg vizes
csatornában, és ez kedvezően hatott a vízkivételi szivattyúk számára, mert kisebb magasságra kellett a vizet emelni.
Február hónapban a paksi atomerőműnek mind a négy
blokkja maximális teljesítménnyel, biztonságosan működött.

Lovásziné Anna
fotó: Vincze Bálint
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Nem volt szükség rendkívüli intézkedésekre

szervezése során a legnagyobb létszámban és gyakorisággal használt útvonalak, továbbá a járőr útvonalak élveznek elsőbbséget (pl. F1, F2 porták, Eü. épület, 100-as
épületek környezete). De ugyanilyen fontos, hogy a tűzoltók vonulási útvonalait is hatékonyan hó- és jégmentessé
tegyék. Ezután jutnak el a V2-es útvonal és a Duna közé
eső szakaszok tisztításáig, míg a gépjármű parkolók teljes
hómentesítését rendszerint hétvégére ütemezik. Az útvonalak mentén sózó anyaggal feltöltött tároló ládákat helyeztek ki. Taricskó István János beszámolója szerint komoly erőfeszítéseket igényelt az első pár nap intenzívebb
havazása miatt kialakult helyzet kezelése. Nehezítette a
dolgukat, hogy épp hétvége volt, és a keményebb mínuszok, valamint a sűrű havazás miatt, a készenlétből berendelt kollégák későbbi váltásáról is gondoskodni kellett.
A nyilatkozó felelősök a tájékoztatójuk végén kiemelték, hogy a mostanihoz hasonló, zordabb időjárási
viszonyok esetén fokozott figyelmet, türelmet és megértést kérnek a kollégáik nevében is, hiszen a munkák időszükségletével is kalkulálni kell. Természetesen bármely
munkavállaló, aki jeges, hókásás közlekedési útszakaszt
lát, a munka mielőbbi megkezdése érdekében jelezze ezt
munkaidőben a létesítmény üzemeltetési osztály gondnokságán, munkaidőn túl pedig az EIK diszpécserszolgálatának.
BR
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Az üzemidő-hosszabbításról
2. rész

fotó: Vincze Bálint

Újságunk előző, februári számában közzétettük az atomerőmű üzemidő-hosszabbításával foglalkozó írás 1. részét. Ez alkalommal a 2. részt közöljük, következő, áprilisi számunkban pedig a
befejező 3. résznek adunk helyet.

AZ ÜZEMIDŐ-HOSSZABBÍTÁS ÉS
ENGEDÉLYZÉSÉNEK KONCEPCIÓJA
Az atomerőmű blokkjainak tervezett üzemidőn
túli üzemeltetéséhez a 118/2011. (VII. 11.) számú Kormányrendelet 17.§ szerint az Országos
Atomenergia Hivatal engedélye szükséges. Az
üzemidő biztonságos és gazdaságilag ésszerű
meghosszabbítását azonban komplex módon
kell értelmezni, s nem szabad csak a formális
újraengedélyezési szempontokra korlátozni. Az
atomerőmű üzemeltetése mindenekelőtt megköveteli a biztonság iránti elkötelezettséget,
melynek meglétét az atomerőműben végrehajtott biztonságnövelő programok és intézkedések demonstrálják, amelyek eredményességét
a 2011-ben végrehajtott célzott biztonsági felülvizsgálat is bizonyította. Az üzemidő-hosszabbítás egy sajátos üzemeltetői attitűdöt is megkövetel. Egyfelől az üzemidő meghosszabbítás
előtérbe helyez bizonyos tevékenységeket és
képességeket, mint:
• a saját és az azonos típusú blokkok jellemző
öregedési jelenségeinek ismerete,
• az öregedési folyamatok monitorozással,
öregedéskezeléssel megvalósított felügyelete,
• a korábban nem tapasztalt öregedési jelenségek felismerésének képessége,
• a jó üzemeltetői gyakorlat és tapasztalatok
átvétele és alkalmazása, a tapasztalatok vis�szacsatolása.
Másfelől a biztonságos és gazdaságos továbbüzemelés megvalósításához olyan üzemeltetői gyakorlatra van szükség, amely az alkalmazott műszaki eszközök, módszertanok és
ellenőrzési folyamatok mindenre kiterjedő, teljes
rendszerét eredményezik. A teljesség a feladat
komplexitásának megfelelő üzemeltetői rendszer meglétét jelenti, azaz:
• az üzemeltetői programok összességének –
az öregedéskezelési, a tervszerű megelőző
karbantartási, felújítási stb. programokat
– le kell fednie az erőmű összes rendszerét,
rendszerelemét;
• biztonsági osztályba sorolt rendszerek,
rendszerelemek esetén az erőművi programoknak és gyakorlatnak garantálniuk
kell a biztonsági funkciók megmaradását a
meghosszabbított üzemidőre, sőt bizonyos
tartalékkal azon túl is, s meg kell felelniük
a hatósági előírásoknak; alkalmazni kell és

célszerű a biztonsági relevancia szerinti differenciálás elvét;
• biztonsági osztályba nem sorolt
rendszerelem esetén a program
komplexitása attól függ, hogy az
adott rendszer mennyire fontos az
energiatermelés szempontjából, így
alkalmazható például a tervszerű
megelőző karbantartás és néhány
esetben a meghibásodásig tartó működés elve is;
• minden öregedési folyamatot figyelembe kell venni, különös tekintettel azokra, amelyeknek hatásuk van
vagy lehet a biztonsági funkciókra.
Az üzemeltetői rendszerben minden erőművi programot, tevékenységet figyelembe kell venni, azaz a rutinszerű fenntartási
tevékenységet és a hosszú távú üzemeltetés
szempontjából specifikus tevékenységet egy
egységben kell kezelni, kihasználva a kettő közötti szinergiákat.
Nyilvánvaló, hogy a fentiekben vázolt rendszer értéke nem annak tudományos újdonságából ered, hanem az erőművi öregedési problémák kezelését szolgáló kipróbált módszerek
pragmatikus alkalmazásából úgy, hogy közben
megvalósul egy sajátos egyensúly az üzemeltetés biztonsága és gazdaságossága között.
Az üzemidő-hosszabbítás előkészítésének
legfontosabb feladatai a meghosszabbított
üzemidő alatti biztonságos üzemeltetést szolgáló tevékenység megfelelő voltának igazolása, illetve az engedély megújításának megalapozása
voltak, azaz:
A. A rendszerelemek öregedési folyamatait
időben észlelő és az öregedés hatását hatékonyan csökkenteni képes öregedéskezelési
programok kidolgozása, illetve a korábban
alkalmazott programok alkalmasságának
felülvizsgálata és szükségszerű módosítása;
B. Az erőmű állapotának (ezen belül kiemelten kezelve a legfontosabb rendszereket,
rendszerelemeket) állapotának felmérése
és annak igazolása, hogy azok további 20
éves üzemeletetésre megfelelő állapotban
vannak;
C. Az üzemidő korlátot jelentő öregedés-elemzések körének felmérése, az elemzések
érvényességének kiterjesztése vagy azok
újraértékelése az üzemidő-hosszabbítás
időszakára;
D. Környezetállósági vizsgálatok elvégzése, illetve a korábbi minősítések kiterjesztése az
érintett villamos és irányítástechnikai berendezés körnél;
E. A jogszabály szerint előírt engedélyezési dokumentáció összeállítása az engedélyezési
eljárás megindításához;
Fenti feladatok végrehajtása a hazai előírások szerint elengedhetetlenek az engedély
megújításához. E feladatok nagyban támaszkodnak a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség
tárgyi előírásaira, az USA atomerőművek üzemidő-hosszabbítási tapasztalataira, illetve az ahhoz társított követelményekre, s más nemzetközi
tapasztalatokra.

A fent vázolt elvek szisztematikus alkalmazását és azok teljesülését a 118/2011. (VII. 11.)
számú Kormányrendelet által megkövetelt engedély-dokumentációban kell igazolni.

AZ ÖREGEDÉSKEZELÉS
FELÜLVIZSGÁLATA
AZ ÖREGEDÉSKEZELÉS TERJEDELME
Az üzemeltetési engedélyt a biztonság mérlegelése alapján újítják meg, tehát az eljárás kiterjed az
összes olyan biztonsági osztályba sorolt rendszerre, amelyeknek a teljes üzemidő során, rendeltetés
szerinti biztonsági funkciót kell ellátniuk. Azokat a
nem biztonsági funkciójú rendszerelemeket is be
kell vonni a mérlegelés körébe, amelyek meghibásodása akadályozhatja/befolyásolhatja a biztonsági funkcióval rendelkező rendszereket, rendszerelemeket feladatuk ellátásában.
Az öregedéskezelés tárgyát képező rendszerelemek meghatározása két lépésből áll. Először
a rendszerek fent meghatározott terjedelmét kell
kijelölni, majd ebből a teljes terjedelemből kell a
passzív, hosszú élettartamú szerkezeteket, rendszerelemeket kiválasztani, miután ezek korlátozzák az erőmű élettartamát, így ezek tartoznak az
üzemidő-hosszabbítás terjedelmébe. Az aktív
biztonsági funkcióval rendelkező rendszerelemek
a karbantartás és a karbantartás hatékonyságának ellenőrzésére bevezetett programok, illetve
szükség esetén a felújítások és tervezett cserék
terjedelemébe tartoznak, amelyet az üzemeltető
az üzemidő-hosszabbítástól függetlenül is végez,
s annak eredményeiről, tapasztalatairól a hatóságnak rendszeres jelentésekben köteles beszámolni.
A fenti eljárás alapján megállapított öregedéskezelési terjedelembe az 1. blokkon mintegy 25
ezer rendszerelem tartozik, ezek esetén kell hatékony öregedéskezelési programokkal rendelkezni.
E rendkívül nagyszámú rendszerelem öregedéskezelése egyesével nem indokolt, sőt majdnem
lehetetlen lenne, így további műszaki megfontolásokat kellett tenni a feladat megvalósíthatósága
érdekében.

AZ ÖREGEDÉSKEZELÉSI
PROGRAMOK STRUKTÚRÁLT
SZERVEZÉSE
Differenciált, fokozatos megközelítést alkalmaztunk az adott szerkezet vagy rendszerelem biztonsági jelentősége, valamint az adott öregedési
folyamatnak az erőmű élettartamát korlátozó
jellege, jelentősége szerint. Ennek megfelelően a
rendszerelmeket két kategóriába osztottuk fel:
• A nukleáris biztonság szempontjából kiemelt
fontossággal bíró rendszerelemek, mint a
reaktortartály vagy a reaktor hűtőkör fő berendezései, azaz az 1. biztonsági osztályba
sorolt és néhány 2. biztonsági osztályba sorolt szerkezetre. E rendszerelem körre egyedi
öregedéskezelési programokat dolgoztunk ki;
• Öregedéskezelési csoportokat képeztünk,
azaz olyan rendszerelem halmazokat, amelyekben a rendszerelemek vagy építési szerkezetek hasonló konstrukciójúak és anya-

gúak, azonos közegben működnek, így
hasonló módon öregszenek, ezért elegendő
közös programmal kezelni őket. A gépészeti
rendszerelemeket tekintve mintegy kilencven öregedéskezelési csoportot határoztunk
meg, az építési szerkezetek öregedéskezelési
csoportjainak számát közel harmincban állapítottuk meg, a villamos és irányítástechnikai
csoportok számára tizenhat adódott. Így a 25
ezer rendszerelemet közel másfél száz öregedéskezelési programmal kezelni tudtuk.
A fenti programok alkalmasságának igazolása képezte az üzemidő-hosszabbításhoz
szükséges engedélydokumentáció egyik fontos fejezetét. Az öregedéskezelési programok
alkalmasságnak igazolását megelőzően szükség volt a korábbi öregedéskezelési gyakorlat
teljes körű felülvizsgálatára is, a már meglévő
programok szükségszerű módosítására, illetve néhány esetben újak készítésére. A felülvizsgálatnál a 4.12. számú hatósági útmutató
öregedéskezelési programok szerkezeti és
tartalmi elemeire vonatkozó ajánlásait követtük, amelyek az USA gyakorlatával és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség elvárásaival
összhangban vannak.

A RENDSZERELEMEK
ÁLLAPOTÁNAK FELMÉRÉSE
Az üzemidő-hosszabbítás megalapozásához igazolni kell, hogy a rendszerelemek állapota lehetővé
teszi a továbbüzemelést. Az atomerőmű rendszerei és építési szerkezetei állapotának ellenőrzése
már az üzembe helyezéstől kezdve folyik. Az erre
vonatkozó ellenőrzési programok, időszakos ellenőrzések rendszere magában foglalja a roncsolásos
és a roncsolásmentes vizsgálatokat egyaránt. Az
elmúlt évek során a vizsgálatok műszaki színvonala folyamatosan fejlődött, úgy az eszközök, mint
az eljárások tekintetében. A vizsgálatok az Európai Vizsgálatminősítő Testület (ENIQ) által javasolt
módszerek szerint folynak és minősítettek.
A rutinszerű és az atomerőművi gyakorlatnak
megfelelő állapot-ellenőrzés ellenére, a hatósággal egyeztetett terjedelemben és módszerrel külön vizsgálatokra is sor került az összes kiemelten
fontos rendszerelem és építési szerkezet állapotának értékelése céljából. E vizsgálatok főként olyan
szerkezeti helyeken történtek meg, amelyek nem
részei az időszakos ellenőrzéseknek, de az élettartamot korlátozó öregedési folyamatok elemzése
alapján az egyszeri vizsgálat szükségesnek látszott.
E vizsgálatok mintavételezéses és mikro-roncsolásos technikák alkalmazásával történtek annak
igazolására, hogy a beépített szerkezeti anyagok
mechanikai tulajdonságainak (például folyáshatár,
szakító szilárdság, törési szívósság) jelenlegi értékei a tervek szerinti megkövetelt értékeket meghaladják még a tervezett üzemidő-hosszabbítás
időszakában is. Az elvégzett vizsgálatok alapján
megállapítható volt, az atomerőmű építési szerkezetei és berendezései a továbbüzemeltetésre alkalmas állapotban vannak, hibamentesek, az anyagjellemzők értékei a megkövetelt értékek felett
vannak.Dr. Katona Tamás János, Kovács Ferenc,

Rátkai Sándor
folytatása következik

A cikk megjelent az Elektrotechnika című lap 2012/01 számában.
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Három évtizednyi büszkeség
A "MELEGJÁRATÁS"
A feladat az, hogy a primerköri berendezéseket 125 bár
nyomáson, 305 Celsius fokos
hőmérsékleten
kipróbálják.
Bárkai Ferenc üzembe helyező
mérnök magyaráz az újságíróknak a hét méter hosszú ütemterven. Az utolsó nap a tervben
május 24-e, ekkorra kell befejezni a melegjáratást, amely
már egy hete tart – mondja
Bárkai Ferenc. Közben Gál Rezső üzembe helyező főmérnök
a pótvízrendszer üzembe helyezését irányítja, azon belül a termikus gáztalanítók
próbájáról ad tájékoztatást Hazafi József újságírónak.
(TN. 1982. 99. sz. 3. p.)

Barátságos futballmérkőzés

Az atomerőmű 1. blokkjának párhuzamos kapcsolására 1982. december 28-án nulla óra 13 perckor
került sor. Az ehhez a nagy eseményhez vezető út néhány pillanatát idézzük meg visszaemlékezésünkben és egyben tisztelgünk elődeink munkája előtt, amely biztosította a három évtizednyi
eredményes üzemvitelt.Beri

Magyar tudósok
az atomkutatás történetében
fotó: Bodajki Ákos

Mi lesz a jövő reaktorának üzemanyaga?

Barátságos futballmérkőzésre került sor az MVM Zrt., a Mavir Zrt. és a
PA Zrt. cégvezetésének tagjai között február 24-én, az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium sportcsarnokában.
Az első alkalommal megrendezett tornát az MVM Zrt. menedzsmentjének csapata nyerte.
A sportesemény gólkirálya és egyben az MVM Zrt. legjobb játékosa
dr. Bánfi László lett. A Mavir Zrt. legjobb játékosa címet Kassanin Dusán,
a PA Zrt. legjobb játékosa címet dr. Czimmer Roland nyerte el. A játék legjobb kapusa címet a paksi Boa András érdemelte ki.
BÁ

fotó: ATŰ

Tanulmányút a paksi atomerőműbe

A Katasztrófavédelem Központi Múzeumának munkatársai meghívást kaptak
a paksi atomerőmű tűzoltóságától egy
tanulmányútra, melynek február 15-én
tettek eleget. A látogatók széleskörű tájékoztatást kaptak a helyi katasztrófavédelmi tevékenységről, az atomerőmű
működéséről, valamint megtekintették
az erőmű létesítményeit.
A látogatók a Tájékoztató és Látogatóközpontban kezdték útjukat, majd
a 4-es blokki irányító központban és a
turbinacsarnokban folytatták. Egy rövid

betérővel megtekintették az új
Atomenergetikai Múzeumot,
amely az elmúlt 40 év tárgyi emlékeit őrzi.
Végül az atomerőmű tűzoltóságán fejezték be tanulmányútjukat, ahol Schreiner István,
tűzoltási és műszaki mentési vezető szemléletes bemutatót tartott a tűzoltóság működéséről,
munkájáról és lehetőségeiről. A
vendégeket lenyűgözték az előadás során
hallott adatok, amelyek a tűzoltók magas
színvonalú munkájáról tanúskodtak, és
mindezekről maguk is meggyőződhettek
miután megtekintették a létesítményt és
a felszereléseket.
Búcsúzóul meghívást adtak át Bőhm
Péter tűzoltóparancsnoknak, hogy tartson részletes előadást a paksi atomerőmű
tűzoltóságának működéséről márciusban, a Katasztrófavédelem Múzeumában
havonta megrendezendő filmklubban.

Laszlóczki Ivetta

„A tórium minden szempontból jobb választás,
ha atomfegyver gyártása helyett kizárólag áramot akarsz termelni” – vélekedik Kirk Sorensen,
az atomreaktorok új generációjának kifejlesztésén dolgozó Flibe Energy alapítója. A korábban a
NASA alkalmazásában is álló Sorensen 12 éve tanulmányozza a tóriumon alapuló nukleáris technológiákat. Cége annak az Alvin Weinbergnek az
elképzeléseit követi, aki munkatársai segítségével
az 1960-as években megépítette a világ első kísérleti tóriumos atomreaktorát. Weinberg ekkoriban
az Egyesült Államok egyik legfontosabb nukleáris
kutatóintézetének, az Oak Ridge National Laboratory-nak volt az igazgatója.
Köztudott, hogy az atomfizika történetében elévülhetetlen szerepet játszottak a magyar kutatók,
ezért nem érdemes meglepődni azon sem, hogy az
említett reaktor koncepcióját a Nobel-díjas Wigner
Jenő dolgozta ki. A fűtőanyagként és hűtőközegként is speciális sóolvadékot használó berendezés
(Molten Salt Reactor – MSR) négy évig működött, és bár a kísérlet számos pontján igazolta az
elképzelés helyességét, a program nem kapott elég
pénzügyi és kormányzati támogatást, így pár évvel
később befejeződött.
A Flibe Energy a Weinberg-féle sóolvadékos
reaktor modern változatán, az úgynevezett LFTR
(Liquide Fluoride Thorium Reactor) koncepció
megvalósításán dolgozik. „E technológiának számos előnye van. Segítségével nagyságrendekkel
növelhető az energiatermelés hatékonysága, hiszen
ezen a módon egy tonna tóriumból nagyjából an�nyi energia nyerhető, mint 200 tonna uránból a
jelenleg használt eljárásokkal. (…) A tórium ráadásul sokkal gyakoribb, mint az urán: nagyjából
négyszer annyi található belőle a Földön, így akár
több tízezer évig biztosíthatjuk vele az energiaellátásunkat” – nyilatkozta Sorensen, aki szerint
további előny, hogy a megsemmisült nukleáris
üzemanyag után maradó hasadási termékek kezelése a jóval kisebb felezési idő miatt csak rövid
távon terheli a környezetet. (…)
Dr. Sükösd Csaba, a BME Nukleáris Technika Tanszékének docense úgy véli, hogy a tórium
nukleáris fűtőelemként való alkalmazása, különös tekintettel a sóolvadékos (MSR, illetve LFTR)
technológiára, valóban ígéretesnek tűnik, de sok

még a megválaszolandó kérdés vele kapcsolatban. „Alvin Weinberg és Wigner Jenő csapatán
kívül több tudományos kísérlet is foglalkozott az
elképzelések megvalósításával, ezek során azonban csak a tórium alapú reaktorok működésének
bizonyos részleteit tesztelték. Hiba volna tehát azt
állítani, hogy ez a technológia már teljesen kipróbált, és bevetésre kész” – állítja Sükösd, aki egyben arra is felhívta a figyelmet, hogy maga az urán
is jóval több energiát rejt, mint amennyit a mai
módszereinkkel hasznosítunk belőle. Sükösd szerint nem szabad elfelejteni, hogy a jelenlegi urán
alapú reaktorok közvetlenül állítják elő az energiát
a maghasadással, míg a tórium alapúak csak egy
úgynevezett tenyésztési (szaporítási) fázis után
képesek erre. A tórium ugyanis önmagában nem
hajlamos a hasadásra, ehhez először urán 233-as
izotóppá kell alakítani. Ennek érdekében neutronokkal kell bombázni, amelynek forrása kezdetben az urán 235-ös izotópjára épülő láncreakció
lehet. A tóriumból keletkező urán 233-as izotópokkal egy idő után már fenntartható a láncreakció, ezáltal a folyamat önfenntartóvá válik, és saját
maga számára termeli meg az üzemanyagot. „Ha
az urán alapú reaktorok is ezen az elven, vagyis
tenyésztési ciklus közbeiktatásával működnének,
akkor az energiatermelési hatékonyságuk a tóriuméval vetekedne” – fogalmazott a docens. Sükösd
annak a széleskörű nemzetközi kutatómunkának
a jelentőségére is rámutatott, amely a IV. generációs reaktorok kifejlesztésével kapcsolatban már
hosszú évek óta zajlik. „Magyarország is részt vesz
ebben a munkában, amelynek fő célkitűzései közé
az üzembiztonság növelése, az atomfegyverekhez
szükséges anyagok elterjedésének megakadályozása, a radioaktív hulladékok mennyiségének
minimalizálása és a nukleáris üzemanyagokban
rejlő energia minél jobb kihasználása tartozik” –
magyarázta. „Hat különböző reaktortípust emeltek a vizsgálatok fókuszába, köztük a sóolvadékot
használó tórium alapú koncepció is megtalálható,
amellyel egy hazai kutatói csoport is foglalkozik.
Általánosságban elmondható, hogy a IV. generációs atomerőművek üzembe helyezésére leghamarabb 2030-tól számíthatunk.”

Forrás: az Index.hu „Teller Ede is a tórium mellett volt” c. cikke
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Évértékelő állománygyűlés

Az Energetikai Szakkollégium
programjai

az Atomerőmű Biztonsági Szolgálatnál

2012. március hó
22. Geotermikus energia felhasználása
Pócs Istán (CEGE Zrt.)

rületére érkezőkre odafigyelnek, és szakszerűen
hajtják végre az ellenőrzéseket.
Az oktatási és képzési rendszer működésére
mindig is nagy hangsúlyt fektettek. A kollégák
2011-ben is számot adtak szakmai és helyismereti tudásukról, részt vettek lőgyakorlatokon,
önvédelmi, valamint pszichológiai és mentál-

Hagyományaikhoz híven most is megemlékeztek a szolgálatnál régóta dolgozó kollégákról, így újabb 12 fővel bővült a 10 éves törzsgárda tagság.
A fluktuáció mértéke minimális, 2011-ben 5
fő távozott az ABSZ-től.
Minőségirányítási rendszerük már 10 éve
működik. 2011-ben a tanúsító testület általi felügyeleti auditot két évközi belső audit is megelőzte. Ezeken eltéréseket nem tapasztaltak, a
javító célzatú észrevételek alapján viszont megtették a szükséges intézkedéseket.
A Biztonsági Szolgálat 2011 szeptemberében ünnepelte fennállásának 15. évfordulóját,
amelyről egy kis ünnepség keretében emlékeztek meg.
A 2012. évre kitűzött minőségcélok
elérésén túl továbbra is a megrendelő
Paksi Atomerőmű Zrt. elvárásainak való
megfelelés a legfontosabb.
A PA Zrt. részéről Volent Gábor biztonsági igazgató fejezte ki köszönetét
az elvégzett munkáért, s egyben a paksi
atomerőmű elégedettségét is kihangsúlyozta. A szolgálat rugalmas hozzáállást
tanúsít, jó az együttműködés az erőművel és a szakmai szervekkel egyaránt.
Hozzátette azonban azt is, hogy a megrendelői elvárások egyre csak szigorodni
fognak, de olyan kényszer nincs, ami indokolhatná a szabályok be nem tartását.
Dr. Kovács Zoltán, a Tolna megyei
Rendőr-főkapitányság rendészeti igazgatója is
megköszönte az eredményes munkát, és külön
gratulált a szolgálat 15 éves jubileumához.
Végül Pataki Rezső a szakmai kamara nevében gratulált, és megragadva az alkalmat
átnyújtotta az idén önkéntes alapon újjászerveződő kamara 4 tagjának – akik egyben a Biztonsági Szolgálat dolgozói – a megyei és országos
küldötti megbízólevelet. Gyöngyösiné Nyul Petra
fotók: Bodajki Ákos

A február 24-i évértékelő gyűlést a
meghívott vendégek és az állomány
köszöntésével Szakács Károly szakágvezető
nyitotta meg. Az Atomix Kft. nevében
Szinger Csaba ügyvezető igazgató mondott
beszédet. Először az elmúlt hetek személyi
változásairól tájékoztatta a jelenlévőket,
majd az Atomix Kft. tevékenységére tért
át. A kft. 2011-ben is jól működött, újabb
sikeres évet tudhat maga mögött. A
Biztonsági Szolgálatot illetően elmondta, hogy
az alapvető feladatot ellátta, a vállalkozási
szerződésben előírtaknak eleget tett. Megfelelő
volt az őrzésvédelmi tevékenység, az operátori
munkavégzés, a rendezvények biztosítása és
a vendégcsoportok kísérése is. 2012 azonban
újabb kihívásokat tartogat, amelyekre
fel kell készülni, és a munkát továbbra
is magas színvonalon kell ellátni – tette
hozzá.
Ezt követően Szakács Károly tartott
részletes beszámolót a tevékenységükhöz kapcsolódó témákból. Ismertette
működésük jogszabályi hátterét, kitérve az elmúlt év során beállt változásokra.
A Biztonsági Szolgálat, az atomerőmű fegyveres biztonsági őrsége és
a Terrorelhárítási Központ paksi egysége közötti jó együttműködés folyamatosan fennáll, így tudtak eredményes
munkát végezni tavaly is. Alapvető feladatuk, a paksi atomerőmű és objektumainak
(KGYK, Rekö) fizikai védelmében való részvétel
mellett az erőmű belső és külső területén végzett felújítási, rekonstrukciós munkák során is
elláttak rendészeti felügyeletet.
Részletesen bemutatta az intézkedést igénylő események statisztikáját is. Összességében
elmondható, hogy a vagyonőrök az erőmű te-

higiénés képzéseken. A vizsgaeredmények alapos felkészülést tükröztek, az állomány éves
átlageredménye 86% volt. Négy kolléga, Horváth Zoltán, Tolnai István, Séta Péter és Kovács
László ért el a Biztonsági Szolgálat több éve működtetett minősítési rendszere alapján 99%-os
teljesítményt, amelyet az állománygyűlésen oklevéllel és tárgyjutalommal díjaztak.

29. Óraátállítás hatásai a villamosenergia-rendszerre MAVIR Zrt.
2012. április hó
5. Fórum – Üzemanyag 2050. A hajtóanyagok
jövője, a jövő hajtóanyagai

6. Üzemlátogatás – Paksi Atomerőmű Zrt.
12. Oroszország jelenlegi és jövőbeli szerepe az EU energiaellátásában
Dr. Deák András

19. Üzemlátogatás – A MAVIR Zrt. Hálózati
Üzemirányító Központ és Diszpécseri Tréning
Szimulátor

26. Passzív házak kialakítási lehetőségei,
az épületek energiaracionalizálása –
Talamon Attila (Debreceni Egyetem)

2012. május hó
3. Tórium üzemanyagú atomerőművek
elterjedésének hatása a világ energiatermelésére
Dr. Csom Gyula, Dr. Reiss Tibor (BME NTI)

Bővebb információ: www.eszk.org

ESZI-rajzpályázat

Az Energetikai Szakközépiskola által meghirdetett
pályázatra – az erdélyi mikulástúrához
kapcsolódóan – 40 településről küldték el rajzaikat a
dévai alapítvány által gondozott gyermekek.
Az Energetikai Szakközépiskola diákjai vállalták,
hogy a közel 1100 rajzból előzetes válogatás után
kiállítást rendeznek, majd megszavazzák azokat,
melyek leginkább tetszenek. A legkülönbözőbb
technikával készült munkák között a válogatás
munkáját Léberné Kocsis Jolán művészeteket és
angol nyelvet tanító tanár vezetésével maguk az
iskola tanulói végezték.

Gondolatok

Az „atom” misztikuma és egy egyszerű támpont laikusoknak
Tagadhatatlan, hogy az atomenergetika tudományát egyfajta misztikum övezi a kívülállók
részéről, amely jobb esetben tiszteletté, ros�szabb esetben félelemmé lényegül. Előfordul
az is, hogy hallani olyan jellegű, „jól értesült”
forrásból származó téves, ill. megtévesztő vélekedéseket, amelyek szerint az atomerőmű
sugárártalmai, környezet- és egészségkárosító
hatása kapcsán nem fedik fel a teljes igazságot,
így tartva fenn a köznyugalmat.
Az ezzel összefüggésben felvetődő kérdést,
egyetemes megvilágításba helyezve, a következőképpen fogalmazhatjuk meg: Mi legitimálja
a tudást, az információt? Köznapian szólva: Ki
mondja meg a tutit? (– most történetesen az
atomerőművel kapcsolatban.) Merthogy mindenki az összes létező tudományterület szakértőjévé váljon, nyilvánvalóan járhatatlan út: jóformán élethosszig tartó tanulást igényel akár
csak egyetlen diszciplína elsajátítása is.
A tekintetben, hogy ez egyáltalán nem elvont, hanem nagyon is gyakorlati probléma,
elég csupán arra gondolnunk, hányszor kényszerülünk döntést hozni az életünk során biztos információk és tudás hiányában. Jóformán
mindig ez a helyzet. Például aki házat vesz vagy

épít, általában nem válhat építésszé; aki beteg,
s talán éppen arról kell döntenie, alávesse-e
magát egy műtétnek, nem válhat orvossá; aki
anyagi megtakarításai befektetéséről gondolkodik, nem válhat pénzügyi szakemberré – és
így tovább. Hagyatkozzunk tehát mindig az illetékes szakemberek véleményére? Kézenfekvő
következtetés lenne – ha az illetékes szakemberek mindig egybehangzóan vélekednének.
Itt van például a közelmúlt egyik húsbavágó
dilemmája: ha valaki azon vacillált, beoltassa-e
magát madárinfluenza ellen, szögesen szembenálló szakvéleményeket hallhatott a különböző szakemberektől. S persze a Greenpeace
nukleáris szakértője is felettébb ritkán szakért
ugyanúgy, mint mondjuk a műegyetem tanreaktorának vezetője.
Nem marad hát más választás a laikus
számára, mint a lemondó szkepszis vagy az
érzelmi alapú állásfoglalás? Az atomerőmű
esetében szerencsére létezik egy egyszerű támpont, ami kívülállóknak is biztos eligazodást
kínál (köztük azoknak is, akik nem hisznek
az atomerőműtől független sugárzásellenőrző rendszereknek sem, esetleg nem is tudnak
ezek létezéséről): Amíg a dozimetrikusok –

és valamennyi atomerőművi dolgozó –, akik
első kézből találkoznak a sugárzási adatokkal
(azaz közvetlenül kalibrálják vagy olvassák le
a környezetellenőrző műszereket, s használják
fel az így nyert információkat), békésen élnek
Pakson, itt járatják iskolába a gyermekeiket,
megeszik a kertjükből vagy a piacról származó
terményeket, nem viselnek vegyvédelmi szkafandert, szívesen úsznak nyaranta a Dunában,
s általában az izgalom legkisebb jelét sem mutatják, addig senkinek nincs oka félelemre afelől, hogy itt valamit eltitkolnak.  Prancz Zoltán

Steinbachné Horváth Mária angoltanár
és diákjai vállalták be, hogy a rajzokat tablóba
szervezik. Korosztályok szerint több kategóriát
állítva, a részrehajlást kiküszöbölve csak kis színes
számokkal jelölték a kiállítás alkotásait. Ők végezték
a szavazatok összegyűjtését, kiértékelését.
A pályázók között könyveket, korszerű
számítógépes adathordozókat, apróbb ajándékokat
osztanak ki díjak gyanánt a közelgő húsvéti túra
alkalmából. Ezt mind, mint már annyiszor, most is
Jendrolovics Gábor vezeti március 14-18. között.
Természetesen felkeresik azokat a településeket,
intézményeket, ahova a győztesek tartoznak. A
nagyobbik díj az a pénzösszeg, amit csak közös
kirándulásra költhetnek el a szűkebb közösségek.
gyulai

Energiafogyasztók konferenciája
A Magyar Energiafogyasztók Szövetsége
1994 óta hagyományosan évente megrendezi
Országos Fogyasztói Konferenciáját az
energiapiac aktuális műszaki, szervezeti, jogi
és pénzügyi problémáinak megtárgyalására.
2012 áprilisában már a 19. konferenciára
kerül sor. A piacelemzés mellett időszerű
témának tartják a paksi atomerőműben
befejeződött
Célzott
biztonsági
felülvizsgálatnak és a felülvizsgálat
eredményeinek az ismertetését is.

A konferencián elhangzó előadások
nemcsak a felhasználók, hanem az
atomerőmű munkatársainak érdeklődését
is felkelthetik. Részletes információval
a Magyar Energiafogyasztók Szövetsége
Szolgál a mesz.iroda@freemail.hu e-mail
címen, és a 06-1/210-7116 telefonszámon.
A konferencián többek között szó esik
majd a hazai energiastratégiáról, az európai
energiakereskedelemről, az energiapiacot és
az energiaszektort érintő kérdésekről. LA

7

2012. március

Térségi kitekintő

Moziplakát-kiállítással,
filmbemutatóval,
a Sosem Ugyanaz Comedy Klub estjével és
könnyűzenei koncertekkel kezdődött február
17-én pénteken a Kultúrházak éjjel-nappal
programsorozat a Csengey Dénes Kulturális
Központban. A sorban az intézmény szakmai igazgatója, Hefner Erika – mint a paksi
mozi alapítója – által megnyitott moziplakát-kiállítás volt az első. A Panoráma kiállítóba látogatók nem csak a mozi hőskorában
kalandozhattak, lehetőségük volt arra is,
hogy bepillantsanak a filmforgatás kulisszatitkaiba. Ebben az a Kultúrházak éjjel-nappal
keretében megnyílt fotókiállítás volt segítségükre, amelyen Kövi Gergő és Babai István
legújabb két filmjének születéséről láthattak
úgynevezett werkfotókat az érdeklődők. Természetesen magukat a filmeket is bemutat-

ták. A „Konstans” címűt, amely 2010-ben
készült, már több mint ötvenezren látták az
interneten, az index.hu filmmegosztó oldalán. Az „Állomás” most debütált, de hasonló sorsra szánják, mint elődjét: az index.
hu-n a közönség elé tárják, s különféle filmszemlékre nevezik. A két szerző a filmekben
közreműködő Tóth Andrással és Hatvani
Szabolccsal az oldalán, elárulta, már megszületett a következő kisfilm koncepciója, sőt
az előkészületeket is megkezdték.
A mozi után humor, aztán megint film
került terítékre a Csengey Dénes Kulturális
Központ pénteki palettáján. A Sosem Ugyanaz Comedy Klub eddigi legjobb jeleneteiből
válogatott, majd egy Woody Allen-filmet
vetítettek a színházteremben. Mindeközben
már egy tolnai együttes, a Másképp hangolt
a ház előterében. Pilisi István és Pilisi Szabolcs bő egy órányi zenei csemegét szolgáltattak, ahogy a nevük is jelzi, a megszokottól eltérően, kicsit másképp. Néhány sláger erejéig
trióvá bővült a duó: egy paksi énekes, Lőrincz
Tibor társult a zenekarhoz. Az akusztikus
formáció bemutatkozása után Pilisi Szabolcs

immár egy funkys-bluesos zenét játszó zenekar, a Dirr-Durr élén nyűgözte le közönségét.
Ha csak rövid időre is, de ebben az együttesben is feltűnt egy paksi zenész Weisz Gábor
személyében.
A rendezvényen másnap Németkér mutatkozott be hagyományaival, táncaival, helyi
alkotókkal és előadókkal. A hagyományteremtő szándékkal életre hívott Szomszédoló
programsorozat első vendégeként szerepelt
a település. Mint később kiderült, Németkér
a saját, humoros elemekkel tűzdelt, dicsérő éneke mellett sok másra is méltán lehet
büszke. Ahogy Horváthné Gál Erika polgármester elmondta, a falu apraja-nagyja
azonnal mozdult a hívó szóra. Be is töltötték
a művelődési ház minden zegét-zugát, hol
táncosok ropták, hol kézművesek serénykedtek. Németkér amatőr alkotói elhozták
Paksra portékáikat, némelyikük – például
Ambach Erika keramikus – azt is vállalta,
hogy néhány fortélyra megtanítja az érdeklődőket. A táncosok mellett a nézők maguk
is táncra perdülhettek. A legnagyobb tolongás azonban a büfé előtt volt, mivel ott se-

fotó:k Wollner Pál

Kultúrházak éjjel-nappal

reglettek össze a németkéri asszonyok, hogy
megmutassák, hogyan nyújtják a rétest. A
rétesnyújtó villám-tanfolyam eredményét,
a temérdek, finomnál finomabb rétest persze nem vitték haza, azt mind a vendégek
ehették meg. Zárásként a Németkéri Német
Nemzetiségi Tánccsoport jóvoltából sváb
táncházba invitálták az érdeklődőket.
A kultúra területén dolgozók szakmai
műhelye, a Paksi Kistérségi Közkincs Kerekasztal egyik találkozóján vetődött fel annak
a rendezvénysorozatnak az ötlete, amelyet a
paksi Csengey Dénes Kulturális Központ karolt fel és indított útjára – tájékoztatott Bodó
Katalin kulturális és múzeumi referens.

Wollner Pál

fotó: Wollner Pál

Tolna megye legjobb sportolói
Korifarsang a paksi jégpályán

Február
11-én,
szombaton
délután
korifarsangra várták az érdeklődőket
a paksi jégpályára. A belépés és a
korcsolyakölcsönzés díjtalan volt ezen a
délutánon. A jelmez- és ügyességi versenyre
nevezőket farsangi fánkkal, forró teával és
forralt borral vendégelték meg a rendezők.

A jelmezverseny mellett volt arcfestés,
ügyességi játékok és a támogatóknak
köszönhetően
sok-sok
ajándék:
a
legötletesebb jelmezeket és az ügyességi
versenyek legjobbjait díjazták. A rendezvény
fő támogatója a paksi atomerőmű volt.

Wollner Pál

Atom100, Kaposvár

A Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna
Megyei Sportszövetségek Szövetsége 2012.
február 16-án, a felújított Vármegyeházán
rendezte meg a Tolna Megye Legjobb
Sportolója 2011 díjátadó rendezvényét. Az
ünnepségen 26 sportág 50 sportolója és 39
edzője részesült elismerésben, kimagasló
2011. évi sporteredményeiért. Az esemény
díszvendége Bánki Erik, az Országgyűlés
Hivatala Sport- és Turizmusbizottságának
elnöke volt. A rendezvényt jelenlétével
megtisztelte továbbá dr. Puskás Imre, a
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
elnöke és Tóth Ferenc, a Tolna Megyei
Kormányhivatal kormánymegbízottja is.
Városunk szempontjából azért érdemel
kiemelt figyelmet a díjátadó, mert a díjazottak
között – mondhatnánk: hagyományosan
– ezúttal is több paksi versenyző illetve
edző szerepel. Az értékelés a következő
két fő kategória keretében történt: Tolna
megye világversenyeken I-VI. helyezést
elért sportolói; Tolna megye sportágankénti
legjobbjai.
A világversenyeken elért eredményeik
alapján a következő paksi sportolókat
értékelték:
Bor Barna (cselgáncsozó, Atomerőmű
Sportegyesület); edzője: Hangyási László;
eredményei: EB 2. hely, VB 2. hely, Grand
Prix 3. és 5. hely, Világkupa 1. és 5. hely,

Na, vajon mikorra halasztják ebben az egész Európára kiterjedő cudar hóviharban a meghirdetett futóversenyt?
– néztem rá a honlapjukra előző este. A 2. Kaposvár
Dombjai Farsangi Félmaraton február 5-én a meghirdetett időpontban rajtolt.
Hótaposós túlélőversenynek titulálták többen – de hát nem ismerik a futókat, akikben buzog
az adrenalin. Több mint ötszáz indulóval számoltak, sokan előneveztek, de hát volt akit az időjárás
riasztott el, volt akit a hófúvás akasztott meg. Végül is 182 egyéni induló és 25 három fős váltó rajtolt
el vasárnap pontban 11 órakor a Kossuth térről. Bár sokan kaposváriak voltak az indulók között, de
eljöttek Győrből, Szombathelyről, Debrecenből, Békéscsabáról, Orosházáról és Jászberényből. A Szerbiából érkezett szabadkai futócsapat révén nemzetközivé vált a viadal.
A Városgondnokság a verseny előtt újra végigjárta az útvonalat egy hókotróval – mégse kelljen a
futócipőt hótaposóra cserélni. A stilizált hópihe formájú pálya több pontján frissítő állomásokat állítottak fel a szponzorok jóvoltából, ahol szőlőcukor, víz és banán várta a futókat.
A célba érkezés után még várt egy „sprint” a futókra, az uszodába kellett eljutniuk, ahol kilazíthatták elgémberedett tagjaikat a forró zuhany alatt.
Az Atom100 versenysorozat március 24-én Baján a Kikelet Félmaratonnal,
majd július 28-án Nagyatádon a hagyományos EXtremeMan-nel – itt a befejező
Csónakház épül az Árvíz utcában. A kétszintes épület földszámnak, a maratoni futásnak a kétharmadát, vagyis 27 km-t veszik alapul –,
szintjén kap helyet a csónak- és motortároló, illetve a vizesvégül pedig szeptember 15-én Pakson a háromnegyed marATOM-mal zárul.
blokk, az emeletet pedig a közösségi terem foglalja el. E melAz se keseregjen, aki elmulasztotta az első versenyt, mert bárhol bekapcsolett kerti zuhanyzó épül, a területet füvesítik és bekerítik. Az
lódhat, és ha az összes helyszínen teljesítette a távot, akár jövőre, Dorottya napönkormányzati beruházásban készülő csónakház üzemeltera neki is összejöhet már az Atom100.
tője a Ladik Egyesület lesz.
Paksról négyen vettek részt: Turi Tamásné 2., Németh Andrea 4., Turi Márton
A kivitelező a Ba-Tu Építőipari Kft., amely március 19-én kezdi
31. és Dr. Kiss Péter 44. lett ebben a népes mezőnyben. Gratulálunk! Részletes
a munkálatokat. A befejezési határidő június 21-e. A beruháeredmények, beszámolók az interneten elérhetők.gyulai
zás 26,4 millió forintból valósul meg. 
PmH

Grand Slam 3. és 5. hely. (Kapcsolódó hír,
hogy a Judoinfo.hu olvasói is Bor Barnát
választották 2011 legjobb judósának az év
végi szavazáson.)
Kiszli Vanda (kajakozó, Atomerőmű
Sportegyesület); edzője: Meczker András;
eredményei: EB 2x1. hely és 4. hely, VB 1. és
2. hely.
Fenyvesi Réka (kajakozó, Atomerőmű
Sportegyesület); edzője: Meczker András;
eredménye: EB 1. hely.
Boros Gergely (kajakozó, Atomerőmű
Sportegyesület); edzője: Sári Nándor;
eredményei: EB 4. hely, VB 7. hely.
A sportágankénti legjobbak kategóriában
díjazott paksi sportolók a következők:
Körtélyesi Gergely (kosárlabdázó,
Atomerőmű Sportegyesület); eredménye:
NB-I. „A” csoport 4. hely.
Böde Dániel (labdarúgó, MVM
Paks Futball Club), edzője: Kis Károly;
eredményei: NB-I. 2. hely, Ligakupa 1. hely.
Klopcsik Diána (teniszező, Paksi
Sportegyesület), edzője: Barta Attila;
eredményei: ranglista 38. hely, OB-I. CSB 2.
hely, Egyetemi Teniszbajnokság 2x1. hely és
2. hely.
(További részletek elérhetők: http://
w w w. t o l n a s p o r t . h u / 2 0 1 2 / 0 2 / 1 6 /
tolna-megye-legjobb-sportoloja-2011/)

Prancz Zoltán

Nyár elején új csónakház várja a Duna szerelmeseit
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Dunaszentbenedek

Dunaszentbenedek régi, Duna-menti település. A község területét I. István király
adományozta a kalocsai érseknek. Hajdan
bencés szerzetesek látták el itt a lelkipásztori teendőket. Innen származik a község
neve is: Szent Benedek.
A község a Duna bal partján, a kalocsai
sárköz észak-nyugati peremén helyezkedik
el. A Kalocsa felől érkezőket legelők, mezők, szépen művelt szántóföldek és szőlők
látványa fogadja. A Duna árterületén sűrű
erdőség van, gazdag állat- és növényvilággal. A humuszban gazdag termőtalaj
évszázadok óta gazdálkodásra ösztönzi az
itt élőket. A főbb termények a gabona- és
zöldségfélék és a fűszerpaprika. A megtermelt gabonán felnevelődik a baromfi és a
sertés.
Büszkék arra az itt élők, hogy Dunaszentbenedek napjainkban is egyre szépülő, fejlődő és élhető település.

Az utóbbi évek sikeres pályázatainak köszönhetően teljesen kiépült a faluközpont.
Elkészült a faluház külső arculata. Akadálymentesítették és felújították az orvosi rendelőt. Megszépült a valamikori tsz-székház.
Gazdagabb lett a település egy korszerű,
fajátékokkal felszerelt játszótérrel is. A faluközpontban kiépült a térfigyelő rendszer.
Megújult a református templom. Pályázati
pénzeszközök tették lehetővé a fásítást, virágosítást.
D u n a s z e nt b e n e d e k
körjegyzőségben működik Foktő községgel. Óvodája és iskolája társulásban működik a kalocsai
és környékbeli iskolákkal.
A napközis konyha ellátja
nemcsak az óvodás és iskolás gyermekeket, hanem az
egyre idősödő lakosságot
is. Van fogorvosi és háziorvosi ellátás, fiókpatika. Benedeken működik a Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat, öt település ös�szefogásával.
A település kulturális életének központja
a faluház. Elődje a művelődési ház – népház
polgári olvasókör volt. Jelenleg közösségi
házként tölti be szerepét. Több mint 140 éve

Az 1700 lelkes településről már az 1200-as
évekből maradt fenn írásos emlék. A jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben, amikor
családok maradnak tüzelő, illetve meleg étel
nélkül, végig kell gondolni, miből és hogyan éltek itt az elmúlt 800 év alatt. Amikor még nem volt villany, gáz, telefon, internet, orvosi ellátás, és még sorolhatnám. A nehéz
helyzetből kilábalás egyik lehetősége a visszatekintés, elődeink bölcsességének alkalmazása a modern lehetőségekkel kombinálva.
Amikor 2002-ben a fejlesztés és a fejlődés útjára lépett
Foktő, számba vettük, milyen kihasználatlan adottságai
vannak a településnek. A legfontosabb a Duna, mely Európa egyik fő közlekedési folyója. Hajdan itt több tucat család
férfitagjai generációkon keresztül hajósként keresték a kenyerüket. A vízimolnárok még hírből sem hallhattak a Kyotói Egyezményről, amikor a napenergia 90%-os hatásfokú
hasznosítójaként vízi energia segítségével őrölték a paprikát,
később a gabonát. A település neve a „fok” szóból származik, mely a fokgazdálkodásra utal. A tavaszi árvizeket a Duna
holtágaiba beengedve, majd onnan fokozatosan kiengedve
biztosították a halutánpótlást, ivadéknevelést.
A kilábalás a lehetőségek számbavételével indult. Foktő
és Kalocsa területén több száz hektárnyi elhagyatott katonai
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a kultúrát szolgálja. A házban működik a
községi könyvtár, a teleház és a büfé. Itt kapott helyet a nyugdíjas klub, a Dunaszentbenedeki Hagyományőrző Asszonykórus és
Néptánccsoport. Itt rendezik a kiállításokat,
előadásokat. Olykor sportolási célokra is
használják az épületet. Itt jelenik meg a helyi újság, Benedeki Hírmondó néven.
A tánccsoportok barátságából testvérkapcsolat született az erdélyi Marosmagya-

róval. Kétévente látogatják meg egymást.
Idén az erdélyi barátaik látogatnak el Dunaszentbenedekre, a június végi Lángosünnepre. 2007-ben egy gyönyörű székelykaput
kaptak tőlük ajándékba, amely a falu központjában látható.
2007-ben adták át a tájházukat. Saját
erőből és pályázati pénzből került felújítás-

Foktő

terület volt. Ha ezek a területek jók voltak a katonai logisztika
számára, miért ne lennének jók a polgári életben.
A Duna partján lévő katonai területen először egy gabona-raktárrendszer épült 2006-tól, majd 2008-ban leraktuk az
alapkövét a rövid időn belül üzemszerűen működő növényi
olajgyárnak. 2009-ben átadtuk a dunai kikötőt, mely naponta akár 4 uszályt is képes megrakni a kiváló alföldi gabonával.
A jövő lehetőségei komoly jelentőséggel bírnak. Van itt
egy kihasználatlanul álló repülőtér három önkormányzat tulajdonában, mely nagyobb, mint a Budapest Ferihegy I., van
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ra. Az idelátogatók megtekinthetik, milyen
volt a kalocsai sárköz lakáskultúrája több
mint 100 évvel ezelőtt.
Több szórakoztató és kulturális rendezvényre is sor kerül minden évben. A falunapok a legkiemelkedőbb rendezvény, amely
minden évben szeptember első hétvégéjén
kerül megrendezésre.
Júliusban van a falu búcsúja és a Lovasnap. Ez utóbbit a Dunaszentbenedeki Lovasklub rendezi a környékbeli klubokkal
együtt.
2008 óta kerül megrendezésre a Lángosünnep a tájházban. Ezen helyi és környékbeli hagyományőrzők mutatkoznak be.
Minden érdeklődő kemencében sült lángost
és cipót kóstolhat.
Október elején a szüreti felvonulás szórakoztatja a lakosságot, amit este szüreti bál
követ.
Tavasztól őszig a festői szépségű Duna-part várja a természetjárókat, a vízi
sportok szerelmeseit és a kempingezőket.
A településen zajló programokról honlapjukon adnak friss információkat az érdeklődőknek, kiket szeretettel várnak rendezvényeikre.
PH

még mellette majd 300 hektár ipari terület. A
legnagyobb lehetőség a térség felzárkóztatására a paksi atomerőmű bővítése lenne. Az
elmúlt 20 év alatt tízezer fő feletti lett környékünkön a munkanélküliség.
Először két évvel ezelőtt nyilatkoztam egy Duna-híd megépítésének racionális lehetőségéről. Az érvek kézenfekvőek
voltak. Az épülő atomerőmű kapcsán kedvezően alakulna a
szálláshelyek kihasználása, a munkalehetőségek és az építési költségek. A híd ezen felül sok más járulékos előnnyel is
járna. A foktői, kalocsai lakosok és vállalkozások számára néhány kilométer közelségbe kerülnének az új lehetőségek, és
10 percen belül elérhető lenne az autópálya.
Foktő rendelkezik több előnyös adottsággal. Egy repülőtér épült itt a Duna partján, a Kalocsa – Kiskőrös szárnyvonal 5 km-es hosszabbításában, mely végpontja légvonalban
3,5 km-re van a KKÁT-nál véget érő dunántúli szárnyvonaltól.
A múltnak a Dunán átnyúló barátságai a paksi atomerőmű bővítésével megteremtik annak lehetőségét, hogy Magyarország minta gazdasági régiója jöjjön létre, figyelemmel
az atomerőműre, a növényolajgyárra, egy esetleges finomító
és üzemanyag raktárrendszerre, dunai kikötőkre, repülőtérre
és a rájuk épülő vállalkozásokra.

Dr. Jakab Ferenc

Régi karikatúrát őriz

ztró

a paksi Kishalász bis
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Erőműves híradások
„Megfelelni a változó jogi és gazdasági
környezet kihívásainak”

A Paksi Atomerőmű Zrt. fennállása második legeredményesebb termelési eredményét érte el tavaly mind az előállított
villamos energia mennyiségét, mind a
rendelkezésre állást illetően. 2011-ben
15 685 GWh villamos energiát termelt az
atomerőmű. Teljesült cégünk üzleti terve is, sőt az adózás előtti eredmény több
mint 25%-kal haladta meg a várakozást.
Mindezt úgy értük el, hogy a feszített főjavítások mellett nagy volumenű átalakítá-

sok folytak az üzemidő-hosszabbítás (üh)
érdekében, és munkánkat nehezítette a
Célzott biztonsági felülvizsgálat (Cbf) kötelezettsége is.
A 2012-es célkitűzések között a prioritás továbbra is a nukleáris biztonságé.
Folytatjuk az üh-hoz is szükséges biztonságnövelő átalakításokat, valamint
megkezdjük a Cbf során megfogalmazott
javító intézkedések megvalósítását. A termelési, gazdálkodási és üzemidő-hos�szabbítási törekvések mellett a vezérigazgató szólt a
tavaly elindított stratégiai
akciókról is. Ehhez a tulajdonos a múlt év decemberében számszerűleg is
megfogalmazta elvárásait,
önköltségcsökkentést írt
elő társaságunk számára. A
költségcsökkentési programon már dolgoznak a szakmai szervezetek, ismertek
azok a területek, melyek
vizsgálata után biztosíthatók az elvárások. A költségcsökkentési koncepcióról

a május 4-i igazgatósági ülésen várható
döntés.
A vezérigazgató a külső feltételek, a jogi
környezet változása kapcsán ismertette a
Munka Törvénykönyve (Mt.) módosítását
és annak hatásait. Az új Mt. 2012. július
1-jei hatályba lépésével szükségessé válik
a Kollektív Szerződés módosítása, mivel
többek között változnak a munkarendre, a
készenlétre, a pótszabadságokra és a pótlékokra vonatkozó szabályok is.

Hamvas István végezetül beszélt a február 20. és március 2. közötti WANO-vizsgálatról. Hangsúlyozta a nemzetközi
megmérettetés fontosságát, és az elvárt, fegyelmezett munkavégzés mellett mindenkitől őszinte, nyílt együttműködést kért az
esetleges hiányosságok és azok okainak
feltárásában. Reményét fejezte ki, hogy a
WANO-misszió a korábbi vizsgálatokhoz
hasonlóan a működésünket javító intézkedéseket eredményez.
K.

fotók: Bodajki Ákos

Vezetői fórumot tartott Hamvas
István vezérigazgató 2012. február
14-én, ahol a társaság 2011-es eredményeiről, valamint a 2012-es feladatokról adott tájékoztatást.

Időszakos tűzvédelmi, munkavédelmi és balesetelhárítási oktatás
2012-ben is lezajlott az évenként szokásos tűzvédelmi, munkavédelmi és balesetelhárítási oktatás az atomerőműben. Az
oktatás célja a munkavégzés során alkalmazandó alapismeretek felfrissítése, illetve szinten tartása, az új információk (például belső szabályozási vagy jogszabályi változások) ismertetése, valamint az elmúlt év tapasztalatainak, tanulságainak
közzététele.
A munkavállalók beosztásuknak megfelelően (azaz attól függően, hogy vezető vagy műszaki beosztású, illetve adminisztratív állományú munkavállalók-e) eltérő tartalmú és mélységű
képzésben részesültek. Az előadásokra március hónap folyamán
került, illetve kerül sor, különböző időpontokban, így segítve elő,
hogy mindenki össze tudja egyeztetni a napi feladataival a kötelező képzésen való részvételt.
Az egyes szakterületekhez tartozó előadásokat Herczig Gábor munkavédelmi mérnök (munka- és tűzvédelmi osztály),
Majkut Milán tűzvédelmi mérnök (mtvo) és Herman Attila szervező-tervező mérnök (baleset-elhárítás) tartották.
A munkavédelmi előadás fő témakörei az alábbiak voltak:
–– A munkavédelemre vonatkozó szabályok rendszerének áttekintése;
–– A Paksi Atomerőmű Zrt. (PA Zrt.) 2011. évi munkavédelmi
helyzete;
–– A 2011. évi munkabalesetek;
–– A 2011. évi munkavédelmi ellenőrzések tapasztalatai.
A munkavédelmet érintő szabályozás rendszerének emlékeztető jellegű áttekintéseként szó esett a külső (törvényi) és a belső (cégszintű) szabályozási struktúráról, valamint a kapcsolódó
szabványokról. A törvényi változások kérdéskörének különleges
aktualitást adott az új Alaptörvény tavalyi elfogadása és 2012.
január 1-jén történt hatályba lépése. A belső szabályozást az Irányítási Kézikönyv mellékletében található a Paksi Atomerőmű
Zrt. Munkavédelmi Szabályzata és a folyamatstruktúrában elhelyezkedő FIB401 jelű, Munkavédelmi feltételek biztosítása című
eljárásrend alkotja.
A hallgatók az elmúlt év tapasztalatait tematikusan, az egyes
balesettípusokra bontva tekintették át az előadó segítségével.
2011-ben összesen 51 munkabaleset történt. Ebből 7 munkabeleset járt 1 napnál hosszabb idejű, s ugyancsak 7 járt 3 na-

pot meghaladó munkaképtelenséggel. Az 51 eset jelleg szerinti
megoszlása a következő: 24 munka közbeni, 18 közlekedési és 9
egyéb jellegű munkabaleset történt.
Az mtvo továbbra is kéri, hogy ha valaki szabálytalanságot,
hiányosságot lát, azonnal jelentse (ne a hosszabb átfutású bejelentő rendszeren keresztül), mert ezáltal mások testi épségének
sérülését előzheti meg.
A tűzvédelmi előadás a következő fő területeket fogta át:
–– Jogszabályváltozások, a PA Zrt. tűzvédelmi szabályzatának
változásai, aktualitások;
–– Tűzvédelmi berendezések változásai;
–– A PA Zrt. 2011. évi tűzvédelmi helyzete;
–– Tűz jellegű események rövid bemutatása;
–– Ellenőrzések tapasztalatai.
2011-ben nem történt tűzeset a PA Zrt. területén. A tűzriasztások okai 2011-ben meghatározóan az elektromosság és a dízelgépek olajszennyeződései voltak. A tűzveszélyes tevékenységek
csak ezek után következtek az okok sorában. Az előadás központi
részét képezte a tűzesetek illetve a feltárt tűzvédelmi hiányosságok gyakorlatias, képek vetítésével kísért kiértékelése és a tanulságok megfogalmazása. Az elmúlt évben ismétlődő problémát
jelentett a menekülési útvonalak leszűkítése.
A balesetelhárítási előadás – az előző szakterületek tematikájához hasonlóan – a veszélyhelyzet-kezeléssel kapcsolatos alapismeretek elevenítette fel, és az elmúlt év tapasztalatait tekintette
át. Az Átfogó Veszélyhelyzet-kezelési és Intézkedési Terv (ÁVIT)
az Irányítási Rendszer Kézikönyv függelékében található. Az ÁVIT
feladata mindazon ismeretek és teendők összefoglalása, amelyek
a paksi atomerőmű területét érintő (illetve potenciálisan érintő)
rendkívüli eseményeknél és veszélyhelyzetekben (nukleáris létesítményi veszélyhelyzetek, radiológiai veszélyhelyzetek, természeti és ipari katasztrófák, tűzesetek, valamint a Magyarország
Alaptörvényében meghatározott rendkívüli állapot) az elhárítás
során fontossággal bírnak. A cél, hogy ezeknek a helyzeteknek
a kezelése céljából az elhárítást végző személyzet részére egy
komplex terv álljon rendelkezésre, amelynek adott modulját alkalmazva a személyzet a megfelelő intézkedéseket végre tudja
hajtani. Az ÁVIT-ban rögzített, minden erőműves dolgozót érintő
információk közül többek között a következőkről esett szó:

–– A PA Zrt. baleset-elhárítási rendszere;
–– A tájékoztatás, a riasztás, az értesítés és a kommunikáció eszközei (telefontechnikai eszközök, URH rendszerek, akusztikus
riasztó és tájékoztató rendszerek, hiba bejelentő telefonszám,
a blokkolóóra speciális funkciója, technológiai információs
rendszerek);
–– A védekezésben, elhárításban nem érintett személyzet feladatai (gyülekeztetés, elzárkózás, menekülési útvonalak,
gyülekezési helyek kijelölése, a létszámellenőrzés végrehajtása, a kimenekítés levezénylése);
–– A védekezésben rendelkezésre álló eszközök és létesítmények.
Az előadó külön is felhívta a figyelmet: mindenkinek át kell
gondolnia, hogy normál helyzetben milyen óvintézkedéseket
kell tennie, veszélyhelyzetben pedig milyen óvintézkedéseket
kell betartania (például gyógyszert és szemüveget magához venni kimenekítésnél stb.).
Az előadás másik részében az előző évi gyakorlatok és az
egyéb események tapasztalatai kerültek sorra. Így a májusban
rendezett, veszélyes anyagokkal kapcsolatos felső küszöbértékű
ipari üzemre vonatkozó éves gyakorlás, majd az évente szokásos BESZ törzsvezetés tapasztalatai, amely tavaly esetileg csatlakozott a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által
szervezett IRIS katasztrófavédelmi gyakorlathoz. Augusztusban
a súlyosbaleset-kezeléssel (sbk) kapcsolatban tartott tűzoltó
módszertani próba volt újabb mérföldkő, amelyet szeptemberben az sbk vezetési feladatainak biztosítására kialakított Műszaki Támogató Központ (MTK) működésének ellenőrzése követett.
Egy héttel később az EU ExTraH elnevezésű projekt keretében
tartott komplex válságkezelési konferencia és gyakorlat hozott új
tapasztalatokat, illetve a novemberben szervezett polgári védelmi riasztási és a BESZ teljes körű gyakorlatok szolgáltattak visszaigazolást. A fukushimai baleset-elhárítás külön témaként jelent
meg.
A szervezők felhívják mindazoknak a munkavállalóknak a
figyelmét, akik még nem vettek részt az ez évi időszakos
tűzvédelmi, munkavédelmi és balesetelhárítási oktatáson,
hogy a még hátralevő alkalmakon ezt feltétlenül tegyék meg.

Prancz Zoltán
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RENDKÍVÜLI OSZTÁLYTABLÓ
ATOMENERGETIKAI MÚZEUM
A rendkívüliséget az Atomenergetikai Múzeum március 7-i megnyitója szolgáltatja, hiszen ezzel egy országos szakmúzeum kezdte meg működését az atomerőmű-

Mittler István

ben, illetve Paks városában. Kollégáink bemutatása reményeink szerint elősegíti
gyűjtőmunkájukat, ezáltal a múzeum műtárgyainak szaporodását, gazdagodását.

tisztelete tartotta bennünk azt
a hitet az elmúlt húsz év során,
miszerint az atomenergetika
megérdemel egy múzeumot. Három évtizede indult el az első
reaktorunk, és 1982-től az atomenergetikának köszönhetően hazánknak egy biztos, olcsó és környezetbarát energiaforrást jelent
a paksi atomerőmű. Az atomenergetika hazai elterjedésének
és hasznosításának emlékeit
nem gyűjtik a hazai múzeumok.
Egy másik megközelítésben: az
atomenergia hazai elfogadottságának 70% közeli igenléséért
naponta keményen meg kell küzdenünk. Ez azt is jelenti, hogy a
Látogatóközpont „kínálatát” folyamatosan bővíteni kell ahhoz,
hogy az atomerőmű iránt évek
óta tapasztalt érdeklődést fenn-

tarthassuk. Ezért újítottuk fel
2009-ben a kiállítóterünket, indítottuk az MVM Zrt.-vel közösen országos körútra a kamionos
kiállításunkat, és ezért törekedtünk az atomerőmű működésével kapcsolatos tárgyi emlékek
nyilvánosság elé tárására.
–– Ez azt jelenti, hogy a múzeum
a TLK szerves része, attól függetlenül, hogy országos szakmúzeumi státuszt kapott?
–– Így van, de úgy is fogalmazhatok, hogy a Látogatóközpont
közel 2000 nm-es kiállítótérrel
gyarapodott, vagyis több mint
duplájára nőtt. A múzeumban
dolgozó munkatársaim pedig
kettős tevékenységet végeznek,
mert nem csak a látogatókkal
foglalkoznak, hanem múzeumi szakfeladatot is ellátnak. Ez

viszont kettős irányból jövő elvárást jelent számunkra, mert
az atomerőmű menedzsmentjén
kívül még a szakminisztériumi
elvárásoknak is meg kell felelnünk.
–– Kik és hogyan juthatnak be a
múzeumba?
–– Az északi portán keresztül
léphetnek be az egyéni és csoportos látogatók. Az egyéni látogatókat a múzeum munkatársai kísérik a múzeumba, a csoportokat
pedig a biztonsági szolgálat embere. A múzeum nyitva tartása
megegyezik a Látogatóközpontéval, illetve a múzeumi törvény
értelmében kedden és szerdán
kutatókat is fogadunk, az ő igényeiket is igyekszünk kielégíteni.
-beri-

lítóteret sikerült létrehozni, amely
talán tíz évig elég lesz, aztán újabb
tároló hely után kell nézni.
üzemtörténész
–– Mit gyűjtötök, illetve mi szerint
Katonai műszaki főiskolát végzett 1989-1990-ben a Paksi Hírnök válogattok?
út-vasútépítő szakon. 1976-ban alapító főszerkesztője. 1991-től a –– Ez az egyik legfontosabb kérkerült Paksra, az atomerőművet Tájékoztatási Iroda tájékoztatási dés, hiszen minden múzeum helymérnöke, 1995-től az atomerőmű hiánnyal küszködik, tehát nagyon
meg kell fontolni, mit hozunk be a
üzemtörténésze.
múzeumba. A legfontosabb szem–– Miklós! Úgy gondolom, a múpont az, hogy az adott tárgy (techzeum megnyitásával teljesült egy
nikai eszköz) technikatörténeti
nagy vágyad.
–– Igen, hiszen 1991-től az egyik szempontból jelentős-e, vagyis az
fő tevékenységem az atomerőmű üzem életében fontos „láncszem”
múltjára vonatkozó dokumentu- volt-e. Fontos továbbá, hogy demok és tárgyi emlékek gyűjtése. monstrációs állomása legyen az
A gyűjtés pedig akkor jelent iga- adott technika fejlődéstörténetézi örömet a gyűjtőnek, amikor a nek.
építő műszaki zászlóaljhoz. 1983 gyűjtött anyag a nyilvánosság elé –– Az üzemidő-hosszabbítási
és 1988 között Paks város polgár- kerül. A volt 306-os raktárépület program keretében sok területen
védelmi törzsparancsnoka, majd átalakításával egy hatalmas kiál- korszerűsítünk, ami bőséges mű-

tárgy utánpótlást biztosít számotokra, tehát a legjobbkor nyílt meg
a múzeum.
–– Bizonyos szempontból ez igaz,
viszont több szempontból már nagyon későn, mert sok minden került selejtezésre, megsemmisítésre.
–– Itt ülünk a múzeum könyvtárában, amely egyben a dolgozószobád. Hogyan sikerült létrehozni
a könyvtárat?
–– A könyvtár legjelentősebb
szakmai anyaga a Kenton-hagyaték, amely több mint ötszáz
angol nyelvű könyvet tartalmaz.
A különlegességét a témája adja,
ugyanis az atomenergia békés célú
felhasználásának indulását dokumentálja 1946-tól az 1990-es évek
elejéig. Egy nyugdíjasunk, Vinnay
István készített magyar nyelvű re-

zümét minden könyvről, amelyet
a Gyűjteményi Szemle 2011-es évfolyamában nyilvánosságra is hoztunk, ezzel is könnyítve a kutatók
tájékozódását. Jelentős a könyvtár folyóirat-gyűjteménye, amely
Paks sajtótermékeinek legteljesebb
gyűjteménye 1881-től napjainkig.
Ezt a ritka anyagot én gyűjtöttem
1976-tól, és a múzeumnak ajándékoztam. Örvendetesen gyarapszik
az adományozók száma, közülük
a legutóbbi ajándékozók: Bajsz József, Faragó Péter, Tóth György,
dr. Trampus Péter. Egyre többen
ajándékozzák a múzeumnak az
eddig féltve őrzött emléktárgyaikat. Ennek nagyon örülünk, mert
a múzeumba kerüléssel nemzeti
tulajdonba kerül.
-öni-
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Vezetői feladatai mellett az ESZI
Kuratóriumának elnöki teendőit
kommunikációs igazgató is ellátja.
–– Kezdjük egy magas felütéssel!
Van a világon valahol hasonló
múzeum?
–– Tudomásom szerint Amerikában egy bezárt atomerőműben rendeztek be múzeumot,
ám bennünket nem az elsőbbség dicsősége sarkallt, hanem
egy következetes szakmai igény
teljesítése. Annak idején, 1992ben rendelte el az akkori vezérPakson érettségizett, majd Szege- igazgató – dr. Petz Ernő – egy
den szerzett tanári és közgazdász üzemtörténeti gyűjtemény létdiplomát. A Tájékoztató és Láto- rehozását. Nos, e két évtizednyi
eredményezte
gatóközpont (TLK) megnyitása gyűjtőmunka
előtt meghirdetett pályázatot helyzet feloldása az új múzeumi
megnyerve, 1995-től a TLK-ban épület kialakítása. Ugyanis a köz
dolgozik, amelynek vezetőjévé szolgálatát csak a nyilvánosság
2005. augusztus 1-jén nevezték ki. elé tárás elégíti ki, és a szakma
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Beregnyei Miklós

Bodajki Ákos
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mondja – rengeteg segítséget kapott a szakmabeli ismerőseitől.
2005-ben gyakorlatosként került
tájékoztatási munkatárs
a Tájékoztató és Látogatóközpontba, majd körülbelül fél évvel
később tájékoztatási munkatársként kezdett dolgozni ugyanitt.
Beregnyei Miklós irányításával
és segítségével kezdte a szakmát
s tett szert egyre több ismeretre.
Jelenleg a meghatározó feladatai a fotózás és a gyűjteménykezelés, mivel a cég életében minden fontosabb eseményt archiDunaújvárosban született, Pak- válni kell az utókor számára. Ha
son nőtt fel, s ugyancsak itt foly- éppen nem az atomerőmű esetatta az általános- és a középisko- ményeiről készít fotókat, akkor
lai tanulmányait is. A későbbiek- a múzeum gyűjteménykezelői
ben a Pécsi Tudományegyetemen feladatait látja el, s adott esetben
mint művelődésszervező végzett, csoportot is szokott kísérni. Az
majd Budapesten, a Magyar Nem- is előfordul, hogy segítséget kérzeti Múzeumban szerzett múzeu- nek a fotózás kapcsán valamemi-gyűjteménykezelői képesítést. lyik szakmai területről, műszaki
A fotózás technikáit autodidakta vagy más okból fakadóan, s ilyen
módon sajátította el, de – mint esetben is segít, amiben tud.

A munkájában a változatosságot szereti a legjobban. Mint
mondja, minden tárgynak megvan a maga története, mindegyikhez kapcsolódik valaki,
legyen az egy személy, vagy valamelyik részleg. „Aki egy kicsit
is szereti a történelmet, az rátalál
a szépségére” – vallja. Szereti,
hogy a fotózások során rengeteg
emberrel kerül kapcsolatba. Ez
nem csak a különböző szakmák,
beosztások megismerése miatt
érdekes, hanem azért is, mert így
sokszor eljut olyan helyekre, eseményekre, ahova az adott dolgozókon kívül szinte senki sem.
Ebben a munkakörben nagyon jelentős szerepe van a kapcsolattartásnak. Ákos rendkívül
fontosnak tartja, hogy ismerik és
elfogadják őt, hiszen ha valahol
tárgyakat selejteznek, vagy ha
valamilyen nem eseménynaptár
szerinti dolog fog történni, óriá-

si előny, hogy ismerik, és időben
szólnak neki.
Hobbiját, szabadidejének eltöltését tekintve Ákos elmondja,
hogy gyerekkorától kezdve rajong a graffitikért, az önkifejezés
ezen művészeti formájáért, de
akkoriban nem igazán volt lehetőség kibontakozni ezen a területen. Évekkel ezelőtt, immár
felnőtt fejjel sikerült visszacsöppennie pár fiatal tehetség kíséretében az ún. legál street art területére, ahol a saját illetve közös
szórakoztatásukra szabadon és
legálisan kreálhattak falra vagy
vászonra. Ákos másik hobbija a
zene, bár – mint mondja – ennek
művelésében még eléggé a kezdeteknél tart. Két évvel ezelőtt egy
hirtelen jött ötlettől vezérelve
kezdett el zongorázni tanulni, s
ezt jelenleg is folytatja.

Prancz Zoltán
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Szabó Péter
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pedig a Városi Múzeumban tevékenykedett, újkori történész-muzeológusként.
tájékoztatási munkatárs
Az atomerőműbe a most megnyitott Atomenergetikai Múzeum révén került, mivel minden
múzeumra nézve előírás, hogy
muzeológust kell foglalkoztatnia.
Ilyen minőségében nyert felvételt,
2011. augusztus 1-jétől.
Az iskolai környezet után
természetesen nagyon sok meglepetés érte az új munkahelyén,
ugyanakkor sok mindennel tiszHeves megye székhelyén, Eger- tában volt, hiszen szinte az egész
ben született. 1979 óta él Pakson. életét az erőmű mellett töltötte.
Itt végezte az általános iskolai Korábban a látogatófolyosón és
és a gimnáziumi tanulmányait. a gépházban is járt már. Ami igaAz érettségit követően a Miskol- zán lenyűgözte az erőműben, az
ci Egyetem Bölcsészettudományi a magas fokú biztonság és tisztaKarán diplomázott, ahol törté- ság, amit nap mint nap tapasztal
nész-muzeológus bölcsész, közép- az üzemi területen való közlekedés során.
iskolai tanár képesítést szerzett.
Elmondása szerint a váltás
Az egyetem befejezése után vis�szatért Paksra, és korábbi „alma oka igazából az volt, hogy lehematerében”, a paksi Vak Bottyán tősége nyílt kipróbálni magát
Gimnáziumban kezdett dolgoz- muzeológusként egy Európáni történelem tanárként, emellett ban egyedülálló múzeumban. Ez

Faragó Szandra
tájékoztatási munkatárs

fotó: Bodajki Ákos

Budapesten született, de Pakson
nőtt fel, paksinak is érzi magát.
A helyi Vak Bottyán Gimnáziumban érettségizett 2000-ben.

A Nemzeti Múzeum és a Képzőművészeti Egyetem közös kép-

zésében folyó műtárgyvédelmi
asszisztens középfokú tanfolyamának elvégzése után helyezkedett el a paksi Városi Múzeumban. Később az időközben megnövekedett tanulmányi intenzitás miatt megvált munkahelyétől. A Képzőművészeti Egyetem
tárgyrestaurátor szakának textil-bőr szakirányán tanult, ahol
2009-ben restaurátor-művész
diplomát kapott. Amikor friss
diplomásként munkát keresett,
és meghallotta, hogy múzeum
nyílik az erőműben, ahol szükség lesz egy restaurátorra is, beadta a jelentkezését. A sikeres

szakmai szempontból nagy kihívást jelentett számára. A tanári pálya természetesen mély nyomokat hagyott benne, így néha
vannak „elvonási tünetei”, de jelenlegi munkája során is találkozik diákokkal, így az elszakadás
kicsit könnyebb.
Legfontosabb feladata a múzeum napi ügyeinek koordinálása, amiből természetesen számos
egyéb feladat adódik. Például a
múzeum gyűjtőkörébe (atomenergetika, atomfizika) tartozó tárgyi, képi, írásos, hang és
egyéb forrásanyag felkutatása,
gyűjtése, tudományos feldolgozása és rendszerezése, valamint
a tudományos eredmények közzététele, melynek során az atomerőmű üzemi területén található
minden szakággal a maximális
együttműködésre van szükség.
Feladatai közé tartozik még az
éppen most alakult kiállítás tudományos előkészítése, rendezése és gondozása, a múzeumba
érkező csoportok és egyéni láto-

gatók fogadása, szakmai kísérése. A gyűjteménykezelői munka
felügyeletét is ő látja el, csakúgy
a múzeumi kiadványok, katalógusok és leporellók összeállítását,
a nyomdai folyamat felügyeletét
és koordinálását. Humán jellegű
ismereteit – mivel egy történeti
múzeumról van szó – kiválóan
tudja kamatoztatni, nem utolsósorban azért, mert az egyetemen
a muzeológia szakon részletesen tanult technikatörténetet. Ez
nem jelenti azt, hogy ne kellene bővíteni ismereteit, hiszen az
atomenergetika egy nagyon speciális szelet a műszaki területen
belül, ezért folyamatosan képzi
magát. Mint mondja, feladatait
nem tudná maradéktalanul elvégezni kollégái segítsége nélkül.
Munkájában az okozza számára a legnagyobb örömöt, amikor egy tárlatvezetés végén a látogatók még maradnak egy kicsit,
és elmondják, hogy mennyire tetszett nekik a kiállítás, és örülnek,
hogy testközelből is megismer-

hették az atomerőműben használatos kisebb és nagyobb berendezéseket. A legnagyobb nehézség
egyelőre a különböző szakmai
szervezetekkel való kapcsolattartás, mivel nemrég történt munkába állása óta még nem sikerült
mindenkivel megismerkednie.
Ennek kapcsán ezúton is szeretne köszönetet mondani Beregnyei Miklósnak, aki mentorként
ebben nagyon sokat segít neki,
és bármilyen probléma adódik is,
mindig nagyon készséges.
Péter nős, kétgyermekes boldog családapa. Felesége a paksi Vak Bottyán Gimnáziumban
dolgozik, angol nyelvet oktat. Öt
éves kisfia óvodába jár, kislánya
januárban volt két éves. Szabadideje legnagyobb részét velük tölti, rengeteget kirándulnak, utaznak. A két gyermek mellett szabadidős tevékenységként a futás
és az „éjszakai olvasás” marad.

Prancz Zoltán

felvételt követően, 2010 júliusában kezdett dolgozni a Tájékoztató és Látogatóközpontban tájékoztatási munkatársként, majd
2010 szeptemberétől az Atomenergetikai Múzeumban.
A múzeum kialakítása, berendezése hosszú folyamat volt
- meséli Szandra. Nagyon szerencsésnek érzi magát, hiszen
kezdetektől részt vehetett ennek
a különleges intézménynek a létrejöttében. Eddigi fő feladata a
műtárgyak gyarapodásba vétele
után, azok szortírozása, vitrinekbe rakása, rendezése, feliratozása volt. Az irodák berendezésének megtervezését is nagyon
élvezte.
Úgy véli, hogy a múzeumi
munka igazából nem speciáli-

sabb, mint bármely másik, de
feltétlenül kell hozzá alázatosság
és tisztelet a régi dolgok iránt.
Ez a múzeum Európában
egyedülállónak számít, a gyűjtőkörét tekintve legalábbis mindenképpen. Megvan az az előnye másokkal szemben, hogy
a műtárgyakat közvetlenül a
működtető, használó szervezetektől, személyektől kapják. Az
ajándékozók sokszor személyes
tapasztalataikat is megosztják a
múzeumi dolgozókkal az adott
tárggyal kapcsolatban. Legtöbbször leírásokat, gépkönyveket is tudnak rendelkezésükre bocsátani, így egy-egy tárgy,
a hozzá kapcsolódó adatokkal
együtt, sokkal komplexebb képet mutat.

Teljes erővel készültek a múzeum megnyitójára, de ezen kívül természetesen még rengeteg
tennivalójuk akadt. Mindig van
és lesz is egy-egy újabb műtárgy,
amivel lehet, érdemes és kell is
foglalkozni, akár adatgyűjtés,
akár restaurálás céljából. Céljuk,
hogy a műtárgyak a múzeumba
látogatók számára is minél több
információval szolgálhassanak.
Szandra a munka mellett 3 és
fél éves óvodás kisfiára szenteli
idejét. Szeretnek kirándulni és
kutyát sétáltatni.
Nemrég ismerkedett meg a
zumbával, ami nagyon megtetszett neki, így, ha ideje engedi,
ezzel a sporttal szokott kikapcsolódni.
GYNYP
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Kemény időszak vár a karbantartó személyzetre
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Az idei főjavítási
időszak az ütemezés szerint április
1-jétől szeptember
27-éig tart. A felkészülésről, a legfontosabb munkálatokról kérdeztem
Zsoldos Ferenc karbantartási igazgatót.
–– Igazgató úr, hogyan készült fel a
karbantartó személyzet az idei főjavításokra?
–– Röviddel az előző évi főjavítások
után minden évben elkezdődik a karbantartási oktatási periódus. A téli időszak nagy részében a teljes karbantartó
személyzet oktatása és a szükséges vizsgáztatás megtörténik. Ugyancsak a téli
időszak feladatai közé tartozik azoknak
az eszközeinknek, szerszámainknak, speciális berendezéseinknek az előkészítése,
használatra történő felkészítése, amelyekkel a főjavítások alatt dolgozni fogunk. A
primerköri, szekunderköri nagy daruk
karbantartása minden évben, így az idén
is megtörténik a főjavítások előtt. Ez a felkészülés technikai oldala, a másik, és nem
kevésbé fontos természetesen az emberi
oldal, azaz hogyan tud regenerálódni a
személyzet a két főjavítás közötti időszakban. Most ez az időszak lezárul, új évnek
futunk neki, és várjuk, hogy megkezdődjön az 1. blokki főjavítás.
–– Melyek azok a legfontosabb feladatok, amelyeket a főjavítások során
el kell végezni a blokkokon?
–– Vannak sztenderd munkák, így a
reaktor szétszerelése, a zóna átrakás, az
előírt revíziók végrehajtása a fővízköri
berendezéseken, tehát a gőzfejlesztőkön,

főkeringtető-szivattyúkon, főelzáró tolózárakon. Az idei évben az eddigi műszaki
felülvizsgálati tervek helyett az időszakos
ellenőrzési programok végrehajtása történik, ami magába foglalja a csővezetékeknek, illetve edényeknek a szerkezeti vizsgálatos, és nyomáspróbás tevékenységeit.
Meg kell említeni, hogy a primerkörben
és a szekunderkörben egyaránt több átalakítás is lesz, a TJ, TQ szivattyúk tömszelence átalakítása, hermetikus szénacél
burkolat javítása, SBK baleseti műszerezés kiépítése, továbbá a vegyészeti mérőrendszernek a rekonstrukció előszerelési
munkái fognak megtörténni.
Az 1. blokkon nagyon nagy munka
lesz a tápvíz szabályzó Babcock szelepeknek a cseréje, amely kiemelt feladatunk a
szekunderkörben. A turbinákon, illetve
kapcsolódó berendezéseken a szokásos
éves kisjavítási tevékenységet fogjuk végrehajtani.
Az ütemezés szerint a 4. blokkon lesz
a következő leállás. A már felsorolt általános feladatok mellett a 4. blokkon járókerék cserét tervezünk, az FKSZ-eknél
tengelykapcsoló csere is várható, a gőzfejlesztőknél, reaktoron a szokásos tevékenységet hajtjuk végre. A 4. blokkon,
amit ki lehet emelni, az a 41AT transzformátor kármentő átalakítása, a biztonsági
hűtővíz tartályának a belső bevonat cseréje és a vízmű kábelek kiváltása.
A 2. blokknál az idei évben lesz egy
együttes leállás az 1. blokkal, mintegy
hat napig. Az együttes leállás alatt a VD
rendszeri szerelvények cseréje, armatúra cserék várhatók. Sor kerül az 1. és 2.
blokki gépvezetékek porcelán szigetelőinek cseréjére, és elvégezzük a vízlágyító

Gyutai Attila, a gépész
szerviz osztály fejlesztő
művezetői
egységének
(korábbi nevén kísérleti
műhely) művezetője, 1984
óta dolgozik a paksi atomerőműben.
A műhely 1990-ben alakult meg,
ahol helyszíni forgácsolási megmunkálásokkal, fúrással, marással és esztergálási feladatok elvégzésével foglalkoznak.
Attila a műhely megalakulása óta vesz részt a főjavításokon, amikor is eseti problémák elhárításán dolgoznak,
valamint számos visszatérő munkát kell elvégezniük, mint
pl. a főelzáró tolózár membránvágása, a főkeringtető-szivattyú forgácsolási munkái, generátor forgórész köszörülési feladatok, tömítő felületek megmunkálása a reaktor
felsőblokkon, menetek javítása Helicoil-os technológiával.
A munkák nagy részét a helyszínen végzik el, mobil gépeik
segítségével. Ezen kívül sok munkájuk adódik beszorult,
berágódott menetek javítása kapcsán is, de ezek a feladatok az év során folyamatosan előfordulnak.
A gépparkjukban a különböző gyártóktól megvásárolt
berendezések mellett a fejlesztő műhelyben tervezett és
gyártott számos speciális gép is megtalálható.
A határidők számukra is szorosak, ám a műhelyben jelenleg nyolcan dolgoznak, így a feladataik fontossági sorrendjét illetően a főnökeik döntenek. Párhuzamosan azonban egyszerre maximálisan két munkát tudnak végezni az
alacsony létszám miatt. Természetesen határidős feladatok
esetén ügyeletet vállalnak a munkatársak, így tartva a teljesítés idejét.
Attila kollégái mind széleskörű tudással rendelkező
szakemberek, vagyis minden dolgozó minden gép összes
funkciójához tökéletesen ért. Ennek betanulása, új ember

nyersvízellátás diverzifikálás rekonstrukciós munkáit. A 2. blokkon teljes zóna
kirakás lesz, a reaktor teljes kipakolása,
teljes üzemanyag csere fog megtörténni. Elvégezzük a reaktor belső elemeinek
az anyagvizsgálatát, illetve időszakos
vizsgálatait. A rekonstrukciós munkák
nagyon nagy volumenűek lesznek; reaktorakna elárasztás, lokalizációs torony
bevonat javítás, vegyészeti mérőrendszer
rekonstrukció, pihentető medence hűtőkör építész és villamos előszerelési munkák, bokszi szénacél burkolat javítása,
gőzfejlesztő alatti padlóbevonat javítás. A
szekunderkörben a turbinákon a turbina
monitorozó és diagnosztikai rendszer kiépítése és átalakítása a nagy feladat, emellett generátorok védelmi rekonstrukciója,
akkutelep csere lesz, és elosztóvédelmi
szekunder rekonstrukcióra kerül sor a
22BA elosztón.
Sorrendben a 3. blokk az utolsó a karbantartási időszakban. Itt a kisjavításhoz
kapcsolódó összes tevékenységet elvégezzük, egy főkeringtető-szivattyúnál
járókerék cserét tervezünk itt is. A szekunderkörben a turbinákon a szokásos
kis karbantartáshoz kapcsolódó, főleg
endoszkópozási munkákat hajtunk végre.
A diesel generátoron, a 30QD01-en főjavítást végzünk, a Babcock szabályzóknak
lesz egy eróziós felmérése, illetve BHV
tartály bevonatcsere várható.
A felsorolt feladatok természetesen
nem fedik le az összes munkát, a legfontosabb, legjelentősebb feladatainkat emeltem ki.
–– Milyen munkaszervezési, munkarendet érintő változások várhatóak a
főjavítási munkákra tekintettel?

Felkészülés a főjavításra

– ahogy munkatársaink látják, tapasztalják
esetén, akár évekig is eltarthat. A munkavállalók szerencsére összehangoltan dolgoznak, fel tudják osztani egymás között a munkákat, ezáltal kisegítve, támogatva egymást.
Körösztös József 1987 szeptembere
óta dolgozik a paksi atomerőműnél.
Már a kezdetek óta a karbantartás
területén tevékenykedik, jelenleg az
armatúra és csővezeték karbantartó
osztály üzemvezetőjeként a csővezetékek és csőtartók karbantartását
irányítja.
A főjavítások közti idő a napi hibaelhárítások és a tervezett karbantartásokon kívül a főjavításokra való felkészüléssel telik számukra. Az idei felkészülés egy nagy feladattal
kezdődött, az eddig alkalmazott műszaki felülvizsgálati tervek helyett ASME szerinti időszakos ellenőrzési programok
készültek, és ezek egyeztetésén próbálták a végrehajtói oldal tapasztalatát és gyakorlatát érvényesíteni.
A főjavítást megelőző időszak a munkavolumen megismerésével, alkatrészek beszerzésével és a vállalkozók tájékoztatásával telik.
A főjavítás megkezdésétől a határidők nagyon szorosak,
fontos az állandó kapcsolattartás a társszervezetekkel, mert
a munkáik egy jól megtervezett ütemterv szerint következnek egymás után. Persze előfordul, hogy egy berendezés
vagy armatúra megbontásánál kiderül, hogy nagyobb javítás vagy csere szükséges. Az ilyen pótmunkák már a kezdés
időpontját is képesek megváltoztatni. Egy – egy munkájuk

–– Mi továbbra is azt szeretnénk,
hogy a szabadpéntek az előző évek gyakorlatának megfelelően az idei évben is
kikerüljön a főjavítási időszak szabadnapjaiból. Az egész szervezetre kiterjedő,
munkaszervezési, munkarendet érintő
változást nem tervezünk, inkább egyedi
munkaszervezési megoldások várhatóak.
Amennyiben a főjavítás ütemezése szükségessé teszi, jelenthet ez egy esetleges
műszakozást, egy-egy csapatnak a munkaterhelésnek megfelelő átszervezését,
egyes munkaterületekről más munkaterületre történő átirányítást. Úgy gondolom, ezekkel a megoldásokkal, munkaszervezési lépésekkel, egymás közötti
átszervezésekkel tudunk operálni, tudjuk
jobban szervezni a munkánkat, ezáltal
jobban tudjuk kihasználni a rendelkezésre álló erőforrásainkat. A karbantartás
mindig megmérettetés, célunk mindig a
főjavítási terv, a főjavítási hosszak tartása. Ehhez készültünk fel az elmondottak
szerint. Nagyon kemény időszak vár a
karbantartó személyzetre, a tervezett főjavítási időszak 136 nap. Az előre látható,
hogy nyáron nagyon kevés idő jut pihenésre, júniusban lesz három hét, amikor
szabadságra lehet menni, de előtte és utána teljesen be vagyunk táblázva. Ebből a
szempontból is nehéz lesz a munkaszervezés, mert természetesen nem mindenki
júniusban fog szabadságra menni.
Felkészültünk az előttünk álló feladatokra, érti a dolgát a karbantartó személyzet, én bízom abban, hogy sikeres és
eredményes főjavítási időszakot tudunk
megvalósítani.

László A. Zoltánné

befejezése csak sikeres nyomáspróbával zárulhat,
ahol a legnagyobb esély adódik a csúszásra, ez lehet pl: armatúra áteresztés, csővezeték lyukadás,
amik javítása időigényes feladat és ez által a nyomáspróbát is meg kell ismételni. Ezért az összhang
nem csak a közvetlen kollegáikkal, hanem a főjavításban
résztvevő többi szervezettel is nagyon fontos. Ezt a kapcsolatot erősítik a vezetőik is a megfelelő szintű értekezletekkel
és munkamegbeszélésekkel.
A nyomáspróbák végrehajtása egy hosszabb folyamat,
ezért gyakran esik éjszakára és hétvégére, de a kollegák el
tudják osztani egymás között a munkacsúcsokat.
Jelenleg a főjavítási munkáik már betervezésre kerültek,
az IEP-k jóváhagyására várnak és a napi munkáik mellett a
főjavítási dokumentációk ellenőrzését végzik.
Szabó László 1984 óta dolgozik
a reaktor karbantartó osztályon.
Munkába állása óta vesz részt a főjavításokon, kezdetben reaktor szerelőként, majd technológusként, jelenleg mint reaktor szerelésvezető.
Fő tevékenysége a reaktorszerelés,
karbantartás irányítása részleges és
teljes zónakirakás esetében. Feladatai igen szerteágazóak,
mint például a főjavítási határidők betartásához a munkák szervezése, erőforrás biztosítás, az előírt munkák minőségi végrehajtásának ellenőrzése, kiemelt fontosságú a
tevékenységek helyszíni irányítása, sugár-, tűz- és munkavédelmi szabályok betartatása. Míg a kezdeti időszakban
egy kisleállás hossza 32-34 napra volt tervezve, jelenleg ez
25-26 nap. Ez annyit jelent számukra, hogy a reaktorszerelésre, a zónaátrakással együtt 14-15 nap jut, a többi nap a
leállási és visszaindulási üzemviteli munkákhoz szükséges.
folytatás a következő oldalon
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A Műszaki Alkotói Pályázat
2. díjas pályázatok

A 2-es blokki 1-es aknánál történt üzemzavart elhárították (méltán nagy elismerések közepette) és a blokk újraindulhatott. Az eltávolítás során a víztisztítók gyantáira
tapadt nagyaktivitású szennyeződéssel együtt áttranszportálták a 01TW20B001 jelű gyantatároló tartályba. A
tartály ABOS 3-as besorolású berendezés, melyet négyévente a Műszaki Felülvizsgálati Terv szerint ellenőrizni kell, és ez alapján igazolni kell az OAH-nak a tartály
megfelelőségét. A dozimetriai osztály részletesen felmérte
a VK106/I. számú segédépületi helyiség sugárzási viszonyait - ott munkavégzést nem engedélyezett. Az eredetileg
kiépített ürítő rendszer a dugulásveszély miatt nem alkalmas, egy teljesen új ürítő-áttároló rendszer tervezése és
kiépítése szükséges.
Az OAH NBI a tartály üzemeltetési engedélyét meghosszabbította, és egyben előírta, hogy a vizsgálatára a PA
Zrt. dolgozzon ki módszert. A szakemberek több módszert dolgoztak ki, de az OAH minden esetben elutasította az alternatívákat. Az ASME BPVC XI (2001.) fejezet:
IWD-2500 olyan vizsgálati kritériumokat határoz meg,
mely munkaprogramok alkalmazásával, az atomerőműben hurokvizsgálatokra rendszeresített VT-100-as önjáró
kamerával és a havaria csoport tudásával és tapasztalatával teljesíteni lehet.
Nem kellett embereknek a helyiség magas dózisterében
munkát végezni. A munkájukhoz szükséges állvány építése, bontása is elmaradhatott. A módszer több hasonló

folytatás az előző oldalról

Gyakorlatilag a rövid leállási idő nem bír el hibákat a
végrehajtás során, így tehát kiemelten fontos az előkészület a főjavításra. Ennek három fő pillére van: a megfelelően képzett személyzet, a kifogástalan állapotú
karbantartó, kiszolgáló eszközök, valamint a végrehajtást támogató dokumentációk (technológiák, munkaprogramok, ellenőrzési utasítások stb.) megléte. Ahhoz,
hogy a szűkre szabott határidőket tartani tudják, jól
szervezettnek, előre gondolkodónak kell lenniük. Fontos a gyors információáramlás, az eltéréseket azonnal
kell kezelniük. Azonban az időtényezőnél lényegesen
fontosabb követelmény számukra a technológiai fegyelem, hiba esetén a határidő csak másodlagos. Ahhoz,
hogy feladataikkal sikeresen megbirkózzanak, igazi
csapatmunkára van szükségük, ami vonatkozik mind a
belső üzemszintű, mind a társosztályokkal tartott kapcsolatra. Számára kiemelten fontos a műszakvezetőivel
tartott kiváló kapcsolat, az ő munkájuk ugyanis lényeges láncszem a sikeres végrehajtásban. Jó kollegiális kapcsolat alakult ki a reaktorszerelésben résztvevő
társszervezetekkel (biztonsági rendszer osztály, anyagvizsgálati osztály, nukleáris fűtőanyag üzem, építészeti és szakipari szerviz osztály), az ütemezés területén a
karbantartás irányítási osztály dolgozóival, eltérések
kezelésében pedig a gépész műszaki osztály berendezés felelőseivel. Mivel folyamatos három műszakban
dolgoznak a reaktorszerelők, így természetesen szükséges műszaki ügyeletet biztosítaniuk. A rövid leállási
idők miatt, probléma esetén azonnali intézkedésre van
szükség. Az ügyeletet üzemük műszaki dolgozóival közösen biztosítják.

Keszthelyi Katalin

fotók: Bodajki Ákos

tartályra is alkalmazható. Az erőmű így 2010. évben 100
millió forintot takarított meg. Az üzemidő-hosszabbítást is
beleszámítva ez az összeg már több mint kétmilliárd forint.
Lojek Csaba (gmo), berendezés mérnök:
– Pakson születtem 1974-ben. A dunaújvárosi főiskolán karbantartó gépészmérnöki oklevelet szereztem. Több
képesítéssel rendelkezem, mind a tartályok, mind a nyomástartó edények
tárgykörében. Hatósági jogosító vizsgát
2007-ben tettem le, azóta havi rendszerességgel munkám
része a műszaki igazgatóság vezető mérnöki készenléte,
mely során az erőmű szinte minden gépész szakterületét
megismertem.
Már tanuló éveimnek gyakorlati idejét is az atomerőmű karbantartásán töltöttem, az akkori kollegákból áradt
az az érzés, hogy magukénak érzik az erőművet a gépet,
berendezéseket, ez - mivel bár csak 37 éves vagyok már
22 éve van belépőm az atomerőműbe - rám is átragadt.
Végigjártam a szakmai létrát, hiszen 1993-ban kerültem
a céghez karbantartó géplakatosként, elvégeztem a technikumot utána a főiskolát, így lettem gépész, előkészítő
technikus, utána berendezés mérnök.
Feleségem, Ágnes, Dunakömlődön körzeti nővér, háziorvos mellett. Két fiam van, Levente és Lőrinc.
Édesanyám, édesapám PA Zrt.-től vonult nyugdíjba,
nővérem jelenleg is az erőmű dolgozója.

fotók: Gyulai János

Új biztonságtechnikai vizsgálati
program alkalmazása a 01TW20B001
02TW20B001 jelű gyantatároló
tartályok esetében, illetve a módszer
kiterjesztése a TW rendszeri
radioaktív sűrítmény- és gyantatároló
tartályokra.

Bácskai Péter (rko), vizuális vizsgáló I.:
– Budapesten születtem, 1961-ben. A Bánki Donát Gépipari Főiskolán végeztem gépészmérnökként, majd megszereztem az anyagvizsgálói, diagnosztikai szakmérnök,
minőségellenőri, auditori képesítéseket. Az anyagvizsgálati osztályon kezdtem 1990-ben. Ma is nagy szeretettel
járok vissza volt kollégáimhoz. 2000-ben igazoltam át a
havaria csoporthoz. Szívesen dolgozom ebben a kreatív
légkörben.
Tavaly nyáron 18 évi együttélés után
párom, Erzsi, férjül vett. Ifjú házasok vagyunk! Nagylányunk, Viki, két diplomával az elmúlt évben ment férjhez. Férje,
Robi, az új „kisfiunk”, nagyszerű választásnak bizonyult. Kislányunk, Csenge a
paksi Deák Ferenc Általános Iskolába jár.
Igazán büszke lehetek mindnyájukra!
A Dunaszentgyörgyi Ezredéves Kertés Borkultúra Kör társelnöke vagyok. Pipázom, és pipaversenyeken is bíráskodom. A Magyar Pipaklub Egyesület
területi képviselőjévé választottak. Idén második alkalommal szervezem meg Domboriban a Kertész és Pipás
találkozót. Nagy szerelmem még húszéves Citroenem,
melyet nagy szeretettel dédelgetek.

***

Ex-core neutronfluxus mérések
predikciójának felhasználása a
leállított reaktor szubkritikusságának
vizsgálatához
Ez a dolgozat, amelyben két fontos reaktorfizikai problémát oldottunk meg több éves munka eredménye.
A pályamunka első részében a blokkok visszaindulása
során végzett üzemzavari védelem hatékonyság mérés kiértékelésére bevezetett új eljárásunkat mutatjuk be. Reaktorfizikusi berkekben már régóta ismert tény, hogy a fizikusi mérések során végrehajtott rúdejtés mérésből nyert
adatok nem hasonlíthatóak össze közvetlenül a töltettervezés során meghatározott szubkritikusság értékével.
Módszerünk lényege egyrészt, hogy közvetlenül a méréssel meghatározott paramétereket számoljuk ki a reaktorfizikai kódjainkkal, másrészt a kiértékelésre az Reaktor
Védelmi Rendszer (RVR) széles tartományú kamrák jeleit

használjuk fel. A módszer alkalmazásával, sokkal megbízhatóbbá vált a rúdejtés mérés kiértékelése. Az eljárást, a
bevezetése előtt több kampány indítása során teszteltük.
A másik részben a leállított reaktor szubkritikusságát
és annak ex-core neutrondetektorokkal történő ellenőrizhetőségét vizsgáltuk. A vizsgálat apropóját az adta, hogy
előkészítés alatt van az Átrakási Neutronfluxus Ellenőrző
Rendszer (ÁNER) rekonstrukciója. A rekonstrukció előtt
szükséges volt tisztázni az ex-core pozíciókba helyezett
neutrondetektorok lehetőségeit és tőlük elvárható jelzéseket a zóna szubkritikusságára vonatkozóan, üzemanyag
átrakás során. A dolgozatban különböző kazetta betöltések esetén vizsgáltuk a neutrondetektorok jeleit és megállapítottuk, hogy azok milyen mértékű bórsav hígulás esetén adnak jelzést. Az elemzéseink kiterjedtek a lehetséges
üzemzavarok vizsgálatára is. A mellékelt ábra az átrakás
alatt egy follower kazetta szándékolatlan behúzása mellett zajló hígulási folyamat következtében kialakuló teljesítmény-eloszlásokat mutatja be. A közölt eredmények
segítséget nyújtottak az átrakás ellenőrző rendszer rekonstrukciója során az alkalmazandó neutrondetektorok
kiválasztásában és az általuk adott jelek értelmezésében.

Parkó Tamás (rfo), reaktorfizikus:
– Székesfehérváron születtem 1977-ben
közvetlen karácsony után. A Budapesti
Műszaki Egyetemen végeztem 2002ben mérnök-fizikus szakon. A reaktorfizikai osztályon éppen felvétel volt,
tehát jelentkeztem. Az akkor elnyert
beosztásomban tevékenykedek azóta is.
A kezdeti betanulási időszakot követően már komolyabb
feladatokkal is megbíztak, számolhattam neutronfluxust
új és kiégett, sőt mérgezett üzemanyagban is. Később a
reaktorfizikai paraméterek számítása mellett az eredmények vizualizációs technikáit is fejlesztettem. A változatos
feladatok mellett a kiváló kollégáim között kialakult kreatív környezet különösen kedvemre való. Szabadidőmben
a világ természettudományos megismerését gyakorlom.
Két fiú után most várjuk harmadik gyermekünket.
Pós István (rfo), vezető fizikus:
– Egerben születtem. Gyerekkoromat
egy Eger közeli kis faluban, Mikófalván töltöttem. Debrecenben végeztem
fizikusként. Az erőműben 1985-óta dolgozom. 1988-ban reaktortechnika szakmérnöki diplomát szereztem a BME-n.
Az egyetemi doktori dolgozatomat az
energetikai reaktorok zónaszámítására alkalmas C-PORCA (sziporka) modell kifejlesztéséről és a paksi atomerőműben történő alkalmazásából írtam. Ez a modell azóta
a paksi reaktorfizikusi munka alapeszköze lett, hiszen a
töltettervezéstől a zónaellenőrzésen (VERONA rendszer)
keresztül számos esetben alkalmazzuk. Pakson lakom a
családommal. Feleségem szintén az erőműben dolgozik.
Három gyerekünk van, Krisztina a nagylányunk, és az
ikrek: Kornélia és Dominik. A kollégáimmal nagyon jó,
mondhatni baráti a kapcsolatom, sok eredményes és sikeres feladatot hajtottunk végre együtt, és remélem, ez így
lesz a jövőben is.gyulai
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Generátor segédüzemi DS táblák rekonstrukciója
fotó: Bodajki Ákos

Az atomerőmű
egyik legfontosabb berendezése a generátor.
Úgy is jellemezhetnénk, hogy
ez teszi fel az
i-re a pontot az
erőművi folyamatok sorában, minthogy a több átalakítási fázison átmenő
nukleáris energiát végül ez a berendezés alakítja villamos energiává, ami az
erőmű fő terméke. A generátor üzeme
tehát alapvető kérdés, s ehhez elválaszthatatlanul hozzátartozik a segédüzemi berendezések műszaki állapota. Az
utóbbival összefüggő rekonstrukcióról
Bencze Roland projektvezető adott tájékoztatást az Atomerőmű újság olvasói
számára.
–– Melyek a generátor segédüzemi elosztó (azaz a 11-42DS01,02
alfanumerikájú táblák) feladatai?
–– A generátor segédüzemi elosztó
feladata a TVV–221 típusú turbógenerátorhoz tartozó segédüzemi gázellátó, tengelyzár záróolaj, tekercshűtővíz,
nyershűtővíz és egyéb, a technológiához
kapcsolódó szellőző rendszerek berendezéseinek erősáramú betáplálása. A
segédüzemi elosztó ezeknek a rendszereknek a kezeléséhez, működtetéséhez
és ellenőrzéséhez szükséges készülékek
elhelyezésére szolgál, a rendszerek üzemi paramétereinek mérését, hibajelzését,
megjelenítését és továbbítását végzi, valamint egyéb, a generátorokhoz tartozó
vagy generátor közeli berendezések betáplálását biztosítja, ezek méréseit, hibajelzéseit jeleníti meg.
–– Miért vált szükségessé a rekonstrukció? Mi a célja?
–– Ezeknek a tábláknak a kialakítása
és a beépített készülékek már létesítésük
idején sem volt korszerűnek nevezhető. Az egyik jellemző problémaként említhető, hogy az erősáramú betáplálási,
motorvédelmi, valamint a mérési, irányí-

fotó: Bodajki Ákos

Dunaújvárosban
született, de gyermekkora óta Pakson él. A Balogh
Antal
Katolikus
Általános
Iskola
és Gimnáziumban
érettségizett, majd a Pécsi Tudományegyetemre jelentkezett, ahol a Pollack Mihály Műszaki
és Informatikai Karon műszaki informatikát
tanult. Másodéves korában felvette az informatika tanári szakot is, így 2010-ben mérnök
informatikusként és informatika tanárként
is diplomát szerzett. Ezután az következett,
amire igazából sohasem gondolt: informatika
tanárként helyezkedett el az Energetikai Szakképzési Intézetben. Kezdetben kicsit félt ettől a
munkától, tartott attól, hogy mennyire sikerül
átadni azt a tudást, amit a főiskolán megtanult.
Nem igazán tudta, hogy mit fog csinálni an�nyi középiskolás gyerekkel, hogyan tudja kezelni az esetleges problémákat. Szerencsére
félelmei alaptalannak bizonyultak, nagyon jól
vette az akadályokat, és szívből megszerette
a tanítást. Így utólag is hálás akkori kollégáinak, akik nagyon sokat segítettek neki. Fél év
múlva azonban addigi élete egyik legnagyobb

tástechnikai, jelző, működtető áramkörök és készülékek egyetlen közös térben
voltak elhelyezve. A túlzsúfoltság miatt
egyedi berendezés meghibásodásából indulóan (sérülés, tűz) a járulékos hibák
veszélye is nagyobb volt. A különböző
funkciókat ellátó készülékek keveredése,
a táblán belüli huzalozás rejtett, és a primer-szekunder vezetékezés szétválasztás nélküli szerelése miatt a biztonságos
kezelhetőség, a beépített berendezések
üzem közbeni javíthatósága, megoldatlanul maradt, sőt, az üzemeltetés és a karbantartás is problémássá vált. Emellett
a generátor segédüzemi rendszerekről
nem állt rendelkezésre az összes lényeges
üzemi jellemzőt egy kezelői és felügyeleti
helyen összegyűjtő, és azokat rendszerbe
foglaló, átláthatóan megjelenítő egységes információs rendszer. A beruházás
célja tehát mindezek nyomán a meglévő
generátor segédüzemi táblára jellemző
zsúfoltság megszüntetése, az erősáramú,
készülékről-készülékre átláncolt megtáplálásokkal járó hátrányok kiküszöbölése,

a meglévő erősáramú, vezérlő és mérési
áramkörök szétválasztása, valamint az
elavult elosztói, kapcsoló-, méréstechnikai és jelzőkészülékek kiváltása. Ezeken
túlmenően az üzemeltetéshez jelenleg
hiányzó, az összes lényeges segédüzemi
jellemzőt generátoronként összegyűjtő,
megjelenítő, archiváló adatgyűjtést is biztosítani kell.
–– A rekonstrukció tehát több szakterületet is érint.
–– Igen, a villamos, az irányítástechnikai illetve a méréstechnikai szakterület
egyaránt beletartozott a munkák terjedelmébe.
–– Egy kicsit részletezve?
–– A generátor segédüzemi elosztókat
felújítottuk. A 2005-2010. évi hosszú főjavítások alatt megtörtént a 11-42DS01,02
segédüzemi elosztó-kezelő táblák komplett cseréje és a segédüzemi rendszerek
rekonstrukciója. Ez generátoronként új,
a követelményeknek megfelelő Siemens
Sivacon 8PT típusú fiókos elosztó telepítését jelentette a meglévő segédüzemi táb-

Fiataljaink
Bemutatjuk Péter Krisztiánt
döntése előtt állt. Lehetősége nyílt elhelyezkedni az atomerőműben, amire gyermekkora
óta vágyott. Ez a gyermekkori álom pedig 14
éves korában kezdődött, amikor édesapja,
Péter Imre (aki 26 éven keresztül az erőmű
munkavállalója volt), egy iskolai üzemlátogatás alkalmával megmutatta neki az erőmű
munkahelyeit. Bevitte néhány, a látogató csoport többi tagja számára nem látható munkaterületre. Krisztiánra ez igen nagy hatással volt,
lenyűgözte, hogy milyen komoly, felelősségteljes munkavégzés folyik az atomerőműben,
amelyről édesapjától is sokat hallott. Ekkor
határozta el, hogy felnőtt korában az atomerőben fog dolgozni. Gyermekkora másik szerelme a számítástechnika volt. Nyaranta - díjazás
nélkül - egy szervizben dolgozott, csak azért,
hogy ott lehessen s tanulhasson. Ezért, amikor
eljött a pályaválasztás ideje, olyan képzési formát választott, amely mindkét elképzelésének,
a munkahelyére vonatkozónak és az érdeklődési körének egyaránt megfelelt. Amikor vi-

szont döntenie kellett az informatikatanítás és
a mérnöki pálya között, ez utóbbit választotta.
Így került 2011 júniusában az OVIT-hoz rendszermérnök, majd az elmúlt év decemberében
a PA Zrt. digitális rendszerek osztályára technológus mérnök munkakörbe.
Munkájáról elmondta, hogy nem érte csalódás a gyermekkori álom terén. Ugyan nagyon bonyolult rendszerekkel dolgozik, de
munkafeladatait nagy kedvvel végzi. A technológiai hálózat csoportban dolgozik, s napról-napra tapasztalja, hogy az atomerőmű
speciális ismereteket igényel. Elengedhetetlen
az osztály csoportjai közötti együttműködés,
hiszen szorosan összefüggnek az egyes területek tevékenységei. Fontosnak tartja azt a munkát, amit a csapat végez, hiszen ahhoz, hogy
a blokkvezénylőkbe eljussanak a megfelelő
adatok, információk, az ő munkájuk nélkülözhetetlen.
Krisztián hosszú távon gondolkodik az
atomerőműben, úgy gondolja, ha komolyan és

lák helyére. Az új elosztók betáplálásai,
és a segédüzemi rendszerek fogyasztóinak automatikái, jelzései PLC vezérlővel
épültek ki. Az elosztók generátoronként
25-25 technológiai motoros leágazásnak
biztosítják a villamos betáplálását, működtetését. A technológiai mérések köre
generátoronként 10-10 új technológiai
méréssel egészült ki a rendszerek állapot-ellenőrzésének javítása érdekében.
A kezelésre, a mérések és jelzések megjelenítésére generátoronként helyszíni PC
alapú kezelői beavatkozó és információs
felület létesült, amely a segédüzemi rendszerek adatainak archiválására és technológiai sémáinak grafikus megjelenítésére
szolgál. A blokkszámítógép felé az adatszolgáltatást (blokkonként 110 analóg és
1300 kétállapotú jel) az újonnan kiépült
Siemens gyártmányú ipari Ethernet hálózat biztosítja. A kivitelezés során generátoronként 100-100 hőmérséklet-, nyomás-, szint- és mennyiségmérést kellett
az új elosztóba átforgatni, és újra üzembe
helyezni. Mindezek mellett a rekonstrukció keretében megtörtént a nyershűtővíz
rendszeren az Amot típusú szabályozó
szelepek kiváltása is.
–– Sikerült-e teljes egészében befejezni a kivitelezéseket?
–– Igen, a 2011. évi főjavítások alatt sikeresen végrehajtottuk az 1-4. blokki DS
elosztók egységesítését. A generátor segédüzemi elosztók kiváltásával és korszerűsítésével a kor követelményeinek megfelelő magas műszaki színvonalú, minden
igényt kielégítő kialakítás jött létre, amely
a 20 évvel meghosszabbított élettartamú
blokkokat is biztonsággal ki fogja szolgálni. Ezúton is szeretném kifejezni a
köszönetemet a társosztályok – villamos
üzemviteli osztály, automatika osztály,
villamos műszaki osztály, digitális rendszerek osztály, méréstechnikai művezetői
egység – szakembereinek, akik konstruktív hozzáállása és együttműködése révén
mindez megvalósulhatott.

Prancz Zoltán

becsületesen dolgozik, az megbízható és stabil
munkahely lesz számára. Jelenleg a gyakorlati ismeretek elsajátítására törekszik, amelyhez
megfelelő segítséget kap idősebb kollégáitól.
Néhány év múlva szeretne egyetemi végzettséget szerezni, elsősorban a hálózatok témakörben szeretné tovább képezni magát.
Magánéletéről elmondta, hogy szüleivel
együtt Pakson él egy kertes családi házban,
édesapja nyugdíjas, édesanyja egy bankban
dolgozik. Nővére Budapesten él, akinek másfél éves kisfia Krisztián keresztfia. Szívesen tesz
eleget keresztszülői szerepkörének, és ha teheti, együtt van Csongorral.
Szeret sütni, főzni, szabadban grillezni,
bográcsozni. Elsősorban különleges, egzotikus ételeket szokott készíteni, amihez néha
édesanyja nyújt segítséget. Egyik hobbija a
videókészítés, többnyire régi magyar filmek
digitalizálásával foglalkozik. Van egy közel száz
darabból álló magyar pénzérme gyűjteménye, amit rendszeresen karban kell tartania, az
ezüst, vagy aranyozott érméket védeni kell az
oxidáció ellen. Szabadidejében kerékpározik,
amatőr szinten focizik és szeret túrázni. Különösen a több napos, hegyi túrákat kedveli.

László A. Zoltánné
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Szakmák az atomerőműben

fotó: Bodajki Ákos

Sorozatunkban ezúttal a karbantartási
főosztály villamos karbantartó osztályának villamos készülék karbantartó
üzemébe látogatunk, ahol Kiss József
karbantartási műszaki ellenőrrel beszélgettem.
Kiss József a
szekszárdi 505.
sz. Ipari és
Szakmunkásképző Iskolában
szerzett
villanyszerelő
képesítést. Tanulmányait követően a Vertesz
Elektronika Kft.-nél, az erőmű területén
kezdett dolgozni, később karbantartó villanyszerelőként a Vegyépszerhez került.
1989-től a J és Társai Villamosipari Kft.-nél
az erőmű területén található érintés-, tűz-,
valamint villámvédelmi hiányosságok felszámolása volt a feladata, ami a későbbiekben nagyon jó hely- és berendezés ismeretet biztosított számára. 1999-ben került
az erőmű installációs szerviz osztályára,
mint az Atomix munkavállalója. 2002 óta
PA Zrt. dolgozója. Munka mellett is folya-

matosan képezte magát, leérettségizett, ezt
követően erősáramú berendezés technikus
képesítést, majd műszaki ellenőri végzettséget szerzett. Fontosnak tartja, hogy az
erőmű ösztönzi, támogatja a munkavállalókat a megfelelő képzettség megszerzésében. Az installációs szakterületen József
és munkatársa, Angyal János látják el az
erőmű területén található, világítási és installációs hálózat karbantartásának koordinálását, műszaki ellenőrzését, valamint ők
végzik a külsős cégek által elvégzett munkák teljesítésigazolását. Hozzájuk tartozik
többek közt az erőmű négy blokkjának,
úthálózatának, tereinek és kerítéseinek
világítása is, továbbá az atomerőmű tulajdonában lévő építmények és berendezések időszakos érintésvédelmi, tűzvédelmi,
villámvédelmi felülvizsgálata, kéziszerszámok évenkénti szerelői ellenőrzése. Fő feladatuk az üzemvitellel, a berendezés mérnökkel, és a kivitelezőkkel való folyamatos
kapcsolattartás a hibák lehető leggyorsabb
feltárása, kijavítása érdekében. Egy általuk koordinált tíz-tizenkét fős csapat havi
rendszerességgel végigjárja a megadott
szerviz utakat, ellenőrzi a világítótesteket,
dokumentálva az észlelt hibákat, illetve

Generációk
az üzemvitelen
Id. Varga István 27 éve a paksi atomerőmű
dolgozója, jelenleg a 2. blokkon reaktoroperátor. Fia, ifj. Varga
István betanuló gépészként tölti munkaidejét.
Id. Varga István 1976-ban,
a szekszárdi Csapó Dániel
Középiskolában érettségizett. A katonai szolgálatot
követően 1978-tól a dunaszentgyörgyi termelőszövetkezetben dolgozott. Az
erőművel 1979-ben került
kapcsolatba, amikor az Országos Meteorológiai Szolgálat paksi kirendeltségénél állt
munkába. Fő feladata az erőmű építésén
dolgozó daruk kezelőivel való kapcsolattartás volt. Viharos időjárás esetén riasztaniuk kellett a daruügyeletet, hogy erősebb
széllökések ellen időben rögzíteni tudják a
darukat. Volt osztálytársai közül ekkor már
többen a PAV-nál dolgoztak. A velük folytatott beszélgetések győzték meg arról, hogy
az atomerőmű remek munkalehetőséget,
hosszú távú megélhetést biztosíthat az ő
számára is. 1985-ben már atomerőművi
gépészként vett részt a 3. blokk melegjáratásán. 1987-ben a 2. blokkra került,
primerköri főgépész lett, 1994-től pedig
reaktoroperátorként dolgozik. Elmondása
szerint sok szép élmény köti az erőműhöz.
Idekerülése idején az első két blokk már
üzemelt, egymást érték a tanfolyamok,
rengeteg fiatal igyekezett elhelyezkedni a
cégnél. Kiemelte, az erőmű jó lehetőséget
ad az előmenetelre, az évek során náluk is
több olyan kolléga töltötte betanulási idejét, aki később vezető szerephez jutott a
társaságnál. „Munkatársaimmal jó kollegáris viszonyt ápolunk, de ez szinte kötelező

szakterület legnagyobb feladata az elmúlt
időszakban a reaktorcsarnoki világítás rekonstrukciója volt. A József által koordinált felújítás során a régi világítótesteket
modern, a kor követelményeinek megfelelő, törhetetlen plexi burával rendelkező
fémhalogén lámpatestre cserélték.
Szabadidejében József szeret internetes
közösségi oldalakat böngészni, valamint
videó megosztó portálokon zenét hallgatni. Elmondta, nagy örömet jelent számára egy-két régi klasszikus megtalálása. A
horgászat, azon belül a klasszikus úszós
keszegezés is kedvenc szórakozásai közé
tartozik, de a családi házhoz tartozó kertben való tevékenységek is kellemes időtöltést nyújtanak számára. József hozzátette,
ez azzal az előnnyel is jár, hogy szinte minden zöldséget-gyümölcsöt ő maga meg
tud termelni.
Kárpáti Viktor

Cseh János
az Atomerőmű Tűzoltóság kitüntetettje

is, mert a munka során egymásra vagyunk
utalva.” – tette hozzá. István 27 éve dolgozik három műszakban az
atomerőműben, munkája
elismeréseként 2006-ban
Céggyűrű kitüntetésben
részesült. Családjával Tengelicen él, felesége pedagógus, fia jelenleg az erőműben gépésznek tanul.
Ifj. Varga István, 2008ban a Kodolányi János
Főiskola szekszárdi kihelyezett tagozatán szerzett
számítástechnikai programozó technikus
képesítést, ezt követően elvégzett egy CNC
gépkezelő tanfolyamot. Elmondása szerint
mindig érdekelte az atomerőmű működése, emellett a versenyképes bérezés miatt
is vonzó volt számára, mint munkahely. Az
erőműben 2010-ben dolgozott először, a J
és Társai Kft.-nél üzemlakatos lett a primerkörben. Édesapja kollégáit már ismerte,
ezért nem volt teljesen idegen számára a
légkör. 2011-től az Atomix Kft. állományában betanuló gépész lett. A képzések során az érdeklődési köréhez a reaktorfizikai
ismeretek álltak a legközelebb. Szabadidejében kedvenc elfoglaltsága a horgászat,
édesapjával közösen hódolnak ennek a
szenvedélynek. A tengelici horgászegyesületnek és az atomerőmű horgászegyesületének is tagjai. Hobbiként id. Varga István
saját gépein szeret asztalos munkákkal
foglalatoskodni, de kikapcsolódásként
rendszeresen jár a Tengelic közvetlen közelében lévő szállodába szaunázni is. 400
tőke szőlője pedig egész évben folyamatos
elfoglaltságot ad a teljes családnak.


a karbantartás során felhasznált anyagokat. József hozzátette, a hibaelhárítási
feladatok velejárója, hogy igazából akkor
dolgoznak jól, ha észre sem veszik, hogy
léteznek. A végrehajtói szerepkörből fakadóan, gyakorlati tapasztalatokkal segíti
a villamos műszaki osztály berendezésmérnökeit, akikkel az izzókiváltás problémájának megoldásán dolgoznak. Fontos
volna a tipizálás, gyakran előfordul, hogy
egy adott lámpa a specifikációjában megadott értékeknek a valóságban csak a töredékét tudja produkálni. Például egy 10000
üzemórás kompakt fénycső élettartama az
erőműben a speciális körülmények miatt
általában csak 3000 óra, de lehetséges,
hogy már egy hónap alatt tönkremegy. József elmondta, az állagmegóvási munkáknál arra törekednek, hogy a régi izzószálas
égőket, illetve a kompakt fénycsöveket
energiatakarékos, elektronikus előtéttel
rendelkező, 36W-os fénycsőarmatúrákkal
váltsák ki, mert ezeknek lényegesen jobb a
fényeloszlásuk, és megbízhatóan teljesítik
10000 órás üzemidejüket. Az idén valószínűleg a primerköri helységek kerülnek
sorra, a folyosókon már elvégezték a fénycsöves korszerűsítést. A világítástechnikai

Kárpáti Viktor

Bemutatjuk Cseh Jánost, aki az Atomerőmű Tűzoltóság január
20-i állománygyűlésén
vehette át az Atomerőmű tűzoltóság emlékérmet, amelyet a
kollégák egymás közti
szavazatai alapján adományoztak neki. Munkatársainak elismerését nyugodt, csendes jellemével és nagyfokú
megbízhatóságával érdemelte ki, olyan kollégaként, akire lehet számítani munkában
és magánéletben egyaránt, valamint évek
óta csapattag a sport- és szakmai tűzoltóversenyeken.
–– Munkatársaid szavazatai alapján ítélték neked ezt az érmet. Hogyan jellemeznéd
munkatársi kapcsolataidat?
–– Munkatársaimmal a kapcsolatom kimondottan jó, sokukkal baráti viszonyban
vagyok. A magánéletben is rendszeresen
összejárunk, szükség esetén segítünk egymásnak. A napi szolgálatokon belül is remekül kiegészítjük egymást és segítjük a másik
fejlődését a szakmai tudás területén.
–– Milyen munkakört töltesz be jelenleg?
–– Beosztott tűzoltóként kezdtem, jelenleg gépkocsivezető, „Simon kezelő” (emelőkosaras) és híradós beosztásom van, valamint
műszaki téren szerzett tapasztalataim révén
műszaki helyettesítő feladatokat is ellátok.
Ezeken kívül a tűzoltóversenyeken csapattagként szereplek a sport és szakmai megmérettetéseken.
–– Hogyan kezdődött a pályafutásod a
létesítményi tűzoltóságnál?
–– 2006. év elején felvételiztem a tűzoltóságra, és 2006 augusztusában kezdtem el az
alapfokú iskolát Budapesten, ahol az elméleti
oktatás mellett rengetek tapasztalatot és sok
barátot szereztem a vonulások során. Az is-

kolát elvégezve elkezdődött a kiképzésem az
erőműben (helyismeret, felszerelések és eszközök használata, szivattyú és kisgépkezelés
stb.), majd számos tanfolyam következett,
mint például: atomerőműves ismeretek, nukleáris technológia, nehézgépkezelői tanfolyam, középfokú EÜ elsősegélynyújtás, alpin
technika, liftből mentés, E kategóriás jogosítvány, lakott területi veszélyes fák eltávolítása,
emelőkosaras gépjármű használata és híradós ismeretek. Viszont ezeket a szakképesítéseket nem elég megtanulni, hanem szinten
is kell tartani az éves ismétlő képzéseken való
részvétellel.
A betanulás időszakát megkönnyítette,
hogy a tapasztaltabb munkatársaim rengeteget segítettek. Most az akkor megszerzett tudást kell bővíteni (új technika) és továbbadni
az újonnan érkezőknek.
–– Milyen kihívást és célkitűzést tartogat
számodra ez a munka?
–– Ez egy olyan munka, ami megköveteli
a folyamatos tanulást és fejlődést, naprakésznek kell lenni a tűzoltó technikai, gyakorlati
és az elméleti tudásnak. A káresetek nagy
része nehéz fizikai igénybevétel egy tűzoltó
számára, ezért a rendszeres fizikai felmérések miatt a folyamatos edzés és az erőnlét
szinten tartása szükséges. A célom tehát az,
hogy az elvárásoknak mindig megfeleljek, a
hiányosságaimat pótoljam és a tudásomat
gyarapítsam.
–– Mit lehet megtudni hobbidról, családodról?
–– Édesapám vállalkozó, édesanyám bolti eladó. Van egy öcsém, aki jelenleg autószerelő szakmát tanul. Unokatestvéremmel
közösen autószerelő műhelyünk van, így szabadidőm nagy részét a munka tölti ki, tehát a
munkám a hobbim is.

Laszlóczki Ivetta
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Viselhető védőeszközök
port által forgalmazott termékek szerepét az
erőműben. A Miller zuhanásgátló eszközök
a megbízhatóságuk, a széles választék, és a
jó szervizháttér miatt négy éve tipizálva lettek az erőműben, de a Sperian füldugók,
védőszemüvegek, védőcipők, bakancsok
is ismertek, és az évek során kiváló minőségűnek bizonyultak. A Sperian Protection Hungária Kft. képviselői, Kertész
Zsolt és Milák Panni előadásukat az új
alapanyagból készült védősisakok bemutatásával indították. Ezek élettartama
az 5 év tárolási és 5 év használati idővel
együtt immár 10 év, -20 °C fokig használhatóak, és az eddigi 440V helyett már
1000V feszültség ellen biztosítanak védelmet. Ezt követően a különböző típusú
porálarcok, teljes álarcok széles választékáról
kaphattunk áttekintést. A zajjal összefüggő
kockázatok kivédésére szolgáló füldugók, fültokok mellett a jelenlévők megismerhették a
cég leginnovatívabb megoldását a fülön belüli védelem tekintetében. A Howard Leight
Qpi intelligens hallásvédő és kommunikációs
rendszer aktív zajcsillapítással lép fel a nemkívánatos hanghatásokkal szemben, ezzel
egyidejűleg tökéletes minőségű kommunikációt, illetve térhallást tesz lehetővé a legza-

josabb környezetben is. Az elektronika a beszédhangokat 10 decibellel a környező, már
csillapított zaj fölé emeli, a fülben lévő mikrofonnak köszönhetően pedig sokkal csen-

vi felhasználásra ajánlották a dekontaminálásra alkalmas védőkesztyűt is. A magasban
dolgozók munkáját biztonságosabbá tevő
eszközök és megoldások területén is történtek új fejlesztések. A gyors reagálású
zuhanásgátlók, illetve a testhevederek
több új szabadalommal is rendelkeznek,
a hevederek élettartama pedig már 10
év, az eddigi 5-6 évvel szemben. A szintén
általuk forgalmazott önmentő készülék
legfrissebb verziója nemcsak lefelé ereszkedésre, hanem emelésre is használható.
Bemutatták a védőszemüvegek legújabb
generációját is, ezek a piacon egyedülálló
módon kívülről nagyon kemény karcálló
bevonattal, belülről pedig páramentes réteggel is rendelhetőek.
Csordás Jenő, a munka és tűzvédelmi
osztály vezetője így értékelt: az előadás során a rendkívül széles választék megismerése
mellett több szempontból figyelemre méltó, új eszközökkel is találkozhattunk. A bemutató jó lehetőség volt a szakmai látókör
szélesítésére, mert a legújabb technológiák
ismerete a későbbiekben segítséget nyújthat számunkra a munkavédelmi problémák
megoldásában.

Kárpáti Viktor

fotó: Bodajki Ákos

A paksi atomerőmű Munkavédelmi Bizottsága és biztonsági igazgatósága február
14-én munkavédelmi előadást és egyéni
védőeszköz bemutatót rendezett a Tájékoztató és Látogatóközpont nagytermében. A
„Viselhető, vagy elviselhető védőeszközök”
elnevezéssel megtartott rendezvénynek a
munkavédelmi eszközök legújabb generációjának megismertetése volt a célja az érintett munkahelyi vezetőkkel és az érdeklődő
kollégákkal.
A rendezvényen a Sperian Protection Hungária Kft. előadói mutatták be a cégcsoportok
egyesülése óta Honeywell Safety Products
márkanév alatt forgalmazott termékeket. Az
egyéni védőeszközök piacán vezető szerepű Sperian, Howard Leight, Miller, KCL igen
széles választékkal rendelkezik az egyéni
védelem minden területén. Szabó Béla, a
munkavédelmi bizottság elnöke elmondta,
fontos, hogy az egyik legismertebb egyéni
védőeszközöket forgalmazó cég bemutathassa legújabb innovációit, mert ez segítheti az érintett szakembereket a megfelelő
védőeszközök kiválasztásában. Az előadás
megnyitójában Bencze János, a munka és
tűzvédelmi osztály munkavédelmi csoportjának vezetője röviden ismertette a cégcso-

desebb, tisztább hangzást ad minden egyéb
megoldásnál. A készülék 60 000 impulzus/
másodperc mintavételi gyorsasággal dolgozik, ezért a váratlanul fellépő erős zajhatásokkal szemben is kiemelkedő védelmet nyújt. A
cég által forgalmazott eldobható védőruhák
külső rétege a megszokott, a belső felülete
azonban bolyhosított, amely így komfortosabb viselést tesz lehetővé. A vegyvédelmi
ruhák, munkavédelmi cipők, kesztyűk több
változatának bemutatása során atomerőmű-

Közhasznúsági jelentés

Beszámoló a Műszakosokért
Alapítvány 2011. évi működéséről

A Paksi Atomerőmű Zrt.-nél működő Műszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete szociális és rehabilitációs
célú alapítványt hozott létre 2004-ben, a három műszakos
munkavállalók és családtagjainak megsegítésére.
Az alapítvány 2011-ben az Alapszabályzatban meghatározott célok szerint, a rászoruló munkavállalók megsegítése
érdekében működött.
Az alapítvány nyitó pénzeszköze 2011. évben 7 105 160 Ft
volt.
Az alapítvány ebben az évben az 1%-os felajánlásokból
származó 996 125 Ft-tal, továbbá a PA Zrt. részéről tartós adományozásból befolyt 5 150 000 Ft-tal gazdálkodott.
A folyószámla kamata 5 291 Ft, a lekötött pénz kamata
177 435 Ft. Az előző évekhez hasonlóan az alapítvány ez
évben is csak pénzbeli támogatás formájában nyújtott segítséget a rászorulóknak.
Az alapítvány által nyújtott támogatás bruttó összege:
5 792 325 Ft volt, a levonások után 5 615 968 Ft-ot kaptak
kézhez az érintettek.
2011-ben az alapítvány az EHO, banki költség, könyvvezetési díj stb. címén 320 428 Ft költséget fizetett ki.
Az alapítvány kuratóriuma ebben az évben is díjazás nélkül látta el a feladatát, így ez nem jelentett külön költséget.
Az alapítvány összes kiadása 2011-ben 6 226 753 Ft-ot tett
ki.
A 2011. évi pénzmaradványok összege: 7 449 615 Ft.
Az előző évhez viszonyítva a támogatások összege és a támogatásban részesülők száma növekedést mutat, mert az
igényelhető segélyek összege emelkedett.
A változás a következő: a támogatásban részesülők száma
13%-kal emelkedett. Megváltozott a különböző támogatási formában részesülők létszámának belső aránya. Jelentősen növekedtek a betegségi, műtéti és temetési támogatások.
Az alapítvány minden nehézség és probléma ellenére célkitűzéseinek megfelelően és eredményesen működött, a
rászoruló munkavállalók érdekeit szolgálva.
Paks, 2012. február 25.

Berkes Sándor kuratóriumi elnök

Megkezdődtek a tavaszi előkészületek
2011-ben még március 21-ére
esett a csillagászati tavasz kezdete, de mivel 2012 szökőév lesz, ez
évben 20-án reggel következik be.
Hamarosan újra itt a kikelet, a természet megújulásának ideje. Még
mielőtt lombba és virágba borulnának a növények, néhány dolgot el kell végezni a kertekben.
Végigjárva az erőmű területét látható, hogy még magukon viselik a parkok, a növények a tél nyomait.
Taricskó Istvánnal az erőmű kertész technikusával beszélgettem, aki kollégáival együtt már hónapokkal ezelőtt
megkezdte a tavaszi előkészületeket.
–– Volt már az erőmű történetében ilyen hideg, hos�szú tél? Szükségessé vált különleges óvintézkedés a kertészet kapcsán?
–– Ilyen hideg már volt, csak ennyire hosszantartó
nem. Ez a hosszú hideg váratlanul ért minket, mivel előtte meglehetősen meleg napok voltak az átlaghoz képest.
Különleges intézkedésre nem került sor, mivel a fűtési
rendszer rendben üzemelt. Egy probléma adódott: sötétek lettek a nappalok a felhősödéstől. A palántanevelést
már korábban elkezdtük, és speciális világítással kellett
pótolni a megfelelő fényviszonyokat. Mióta itt kertészkedünk, palántát mindig nevelünk, de ilyen még nem
volt, hogy pótvilágítást kelljen használni a fóliákban és
az üvegházakban. Átvészeltük a telet, és a fűtési rendszer
nagy jól vizsgázott. A természetes fényt nem igazán lehet
mesterségessel pótolni, így megnyúltak a palánták szárai,
de nem sínylik meg nagyon, nem veszélyes a további fejlődésükre nézve. Ezeket a tüneteket felfedeztük a szálas
virágoknál is. A szegfűk fejei nagyobbak, a szárrészeik
pedig vékonyabbak a hirtelen nyúlástól.
–– Hogyan készültök a tavaszra?
–– A palántanevelés most a fő feladatunk, már előkészítettük az ágyások helyét. Szombat, vasárnap is dolgo-

zunk, hogy a kellő időben elkezdhessük a tavaszi munkákat. A szellőztetésre és az öntözésre nagyon szükség van
most. Előkészítjük a fákat metszésre, a talajt műtrágyázásra. Hatalmas területről van szó. Az egynyári ágyás körülbelül kéthektáros terület. Hozzánk tartozik a Balatonfüredi Rehabilitációs Központ, Fadd-Dombori, Sopron és
a Sporttelep parkja is.
A magvetéseket január elején kezdjük. Régi bevett szokás, hogy május végén állunk neki kiültetni a saját nevelésű palántáinkat. Az éjszakai hidegek miatt muszáj ekkor,
mert a palánta tönkre menne. Az utolsó fagyos nap a Zsófia, ezután szoktunk kiültetni. Az MVM logóját az irodaépület előtt, május második felében kezdjük kialakítani a
jellegzetes bukszusból, a sárga tagetesből (büdöske vagy
bársonyvirág) és a kék kenderpakócából. Ezeknek a növényeknek a színösszetétele adja vissza a megfelelő színeket,
ezért mással nem pótolhatók. Itt adott a virágok magassága is, mert nagyon szélzugos helyen van. Nem tehetünk
magasabbakat, mert egy nagyobb szél eldöntené a növényeket. Ez a három fajta növény tehát az, ami színben is
megfelelő és elviseli ezeket az időjárási viszonyokat. Az
őszi időszakban ezeket árvácskára cseréljük le.
A napi feladatainkhoz tartozik még az irodaépület, a
látogatóközpont növényeinek gondozása, a magvetések,
dugványozások. Kis létszámmal dolgozunk, de akik ezzel
a munkával foglalkoznak, nagyon ügyes kezűek, lelkiismeretesek.
–– Tervek, célok?
–– 1988 óta a fűtési rendszeren kívül más felújítás nem
történt itt a kertészetben. Nagyon jó lenne egy alapos
felújítás és karbantartás, hiszen nagyon hatékonyan és
költségmegtakarítással működtetjük a kertészetet. Kevés
ráfordítással még több hasznot tudnánk kihozni. Természetesen tovább folytatjuk az évek alatt megszokott,
szemgyönyörködtető munkánkat – reméljük, mindenki
megelégedettségére.
Orbán Ottilia
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A Karácsonyi Kafetériától a SZÉP Kártyáig
A kafetéria szó eredeti jelentése szerint
kávézót, kávéházat jelent, ahol kedvünk
szerint fogyaszthatunk. Mára egyértelműen egy költséghatékony juttatási módszer elfogadott neve, amely a munkáltatók és munkavállalók számára egyaránt
előnyös.
2006-ot írtunk, amikor társaságunknál megjelent a Választható Béren Kívüli
Juttatások (VBKJ) rendszerének „előfutára”, a Karácsonyi Kafetéria. 2012-ben már
hetedik alkalommal nyilatkozhattunk arról, hogy a biztosított keretet milyen célokra szeretnénk felhasználni.
Társaságunknál a jóléti osztály végzi a
VBKJ-val kapcsolatos teendőket. Múlt év
decemberében sorra kérdezték munkavállalóink: Mikor lehet már nyilatkozni?
De eljött ez a nap is! Január 22-én küldte csoportvezetőnk az sms-t: „Elindult a
VBKJ”.
A választható juttatási elemek száma,
formája és mértéke a törvényi feltételektől, az adó vonzatától függően változott
az évek során. A PA Zrt. 2012. évi VBKJ
rendszeréről szólva megállapítható, hogy
a benne foglalt elemek nagymértékben

szolgálják a munkavállalók rekreációját, a
szabadidő hasznos eltöltését a családdal.
„Kérje a SZÉP kártyát munkáltatójától!” – hangzik fel nap mint nap a reklámban. Mi kérhettük, hisz az üdülési csekket
felváltó juttatási forma VBKJ elem lett.
Kiemelendő, hogy saját üdülőink igénybevételét társaságunk továbbra is kedvezményesen biztosítja a munkavállalók és
közvetlen hozzátartozóik részére. Mindezt a SZÉP kártyán igényelt „szálláshely”
szolgáltatástól függetlenül, ugyanis az
üdülési csekkel ellentétben e két juttatás
nem zárja ki egymást. A korábban nagy
népszerűségnek örvendő étkezési utalványok helyére belépő Erzsébet utalványt is
sokan igényelték. Az új juttatási formák
előállítása, rendelése miatti kezdeti nehézségeket, reméljük, feledtetni tudjuk
majd a juttatások zökkenőmentes átadásával.
Népszerű elemei még a rendszernek a következők: az önkéntes egészségpénztári és önsegélyező pénztári többlet-hozzájárulás, az internet szolgáltató
csomagok igénybevétele, számítástechnikai eszközök használatba adása és a

Országos helyzetkép
a béren kívüli juttatásokról
Egy humántevékenységek elemzésével
foglalkozó cég kutatói összehasonlították
az utóbbi fél év béren kívüli juttatásait
a korábbi adatokkal. A kutatási eredményekből látható, hogy az előző év második
félévében 13%-kal nőtt azon munkavállalók száma, akik a fizetésükön kívül semmilyen juttatásban sem részesültek munkaadójuktól.
A felmérés szerint egyre több olyan munkáltató van Magyarországon, aki semmilyen béren kívüli juttatást sem ad az alkalmazottainak. A hétszáz hazai munkáltató
vezetőjének megkérdezésével végzett kutatás azt mutatja, hogy az idén életbe lépő
kafetéria szabályozások érzékenyen érintik
a béren kívüli juttatásokat. 10%-kal csökkent azoknak a cégeknek az aránya, amelyek a jelenleg alkalmazható béren kívüli
juttatások valamennyi formáját nyújtani
kívánják dolgozóiknak. Ez az elmúlt évek
gyakorlata szempontjából az eddigi legalacsonyabb érték.
Míg tavaly az év első felében a dolgozók
26%-a nem kapott béren kívüli juttatást,
addig a második félévben már a 30%-uk
számíthatott kizárólag a bérére. A juttatások elemeit tekintve jelentős csökkenés
tapasztalható a mobiltelefon magáncélokra történő használatával kapcsolatban,
és kiugróan visszaszoruló juttatási forma
a szolgálati személygépkocsi magán célra
történő használatának engedélyezése.
Azok a munkáltatók, akik már döntöttek
az idei béren kívüli juttatásokról, leginkább
az újonnan bevezetett Erzsébet-utalványt,
a Széchenyi Pihenőkártya (SZÉP Kártya)
vendéglátás alszámlájára nyújtott támogatást, valamint az egészség- vagy az önsegélyező pénztárba utalt juttatást adják
munkavállalóiknak.

A béren kívüli juttatás keretösszegét
vizsgálva látható, hogy a felmérésben részt
vevő munkáltatók közel egyharmada csökkenti a személyenkénti keretet az előző
évihez képest. A megkérdezettek 22%-ánál
nem változik a 2011-es keret, 14%-uknál
pedig nem volt és nem is lesz kafetéria.
Akik a béren kívüli juttatás mellett döntöttek, több szempontot is mérlegeltek, és
vettek figyelembe akár egyidejűleg is. Ennek megfelelően a munkáltatók 54,6%-a
azért ad béren kívüli juttatást, mert a munkavállalóik elvárják, közel ugyanennyien
(54,3%), azért döntöttek a kafetéria mellett, mert kevesebbe kerül, mint ugyanakkora összeg bérként történő kifizetése. Ez
a két megfontolás vezeti a toplistát, amelyben még a motivációs szempont (33,7%),
illetve a társadalmi felelősségvállalás (17%)
szerepel.
A juttatások közül az Erzsébet-utalvány
a legnépszerűbb. Majdnem egyharmaddal többen adják ezt a dolgozóknak, mint
a második helyen szereplő, a SZÉP Kártya
vendéglátás alszámlájára nyújtott hozzájárulást. Harmadik a sorban az egészség- vagy az önsegélyező pénztárba utalt
hozzájárulás, negyedik az iskolakezdési támogatás, ötödik a SZÉP Kártya szálláshely
alszámlájára nyújtott támogatás. Ezeket a
helyi bérlet, az önkéntes nyugdíjpénztárba utalt hozzájárulás, illetve a SZÉP Kártya
szabadidő alszámlájára utalt – a rekreációt,
egészségmegőrzést szolgáló – hozzájárulás, valamint a kockázati élet-, baleset- és
egészségbiztosítás követi. A többi juttatás
az előzőekhez képest jelentősen kisebb
mértékben kerül országos szinten 2012ben a kafetéria-elemek közé.


László A. Zoltánné

jogosultság vizsgálata után igényelhető
lakáscélú támogatás. Ezen kívül sporteseményre szóló belépő, kockázati életbiztosítás szerepelt a Palettéria elemek
között. Az internethasználat, valamint az
ajándék utalvány is 1,5117-es szorzóval
kerülhetett be a választható elemek közé,
míg kikerült azok közül a nyugdíjpénztár,
amelyhez a hozzájárulást a munkáltató a
továbbiakban a bruttó kereset 5,4%-ában
biztosítja. A tárgyévi VBKJ nyilatkozattal
egyidejűleg kellett igényelni a VBKJ keretet nem csökkentő iskolakezdési támogatást, amely a családi pótlékra jogosult
gyermekek beiskolázásához nyújt utalvány formájában segítséget.
A program olyan „okos”, hogy csak a
hiánytalanul kitöltött nyilatkozatot lehetett elmenteni. A tapasztaltabbak saját maguknak, gyakran a kollégáknak
is elkészítették a nyilatkozatot. Többen
biztonságból kerestek fel bennünket, és
segítséget, megerősítést kértek tőlünk.
Sokan táblázatba foglalva hozták a szükséges adatokat, jó páran „fejből” mondták
az azonosítókat. Persze azért néha elkelt a
telefonos segítség is, egy-egy hiányzó adat

pótlására, vagy éppen a végső döntést
megalapozó házastársi igen begyűjtésére.
Örömmel tapasztaltuk munkatársaink
pozitív hozzáállását a nyilatkoztatáshoz.
Ez is kellett ahhoz, hogy sikerült határidőre végeznünk.
Ma már a nyilatkozatok feldolgozása,
az utalványok, a SZÉP Kártya rendelése, az igényelt számítástechnikai eszközökkel kapcsolatos teendőink, a munkavállalói észrevételek kezelése tölti ki
mindennapjainkat. Ezzel párhuzamosan
végezzük egyéb munkaköri feladatainkat. A pénztári számlákkal, a saját üdülők
igénylésével kapcsolatban a jóléti mindig
útba esik. Az SAP rendszer új VBKJ moduljának megismerése, alkalmazása szintén naprakészséget követel tőlünk. Jelentős ügyfélforgalom, folyamatosan csörgő
telefonok - ez mind jellemző ránk, a jóléti
osztályra. Az egész osztály összehangolt
munkája elengedhetetlen feltétele eredményességünknek.
Végezetül köszönjük valamennyi
munkatársunk együttműködését a 2012.
évi VBKJ nyilatkozatok határidőre történő megtételében.  Bíróné Nyers Tünde

Az új katasztrófavédelmi törvényről
Az Országgyűlés szeptember 20-án szavazta meg az új katasztrófavédelmi törvényt,
mely január 1-jén lépett hatályba. Ennek
értelmében megalakult az új egységes állami katasztrófavédelmi szervezet. Az új
szervezet rendeltetéséről Mácsai Antal mk.
pv. ezredessel, megyei katasztrófavédelmi
igazgatóval beszélgettem. Az igazgató elmondta, hogy az új szervezet rendeltetése
az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságának, a gazdaság biztonságos működésének, valamint a kritikus infrastruktúrák
védelme. Az egységes katasztrófavédelmi
rendszertől hatékonyabb megelőzést, valamint a tűzoltóságoktól, polgári védelemtől és szakhatóságoktól jobb együttműködést vár az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság.
–– Mi tette szükségessé egy új katasztrófavédelmi törvény megalkotását?
–– 1999-ben fogadta el az országgyűlés
az akkor igen korszerűnek bizonyuló katasztrófavédelmi törvényt, azóta azonban
több mint 10 év eltelt. A világon és hazánkban számtalan olyan katasztrófa következett be (a világkereskedelmi központ
elleni terrortámadás, hurrikánok, cunamik,
vulkánkitörések, a vörösiszap-katasztrófa,
hazai árvizek, a West-Balkán szórakozóhelyen történtek és még sok más esemény),
amelyek tapasztalatai azt mutatták, hogy
komolyabb változtatásokra van szükség. A
nemzetközi egyezmények, ajánlások és a
hazai tapasztalatok feldolgozásával fogalmazódott meg az új törvény, amely január
1-jén lépett hatályba.
–– Mi a célja a változtatásoknak?
Nagyon fontos megjegyezni, hogy a katasztrófavédelemmel kapcsolatos új törvények nem öncélú jogszabályok, hanem azt
az állampolgárok akaratának megfelelően,
mindannyiunk magasabb szintű biztonsága érdekében fogadta el az Országgyűlés.

Magáért beszél a katasztrófavédelem
jelmondata: „Magyarország szolgálatában
a biztonságért.”
A katasztrófavédelem nemzeti ügy. A
védekezés egységes irányítása állami feladat. Minden állampolgárnak illetve személynek joga van arra, hogy megismerje
a környezetében lévő katasztrófaveszélyt,
elsajátítsa az irányadó védekezési szabályokat, továbbá joga és kötelessége, hogy
közreműködjön a katasztrófavédelemben.
Mindenki tudhatja majd, milyen veszélyforrások vannak a környezetében, milyen
hatások ellen hogyan lehet védekezni, hogyan lehet a katasztrófát felismerni, és miként lehet és kell a kollektív védekezésben
részt venni.
A törvényben megfogalmazott állampolgári közreműködés akkor a leghatékonyabb, ha az önkéntes. Erre számos példát
tapasztaltunk az utóbbi időben. Ezt a lehetőséget az új törvény is előtérbe helyezi.
Azonban arra az esetre is fel kell készülni,
amikor az önkéntes segítség nem elegendő. Ekkor a köteles polgári védelmi szervezetek és a jogszabályban foglalt „szigorúbb”
megoldások következhetnek. A jövőben
egyértelmű lesz az állam felelőssége és irányító szerepe a közbiztonság, azon belül katasztrófák elleni védekezés, az arra történő
felkészülés és megelőzés területén. Sokkal
szorosabb együttműködés várható az állami, társadalmi és gazdálkodó szervek és a
lakosságból megalakuló önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek, valamint
a lakosság között. Egységes rendvédelmi
szervként működik a hivatásos tűzoltóságokat is magába foglaló katasztrófavédelem, amely szolgál, ment és beavatkozik,
tanít és felkészít, gyakorol és gyakoroltat,
tervez és irányít, ellenőriz és bírságol a biztonság érdekében.

(a következő számban folytatjuk)

Laszlóczki Ivetta
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Munka és pihenés

Kishírek
a nagyvilágból

Marie Curie-sorozatunk nyolcadik része
A rue de la Glaciere-i lakásban nem változott az élet. Pierre és
Marie még a szokásosnál is többet dolgoznak, minden energiájukat a munkába fektetik a nyári szabadság előtti hetekben. Amikor a nyári hőség megkezdődik, Marie időt szakít rá,
hogy gyümölcsöt vásároljon a vásárcsarnokban, s azt a Curie
család receptje szerint befőzze télire.
Majd elrendezi nyárra a lakást, feladja vasútra a két biciklit, s mint milliónyi más párizsi asszony, vakációra utazik
férjével és kislányával. A házaspár az auvergne-i Auroux-ban
bérel egy parasztházat. Boldogok, hogy kiszabadultak a városból, s élvezhetik a tiszta levegőt az egészségtelen rue Lhomond után. Nagy túrákat tesznek kerékpárjukon. Vidéki magányukban naponta beszélgetnek
„új fémükről”, a polóniumról és a
másikról, amelyet még fel kell fedezniük…
Szeptemberben visszatérnek a
nyirkos műhelybe a szürke ásványaik közé, és megújult életkedvvel folytatják kutatásaikat. Marie
munkakedvét szomorúság zavarja
meg: Dluskiék rövidesen elutaznak Párizsból. Elhatározták, hogy
Lengyelországban telepednek le. A
Kárpátokban fekvő Zakopánéban
szanatóriumot építenek tüdőbetegek részére. A búcsú nagyon
szomorú. Marie barátnőjét, őrzőangyalát veszíti el. Első ízben
érzi magát száműzöttnek.
Ezt írja Marie Broniának 1898. december 2-án:
„…Nem tudod elképzelni, milyen űrt hagytál magad után.
Kettőtökkel férjemet és gyermekemet nem számítva azt veszítettem el, akihez leginkább ragaszkodtam Párizsban. Olybá
tűnik nekem, mintha lakásunkon és munkahelyünkön kívül
Párizs megszűnt volna létezni. ...A rossz időjárás, eső és sár
ellenére is jól érezzük magunkat. Iréne lassanként nagylány
lesz. Táplálása állandó nehézségekbe ütközik, mert tejben főtt
ételeken kívül semmit sem akar rendesen megenni, még tojást sem. Írd meg, milyen étrend felel meg az ő korában levő
gyereknek…”
Talán nem lesz érdektelen Madame Curie néhány, az emlékezetes 1898. évben írt feljegyzéseit idéznünk itt, bármen�nyire is prózai természetűek azok - vagy talán éppen ezért.

A következő feljegyzés egy könyv, a "Polgári Konyha" margóján található, és egy ribizke lekvár receptjére vonatkozik:
„négy kiló gyümölcsöt, s ugyanannyi kristálycukrot vettem.
Tízpercnyi felfőzés után az egész anyagot átnyomtam egy elég
finom szitán. Tizenegy üveg nagyon kiváló, nem átlátszó, kocsonyás zselét nyertem belőle.”
Egy szürke iskolásfüzetben, amelybe az anya napról napra
beírja kislányának súlyát, étrendjét és tejfogainak megjelenését, 1898. július 20-i keltezéssel - a polónium felfedezésének
bejelentése után egy héttel - a következő olvasható:
„Iréne már tud »köszönöm«-öt inteni a kezével… már
szépen mászkál négykézláb. Azt mondja: »Gogli, gogli, go«.
Naphosszat egy szőnyegen ül a
kertben (Sceaux-ban). Lefordul,
felkel, leül…” Auroux-ban, aug.
15-én: „Iréne hetedik foga kinőtt
alul, baloldalt. Fél percig már
tud állni, minden támasz nélkül. Három nap óta a patakban
fürdetjük. Sikoltozik, de ma (a
negyedik fürdés) hirtelen elhallgatott, s játékosan paskolta a vizet. A macskával játszik, s csatakiáltásokkal követi. Már nem fél
az idegenektől. Sokat énekel. Ha
széken ül, felmászik az asztalra …” Három hónappal később,
október 17-én, Marie büszkén jegyzi fel: „Iréne már nagyon
szépen sétál, de nem négykézláb.” Majd 1899. jan. 5-én: „Iréne-nek tizenöt foga van.” A két utolsó feljegyzés között még
egy feljegyzés található, amely szintén figyelemre méltó. Marie és Pierre Curie, valamint G. Bemont nevű munkatársuk
közös közleménye ez. A Tudományos Akadémiának szánták,
az 1898. december 26-i ülés értesítőjében jelent meg. A kutatók a szurokércben jelen levő második radioaktív elemre
következtetnek. Íme pár sor a közleményből: „… A felsorolt
különféle okok arra engednek következtetni, hogy az új radioaktív anyag egy új elemet tartalmaz, amelynek a RADIUM
nevet akarjuk adni. Ez az új radioaktív szubsztancia biztosan
tartalmaz nagy adag báriumot: ennek ellenére a radioaktivitás tekintélyes. A rádium radioaktivitásának tehát óriásinak
kell lennie.”
Szlazas

KENTON-HAGYATÉK 7. RÉSZ
KIS- ÉS MOBILREAKTOROK
A Paksi Atomerőmű Zrt. Atomenergetikai
Múzeumában található Kenton-hagyatékot
(könyvgyűjteményt) vizsgáló sorozatunk hetedik része a Power Reactors in Small Packages (Reaktorok kis csomagokban) című könyvet helyezi nagyító alá, melyet az amerikai
Atomic Energy Commission jelentetett meg
1968-ban.
A vizsgált könyv abból az időszakból származik, amikor még a nukleáris iparág sem tört
feltétlenül lándzsát az atomenergetika gazdaságossága mellett. Azaz éppen változóban volt
ez a faktor, de a kisreaktorok vonzereje nem is
feltétlenül a profitabilitás fókuszba helyezéséről szólt, hanem sokkal inkább arról, hogy távoli helyekre is telepíthettek megfelelő men�nyiségű energiát előállítani képes erőműveket,
legyen szó akár Alaszkáról, akár az Antarktiszról – mindezt épeszű időkeretek között.
Hogy egy példát is nézzünk konkrét számadatokkal: Ahogy a
szerző rámutat, az uránüzemanyag megdöbbentően drága, ha
fontban mérjük, de megdöbbentően olcsó, ha azt nézzük, men�nyi egységnyi hőt juttat el a turbinákhoz egy kész erőműben. Egy
fontnyi dúsított urán (U-235 leginkább) akkori árakon 5.000 dollárba került, míg egy fontnyi dízelüzemanyag mindössze 3 centbe. Az urán tehát 166.667-szer drágább volt! Persze volt egy „de!”
rész is: az urán sokkal drágább volt ugyan, de egy fontnyi teljesen elhasított urán 2.000.000-szor annyi energiát termelt, mint
egy fontnyi olaj. Ha ehhez hozzávesszük, hogy mennyibe kerül

adott egységnyi energia előállításához szükséges üzemanyagot eljuttatni mondjuk az Antarktiszra, egyből látszik a nukleáris megoldás
versenyelőnye.
A fényképekkel, táblázatokkal illusztrált
könyvből rálátást nyerünk a 60-as években
csúcstechnológiának számító kis- és mobil
reaktortípusokra. A helyhez kötöttek mellett
megkülönböztettek hordozható/áttelepíthető
fajtákat és mobil reaktorokat. A legnagyobb
teljesítménnyel a Sturgis vízi járműre szerelt
MH-1A reaktor rendelkezett a maga 10 MW-jával. A Sturgis egy hatalmas teherhajónak tűnt
a beavatatlan szemlélő számára, de valójában egy hajóra szerelt atomerőmű volt, amelyet rendkívüli helyzetek esetén küldhettek el
az áramellátást biztosítani a szükségleteknek
megfelelően. Talán még a Sturgisnél is érdekesebb volt az ML-1,
amelyet 1962-ben vetettek be először. Ez lényegében egy mobil
minierőmű volt, melyet arra terveztek, hogy egy standard katonai tréleren szelje át az országot, és bárhol villamos energiát termeljen. Persze itt kisebb teljesítménnyel kellett számolni, mint
a Sturgis esetében: itt mindössze fél MW-tal gazdálkodhattak a
felhasználók.
1968-as könyvről van szó, amely ma is futurisztikusnak számító ötletekkel zár, különös tekintettel az ún. energiadepóra. Ez
egy atomerőmű segítségével hozná létre gépjárművek számára
az üzemanyagot egy olyan világban, ahol a fosszilis üzemanyagok egyre inkább kifogyóban lesznek.
Simon Zoltán

MI KELL A NUKLEÁRIS
RENESZÁNSZHOZ?
Az amerikai Heritage Alapítvány szakértője
kertelés nélkül megmondja: mindenekelőtt
3 dolog, legalábbis az USA-ban. 1) A radioaktív hulladékok kezelését rendezni kell,
most ugyanis a versenyszféra termeli, azonban a szövetségi kormány takarítja el azokat.
2) Az iparág sokkalta hatékonyabb felügyeletét kell megteremteni a jelenlegi rugalmatlan és kiszámíthatatlan hatósági szervek helyett, melyek szükségtelen és káros gátakat
szabnak. 3) A piaci erők döntsék el, hogy
mely technológiák mehessenek előre a fejlődés útján. Jelenleg a kormány támogat és a
kormány bürokratái diktálnak. Ez nem segíti elő az új technológiák bevezetését, csak a
középszerűséget.
(Forrás: The Foundry)

„TISZTA” ENERGIA VS.
SZABAD DÖNTÉS
Az American Enterprise Institute szakértője a környezetvédőket veszi célba, mondván, hogy saját megközelítésüket próbálják
rákényszeríteni a társadalomra. Egy CES
névre hallgató szabályozás kapcsán rámutat: százalékos arányban kényszeríteni a
társadalmat bizonyos típusú energiahordozók használatára (melyek közül jó pár drága megújuló egyébként) olyan, mintha az
átlagpolgárokat arra kényszerítenék, hogy
mindennapi diétájuk bizonyos százalékában
drága bioételeket fogyasszanak. Ezzel a szabad választás lehetősége veszik el és mindeközben a fogyasztók, adófizetők pénztárcája is ürül.
(Forrás: The American)

A NÉGYEK ÜVEGHÁZGÁZ BANDÁJA
A „Négyek Bandája” nevet viseli az az új kezdeményezés, amely az üvegházgáz-kibocsátás monitorozását tűzte ki célul. A tagok az
Energiaügyi Minisztérium 3 laboratóriuma
(Los Alamos, Lawrence Livermore, Sandia)
és a NASA részéről a Jet Propulsion Laboratory. A tervezett információs rendszer
GHGIS névre hallgat majd, azonban fontos
nehézségeket le kell még küzdeni a célhoz
vezető úton. Az egyik legfontosabb, hogy
meg kell tudni különböztetni az emberi tevékenység által kreált üvegházgázokat a természetesektől. Ezt nehezíti az a tény, hogy
az emberi eredetűek körülbelül 20 nagyságrenddel(!) kisebb mennyiségben termelődnek, mint a természetes eredetűek.
(Forrás: Los Alamos Nemzeti Laboratórium)

LENGYEL ATOMTERVEK
A lengyel PGE szolgáltató felügyelőbizottsága is jóváhagyta már a tervet, hogy 2 új
atomerőmű épüljön az országban 2029-re.
A koncepció szerint növelni kell a termelési kapacitást és diverzifikálni kell a termelési
technológiát. A tervezett beruházások összköltsége 103 milliárd dollár lenne 2012 és
2035 között. A 2035-ös végcél egyébként az,
hogy a nukleáris részarány 36% körül legyen
a szolgáltató energiamixében.
(Forrás: World Nuclear News)
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Küszöbön áll a Balti atomerőmű építésének
megkezdése
Gőzerővel dolgoznak a szakemberek az első beton kiöntéséhez
szükséges feltételek megteremtésén Oroszország különleges
státuszú területén. Ha beindul a beruházás, akkor az itteni első
egység lesz a kilencedik az Európában épülő blokkok sorában.
A Kalinyingrádba tervezett ikerblokkos telephely két, egyénként 1200 MW-os egységet működtet majd. A Lengyelország
és Litvánia közötti speciális elhelyezkedésen túl más érdekes
dolgok is újdonságnak számítanak a beruházásban. Első lesz
abban, hogy nyitott az európai cégek befektetési szándéka
előtt; elsőként számolnak a megtermelt villamos energia jelentős részének exportjával, és elsőként építenek majd be nyugati
komponenseket, mint például Alstom-Atomenergomas gyártású turbinákat. Az erőmű nagyrészt a RoszEnergoAtom tulajdonában lesz, de 49%-ban privát befektetők kezébe kerülhet. Tárgyalásokra került sor eddig a CEZ, az EDF, az Enel és az Iberdrola
társaságokkal. A tavalyi év végén szintén tárgyalások kezdődtek a svájci bázisú, hálózatokban érdekelt Alpiq és az orosz Inter
RAO UES között az átviteli vonalak bővítésének lehetőségéről is
(800 MW szállítása a telephelyről Németországba).
A TitanSztrojMontazs cég közleménye szerint megkezdődtek az 1. blokk megerősített betonalapja elkészítéséhez szükséges munkálatok. Az alaphoz 1500 tonna teherviselő szerkezetet építenek be, ezt 4500 köbméter betonnal takarják be. Az
építkezés hivatalosan akkor kezdődik meg, amikor ezzel a munkával – várhatóan néhány hét alatt – végeznek. Előrehaladott
állapotban vannak az erőműépítések Csehországban, Bulgáriában, Litvániában és Finnországban. Földmunkák folynak a négy
blokkot építeni szándékozó Egyesült Királyság első egységénél.
A Balti atomerőmű első blokkja várhatóan 2017-ben indul, egy
év múlva követi a második. A két blokk beruházási költségét 6,9
milliárd amerikai dollárban jelölték meg 2009-ben.

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

A Southern Company menedzsmentje megköszönte
az Obama-adminisztrációnak az új blokkjai tárgyában kiadott engedélyét. Azt is közölték közleményükben, hogy minden olyan biztonsági változtatást
be fognak építeni az új blokkokba, amelyek a még
függőben lévő Fukushima-vizsgálatból adódhatnak.
Az NRC bizottságának öt tagja közül négy pártfogolta azt a kérelmet, hogy a cég két új reaktorblokkot
építsen fel a Vogtle telephelyen (Georgia állam). Az
NRC elnöke, Gregory Jaczko az engedély kibocsátása ellen szavazott. Szerinte az engedélyt további
biztonsági fejlesztésekhez kellene kötni, amelyekkel
elkerülhető a japán reaktorokban bekövetkezett zónaolvadás. A társaság elnök-vezérigazgatója közölte,
hogy cégük már számításba vette a Fukushimában
történt eseményeket, és ígéretet tett arra, hogy a levonható tanulságokat be fogja építeni az üzemelő és
az építendő blokkok biztonsági követelmény-rendszerébe.
Ez egy fontos nap Amerika, és egy csodálatos nap
a Southern Company és a Georgia Power számára
– nyilatkozta Fanning egy Atlantában tartott sajtótájékoztatón. Szerinte nem volt jelentős véleménykülönbség az NRC tagjai és annak elnöke között, és
azt sugallta, hogy a nézeteltérés a megteendő változtatások ütemezésében nyilvánult meg. A mi kötelességünk az (mint mindig is volt), hogy minden
olyan észrevételt beépítsünk, amivel biztosítani tudjuk a legbiztonságosabb és a legmegbízhatóbb nukleáris alapú energiatermelést a világon – fűzte hozzá
a vezető. A hatóság hosszú évek óta követett eljárási
rendje beépül a gyakorlatba. A nukleáris ipar arról
ismert, hogy jó nyomon jár a folyamatos tanulásban,
és mi folytatni fogjuk ezt a magatartást – zárta szavait Fanning. A Southern úgy számol, hogy a projekt
4-5000 új munkahelyet teremt a beruházás alatt.

A Yucca-hegységbeli tároló
ügye még napirenden marad
Az Obama-kormányzat által vitathatónak ítélt tárolási helyszín még lehetséges megoldásként szerepel az
atomerőművi radioaktív hulladék elhelyezésére, de
az összmennyiség miatt második telephely kijelölésére is szükség lesz, emiatt újra meg kell vizsgálni az
egész ügyet – nyilatkozta a szövetségi bizottság egyik
tagja. A tároló használatához alapvetően meg kellene
változnia a közhangulatnak Nevada államban, ahol
ellenzik a telephely nukleáris hulladékkal való feltöltését – nyilatkozta a nukleáris jövővel foglakozó
Kék Szalag Társaság egyik vezetője. A Yucca projekt
környékén élő lakosság ugyan támogató hozzáállású,
de ez nem igaz az egész államra nézve, és az ügy itt
jut holtpontra jut – mondta Scowcroft egy meghallgatáson. Ha alkalmazzák a mi ajánlásainkat, akkor a
létesítmény üzemeltetése része lehet egy konszenzusalapú megállapodásnak. Ha orvosolják a lakossági
aggodalmakat, akkor lehet erről szó – tette hozzá. A
Kék Szalag Társaság januári jelentésében – egyebek
között – a konszenzusos megközelítést hangoztatta a
radioaktív hulladék átmeneti és a mélygeológiai tárolása kérdésében. Úgy vélik, hogy húsz évet venne
igénybe egy új tároló helyének kijelölése.
Az Obama-kormányzat szerint a Nevada államból
érkező folyamatos ellenzés miatt kudarcra van ítélve
a program. Ezért korábban úgy döntöttek, hogy 23
évnyi munka és 15 milliárd elköltött dollár után tör-

lik azt. Az államban történő elhelyezés masszív helyi
ellenállásba ütközik – jelentette ki a Harry Reid demokratapárti politikus. Mindamellett a kongresszus
republikánus politikusai hevesen támadták a döntést, és szorgalmazták a tároló újbóli megnyitását. Itt
az ideje, hogy a politikusok befejezzék a játszadozást,
inkább az ügy előremozdításán kellene dolgozniuk
– közölte Ralph Hall texasi republikánus politikus,
aki egyben a kékszalagosok elnöke. Lehet, hogy a
hulladék a hegyekben köt ki, vagy az óceáni mélységekben vagy valahol máshol. Lehet, hogy rakétákba
töltjük azt és ellenségeinket lőjük velük a következő
háborúban. Mi az ördögöt fogunk csinálni vele? – fakadt ki az elnök.

Sérült generátor javítása
Nagy erőkkel dolgoznak a South Texas atomerőmű 2.
blokkján, három tucat állórész-tekercs cseréjén. Az
egység november végén állt le automatikusan egy védelmi működés miatt. A generátor sérült forgórészét
a Siemens Észak-Karolinában lévő üzemében javították ki. A leállás valószínűleg azért történt, mert
földzárlat lépett fel a generátor állórészének valamelyik tekercsén – áll az üzemeltető (STP) hivatalos
jelentésében. További 36 tekercs érkezése várható a
következő hetekben egy alabamai gyártóműből, így
mind a hetvenkét tekercs cseréjére sor kerül majd.
Az STP szóvivője megtagadta annak közlését, hogy
a javítási munkálatok mennyi időt vesznek igénybe.
Tavaly nyáron komoly gondban voltak Texas államban a hálózatot üzemeltetők és a rendszerirányítók, mivel a jelentős hőhullám miatt megnőttek a
fogyasztási igények és túlterhelődtek a források. Néhány ipari fogyasztónál több napra korlátozást kellett elrendelni, de így megelőzték a rendszer összeomlását. Az atomerőmű 2. blokkja 2011. november
24-én érte el a teljes kapacitását egy tervezett karbantartást követően, amikor az üzemzavar történt. A
telephelyen két 1280 megawattos egység található, az
1. blokk üzeme zavartalan.
Forrás: NEI SmartBrief, 2012. február
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A belgák megtartanák az
atomenergiát
A belgák 64%-a vagy semleges (15%) vagy támogató (49%) az atomenergia alkalmazása iránt, a belga
Nukleáris Fórum ipari szövetség felmérése szerint. A
válaszolók 58%-a szerint az atomenergiára szükség
van a termelési kapacitásban, 62%-uk azonban csökkentené annak részarányát. A felmérésben résztvevők 69%-a elismerte, hogy nehéz az atomenergia
kiváltásához megfelelő forrást találni, és 74%-uk
szerint az energiaárak növekednének az atomenergia feladásával. Több, mint 60% véli, hogy az atomenergia hozzájárul Belgium energia-ellátási függetlenségéhez, a gazdasághoz és az elegendő energia
rendelkezésre állásához.
A Nukleáris Fórum elemzése alapján a belgák
76%-a támogatja az atomenergia további felhasználását, és 40%-uk újabb blokkok építését is támogatná
az energia-ellátás biztosítása érdekében, de csak akkor, ha garantálják a tökéletes biztonságot és a nukleáris hulladék elhelyezését.
Forrás: NucNet, 2012. március
(X)
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Padosz bizalmi képzés Balatonfüreden
A már hagyományosnak tekinthető időszakban, a tél
végén, február 23.
és 26. között került
megrendezésre a Padosz bizalmik továbbképzése Balatonfüreden, a PA Zrt. Rekreációs Központjában.
A Padosz évenkénti legnagyobb szabású
és kiemelt súlyú rendezvényén közel 70
fő tisztségviselő vett részt. Rajtuk kívül az
Atomix Kft., az MVMI Informatika Zrt.,
az Erbe Zrt., a Partner Kft. és az ESZI is
képviseltetette magát. A képzésre meghívást kaptak a PA Zrt. Üzemi Tanácsának
és Munkavédelmi Bizottságának a Padosz
által jelölt tagjai, akik közül a meghívással
élni tudott az ÜT elnöke, elnökhelyettese
és a Munkavédelmi Bizottság elnöke. Az
EVDSZ elnöke, Gál Rezső, és elnökhelyettese egymást váltva végig megtisztelték
jelenlétükkel a képzést, amely nem csak
protokolláris szerepkör betöltésében, hanem önálló programpontok előadásában
és folyamatos és aktív közreműködésben
is megnyilvánult. Dr. Kiss Mihály, a Padosz
korábbi elnöke, az EVDSZ szakértője az új
Munka Törvénykönyvéről szóló előadásával és a „Hogyan tovább Padosz?” programpontban való aktív szerepvállalásával,
a hosszú évtizedes szakszervezeti tapasztalatát és véleményét megosztva segítette
a munkát.
Kiemelt meghívott vendége volt a rendezvénynek Hamvas István, a PA Zrt. vezérigazgatója és Bognár Péter humán igaz-

gató. Hamvas István a csütörtök délutánra
szervezett önálló blokkjában ismertette a
PA Zrt. 2011. évi eredményeit, valamint
a 2012. év feladatait. Fő vonalaiban bemutatta a CSIR/TRAFO projekt aktuális
állapotát, és azon belül a PA Zrt. menedzsmentje által kidolgozott javaslatcsomagot
a PA Zrt. termelési önköltségének lehetséges csökkentési módozatairól. Bognár
Péter előadásában kitért az új Munka
Törvénykönyve változásaira, a szakszervezetek és a humán terület 2011. évi együttműködésére. Az előadásokat követően fórumra került sor, ahol a vezérigazgató és
humán igazgató közvetlenül válaszolt a
tisztségviselők által feltett kérdésekre.
A képzés folytatásaként pénteken, az
országos, az ágazati és a társaságcsoporti
érdekvédelmi ügyek voltak napirenden
Gál Rezső elnök elővezetésében, majd ezt
követően helyi szintű aktualitások kerültek ismertetésre és megvitatásra. Kiemelt
része volt ennek a blokknak a „Hogyan
tovább PADOSZ?” kérdéskörének megvitatása, a 2012. július 1-jétől életbe lépő új
Munka Törvénykönyve és annak hatásai a

Padosz további működésére vonatkozóan.
A több órás vitát követően a tisztségviselők konszenzusra jutottak, és elfogadták a
Padosz Szervezetfejlesztési Bizottság által
megfogalmazott és a tisztségviselők elé
terjesztett megoldási javaslatcsomagot. A
nap zárásaként a Padosz Segélyezési Szabályzatában a Segélyezési Bizottság által
javasolt módosítások kerültek megvitatásra, majd azt követően a szabályzat módosításáról szavaztak a tisztségviselők.
Szombaton a tisztségviselők megvitatták és elfogadták a Padosz 2011. évi költségvetési beszámolóját, majd azt követően
a 2012. évi költségvetési tervét. Ezen a napon kapott lehetőséget a PA Zrt. ÜT elnöke és a MvB elnöke, hogy beszámolhasson
az Üzemi Tanács és a Munkavédelmi Bizottság 2011. évi munkájáról, a 2012. évi
elképzeléseikről, főbb feladataikról. Szombat délután került sor a Padosz Nyugdíjas
Tagozat, az Ifjúsági Tagozat, a Sport és
Szabadidő Bizottság, a Kulturális Bizottság
beszámolóinak ismertetésére, majd ezt követően a PA Zrt.-n kívüli Padosz főbizalmi
egységek képviselői számoltak be munká-

jukról. A szombat délutáni program zárásaként a 2011. novemberében megszervezett csapatépítő és kommunikációs képzés
résztvevői osztották meg tapasztalataikat
tisztségviselő társaikkal, illetve ismertették csoportjuk véleményeit és javaslatait
a Padosz működésével kapcsolatban. A
szombat az Ifjúsági Tagozat által szervezett vidám, játékos zenés kulturális esttel
zárult.
A képzés zárásaként vasárnap délelőtt
került sor a Padosz fórumra, ahol a tisztségviselők kötetlenül tehettek fel kérdéseket a Padosz és az EVDSZ vezetőjének, az
ÜT és az MvB elnökének.
A korábbi évektől eltérően egy nappal
tovább tartott a Padosz bizalmi továbbképzése, de erre a különösen nehéz és kiélezett helyzetben feltétlenül szükség volt.
A Padosz további működését alapjaiban
meghatározó kérdéseket sikerült széles
körben megvitatni, illetve stratégiai döntéseket meghozni. A munka nem zárul le
Balatonfüreden, az elhatározott elképzeléseket a lehető legszélesebb tagsági körben
is ismertetni kell, valamint a nyitottan hagyott kérdést - még az új Mt. életbelépése előtt – demokratikus döntéssel le kell
zárni.
A szervezők bíznak abban, hogy az átadott információk tömege, a konstruktív
viták sorozata, majd az azt követő konszenzusra jutás megerősíti, segíti a tisztségviselőket a közösségért felvállalt munkájuk ellátásában.



Összeállította: Bocsor István
elnökhelyettes

„Csak a képzelet szabhat határt…”
Ahány ember él a földön, annyiféleképpen látjuk, érzékeljük a minket körülvevő világot. Akadnak közöttünk olyanok is, akik abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy
valamilyen művészi formában képesek kifejezésre juttatni
a saját valóságukat. Itt, a paksi atomerőmű terültén is sok
kollégánk büszkélkedhet azzal, hogy birtokában van e képességnek. Doszpoth Tamás, a reaktor és készülék karbantartó osztály munkatársa kovácsoltvas termékek előállításával foglalkozik szabadidejében, ezáltal tükrözve vissza
belső világát, sajátos látásmódját.
–– Tamás, mikor kezdtél a területen és hol dolgozol?
–– 1997-ben kerültem a paksi atomerőműbe. Jelenleg
műszaki ellenőrként tevékenykedem a reaktor és készülék
karbantartó osztályon.
–– Mióta foglalkozol a kovácsoltvas termékek készítésével? Hogyan kezdődött?
–– Hat évvel ezelőtt kezdődött, mikor egy kovácsoltvas
ágyat szerettem volna magamnak készíttetni, és nem vállalta egy kovács sem, mert vagy külföldre dolgozott, vagy öreg
volt és nem munkálkodott már stb. Ekkor határoztam el,
hogy megtervezem és megcsinálom a saját ágyamat. A mai
napig ezen alszom, nagy örömet okozott az elkészítése. Ezt
követően sorba készültek a kovácsoltvas alkotások, a gyertyatartótól a cégértábláig. Ez afféle művészeti dolog nálam.
Azt vallom, hogy játszd a saját zenédet, amiért megszülettél
a földre, azt a zenét, ami boldogságot okoz. Nekem az okoz
boldogságot, ha elkészült egy alkotás, és ez meg kell, hogy
mutatkozzon minden egyes darabban, ettől lesz egyedi. Ezt
csak az érti, aki már átélte az alkotás örömét, aki átlépett

élete értelmi szakaszába, és az egón felülkerekedve a spirituális dolgok irányába állította életét.
–– Tanultad valahol, vagy önmagadat képezted?
–– Csak az alapokat tanultam, mint mindenki, a műszaki
szakközépiskolában. A többit úgy szedtem össze magamtól

illetve készítettem saját szerszámokat. Azt gondolom, ha valaki igazán akar valamit, azt akkor is el tudja kezdeni, ha nem
tanulta, mert minden darabból tanul valamit, és egyre jobb
lehet.
–– Értél már el valamilyen kimagasló eredményt, sikert
a termékeiddel?
–– Minden darab kimagasló eredmény, amikor a megrendelő szemében azt látom, hogy kézbe kapta azt, amit
elképzelt. Talán ide sorolnék egy felújított műemlék pincét,
aminek a teljes világítását én terveztem és kiviteleztem – 22

csillárt készítettem. Régebben boltoknak is gyártottam sok
mindent, illetve rendszeresen meghívnak Bonyhádra, a kulturális napok keretén belül a kézműves udvarba.
–– Mennyi időbe telik egy-egy darab elkészítése?
–– Ezt nem lehet megmondani. Minden alkotás egyedi
darab. Eltarthat egy órától akár hónapokig is.
–– Ezen kívül van más is, amivel foglalkozol szabadidődben?
–– Természetesen, szívesen mesélek azokról bővebben
egy másik alkalommal. De elöljáróban annyit, hogy jetski
elektronika computer javítása, autószerelés, autó computerek javítása-optimalizálása, grafikák készítése számítógépen
még a profilom.
–– Tervek, álmok, célok a kovácsoltvas készítése kapcsán?
–– Egy idő múlva elérünk egy állomáshoz, ahol ráébredünk, hogy csakis a képzeletünk szabhat határt az újabb
és újabb alkotásoknak. Azt hiszem, eljutottam ide az évek
alatt, és nagyon sok félig kész olyan ötletem van, amit még
a világon senki nem valósított meg. Ehhez nagyon sok idő
kellene, ami még nincs. De ha elkészülnek az első darabok,
akkor megint szintet lépek, és onnan már nincs visszaút,
mert újabb és újabb ötletek, elképzelések fognak születni.
Addig is míg ide elérek, egy általam rajzolt képsorozatot szeretnék kovácsoltvas formába önteni és egy kiállítást rendezni belőle. Az első darab már elkészült, de azt elkérték, szóval
így nehéz lesz kivitelezni a kiállítást. De a második darabot
is megrajzoltam már.

Keszthelyi Katalin
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Munkatársaink szabadidőben
Zörényi Miklós vegyészeti szolgálatvezető
Kollégánk a Veszprémi
Vegyipari
Szakközépiskolában végzett, utána a vegyészeten kezdett 1983. szeptember 1-jén. Azóta folyamatosan itt dolgozik (leszámítva a
másfél év katonaságot). Véleménye szerint
vegyészeti szolgálatvezetőnek lenni óriási
kihívás, mert ez egyike a legnagyobb felelősséggel járó munkáknak.
–– A munka mellett mivel töltöd a szabadidődet?
–– A természetjárás az, ami fontos a számomra. Emellett szoktam íjászkodni, barkácsolgatni, olvasok, néha rajzolok. Természetjárás közben szívesen fotózgatok, saját
magam és a természetjáró baráti társaság
részére. Elég sokfele jártam, a kedvenceim
közé tartoznak a hegyek és a tenger: az Adria, Erdély, a Tátra, a Fátra, de leginkább az
Alpok, mivel ott biztonságos a vidék, nagyon
nyugodt a környezet. A tavaszi virágnyílás
idején rengeteget lehet fényképezni, de a nyár
is kimondottan jó időszak a virágok fotózására. Nyáron megjelennek a fiatal állatok,
madarak, emlősök. Azokat még könnyebb
fotózgatni, mert nem akkora bennük a bizalmatlanság. A fiatal mormoták néha négy-öt
méterre is megközelíthetők.
–– Milyen különleges élményben volt részed a túrázások közben?
–– Számomra minden „első” különleges. Az első madárgyűrűző tábor, alpesi túra, gleccser, mormota, vipera, kékbegy. Szeretek új tájakat bejárni.
Volt egy kellemetlen esemény is az életem-

ben. Egy bányavágatot néztünk végig denevérek után kutatva. Különböző szintek vannak
a vágatokban, ezek között kútszerű ledobó
lyukak helyezkednek el függőlegesen. Volt
egy olyan folyosó szakasz, ahol több ilyen kút
volt. Az elsőig szoktunk elmenni, mert utána már soha nem találtunk denevéreket. Ott
általában visszafordulunk. Fiatal srácokkal
voltam, akik még lelkesek. Átugrották a kutat és mentek tovább előttem szó nélkül. Nem
gondoltam, hogy ők ezt simán megteszik.
Gyanútlanul haladtam tovább, majd beleestem ebbe a kútba. Nagyot zuhantam és elég
jól összetörtem a hátam. Negyven méteres
zuhanás, csúszás volt. A túratársaim azonnal
kirohantak, kihívták a tűzoltókat, de sajnos
nem tudtak lejönni és kihúzni. Akkor hívták
a budapesti hivatásos bányamentőket. Úgy
éreztem, megfulladok, jól összetörtem magam, hol magamnál voltam, hol nem. Végül
is a bányamentők le tudtak jönni és felhoztak.
A bejárati lyukon nem tudtak kivinni hordágyon, leszálltam és onnan a saját lábamon
másztam le a hegyről. Így úsztam meg ezt az
eseményt. Két napig még megfigyelés alatt
voltam a pécsi kórházban, majd saját felelősségemre távoztam. Még egy darabig éreztem
a sérülésem nyomait, de hála egy csontkovácsnak, ma már jól vagyok.
–– Kikkel, milyen társasággal járod a
természetet?
–– 1979 környékén megalakult a Magyar
Madártani Egyesület Budapesten. A megyék
nagy részében ezt követően megalakultak
a helyi csoportok is. Abban az időszakban

újra kezdődött a madárgyűrűzés is, ezt egyesületünk vette át a madártani intézettől. A
szekszárdi helyi csoport alapján, országos
madárgyűrűző táborok közreműködésével
szerveződött egy kisebb, de stabil társaság.
Szekszárd környékéről, kisebb falvakból, városokból. A társaság tagjai cserélődtek, de
a zöme a madártani egyesület tagjaiból áll
most is. Később alakult egy tájfutó, természetjáró, természetfotós csoport is, Gemenc
Természetvédelmi Egyesület néven. Ez a két
társaság együtt alakítja a programot, legtöbbször velük járom a természetet.
–– Távolabbi célok, jövő?
–– Most éppen házeladás és -vásárlás közepén vagyok. Az új házat a saját ízlésemre
szeretném alakítani. Biztos, hogy rengeteg
pénzt és időt el fog vinni, de szeretek építeni, barkácsolni. Továbbra is szeretnék természetet járni. A tavaszi program úgy szokott alakulni, hogy pár nap a Mecsekben
kék galamb-kutató program, utána egy hét
a Bakonyban kis légykapó (ez egy madárka)
program. Tavasszal az Alpokba az orchideanyílásra szeretnék menni: április végén, amikor a hó elolvad és hirtelen kinyílnak a kora
tavaszi virágok. Május vége a legszebb virágzás időszaka. Ősszel pedig a madárgyűrűző
tábor szerepel a programok között.
–– Mi a legfontosabb dolog az életedben?
–– Több is van, a sorrendet nehéz lenne
felállítani. A természetjárás mindenképpen
fontos nekem. Egy család, és megmaradni
embernek, minden körülmények között – hasonlóképpen fontosak. Az ember vigyázzon a

természetre, embertársaira, éljen egészségesen. Figyeljen arra, hogy ne tegyen olyat,
amit nem szeretne, ha vele megtennének. Remélem, hogy ez többnyire sikerül.

Orbán Ottilia

A természetesség híve vagyok…
fotó: Bodajki Ákos

Beszélgetőtársamat évek óta ismerem, azonban
csak nemrégiben
tudtam meg róla,
hogy érdeklődési
köre igen széles
skálán
mozog.
Fiatal kora ellenére eddig sokféle dologgal
foglalkozott, most legújabb hobbijáról, a
természetes kozmetikumok készítéséről
kérdeztem Bauer Hedviget, a karbantartási
igazgatóság szerviz főosztályának titkársági előadóját.
–– Hédi, milyen út vezetett az atomerőműig?
–– Pakson az Energetikai Szakközépiskolában érettségiztem 2003-ban, majd
ugyanott felsőfokú menedzserasszisztensi
képesítést szereztem. Szüleim, tanáraim arra
ösztönöztek, hogy tanuljak tovább, ezért
Budapesten az Általános Vállalkozási Főiskola üzleti kommunikáció szakán folytattam
tanulmányaimat, ahol 2008-ban diplomát
szereztem. Mivel nem szerettem Budapesten élni, visszajöttem Paksra, és szerencsére
rövid időn belül sikerült az atomerőműben
elhelyezkednem, ahol jelenleg titkársági
előadóként dolgozom.
–– A kreativitás milyen szerepet játszik
az életedben?

–– Mióta az eszemet tudom mindig is
sok minden érdekelt, vonzottak a kreatív
dolgok. Az érettségimre varrógépet kértem, mert nagyon szerettem varrni, illetve
a mai napig szeretek. Édesanyám tanította
meg a varrás minden csínját-bínját, aminek
azóta is nagy hasznát veszem. Karácsonyra
például ünnepi terítőket, párnákat varrtam,
de régebben blúzokat, szoknyákat, sőt még
táskákat is készítettem. A kézügyességemet
már kislányként dicsérték, nagyon szerettem rajzolni, apukám minden rajzomat ös�szegyűjtötte. Ehhez kapcsolódva egy időben
a divattervezéshez is húzott a szívem, de erről végül lemondtam. Hobbiként szívesen
készítettem gyöngyből ékszereket, figurákat, hímeztem, gobelineztem, egyik évben
dobogós helyezést értem el egy paksi gobelin versenyen.
–– Mikor fordult az érdeklődésed a természetes kozmetikumok felé?
–– Mindig is érdekelt a szépségápolás,
a kozmetika, azonban a főiskolai, majd az
egyetemi éveim alatt nem volt rá alkalmam,
hogy mélyebben beleássam magam a témába. Amikor befejeztem a tanulmányaimat,
sok időm felszabadult, és elkezdtem ezzel
a területtel komolyabban foglalkozni. Egy
internetes portálon találkoztam egy online
krémkészítési programmal, amit el is végeztem. Ennek lényege olyan kozmetikumok
készítése, amelyek kizárólag természetes

alapanyagokat tartalmaznak. Ez több okból
is felkeltette az érdeklődésemet. Egyrészt
úgy éreztem, hogy ez is olyan terület, ahol
a kreatív énem érvényesülni tud. Másrészt
mindig is híve voltam az egészséges életmódnak (például nagyon szeretek főzni, de
soha nem használok mesterséges ízfokozókat, és sütésnél is mézzel, vagy nyírfacukorral édesítek). A természetesség híveként
régóta foglalkoztatott, vajon azok a kozmetikumok, amiket nap mint nap használunk,
valójában egészségesek-e, nem ártunk-e
velük a bőrünknek? Ezért, amikor megismerkedtem az illóolajok jótékony hatásaival, majd ezekhez szorosan kapcsolódva a
természetes, kőolaj- és mindenféle adalékanyagmentes, kizárólag növényi alapú kozmetikumokkal, úgy éreztem, megtaláltam
azt a területet, ami igazán érdekel, és amivel
foglalkozni szeretnék. Tudom, a mai világban nagyon nehéz „természetesen élni”, de
úgy gondolom, ahol csak lehet, igyekezzünk
előnyben részesíteni a természet-közeli, környezetbarát dolgokat.
–– Milyen szinten folytatod ezt a tevékenységet?
–– Jelenleg hobbi szinten foglalkozom
vele, megvettem a szükséges alapanyagokat, eszközöket (krémkeverőgép, spatulák,
keverőtálak). Azon kívül, hogy saját magam
számára keverek krémeket, a családom, barátnőim is egyre gyakrabban kérik tőlem kü-

lönböző arckrémek, testápolók készítését,
vagy egy-egy alkalmi smink „megalkotását”.
–– Milyen terveid vannak a jövőt ille
tően?
–– A tavalyi évben másoddiplomát szereztem a Pécsi Tudományegyetemen: emberi erőforrás tanácsadó lettem. Mivel szeretek
emberekkel foglalkozni, szeretnék a HR területén dolgozni. Mindamellett, hogy a jelenlegi munkámat is nagyon szeretem, nagy
vágyam, hogy elvégezzek egy kozmetikus
tanfolyamot. Munka mellett szeretném ezt
kivitelezni, e-learning formában, ami sajnos
elég ritka. De nem mondok le róla, mivel a
sminkelés, kozmetikai kezelések elsajátítása
a kitűzött céljaim között szerepelnek. Érdekelnek az új technológiai eljárások a kozmetikában, szabadidőm egyik kedvelt elfoglaltsága az ezekről való információgyűjtés.
Ezen kívül sok időmet leköti, hogy a vőlegényemmel épp az esküvőnk szervezésével
foglalatoskodunk, amit mindketten nagyon
élvezünk. Maradék időmben szívesen sportolok, de legkedvencebb időtöltésem, amikor a bátyám kislányával, a keresztlányommal foglalkozhatok, aki két és fél éves, és
akivel nagyon szoros kötődés van köztünk.
Sokan mondják, hogy hasonlít rám, igazi
kis izgő-mozgó, minden érdekli, és valóban
sokszor én is meglátom benne önmagamat.


László A. Zoltánné
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Hogyan töltik napjaikat
az atomerőmű nyugdíjasai?
Boldizsár Mihály és felesége, Éva közel húsz
éve nyugdíjasok. Paksi társasházi, földszinti
lakásukban jól érzik magukat. Korábban éltek családi házban is, de elmondásuk szerint
jelenlegi, jó elosztású, világos lakásuk minden szempontból a kényelmüket szolgálja.
Amikor napi elfoglaltságaikról kérdeztem
őket, mindketten úgy nyilatkoztak, hogy
nyugdíjasokként idejükkel szabadon rendelkeznek, mindig azt teszik, amiben örömüket
lelik, ami számukra kellemes.
–– Mikor és hogyan kerültetek a paksi
atomerőműbe, s hol dolgoztatok azt megelőzően?
–– Misi: 1979 decemberében kezdtem
dolgozni az erőműben. Ezt megelőzően a
százhalombattai olajfinomítóban, a benzinfrakcionáló üzemben műszakvezetőként
dolgoztam. Az 1972-es olajválság volt az
egyik ok, ami miatt úgy gondoltam, hogy
biztosabb megélhetést keresek. Egyik kollégámmal utaztunk Paksra, az erőműbe.
A munkaügyről a turbina osztály vezetőjéhez irányítottak bennünket, akivel meg
is egyeztünk. Gépésztechnikus szakkép-

zettségem van, hőerőműves gyakorlattal
is rendelkeztem, turbinagépészként vettek
fel. Az 1. blokk indítása előtt háromszor
egy hónapot voltam szakmai gyakorlaton a
Szovjetunióban. A szükséges tanfolyamok
elvégzése után operátor, majd pedig turbina főgépész munkakörbe kerültem. Három
műszakban, mindvégig az 1. blokkon dolgoztam, jó munkahelyi közösségben.
Éva: Én 1981 áprilisában tudtam elhelyezkedni az erőműben. Ekkor kaptunk
lakást, és leköltözhettünk a családdal Százhalombattáról. Korábban én is az olajfinomítóban dolgoztam, ellenőrző laboránsként
vizsgáltuk az olajok, gázok és a benzinek
minőségét. Ott tanultam meg a laboráns
szakma alapjait. Az erőműbe szintén ellenőrző laboránsként vettek fel a vegyészeti
osztályra, ahol fő feladatunk a rendszer feltöltéséhez szükséges víz minőségének ellenőrzése volt. Nem szeretek korán kelni, ezért
a munkakörömmel együtt járó műszakozást
én kifejezetten szerettem.
–– Közel húsz éve vagytok nyugdíjasok,
mesélnétek a mindennapjaitokról?
–– Misi és Éva: Amikor még munkaviszonyban voltunk, a műszakos munkarendünk lehetővé tette, hogy az otthoni

Emlékezés

A Paksi Atomerőmű Zrt. ma már nyugdíjas munkatársa, dr. Babos Kálmán dolgozott a karbantartási igazgatóságon, vezette
a Karbantartó és Gyakorlóközpontot, majd
tevékenységét éveken keresztül Bécsben, a
Nemzetközi Atomenergia-ügynökségnél
folytatta. Sok helyre eljutott. 2003–2005
között többször járt Fukushimában. Útjairól élménybeszámolót készített, amit megoszt az Atomerőmű újság olvasóival.

Atommese
Félálmomban apró neszezést hallok a légi
utaskísérők főhadiszállása, a konyha felől.
Szerencsésnek érzem magam, hogy tudtam egy kicsit aludni a Bécs és Tokió közötti repülés közben. Nem mindig van ez
így, elég egy izgága utas, és oda a pihenés.
No, ez azért nem igazi alvás, inkább bóbiskolás, hiába a dönthető ülés. Akárhogy is ,
hosszú ez a több mint 11 órás repülés. Egy
előnye van a hosszú levegőben tartózkodásnak, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szabályzata szerint nyolc órán túli
repülés esetén jár a business ülőhely és
ellátás. Kicsit kényelmesebb az ülés, kicsit
több a hely, kicsit jobb az étel.

Még az ablakok sötétítői a helyükön
vannak, a repülőn belül csak a helyzetjelző
kékes fények világítanak. A Japánhoz közeledés biztos jele, mikor a csinos és szinte
mindig jókedvű utaskísérők felkapcsolják
a világítást és a sötétítőket visszatolják
a helyükre. Ekkor kapja belső biológiai
órám az első pofont, hiszen otthon még
aludni kellene, itt fönn pedig 10.000 méter
magasban csak úgy zúdul be a napfény a
repülő belsejébe.
A hosszú repülőút arra is nagyon alkalmas, hogy lépésről-lépésre végigmenjek
az elkövetkező közel egy hónapos időszak programján. Ezúttal elég összetett
tevékenység vár rám Japánban: nukleáris
üzemanyaggyártó létesítmény, kutató reaktor, energiatermelő nukleáris létesítmények ellenőrzése van tervbe véve. Persze ez
csak terv, az élet néha átírja. Ezért is nagyon fontos a megérkezés után ellátogatni
a tokiói főhadiszállásra és leellenőrizni az
éppen aktuális programot.
Néha éri meglepetés az embert. Így
kerültem először kapcsolatba Fukushimával is. Megváltozott a személyre szabott
ellenőrzési programom és az első heti változatlan tevékenység után egy hétre a két
hatalmas fukushimai létesítménybe irányítottak. Ez nem egyszerű dolog, hiszen
minden feladatra fel kell készülni, technikai eszközöket kell biztosítani. És az idő
véges, hiszen az első heti ellenőrzésben
részt kell venni, távol Tokiótól. És ráadásul még sosem voltam ott korábban. Így az
első heti munka mellett csak a fukushimai
felkészüléssel foglalkoztam. Sok mindent
megtanultam.
Fukushima Daichi – ez az egyes kiépítés. Itt különböző teljesítményű blokkok

teendőink mellett mással is foglalkozzunk.
Volt az ürgemezőn egy telkünk házzal, ahol
szívesen töltöttük szabadidőnket. A konyhakertben megtermeltük a zöldségféléket,
gyümölcsfáink is voltak, sőt a telken kisállatokat is tartottunk. Amikor betegsége miatt egyik szülőnk hozzánk került, a
lakás és a telek eladása után családi házba
költöztünk, amelynek szintén megvoltak
az előnyei. Fiunk közel harminc éve, szintén az erőműben dolgozik, elektrikusként.
Két lányunokánk van, akik az életünk legfontosabb szereplői, életerővel és örömmel
töltenek fel bennünket. Büszkék vagyunk
rájuk, egyebek mellett kiváló képességűek
táncban, illetve éneklésben.
–– Legkedveltebb időtöltésetek?
–– Misi: Korábban jártam horgászni,
de az utóbbi időben jobban szeretek itthon
lenni. Egyik hobbim a repülőmodellezés. A
repülőket és a távirányítót is magam készítem, napi szinten több órában. Szeretek szintetizátoron játszani, a könnyűés komolyzenét egyaránt kedvelem. Jó
időben gyakran kerékpározom.
Éva: A férjemmel ellentétben én
nagyon szeretem a társaságot. Gyakran látogatom az erőműves és a városi

nyugdíjas klubot, ahol nyugdíjas munkatársakkal beszélgetek. Szívesen veszek részt
a klubok által szervezett programokban is,
legyen színházlátogatás, kézimunka kiállítás, vagy kirándulás. Nekem egy jó séta is
remek kikapcsolódást jelent, de a lakásban
is találok kedvemre való elfoglaltságot. A
házimunka mellett olvasok, internetezem,
rejtvényt fejtek.
–– Milyen munkahelyetek volt az atomerőmű?
–– Misi és Éva: Életünk legjobb döntése volt, hogy idejöttünk. Mindketten olyan
munkakörben dolgozhattunk, amihez értettünk, és amit szerettünk. Az erőműtől
lakást, biztonságot, munkahelyi vezetőinktől pedig megbecsülést és magánéletünk
pozitív alakulásához nagyon sok segítséget
kaptunk. Őszintén gondoljuk és mondjuk,
ha létezik boldog, nyugodt nyugdíjas kor,
akkor a miénk az. Kzné
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működnek, a legrégebbi 460 MW, négy
további blokk 780 MW és egy 1100 MW
villamos teljesítménnyel. Az első blokk
1971-ben került üzembe, majd fokozatosan lépett be az energiatermelésbe a többi
is.
Fukushima Daini – ez a kettes kiépítés.
Az egyes kiépítéstől délre 11,5 km távolságban terül el. Itt négy egyforma 1100
MW villamos teljesítményű blokk üzemel.
Valamennyi reaktort a General Electric
cég tervezte. Minden reaktor a forralóvizes
típushoz tartozik. Az energia komplexum
üzemeltetője a tokiói központú TEPCO
(Tokyo Electric Company – Tokiói Elektromos Társaság).
Hogy a feladat egy kicsit még bonyolultabb legyen, a közeljövőben tervezik a
MOX (Mix-Oxide) uranium-plutónium
üzemanyag alkalmazását is. Ezért az egyes
kiépítésen az egyik pihentető medencében
ez az újfajta, kiemelt ellenőrzési fokozatú üzemanyag is jelen van. Érdekesség,
hogy míg az uránium alapú friss, tehát új
üzemanyag minden különösebb probléma
nélkül szárazon is tárolható, addig a plutóniumot is tartalmazó friss üzemanyagot
víz alatt kell tárolni és hűteni, a benne levő
plutónium veszélyes radioaktív sugárzása
és hőtermelése miatt. A NAÜ előírásai szerint ez kiemelt ellenőrzést igényel, a figyelő
kamerák nagyon rövid időszakokként készítenek felvételeket. A kamerákban levő
felvételeket (ezeket a gép speciális memória kártyán tárolja) kell majd kimentenem
és elemeznem. És természetesen biztosítani kell a kamerák további működését is.

Dr. Babos Kálmán


(következő számunkban folytatjuk)
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Delelő hírek
ՔՔ 2012. február elején tartottuk a Delelő
Nyugdíjas Egyesület rendes évi közgyűlését. Beszámoló hangzott el az előző évi gazdag tevékenységeinkről és meghatároztuk 2012. év főbb
programjait.
ՔՔ Február 16-án délután a Csengey Dénes
Kulturális Központ nagyklubjában tartottuk meg
farsangi mulatságunkat. A jelmezes, élőzenés,
táncos összejövetelnek nem akart vége szakadni,
mindenki jól érezte magát.
ՔՔ Januárban megkezdődött Lacza-Brázay Bernadett pszichológus előadássorozata, amelyet
minden hónap harmadik szerdáján tartunk. Első
alkalommal a nyugdíjba vonulással kapcsolatos
személyes problémákat beszéltük meg, februárban a stressz volt a téma. Az előadások mellett
érdekes gyakorlati feladatokat is megoldunk.
Rendezvényeink nyitottak, minden szerdán
14 órától várjuk az érdeklődőket a Csengey Dénes
Kulturális Központba. 
Wollner Pál
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Felpezsdült a kézilabdaélet Pakson
Pakson az elmúlt években nem a kézilabdától
volt hangos a város. Bár csapat volt, azonban
heti rendszerességgel nem mérették meg magukat a játékosok, inkább csak a különböző
tornákon való részvétel jelentette a versenyzési lehetőséget. 2011. július 28-án ez megváltozott, ugyanis 12 sportszerető, vállalkozó kedvű
fiatalember megalapította a Paksi Kézilabda
Sportegyesületet. Az egyesületi tagok itt nem
álltak meg, hanem az adminisztratív feladatok teljesítése után be is
neveztek a Bács-Kiskun megyei bajnokságba. A csapat nem is vallott
szégyent az első szezon őszi szakaszában, ugyanis öt győzelmet és
egy döntetlent bezsebelve a kilencedik helyet foglalják el a tabellán.
A csapat magját jórészt paksi játékosok adják, közülük többen erőműves dolgozók. Az egyesületről, illetve annak jövőképéről Oldal Ottó
csapatvezetővel beszélgettünk:
–– Mi a csapat jelene, illetve
milyen céljaitok vannak a jövőt illetőleg?
–– Jelenleg a Bács-Kiskun megyei bajnokságban szerepelünk, ahol a kimondottan erős
Dunaföldvárral egyetemben Tolna megyét
képviseljük. Innen az NBII-be van lehetőség felkerülni, mivel azonban két megye csapatai alkotják a bajnokságot, ez elég speciális módon
megy. Aki megnyeri a bajnokságot, az automatikusan feljut, míg a másik megye legjobbja a
saját megyei szövetségének javaslatára kerülhet fel. Ez az első idényünk itt, így most a stabilizálódás és a rutinszerzés az elsődleges célunk.
Szoknunk kell a sorozatterhelést, ugyanis annak ellenére, hogy több játékosunk szerepelt
már magasabb szinten is, sokan vannak, akik
számára ez újdonság. A következő szezonban

azonban már szeretnénk a dobogón végezni,
és a Dunaföldvár megelőzésével a magasabb
osztályba kerülést kiharcolni.
Természetesen ez egyéb kötelezettségekkel is jár majd, ugyanis ott már oda kell figyelni az utánpótlásra is. Annyi változás történt a
korábbiakhoz képest, hogy nem egy ifi, hanem
egy junior csapatot kell kötelezően kiállítani és
versenyeztetni. Mi ezt nem kényszerként, ha-

nem lehetőségként fogjuk fel, így már most
folyamatban van a toborzás, és örömmel
mondhatom el, hogy elég szép számban jelennek meg ezek a fiatalok az edzéseken, így egy
juniorcsapat összeállítása már most sem jelentene problémát.
–– Hogy működik a csapatnál a minőségi
játékosok igazolása, illetve a keret feltöltése?
–– Igazolásokról abban az értelemben,
ahogy a profiknál, nem igazán beszélhetünk.
Inkább úgy fogalmaznék, hogy idecsábítjuk az
olyan játékosokat, akik szeretik a kézilabdát, és
hajlandóak áldozni rá az idejükből és anyagi javaikból. Sajnos jelenleg még útiköltséget sem
tudunk fizetni a nem paksi játékosainknak. Sze-

rencsére a csapat jó része helyi lakos, így esetükben ez nem jelent problémát. Van azonban
egy szekszárdi mag, akik korábban együtt játszottak, és élnek-halnak a kézilabdáért. Náluk
szájról-szájra terjed a hír, hogy Pakson beindult
valami, és szinte minden meccsen feltűnik egy
új arc. Senkit nem utasítunk el, hiszen munkahelyi és egyéb elfoglaltságok, valamint sérülések miatt mindig akadnak hiányzóink, azonban előbb-utóbb eljön majd
az az idő is, amikor nem fér
majd be mindenki. A csapat
gerince adott, még két-három igazolást tervezünk a
nyárra, és egy NBII-re kész
csapatunk lesz.
–– Milyenek az edzéslehetőségek, illetve munka
mellett tudnak-e megfelelő
edzésmunkát végezni a játékosok?
–– Hetente három alkalommal szoktunk edzést tartani. Korábban csak kétszer
volt lehetőség rá, azonban
Mittler István kommunikációs igazgató segítségével péntekenként plusz edzésidőponthoz
jutottunk. Természetesen munka mellett nem
tud mindenki minden edzésen ott lenni, de
általában így is megfelelő munkát tudunk végezni.
–– Térjünk át egy kicsit rád! Mikor kerülték
kapcsolatba a kézilabdával?
–– Egy háromezres lélekszámú Tokaj-hegyaljai kis faluban születtem, ahol annak ellenére
is komoly hagyományai voltak a kézilabdának,
hogy nem volt fedett csarnokunk. Rendszeresen olyan csapat jött össze, ami be tudott
kerülni az úttörő olimpia területi, sőt egy alkalommal az országos döntőjébe is. Később

VITORLÁZÁS – ASE VSC
2012-ben dupla évfordulóhoz érkezett a sokunk által kedvelt sportág és a hozzá tartozó létesítmény.
30 éves lett az ASE Vitorlás Sport Club. 20 éves lett a Koloska-Marina Kikötő. A kerek évszámok tükrében visszatekintve
ugyancsak rögös, de szép út vezetett idáig.
1976-ban a paksi atomerőmű dolgozói sorába két élenjáró
vitorlás kolléga érkezett, Lakosa József és Valentin Ferenc személyében. Ők kezdték el képviselni a vállalatot a már hagyományos Iparági Vitorlás Találkozón.
A vállalati létszám növekedésével bővült a vitorlázással
„fertőzöttek” létszáma. 1981-ben már több hajóegység képviselte a vállalatot a Vitorlás Találkozókon. 1982-ben 18 fővel
megalakul a Vitorlás és Szörf Szakcsoport. 1983. 06. 15-én 4
db Kalóz típusú hajót vásároltunk. Megindult a vállalati vitor-

Gyászközlemény
Kegyelettel őrizzük elhunyt munkatársunk emlékét.

Takács László
(1953–2012)
Takács László, a paksi atomerőmű nyugdíjasa, 2012. január 30-án, életének 59.
évében elhunyt. 1953. május 5-én született, Simontornyán. 1979. április 25-étől
az erőmű alkalmazottjaként, a karbantartási igazgatóság armatúra és csővezeték karbantartó osztályának karbantartó műszerészeként dolgozott.
2006. július 15-én vonult nyugállományba. Nyugdíjas
kollégánkat 2012. február 4-én a simontornyai temetőben
helyezték örök nyugalomra.

lás élet Fadd-Domboriban is. 1983. 10. 10-én a szakcsoport
vezetősége levelet írt Márton János főosztályvezetőnek a vitorlázás Paksi Atomerőmű Vállalatnál történő meghonosítása
érdekében. 1984-ben sor került a „Rekö” átadására. Az addig
Domboriban, majd Siófokon (MVM) tárolt hajók decemberben megérkeztek végső állomáshelyükre, Balatonfüredre ( a
decemberi hidegben hajóztuk át a Balatont). A „Rekö” oldalszárny kialakításával megoldódott a vitorlás-szállás a hajók és
a szörfök téli-nyári tárolása. 1985-ben megvásároltuk a túrázásra és sétahajózásra alkalmas nagyhajókat (CNSO, B-21).
Márton János támogatásával valamint Pónya József vezérigazgató hozzájárulásával és hathatós segítségével kezdetét vette a
kikötő tervezése, ami több éves szervezést igényelt.
Úgy gondoltuk, ne egy kis kikötőt építsünk, hanem olyat,
ami méltó az Aatomerőműhöz.
1985 szeptemberében a Paksi Atomerőmű Vállalat és
az ASE közös szervezésben rendezte meg
a XIV. Iparági Vitorlás Találkozót (a sátrak, sólyák még a vízparton, a szabad
strandon álltak). 1986-ban az ifjúsági
hajók (OP, Cadett) beszerzésével elindult
Fadd-Domboriban az utánpótlás, gyermek és ifjúsági táborozás. 1992-ben elkészült, és átadták a Koloska-Marina kikötőt. Avatóként itt rendezték meg a XXI.
Iparági Vitorlás Találkozót.
A vitorlás klub létszáma az idővel arányosan növekedett. 1992-től Balatonfüreden is beindulnak a gyermek és ifjúsági
táborok. Edzőtáborok, háziversenyek,
DESE, MVM versenyek, majd országos

Kazincbarcikára kerültem, ahol három NBIII-as
csapat is volt ez idő tájt. Én a főiskola csapatához, a KFSC-hez igazoltam, és itt játszottam
néhány évig, majd megfordultam egy szezon
erejéig Tiszaújvárosban, és a katonaság alatt a
Honvéd – Budai Nagy Antal SE-ben is. 1981-et
írtunk ekkor, és gyakorlatilag ez volt az utolsó
szezonom.
Ezt követően Zsolt fiam révén találkoztam
ismét a kézilabdával, ugyanis ő is ennek a szép
sportágnak az elkötelezett híve és szerelmese lett, sőt büszkén mondhatom, hogy jelenleg ő a csapatkapitány. Korábban az ESZI és a
szekszárdi Tolnatej korosztályos csapatának
is oszlopos tagja volt, és a mostani egyesület
alapításában is részt vett. Sőt, a másik fiam is
emellett a sportág mellett döntött, ám mivel ő
’95-ös születésű, így még csak a junior csapat
tagja.
–– Mi a feladatod a csapat mellett jelenleg?
–– A második meccsünk óta én látom el a
csapatvezetői feladatokat. Intézem a papírokat, illetve a csapat mindennapjait próbálom
egyengetni. Azonban a munkám nem áll meg
itt, hiszen a szponzorok felkutatása és a csapat
mellé állítása is az én feladatom. Nem egyszerű
dolog ez manapság, hiszen a jelenlegi gazdasági helyzetben nem könnyű támogatókat találni, bár most a látványsportágakat támogató
társasági adó kedvezménnyel előttünk is komolyabb lehetőségek nyílhatnak meg. Nem túl
rég óta működünk, így értelemszerűen a közeg
sem ismerhetett meg minket kellőképp. Ezen
próbálok, próbálunk javítani mindazokkal az
emberekkel, akik éreznek magukban elég affinitást ahhoz, hogy segítsenek a paksi kézilabdán. Úgy érzem, jó úton járunk, és valóban
szép jövő áll az egyesület előtt.

Winter Gábor

minősítő versenyek szervezésével, rendezésével, részvétellel
fejlődött a versenyzői létszám.
Az iparági találkozókon, egy-egy egyéni első, csapat harmadik helyezést sikerül elérni.
1998-ban a XXVII. Iparági Vitorlás Találkozót rendezték
Balatonfüreden. Ez a terv már régóta megfogalmazódott, s
ebben az évben megvalósították. Ekkor sikerült először győznünk, és az ASE vitorlásainak győzelmi sorozata azóta is töretlen, mind egyéniben mind a csapatversenyen.
A Dolphin túrahajó osztállyá minősítésével versenyzőink
magyar bajnoki érmekkel is gazdagították a PA Zrt. – ASE
éremgyűjteményét.
2011-re a hajópark folyamatos bővülésével a club taglétszáma meghaladta a 300 főt. Ők programjaikkal szerves része lettek az életünknek. Vitorláztatással, túrázással nagyban
hozzásegítik a PA Zrt. dolgozóit és családtagjaikat a pihenés
aktív és kellemes eltöltéséhez
Mindannyiuknak gratulálunk és köszönjük!

Nagy Jenő, alapító tag
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Babahírek

Vereséggel kezdődött a tavaszi szezon

– főleg a bekapott gólt követően –,
nem tudtunk ötletes játékkal kirukkolni, és így nem is adódtak nagy
lehetőségeink a gólszerzésre. Természetesen nem adjuk fel, de ahhoz
hogy sikerüljön továbbjutni, bravúrra
lesz szükség.” – nyilatkozta a lefújást
követően Kis Károly. Az egylet felkészülése a tavaszi szezonra csendesen
telt, benne számos edzőmérkőzés és

Ajánljuk hazánk tájait
1848. szeptember 29-e, Pákozd. A
dombtetőn ágyúk sorakoznak, mintha
nehézkes termetükkel csak arra várnának, hogy egy-egy golyó olyan egykedvűen, ámde határozottan essen az
ellenség nyakába és azok riadt lovainak
lába elé (itt-ott persze agyonütve a szerencsétlen jószágot), amilyen egykedvűen és nehézkesen ők állnak a szeles
pákozdi határban.
A településtől északra fekvő magaslaton daliás vitézek, délceg huszárok
sorakoznak fel, ki-ki kardját csörgetve,
puskáját ropogtatva a lombhullatós
kora őszi fák alatt, hangos kiabálások,
vaskos, öles megjegyzések közepette.
,,Most majd meglátja az osztrák, ki is
a magyar!” ,,Jöhet ide a pokol minden
bugyrából egy-egy vörös oroszlán, mi
kardélre hányjuk!” (Az arany alapon elhelyezett koronát viselő vörös oroszlán
a Habsburgok címerállata.) Majd bekövetkezett az elkerülhetetlen. A huszárok
összecsaptak, és az avar sárgás-barnás
színe vérvörössé változott. Az ütközet

sok jajszó és kiáltás közt mégis a magyar
hadseregnek kedvezett. A magyar honvédek a brockói születésű Móga János
vezetése alatt megfutamították Jellasics
horvát bán seregeit, és egyes feljegyzések szerint egészen az osztrák határig
követték azokat. Ennek az ütközetnek az
emlékére 1950-1992 között minden év
e napján, szeptember 29-én tartották a
magyar honvédelem napját.
Mi köthető még a település nevéhez, Pákozdhoz?
Pákozd az őskortól lakott település,
ami elsősorban a Velencei-tó közelségének volt köszönhető. Földjére léptek
aztán kelták, majd rómaiak is, de végső
honát a magyar lelte meg benne.
Harcolt itt török a 16. században,
vármegyei nemesi közgyűlésre készülődtek a szatmári békét követően 1711.
május 5-én, és hosszú idők óta dolgoztak itt jobbágyok és munkálták meg
földjeiket a parasztok.
Látogassunk el a Velencei-hegységben található érdekes gránitképződ-

törökországi edzőtábor is szerepelt.
Az átigazolási hírek jószerivel elkerülték a csapatot, a távozók listájára
egyedül ifjabb Haraszti Zsolt neve
került, a középpályás a Videoton FC-hez távozott. A klub fiatal
labdarúgói közül többet kölcsönadott más együttesnek, így Heffler
Norbert és Nagy István a tavaszt a
szintén élvonalbeli Siófokon tölti,
míg Vári Barnabás továbbra is a
másodosztályú Szolnokon pallérozódik. A Fehérvári útra egyedül Eppel Márton érkezett. A 20
éves U21-es válogatott labdarúgó
az MTK-ban lett NB I-es játékos,
majd az elmúlt félévet a holland
első vonalban töltötte. „Két és fél
éves szerződést kötöttem a Pakssal, amely remek társaság. Tavalyi
eredményei imponálóak, játéklehetőséghez jutni nem lesz könnyű feladat, de szeretem a kihívásokat. Belső
védő posztra érkeztem, remélem, segíteni tudom majd új csapatomat, és
én is fejlődni fogok.” – fogalmazott
a futballista. A Ligakupa visszavágó
mérkőzését március 6-án Debrecenben (lapzártánk után) rendezték, míg
a bajnokság március 3-án Pápán folytatódott.
Faller Gábor

Pákozd

Nevem Csorba Amira, Szekszárdon születtem 2011. november
6-án.
Születéskori
súlyom 2950 gramm volt, a
magasságom 51 centiméter.
Nagyon jó kislány vagyok,
nappalokat többnyire ébren
töltöm, és minden érdekel, ami
körülöttem történik. Az éjszakákat szépen átalszom. Van egy három éves testvérem Lara,
aki nagyon szeret engem. Apukám Csorba
Ervin, az irányítástechnikai üzemviteli osztályon számítógép ügyeletes munkakörben
dolgozik, az anyukám a nővéremmel és velem itthon van.
Kollár Tamásnak hívnak, első
gyermekként és első unokaként érkeztem a családba.
2012. január 27-én születtem a
pécsi kórházban. A születési
súlyom 3510 gramm, a magasságom 51 centiméter volt. Jó étvágyú kisfiú vagyok, ezért a
súlyom szépen gyarapszik. Jó kisbaba vagyok, kiegyensúlyozott, sokat alszom és keveset sírok. Szüleimet hagyom pihenni éjszakánként, esténként pedig szeretek nagyokat
fürdeni. Édesapám Kollár Tamás, a karbantartási igazgatóság biztonsági rendszerek
osztályán dolgozik műszerészként, édesanyám jelenleg itthon van velem.
Molnár Vivien Anna vagyok,
a szekszárdi kórházban jöttem a világra 2012. február
7-én, 4190 grammal és 56 centiméterrel. Első gyermekként
és első unokaként születtem a
családba, így most körülöttem
forog a világ. Nyugodt, mosolygós kislány vagyok. Kedvenc időtöltésem az
édesanyám karjában pihenni. Nagyon szeretek fürdeni, de az öltözködés nem tartozik
a kedvenc elfoglaltságaim közé. Édesanyám
Molnárné Bán Adrienn, a gazdasági igazgatóság szolgáltatási főosztályán dolgozik koordinátorként, édesapám anyagbeszerző a
Gépkar Kft.-nél.
LILI

ményekhez, az ún. Pákozdiingókövekhez, amelyek 1951
óta a Duna-Ipoly Nemzeti
Park részei és napjainkban is
kedvelt kirándulóhelyet jelentenek.
Gazdag történelem és
csodás tájak, amit e környék
kínál az arra tévedőnek.
És hogy ne csak átutazói
legyünk e Gárdonyi kistérségnek, javaslom, lépjünk a
huszárok lábnyomába, vessük tekintetünket a szikrázó
látványú emlékműre, amely a
csodás Velencei-tóra is enged
kilátást.

Lehmann Katalin

A bajnokságban száz százalékosan
teljesített a csapat
Remekül sikerült az új edző, Gutierrez Garcia Enrique bemutatkozása az
Atomerőmű SE kosárlabdacsapatának kispadján. Míg a bajnokságban
100%-osan teljesített a csapat, addig a Magyar Kupában a legjobb négy
közé jutott. A piros-kékek
ugyanis
hazai pályán 85:64-re
legyőzték a listavezető Körmendet, majd
a Magyar Kupa negyeddöntőjének első
mérkőzésén 107:64re a Falco-Szova KC
együttesét.MGy

fotó: Molnár Gyula

lenni szokott, a kihagyott helyzetek
megbosszulják önmagukat, és ellenfelünk rúgott gólt. A másik, hogy

fotó: Molnár Gyula

1:0-ra kikapott 2012 első tétmérkőzésén az MVM Paks labdarúgó csapata a Ligakupában, a negyeddöntő
első összecsapásán, hazai pályán a
DVSC-Teva együttesétől. A találkozón az első 45 percben Kis Károly
gárdájának akarata érvényesült,
de több lehetőséget is elpuskázott
a zöld fehér klub, így gólt nem sikerült lőni. A fordulás után Spitzmüller találatával megszerezte a vezetést a Debrecen, majd kapuja elé
tömörülve próbálta megfékezni az
egyre gyengülő paksi rohamokat.
A szakadó hóesésben az egyenlítés
elmaradt, így hátrányból kell kiharcolnia a továbbjutást az MVM
Paksnak a harmadik számú sorozatban.
„Sajnos az első mérkőzésen hátrányba kerültünk, hiszen 1:0-ás
vereséget szenvedtünk a Debrecentől.
Az első félidőben 3-4 óriási helyzetet hibáztunk el. Eldönthettük volna, ha nem is a továbbjutást, de a
mérkőzést mindenképpen. Ezt nem
tettük meg, és a második félidőben
már nem ugyanabban a ritmusban
játszottunk. Ennek több oka van. Az
egyik, hogy a Debrecen jóval zártabb
volt, nem tudtuk őket feltörni. Ahogy

Bajnai Lelle Hajnal vagyok, a
szekszárdi kórházban születtem 2012. február 1-jén, 2520
grammal és 51 centiméterrel.
Pici, de erős kislánynak születtem, akit negyedik, tervezett
gyermekként nagyon vártak
szüleim és három nővérem,
Emese, Zselyke és Csepke. Folyton éhes vagyok, ebben édesapámra hasonlítok, és sokat
szeretek aludni, ezt viszont édesanyámtól
örököltem. Nagyon szeretem a nyüzsgést körülöttem, amit egy ilyen nagy család biztosítani is tud számomra. Édesapám Bajnai Péter
Krisztián, közel húsz éve dolgozik három műszakban az üzemviteli igazgatóságon, jelenleg blokkügyeletes az „A” műszakban. Édesanyám a család ügyeit intézi, ezért neki van a
legnehezebb munkája.

