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Ha szeptember, akkor nyílt napok

fotók: Bodajki Ákos

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. hagyományaihoz híven idén is szeptember első hétvégéjén tartotta nyílt napjait. A települések számára szeptember 1-jén rendezték a Nyílt Napot, míg a munkavállalóknak szeptember
2-án a Családi Napot.
ahol finom ebéd várta a közel félezernyi vendégsereget. Ebéd után újabb programok szórakoztatták az
éhségtől megszabadult embereket. Volt születésnapi
torta, táncbemutató, Irigy Hónaljmirigy koncert és
labdarúgó torna. Délután négy órakor hatalmas lufi
esővel búcsúzott a vendéglátó csapat a vendégektől.
Másnap, szintén tíz órakor indult a 11. Családi
Nap, azzal a céllal, hogy az atomerőműben dolgozók megmutathassák családtagjaiknak, rokonaiknak, hol dolgoznak. A Családi Napra érkezőket
Hamvas István, az Atomerőmű vezérigazgatója
köszöntötte.
Közel 2000 fő volt kíváncsi az atomerőműre és
az Atomenergetikai Múzeumra. Az előző napAz atomerőmű szűkebb, harminc kilométeres környehoz hasonlóan most is
zetébe történő társadalmi beágyazódását segíti az imkisvonattal, kerékpárral
már 13. alkalommal megrendezésre került Nyílt Nap.
és gyalogosan lehetett
Szeptember 1-jén 10 órára Dunaszentbenedek és Tolna teleközlekedni az erőmű
pülések 200-200 fős küldöttsége érkezett a hagyományos helyterületén. A gyerekek
színre, a Látogatóközpont előtti területen álló sátrakhoz. A
örömére különböző szóvendégeket dr. Kovács Antal, az Atomerőmű kommunikációs
rakozási lehetőségekkel
igazgatója üdvözölte. A programok ismertetése után üzemlánépesült be a Disputa
togatásra indult a vendégsereg kisvonattal, gyalog és kerékszoborpark és környéke.
párral. Akik pedig a horgászversenyre jelentkeztek, indultak
A délelőtti programot a
a Kondor tóra, a nagy fogás reményében. A gyerekeket színes
gyerekek kedvence zárés változatos program szórakoztatta, szakavatott óvó nénik ta: a tűzoltók által biztosított habzuhatag. Délidőben finom
közreműködésével. A délelőtti program befejeztével kisvo- ebéd következett, majd a Magna Cum Laude koncerttel zárult
natra és buszra szállt mindenki, kivonultak a Kondor tóhoz, a családi nap.
Beri

VOLT Fesztiválon a kamion és a FINE

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. is képviseltette magát a 20. VOLT Fesztiválon, amelyet
június 26–30. között rendeztek meg.
A soproni rendezvényen helyet kapott az
atomerőmű tájékoztató kamionja és a Fiatalok a Nukleáris Energetikáért (FINE) egyesület
is. A kamion és a FINE sátor a bejárat közvetlen közelében lévő Civil sziget része volt. Az
eseményen hat paksi fiatal népszerűsítette
atomerőművünket és nyújtott tájékoztatást a
tudásra vágyó fesztiválózóknak.
A rendezvény öt napja alatt közel 2500
ember fordult meg a kamionban. A fesztiválon főleg fiatalok vettek részt, akik többsége
meglehetősen kevés ismerettel rendelkezett
az atomerőműről. A kamionba betérve az
érintőképernyős kijelzők segítségével rengeteg hasznos információval gazdagodhattak a
látogatók. Többek között megismerkedhettek az atomenergia előnyeivel, az áramtermelő kerékpár segítségével villamos energiát
termelhettek, az atomerőmű környezetének
élővilágáról nézhettek képeket, valamint egy

szimulátorpult segítségével szabályozhatták
a paksi blokkok teljesítményét.
Azoknak, akik nyaralásuk alatt még ennél
is többet szerettek volna megtudni az atomerőműről, működéséről, társadalmi, környezeti hatásáról és jövőjéről, lehetőségük volt
egy közel negyedórás film megtekintésére.
Végezetül a látogatók a megszerzett tudásukat tesztjáték segítségével mérhették fel. A
sikeres vállalkozók ajándékokkal lettek gazdagabbak.

A vendégek az interaktív kiállítás megtekintésén túl rengeteg kérdéssel fordultak
a kamionon lévő személyzet felé. A naponta
több mint 500 vendég tudásszomjának kielégítésében a paksi „finések” is nagy segítséget
nyújtottak.
A FINE sátorban a vendégek nukleáris totók segítségével tesztelhették magukat. A kitöltés után pedig a szakértőkkel átbeszélhették a tesztsorokat. A sikeres próbálkozásokért
ajándék járt.
Kern Dóra

A megismerés és az
elismerés szaporítja
a bizalmi tőkét
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs szervezete új, korábban is az MVM Csoportnál tevékenykedő
vezető munkatárssal bővült. 2012. augusztus 1-jétől
Iványi Krisztina kommunikációs operatív vezetőként
látja el feladatait a Paksi Atomerőműben.
Iványi Krisztina széleskörű szakmai ismeretet szerzett az
állami protokollban és rendezvényszervezésben, a hagyományos és az online reklámszakma számos területén, foglalkozott továbbá médiamunkával és közszerepléssel kapcsolatos feladatokkal is. A MAVIR-nál (Magyar
Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító) elért
eredményei alapján kérték fel a paksi kommunikációs
feladatokban való közreműködésre.
–– Az MVM Csoport kommunikációs szakembereként előzőleg is kapcsolatban állt a paksi munkatársakkal, és volt ismerete az itt folyó munkákról. Miként
tudja ezt hasznosítani új munkakörében?
–– A MAVIR-nál megismerhettem a magyar villamosenergia-ipar működését, ennek során kapcsolatba kerültem a Paksi Atomerőmű tevékenységével, ill. a paksi
kommunikációs kollégákkal is. A tapasztalat, amit az
előző munkahelyemről hoztam, az az, hogy MVM Csoporton belül találhatók a magyar energetika legkülönlegesebb vállalatai, amelyek speciális, semmi mással össze
nem hasonlítható szerepüknél fogva egyedi megközelítést kívánnak, kommunikációs szakmai szempontból is.



folytatás a 3. oldalon

Megalakult az MVM Paks II.
Atomerőmű Fejlesztő Zrt.

Az MVM Magyar Villamos Művek
Zrt. létrehozta új projekttársaságát
a Paksi Atomerőmű bővítésére. Az
MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. vezérigazgatója Nagy Sándor,
az MVM Zrt. termelési vezérigazgató-helyettese lett. Az ő vezetésével
folytatódik a Paksi Atomerőmű telephelyén létesítendő új atomerőművi blokkokhoz kapcsolódó elemző,
tervező, döntés-előkészítő és engedélyeztetési munka.
A most létrejött társaság, az MVM Paks
II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. viszi tovább a magyar villamosenergia-termelés több mint 40 százalékát adó Paksi
Atomerőmű tervezett bővítését előkészítő Lévai Projekt feladatait. Az MVM
Magyar Villamos Művek Zrt. 100 százalékos tulajdonában álló leányvállalat
feladata lesz, hogy a beruházás minden lényeges aspektusát megvizsgálja
annak érdekében, hogy a részletes tanulmányok, értékelések alapján felelős
döntés születhessen az új paksi blokk(ok) megépítésének – a Nemzeti Energiastratégiában is szereplő – tervéről.
A Paksi Atomerőmű tervezett bővítéséről az Országgyűlés 2009. március

30-án döntött, gyakorlatilag a parlamenti pártok konszenzusos támogatásával. A bővítés előkészítését a képviselők több mint 95 százaléka szavazta
meg. Magyarország kormánya 2012
júniusában a nemzetgazdaság szempontjából kiemelt fontosságú, és az
energiaellátás biztonsága érdekében
alapvetően szükséges beruházássá nyilvánította az előkészítés alatt álló projektet.
Az új társaság elnöke Baji Csaba,
az MVM Magyar Villamos Művek Zrt.
elnök-vezérigazgatója, az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. elnöke. Vezérigazgatója Nagy Sándor, az MVM Magyar
Villamos Művek Zrt. termelési vezérigazgató-helyettese, aki egyúttal a társaság igazgatóságának is tagja, Hamvas István, az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt. vezérigazgatója mellett. A felügyelő bizottság elnöke Nagy Csaba, az
MVM Zrt. gazdasági vezérigazgató-helyettese, további tagjai Kriston Ákos, az
MVM Zrt. üzletfejlesztési osztályának
tanácsadója, valamint Katona Kolos,
az MVM Zrt. jogi és igazgatási osztályának jogtanácsosa.
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Példaértékű 2-es blokki karbantartás
Határidőn belül fejeződött be a főjavítás

Nagy teljesítményt hajtottak végre a Paksi Atomerőmű szakemberei a 2-es blokk főjavítása során
azzal, hogy határidőn belül, kifogástalan minőségben végezték el a feladatokat. A sikeres üzemviteli esemény hűen példázza az atomerőműben folyó színvonalas szakmai munkát, az üzembiztonságot, és megerősíti a jogalapot az üzemidő-hosszabbítás megvalósításához. A 2-es blokk július
1-jén állt le és augusztus 24-én indult vissza. Egy hosszú, számos munkafolyamatból álló, több
szakmai terület közreműködésével zajló összmunkánál különösen elismerésre méltó teljesítmény
a határidő előtti munkabefejezés.

Új gazdasági vezérigazgatóhelyettes az MVM Zrt.-nél
Nagy Csaba lett az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. gazdasági vezérigazgató-helyettese.
Nagy Csaba 39 éves, a Pénzügyi és
Számviteli Főiskola pénzügyi szakán
diplomázott. 1998-ban az OTP Értékpapír Rt.-nél kereskedelmi igazgató,
2001 és 2002 között az OTP Értékpapír Rt. vezérigazgatója volt. 2001-től
az OTP Jelzálogbank Rt. igazgatója, majd vezérigazgató-helyettese,

legutóbb a Magyar Fejlesztési Bank
Zrt.-nél dolgozott.
Kóbor György saját kezdeményezésére közös megegyezéssel távozott
2012. július 16-án az MVM Zrt. gazdasági vezérigazgató-helyettesi pozícióból.
Molnár Zoltán az MVM Zrt. Igazgatóságának tagja 2012. július 10-i
hatállyal lemondott igazgatósági
tagságáról.

Médiahajós találkozó

fotók: Bodajki Ákos

A Tolnai Népújság augusztus elején médiahajós találkozóra hívta partnereit, amelyen az MVM Zrt. és a Paksi Atomerőmű képviseletében részt vett
Mittler István, az Atomerőmű szóvívője és Iványi Krisztina, az Atomerőmű
frissen kinevezett operatív kommunikációs vezetője. Iványi Krisztina a rendezvényen kiemelte, munkatársaival azon dolgoznak, hogy tudatosítsák az
atomerőmű fontos szerepét, amit azzal tölt be, hogy gazdaságosan, tisztán,
biztonságosan állítja elő az ország villamosenergia-termelésének több mint
40 százalékát.

fotók: Bodajki Ákos

Hogy miként sikerült elérni ezt a szép eredményt,
tartani az ütemtervet, arról a karbantartásban
résztvevő szervezetek vezetői nyilatkoznak.
Bárdos Zoltán, karbantartás irányítási osztályvezető:
–– Valóban jól eső rég várt siker mindan�nyiunknak a 2. blokk hosszú főjavításának a tervezettnél rövidebb idő alatt történő elvégzése. A
középtávú, négy éves
tervben 56 napos
hossz szerepelt, a vezetői ütemtervben az
azóta elért eredményeknek megfelelően
55 napos hosszal számoltunk, a tényleges
hossz 54 nap 14 órában realizálódott. Ötödik éve dolgozom a karbantartás irányítási osztályon, ez a 19. főjavításom, és
azóta ez az első alkalom a tervezettnél rövidebb
főjavításra (úgy, hogy talán a jelzett időszak legtöbb feladata ezen a főjavításon történt meg).
Nincs ebben titok, úgy dolgozott mindenki, ahogy
szokott. Mint a megelőző főjavításokon, most is
azt tapasztaltam, hogy minden szervezet vállvetve sokat tett az eredményért, szívvel-lélekkel
dolgoztunk, tehetségünk szerint (az üzemvitel,
karbantartás, műszaki csapat, a biztonsági igazgatóság, de még a logisztika és a humán oldal is
egyaránt). A különbség talán, hogy ezúttal áldás
is volt a munkánkon. A karbantartási időszakot
követően a rendkívül nehéz, nagy kockázatot hordozó próbák, ellenőrzések nagyon kevés hibával
futottak végig úgy, hogy a blokkindítás más lépései sem hoztak elő említésre méltó meghibásodást. Nagyon köszönöm mindenkinek!
Kindl Ferenc, karbantartási főosztályvezető:
–– Bizonyos izgatottsággal járt, hogy
a blokkok főjavítása
idén
gyakorlatilag
egymásba ért. Emellett a főjavítás ideje
alatt rendkívüli nyári
kánikula tombolt, és ez is megterhelte az embereket. Sok munkával, kevés pihenővel értük el ezt a

sikert. Ez talán annak is tudható be, hogy sok olyan
munkákat végeztünk idén, amelyeket már korábban is végrehajtottunk, és a felmerülő problémák
ismertek voltak, így könnyebben megoldottuk.
A már megismert, ismétlődő feladatok kevesebb
kockázattal, hibalehetőséggel jártak. Egyrészt voltak rutinszerű feladataink, másrészt, ami ettől eltért, azt még alaposabban előkészítettük. Nagyon
fontos szereppel bírt, hogy nyugodt légkörben
dolgozhattunk, nem volt olyan külső tényező, ami
befolyásolta volna a kedélyeket, és csökkentette
volna a motivációt. Úgy gondolom, a szerencse is
segített, hisz bármilyen gondos előkészítés után is
adódhatnak váratlan, hátráltató események, ezért
nagyon örültünk, hogy a visszaindulás során sem
jelentkeztek komolyabb problémák.
Tóth Pál, műszaki főosztályvezető:
–– Az előkészítés
rendben megtörtént,
és a kollégák folyamatosan
műszaki
készenlétben álltak.
Komoly
szakmai
összmunkára
volt
szükség, hisz ismét olyan főjavítást végeztük, ahol
az üzemidő-hosszabbításra készültünk, és olyan
feladatokat hajtottunk végre az egyébként szokásos karbantartások mellett, amit soha nem lehet
rutinból végezni. A korábbi tapasztalatok alapján
elmondható, hogy a karbantartási munkák mindig
határidőre megtörténtek, és ha csúszás adódott,
akkor azt a visszaindulás során jelentkező nem
várt berendezéshibák okozták. Most problémamentesen zajlott a visszaindulás. Menetközben
láttuk, hogy jól halad a főjavítás. A reaktor vonalon is korábban hozták vissza a berendezést, és a
biztonsági rendszerek karbantartása is hamarabb
megtörtént. A karbantartás befejezését egy 9-10
napos visszaindulási folyamat követte, amelyen
általában jelentkezni szoktak az olyan egyedi, korábban jellemzően nem tapasztalt műszaki problémák, amelyek a főjavítások hosszabbodását idézték
elő az elmúlt időszakban, és amire előre nem lehet
felkészülni. Itt kell kiemelnem, hogy a mostani 164
baros primer köri nyomáspróba fantasztikusan
flottul ment le, amiben az üzemviteli személyzetnek is nagy szerepe volt.
Lovásziné Anna

Az OAH-nál az ütemterv
Beérkezett a Paksi Atomerőmű
ütemterve a célzott biztonsági felülvizsgálat javító intézkedéseinek
megvalósítására.
Az Országos Atomenergia-hivatal
(OAH) a Célzott biztonsági felülvizsgálat (Cbf) során feltárt eltérések kezelése és a szükségessé váló
további elemzések végrehajtása
érdekében a 2011. december 29-én
kelt (HA5444 számú) határozatában
előírta, hogy az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 2012. június 30-ig nyújtsa be a szükséges teendők részletes
intézkedési tervét. Az előírt ütemtervet az Atomerőmű június 28-án,
határidőre benyújtotta az OAH-nak,
amely ellenőrzési eljárása keretében értékelni fogja a Cbf javító intézkedéseket és előzetes ütemezésük megfelelőségét.
A 2011. március 11-én Japán keleti partjait sújtó rendkívüli erősségű
földrengés és annak következményeként keletkezett szökőár hatására a Fukushima Daiichi atomerőműben kialakult súlyos baleset
tanulságait lényegében az összes,
atomerőművet üzemeltető ország
és vállalat értékelte annak érdekében, hogy meghatározzák az atomerőművek nukleáris biztonsági
szintjének növelési lehetőségeit. E
folyamat kontrollált előmozdítása
érdekében az Európai Unió Tanácsa
2011. március 25-i ülésén felkérte
az Európai Bizottságot és annak tanácsadó testületét, az Európai Unió
nukleáris biztonsági hatóságainak
munkacsoportját (ENSREG) az Unión belüli atomerőművek átfogó
kockázati és biztonsági értékelése
tartalmának és módszereinek meghatározására. A felkérés alapján az
ENSREG – az Európai Bizottsággal

egyetértésben – 2011. május 13-án
deklarációt hozott nyilvánosságra az
európai atomerőművekre vonatkozó
Cbf-ről (stresszteszt). A Cbf végrehajtásáról készült hatósági jelentés
kizárólag nukleáris biztonsági kérdésekre tér ki.
Az OAH 2011-ben elvégezte a
célzott biztonsági felülvizsgálatot, és
december végén a felülvizsgálatról
készült jelentését elküldte az Európai Bizottságnak.
Az Európai Unió szakértői a 2012
tavaszán tartott kölcsönös nemzetközi felülvizsgálat során pozitívan
véleményezték a magyar Cbf jelentésben leírt eredményeket és a felülvizsgálat során adott válaszokat.
A felülvizsgálók nagyra értékelték
a magyar fél részéről tapasztalt nyitottságot és együttműködő készséget. Megállapították, hogy a magyar
felülvizsgálat és az arról készült jelentés kellően alapos, a nemzetközi
felülvizsgálat során nem tártak fel
olyan biztonságnövelési lehetőséget, amelyet a hazai szakemberek
ne vettek volna figyelembe, az elhatározott intézkedéseket pedig megfelelőnek tartották. Ugyanakkor felhívták a magyar hatóság figyelmét,
hogy szorosan kövesse nyomon az
elhatározott intézkedések végrehajtását, és biztosítsa, hogy a tervezett
átalakítások elérjék a kívánt hatást.
Az Európai Unió a vizsgálatban
részt vett minden tagországától
2012. december 31-ig elvárja, hogy
az intézkedések végrehajtására,
ellenőrzésére és követésére vonatkozóan cselekvési tervet készítsen.
Ennek egységes megközelítést biztosító alapelvein jelenleg még dolgozik az ENSREG.

(OAH, 2012. július 2.)
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A megismerés és az elismerés szaporítja
a bizalmi tőkét

fotó: Bodajki Ákos

folytatás az első oldalról

Iványi Krisztina, az Atomerőmű
operatív kommunikációs vezetője
–– Az ország egészére jelentős hatással bíró,
más módon nem, vagy csak mérhetetlen ráfordítások árán helyettesíthető tevékenységet
folytató MAVIR és Paksi Atomerőmű e szempontok vonatkozásában nagyon is hasonlatosak
egymáshoz. Mindkét helyen hatalmas felelősség terheli az ott dolgozókat, a technológia pedig, amit használnak, egyedülállónak tekinthető, legalábbis országhatáron belül. Magammal
hoztam azt a tudást is, amellyel – mint egy tolmács – a laikusok számára is értelmezhetővé és
befogadhatóvá lehet tenni a mérnöki és műszaki szakma sajátságos nyelvezetét, ezzel pedig át
lehet adni a külvilág számára annak a hatalmas
tudásanyagnak legalább egy részét, ami itt felhalmozódott. Nagyon fontosnak tartom, hogy
minél többen megismerhessék és megérthessék a Paksi Atomerőmű tevékenységét és jelentőségét – és nem csupán azért, mert itt történik
az ország villamosenergia-termelésének több
mint 40 %-a. Nagyon sok ismerettel rendelkezünk a nukleáris energiáról, így egy kicsit kötelességünk is megosztani tudásunkat a nagyközönséggel, ezzel is hozzájárulva a (ma sajnos
nem igazán magas) természettudományos ismeretszint növeléséhez. Fontos megmutatnunk
azt is, milyen szerepet játszik az atomerőmű a
város, illetve a régió életében, hogyan működik
az a hatalmas közösség, amelyben ötezer család
kötődik valamilyen módon – sokszor rengeteg
szállal – az ország legveszélyesebbnek tartott
munkahelyéhez. Ha mindezt megmutatjuk, ha
hagyjuk, segítjük, hogy megismerjenek bennünket, akkor nem csupán az előítéletek oszlanak majd szét, de kivívjuk a tiszteletet is.
–– Melyek azok a kommunikációs elvek, célok, melyek megvalósítását munkájában érvényesíteni kívánja?
–– A legelső a tisztelet, és ezt nemcsak az
emberek egymás közti megnyilvánulásaiban,
hanem a tevékenységek egymással kapcsolatos
viszonyában is fontosnak tartom. Itt mindan�nyian ugyanazért dolgozunk, ugyanazon rendszer részesei vagyunk, mindenkinek megvan a
maga szerepe, mindenki számít, ezért tisztelnünk kell a saját feladatainkat és egymásét is. A
másik lényeges elem az együttműködés. Sokan
vagyunk, sokféle feladatot, problémát kell megoldanunk, nagyon sok információval és eszközzel kell dolgozzunk, mindezt veszélyes körülmények között – ezt nem lehet másként csinálni,
mint együtt. Muszáj, hogy számíthassunk a másikra, muszáj, hogy a többiek számíthassanak
ránk. Fontosnak tartom a higgadtságot, a mértéktartást is: ahogy körültekintően bánunk például a nukleáris fűtőanyaggal, ugyan úgy körültekintőnek kell lennünk a kimondott vagy leírt
szavakkal, gondolatokkal is. Ahogy az emberek
megítélik egymást a ruházatuk, hajviseletük, a
mozgásuk vagy épp az autójuk alapján, ugyan
úgy megítéli a társadalom, az egyes közösségek
a Paksi Atomerőművet. Az erőműre mi, kommunikációsok úgy tekintünk, mint egy szemé-

lyiségre: igyekszünk, hogy jól nézzen ki, jó híre
legyen, hogy amikor „elmegy” egy társaságba,
akkor barátságosan fogadják és megértsék,
amit mondani szeretne. Legfontosabb feladatunk a közbizalom felépítése és megtartása – és
ezt a bizalmat egyénként, a Paksi Atomerőmű
dolgozójaként is építenünk kell. Ha mi magunk
nyitottak, kezdeményezők vagyunk, akkor a
külvilág is hasonlóan reagál: elfogadja, amit
adni akarunk, és kérdez, amire válaszolhatunk.
A megismerés és az elismerés az, ami szaporítja
bizalmi tőkénket – erre pedig bármikor szükségünk lehet.
–– Milyen nagy feladatok, kihívások várnak
a szervezetre? Sokan várják az országban, de
a térségben különösen a bővítést, az üzemidőhosszabbítást. Ez a kommunikációban milyen
szereppel bír?
–– Az új blokkok létesítésével kapcsolatos kommunikáció – a beruházás jelentősége
okán – a kormányzat hatáskörébe tartozik. A mi
számunkra most az üzemidő-hosszabbítás az a
feladat, amely nagy intenzitású kommunikációs
munkát igényel. Hosszú-hosszú évek munkájának eredményeként mostanra végéhez közeledik a folyamat: hamarosan lezajlik az 1. blokk
vonatkozásában a hatóság által előírt közmeghallgatás, amelynek eredményéhez mi kommunikációsok „tolmácsként” tudunk hozzájárulni.
Mivel az üzemidő-hosszabbítás mind a négy
blokkot érinti, ezért ez a jövőben is sok feladatot
jelent – ezeket a feladatokat pedig igyekszünk
majd a legkorszerűbb kommunikációs eszközökkel megoldani. Nem lehet nem észrevenni,
hogy az elmúlt időkben robbanásszerű átalakulás ment végbe az emberek információszerzési
és kapcsolattartási szokásaiban. Az ún. közösségi média – ide értjük pl. a Facebook-ot vagy
az iwiw-et – térnyerése számunkra is remek
lehetőséget biztosít, hiszen rendkívül olcsón és
gyorsan tudjuk közzétenni a mondandónkat.
Ráadásul itt is egy közösség tagjai tudunk lenni,
pontosan úgy, ahogy tagjai vagyunk városunk,
vagy épp a megye közösségének. Azt, hogy
mennyire érdekli az embereket mindaz, amit
mondunk, mi sem mutatja jobban, mint a Paksi
Atomerőmű Facebook profiljának kedveltsége:
az elmúlt egy hét során megduplázódott azok
száma, akik lájkoltak bennünket. Kollégáinkat
természetesen etikus, a belső szabályoknak
megfelelő internethasználatra ösztönözzük,
ugyanakkor számítunk rá, hogy privát kommunikációjuk során megosztják barátaikkal és ismerőseikkel az atomerőmű képeit, bejegyzéseit. A közösségi médiában való jelenlét lehetővé
teszi, hogy jó hírét vigyük a városnak, a régiónak
és mindazoknak az ügyeknek, amelyek fontosak
a számunkra, ezzel hozzájárulhatunk az ő céljaik
teljesüléséhez.
–– A fővárosból érkezett Paksra, egy vidéki
kisvárosba. Hogy érzi itt magát?
–– Nagyon békés, biztonságos városba jöttem, ahol az emberek köszönnek egymásnak,
tisztelettel vannak egymás iránt, és büszkék lakhelyükre. A tisztaság, a rendezettség, a biztonságérzet, ami itt körülvesz, azonnal otthonossá
tette az életemet. Nagyon jólesett, és megkön�nyítette a beilleszkedésemet az a kedvesség és
segítő szándék, amivel a kollégáim és az itt élők
fogadtak. Mivel most már Pakson és Budapesten is van otthonom, élvezhetem a kétlaki élet
és az úton levés előnyeit is – szerencsés ember
vagyok. Az eddig bejárt életutam ide vezetett,
itt van dolgom, itt van a helyem. És ez egy nagyon jó hely!

Lovásziné Anna

Csökkent az Atomerőmű
biztonsági övezete

Befejezte a Paksi Atomerőmű biztonsági övezete kiterjedésének felülvizsgálatát az Országos Atomenergia-hivatal. Az elemzések szerint a
korábbi három kilométernél kisebbnél is garantált a biztonság, de a jogszabály minimum ötszáz métert ír elő.
Az atomerőmű új biztonsági övezetét
több mint ötszáz méter sugarú, nem

szabályos körben határozták meg.
A Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója körül is hasonlóképp alakították ki
az ötszáz méteres zónát. A két övezet egymás mellett néhol átfedésben
van. A biztonsági övezetre vonatkozó
döntés Paks külső városrészét, Csámpát, valamint Dunaszentbenedek és
Uszód községet érinti.

Óriási szivattyúk a Ganztól
A magyar Ganz Holding Zrt. és az orosz
Atomenergomas Nyrt. 2008-ban alapított
vegyesvállalatának sikerült betörnie a zárt
orosz atomenergetikai piacra. A Ganz EEG
(Engineering és Energetikai Gépgyártó) Kft.
július 20-án átadta az orosz megrendelőnek
az épülő rosztovi atomerőmű 3-as blokkjához készített 7 db MPB 2200-as főkeringtető-szivattyút, amelyek egyenkénti súlya 100
tonna fölött van, és teljesítményük 17,5 köbméter másodpercenként. A szivattyúk tervezése
és gyártása magyar szakemberek produktuma. További megrendelésekre is van kilátás, hiszen Oroszországban jelenleg 9, külföldön pedig 19 reaktort épít a Roszatom. -b-

A MEE Vándorgyűléséről
Idén az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. volt a házigazdája és fő támogatója a Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) legfontosabb szakmai
rendezvényének, amit 2012. szeptember 5–7. között Budapesten, a Kongresszusi
Központban rendeztek.
Az 59. MEE Vándorgyűlés, Konferencia és Kiállítás a „Mit tesz az energiaszektor a Nemzeti Energiastratégia célkitűzéseinek megvalósítása érdekében?” kérdést
helyezte középpontba. A rendezvényen, ahol 37 kiállító és közel 850 érdeklődő vett
részt, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. szakemberei is jelen voltak.
Az atomerőművet érintően két előadás hangzott el a rendezvényen, az egyik a
Paksi szakszolgálati FAM tanpálya bemutatása, a másik a Kooperációs tréning a
paksi atomerőmű blackstart újraindításának gyakoroltatására címmel.

Nemzetközi szeminárium
Közel száz magyar és külföldi diák
érkezett Paksra július közepén,
hogy közelebbről ismerkedjen meg
az atomenergia alkalmazásával és
szerezzen közvetlen tapasztalatokat
a paksi atomerőmű működéséről.
A vendégek a Pécsi Tudományegyetem nyári egyetemének hallgatói voltak, akik a biztonságos és fenntartható
energiaellátás témakörében összehasonlították a különböző energia iparágakat. A magyar diákokon kívül belga, horvát, japán, kazah, olasz, török és
ukrán egyetemisták vettek részt a rendezvényen. A fórum külső érdeklődők
számára is nyitott volt.
Pakson az Erzsébet Szállóban vitafórum keretében előadásokat hallgattak meg a résztvevők, majd ezt
követően nyilvános vitára került sor.
Nagy Sándor, az MVM Zrt. termelési vezérigazgató-helyettese ismertette
a paksi atomerőmű működését, kitért
a biztonságnövelő intézkedésekre és a
stresszteszttel összefüggésben megvalósított fejlesztésekre. Rónaky József, az
OAH főigazgatója a lakossági tájékoz-

tatásról, az érintetteknek a döntésekbe való bevonásáról szólt. Az Egyesült
Államok magyarországi nagykövetségének tanácsosa, Mark Canning, arról beszélt, hogy országában üzemel a
legtöbb reaktor a világon, szám szerint
104. Az elmúlt húsz évben nem építettek új atomerőművet, jelenleg nyolc
reaktorblokk építését tervezik. Sergei
Bantash, az Atomstroyexport képviselője cégük tevékenységét mutatta be.
Felsorolásában szerepeltek azok az országok, ahol a múltban atomerőművet
építettek, és kitért a jelenleg építés alatt
álló blokkokra, ahol beruházóként
vannak jelen. Victor Sorokin, Oroszország magyarországi nagykövetségének kereskedelmi ügyekért felelős első
konzulja hangsúlyozta, hogy a növekvő
energiaigények miatt az atomenergiára
a jövőben is szükség lesz.
A program befejező részében
üzemlátogatáson vettek rész a diákok
az atomerőműben, ahol közvetlen közelről tekinthettek be erőművünk működésébe.

Dohóczki Csaba
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Szücs Gábor az Atomix Kft. ügyvezető igazgatója
„Alkalmazzunk piaci módszereket!”
Az Atomix Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
a Paksi Atomerőmű életében
jelentős szereppel bír, hisz a
sokrétű
tevékenységet felvállaló,
1994
januárjában alakult cégnek az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. a tulajdonosa.
A kft. élére ez évben új vezetőt neveztek ki, 2012. május 1-jétől Szücs Gábor
végzi az ügyvezető igazgatói tevékenységet. A korábbi vezető, Szinger Csaba
a Paksi Atomerőmű gazdasági igazgatói feladatát látja el.
Szücs Gábor közgazdasági egyetemi tanulmányokat folytatott, és miután 1996ban menedzsment szakon megszerezte
diplomáját, elvállalta a számára felkínált
állást a lakhelyén, Tolnán. A megye gazdasági életében meghatározó társaságnál
végzett kereskedelmi, kontrolleri feladatokat, majd 24 évesen gyáregységvezetőnek nevezték ki. Később egy veszprémi
vállalkozás gazdasági vezetője lett, majd
visszahívták korábbi tolnai munkahelyére, szintén gazdasági vezetőnek. Munká-

jában mindig a menedzsment terület volt
hangsúlyos. Időközben széles körű német
és angol nyelvtudásra tett szert. A külföldi
kapcsolatok építése révén a világ számos
országában járt. Családjával Tolnán él. Felesége kereskedelmi vezető, lánya, Petra 13
éves, fia, Péter 11 éves.
–– Az Atomix Kft. közismerten jól
szervezett, eredményesen működő cég.
Mint menedzsment területen jártas vezető, milyen benyomásokkal vette át a
kft. vezetését?
–– Az Atomix Kft. egy valóban nagyon
jól felépített, jó menedzsmenttel rendelkező cég. Alapjaiban jól szervezett, sikeres
vállalkozás, de van néhány olyan pontja,
amivel foglalkozni kell, ami fejlesztést kíván. Ezek a leghangsúlyosabb feladataim,
de emellett szorgalmasan gyűjtöm a többi területre vonatkozó ismereteket is. A
nagyobb törődésre, gondosabb odafigyelésre még egy ilyen eredményes cégnél is
szükség van. Sok olyan változás történt és
folyamat indult el az MVM oldaláról is,
amelyeket meg kellett ismernem. Nagyon
széles a működési terület, sok az információ, és emiatt néha úgy érzem, mintha
egy gyorsvonatban ülnék, és az ablak előtt
csak úgy suhannának el az események, az
arcok. Sok időt töltök az Atomerőműben
és a kft. többi területén is. Az a tapasztalatom, hogy a cég a magánpiacon is meg-

állná a helyét, a vezetői tehetségesek. A
kollégák támogatását a kezdetektől megkapom, ami sokat segít a megismerésben
és a döntéshozatalban. A megoldási, megvalósítási utak kialakítása jó, a felvetődő
témák, javaslatok átgondoltak. Amit én
tudok adni a társaságnak, az az új, másfajta stílusomban és a kissé eltérő szemléletemben rejlik.
–– Mit tartalmaz ez szemlélet? Milyen
új stílusra számíthatnak a munkatársai?
–– Én a piaci gondolkodás előtérbe helyezését szorgalmazom. A hatékonyságot növelni kell. A gyengébben teljesítő
területeknél meg kell találni azokat az
utakat, módszereket, melyekkel a piacot
szélesíteni tudjuk. E tekintetben elmondhatom, rendelkezem kellő tapasztalattal,
és bízom benne, hogy ezt itt kamatoztatni tudom. A szakterületek mindegyikére
van rálátásom, bár néhol csiszolnom kell
tudásomat, úgy érzem, a feladatok elvégzéséhez megfelelő ismeretekkel rendelkezem. Az új, amit szeretnék megvalósítani,
hogy alkalmazzuk a piaci módszereket.
Ennek egyik első lépése, hogy az eddigi
minőségirányítási rendszerek mellé bevezetjük a környezetirányítási és a munkabiztonsági rendszert.
–– A fejlesztést igénylő területek közül melyiket emelné ki?

Sikeres három évtized
Sorozatunk az 1. blokk fizikai indítását és az országos hálózatra kapcsolását megelőző munkák néhány pillanatát idézi fel, ezzel tisztelegve elődeink
teljesítménye előtt.
A korabeli életről hű lenyomatot képeznek a fennmaradt brigádnaplók. Abban az időben több mint
kétszáz szocialista brigád működött az építkezés területén. A forgácsoló műhely dolgozói a „Pável Bikov”
brigád tagjai voltak, ám a váltóműszak beindulásával
a műhely létszáma növekedett, ezért egy újabb brigádot alapítottak „Széchenyi István” néven, amely
tevékenysége során kétszeres aranykoszorús címet
ért el.
A brigád vezetője Horváth Miklós csoportvezető
lett, aki Sebestyén Gábor kollégájával közösen sikeres
újítók is voltak. A brigád naplója a napokban került
a múzeum tulajdonába Gyutai Attila jóvoltából, aki
eddig szorgalmasan őrizte.

A napló hűen tükrözi azt a sok túlórát, amelyet az
1. blokk 1-es és 2-es revíziójakor végeztek, szombaton és vasárnap.
A brigád sok társadalmi munkát vállalt a városban
is, például a Szt. István téren lévő Magyar–lengyel
barátság park szökőkútjának csobogójához ők készítették a fúvókákat és a hengereket. A naplójukba írta
be köszönetét Glósz Lajos, a Vak Bottyán Gimnázium
igazgatója, azért a fáradságos munkáért, amelyet az
épület kazánjainak működése érdekében végeztek.
A társadalmi munkákon túl még 2000 Ft készpénzzel is hozzájárultak a Paksi Uszoda Építő és Fenntartó Egyesület működéséhez.
A brigádnaplókat lapozgatva érzékelhetjük, hogy
az építkezésen és a vállalatnál dolgozók nemcsak a
munkahelyükön teljesítettek jól, hanem az üzemmel
párhuzamosan épülő és befogadó település formálásában is jelentős szerepet vállaltak.
-beri-

–– Több területet is vizsgálunk, és bár
óvatosan, de folyamatosan alakítjuk. Néhol hatékonyságot kell növelni, és bizonyos tevékenységeket össze kell mérni a
piaccal. Az Erzsébet Nagy Szálloda például teljes mértékben a piacon működik.
Ott már megindult egy új marketinges
folyamat, amire rá kell erősíteni. Növelni
kell a szálló ismertségét, elfogadottságát.
Ennek érdekében cselekednünk kell egyrészt a vállalatcsoporton belül, másrészt a
városban is. Javítani kell a szálló imázsát,
megítélését, a róla kialakított benyomásokat. Ez nem könnyű feladat, mert a szálló
adottságai nem minden tekintetben versenyképesek.
–– Az erőműbővítés kapcsán vannak
jövőbeli terveik?
–– A műszaki területeken már készülünk a bővítésre. Az Atomerőmű
Biztonsági Szolgálat és az Atomerőmű
Tűzoltóság is foglalkozik a kérdéssel. A
blokkokhoz nem szorosan kapcsolódó tevékenységek esetében a tervezés szintjén
készülünk a kapacitásbővítésre. A szálloda is sokat vár tőle, és az erőmű étterem
is elbírná a jelenleginél sokkal nagyobb
létszám étkeztetését. Egyelőre nem tudjuk, hogy miként fog érinteni bennünket
a bővítés, de mindenestre igyekszünk előre gondolkodni, felkészülni a lehetséges
feladatokra.
Lovásziné Anna
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Az olimpia előtt

fotó: Bodajki Ákos

A dzsúdóválogatott Pakson tartotta utolsó közös edzését, és az elutazást megelőzően közös
vacsorán találkoztak az Erzsébet Nagy Szállodában. Úgy tűnik, jól sikerült a program, mert a
dzsúdósok a harmadik legeredményesebb sportágként 14 olimpiai pontot és két érmet nyertek a londoni olimpián.

Olimpiai élmények
fotó: Bodajki Ákos

20 éve szerzett
olimpiai bajnoki címet a barcelonai ötkarikás
játékokon dr.
Kovács Antal,
az Atomerőmű
kommunikációs igazgatója (az ASE elnöke, a MOB elnökségi tagja). 1992-ben,
húszévesen, a barcelonai Palau Blaugrana sportcsarnokban a magyar cselgáncs
első és máig egyetlen olimpiai aranyérmét sikerült megnyernie. Az idei, londoni olimpián szerzett élményeiről beszélgettünk.
–– A világsajtó ódákat zengett a londoni olimpia hangulatáról, a különlegesen barátságos atmoszféráról. Milyen
élmény volt személyesen átélni mindezt?
–– Az olimpiai hangulat nem sokat változott az elmúlt 20 év alatt. Az olimpiai
eszme nem csak egy közhely, nagyon nagy
a kontraszt egy olimpia és bármilyen más
sportesemény között. Én először Barcelonában találkoztam azzal a – csak az ötkarikás játékokon tapasztalható – kedélyállapottal, amely ilyenkor a versenyzők
mellett a nézőközönséget is átjárja. Nincs
szurkolói rendbontás, nincsenek össze
tűzések a rajongói táborok, klubok között.
Az utcán, a metrón bárki bárkivel találkozik, az emberek barátként tekintenek egymásra. Barcelona után számomra Sydney
volt a legemlékezetesebb. A profi szervezés mellett érezni lehetett mindazt, amit
az olimpiai mozgalom megtestesít. Azt,
hogy az embereknek a hétköznapok során
is úgy kellene viszonyulniuk egymáshoz,
ahogyan ezt a játékok két hete alatt teszik,
mert az olimpia nemcsak a sportteljesítményekről szól, hanem a világban zajló
folyamatokról is. A nyolc évvel ezelőtti
athéni játékokon a legnagyobb tapsot az az
afgán lány kapta, aki a dzsúdó versenyen
csadort viselve lépett a szőnyegre. Akkor
Afganisztán első alkalommal delegált
női sportolókat az olimpiai keretbe, azt
követően, hogy eltörölték a nőket érintő
diszkriminatív szabályozásokat. Az idén,
történelme során először, Szaúd-Arábia
küldött két női versenyzőt az olimpiára,
most ők voltak a legnépszerűbb sportolók.
–– 1992 óta nem szerepelt ilyen jól
Magyarország az olimpiai éremtáblázaton. Bár pekingi bajnokaink nem tudták

megvédeni címüket, más sportágakban
viszont – felülmúlva az előzetes várakozásokat – sikerült olimpiai bajnoki
címet szereznünk.
–– Az, hogy 20 év után a magyar csapat
bekerült az első 10-be, nagyon nagy dolog. Olimpikonjaink sikere mellett a magyar szurkolótábor is kitett magáért. Több
NOB vezető is méltatta a magyar szurkolók lelkesedését, a szervezőbizottság elnöke pedig egyenesen az olimpia legjobb
közönségének nevezte a magyarokat.
Sportolóink világ felé tett gesztusai miatt
is felemelő volt magyarnak lenni a londoni
olimpián. Baji Balázs, aki magasba emelte
a kínai gátfutó kezét, miután elesett, az elhunyt edzőjének fotóját a győzelem után
kezében tartó Pars Krisztián, vagy Gyurta
Dániel megemlékezése tavaly elhunyt riválisáról, mind-mind olyan pillanat volt,
amelyre ugyanolyan büszkék lehetünk,
mint győzelmeinkre.
A magyar társadalom szempontjából
is fontos esemény az olimpia, mert sikeres
sportolóink példaképek lehetnek a jövő fiatalságának. Nagyon lényeges, hogy ne csak
az élsportra koncentráljunk. Reméljük, az
idei sikeres szereplés még több fiatalt fog
sportolásra ösztönözni. A közösségi élmény, illetve az összetartozás érzése, amit
a sport nyújthat, nemcsak az olimpiák alkalmával négyévente, hanem a hétköznapok során is jelentős erőt képvisel.
–– A kajak-kenu és az úszás után
cselgáncsban és birkózásban nyerték a
legtöbb érmet a magyarok. Paksról két
dzsúdós szerzett olimpiai kvalifikációt,
Bor Barna és Csoknyai László.
–– Barna nagyon közel volt az éremhez.
Nagyon sokat edz, szerintem jobb versenyző, mint a német Andreas Tölzer, akitől most vereséget szenvedett, de úgy látszik, még négy évet kell erősödnie – a riói
olimpiáig. Csoknyai Laci szenzációs versenyzéssel lett kilencedik, attól az egy embertől kapott ki, aki az elmúlt négy évben
minden versenyt biztosan nyert, egyedül
Lacival kínlódott meg. Biztató, hogy az
utánpótlásban is vannak olyan paksi gyerekek, akikre lehet építeni, és nem kizárt,
hogy Rióban még többen leszünk. Addig
is dolgozunk tovább, hogy a jövőben is legyenek paksi olimpikonok, akiknek a város és az ország együtt szurkolhat.

Kárpáti Viktor

Atomenergetikai projekt
a gyermekekért
A NucKids nemzetközi gyermek művészeti projekt augusztus közepén különleges musicallel mutatkozott be Budapesten és Zánkán.
A művészeti projektet az orosz atomenergetikai állami konszern, a Roszatom
hozta létre négy évvel ezelőtt a nemzetközi atomenergetikában dolgozók 11-15
éves gyermekei számára. A Fekete-tenger
partján tábort szerveznek részükre, ahol a
gyerekek közösen készülnek egy kulturális
műsorral. Az idei évben az „Álom megálló” című musicalt mutatták be. A történet
szerint tizenéves gyerekek álmaikat akarják megvalósítani, és ennek érdekében
vonattal a fővárosba utaznak. Időközben
kirajzolódnak az álmok, például a soha
nem látott édesapa megtalálása, vagy a tolószékből való felgyógyulás reménye.
Példaértékű, ahogy az orosz, ukrán,
dél-afrikai, indiai, török, dél-koreai és magyar gyerekek sikerre vitték a darabot, és
rövid idő alatt rendkívül összehangolt, színvonalas zenés játékot mutattak be.

Lapunknak nyilatkozva Szergej Novikov, a Roszatom kommunikációs igazgatója, a projekt ötletgazdája elmondta, a projekt
célja az volt, hogy a különböző országokból
érkező gyermekek találkozzanak, összebarátkozzanak. A napi kilencórás próbák és a
családias légkör közös élményeket és olyan
barátságokat eredményezett, amelyek a későbbiekben is megmaradnak. A NucKids
egyben ráirányítja a figyelmet az atomenergia-ipar fellegváraiban felnövekvő egészséges fiatalokra, tehetséges gyermekekre.
Marina Szofina, a projektet támogató
Rusatom Overseas Roszatom-cég képviseletében úgy látja, a gyerekek ismeretet szereztek más országok kultúrájáról, és teret
kaptak saját képességeik bemutatására. A
projekt sikeresen működik, egyre inkább
összefogja az ágazatban dolgozók gyermekeit, nemcsak Oroszországban, hanem a
nagyvilágban is. A magyarországi bemutatónak számos támogatója volt, köztük
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és a Ganz
EEG Kft.
LAnna

Fontos értékmérő az ESZI életében
Tanulmányi versenyeredmények

Évente több száz azoknak az ESZI-s diákoknak a száma, akik komoly energiabefektetéssel pályamunkákat hoznak létre, tanulmányi- és szakmai versenyekre készülnek fel. Az
iskola szakmai oktatási profilja tág lehetőségeket biztosít, és a diákok meg is mérettetik
magukat a szavalóversenyektől kezdve a matek-fizika tudományokon át a vizsgamentességgel is kecsegtető szakmai vetélkedőkig.
A szakmai megmérettetéseken egy-egy olyan eredmény is születik, ami az egyetemes
műszaki kultúrát gazdagítja:
Orgován József (12. C) egy interneten száguldó EKG diagnosztikai rendszert szerkesztett,
amely leküzdi a távolságot a szívbeteg ember és kezelő orvosa között. Kuti Lívia (12. B)
egy okostelefon-alkalmazással, mely életmentő lehet, elnyerte a Google különdíját, és
tagja lett a Magyar Fiatal Tudósok Társaságának is.
Országos szakmai jellegű tanulmányi versenyek döntőiben értek el helyezést:
Szappanos Norbert, Pataki Bence (OSZTV környezetvéd.-vízgazd. szakmacsop.)
Schmidt Péter (OSZTV elektronika-elektrotechnika szakmacsoport)
Horváth Viktória (OSZTV pénzügyi-számviteli szakmacsoport)
Bor Bálint, Araczki Bence (OSZTV gépész szakmacsoport)
Orgován József (SZÉTV elektronika-elektrotechnika)
Imre Viktória (SZÉTV ügyvitel)
Kosaras Dávid, Klucsik Krisztián Pál (SZÉTV környezetvédelem, vízgazd.)
Orgován József, Molnár Tamás, Eibeck Tamás (OMTV elektrotechnika)
Schmidt Péter, Hodován Viktor (OKPV pneumatika)
Tumpek Gabriella, Rácz Bernadett, Klippel Krisztina, Kovács Loretta, Szabó Szimonetta,
Száraz Alexandra (orsz. szövegszerkesztői verseny)
Klein Nikoletta, Tóth Barbara, Hanol Kitti (orsz. gépíró bajnokság)
Ruff Eszter, Tarafás Alexandra, Czimmer Petra (orsz. protokoll verseny)
Közismereti jellegű országos versenyek döntőiben díjazottak:
Pesti Bence (OKTV matematika)
Horváth Barbara (Iplom J. helyesírás)
Szeles Ágnes, Háry Viktor, Szappanos Norbert (ESZTV fizika)
Pálfy Nikolett (KÖMÁL matematika)
Nagy Levente (angol nyelv)
ESZI
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Újra világbajnok a Csillagshow

A paksi Csillagshow táncosai kimagasló sikerrel szerepeltek a nyáron rendezett Modern Táncsport Világbajnokságon, Veszprémben.

A négynapos rendezvényen nemzetközileg elismert szakmai zsűri rangsorolta a gyakorlatokat. Egy-egy napon több
mint 300 produkciót láthatott a közönség. A versenyeken délelőtt a gyermek, délután a junior és felnőtt kategóriában indulók mérettettek meg.
A paksi táncosok közül világbajnok lett Karsai Gréta és
Papp Veronika „Street dance revue duo youth” kategóriában,
valamint Bach Balázs „Hip-hop” kategóriában.
A különböző kategóriákban elért számos jó helyezés közül kiemeljük, hogy bronzérmet szerzett Karsai Gréta, Papp
Veronika, Kókai Flóra, Szakály Fanni, Blága Csilla, 4. helyezést ért el Samu Adrienn. A csoport művészeti vezetője
dr. Czárné Nagy Ildikó.
BÁ
A Csillag Show Tánc Egyesület 10 éves fennállása alkalmából ünnepi műsort rendez 2012. szeptember 29-én 18
órakor Pakson, a Csengey Dénes Kulturális Központban,
melyre mindenkit szeretettel várnak. A belépés díjtalan.

Motorkiállítás
A Látogatóközpont előtt július első szombatján nagy, de a fülnek nem kellemetlen dübörgéssel, több mint félszáz motorral közel száztíz motoros érkezett az Atomerőmű Látogatóközpontja elé. Szekszárdon rendezték meg a motorosok országos találkozóját, onnan jött el ez a csapat
üzemlátogatásra. Három csoportba osztva, körforgásszerűen tekintették meg a központot, az
üzemet és a múzeumot. A biztonsági szolgálat hathatós segítségével a múzeumba motoron
mehettek a vendégek. A közel negyven fő egyéni látogatónak szerencséje volt, mert a Látogatóközponton kívül egy ideiglenes motorkiállításban is gyönyörködhettek.
-beri-

Még nem elég!
Váci Mihály örökérvényű kinyilatkoztatása most a bor világában érvényesül. Az érintett a paksi siller, ez
a napfény ragyogását, a Mezőföld homokos-löszös talaját, a dunai párát, a környék történelmét, a szőlőben dolgozók munkáját és szeretetét ötvöző halványrubin csoda.
Idén már 5. alkalommal üdvözölhettük a siller termelőit, szakértőit és rajongóit a Paksi Sillerfesztiválon. A már nemzetközivé vált
siller borversenyre 184 minta érkezett. A világ sillerközpontjának címére törekvő Paksról viszont csak 21 bormintát adtak be, ami
ennél kevesebb termelőt takar. Ezen érdemes elgondolkodni.
Még nem elég! Több kell… Ebből az alacsony paksi mintaszámból arra lehet következtetni, hogy a borász közösség tagjai
közül csak kevesen indulnak el a sillerkészítés útján, pedig a folyamat semmivel sem bonyolultabb, mint bármely hagyományos
borkészítés. A siller akkor lesz újra paksinak mondható, ha a helyi és környékbeli pincékben ismét otthonra lel.
Kiváló és folyamatos hírverés lenne, ha a paksi borászok a távolabbról jövő rokonoknak, barátoknak és érdeklődőknek sillert
is tudnának bemutatni a borválasztékukban, ha a családi összejöveteleken siller kerülne az asztalra. Helyi rendezvényeken, céges
összejöveteleken a siller vihetné a prímet. Az önkormányzat jó példával jár elöl, hiszen a képviselőtestület tagjai közösen művelnek egy szőlőterületet, és innen születik a város reprezentációs siller bora.
Reméljük, hogy amikor a paksi boros gazda a hordókat mossa, kiválaszt egy másfél-két hektósat a siller befogadására. Ha
eddig a döntésig eljutott, a többi már menni fog. S ha majd egy májusi vagy szeptemberi délutánon a présház előtt, vagy otthon
a lugas alatt a bográcsban főzött halászlé és a siller a szépen megterített asztalon összetalálkozik, az lesz az igazi paksi kézfogó.

Kováts Balázs a Paksi Borbarát Klub tiszteletbeli elnöke

Tolnai munkatársunk
Sós Lívia, analitikus laboráns. Lívia 1978. szeptember 1-jén kezdett dolgozni a
Paksi Atomerőmű Vállalatnál. Első munkahelyesként
mint műszakos laboráns a
vegyészeti osztályon kezdett, majd technikusként
a nukleáris főosztályra került. A kezdetektől részt vett
az 1. blokk üzembe helyezésénél. Munkáját Szakma
ifjú mestere, majd Kiváló Dolgozó kitüntetéssel ismerték el. 1991 óta dolgozik a sugárvédelmi (ma már fő-)
osztályon, a kibocsátás-ellenőrző laboratóriumban.
Férje szintén a vállalatnál dolgozik: a kaig sugárfizikai
laboratóriumának vezetője. Két gyermeket nevelnek.
A fiuk az ELTE Nemzetközi Tanulmányok tanszékén
utolsó éves mesterszakos hallgató, leányuk a szekszárdi Garay János Gimnázium II. osztályos tanulója.
1995-ben költöztek Tolnára, családi házba. Szeretnek
ott élni. A kezdeti nehézségek után hozzászoktak a
bejárás kissé feszesebb ritmusához (a buszok sokkal
ritkábban járnak, mint Paksra). Az utóbbi években a
város vezetése nagy gonddal próbálja élhetőbbé tenni
a várost. Új munkahelyekkel, a környezet szebbé tételével, a meglevő értékek megóvásával, renoválásával
igyekszik Tolnát újra megfelelő járási székhellyé tenni.
Gyermekeik már igazi tolnaiak. Ezer szállal kötődnek
a városhoz, fontosnak tartják, hogy hozzájáruljanak
hírnevének öregbítéséhez.S

fotó: Lovásziné Anna

sportcsarnokban a fő műsoridős koncertek alatt a közönség szinte minden tagja együtt énekelt, táncolt az előadókkal. A templomi koncertek közül a vasárnapi délelőtti Rick Wakeman-fellépés,
a szabadtéri, parkbéliek közül pedig a Takács Tamás Blues Band,
valamint az olasz Red Wine Serenaders zenekar koncertje vitte a
pálmát.
A vasárnapi, hagyományos főzőversenyre is sok-sok csapat nevezett. A négy (borkorcsolya, halászlé, borral készült étel és egyéb)
kategóriában készült ételeket két zsűri kóstolta. Az ő értékelésük,
valamint a közönség kóstoló jegyeivel tett szavazatai alapján alakult ki a végső sorrend a díjazottak között.
A Gastroblues Fesztivál égisze alatt rendszeres a jótékonysági
adománygyűjtés is. 2012-ben egyrészt a tavaly elhunyt kiváló zenész, Kepes Róbert családjának megsegítésére, másrészt Visk település magyar tannyelvű óvodájának felépítésére gyűjtöttek. Ez
utóbbit tekintve, a nagylelkű adományozók jóvoltából egymillió
forinttal tudtuk segíteni kárpátaljai barátainkat.

Gyöngyösiné Nyul Petra

Dunaszentbenedekről
az Atomerőműbe
Baka Zoltán a Paksi Atomerőmű csoportvezetője Kalocsán született, gyermekkorát Dunaszentbenedeken
töltötte, ott járt általános iskolába is. Majd a bajai Tóth
Kálmán Szakközépiskolában építő-gépszerelő szakon érettségizett. 1988-ban
kezdődött minőségellenőri
pályafutása. Az elmúlt évek során több cég alkalmazottjaként végezte tevékenységét, de mindvégig az erőmű minőségellenőrzési szervezetéhez kapcsolódóan
és ugyanazon a szakterületen. Időközben gépésztechnikusi végzettséget is szerzett, ezzel is bővítve ismereteit. Később atomixes, végül atomerőműves állományba került, majd 2007-ben bízták meg az operatív
irányító csoport vezetésével. Napi munkájuk a gépész
tevékenységek ellenőrzésére irányul. Ők végzik az időszakos biztonságtechnikai vizsgálatokat (rendszerek,
edények, tartályok, csővezetékek állapotának ellenőrzését). Ezen kívül a karbantartási irányító központban
(bázison) keletkező munkautasítások minőségügyi
ellenőrzését biztosítják.
Zoltán már több mint 20 éve dolgozik az atomerőműben, szereti a munkáját. Jelenleg is Dunaszentbenedeken él a családjával, onnét jár át naponta Paksra
dolgozni. Ezt a távolságot időigényes naponta kétszer
megtenni, de ez számára nem megterhelő.
Dunaszentbenedekről három személynek van kötődése az erőműhöz, egyikőjük már nyugállományban
van, egy másik kolléga pedig időközben Kalocsára
költözött, így jelenleg Zoltán az egyedüli aktív, erőműves dolgozó a településről.
Két fiúgyermeke van, 19 és 16 évesek, jelenleg még
tanulnak, felesége a dunaszentbenedeki takarékszövetkezetben dolgozik.GYNYP

fotó: Lovásziné Anna

Lapunk júniusi számában ajánlottuk a 20.
Nemzetközi Gastroblues Fesztivált, Paks város egyik méltán híres és közkedvelt, unikális
rendezvényét. Az idei nyáron, mivel már két
évtizedes múlt kötelezi a szervezőket-házigazdákat, ha lehet mondani, még inkább
kitettek magukért. Erre az alkalomra a rock
műfajának három gigantikus képviselőjét, Ken Hensleyt (ex Uriah Heep), Glenn Hughest (ex Deep Purple) és Rick Wakemant (ex
Yes) is meghívták.
Az egyhetes fesztivál ideje alatt (2012. július 2-8. között) hét
közben a Gastroblues Klubban, hétvégén pedig az ESZI csarnokban és az ESZI parkban tartották a koncerteket, amelyek rengeteg
látogatót vonzottak úgy a zenerajongók, mint a borbarátok, vagy
éppen a gasztronómia iránt érdeklődők köréből.
Az ESZI csarnokbeli nagyszínpadi koncertek mellett a Szentlélek templomban akusztikus hangszereken csendültek fel, idén
két napon is, a közkedvelt balladák és a komolyzenei művek. A
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Nyílt Nap – 2012

Tolna és Dunaszentbenedek lakói vendégeskedtek az Atomerőmű idei Nyílt Napján
fotók: Bodajki Ákos

Tolna
Az utóbbi időszak legnagyobb fejlesztései valósultak meg a városban. A Hősök tere és az
abból nyíló Árpád utca rekonstrukciója mellett
a több mint 100 éve épült városházát is felújították. Az új városközpont nemcsak szerkezetében újult meg, hanem
szellemiségében is. A
régi és az új szerves egységet alkot, az építészeti
formák a hagyományos
tolnaiságot őrző, de a
modern városkép jegyeit
is magukon viselő megoldások.
A város vezetése további fejlesztéseket tervez. Két megnyert pályázat nyomán hamarosan megkezdődik Mözs településrészen egy
szociális célú város-rehabilitáció, illetve a régóta várt szennyvíztelep korszerűsítése. A már
megnyert pályázatok önereje nagyban megterheli ugyan a város költségvetését, ám a vissza
nem térő lehetőségek elmulasztása felelőtlenség volna. A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési
Alapítvány 2011-ben 40 millió Ft támogatást
nyújtott, ami nagy segítség volt a költségvetés

Dunaszentbenedek
egyensúlyban tartásához és
a további fejlesztésekhez.
Az önkormányzat még ebben az évben két
volt laktanyai ingatlan felújítására fog pályázatokat benyújtani. A volt legénységi épületben
egy látogatóbarát, új
kulturális színtér kerülne kialakításra. A többfunkciós
termekben
helyet kapnának a gyűjtemények, kiállítások,
könyvtár, filmvetítésre
és konferenciák megtartására alkalmas helyiségek. A másik projekt egy új, 7 csoportos
óvoda építése a volt istálló épületének teljes átalakításával. Mindkét pályázat 100% támogatottságú, ezekhez saját forrást a városnak nem
kell biztosítania.
A megye névadó települése 2013. január
1-től Tolna megye hat járásközpontjának egyike lesz. A Tolnán felálló járási hivatalban a már
megszokott, magas színvonalon intézhetik
ügyeiket az itt élők és a környező települések
lakosai. 
PH Tolna

Dunaszentbenedeken a nyár mindig
mozgalmas. Július 14-én tartottuk immár hagyományos Lángosünnepünket a tájházban. A konyhában szorgos
kezek az egeres cipót és a kemencés
kenyérlángost
készítették. Az
udvarban volt
játszóház, kézműves vásár, a
színpadon pedig
hagyományőrző
együttesek gondoskodtak a jó
hangulatról. Idei
rendezvényünkre ellátogatott testvértelepülésünk, Magyaró küldöttsége is.
Július 29-én került megrendezésre a
Lovasnap, mely nagy népszerűségnek
örvend. Augusztus elején gyermekeink ökumenikus hittantáborban vehettek részt helyben. A sikeres Leader
pályázat mellett a faluközösség és az
önkormányzat jelentős támogatásával
jött létre a tábor. És még nem ért véget

a programok sora!
Szeptember 7-8-9én rendeztük meg a XIV. Dunaszentbenedeki Falunapokat, amely szintén
Leader pályázat segítségével valósult
meg. A hagyományőrző csoportok előadása
és a sztárvendégek esti fellépése
sok érdeklődőt
vonzott.
Szeptember 29én tartjuk a szüreti felvonulást
és bált.
Ilyenkor nyáron végezzük közintézményeink felújítását is. Idén az óvoda került sorra. A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány pályázatán nyert
összeg teljes külső és belső felújítást
tett lehetővé. Az átadásra augusztus
31-én került sor. Az új tanévet már a
megszépült óvodában kezdhetik csemetéink.

PH, Dunaszentbenedek
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Kalocsai hírek
Kalocsán augusztus 18-án adták át a helyi sporttelepen megépült műfüves pályákat, melyek a jövőben az időjárástól
függetlenül biztosítják a sportolási lehetőséget a mozogni vágyóknak.
Az egyik pálya megépítésére a kalocsai önkormányzat, míg a másikra a
Kalocsai Futball Club nyújtott be pályázatot. A két pályázat sikerességének köszönhetően párhuzamosan haladhattak
a kivitelezési munkálatok. A létesítmény
23x43 m-es pályanagyságokkal, labdafogó hálókkal, palánkokkal, megvilágítással készült el.

A kalocsai minta
meghozta a sikert
A kalocsai minta meghozta a sikert – magyar aranyérem a műrepülő VB-n.
Nádas Tamás szerezte meg az első
magyar aranyérmet a Műrepülő Világbajnokság Free-programjában.
Az Európa-bajnoki aranyérmes, négyszeres magyar bajnok pilóta EDGE-540T
típusú repülőgéppel állt rajthoz, overállja
és gépe kalocsai népi motívumokkal volt
díszítve. A pontozás eredményeképpen
a magyar pilóta teljesített a legjobban
a saját tervezésű repülési programban.
A Nyíregyházán rendezett 10. FAI World
Advanced Motoros Műrepülő Világbajnokságra több mint 19 ország 81 pilótája
érkezett. Nádas Tamás a Free-programban megelőzte az orosz és francia pilótákat is.
Azzal, hogy Nádas Tamás a gépére is
feltette a világhódító úton járó kalocsai
mintát, és azzal, hogy felvette a műrepülő világbajnokságon a kalocsai
mintás overallt, Kalocsa
nagykövete lett.

Péjó Zoltán
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Térségi kitekintő
Daróczy virtus-úszás
Megnyitotta
kapuit

a Kincskereső
Gyermekkönyvtár
Új helyszínen, komfortos
környezetben várja ifjú
olvasóit szeptembertől
a Pákolitz István Városi Könyvtár Kincskereső Gyermekkönyvtára. Már az
elnevezés is újdonság, hiszen tavas�szal pályázatot írtak ki
az olvasók körében
– így lett Kincskereső a gyermekkönyvtár,
amely a városi könyvtárral
szomszédos piactéri
épületbe költözött.
Hatalmas változás
ez, hiszen mintegy
150 négyzetméteren
rendezkedett be a gyermekrészleg:
egész osztályoknak kényelmes helyet
biztosító tágas olvasóterem fogadja az
idelátogatókat, ahol az óvodásoktól a
kamaszokig korosztályonként különülnek el az olvasnivalók. Mindemellett korszerű kiszolgálóhelyiségek, vizesblokk,
akadálymentes közlekedés biztosítja a
kényelmet.
A számos programnak helyet adó
gyermekkönyvtár
keddtől–péntekig,
reggel 8-tól este 6-ig, szombaton pedig
délig fogadja a látogatókat. Már eddig is
nagy sikernek örvendett a régi helyszínen
beindított baba-mama klub, amelyre továbbra is várják a kismamákat. Folytatódik a diafilm klub, amelyhez 1000 diafilm
biztosít alapanyagot, s tervezik a társasjáték klub beindítását.
A gyermekkönyvtár külön részlegét
Paks Város Önkormányzatának beruházásában alakították ki. Az épület teljes egészében megújult, a tetőtől a közművekig,
a fűtéstől a nyílászárókig, belsőépítészeti
átalakítások is zajlottak. Mindez 33 millió
forintból valósult meg.
A gyermekrészleg átköltözése a városi
könyvtár épületében is változást hozott:
a földszinten megüresedett helyiségben
kapott helyet a folyóirat olvasó, illetve a
helytörténeti gyűjtemény. 
PmH Paks

Kedvezően alakultak a körülmények a
11. Daróczy virtus-úszás szempontjából:
hirdetni lehetett a Balaton-átúszás alkalmával, és annak honlapján is, a szeszélyes időjárás halasztásra kényszerítette az
Öböl-úszást, ugyanakkor térségünkben
zavartalanul tombolt a kánikula, mit sem
éreztünk a viharokból.
A Duna vize ugyan visszahűlt 1ºC-ot,
23,1ºC-ra, de így is kiváló úszóidőnk alakult. Közepes vízállásnál egy kicsit gyorsabban tehettük meg a távot, mint szoktuk.
Rekord létszám, 218 fő próbálta meg a
XXI. századi virtuskodást. Az úszók zöme
férfi volt (185 fő). 113-an először úsztak.
A legtöbben Budapestről jöttek (33), Paks
(18), Szekszárd (14), de Szeged, Tolna, Kalocsa is több úszóval képviseltette magát.
Összesen 85 településre vitték jóhírünket.
Eddig több mint 700-an úszták le a távot. Összesen 1268 leúszás történt. Bajzát
László vezetésével a TTF SC (Tó, Tenger,
Folyó Nyíltvízi Úszóklub) majd negyedszázadnyi tagja „sárgállott” a nevezésnél.

A legfiatalabb, a paksi Domokos Benedek
2003-ban született, míg a legszebbkorúak
1938-ban, akik közül Váradi György Budapestről, Melkuhn Dezső Szentesről jött el.
A korfa az ifjúság érdektelenségét mutatja: 4 fő 70-es éveiben járt, a további életkor szerinti megoszlás: 5 – 60, 42 – 50,
53 – 40, 72 – 30, 25 – 20, 14 – 10.
Az első úszó 2 óra 12 perc alatt ért le a
Kalocsa Meszesi célkapuhoz. Szerencsére
a komp újból üzemelt, így könnyen átjutottunk Gerjenbe, hogy elfogyasszuk az
energiapótló ebédet az iskola éttermében
(marhapörkölt volt tarhonyával). Buszokkal jöttünk vissza Paksra.
Az indulók közül ketten nem mérték fel
megfelelően egészségi állapotukat, kondíciójukat. Az előbbi mentővel kórházba
került, de estére már társaival együtt hazatérhetett Nagyatádra, és jól van. Az utóbbi
feladta, és a csomagszállítókkal tért haza
Gerjenbe, ő is jól van.
Mindenkinek váljon egészségére, jövőre
ismét találkozzunk !
gyulai

Hagyományőrzés
Az Életfa Kulturális Egyesület augusztus 11én rendezte az V. Hagyományőrző Napot
Pakson, az ASE Sporttelepen.
Csákó Judit, az egyesület elnöke a rendezvény
összegzéseként a következőket mondta el:
–– Az idei Hagyományőrző napot már
egy megújult egyesületként szerveztünk. Változott a tagság és a vezetőség
összetétele, és új alapokra helyeztük
működésünket, amiben nagy segítségünkre volt többek között Kovács Kristóf rendezvényszervezőnk.
Fontos számunkra, hogy minél többen megismerjék az egyesületet, és minél többen látogassanak ki az ingyenes
rendezvényre, amelyre hagyományainkhoz híven ismét sok kézművest hívtunk meg,
továbbá árusokat, akik saját készítésű portékáikat mutatták be, vagy épp a helyszínen készítették el azokat. A nap előestéjén lépett fel a
Club Cafe, a paksi Rusty Tunes és a tatabányai
Black Jack zenekar, a főnapon pedig a Tüptürüp citerazenekar, a Szarkaláb néptáncegyüttes, a Félnótások, a Tini Tüsik, az Ízisz hastáncos
csoport, a Szaggató zenekar és a Locomotiv
Revival Band.

Íjászversenyünket hagyományosan a Celőke Mezőföldi Íjász Egyesület bonyolította le.
Interaktív irodalomórát is tartottunk, és a gyermekekkel külön is foglalkoztunk, akik a saját
maguk által elkészített remekműveket haza is
vihették.

A műsoroktól függően idén is sikerült néhány száz helyi és környékbeli lakost kicsalni,
és hálás tekintetük, mosolyuk, bíztató szavaik
tovább ösztönöznek minket a folytatásra és a
fejlődésre.
Az egyesület köszönetét fejezi ki főtámogatójának, a Paksi Atomerőműnek, és valamennyi közreműködőnek.
LAnna

Edzőkérdés a Fehérvári úton
Öt fordulót követően három döntetlennel
és két vereséggel a 13. helyen áll az MVM
Paks labdarúgó csapata az OTP Bank Ligában. A Fehérvári úti együttesnél az első
fordulót követően lemondott vezetőedzői
tisztségéről Kis Károly. A váratlan távozás
után a kialakult helyzetről Haraszti Zsolt
ügyvezetőt kérdeztünk: „Összetett dolog
az edzőváltás, illetve Kis Károly lemondása. Korábbi trénerünk régóta foglalkozott
már a lemondás gondolatával, ami a nyáron már érezhető volt. Azokat a játékosokat, akiket ő elképzelt a mostani csapatba,

nem tudtuk kivásárolni, itt Szatmárira és
Hrepkára gondolok. Lehetett látni, hogy
minőségi futballisták távoztak a klubtól,
így Böde, Magasföldi, Montvai és az említett két játékos, így egyértelművé vált,
hogy a hasonló eredményekre (LigaKupa
első hely 2011, bajnoki ezüstérem 2011,
bajnoki 6. hely 2012, a szerk.), nem leszünk képesek, mint a tavalyelőtti és a
tavalyi évben. Ezek végiggondolása után
jutott el erre a döntésre, hogy lemond a
vezetőedzői posztról. Ez egy közel fél éves
dolog volt, bízott abban, hogy a kiszemelt-

jeinkkel történő tárgyalásaink sikeresek
lesznek és meg tudjuk erősíteni a gárdát.”
A mérleg Máté Csaba megbízott vezetőedzővel sem javult látványosan, a három
döntetlen és az egy vereség nem győzte
meg a klubvezetést, így új tréner érkezhet
a Fehérvári útra. A tervek szerint Bognár
György vette volna át a zöld-fehérek szakmai irányítását, de a korábbi 50-szeres válogatott labdarúgóval, aki jelenleg az NB
II-es Csákvár vezetőedzője, nem sikerült
megegyezni. Lapzártánkig tehát ez a kérdés nyitva maradt.
Faller Gábor
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Erőműves híradások

Családi Nap
2012

fotó: Bodajki Ákos, Tóth András
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OSZTÁLYTABLÓ
DOZIMETRIAI SZOLGÁLAT – E ÉS F MŰSZAK

fotók: Bodajki Ákos

Kiss Mihály
üzemvezető

Pakson született, 1975-ben. Gyermekkorát Dunakömlődön töltötte. A középiskolai tanulmányai során műszerész képesítést szerzett, ezt követően
2001-ben informatikus mérnökként diplomázott, majd 2005-ben
átfogó sugárvédelmi ismereteket nyújtó szakképesítést szerzett az
Eötvös Lóránd Tudományegyetem Természettudományi Karán.
2008-ban a BME Nukleáris Technikai Intézetében elvégezte reaktortechnikai szakmérnöki képzést.
Első munkahelye a paksi atom- dolgozott. 1997-ben került a suerőmű műszer karbantartási gárvédelmi osztályra, ahol Atoosztályán volt, itt műszerészként mix-es munkavállalóként dozi-

metrikusként kezdett. 1999-ben
került át a PA Zrt. állományába.
2001-ben dozimetriai szolgálatvezetővé nevezték ki, ezt követően sugárvédelmi mérnök beosztásba került, majd 2003-ban
üzemeltetés vezető lett. 2006ban közreműködött a PassPort
dozimetriai moduljának bevezetésében. A modul sikeres indulása után, 2007-ben visszatért az
üzemeltetés vezetői feladataihoz.
2010-ben a sugár- és környezetvédelmi főosztály megalakulásakor, a dozimetriai üzem vezetőjévé nevezték ki, így a dozimetri-

Góbor Ferenc

2004-ben a dozimetrikus munkakör betöltésére. Először atomixes,
dozimetrikus
majd atomerőműves állományba
került. Műszakosként dolgozik
Kollégánk szekszárdi születésű. Gyermek- itt, ami számára megszokottá vált
korában a családja többször is lakhelyet már. A családdal megpróbálják
váltott, ezért az általános iskolai tanulmá- jól összehangolni közös programnyait Faddon és Magyarkesziben folytatta. jaikat. Elsősorban a sugárvédelmi
Érettségi vizsgát a korábbi nevén jól ismert ellenőrző rendszer működtetészekszárdi Rózsa Ferenc Műszaki Szakközépiskolában tett, 1985- sével foglalkozik, felügyeleti és
ellenőrzési tevékenységet folytat a
ben, mint műszergyártó és karbantartó mechanikai műszerész.
Az iskola után munkába állt. Már A Gépkar Kft.-hez vették fel, szin- sugárveszélyes munkák elvégzése
abban az időben bekerült erőmű- tén csőszerelő lakatosként, majd során.
Pakson élnek második felevünk területére a Gyár és Gép- minősített hegesztő is volt. Sajszerelő Vállalathoz. A primerköri nálatos módon történt egy üzemi ségével és nevelt lányával, saját
főkeringtető vezetékek és később baleset Ferenccel. Az ebből való gyermeke szintén lány, ő már öna 4. blokki reaktor összeszerelé- felépülést követően számítógép álló életet él. Felesége kereskedelsében vett részt, bár nem a saját programozói végzettséget szer- mi területen dolgozik.
Ferenc a műszakozás mellett
szakmájában, hanem csőszerelő zett. Ennek és eredeti szakmájálakatosként. Időközben letöltötte nak köszönhetően nyílt lehetősé- fennmaradó szabadidejében csaa sorkatonai szolgálatot és néhány ge pályázni a dozimetriai szolgá- ládi házuk felújításán fáradozik.
évig külföldön is dolgozott. Ezek latnál 2002-ben a hulladékminő
Gyöngyösiné Nyul Petra
után tért vissza Paksra, 1994-ben. sítői feladatok elvégzésére, majd

Aranyás Ferenc

nológiai alrendszer ellenőrzése, a beérkező jelzések kezelése és a szükséges intézkedések
dozimetrikus
megtétele.
Ferenc a családjával Pakson
Szekszárdon született, Kajdacson nevelkedett és járt általános iskolába. él. Két lánygyermeke van, a
Ezt követően Székesfehérváron építő- nagyobbik, Dóra, most diploipari szakközépiskolában tanult, ahol mázott a Szegedi Tudomány1981-ben érettségizett, majd sikeres egyetem bölcsész karán, a kisebbik, Zsófia, végzős hallgató
útépítő technikusi vizsgát is tett 1983-ban.
Tanulmányai befejeztével dol- tizenhatban pedig az E mű- az egészségtudományi és szogozni kezdett, több, különböző szakban. Számára – bár az ő ciális képzési karon, szintén a
cégnél is abban az időben. 1986 állítása szerint sem lehet meg- Szegedi Tudományegyetemen.
júniusában került a korábbi szokni – a műszakozás nem je- Felesége szociális munkásként
dolgozik a Gyermekjóléti SzolPaksi Atomerőmű Vállalathoz. lent problémát.
Főbb feladatai a dozimet- gálatnál, Németkéren.
Itt a sugárvédelmi osztályon
Ferenc imádja a természetet,
helyezkedett el, a dozimetriai rikusi munkakörben a sugárüzemnél. Ferenc a kezdetek védelmi ellenőrző rendszer, s szabadidejében szeret túrázni,
óta műszakozik, az erőműben ezen belül a kibocsátás és kör- ezen kívül az olvasás is kedves
eltöltött 26 évből az első tíz év- nyezetellenőrzési alrendszer, időtöltése.

Gyöngyösiné Nyul Petra
ben a D műszakban, az utóbbi valamint a munkahelyi tech-

Balázs Gábor

ai szolgálat mellett a dozimetriai
rendszerüzemeltetés és a Kiégett
Kazetták Átmeneti Tárolójának
(KKÁT) sugárvédelmi laboratóriuma is az irányítása alá került. Jelenlegi beosztásában az
új rendszerek bevezetése jelentik
azokat a feladatokat, amelyeket leginkább kedvel, ezek plusz
motivációt is adnak számára. A
dozimetriai szolgálat munkája folyamatos kapcsolattartást
kíván az üzemviteli és karbantartási szervezetekkel is. Mihály
kiemelte, ez a kapcsolat minden

fél részéről kifejezetten jónak nevezhető.
2011-ben a tartósan kiemelkedő munkateljesítményért Igazgatósági nívódíjban részesült.
Mihály két gyermek édesapja,
nagyobbik lánya, Petra Róza négy
éves, kisebbik lánya, Flóra Léda
1 éves. Felesége, Schreiner Gabriella, az MVM Erbe-nél dolgozik.
Mihály szinte minden szabadidejét családjával tölti. Életében fontos szerepet töltött be a futball is,
de sérülései miatt jelenleg nem
űzheti ezt a sportot.

Kárpáti Viktor

Skuczi Richárd
dozimetrikus

 incehelyen született, Simontornyán
P
nőtt fel, ahol az általános iskolai éveit
is töltötte. A gyönki Tolnai Lajos Gimnáziumban érettségizett. Három test-

vére van, egy fiú, két lány.
1997 óta dolgozik az Atomerőműben dozimetrikusként. Sugárvédelmi méréseket és ellenőrzéseket
végez folyamatos váltóműszakban.
Felesége német nyelvet tanít a
Balogh Antal Katolikus Iskolában, Pakson. Kedvenc időtöltése a
lovaglás. Két gyermekük is ott jár
iskolába. Dani 12, Orsi 10 évesek.
A fiú a judo, a lány a zeneiskola
mellett a paksi Tűzvirág Táncegyüttesben tanul népi táncot.
Richárd szabadidejét aktívan, a

szabadban, a családjával szereti
tölteni. Sárkányhajózás, túrakenuzás, kirándulás, futás, kerékpározás és íjászat szerepel a programjaikban. A téli időszakban a
hólapátolás mellett a korcsolya,
fafaragás és egyéb barkácsolás
kerül előtérbe. Szereti a zenét és
a további tervei között szerepel
megtanulni egy-két hangszeren –
elviselhető szinten – játszani.
Legfontosabb értéknek az életben jelenleg a becsületet tartja.

Orbán Ottilia

Vájer Attila
szolgálatvezető

Pakson született, a középiskolát az I. Béla Gimnázium és Szakközépiskolában végezte elektronikai műszerész szakon. Később a Miskolci
Egyetem Dunaújvárosi Főiskolai Karán szerzett diplomát, informatikus mérnök szakon.
2002 áprilisa óta dolgozik az Atom- vagy zónahatárokon telepített sugárerőműben. A beosztása jelenleg do- védelmi rendszerek működtetése.
Attila, ha van egy kis szabadideje,
zimetriai szolgálatvezető. A feladata
– a hat műszakos, folyamatos munka- a családi ház felújításán dolgozik, célrendben dolgozó dozimetriai szolgá- ja annak mielőbbi befejezése. Nős, két
lat műszak vezetőjeként – a technoló- ikergyermekük – Hanga és Csenge –
giai rendszerek, ellenőrzött zóna, üze- tavaly októberben születtek. Szabadmi terület sugárzási viszonyainak el- idejében nagyon szeret sportolni, és
lenőrzése, a vonatkozó sugárvédelmi filmet nézni. Legfontosabb dolog az
szabályok betartatása, az ellenőrzött életében a családja.
zónában végzett munkák sugárvédel
Orbán Ottilia
mi kontrollja, az ellenőrzött zónában

dolgozott, de három évvel később átkerült atomerőműves
állományba. Ennek már 15 éve,
dozimetrikus
és azóta is ezen az osztályon,
Balázs Gábor 1967-ben született Szek- dozimetrikusi munkakörben teszárdon, és ott is nőtt fel. Általános vékenykedik. Helyileg a KKÁT
iskolába szintén ide járt, majd később sugárvédelmi laboratóriumban
a tanulmányait is a tolnai megyeszék- és az erőmű ellenőrzött zónájáhelyen, mégpedig a Rózsa Ferenc Szakközépiskolában folytatta, ban végzi a munkáját. Bár a felműszerész szakon. 1985-ben végzett, és rögtön el is helyezkedett, a adatköre elég sok dolgot felölel,
főként természetesen a sugárvészintén szekszárdi MMG-AM-nél, műszerészként.
Az Atomerőműbe 1996-ban ke- metriai osztályra. Először még delemmel kapcsolatos mérésekrült, amikor felvették a dozi- az Atomix Kft. alkalmazásában kel foglalkozik. Részt vesz a sze-

mélyi dozimetriai ellenőrzésben,
valamint az mssz előírásainak
betartását is rendszeresen ellenőrzi. A sugárvédelmi ellenőrző
rendszer méréseit is felügyeli.
Főjavítások alkalmával is bőven
van munkája, kollégáival ilyenkor hajtják végre a főjavítási
mérési programban előírt méréseket.
Gábor három műszakos munkarendben dolgozik. Meglátása
szerint ennek előnyei és hátrányai

egyaránt akadnak. A műszakozást megszokni nem igazán lehet,
de el lehet fogadni. A folyton változó munkarend miatt nehezebb
összeegyeztetni a magánéletet a
munkahelyi elfoglaltsággal, másrészről viszont így hétköznaponként több szabadideje van. Gábor
jelenleg Szekszárdon lakik. Szabadidejében főleg olvasni szeret,
de rendszeresen kirándul is.


Winter Gábor
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Bardon József

tósági jogosító vizsgát. 2010-ben,
amikor a sugárvédelmi szervezet
főosztállyá alakult, a laboratórium a dozimetriai osztályhoz,
azon belül a dozimetriai üzemhez
került.
József jövőbeli célja, hogy angol nyelvtudását bővítse, esetleg
nyelvvizsgát szerezzen. Szakmai
szempontból fontosnak tartja a
mindennapi és az esetenként felmerülő feladatok lehető legjobb
tudása szerinti ellátását. Munka-

társaival igyekszik jó kapcsolatot
ápolni, munkájukat segíteni.
Édesanyja is a Paksi Atomerőmű Zrt. munkavállalója, a ’80-as
évek eleje óta dolgozik itt adminisztrátorként. József párja egyéni
vállalkozó, kislányuk négy és fél
éves. Szabadideje nagy részét családjával tölti, közös programokat
szerveznek, kirándulnak. Emellett hobbiként sárkányhajózni
szokott. Legfontosabb dolognak
az életében a családot és a kislányát tartja.
Orbán Ottilia

mogatásával jelenleg a Pécsi Tudományegyetem épületgépész mérnöki karára jár, képzési idejéből még
egy éve van hátra. A dozimetriai
szolgálaton belül Péter az F műszakban dolgozik. Fő feladatai közé
a ki- és beszállítások sugárvédelmi
felügyelete, a dolgozók sugárvédelmi ellenőrzése, a főjavítások alkalmával az adott mérési programok
elvégzése tartozik. A főjavítások alkalmával több éven keresztül látta

el a csarnokügyeletes dozimetrikusi feladatokat, ami főleg a reaktor és
a reaktor közvetlen közelében lévő
mérések lebonyolítását jelenti. A
szétszerelt reaktorban és a boxban
zajló mérések elvégzése kedvenc
feladatai közé tartozik. A műszakozással kapcsolatban elmondta, ő
ízig-vérig műszakos típus, kifejezetten kedveli ezt az életmódot, az
erőművet megelőzően diákmunkákban is és teherautósofőrként

is sokat dolgozott éjszaka, ez soha
nem okozott problémát számára.
Péter hét éve él együtt párjával
Pakson. Négy éve sikerült saját lakást vásárolniuk. Szabadidejüket
általában a Dunán töltik csónakázással, horgászattal. Másik közös
hobbijuk az 1983-as évjáratú Zsigulijuk felújítása, melyre három
éve tettek szert, és melyhez Pétert
gyermekkori élmények is fűzik.

Kárpáti Viktor

ben kollégái is aktívan segítették.
2011 októberében sikeres társasági
dozimetrikus
jogosító vizsgát tett.
A dozimetriai szolgálaton belül
1986-ban született. Az általános iskola Róbert fő feladata az erőmű terüelvégzése után Pakson, az Energetikai letén lévő, munkahelyi és technoSzakképzési Intézetben tanult tovább, lógiai (MT) sugárvédelmi alrendkörnyezetvédelmi technikus szakon. szer monitorozása, ide tartoznak
2005-ben végzett, ezt követően a Veszp- az üzemi terület, a primerköri
rémi Egyetem környezetmérnök szakán kezdte meg tanulmányait. munkahelyek és technológiák te2009 szeptemberében került az tához. Ekkor kezdődött meg szá- lepített detektorai, illetve a külső
Atomerőmű dozimetriai szolgála- mára a betanulási időszak, mely- környezetvédelmi állomásokon

telepített környezeti sugárvédelmi
ellenőrző rendszer (ser) állandó
felügyelete, a bejövő adatok megfigyelése. A napi munka részét
képezi a vonatkozó sugárvédelmi
szabályok betartatása az említett
területen tartózkodókkal, illetve
munkát végzőkkel.
Róbert családjával Pakson él.
Szabadidejében szívesen jár horgászni a Dunára, ahová gyakran
elkíséri a család is. Kedvenc he-

lyeik közé tartozik még a Vörösmalom horgásztó és a simontornyai horgásztó is. Másik nagy
hobbija a kosárlabdázás, bár az
utóbbi időben inkább csak tv-n
keresztül tudja élvezni kedvenc
sportját, ezért ha van ideje, megnézi az amerikai profiliga, az NBA
meccseit.

Kárpáti Viktor

Feladata a telepített sugárvédelmi rendszereinek kezelése, valamint a sugárveszélyes tevékenységek és munkahelyek sugárvédelmi
ellenőrzése.
Legemlékezetesebb
feladata a 4. blokk indításában való
részvétel ügyeletes műszerészként,
majd a folyamatellenőrző blokki
számítógépek felügyelete rendszerüzemeltető feladatkörben.
Munkáját akkor érzi sikeresnek,
ha a lehető legkevesebb hibával a le-

hető legtöbb feladat készül el; nincsenek dózistúllépések és durva
MSSZ-sértések, a dozimetriai engedélyes munkák ütemterv szerint,
zökkenőmentesen haladnak – azaz
minden flottul megy, s ezzel erkölcsi és anyagi elismerés is jár.
Szabadidejében szívesen foglalkozik a művészettel, egészségmegőrzéssel, törekszik az egészséges
életvitelre. Minden dolgozónak sok
sikert és jó egészséget kíván. P. Z.

szerezettséggel és kiváló kollégákkal biztosít, napi 24 órában.
Legemlékezetesebb munkái között említi egy csernobili eredetű
„forró részecske” megtalálását a
paksi üzemi területen, a csernobili balesetet követően, és a részvételt a 2. blokki sérült fűtőelemekkel kapcsolatos sugárvédelmi
tevékenységben, amely során 17
orosz „likvidátorral” került máig
tartó baráti kapcsolatba.

Családjáról,
szabadidejéről
szólva elmondja: Jól érzi magát
a szűk családi környezetben, de
szereti a baráti rendezvényeket
is, ahol DJ-ként hajnalig tartó jó
hangulatot teremthet. Felnőtt
fiaival ritkán nyílik alkalma találkozni, de ezen javítani szeretne.
Felesége, Márti, az Atomix Kft.
alkalmazásában az skvfo környezetvédelmi osztályának ügyintézője. 
Prancz Zoltán

Feladata mindkét nukleáris
létesítményben a sugárvédelmi
ellenőrző rendszerek üzemeltetése és felügyelete, a személyi dozimetrálás, az MSSZ betartatása,
valamint egyéb operatív munkák
elvégzése.
János nős, családos, három
lánygyermekkel. Felesége egy családi napköziben dolgozik Szekszárdon, ahol egyébként is laknak.
Ifjúkorában eredményes focista
volt („lobogó a bal szélen”), a 70-

es évek első felében és közepén
az Újpesti Dózsa korosztályos ifi
csapatában (Göröcs, Zámbó, Fazekas, Bene, Dunai II időszak).
Szabadidejében a család, kirándulás, igényes zenehallgatás, igényes
filmnézés, olvasás játszik szerepet.
Legfontosabb számára a család és
az, hogy minden napját úgy élje,
éljék, mintha az az utolsó lenne.

Orbán Ottilia

Ezt követően 2007. március
6-án átkerült a Paksi Atomerőmű
alkalmazásába, mint a Kiégett Kalaborvezető
zetták Átmeneti Tárolója (KKÁT)
Szekszárdon született és születése óta sugárvédelmi laboratóriumának
Pakson lakik. A középiskolát Szekszár- vezetője. Azóta is a KKÁT kibodon, az 505. sz. Ady Endre Szakközépis- csátásait, dozimetriai ellenőrzékola közlekedési szakán végezte. Érettsé- sét végző laboratóriumot vezeti,
gi után Győrben, a Széchenyi István Főiskolán szerezte meg a gépész- a főként az átrakási időszakban
itt dolgozó dozimetrikus kollémérnöki diplomáját minőségirányítási szakirányon.
2004. június 15-én az Atomix delegálták a PassPort projektbe, gák munkáját koordinálja, a suKft.-hez betanuló dozimetriai ahol a dozimetriai modul beve- gárveszélyes munkák felügyeletét
szolgálatvezetőnek vették fel a su- zetésével kapcsolatos feladatokat irányítja. 2007-ben szerezte meg
a dozimetriai szolgálatvezetői hagárvédelmi osztályra. 2006-ban látta el.

Rujder Péter
dozimetrikus

Szekszárdon született 1985-ben. Az általános iskolát követően az ESZI-ben
környezettechnikusként tanult tovább. A
középiskola befejeztével két hónapig éjszakás teherautósofőrként dolgozott.
Az Atomerőműbe, a dozimet- 2007-ben sikeres társasági jogosíriai osztályra 2005-ben került. A tó vizsgát tett. Tanulmányait ezzel
két éves betanulási időt követően, nem fejezte be, az Atomerőmű tá-

Oláh Róbert

Szuhai László

si Távközlési Üzemében. Műszaki
diplomáját jeles minősítéssel szedozimetrikus
rezte, ’91-ben.
Az erőműben az atomerőművi
25 éve került az erőműbe. Emlékszik,
–26 °C hideg volt, amikor időpontot kapott szakalkalmazott primerköri gépész
a személyes találkozásra. Kocsiba ült és in- bizonyítványt, majd az atomerődult is. Azóta él itt, megszerette a várost és művi dozimetrikus bizonyítványt
is megszerezte. Előzőleg a számíaz erőművet.
1959- végzett, műszeripari műszerész- tástechnikai osztályon dolgozott
ben született Sajószentpéteren. ként, majd folytatta a tanulást, és rendszerüzemeltetőként, azután,
Edelényben lakott, majd Ózdon távközléstechnikai műszerész lett amikor az megszűnt, a sugárvédelvolt kollégista. Szakközépiskolában a Miskolci Postaigazgatóság Váro- mi osztályra került.

Mácsai Zoltán

és 2. blokki szakipari munkák
felügyeletében. 1984-ben nyert
szolgálatvezető
felvételt az Atomerőmű sugárvédelmi osztályára, ahol 13 évig
Bonyhádon született, 1959-ben. Gyer- dozimetrikus volt, 15 éve pedig
mekként Nagymányokon, kisiskolás- az F műszak szolgálatvezetőjeként Komlón élt. A középiskolát Baján ként dolgozik, folyamatos munvégezte, ahol vízgazdálkodási techni- karendben.
kus lett. Első munkahelyén, a komlói
Feladata – 28 éve – az AtomerőBM. Vízmű Vállalatnál tervezőként dolgozott.
mű teljes területének és 1 km-es
Paksra a sorkatonai kötelezett- a 4. blokki földmunkákban, környezetének sugárvédelmi felség hozta, 1982-ben. Részt vett majd századtechnikusként a 3. ügyelete, amit XXI. századi mű-

Loboda János

diokémiai laboratóriumába. 17
évig dolgozott itt váltott műszakos munkarendben, majd 1997dozimetrikus
ben lehetőség nyílt a váltásra,
Szekszárdon született 1958-ban, gyerek- mivel ekkor szerveződött az svo
és ifjúkorát Faddon töltötte. Középiskolai KKÁT sugárvédelmi laboratóriutanulmányait Budapesten, gyógyszer-ve- ma. Itt dolgozik KKÁT dozimetrikusként az év rövidebb időszagyész szakon végezte.
reaktor tartály minőségellenőrző kában, nagyobb részében pedig
1979 tavaszán került az erőmű be- és átvételi anyagvizsgálatában a az erőműben dozimetrikusként,
műszakos munkarendben. Mindruházásra, mégpedig az ERŐKAR kikötői csarnokban.
anyagvizsgáló laboratóriumába.
1982 októberében lépett be a ez kétféle jogosító vizsgát és munBüszke arra, hogy részt vett az 1. PAV-hoz, a vegyészeti osztály ra- kakört jelent.
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Emberek és rendszerek a kánikulában

 Haaz Ferenc, csoportvezető
emelőgép üzemeltető csoport:
–– Az idei nyári meleg évszázados melegrekordokat
eredményezett. Naponta figyeltük a hőmérsékleti adatokat, jelzéseket. A nagy meleg nagyon megterheli a
szervezetet, fokozott figyelmet kíván a darukezelőktől,
kötözőktől, üzemeltetőktől. A hőség, a napon történő
munkavégzés növeli a fáradtságot, tompítja az érzékszervek funkcióit. A daruzás a főjavítási munkák végrehajtása
során zökkenőmentesen történt a nehezebb körülmények
között is. A feladatok a szokásosnál is gondosabb végrehajtást kívántak a darukezelőktől. A kezelők fokozottan
figyelték a daruzások közben a daruk működését.
A munkavégzéshez alapvető a jó munkahelyi légkör
biztosítása, a komfortérzet növelése. A folyadékpótlásra
nagy szükség van a hőségben, ezért a kánikulai napokon
ásványvizet biztosítottunk a darukezelő és a daruzásban
érintett kollégáknak.
A műszaki dokumentációban meghatározott hőmérsékleti értéknél az üzemeltetés nem megengedett, a daruval végzett munkákat csak a jelzett érték alatti hőmérsékleten biztonságos végrehajtani, ezért fokozottan figyeltük
a napi hőmérsékleti adatokat.
Köszönet a nagy melegben végzett kitartó, pontos daruzási munkáért!
 Fenyvesi Csaba, osztályvezető
külső technológiai osztály:
–– Az extrém meleg által okozott alapprobléma, hogy
melegszik a környezeti levegő és a Dunából kivett hűtővíz hőmérséklete, emiatt csökken a hűtőközegek (levegő
és víz) hőelvonási képessége, melegednek a levegővel és a
vízzel hűtött berendezések, rendszerek. Környezeti levegő hűti jellemzően a villanymotorokat és a transzformátorokokat, de a felmelegedett levegő (a lecsökkent sűrűség
következtében) a dízelgenerátorok maximális teljesítményét is befolyásolja. A Duna-vízzel hűtött berendezések,
illetve az esetükben bekövetkező rosszabb hűtés hatásai
a következők. Turbina kondenzátorok: nő a kondenzátornyomás (csökken a vákuum), emiatt kevesebb az erőműből kiadható villamos teljesítmény (akár 15 MW-tal is
csökkenhet blokkonként), aminek természetesen gazdasági következménye is van. Léghűtő berendezések kaloriferjei: csökken a léghűtők teljesítménye a melegebb hűtővíz miatt, ezért a léghűtők nem tudják visszahűteni kellő
mértékben a hűtendő teret. Szivattyúk csapágyai: a csapágyak üzemi hőmérséklete magasabb hőmérsékletre áll
be. Villamos motorok körléghűtő rendszere: például az
MJO kondenzátor hűtővízszivattyúk villamos motor hűtőrendszerének vízhőmérséklete megnő a Duna-víz magasabb hőmérséklete miatt, így a villamos motor belsejéből nem olyan hatékony a hőelvonás, ezért melegednek a
motortekercsek, jobban öregszik a villamos motorok szigetelése, sőt, akár tönkre is mehet ebből fakadóan. Folyadékhűtőgépek: a hűtővíz a folyadékhűtők kondenzátorait
hűti, s ha melegebb a hűtővíz, nő a kondenzátornyomás,
így csökken a hűtőgépek hűtőteljesítménye.
A fentieken kívül megemlíthető még a hűtött vízzel
hűtött berendezések, azaz a klímagépek hűtőteljesítményének növekedése. Ezek a blokkok fontos helyiségeit
hűtik (blokk- és egyéb vezénylők, számítógéptermek, szabályzó- és berendezés védelmi rendszer helyiségek, reléterek, biztonsági villamos berendezések helyiségei stb.).
A meleg okozta üzemviteli problémák összefoglalóan tehát a következők: Csökken az erőmű kiadható

villamos teljesítménye. A berendezések magasabb hőmérsékleten üzemelnek, ami nem tesz jót a forgó berendezéseknek, csapágyaknak, villamos alkatrészeknek.
Növekszik a klíma- és szellőzőgépek hűtőteljesítménye s
ezáltal a kondenzvíz mennyisége, aminek az elvezetése
a +24,00 m-es szellőző gépháznál néha problémát okoz.
Növekszik a Dunába visszavezetett hűtővíz hőmérséklete, emiatt a kibocsátásra vonatkozó korlát – a Duna törvényileg meghatározott szelvényében a hőmérséklet nem
lehet magasabb 30 °C-nál – megközelítését az üzemviteli
személyzet kiemelt figyelemmel kíséri.
Megemlíthető még, hogy a halastavak vízpótlása csak
hideg vízzel történhet, mert a meleg víztől a tavak túlmelegedhetnek, ami a halak élőhelyének romlásához vezet. A faddi holtág vízutánpótlását az erőművi folyadékhűtőtelep kondenzátor hűtővízrendszere látja el. A nagy
melegben növelni kell a hűtővíz mennyiségét, amit a D-i
övcsatornán keresztül a faddi holtágat ellátó tápcsatornába lehet juttatni.
 Elter Enikő, főosztályvezető
vegyészeti főosztály:
–– A vegyészet technológiai rendszereit a nagy meleg
annyiban érinti, hogy az udvartéri ellenőrzések során a
vegyszertartályainknál kiemelt
figyelmet fordítunk a vízzárak
megfelelőségére, de ez igaz a kevésbé extrém melegek estén is. Az
udvartéri vegyszertartályok kialakítása olyan, hogy nem kell tartani a vegyszerek „túlhevülésétől”,
valamilyen „berobbanástól”, vagy
öngyulladástól. Fokozottan tűz- és
robbanásveszélyes anyagot az udvartéren nem tárolunk.
A pótvíz előkészítőben, a turbina gépházban, a primerkörben
lévő technológiáink „hőérzékenysége” viszonylag magas, kicsi az
esély arra, hogy a környezeti hőmérséklet megnövekedése miatt
lép fel az automatikus „hővédelem” jel.
A nagyobb tehertétel – technológiától függetlenül – az embereken volt. A kollégáknak ugyanúgy helyt kellett állniuk a munkavégzés során
a nagy melegben is, amikor a figyelme mindenkinek
lankad, az éjszakai alvások nem pihentetőek, az emberi reakcióidők hosszabbak, s egyéb hátrányos fiziológiai
hatások is fellépnek. A kánikula idején zajló 2. blokki
főjavítás során voltak „extra” munkáink a primerkörben, ahol igen barátságtalan a klíma, a hőmérséklet némelyik helyiségben a 40 °C-ot is meghaladta. Ez persze
minden karbantartót ugyanúgy érint, mint a primerköri
laboránsainkat. Vezetői szinten arra törekedtünk, hogy
lehetőség szerint többet foglalkozzunk a kollégákkal,
jobban figyeljünk rájuk – akár csak egy-két szó, mondat
erejéig is.

 Géri Károly, osztályvezető
turbina osztály:
–– A magas – 22 °C-ot meghaladó – Duna-víz hőmérséklet a szekunder köri technológiában a turbinaolaj előírt hőmérsékletének (40 °C) tartásában okoz nehézséget.
A hűtővíz oldal kismértékű elszennyeződése a turbina
olajhűtők üzemében már zavart eredményezhet, ezért
a rendszerben lévő vízszűrők és olajhűtők tisztítására a
megszokottnál gyakrabban van szükség.
 Fink Gábor, csoportvezető
környezetvédelmi csoport:
–– Környezetvédelmi szempontból a hőség elsősorban
Duna-víz hőmérsékletének az erőmű hűtővíz visszavezetése miatti növekedése szempontjából igényelt fokozott
figyelmet. A kapcsolódó szabályozás szerint a visszavezethető hűtővíz és a befogadó (Duna) közötti hőmérséklet
különbsége 11 °C-nál (illetve +4 °C alatti dunai vízhőmérséklet esetén 14 °C-nál) nem lehet nagyobb. A bevezetés
alatt 500 m-re lévő szelvény bármely pontján a Duna vízhőmérséklete nem haladhatja meg a 30 °C-ot. Az üzemeltetési korlátok betartásához szükséges a Duna-víz, valamint
a Dunába folyó meleg víz hőmérsékletének pontos mérése.
Amennyiben a Duna-víz hőmérséklete a paksi vízmérce

fotó: ?

A közelmúlt kánikulai időjárását – melynek kapcsán
országos hőségriadót is életbe léptettek – az évszakhoz képest is kiugróan magas és huzamosabb ideig
fennálló hőmérséklet jellemezte. A szokatlan hőség
az emberekre és – adott esetekben – a technológiai
rendszerekre nézve is fokozott terhelést jelentett. Az
Atomerőműben humán-, technológiai és környezetvédelmi szempontból egyaránt figyelembe kell venni
a hőség hatásait, és szükség esetén intézkedéseket kell
hozni ezek kivédésére. Az alábbiakban a témában illetékes szakmai szervezetek képviselői szólalnak meg.

 Fenes László, üzemeltetés vezető
villamos üzemviteli osztály:
–– A vüo berendezései általában klimatizált, elzárt
kezelőterekben vannak, kivéve a fő- és blokktranszformátorokat, amelyek a szabadban találhatók, a gépházi
főépületek mögött. Az idei extrém meleg időjárás miatt a
régi Ganz-típusú transzformátoroknál a már kiépített kiegészítő hűtést újra üzembe kellett venni. A magas külső
hőmérséklet miatt fennállt a veszély, hogy a 270 MVA-s
főtranszformátorok hőmérséklete a védelmi érték közelébe emelkedhet. A védelmi működések elkerülésére ideiglenes hűtési módot alakítottunk ki ezeknél a transzformátoroknál. A kiegészítő hűtés lényege, hogy az olajhűtők
fölé egy hűtővíz kollektort szereltünk, amely a tűzi víz gerincre csatlakozik, és a hidegvíz transzformátor hűtőkre
folyik. Az ideiglenes hűtést az extrém melegben legalább
1 hétig kellett üzemeltetnünk, minden reggel 07:00-kor
benyitva és este 21:00-kor kizárva.

szelvényben az Országos Vízjelző Szolgálat naponkénti előrejelzése szerint várhatóan meghaladja a 25 °C-ot, a Duna
1525,5 fkm szelvényében kézi méréssel kell a 30 °C-os korlát betartását ellenőrizni. Az ellenőrzést a külső technológiai osztály végzi, motorcsónakból elektromos hőmérő és
GPS segítségével, naponta egyszer 11-14 óra között.
 Nagy László, osztályvezető
fejlesztési és elemzési osztály:
–– A rendszerek tervezési alapjának része az emberek
számára kellemetlenül magas hőmérsékletek elviselése.
Ahol a működést, vagy a biztonságot befolyásoló módon
megemelkedhet a hőmérséklet, ott megfelelő technológia
alkalmazása biztosítja a szükséges állapotokat. A jelenlegi Nukleáris Biztonsági Szabályzat szerint az erőműnek tervezetten el kell tudnia viselni azt a legmagasabb
és legalacsonyabb külső hőmérsékletet, ami reális esél�lyel tízezer évente legalább egyszer előfordul, emellett
valószínűségi biztonsági elemzésben értékelni kell a veszélyességét annak, hogy a tízmillió évente egyszer előforduló legalacsonyabb, vagy legmagasabb hőmérséklet
bekövetkezik. A hőmérsékleti tényezők hatása nem egyszerűen értékelhető. Mintegy három éve folyamatban van
egy munka a minket segítő kutatóintézetekkel ebben a
témakörben. Ennek egy része a szélsőséges hőmérsékleti
értékek meghatározása, a berendezések és a technológiai
rendszerek minősítése ezekre az értékekre. Lényegében a
technológia gyenge pontjait keressük, azokat a rendszereket és berendezéseket, amik az extrém meleg (vagy hideg)
időjárás következtében reálisan veszélyeztetik a blokkok
biztonságát. Ha szükséges, ezeket a rendszereket megfelelő módon átalakítva növeljük a biztonságot.

Prancz Zoltán
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Vegyész mintavételi és mérőrendszer rekonstrukció
fotó: Bodajki Ákos

A vegyész mintavételi és mérőrendszer (vmr) kiépítése
komplex gépészeti,
vegyészeti és irány ít á s t e c h n i k a i
beruházás. Összetettségét és volumenét (például mind
a négy blokkra kiterjedő technológiai
kapcsolatokat, és a több szakmát felölelő voltát) tekintve abba a 2000-ben
kezdődött beruházás-sorozatba illeszkedik, amely többek között a blokkszámítógépek, a Verona, a sugárvédelmi ellenőrző rendszer (ser) és a súlyos
baleset kezelés (sbk) mérőrendszer
említésével fémjelezhető. Ezek a nagyjelentőségű munkák a korábbi létesítési
főosztály (lfo) illetve a jelenlegi projekt
főosztály (pfo) szervezeti keretei között, egy 5-6 fős szakembergárda közreműködésével készültek – illetve a vmr
esetében készülnek – el. A projektek
vezetője Ignits Miklós, műszaki főszakértő. A vmr megvalósításába ő nyújt
átfogó betekintést az alábbiakban, az
Atomerőmű újság olvasói számára.
–– Mi teszi szükségessé a vmr megvalósítását?
–– A primer és szekunder köri vegyészeti mintavételi és vízminta elemzési
feladatok elvégzése, a megfelelő vízüzemi
paraméterek (pH, vezetőképesség stb.)

megfelelő szinten tartása az erőmű üzemeltetésének alapfeladatai közé tartoznak. Ezen feladatok biztosítására több
különböző szintű, részben elkülönült
alrendszer áll rendelkezésre. Az erőmű
építésekor a vízminták elemzésére alapvetően kézi mintavételi helyek kerültek
beépítésre. Az üzemelés során az elemzések folyamatos biztosítása érdekében
létesítették a folyamatos analitikai mérőrendszert (fam), körülbelül 15 évvel
ezelőtt. A jelenlegi rendszer több tekintetben nem teljesíti a vele szemben támasztott belső és külső (például hatósági)
követelményeket. Ezért vált szükségessé
egy korszerűbb megoldás kiépítése, amely
várhatóan a meghosszabbított üzemidő
végéig kiszolgálja az igényeket.
–– Miben tükröződik az újonnan kialakítandó rendszer korszerűbb volta?
–– A régi rendszerhez képest két alapvető különbség említhető az új rendszer
korszerűsége kapcsán. Az egyik, hogy
a folyamatos mintavételek automatikus
szabályozásúak lesznek. A másik nagy
különbség pedig abban áll, hogy míg a
szekunder körben eddig közvetlenül Duna-vízzel történt a mintahűtők hűtése,
most közbenső hűtőkörök kiépítése által
fog ez megvalósulni. Ennek az a jelentősége, hogy a Duna-víz szennyezettsége a korábbiakban számos karbantartási nehézséget okozott (például az eltömítődések

miatt), az új megoldás azonban mindezt
kiküszöböli.
A fentieken túlmenően természetesen további részletek is megemlíthetők a
korszerűbbé válásra nézve – elsősorban
a magasabb szintű megjelenítési, archiválási szolgáltatások területén. Lényeges kiemelni például, hogy a vegyészeti
adatfeldolgozás eredményeit nemcsak a
vegyészek láthatják majd, hanem a blokkvezénylői és karbantartói személyzet számára is megjelenítődik a technológiai
számítástechnikai hálózat segítségével.
A kialakítást tekintve nem csupán az
irányítástechnikai eszközök modernizálására kerül sor (például PLC-k és terepi
Profibus illetve Ethernet hálózat alkalmazása), hanem a gépészeti elemeket, például a mintavételi szelepeket, különböző
armatúrákat, hőcserélőket, impulzuscsöveket és szivattyúkat is kiváltjuk.
–– Hol tart jelenleg a rekonstrukció,
és milyen ütemezésben fog megvaló
sulni?
–– Kezdetben, 2010-ben elvégeztük
a rendszer részletes értékelését. Ennek
eredményeit „A mintavételi rendszerek
értékelemzéssel történő felülvizsgálata,
és javaslatok a beruházás optimalizálására – Értékelemzési döntés-előkészítési
tanulmány”, illetve „A Paksi Atomerőmű vegyészeti távellenőrzésének megvalósítása a fam által szolgáltatott méré-

si adatok alapján” című dokumentumok
rögzítik. Ezek alapján elkészült a „Paksi
Atomerőmű 1-4. blokk mintavételi rendszerek rekonstrukciója – Koncepció terv”.
A koncepció terv szolgált alapul a vmr rekonstrukció műszaki terve elkészítésének
tárgyalásos közbeszerzési eljárásához,
amit végül az Etv-Erőterv Zrt. nyert meg.
A kiviteli tervezésre és a kivitelezésre
– fővállalkozói szerződés keretében – az
MVM Erbe Zrt. nyerte el a jogot. A kiviteli tervezés 2011 közepe táján megkezdődött. A berendezések jelentős részének
beszerzése atomerőműves közbeszerzési
eljárás keretében, illetve az Erbe-vel való
megosztásban történik. Ennek lezárulása
után, várhatóan 2012 végén fejeződhet
be a kiviteli tervezés. Maga a kivitelezés,
vagyis az első telepítés előre láthatólag
2013 őszén, a 3. blokki főjavítás alatt kezdődhet meg.
–– Üzensz-e valamit a rekonstrukcióban érintett munkatársaknak az Atomerőmű újságon keresztül?
–– A vmr, az eddig megvalósított rekonstrukciókhoz hasonlóan, összehangolt együttműködést igényel a különböző
belső és külső szakmai szervezetek között. Ezúton is megköszönöm a kollégák
eddigi jó hozzáállását, és hasonló konstruktivitást kérek tőlük a jövőben is.


Prancz Zoltán

Környezettudatos radioaktívhulladék-kezelés
fotó: Bodajki Ákos

A környezettudatos atomerőművi
működést bemutató cikksorozat
mostani témája kapcsán Feil Ferenc
osztályvezetővel beszélgettem a
radioaktívhulladék-kezelés múltjáról, jelenéről, illetve egy kicsit a jövőjéről is.
–– Ha jól tudom, a radioaktívhulladék-kezelés problémájával anno kevéssé foglalkoztak, szinte mindent, amit
most használunk, utólag kellett felépíteni. Hogyan is alakult ki ez, és jelenleg melyek a jelentősebb eredmények?
–– Valóban, a Paksi Atomerőmű tervezése idején a szovjet tervezők a radioaktív hulladékok kezelésével, végleges
elhelyezésével még nem nagyon foglalkoztak – ami megfelelt a 60-as évek nemzetközi gyakorlatának. A folyékony
radioaktív hulladékoknak tartályokat, a szilárdaknak tároló
medencéket terveztek, ahová az üzemidő alatt ömlesztve
gyűjtik a hulladékot, és majd az erőmű leszerelésekor a többi aktív anyaggal együtt gondoskodnak róla.
Ezen a megközelítésen persze már az eredeti műszaki
tervek zsűrizésének időszakában túl kellett lépni, és létre kellett hozni a hulladékok kezelését biztosító technológiákat, ami hosszú évek során alakult ki az ezzel foglalkozó
szakemberek munkájának eredményeképpen: A szilárd hulladékokat szelektíven, tömörítve helyezzük acélhordóba. A
folyékony hulladékokból pedig különböző eljárásokkal kivonjuk a radioaktív anyagokat, a megtisztított vizet pedig
kibocsátjuk a Dunába.
–– Általánosságban azt mondják, hogy a hulladékkezelés három lépcsőből áll: gyűjtés, feldolgozás és elhelyezés.
Mi a helyzet az elhelyezéssel?
–– A végleges elhelyezésre szolgáló tároló építése is az
erőmű indulása után kezdődött meg. Az első kísérlet a 80as évek végén sikertelen volt (az Ófaluba tervezett felszíni
tároló építése meghiúsult), de a második „nekifutás” már
eredményes volt, megépült a tároló. Ennek finanszírozását
is az Atomerőmű biztosítja, de a megvalósítást egy állami
cég (az RHK Kft.) végzi. A Bátaapáti közelében, mélyen a

föld alatt kialakított tároló első kamrája elkészült, és várhatóan jövő évben lehet megkezdeni benne a hulladékok
elhelyezését. A tárolóba kerülő hulladékokra vonatkozó
követelmények szigorúak: az összetételük maradjon bizonyos keretek között (ne legyenek benne ártalmas anyagok,
jelentős mennyiségű víz, lyukak stb.) és a fizikai formája is
olyan legyen, ami kezelhető és évszázadokra biztonságosan elhelyezhető. Ezeknek a követelményeknek a betartását nekünk kell biztosítani és igazolni. Ezt pedig csak úgy
tudjuk megtenni, ha ismerjük, hogy mi is kerül a radioaktív
hulladékba. Ezért „erőltetjük” az erőműben a hulladékkezelési szabályok betartását. Ha ezeket a szabályokat nem tartjuk be, akkor azt kockáztatjuk, hogy visszaküldik a hordókat
Bátaapátiból.
–– Valóban, a primerkörben sokan úgy állnak a radioaktív hulladékok gyűjtéséhez, mintha az csupán kommunális
hulladék lenne. Igazából miért okoz ez problémát?
–– Az összetételre vonatkozó követelményeket már említettem. A válogatás nélküli gyűjtés, feldolgozás során gyúlékony anyagok (pl. festékes doboz, olajos rongy stb.) is bekerülhetnének a radioaktív hulladékba. Tűz esetén pedig a
füsttel a légkörbe kerülnének a radioaktív izotópok is. A túl
sok mosószer vagy oldószer a földalatti tárolás során is segít
kioldani a radionuklidokat, amelyek sok év alatt ugyan, de
bejuthatnak a talajvízbe.
További problémát okoz az inaktív hulladékok radioaktív
gyűjtőbe dobása, vagy fordítva, aktív hulladékok beledobása az inaktív hulladékok közé. Mindkét esetben indokolatlanul nő a radioaktív hulladékok mennyisége, mert így az
inaktív hulladék is elszennyeződik. Tapasztalataink szerint
az utólagos szétválogatás már nem lehetséges. Sokan nem
is tudják, de egy kg radioaktív hulladék kezelése és elhelyezése közel tízezer Ft-ba kerül. Hiába végzi valaki nagyon jól
a munkáját, mégis sok kárt okoz azzal, ha „lazán veszi” a hulladékkezelési szabályokat.
–– A környezettudatos radioaktívhulladék-kezelés területén eddig elért eredmények megtartásán túl, mivel foglalkoztok a közeljövőben?

Folyékony hulladék tisztítása során keletkező
szűrőbetétek tárolókonténere
–– Vannak olyan folyékony hulladékaink (pl. a 2003-as
üzemzavar során keletkezett hulladékok vagy az iszapok)
amelyek nem dolgozhatók fel a meglévő módszerekkel.
Ezeket majd cementtel (és néhány adalékanyaggal) szilárdítjuk, és így készítünk belőlük olyan hulladékot, ami elszállítható lesz Bátaapátiba. Jelenleg az előkészítés fázisában
tart ez a következő években létesítendő cementező technológia.
BR
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Szakmák az Atomerőműben

fotó: Bodajki Ákos

A Paksi Atomerőműben alkalmazott szakmákat és azok
képviselőit bemutató sorozatunkban ezúttal a kaig üzemfenntartási főosztályának biztonsági rendszerek osztályán,
az szbv hajtás mechanikai csoportnál Borsos János SZBV szerelővel beszélgettünk.
Borsos János 1964-ben született,
Bonyhádon. 1983-ban érettségizett Szekszárdon, a Rózsa Ferenc Szakközépiskola
mechanikai műszerész szakán. 1988-ban nyert felvételt az Atomerőmű biztonsági rendszerek osztályának
szbv hajtás mechanikai csoportjához, szbv szerelőként, azóta is ebben a munkakörben dolgozik. 2000ben Pécsett, a Zipernowsky Károly Ipari Szakközépiskolában gépésztechnikusi képesítést szerzett.
János csoportjának feladata a reaktort szabályozó és egyben biztonságvédelmi funkciókat is ellátó,
blokkonként 37 db szbv (szuz) hajtással, és az ezekhez
tartozó távadókkal kapcsolatos munkák elvégzése.
A blokkok leállásakor és visszaindulásakor ők hajtják végre a mechanikai próbát a reaktoron, illetve az
szbv hajtások ki és beemelését a felsőblokkból. A szuz
próbapadon különböző méréseket és beállításokat
eszközölnek a beépítésre előkészített hajtásokon. A
helyzetjelzőket a reaktorcsarnokban kialakított műhelyükben javítják, amely helyiség, felszereltségét és mé-

retét tekintve, alkalmas a szuz hajtások
szétszereléséhez, illetve karbantartásához. Átrakási időn kívül a tartalék berendezéseiken időszakosan esedékes revíziós ellenőrzéseket és javításokat hajtanak
végre. Az elhasználódott szbv hajtásokat
és a helyzetjelzőket bizonyos üzemidő letelte után újakkal helyettesítik. Sok megoldandó kihívást ad számukra a régi,
lecserélendő hajtás ún. végső tárolásba
helyezése, és ezzel szinkronban az új
hajtások üzembe helyezése. János hozzátette, feladataikat többnyire csapatmunkában tudják elvégezni,
ezért fontos hogy a csoportban dolgozó nyolc ember
között jó legyen a viszony. Tevékenységeik során nélkülözhetetlen a társszervezetekkel, többek között a
reaktorszerelőkkel, az anyagvizsgálókkal, a szuz elektronikásokkal és a dekontamináló csoporttal való jó
kapcsolattartás. Kiemelte, hogy feladataikat igyekeznek teljes odafigyeléssel, legjobb szakmai tudásuknak
megfelelően, felellőséggel végezni, ezt a mentalitást
próbálják átadni a fiatalabb kollegáknak is.
János Szekszárdon él, szabadidős tevékenységeivel kapcsolatban elmondta, szeret zenét hallgatni, érdeklődik a technikai és műszaki újdonságok iránt is.
Fontosnak tartja a baráti kapcsolatok ápolását. János
hozzátette, a munkahelyén, és azon kívül is mindenkivel a jó kapcsolat kialakítására törekszik.

Kárpáti Viktor

Fiataljaink
fotó: Bodajki Ákos

Bemutatjuk

hagyását követően – kiterjed a
terület átadás-átvételére, a munkák előrehaladásának folyamatos nyomon követésére, egészen
a műszaki átadás-átvételig, és
sok esetben a későbbi üzemeltetésig. Az általa végzett munkát változatosnak tartja, mivel feladatai egyaránt tartalmazzák a gyors lefolyású beruházásokkal kapcsolatos teendőket, és a távlati döntés
előkészítő tanulmányok összeállítását. Levente kiemelte,
hogy a nagy, komplex beruházások mellett a kisebb kivitelezési munkák is igen jelentős előkészítést, a szakmai
szervezetek összehangolt tevékenységét igénylik, ezért
elengedhetetlen a jó csapatmunka. A munkatársi közösségről elmondta, hogy nagyon jó kollektíva tagja, segítőkész kollégákkal dolgozik együtt, ahol – mint mondta –
mindenki a közös cél, a minél tökéletesebb munkavégzés
érdekében tevékenykedik.
Szakterületét és feladatait nagyon kedveli, ezért jövőbeni tervei között szerepel, hogy szakmai téren tovább
képezze magát.
Feleségével és két éves Árpád nevű kisfiával Bölcskén
élnek. Felesége Tomolik Erika, aki szintén a cég alkalmazottja, a jóléti osztályon humánpolitikai előadóként
dolgozik. Levente szeret a családjával együtt kirándulni,
kisfiával játszani, együtt kertészkedni. Van egy kis telkük,
ahol saját részükre zöldséget és gyümölcsöt termesztenek. Szülei Madocsán élnek, ahova Levente gyakran és
szívesen jár, a falut a mai napig nagyon szereti.
Hobbija egyben a munkája is, mert szabadidejében
legszívesebben az építészettel foglalkozik. Ezen belül
a népi építészet a legkedveltebb területe, amelyben a
naturalisztika, a természetesség stílus- és formavilága
ragadta magával. A népi építészet stíluselemeit a most
épülő családi házánál is figyelembe veszi és alkalmazza.
A kevés maradék szabadidejében felesége édesapjának
borászatában tevékenykedik, az oda látogató vendégek
fogadásában vesz részt, számukra borkóstolót szervez, és
egyéb programok szervezésében, lebonyolításában működik közre.
Lászlóné Németh Ilona

Galó Levente Miklós
előkészítő mérnököt

Szekszárdon született,
de gyermekkorát és fiatal felnőtt korát is Madocsán töltötte, amire mindig szívesen gondol vissza. Középiskolai tanulmányait Pakson,
a Vak Bottyán Gimnáziumban végezte, majd Budapestre
jelentkezett a Szent István Egyetem Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Karára, ahol építészmérnök szakon végzett
2008-ban. Főiskolai tanulmányait levelező tagozaton
folytatta, közben egy dunaújvárosi építőipari vállalatnál
dolgozott. Az ott töltött néhány év alatt több jelentős
létesítmény kivitelezésében, koordinálásában vett részt.
Ezek közül kiemelte, hogy egy környezetvédelmi beruházáson dolgozott, orosz szakemberek irányításával, akikkel
az akkor kialakított jó kapcsolatot a mai napig is tartja.
Ezen túl wellness szálló, műemléki épületek, ipari és kereskedelmi létesítmények, közintézmények építési munkálataiban vett részt.
A részvénytársasághoz 2012. április 1-jével nyert felvételt, de előtte már az Atomix Kft. alkalmazásában is a
Paksi Atomerőmű területén dolgozott. Jelenleg a szolgáltatási főosztály létesítményüzemeltetési osztályán, a
műszaki csoportban dolgozik, előkészítő mérnök munkakörben. Feladata a szolgáltatási szakterület működési köréhez tartozó létesítmények, helyiségek építészeti
szakipari, gépészeti és villamos karbantartási, felújítási
munkáinak műszaki előkészítése, a kivitelezési munkák
koordinálása, ellenőrzése. Megbízás alapján projektirányítási feladatokat lát el, amely nagyon sokrétű és összehangolt munkát igényel. Ennek keretében az előkészítő
munkákon túl tervegyeztetések, a kivitelezőkkel, szakmai
és hatósági szervezetekkel való kapcsolattartás tartozik a
feladatai közé. Munkája magába foglalja a beruházások
kezdetétől a tervezés megindítását, tervzsürizést, költségbecslést, költségvetés készítését, majd – a terv jóvá-

Módosult
a Tűzvédelmi Szabályzat
Tájékoztatjuk munkatársainkat, hogy a jogszabályi változások miatt a közelmúltban módosítást történt az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatában. Mivel a változás
meglehetősen jelentős, ezért az alábbiakban röviden közzétesszük a legfontosabb módosulásokat, illetve kiegészítéseket.
ՔՔ A munka- és tűzvédelmi osztály tűzvédelmi csoportjának
a jövőben indokolt esetben jogában áll a tűzvédelmi vizsga érvényességét visszavonni, a tűzvédelmi szakvizsga
bizonyítványt érvényteleníttetni, rendkívüli tűzvédelmi
vizsgára rendelni.
ՔՔ A munkahelyi tűzvédelmi szabályzat készítése a területet
üzemeltető szervezet feladata.
ՔՔ Ha egy helyiségben egyidejűleg 5 liternél nagyobb men�nyiségű éghető folyadék felhasználása történik, akkor a
folyadék felhasználásának idejére a Tűzvédelmi Szabályzat 14. sz. melléklete szerinti adatlapot kell jól láthatóan
kihelyezni a helyiség minden bejáratához.
ՔՔ A menekülési útvonal leszűkítése – a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség méretéig –, továbbá ott éghető anyag tárolása, éghető burkolat elhelyezése csak az
munka- és tűzvédelmi osztály engedélyével történhet.
Kivételt képeznek azok a helyiségek, amelyeknél a tevékenység jellege az ajtók zárva tartását szükségessé teszi,
azonban a belső nyithatóságot ebben az esetben is biztosítani kell.
ՔՔ Új tűzvédelmi szakvizsga kategóriák jelentek meg:
• 1. éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők
• 2. tűzgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, javítását, karbantartását végzők
• 3. tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők
• 4. beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, javítását, karbantartását végzők
ՔՔ Megszűnt szakvizsga kategóriák:
• 1. propán-bután gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzők (PB).
• 2. üzemanyagtöltő-állomások üzemviteli dolgozói
(ÜT).
ՔՔ A kézi tűzoltó készülékek helyét világító biztonsági jellel
kell megjelölni. A jelet az eszköz felett legalább 1,8 méteres magasságban kell elhelyezni. Amennyiben ez nem
oldható meg, az alacsonyan elhelyezett biztonsági jelzésekre vonatkozó előírás érvényes.
ՔՔ A tűzoltó készülékek érvényessége az eddigi fél év helyett
évesre módosult. Ez alól kivételek a turbinagépházban,
a hidrogénüzemben, valamint a tehergépjárműveken elhelyezett tűzoltó készülékek, melyeknél az alapellenőrzés 3 hónap helyett 6 hónapra változott. A tűzoltó készülékek 3 havonkénti készenlétben tartói (területgazdai)
ellenőrzése nem változott.
ՔՔ Tűzoltó készülékek, tömlők és egyéb tűzvédelmi felszerelések kiadására, cseréjére hétfő-csütörtök napokon 0700
– 0830 közötti időpontban van lehetőség a munka- és
tűzvédelmi osztály tűzoltó készülék raktárában.
ՔՔ A fali tűzcsap szekrény érvényességéért, üzemképességéért az adott terület gazdája felelős, akinek – a tűzoltó
készülékekhez hasonlóan – ellenőrzési kötelezettsége
van. Az ellenőrzés során az alábbiakról kell meggyőződni
a fali tűzcsappal kapcsolatban:
• 1. nincs-e eltorlaszolva?
• 2. nyilvánvaló hiba, korrózió vagy szivárgás jelei
mutatkoznak-e?
• 3. a záró plombája sértetlen-e?
Az ellenőrzés elvégzését a Tűzvédelmi Szabályzat 15. melléklet szerinti nyilvántartási naplóban kell dokumentálni (amit
a munkahelyi tűzvédelmi szabályzathoz kell csatolni). Amennyiben az ellenőrzés hiányt állapít meg, értesíteni kell a munka- és
tűzvédelmi osztályt.
Külön felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti pontok többségének
megsértése esetén a tűzvédelmi hatóságnak mérlegelés nélküli
bírságolási kötelezettsége van.
Munka- és tűzvédelmi osztály
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július
1-től a WANO
Moszkvai Központ helyi képviselője Lakatos
Gábor, akivel új
munkaköréről
beszélgettem.
–– Milyen állomásokon keresztül jutott el pályafutásod az új munkakörödhöz?
–– 1982-ben kerültem a Paksi Atomerőműbe, az operatív üzemviteli csapathoz, ahol 10 évig villamos szolgálatvezetőként dolgoztam. Ez időszak alatt – a
napi rutinfeladatok mellett – üzemzavarok kivizsgálásával kezdtem el foglalkozni. Ez a tevékenységem vezetett át a
következő munkaterületre, a biztonsági
igazgatóságra, ahol 1992-től biztonsági
mérnökként dolgoztam. Ekkor elsődleges
feladatom az eseménykivizsgálás volt, illetve az üzemviteli személyzet tevékenységét független ellenőrzőként nyomon
követni, a felmerülő hibákat korrigálni, a
szabálykövető munkavégzést támogatni.
Mielőtt azonban rutinná vált volna ez a
tevékenység, felkértek a villamos üzemviteli osztály osztályvezető-helyettesi,
majd osztályvezetői feladatainak ellátására. Közben több, biztonsági kérdések-

Új feladatkörben

kel foglalkozó nemzetközi konferencián
voltam jelen, például Chicagóban egy átfogó nukleáris biztonsági képzésen, NAÜ
workshopot vezettem Dél-Koreában, vagy
WANO vizsgálaton vettem részt Three
Mile Islandben. Mindezek után, a megfelelő belső és külső tapasztalatok birtokában gondolkodtam el azon, hogy a közel
harminc éves atomerőműves tevékenységemet hogyan lehetne megújítani, hogyan lehetne olyan területen munkálkodni, ami számomra, a Paksi Atomerőmű és
az iparág számára egyaránt hasznos.
–– Így találtál rá a WANO által meghirdetett álláspályázatra?
–– Az első ilyen pályázatot 2010-ben
írták ki, a WANO Moszkvai Központjába
kerestek tanácsadókat. Az elbírálás sikeres volt, a szakmai kvalitásaim megfelelőnek bizonyultak, de akkor még kevésbé
jól beszéltem oroszul. Ugyanakkor jelezték felém, hogy várhatóan 2012-ben új
pályázat kerül kiírásra, és bíztattak, hogy
ismét jelentkezzem. A pályázatot végül ez
év elején kiírták, én jelentkeztem, és kiválasztottak a WANO műszaki tanácsadójának, illetve helyi képviselőjének.
–– Milyen feladataid
vannak az új munkakörben?
–– A WANO központi
Régi mondás, de ma is megállja a helyét. Akár alapképtestületei a szervezet jövő-

Gyakorlat teszi a mestert

zésről, akár felsőfokú szakképzésről legyen szó, ahhoz,
hogy sikeresen végezzenek a hallgatók egy felsőoktatási
intézményben,
kötelesek a képzési idejük egy
bizonyos részét
a
szakjuknak
megfelelő szakmai gyakorlaton
eltölteni. Ennek
célja az évek
alatt szerzett
tudás és készségek gyakorlatban való hasznosítása, egy valós munkakörnyezet megismerése, a tapasztalatszerzés. Ezért idén nyáron is új és
feltűnően fiatal arcokkal gyarapodott a műszakos járatok
utazó tábora: Így váltam én is diákból dolgozó emberré.
A paksi atomerőmű számtalan szakterületen biztosít
lehetőséget nyári gyakorlat elvégzéséhez. Intézményi
kommunikátorként a különböző külső kommunikációs
tevékenységekbe nyertem betekintést. Az Atomerőmű
működéséhez elengedhetetlen a lakossági elfogadottság, ezért a villamosenergia termelés mellett fontos feladat a lakosság folyamatos tájékoztatása. Ezt a feladatot
látja el a Tájékoztató és Látogatóközpont, valamint a
még újdonságot jelentő Atomenergetikai Múzeum is. Ez
utóbbi, a raktárcsarnokból kiállító térré avanzsált épület
már hónapok óta fogadja a látogatókat, ám a végkifejlet még várat magára: rengeteg a tennivaló ahhoz, hogy
igazán színvonalas szakmúzeumot mondhassunk magunkénak, amely a laikus emberek számára is érthető
és érdekes információkkal szolgál. Jól jött tehát a segítség, hiszen az üzemtörténeti gyűjtemény folyamatosan
bővül, előbb-utóbb megtelnek a polcok a könyvtárban,
CD-tárban és adattárban a kutató- és gyűjtőmunkának,
illetve a körültekintő dokumentálásnak köszönhetően.
Kilenc héten keresztül lehettem fogaskerék a gépezetben, és szerezhettem tapasztalatot arról, hogy milyen
összetett is egy ilyen nagyvállalat működése, miért szükséges a szabályok és előírások betartása, mennyire fontos
a csapatmunka és hogyan is lett az erőmű „Életünk része,
jövőnk energiája”.

Sütő Irén

beni szerepét – a fukushimai atomerőmű
balesete kapcsán – három területen határozták meg. Egyrészt a vizsgálatok hatékonyságának növelése, másrészt a vizsgálatok során feltárt erősségek, gyengeségek
mérhetővé és hitelessé tétele, a harmadik
pedig, hogy hatásos legyen a végrehajtás,
azaz folyamatos legyen az egyes vizsgálatok során elhatározott feladatok nyomon
követése, illetve kiemelt feladat információt adni az aktuális jó gyakorlatokról,
kérdésekről. Ehhez a munkához szükségessé vált a WANO tanácsadói létszámát
növelni, oly módon, hogy 2013-ra minden
erőműben legyen egy helyi képviselő, akinek fő feladata az erőművekben a vizsgálatok lefolytatása. Ez azt jelenti, hogy egy
évből mintegy hat hónapot külső erőművekben történő vizsgálatok végzésével,
vizsgálatokban való közreműködéssel
fogok tölteni, amikor pedig itt vagyok, a
feladatom a kapcsolattartás a helyi vezetőkkel, szakemberekkel. Hangsúlyozom,
hogy a WANO és a helyi képviselő sem
felügyeleti, vagy hatósági szerv. A WANO
egy olyan szervezet, ami az atomerőművek támogatására, segítésére jött létre.
Ezen belül mozog a helyi képviselőknek is
a tevékenységi köre, felelőssége, miszerint
a helyi képviselő segít, támogat, nyomon
követ és figyelemmel kíséri az eseményeket. Bízom benne, hogy ez a fajta gondol-

kodás mind nagyobb teret kap a Paksi
Atomerőműben is, és azt segíti elő, hogy
az erőmű az egyes feladatoknál a legjobb
megoldást válassza. Másik elképzelésem a WANO belső életével kapcsolatos
kommunikáció működtetése, közvetíteni
– akár az Atomerőmű újságon keresztül
is – a WANO regionális vagy központi
szervével kapcsolatos hasznos információkat.
–– Közel tíz éves sikeres vezetői múlt
után mi motivált erre az új feladatra?
–– Amikor értékeltem a saját tevékenységemet, azt láttam, hogy minden olyan
erkölcsi és szakmai elismerést megkaptam, amit elérhettem (Céggyűrű kitüntetés, Atomerőmű Kiváló Üzemeltetője
Díj). Azt a fajta munkát, amit az utóbbi
nyolc évben végeztem, kiteljesedni láttam. Megtörtént egy nagyarányú generációváltás, kinevelésre került egy vezetői utánpótlás csapat. Megfelelő vezetői
és szakembergárda áll rendelkezésre az
osztályon, amely ugyanolyan színvonalon el tudja látni a feladatokat, mint az én
irányításom alatt. Ugyanakkor éreztem,
illetve érzek még magamban olyan késztetést, hogy az eddig megszerzett tudásomat, tapasztalataimat tovább hasznosítsam, ezért döntöttem úgy, hogy kilépek
erre a nemzetközi színtérre.

Lászlóné Németh Ilona

Fejezetek a Munka Törvénykönyvéből
A 2012. július 1-jével hatályba lépett
új Munka Törvénykönyv rendelkezései közül a munkavégzés helyére és a
munkaközi szünetre vonatkozó szabályokat tekintjük át.

A munkavégzés helye
Az új törvény szerint a munkavállaló
munkahelyét a munkaszerződésben
kell meghatározni. Ennek hiányában
munkahelynek azt a helyet kell tekinteni, ahol a munkavállaló munkáját
szokás szerint végzi. Míg a korábbi
szabályok szerint a munkahelyet mindenképpen fel kellett tüntetni a munkaszerződésben, addig 2012. július 1-jétől
ez nem kötelező. Ha a felek a munkaszerződésben kifejezetten nem rögzítik
a munkavégzés helyét, úgy a „szokásos”
munkavégzési helyet kell munkahelynek tekinteni. A „szokásos” munkahely
meghatározása akkor okozhat gondot,
ha a munkavállaló nem egy állandó helyen dolgozik. Ilyen esetben a munka
természetéből eredően a munkavállaló
nem a munkáltató székhelyén, telephelyén, hanem azon kívül, „terepen dolgozik”, például ha postás, villanyszerelő
vagy futár. Az új szabályozás szerint a
változó munkavégzési hely fogalma
megszűnt, annak azonban nincs akadálya, hogy a munkáltató a munkahelyet
egy tágabb földrajzi egységként jelölje
meg. Például, a munkavégzés helye egy
egész város vagy megye, esetleg egy nagyobb tájegység. Ilyen esetben e területen bárhol kötelezhető munkavégzésre
a munkavállaló.

A munkahely meghatározásának jelentősége az, hogy attól eltérő helyen
a munkavállaló csak a beleegyezésével
foglalkoztatható. Ugyanakkor, átmeneti
jelleggel a munkáltató jogosult a munkavállalót a munkaszerződéstől eltérő
munkahelyen (illetve munkakörben)
foglalkoztatni. A munkaszerződéstől
eltérő foglalkoztatás csak ideiglenes
lehet, amelyet két további korlátozással is kiegészít a törvény. Egyrészt, e
változással a munkavállaló alapbére
nem csökkenhet, másrészt egyes védett
munkavállalók más helységben végzendő munkára egyoldalúan nem kötelezhetők. A törvény ide sorolja a terhes nőt
gyermeke hároméves koráig, a 16 évnél
fiatalabb gyermekét egyedül nevelő,
vagy a hozzátartozóját tartósan, személyesen gondozó munkavállalót, illetve
a legalább 50 %-osan egészségkárosodott személyt. Azonos településen belül
azonban a munkáltató e személyeket is
foglalkoztathatja a szerződéstől eltérő
munkahelyen, átmenetileg.

Munkaközi szünet
A munkaközi szünet célja, hogy a
munkaidőt megszakítva lehetőséget
biztosítson a munkavállalónak az étkezésre, dohányzásra, mosdóhasználtra,
rövid pihenésre. A munkaközi szünet minden munkanapon megilleti a
munkavállalót, ha aznap a munkaidő
mértéke meghaladja a hat órát. A szabályt akkor is alkalmazni kell, ha ezt a
mértéket a munkaidő-beosztástól eltérő rendkívüli munkaidővel együtt éri

el a munkavállaló munkaideje, illetve
akkor is, ha az adott napon csak rendkívüli munkavégzés történik (pl. a heti
pihenőnapra is munkavégzést rendel
el a munkáltató). A munkaközi szünet időtartama minimum 20 perc. Az
új Munka Törvénykönyve szerint, ha a
munkaidő mértéke a napi 9 órát meghaladja, a munkavállalónak további 25
perc szünet jár. Például, ha a munkavállaló 12 órás műszakban dolgozik, egy
20 és egy 25 perces munkaközi szünetre jogosult. A törvény a munkaközi szünet maximális mértékét is meghatározza. Eszerint sem a felek megállapodása,
sem kollektív szerződés nem írhat elő
1 óránál hosszabb munkaközi szünetet.
A törvény szerint a munkaközi szünetet a munkavégzés megszakításával
kell kiadni. A munkaközi szünet ezért
– a készenléti jellegű munkakörben
foglalkoztatott munkavállalót kivéve –
nem része a munkaidőnek, ezért díjazás sem jár erre az időre. Például, ha a
munkavállaló napi 8 órát dolgozik, úgy
legalább 8 óra 20 percet kell a munkahelyén tölteni, hiszen a 20 perces munkaközi szünet nem számít bele a munkaidőbe.
A munkaközi szünet kiadását – céljához igazodóan – nem lehet a munkaidő elejére, vagy végére időzíteni. A
munkaközi szünetet úgy kell kiadni,
hogy a munkavállaló a munkavégzést
megszakíthassa, és munkavégzési helyét elhagyhassa. Erre az időre számára
semmilyen munkavégzés nem rendelhető el.

Lászlóné Németh Ilona

16

2012. augusztus–szeptember

Generációk az atomerőműben

Régi motorosok

Kákonyi István 26 éve dolgozik az Atomerőműben, jelenleg az üvig üvfo kto tűzivíz
és hőszolgáltatás művezetői egység főgépésze. Fiai, Kákonyi Norbert, a kto külső beruházási területén gépész, és Kákonyi István Balázs, aki jelenleg az Atomix Kft.-nél
betanuló kto gépész.

Akik a kezdetektől itt dolgoznak

Kákonyi István 1958-ban
született Faddon, családjával azóta is itt élnek. Középiskolai
tanulmányait
Pécsett, a Széchényi István
Szakközépiskolában
végezte. 1980-ban autógépész technikus
képesítést szerzett. Első munkahelye Szekszárdon, a Volán 11. sz. Vállalatnál volt,
ahol energetikusként tevékenykedett. Bár
eredetileg más szakmát tanult, érdekelték
az erőmű által nyújtott kihívások, lehetőségek. 1986. május 30-án nyert felvételt
az Atomerőműbe, ahol a betanulási időszakot követően a kto hidrogénüzemében
kezdett dolgozni. 1988-ban innen került
át az erőművi hőszolgáltató és tűzivíz művezetői egységhez, ahol főgépészként az
Atomerőmű ivó- és tűzivíz ellátásának, hőszolgáltatásának, valamint a szennyvíz- és
csapadékvíz-rendszer üzemeltetésének a
szakmai irányítása lett a feladata. Ez hozzávetőlegesen 24 ezer folyóméter tűzivíz
és 18 ezer méter ivóvíz csővezetéket jelent.
Ezen kívül a lakótelepi fűtési rendszer is
hozzájuk tartozik. István hozzátette, olyan
területen dolgozik, ahol mindig megjelennek a legújabb épületgépészeti technológiák, ezért az általa irányított rendszer az
évek során már nagyon sokat változott. Folyamatosan új feladatokkal találkozik, ezért
26, itt eltöltött év után is érdekesnek tartja
munkáját. Az új technológiák megismerése
természetesen folyamatos képzéseket igényel, ezért negyedévenként szintentartó
képzéseken vesznek részt. Az elmúlt évek
egyik fontos lépése volt a tűzivíz csőhálózat acélcsöveinek műanyagra cserélése. A
2007-ben kezdődött munka során az épületek alatt vezetett, illetve a nehezen feltárható szakaszokon speciális, úgynevezett
csőbélelési technológiát alkalmaztak. Ilyenek voltak például a TLK alatti, illetve a 4.
blokk mögötti at/bt trafók tűzivíz rendszerének csővezetékei. A technológia lényege,

hogy az ilyen szakaszokat belülről kitisztítják, majd befűzik az új, rugalmas műanyag
csövet, amit ragasztóanyag segítségével,
gőzzel melegítenek rá a régi cső falára.
István idősebbik fia, Kákonyi Norbert, a Biritói I.
István Szakképző Iskolában gépésztechnikusként
végzett. Első munkahelye
egy erdészeti cégnél volt,
e cég azonban később a válság jeleit mutatta, ezért Norbertnek váltania kellett. Az
Atomerőművel először 2006-ban került
kapcsolatba. A DunaCenter Therm Kft. alkalmazottjaként 4 évig, majd az Atomix Kft.
munkavállalójaként 2 évig dolgozott három műszakban a kto-n, a külső beruházási
területen. A PA Zrt.-hez 2011 szeptemberében nyert felvételt. Gépészként jelenleg a
kto külső beruházási területéhez kapcsolódó tűzivíz és csapadékvíz kezelő rendszer, illetve a hőszolgáltatás üzemeltetése a
feladata. Kiemelte, édesapjához hasonlóan
számára is fontos, hogy ezen a szakterületen mindig adódnak új kihívások, a folyamatos képzéseknek köszönhetően pedig
negyedévenként naprakész információkkal
bővíthetik szakmai ismereteiket.
István kisebbik fia, Kákonyi
István Balázs az Atomix Kft.
állományában betanuló
kto gépész.
Ő is az Atomerőműben,
az édesapja által művelt
pályán szeretne elhelyezkedni.
A Kákonyi család szabadidejében lótenyésztéssel és versenyzéssel foglalkozik.
István életében fontos szerepet tölt be az
állatok és a természet szeretete, és ezt a
szenvedélyt sikerült gyermekeire is átörökítenie. Norbert 15 éve kezdett kettesfogatot hajtani. Azóta számos sportsikert
aratott, többek közt magyar kettesfogathajtó válogatott, hajtóderbi győztes, többszörös
megyei bajnok, többszörös régióbajnok, a magyar
bajnokságon egyéniben
és csapatban is második
helyezett, illetve világkupa ezüstérmes lett. A
legutóbbi versenyükön,
Balatonlellén is sikerült elhoznia az ezüstérmet.

illusztráció: Vincze Bálint



Kárpáti Viktor

Elkészült a Paksi Atomerőmű 2011.
évéről szóló környezetvédelmi jelentés, amely bemutatja az Atomerőmű nukleáris és hagyományos
(nem nukleáris) környezetvédelmi
tevékenységét és annak eredményét, szól a teljesítménynövelésről,
az üzemidő-hosszabbításról és a
környezetirányítási célokról.
A kiadvány elérhető az Atomerőmű
portálrendszerén, valamint a TLK
információs pultjánál.

Most induló rovatunkban a kezdetektől itt dolgozó munkatársainkat mutatjuk be,
olyan momentumokat idézve fel és téve közkinccsé a segítségükkel az atomerőmű
hőskoráról, amelyek már csak az ő emlékezetükben élnek.
Az 1. blokk üzembe helyezésének danMedveczky Gábor
dárján
voltak olyan hetek, hogy reggel
művezető
hattól, este tízig dolgoztunk. Voltak olyan
––Mikor és villamos vagy technológiai rendszeri próhogyan kerültél bák, hogy elkezdtük pénteken reggel hat
a Paksi Atom- órakor, és hétfőn délután keveredtünk
erőműbe, illetve haza. Senki sem kérdezte, hogy fáradtak
az akkor még csak zajló építkezésre?
vagyunk-e, de mi sem reklamáltunk. Na–– 1968-ban fejeztem be a szakmai ta- gyon összetartó, egységes, egyet akaró,
nulmányaimat Gyöngyösön. Először a vi- nagyjából azonos korosztály dolgozott itt.
sontai, majd a százhalombattai erőműben
A munka nehéz, sokszor a végletekig
dolgoztam üzembe helyező és karbantar- embert és családot próbáló volt, de mástó munkakörben. 1977-ben keresett meg felől mégis könnyűnek tartottuk, mert
Paksról több volt munkatársam, lenne-e mindenki ugyanazt, ugyanúgy akarta és
kedvem az épülő atomerőműben dolgoz- csinálta. Nem akadályoztuk, hanem segíni. Két hónap gondolkodás után, az év tettük egymást, ahol tudtuk.
októberében már a Paksi Atomerőmű vilMeg is lett az eredménye. 1986-ra fellamos laboratóriumának csoportvezetője épült mind a négy reaktorblokk.
voltam.
–– Hogyan alakult ezután a szakmai
–– Melyek voltak az első benyomá pályafutásod?
said?
–– Az üzembe helyezésről nem volt
–– Az első munkanapon szétnéztem nagy kihívás átállni a karbantartásra. Az
az épülő erőmű területén, s egy kicsit el- igényes műszaki tartalom megmaradt, a
szomorodtam. Az egyes turbinacsarnok munkavégzés filozófiáját azonban meg
helyén pár oszlop állt, a primer kör és a kellett alkotni, meg kellett szokni, és meg
segédépület helyén pedig egy akkora gö- kellett tanítani. Majd a karbantartás meldör volt, hogy még életemben nem láttam lett beindultak a biztonságnövelő intézkeakkorát. Nagy is volt, mély is volt. Alig dések, műszaki rekonstrukciók, műszaki
látszottak az alján az emberek a karvas- és biztonsági fejlesztések, átalakítások.
tagságú periodikus betonacél kalodák Az analóg elektronikus, majd a digitális
és acélrudak között. Szerencsére nem rendszerek bevezetése az erőmű technosok idő maradt a mélázásra: mint előző lógiájába, illetve a napi munka szintjén
munkahelyeimen, itt is jött a mélyvíz: a használt informatika pedig ismét az iskofelvonulási kazánház 6 kV-os és 0,4 kV-os lapadba ültettek.
elosztói, az iroda épület villamos rendsze–– Mi a helyzet ma? Hogyan foglalrek, a telefonközpont erősáramú rendsze- nád össze a pályádat, és mik a terveid?
rek üzembe helyezése, s a beérkező szov–– Amikor 1977-ben idekerültem, én
jet berendezések nullrevíziója. Közben voltam a legfiatalabb a villamos laboratóalaptanfolyam, szakmai, biztonságtech- riumban. Az akkori munkatársaim nagynikai, sugárvédelmi vizsgák. Az új beren- szerű emberek, nagyon szerettem velük
dezések és terveik megismerése – mind dolgozni. Ők már mindannyian nyugdíjaolyan feladat, amit nem volt elég „csak” sok. Ma én vagyok a legidősebb, és sajnos
egyre sűrűbben kérdezik tőlem, mikor
jól megcsinálni.
Nagyszerű emberek tanítottak bennün- megyek nyugdíjba. Az iparág és a Paksi
ket a tanfolyamokon, mint például: Simon Atomerőmű mindig igényt tartott a munPéter, Ajtai Aladár, Tímár Géza, Vámos kámra, és mindig meg is becsülte azt. Az
atomerőmű kiváló karbantartója, és cégGábor, Bajsz József.
A vizsgák után kéthónapos novovoro- gyűrűvel kitüntetett dolgozója vagyok.
Hogy mik a terveim a jövőt tekintve?
nyezsi betanulás következett, és aztán jött,
A jelenlegi körülményeket ismerve nehéz
aminek jönnie kellett.
–– Vagyis?
a válasz. Némileg kitérő válaszként, még–– Akkor még nem voltak kerítések, is őszintén azt szoktam mondani: amíg az
porta is csak ímmel-ámmal. Amikor elő- egészségem engedi, dolgozni szeretnék,
ször került főelosztó hálózati (120 kV) hiszen ebben nőttem fel, ehhez értek, ezt
feszültség a paksi 120 kV-os állomásra, könnyedén és jó kedvvel csinálom, és öröúgy helyeztünk üzembe heteken keresz- mömet lelem benne.
tül az alállomáson, hogy saját autónkkal,
Azt azonban megtapasztaltam, hogy
a Kondor-tó felé vezető földutat igénybe hétfőtől péntekig nagyon el tudok fáradvéve, reggel fél hatra már az alállomáson ni az erőműben, viszont egy hét szabadság
voltunk, és este hatig abba sem hagytuk a után már egy kicsit hiányzik az erőmű.
munkát. És akkor még nem nagyon fizetAz utánam következő korosztályoknak
tek túlórát.
pedig azt szeretném mondani, az életben
Később beindult a 400 kV-os alállomás egy dolog állandó, az, hogy mindig, minüzembe helyezése, folytatódott a 120 kV, den változik.
megjöttek a 120 kV-os és 400 kV-os rendszereket összekötő booster transzfor

Prancz Zoltán
mátorok.
Ezekkel párhuzamosan folyt az üzembe
helyezés a blokki erősáramú, folyamatirá- A cikk bővebb terjedelemben elérhető a portálnyítási, primer és szekunder köri techno- rendszer Kommunikáció és a Közérdekű / Mélógiai, valamint a külső technológiai rend- dia / Atomerőmű újság bővebben c. könyvtárban.
szereken is.
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Az internet veszélyei
A kártékony weboldalak száma napról-napra növekszik, ennek mértékéről
pontos statisztikai adatokkal szolgál időközönként a Google. Eszerint a Google
naponta átlagosan 9500 ártalmas weboldalt fedez fel, és ami ennél is figyelemreméltóbb, a Google webes keresője
naponta átlagosan 12-14 millió alkalommal tér vissza olyan találati eredmén�nyel, amelyben legalább egy meghackelt
(feltört) webhely található. Mindezek
mellett a cég ellenőrző eszköze naponta
300 ezer letöltést lát el biztonsági figyelmeztetéssel. A témáról szóló teljes cikk az
Információbiztonsági hírlevél augusztusi
számában olvasható, annak kiemelt híreként.
Milyen fő veszélyek fenyegetnek a
meglátogatott weboldalakon, az internetes kommunikációban?
• Az internetes vásárlás kockázatait
úgy tudjuk alapvetően csökkenteni,
ha a kedvező ár megkeresése mellett
megpróbálunk megbízható webáruházat keresni. A megbízható webáruház egyik ismérve az lehet, ha az üzlet
weboldalán minden olyan információt megtalálunk, amely arról tájékoztat bennünket, hogy kivel is kötünk
majd szerződést, illetőleg, hogy ki
felé adjuk le megrendelésünket. Kerüljük el, tekintsük gyanúsnak azokat
a weboldalakat, amelyek azonosító
adataikat nem közlik maradéktalanul.
Saját védelmünk érdekében a megrendelés folyamatát nyomtatás vagy
a weboldal mentése útján archiváljuk,
aminek segítségével a megrendelés
konkrét adatait a későbbiekben bizonyítani tudjuk. További információk
találhatók: a virushirado.hu „Szakértői
rovatok” menüpontjának a „Fogyasztóvédelem” címszava alatt.
Legegyszerűbb hagyományos módon, utánvéttel vásárolni, mert ekkor
nem szükséges bankkártyánk adatait
megadni. Amennyiben mégis bankkártyával fizetünk, kerüljük a wifi-s
kapcsolaton történő fizetést annak
lehallgathatósága miatt, és bonyolítsuk otthonról a vásárlást. Manapság
már minden banknál lehet igényelni meglévő bankkártyánk mellé ún.
webkártyát, amelynek adatait internetes vásárlásokhoz használhatjuk.
A webkártyára mindig csak az éppen
a vásárláshoz szükséges összeget tegyük, és így a tényleges bankkártyánk

adatait sem szolgáltatjuk ki adathalászoknak.
• Már sokat hallhattunk az internet
gyermekekre leselkedő veszélyeiről.
Nem szabad magára hagyni egy kisgyereket, mialatt felfedezi az internetet, a gyermekben felmerülő kérdés
azonnali megválaszolása, a személyes kapcsolat semmivel nem pótolható. Létezik már magyar fejlesztésű
ún. szűrő szoftver, a Dolphin Knight
(DK), amely a biztonsagosbongeszes.
hu oldalról letölthető. A szoftvert
többek között az NMHH, a NEMFI és
az ORFK is támogatja, a hivatalos tájékoztatás szerint tavaly több mint
36 ezer gépen futtatták. A program
kulcsszavak alapján automatikusan
blokkolja a csetelést, képet pedig
csak szülői hozzájárulással enged
feltölteni az internetre. Ezen kívül a
DK-val a szülő beállíthatja azt is, hogy
a gyerek délután, ha be is kapcsolja
a gépet, ne tudja elindítani a böngészőt vagy bármelyik más programot.
• A Symantec adatai alapján 2012 júniusában az összesített levélforgalom 66,8 százaléka volt spam, azaz
kéretlen levél. Ez óriási szám, ezért
fontos felismerni, hogy mikor kapunk spam-et. A következő esetekben mindig gyanakodjunk:
- A spam – különösen, ha külföldről érkezik, nem ismerjük a
feladóját - gyakran a megkárosítás, csalás célját szolgálja.
- Ha egy ajánlat túl szép, hogy
igaz legyen, az a legtöbbször
nem valós.
- Ha egy e-mailben érkezett ajánlat gyanús, legjobb azonnal kitörölni, és a benne szereplő linkekre soha ne kattintsuk, mert
máris vírus kerülhet a gépünkre.
Ezzel nem merítettük ki a veszélyforrásokat, legközelebb az adathalász
módszerekkel és a vírusokkal fogunk ismerkedni.
Az Információbiztonsági Szabályzat
4.1.9. fejezete foglalkozik az internethasználattal. Fontos szem előtt tartani,
hogy a vállalat az internethasználatot
munkavégzés céljából, a munkaköri feladatok hatékonyabb ellátásának érdekében biztosítja. A fejezet tartalmazza
azon internetes oldalak felsorolását is,
amelyek látogatása egyértelműen nem
köthető a munkavégzéshez.SJ

Alkalmazott matematika
A Bolyai János Matematikai Társulat (BJMT) – a győri Széchenyi István
Egyetem társszervezésében – 2012.
június 21-23. között megrendezte a
BJMT Alkalmazott Matematikai Konferenciát.
A konferencia a következő alkalmazási területekkel foglalkozott: pénzügyi
és biztosítási matematika, jármű- és
gépipar, energia, biológia, orvosi alkalmazások, gyógyszeripar, telekommunikáció és web-technológiák. A konferenciát hagyományteremtő szándékkal
rendezték meg. Célja a jelenkor olyan
társadalmi, technológiai és gazdasági

kihívásainak a bemutatása, amelyeknek egzakt megfogalmazásában és
megoldásában a matematika jelentős
szerepet játszik. Egyben egy új fórumot kívántak teremteni multidiszciplináris kapcsolatok kialakítására és új
irányokba vezető matematikai kutatások ösztönzésére.
Szakmailag támogatta a rendezvényt a Magyar Operációkutatási Társaság és a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság.

gyulai
Bővebben: http://amk2012.math.sze.
hu/kivonatok

Blackstart
Országos kooperatív szimulátoros gyakorlat
Az egyesített villamosenergia rendszerekben
ritkán (néhány tízévente) előfordulhatnak - és
az eddigi üzemzavarok igazolják, hogy elő is
fordulnak - nagy kiterjedésű és hosszú ideig tartó villamos átviteli hálózati rendszer összeomlások. Az ilyen események során, jobb esetben az
Atomerőmű szigetüzemben ellátja a saját háziüzemét villamos energiával, rosszabb esetben
kiesnek az üzemből azok a turbógépcsoportok,
amelyek a szigetüzemet képesek betáplálni. A
kiesések következtében az Atomerőmű üzemzavari biztonsági villamos energia betáplálásai
(dízelgenerátorok) haladéktalanul üzembe lépnek, és hosszútávon biztosítják a biztonsági
áramellátást. A normál háziüzemi technológiák
azonban villamos betáplálás nélkül maradnak.
A hosszú idejű külső villamos betáplálás kiesés
az Atomerőmű visszaindítását jelentősen késlelteti. Indokolt tehát az Atomerőmű számára
olyan dedikált külső nagyteljesítményű villamos energia forrásokat biztosítani, amelyek egy
rendszeromlás során képesek saját energiaforrásukról működésbe lépni (blackstart), és az országos villamos átviteli hálózat helyreállításáig
az Atomerőmű számára a villamosenergia ellátást fenntartani.
Az Atomerőmű számára rendelkezésre álló
blackstart útvonalakat a Dunamenti Erőmű, illetve a Litéri Gázturbina felől már korábban
lepróbálták. Az elvégzett próbák alapján megállapítható volt, hogy a szükséges kapcsolási
műveletek elvégzésével a külső autonóm áramforrástól a villamos betáplálás egy órán belül
biztosítható.
A villamos üzemviteli osztály kezdeményezésére június 27-én végrehajtott kooperatív tréning azt az üzemzavari szituációt célozta meg,
amikor az országos villamos átviteli hálózat
összeomlik, és a paksi generátorok is kiesnek
üzemből. Egy ilyen összetett üzemzavar kezelésére több szervezet operatív személyzetének jól
összehangolt munkájára van szükség.
Az egész folyamatot a Mavir (a magyar villamos átviteli hálózatnak és az erőműveknek
az üzemirányítója) diszpécserei vezénylik. Az ő
feladatuk megállapítani, hogy kaphatunk-e segítséget külföldről, vagy indítani kell valamelyik
blackstart erőművet. Ezt követően fel kell építenie az Atomerőmű ellátási útvonalát, és ha
ennek egy része a főelosztó hálózaton keresztül vezet, akkor együtt kell működnie az illetékes kdsz-ek (az Elmű és az E-on körzeti diszpécser szolgálatai) diszpécser szolgálataival is. A
gyakorlatot szimulált környezetben hajtották
végre. A Mavir diszpécseri tréningszimulátora
(dts) szimulálta az európai és a magyar villa-

mosenergia-rendszert, a magyar főelosztó hálózatot, illetve a blackstart erőműként szolgáló
Dunamenti Erőmű gázturbináját (15 GT). Az átviteli hálózaton szükséges kapcsolásokat a Mavir központi kezelőközpont tréningszimulátorán
(kkektsz) hajtották végre. Az Atomerőmű blokki
személyzete a blokkszimulátoron gyakorlatozott. A paksi alállomást és a blokki háziüzemet
pedig az Atomerőmű alállomási és háziüzemi szimulátora képezte le. A gyakorlat két helyszínen,
a Paksi Atomerőmű oktatási központjában és a
Mavir óbudai épületének diszpécseri tréningszimulátor termében zajlott. A különböző helyszínek között a szereplők telefonon keresztül
kommunikáltak. A négy szimulátor között nem
volt direkt adatkapcsolat, a szükséges adatcsere
„humán interfészen” keresztül az instruktorok
összehangolt munkájával valósult meg.
A szimulált esetben kiindulásként európai
méretű rendszerüzemzavar alakult ki. A paksi blokkok mind kiestek, és csak a biztonsági
funkciók ellátásához szükséges létfontosságú
fogyasztók (szivattyúk, motorok) maradtak
üzemben. Ezt követően a Mavir diszpécserek vezénylésével kezdődött meg az újraépítés folyamata. A Mavir részéről egy rendszerirányító diszpécser és egy hálózati (kapcsoló) diszpécser vett
részt a gyakorlaton, akik utasították a Dunamenti GT személyzetét a blackstartra. Mivel az átviteli út egy része a főelosztó hálózaton (Dunamenti
120 kV – Dunaújváros – Dunaföldvár) át vezetett
Paksra, az ezekhez szükséges műveleteket az
E.ON szintén a dts elé ültetett pécsi kdsz diszpécsere végezte. A gázturbina stabil működéséhez
szükséges fogyasztói körzet kialakítása pedig az
Elmű kdsz diszpécserének feladata volt. A paksi
alállomás előkészítését a külső feszültség fogadására és annak továbbítását a blokkok 6kV-os
tartalék háziüzeme felé a paksi alállomási elektrikus végezte a paksi alállomási és háziüzemi szimulátorának segítségével. A külső feszültséget a
blokkszimulátorban dolgozó blokki személyzet
fogadta és az addig dízelgenerátorról ellátott
fogyasztókat fokozatosan áttérítette a külső feszültségre.
A gyakorlat eredményes volt, mivel az üzemzavar kezdetétől számított 93. percben az utolsó
paksi háziüzemi fogyasztót is áttérítették a külső
stabil feszültségre. A szereplőkre háruló munka
mennyiségét jól jellemzi, hogy ez idő alatt a gyakorlatban részt vevő 15 szakember (diszpécserek, elektrikusok, instruktorok) között mintegy
160 kommunikáció zajlott, és több mint 150 kapcsolást kellett végrehajtaniuk.


Lakatos Gábor, Gaál Róbert
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Megtalálták az „isteni” részecskét
Az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN) tudósai augusztusban
jelentették be, hogy végre sikerült
megfigyelniük a Higgs-bozont, az „isteni” részecskét.
Immáron lassan fél évszázad is eltelt azóta, hogy Peter Higgs megjósolta a rejtélyes részecske létezését, amely attól
„isteni”, hogy ez az utolsó hiányzó darabja a részecskefizika 40 éve kidolgozott standard modelljének. A Higgs-bozon léte szolgáltatná a legegyszerűbb

A második
tűzgyújtás
Az év utolsó hónapjában ünnepeljük
az atomerőmű 1. blokkjának harminc
évvel ezelőtti indítását. Az évfordulók
emlékeink sarokkövei, és jó felidézni a
fontos állomásokat.
Hét évtizeddel ezelőtt indult el a világ első atomreaktora. Az eseménynek
könyvtárnyi az irodalma, ám én a Marx
György professzor által készített anyagot
használtam.
„Az Uránium Bizottság első ülésén Teller tolmácsolta Fermi javaslatát:
atommáglyát kell összerakni uránrúd
fűtőelemekből, amelyeket lassítás céljára grafittömbökbe ágyaznak. Ha a grafit
elég tiszta (nincs benne neutronfogyasztó szennyezés), és a máglya elég nagy (a
felületen nem szökik meg a neutronok
jelentős része), a láncreakció kifejlődhet,
a sokszorozás tényezője neutrongenerációnként 1 fölé nőhet. A hitetlenkedő
tábornokok végül is megszavazták a fizikusok által kért párezer dollárt, hiszen
az olyan kis összeg volt. Csak a többségben lévő magyar fizikusokat kellett néha
rendreutasítani, hogy ne beszéljenek
annyit magyarul.
A pénz a szennyezésmentes tiszta
grafit beszerzésére kellett. Az első feladat annak kipróbálása volt, hogy uránrudakból és tiszta grafittömbökből Fermi
és Szilárd elképzelése szerint építhető-e
olyan atommáglya, amelyben kifejlődhet a neutron-láncreakció. A kísérletek
1941 júliusában kezdődtek. A feladat
elvégzésére Chicagóban 1942 elején
létrehozták Arthur Compton vezetésével a Metallurgiai Laboratórium fedőnevű intézetet, ahol az uránt „ötvözet”
fedőnéven emlegették. 1942 folyamán
Fermi fokozatosan mind több uránrudat
és grafittömböt rakatott össze a Chicagoi Egyetem sportpálya nyugati tribünje alatt lévő teremben. Mérték, hogy a
mesterséges neutronforrásból származó
neutronok száma hogyan alakul tovább.
Végre 1942. december 2-án 11 óra 35
perckor a neutronok száma növekedni
kezdett. Ötven esztendővel ezelőtt megvalósult a második tűzgyújtás: az első önfenntartó láncreakció 1,0006 sokszorozási tényezővel. Egy automata nyomban
neutronelnyelő rudat ejtett a reaktorba,
a láncreakció megszakadt. Fermi javaslatára a résztvevők ebédelni mentek. Ebéd
után 2 óra 20-tól 2 óra 53-ig működött a
világ első atomreaktora.” (Marx György:
Ötven éve történt, PA Rt. Nyomdaüzem,
1992.)
Beri

magyarázatot arra, hogy a korai világegyetemben miként sérült a gyenge
kölcsönhatás szimmetriája, és miként
nyertek tömeget a részecskék.
Elméletileg ugyanis bárhogy próbálták a fizikusok előcsalogatni, az „isteniű” részecske minden rá utaló jel és
mérés ellenére sem akart
megmutatkozni – pedig
még a magyarok is a nyomába eredtek. Az amerikaiak minden korábbinál
meggyőzőbb
bizonyítékokat tártak a nyilvánosság elé, a részecskegyorsítók versenyét az
európai nagy hadronütköztető nyerte.
Az ATLAS- és a CMSkísérletek összesített adatai alapján
ugyanis szinte biztos, hogy új részecskét találtak, tulajdonságai alapján pedig
valószínűsíthető, hogy a Higgs-bozont.
A bizonytalanság egyik forrása az,
hogy részecskefizikáról van szó, vagyis a megfigyelések nem olyan egyszerűek, mint mondjuk a mechanikában.
Minden kísérletnek van egy szigmával
jelölt bizonytalansága – a nemzetközi
megegyezés szerint akkor számít valami megfigyeltnek, ha a szigma értéke
eléri az 5-öt. A most megfigyelt, 125,3 ±
0,6 GeV tömegű részecske szigmája 4,9,
vagyis nem éri el az álomhatárt, viszont
az ATLAS- és a CMS-kísérletek adatai

összhangban vannak egymással és az
amerikai Fermilab következtetéseivel is.
A bizonytalanság másik forrása pedig, hogy csupán előzetes eredményekről van szó – a nagy hadronütköztetőnek az idei év végéig van ideje további
kísérleteket és megfigyeléseket elvégezni, míg a részecskefizikusok előtt álló legnagyobb
feladat, hogy egyesítsék
az ATLAS- és a CMS-kísérletek adatait.
A Higgs-bozon felfedezése volt a nagy
hadronütköztető kísérleteinek egyik fő tudományos célja. A részecske
létezése elengedhetetlen
a többi részecske tömegének magyarázatához és az úgynevezett
standard modell igazolásához.
A standard modell a gravitáció kivételével az alapvető részecskék kölcsönhatásait vizsgálja: az elektromágneses,
a gyenge és erős kölcsönhatást. Ez a
modell 12-féle elemi fermiont – anyagi
részecskét – és 12-féle bozont – közvetítő részecskét – (és ezek antirészecskéit) tartalmaz. Lényeges összetevője
a Higgs-mechanizmus – amely létrehozza a részecskék tömegét –, illetve a
Higgs-bozon.
Éppen ezért a Higgs-bozon a kísérleti fizika Szent Grálja, általa írhatjuk le a
látható világot.
Wollner Pál

Forrás: Origo.hu

KENTON-HAGYATÉK
„Jéghideg tudomány”
Az Atomenergetikai Múzeum Kenton-hagyatékát
bemutató
sorozatunk
most vizsgált kötetében az
igen alacsony hőmérsékletekhez köthető tudományos kutatásokról, de még
inkább azok mindennapi
alkalmazásáról esik szó. A
„Cryogenics – the uncommon cold” című könyvet
1967-ben adta ki az amerikai Atomic Energy Commission.
Az egyik Los Alamos-i szakember által jegyzett könyv címe egy szójáték.
Angol nyelvterületen a „cold” szó jelent hideget is, de megfázást is. Konkrétan a „common
cold” egy fix kifejezés: annyit tesz, közönséges megfázás. Az „uncommon” pedig a nem
szokványosat, a megszokottól eltérőt jelenti.
Így tehát a szóazonosságra alapozva nemszokványos hidegre utal a magyarul már korántsem olyan vicces cím. Mindazonáltal azt
sejteti, hogy igen alacsony hőmérsékletekről
lesz szó.
A kriogénia még manapság is kicsit rejtélyes, ugyanakkor nagyon érdekes területnek
számít, a hatvanas években pedig különösen
az volt. Elméletből is segít felkészülni a „Cryogenics”. Az alapoktól kezdünk, azaz megtudjuk: az anyag hőmérsékletének növeléséhez
energia hozzáadása szükséges, a hőmérséklet csökkentéséhez pedig energia elvonása.
Hacsak nem áll rendelkezésre hidegtároló

(amelyet például nagy mennyiségű jég vagy hó biztosíthat),
akkor a hűtés általában nehezebb és komplexebb gépparkot
igényel, mint a melegítés.. Az
energiát úgy vonhatjuk el, hogy
engedjük egy objektumnak a
munkavégzést (pl. egy gáznak,
hogy táguljon) vagy halmazállapot-váltást idézünk elő (pl.
ha hagyjuk, hogy egy folyadék
elpárologjon).
A párologtatásnál azonban jóval bonyolultabb folyamatokról tájékozódhatunk a
könyvből. Láthatunk „szuperszigetelésről” is
képet, melynek lényege a kriogén folyadékok
hoszzú távú tárolása a világűrben. Ugyancsak
bemutatják a folyékony hidrogént szállító tartálykocsit, a romlandó ételeket szállító és azokat folyékony nitrogénes rendszerrel hűtő teherautót, és persze az Atlas-Centaur rakétát is,
amely Cape Kennedy-ről történő fellövésekor
több tízezer fontnyi folyékony hidrogén és folyékony oxigén üzemanyaggal volt megrakva.
Meg kell említeni, hogy már a könyv borítóján is egy reaktor tesztje látható, nevezetesen a Kiwi reaktoré. A Kiwi reaktort arra
tervezték, hogy rakéták hajtóanyagát melegítse fel. Ugyancsak nukleáris vonatkozású
információ, hogy a hatvanas években több
országban is alacsony hőmérsékleten történő
desztillálással hozták létre a nehézvizes reaktorokban használt nehézvizet.

Simon Zoltán

Kishírek
a nagyvilágból
KIOSZTOTTÁK A POWER-DÍJAKAT
A Power magazin kiosztotta éves díjait a
legjobb erőműveknek. Magát a Power magazint egyébként 130 éve alapították, és
az áramtermeléssel foglalkozó médiában
azóta is fontos szerepet tölt be. De lássuk
a győzteseket! Az „Év Erőműve” cím büszke birtokosa 2012-ben az AES Gener cég
Angamos erőműve lett. A két 260 MW-os
széntüzelésű blokk az energiahiánnyal küzdő észak-chilei régiót látja el elektromossággal. Több újdonsága mellett az egyik az,
hogy Dél-Amerikában az első olyan erőmű,
amely tengervízzel működő hűtőtoronnyal
üzemel. A „Marmaduke” díj az innovatív
megoldásokat ismeri el: ezúttal a Combined
Solar Technologies cég hibrid erőműve győzött. A CST a Musco Family Olive Co.-nál
egy olyan víztisztító rendszert tervezett,
helyezett üzembe, és üzemeltet azóta is,
mely olívabogyók magjait használja üzemanyagnak. A szennyvíz tisztításán kívül még
az üzem energiaellátását is a rendszer biztosítja.
(Forrás: Power)

ELSŐ OSZTÁLYÚ NUKLEÁRIS
KAMPÁNYFILM
Profi kampányfilmmel támogatja meg az
amerikai nukleáris ipart a washingtoni Heritage Alapítvány. Mini-interjúik során az
utca embereit ugyanúgy megszólaltatják,
mint a helyi iskola tanárait. Az emberek az
atomerőművek mellett foglalnak állást, és
elmondják: a tőszomszédságukban működő
erőművek olcsón, biztonságosan, környezetbarát módon állítják elő a villamos energiát, miközben munkahelyeket teremtenek,
növelik az adóbevételt, és természetesen
csökkentik az energiahiányt. A kampányfilm láthatóan hozzáértő stábbal dolgozott:
érintették a nukleáris energetika összes,
a közvéleményt foglalkoztató aspektusát,
ugyanakkor nagy hangsúlyt fektettek a minőségi képi megjelenésre is. A rendező több
helyen színvonalas dokumentumfilmeket
idéző megoldásokat alkalmaz, másutt a
modern videoklipek képi világát vélhetjük
felfedezni a kampányfilmben.
(Forrás: Heritage Foundation)

NEM LETT NAGY BAJ A TENGERALATTJÁRÓS TŰZBEN
Casey James Fury névre hallgat az a 24
éves amerikai civil, aki nem akart munkába menni az egyik nap, és ezért felgyújtotta a munkahelyét. A munkahely ebben az
esetben azonban a karbantartás alatt álló
U.S.S. Miami atomtengeralattjáró volt. Fury
természetesen nem reaktorfizikus, hanem
festő és homokfúvó. Az anyagi kár jelentős
(becslések szerint 400 millió dollár), emellett 7 tűzoltó szenvedett könnyebb sérüléseket az oltás során. Fury-re életfogytiglan
vár, amennyiben elítélik. Öröm az ürömben, hogy a tengeralattjáró reaktorát több
mint két hónappal az esemény előtt már
leállították – a cikk szerint a reaktor egyébként végig „biztonságos és stabil” állapotban volt.
(Forrás: Aviation Week/Reuters)
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Lecserélték a biztonsági csapatot a behatolás után
Az Egyesült
Államok
Energiaügyi
MinisztériOne Nuclear Place
uma (DOE)
bejelentette, hogy eltávolították az egyik
nukleáris telephelyről az őrséget és annak
felügyelőit egy incidenst követően. Három
békeaktivista (köztük egy 82 éves apáca)
megrongálta annak a kiemelt fontosságú
telephelynek a kerítését, ahol az Államok
fegyverminőségűre dúsított uránkészleteit tárolják. A lecserélt személyzet a WSI
Oak Ridge cégnél dolgozott, ami a G4S
nemzetközi világcég egyik alvállalkozója.
Egy szövetségi hivatalnokot is „átmenetileg felfüggesztettek” az Y-12 nevet viselő
telephelyen. Itt dolgozza fel és tárolja az
amerikai kormány az uránt, a létesítményt egy vezető hivatalnok korábban az
“urán Fort Knoxának” titulálta. Joshua
McCohana, a Nemzeti Nukleáris Biztonsági Szolgálat (NNSA) szóvivője számolt

1np

be a sajtónak az incidensről, ami július
27-28. éjszakáján történt (az NNSA felelős
az atomfegyverek fejlesztéséért és gyártásáért). Azt nyilatkozta, hogy az őrség
viselkedése nem összeegyeztethető azzal
az elvárt profizmussal és tapasztalattal,
amit egy ilyen védelmi cégtől megkövetelnek. A szolgálat lépéseket tett a hanyag
személyzet eltávolítására és a saját vállalkozási területéről származó céggel fogja
biztosítani az őrzést.
Az NNSA és a DOE minden aspektusból meg fogja vizsgálni a biztonság helyzetét, és az eseményből levonható összes
tanulságot alkalmazni fogja a hozzájuk
tartozó létesítményekben. A már említett
korú Megan Rice nővér, a 63 éves Michael
Walli és az 57 éves Greg Boerje-Obed számos kerítést vágott szét, míg elérte annak
az épületnek a falát, amelyen a „Magasan
dúsított uránt tároló létesítmény” felirat található. Ebben van felhalmozva az
Egyesült Államok bombagyártási szintre

dúsított uránkészletének nagyobb része.
A behatolók végül 12 őrrel találták szembe magukat, de addig nagyon cselesen
járkáltak ki és be. Először csak egy jött,
majd kiment értesíteni a következőt, és
így tovább lépcsőzetesen. Az aktivisták
transzparenseket tartottak, rendőrségi helyszínelő szalaggal bekerítették az
épületet, és szlogeneket pingáltak a külső falra. A résztvevőket letartóztatták, és
az alábbi szövetségi váddal kell szembenézniük: szándékos és rosszakaratú tevékenység, vagy azok kísérlete állami tulajdon lerombolására. Rice nővért és Wallit
óvadék ellenében szabadon bocsájtották.
Boertje-Obed őrizetben maradt, mert
nem kívánt élni az óvadék intézményével.
Peter Stockton, a Kongresszus korábbi
biztonsági tanácsadója arról számolt be,
hogy évekkel ezelőtt már vizsgálták, hogy
az őrség által ellenőrizhető területeket jól
jelölték-e ki. Az épületet 2001 szeptembere után tervezték és építették, s olyan kü-

lönleges tulajdonságokkal látták el, hogy
ellenálljon egy esetleges katonai támadásnak. A behatolás után minden tevékenységet felfüggesztettek az Y-12 telephelyen.
A hanyag személyzet eltávolításától függetlenül négy új őrjárati csapatot állítottak fel a meglévő három mellé. A minisztérium egy nyugállományú tábornokot,
Rodney Johnsont bízta meg azzal, vezesse
azokat az erőfeszítéséket, amelyekkel javítható a biztonsági kultúra az Y-12 létesítményben. A tábornok korábban olyan
telepen dolgozott, ahol atombombákat
szereltek össze. Egy hivatalos személy azt
közölte, hogy a nukleáris anyag nem volt
komoly veszélyben az incidens során, és a
tárolóépület továbbra is hihetetlenül biztonságos létesítménynek számít.
Forrás: 1NuclearPlace, 2012. augusztus
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NEI SmartBrief
A Dominion figyeli a belgiumi
eseményeket

world nuclear news
Nagy atomjégtörő épül
A Balti Hajógyár nyerte meg azt a pályázatot, ami lehetővé teszi a cégnek Oroszország első LK-60 típusú
atomjégtörőjének megépítését. A maga nemében majd a legnagyobbnak számító hajót várhatóan 2017 végéig szállítják le a RoszAtomFlotnak. A cég júliusban nyitott tenderen várta a lehetséges építők jelentkezését.
A jelentések szerint a Balti Hajógyár volt az egyetlen cég, amelyik ajánlatot nyújtott be. A Barents Observer
adataira támaszkodva elmondható, hogy a 37 milliárd rubeles szerződést szeptemberben fogják aláírni, és az
építést még ez év végén megkezdik. A hajógerinc és a fontosabb felépítmények 2015 novemberében kerülnek vízre. A külső végszerelés és a nyíltvízi próbák 2017 augusztusáig lezajlanak, a jégtöréses próbaút 2017
novemberében kezdődhet, majd decemberben a murmanszki kikötőbe szállítják a kész egységet.
A még név nélküli hajó hossza 173 méter, szélessége 34 méter lesz. Ez 14, illetve 4 méterrel több, mint
az eddig legnagyobbnak számító „A győzelem 50 éve” nevű jégtörő hasonló méretei. A vízkiszorítást 33.540
tonnában adták meg, a merülési magasság 8,5 és 10,5 méter között várható. Hetvenöt fős személyzettel indul útra, 2,8 m maximális jégvastagságig lesz bevethető 1,5 és 2 csomó közötti sebesség mellett. Két darab,
RITM-200 típusú, nyomottvizes reaktort kap a jégtörő, ezek adják a három tengely hajtásához szükséges
teljesítményt. A reaktorok tervei az OKBM Afrikantov cégtől származnak, 60 MW villamos teljesítményt szolgáltatnak a propellereket forgató villanymotoroknak. Ezek a tervezési jellegzetességek egyébként felbukkanhatnak majd az úszó atomerőműveknél is.
A reaktorokban lévő üzemanyag dúsítása 20% alatt marad, hétévente kell cserélni a 40 évnél hosszabbra tervezett üzemidő során. A RoszAtomFlot úgy tekint a modellre, mint univerzális egységre, hiszen nyílt
tengeren, jeges körülmények között és folyókon is használható lesz a hajó. A fő felhasználási terület az Északi-sark nyugati régiója, de megfordulhat a Jenyiszej folyó sekélyebb vizein is, a nyári-őszi időszakban az Északi-sark keleti oldalán teljesít majd szolgálatot.

Kanadai-kínai együttműködés
A Candu Energy és három kínai állami nukleáris cég megállapodást írt alá arról, hogy kiterjesztik együttműködésüket a Kínában bőségesen rendelkezésre álló tórium és a visszanyert urán Candu reaktorokban történő felhasználása terén. A Kínai Nemzeti Nukleáris Társaság jelenleg üzemelő Candu reaktoraiból származó
kiégett üzemanyagot kívánják visszaforgatni a Zhejiang tartományban lévő Qinshan atomerőmű hasonló
típusú blokkjai számára. Az együttműködés két évig tart, a kapott eredményeket fel kívánják használni a Továbbfejlesztett Üzemanyagú Candu Reaktor (AFCR) tervezése során. A kanadai cég szerint az új reaktortípus
további evolúciója lesz a sikeres Candu 6 és a G3 Candu 6 szériáknak. Ebben kívánják optimális körülmények
között megvalósítani a visszanyert urán és a tórium felhasználását. A 2008 óta tartó közös munka eredményeként 2010 márciusában már raktak is be kiégett üzemanyagból visszanyert uránnal töltött fűtőelemeket
a Qinshan-III. projekt 1. reaktorába, és egyéves próbaüzemet kezdtek azokkal. A Candu szerint az eredmények igazolták az üzemanyag megbízhatóságát. A közel természetes dúsítású töltetet reciklált üzemanyagból és szegényített uránból állították elő.
Forrás: World Nuclear News, 2012. augusztus
Varga József

A Dominion cég Virginia államban lévő erőműveiben található négy
reaktortartályt is ugyanaz a cég gyártotta, amelyik a most – a reaktortartály esetleges repedései miatt – leállított belga erőmű főberendezését szállította. A Dominion figyelemmel kíséri a belgiumi fejleményeket, de az amerikai hatóságtól (NRC) még semmilyen információt
nem kapott az üggyel kapcsolatban – nyilatkozta Richard Zuercher, a
vállalat szóvivője. Az NRC a következő hetekben anyagvizsgálatban
jártas szakértőt küld Belgiumba – közölte Scott Burnell szóvivő. Még
korai arról nyilatkozni, hogy a hatóság további intézkedéseket ír-e elő
az amerikai üzemeltetőnek az európai esemény kapcsán.
A Belga Szövetségi Nukleáris Hatóság nyilatkozatában az áll, hogy
az Electrabel cég Doel-3 blokkjának reaktoránál – a szokásos kötelező
vizsgálatok során – repedésekre bukkantak. A blokkot leállították, és
a hatóság szerint legalább augusztus végéig így is tartják. A reaktortartályt gyártó holland Rotterdam Dry Dock cég már nincs benne ebben az üzletágban, de kb. további húsz tartályt gyártott Németország,
Hollandia, Spanyolország, Svédország, Svájc és az Amerikai Egyesült
Államok atomerőművei számára. A Doel-3 blokkon felfedezett repedéstípus a gyártási körülményekkel kapcsolható össze, nincs kapcsolatban az öregedéssel – jelentette ki belga hatóság. A többi belga
reaktort is ellenőrizni fogják a közeljövőben. Az eseményt előzetesen
INES-1 fokozatúnak minősítették – tette hozzá a hatóság képviselője,
de az a további információk fényében változhat.
A Dominion évtizedek óta összetett és intenzív, a hatósági előírásokkal összhangban lévő vizsgálatokat folytat, de még semmilyen repedés nyomaira nem bukkantak. A North Anna 1. és 2. blokkjának,
valamint a Surry atomerőmű 1. és 2. blokkjának tartályát is a holland
cég gyártotta – nyilatkozta Richard Zuercher. A svéd Ringhals-2 blokkot szeptemberben, a tervezett nagyjavítás során fogják ellenőrizni.
A svéd hatóság is kiemelt figyelmet szentel majd a belgiumi fejleményeknek. Mind az üzemeltető, mind a svéd hatóság leszögezte, hogy
az eddigi üzemeltetés során semmilyen repedést nem tálaltak a reaktortartályon. A Német Környezetvédelmi Minisztérium szóvivője,
Ingo Strube azt közölte, hogy az üzemelő blokkok reaktorainak egyike sem veszélyeztetett a Belgiumban fellelt rendellenesség miatt. Azt
is meg fogják vizsgálni, hogy a fukushimai események miatt tavaly
leállított nyolc reaktornál fennállhat-e ez a jelenség.
Forrás: NEISmartBrief, 2012. augusztus
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Noha az idei nyár már elmúlt, a vakáció minden évben fontos
kérdést vet fel a szülők felé: Vajon hol és hogyan töltsék hasznosan és tartalmasan szünidejüket gyermekeink. Szerencsére városunkban számos táborozási lehetőség és szabadidős
program közül lehetett választani, kézbe véve például a paksi önkormányzat által kiadott „Táborozási kalauz 2012” kiadványt.
Idén először a Deák Ferenc Általános Iskola „Honismereti” táborába látogattam, ahol Katz Margit táborvezetővel beszélgettem
Paks környékének számos pontjára tervezett foglalkozásokról, játékos feladatokról.
–– Hogyan született meg
a tábor?
–– Az iskola igazgatónőjének ötlete alapján kaptam
azt a megtisztelő feladatot,
hogy részben hiánypótló jelleggel, összeállítsam a tábor
heti programját. A felkérésnek
örömmel tettem eleget, hiszen pedagógusként rendkívül fontosnak tarom, hogy a Pakson és környékén tanuló kisiskolások megismerjék szűkebb régiójuk történelmét, és bepillantást
nyerjenek építészetének, népművészetének múltjába.
–– Hogyan készült el a tábor szakmai és szabadidős programja?
–– A programok összeállításakor nagy segítségemre volt a
pár éve általam írt Honismereti munkafüzet, hiszen ennek elkészítését hosszú kutatómunka előzte meg. Erre építettem, amikor
törekedtem úgy összeállítani egy-egy nap foglalkozásait, hogy játékos keretek között a diákok honismerete bővüljön. Ugyanakkor
legalább annyira fontos, hogy a sok mozgás és kirándulás is helyet kapjon a programok között.
–– Miben nyújt egyedit ez a tábor?
–– Úgy gondolom, hogy a hét elején kis csoportokban zajló intenzív gyűjtőmunka, forrásanyagok múzeumi, könyvtári és
internetes felkutatása a gyermekek számos képességét fejleszti.

Hogyan telt gyermekeink
szünideje?
Megtanítja őket a csapatmunkára, a lényeglátásra, és a közösen
elért eredmények okozta örömöket is átélhetik. Néhányan a régi
épületek, mások az itt élt vagy itt élő híres emberek bemutatását
választották témájuknak. Említhetném még a Dunához köthető
témákat, úgymint a hajózást, halászatot, a malomipart. A foglalkozásokon eddig népi hangszerekkel és kézműves tárgyakkal ismerkedhettek, valamint maguk is elkészíthettek egy-egy
darabot. Kirándulás során ismerkedünk a vízi
közlekedéssel, látogatást teszünk még a környék néhány múzeumában is.
Péntek délutánra pedig
majd elkészülnek az adott témákban azok a tablók és kisfilmek, amelyek reményeim
szerint az iskola honlapjára is felkerülnek, közkinccsé téve a hét szorgos csapatmunkájának
eredményeit.

edző- és sporttársaimmal, barátaimmal együtt immáron 5. éve
rendezzük meg a nyári tenisztábort.
–– Hogyan zajlik a tábor élete?
–– Kollégáimmal felmérve a táborba érkező új diákok előképzettségét, tenisz ismeretét, célirányosan abban a csoportban
tudjuk foglalkoztatni őket, ahol a leghatékonyabban alakítható
ki, illetve fejleszthető a tudásszintjük, a kezdő csoporttól a versenyszintig bezárólag. A táborba jelentkezők közül a kezdőknek
a tenisz alapjait oktatom, ami által próbálom megszerettetni ezt
a játékot. A haladó teniszező táborozóknak pedig különböző házi
versenyeket szervezünk.
–– Miért vált ennyire népszerűvé a tenisz tábor?
–– A szakosztályunk számára fontos a tábor, mert így tudjuk
megismertetni, megszerettetni ezt a sportot a fiatalokkal, amit
akár további teniszoktatás keretében az egész évben űzhetnek.
Amellett, hogy a sportolás révén egy egészségesebb nemzedék

***
Egy kellemes nyár délutáni napon, a fák hűs árnyékát élvezve Barta Attila táborvezetővel beszélgetek az PSE teniszpálya mellett.
–– Mit tudhatunk rólad, és hogyan működtél közre a tábor
létrehozásában?
–– A jelenlegi szakosztályelnök felkérésére immár több mint
8 éve vezetőedzőként tevékenykedem, de a sportágat 26 évvel
ezelőtt ismertem meg. OB II. osztályban csapatkapitány-játékos
vagyok, mellette pedig a szenior bajnokságban versenyzem, ahol
idén eddig 3 egyéni győzelemnek örülhetek. A sportágban eltöltött sok év szakmai tapasztalatát is kamatoztatni kívántam, így

nőhet fel, a nagy számok törvénye alapján sok gyerek közül kerülhetnek ki igazi tehetségek. Itt említeném meg Kenyeres Ádám 15
éves igazolt játékosunkat, aki két év alatt komoly sikereket ért el,
kora ellenére jövőre már a felnőttek között versenyezhet. Szóval
a közös kitartó munkánk mellett a remek tábori hangulat, a sok
mozgás lehetősége és az ideális feltételek a teniszezéshez – akár
a téli hónapokban is – hozták meg ezt a szép eredményt.
BR

Megújult
az Egészségközpont

Utánpótlás-nevelés

A részvénytársaság által 2006-ban létrehozott Egészségközpont
működtetésének célja, a munkavállalók és családtagjaik, valamint
a cég nyugdíjasai számára olyan támogató környezet biztosítása,
amely hozzájárul az életminőség fejlesztéséhez, tájékoztatást nyújt
a betegségek megelőzésének módjáról, útmutatást ad a helyes életmód kialakításához és fenntartásához.
Az Egészségközpont, programjain keresztül a megelőzés fontosságát
hangsúlyozza, megvalósítva azt a célkitűzést, hogy az atomerőmű alkalmazottjai – egészségük megőrzése érdekében – olyan hasznos ismeretekkel, mozgásformákkal gazdagodjanak, amiket hosszútávon is be tudnak építeni mindennapjaikba.
A folyamatosan bővülő programkínálatnak helyt adó ESZI főiskolai
épület első emeleti helyiségei a nyár folyamán jelentős felújításon mentek keresztül. A felújítás nagyon időszerű volt, mivel egyrészt a helyiségek a programok során fokozott igénybevételnek voltak kitéve, másrészt
időközben felmerültek olyan igények, amelyek a nyári renoválás keretében megvalósíthatóvá váltak. A mozgásos programok színtere, a fittness
terem, új köntöst kapott; a rendelkezésre álló egyik falfelületet tükörborítással látták el. A jövőben új mozgásforma, a TRX funkcionális edzés
szervezésére is lehetőség lesz, mivel az ehhez szükséges technikai eszközök felszerelésre kerültek. A fittness terem a mozgásos programokon túl
az elmúlt két évben otthont ad az Egészségkuckó gyermektábornak is.
A táboroztatás során a gyermekek az ebéd mellett tízórait és uzsonnát is
kapnak, illetve azt közösen készítik el. Ez indokolttá tette egy kézmosó
és egy mosogató medence beépítését. A vizesblokk további bővítésére
is sor került, egy ivóvízkészítő automata várja a vendégeket, szénsavas,
szénsavmentes ivóvizek, valamint forró víz kínálattal.
Régi problémát sikerült megoldani azzal, hogy a mozgásos programokhoz használt eszközök tároló helyére polcrendszer került, ezáltal
minden technikai eszköznek biztosított a megfelelő tárolása.
Az új környezetben, a kor igényeinek megfelelő technikai felszereltséggel rendelkező Egészségközpont, 2012. szeptember első hetétől – a
korábbi, hagyományos programok mellett – új programokkal is várja az
egészségük érdekében mozogni, tenni vágyó érdeklődőket.
LILI

Az évtizedekre visszanyúló kezdeményezés 2012. évi folytatása zajlott le a nyáron az ASE Vitorlás
Klub szervezésében az Atomerőmű Fadd–Dombori pihenőtelepén és a Balatonfüredi Koloska
kikötőben.
A 3×1 hetes edzőtáborokban 55 fiatal ismerkedett a sportág rejtelmeivel, illetve bővítette az
addigi vitorlás elméleti és gyakorlati tudását. A három csoport vezető edzői Stadler Csaba, Boromisza Tamás és Nagy Jenő voltak. Az ő és segítőik irányításával zajlott le az évek óta szervezetten,
jól működő táborozás
a fiataljaink számára.
A három táborban
különböző korcsoportok vettek részt.
Domboriban a legfiatalabbak, az Optimist és Sikló típusú
hajóval ismerkedtek.
Balatonfüreden
a
10–16 és a 14–19 éves
korosztály a Kalóz típusú vitorlás csónakkal tanulta a sportág
alapvető elméleti és
gyakorlati ismereteit.
A vitorlázás ismeretei
mellett a sportág és a Balaton veszélyeire is felhívták a fiatalok figyelmét. Nagy segítséget nyújtott
a vízirendőrség századosa, Dominek Jácint, aki előadásaival hívta fel a figyelmet a vízi élet veszélyeire és szabályaira. Természetesen a vitorlázás mellett (szélcsendes időben) egyéb szabadidős
tevékenységgel kötötték le az edzők és segítőik a fiatalok energiáit.
Az idei évben egy új továbbképzési formát vezettünk be az idősebb korosztály részére. Az egy
hét edzőtábor után háromnapos nagyhajós túrán vettek részt a fiatalok. Remek időben – talán
kicsit meleg is volt –, de kellemes szélben teljesítették a Balatonfüred–Balatonlelle–Badacsony–
Balatonföldvár–Siófok–Balatonfüred távot. A túra során ismerkedtek a tó fontosabb kikötőivel,
időjárási és szélviszonyokkal, és egy ilyen hajó vezetéstechnikájával.
A táborok végén a fiatalok a már hagyományos szlogennel búcsúztak az új és régi barátoktól,
edzőktől, segítőktől: Jövőre veletek ugyanitt. Mi pedig ígérjük, hogy várunk benneteket.

Nagy Jenő
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Munkatársaink szabadidőben
Hatvanhárom
Nem kerek, nem prímszám, de az ideit is beleszámítva ennyi alkalommal rendeztek már
Villamosenergia-ipari Országos Természetbarát Találkozót. Ha már a számoknál tartunk, a
45. VOTT-on voltam először, Hódmezővásárhelyen. A történeti hűség kedvéért megemlítem, hogy Szentendrén még nem volt VOTT.
Idén is csak részben. Az idei szentendrei VOTT
békásmegyeri központú volt.
A városi és a terepi versenyek Szentendrén, illetve a közeli Lajos-forrásnál zajlottak.
A terepen sikerült kellően nehéz, év közben
nem, vagy ritkán versenyzők számára is teljesíthető, sikerélményt jelentő pályát kitalálniuk a versenyrendezőknek. A pálya szép
erdőben haladt, nem nélkülözte a kilátásokat
sem, eső nem esett. És utóbb kiderült, hogy
jól is szerepeltünk.

A városban versenyzők szintén élvezték a
nem átlagos látnivaló-kínálatban bővelkedő
városi pályát. És utóbb kiderült, hogy ők is jól
szerepeltek.
Szóval a pénteki versenynapról hoztunk
egy tájfutás női bronzot (N35 kategóriá-

ban Sztanóné Körösztös Lívia), tájfutás férfi
ezüstöt (F35-ben Jakab Albert), ifj. Weisz Pál
pedig F21-ben negyedik lett. Az egyéni szenior kategóriában egy harmadik helyezésnek
örülhettünk (Adorján József).
A szombatról pedig röviden a következőket. Négy összetett csapatunk volt: egy női,
egy szenior, egy családi és egy általános. A
női kategóriát megnyertük (Jakab Éva, Sztanóné Körösztös Lívia, Griezer Katalin, Kiss
Marianna, Török Erzsébet, Dorn Mária). A családit is (ifj. Weisz Pál, Péter Imre, Kókai Péter,
Sztanó László, Weiszné Kiss Éva, Weisz Pál). A
szenior csapat (Nagy István, Adorján József,
Adorján Antal, Wollner Pál, Péter Imréné, Pék
Istvánné) a kategóriájában ötödik lett. A családi csapat teljesítménye a teljes összetett
versenyben, 65 csapatból a második helyre is
jó volt, a női
csapat pedig
hatodik lett.
Arra külön
büszkék vagyunk, hogy
a női csapat
terepen 68
csapatból
ötödik lett.
Az extra
k ánikuláról
a szervezők
nem tehettek. A 2012-es VOTT-ról összességében pozitív élményekkel távoztunk (akárcsak az előző 15 találkozóról, amin részt vettünk). A 2013-as VOTT-nak pedig a paksiak
lesznek a házigazdái, várhatóan Balatonfüreden.jé
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A találkozót az Elmű-Émász társaságcsoport rendezte
2012. július 26-29. között a Vasas SC Folyondár utcai, szépen karbantartott tenisztelepén. Tizenkilenc társaságcsoport több mint 200 versenyzője nevezett egy egyéni és egy
páros, vagy két páros versenyszámban – nem kis fejtörést
okozva a pályaütemezőknek (versenybíróknak). Ráadásul
a döntőket megelőzően hatalmas éjszakai zivatar áztatta
el a pályákat, és órákat kellett várni, hogy kiszáradjanak.

Tavaly módosították a sportági értekezleten a korhatárokat (öt évvel megemelték) – ismerve az indulókat,
de nem elemezve a korfát. Természetesen most is voltak
nagy és kis létszámú korcsoportok. Ez jelentkezik a megszerezhető pontokban is. Az idősebbeket az időszakos betegségek tizedelik, a fiatalok meg nem jönnek. Aki valaha
igazolt versenyző volt, nem olyan gyorsan felejt el játsza-

Benke Erika
Benke Erika az Atomerőműben
berendezési mérnökként
dolgozik a villamos
műszaki osztályon,
otthon viszont csipkéket köt, illetve természetes kozmetikumokat készít. Erika csipkék készítésével és kötésével már évek óta
foglalkozik, s erről blogot is vezet.
A natúr kozmetikumok csak nemrégiben keltették fel érdeklődését. Az ötlet egy
saját probléma kiküszöbölése miatt született meg, ugyanis az orvosok nem tudták
kezelni a bőrén keletkezett
sebet. Mások blogjainak olvasgatása közben lelt rá a
kézműves szappanokra és
készítményekre, amelyek
meggyógyították bőrét. Ezután kezdett el érdeklődni
a csak természetes alapanyagokból készített kozmetikumok iránt.
Hónapokat töltött a téma megismerésével, hogy milyen tisztálkodó- és tisztítószereket lehetne otthon előállítani. Első
szappanját csak a hosszú kutatómunka
után készítette el.
Azóta nincs megállása, nagy élvezettel
és szakértelemmel hoz létre natúr kézműves szappanokat és kencéket. Repertoárja
különböző fajtájú szappanokból és balzsamokból, visszérkrémből, ekcémakrémből,
körömvirágkrémből, testápolóból, valamint pezsgőfürdőből áll.
Elmondása szerint minél mélyebbre
ásta magát a témába, annál inkább nyilvánvalóbbá vált számára, hogy a boltokban
kapható kozmetikumokban számtalan káros anyag található. Az általa készített termékekben csak természetes alapanyagok
vannak, a szín kedvéért nem színezi, az
illat kedvéért nem illatosítja őket. A szappanok és kencék alapja gyógynövény-ma-

ni, több év után sem, így
az amatőrök nem egyenrangú ellenfeleik.
A találkozón 14 versenyszámot írtak ki, nemek, korosztályok szerinti
egyénit, párost és vegyes párost. Az első fordulóban kiesettek számára vigaszágat is nyitottak. Versenybíró legyen
a talpán, aki ezt átlátja és
levezényli, hogy ki, mikor,
melyik pályán játsszon.
A találkozón 23 társaságcsoport 150 férfi és 66
női versenyzője vett részt.
Az előző három év eredményei alapján voltak kiemeltek, ők csak később kapcsolódtak be a játékba.
A háromnapi küzdelem
eredményeképp a Paksi
Atomerőmű 15 fős csapatából 11-en 34 pontot gyűjtöttek. Pataki János 6 pont
egyéni 3., páros 8 között,
Bakó Györgyi 5 pont egyéni 3., Barta Attila 5 pont
egyéni 3., Tárnok László 5,5 pont egyén 8 között, páros
2., Simon Zoltán 3,5 pont páros 2., Angyal János 2 pont 8
között, Fauszt Gábor 2 pont 8 között, Szabó Bernadett 2
pont 8 között, Skach Lóránt 1 pont páros 8 között, Skach
Lórántné 1 pont páros 8 között, Gulyás Zoltán 1 pont páros 8 között. Összesített eredmény a lapzártáig még nem
állt rendelkezésre.gyulai

cerátum, amelyek megalkotásához kecsketejet használ. Számtalan gyógyhatású
növényt alkalmaz a kamillától a páfrányfenyőn át a vadgesztenyéig, de különleges
alapanyagai is vannak, mint például a marokkói mosóföld, amiből gyulladt, sebes
fejbőrre készít hajmosó szappant.
A paksi Városi Múzeum is részt vett
az országos Múzeumok Éjszakája programon, melynek keretein belül júniusban
egy új kiállítást nyitottak meg „Az orvoslás története” címmel. Erre kiállítóként
Erika is meghívást kapott. A rendezvényt
sikerrel zárta, a látogatók
nagy érdeklődést mutattak készítményei iránt.
Kezdetben csak annyi
volt a terve, hogy családját
és ismerősi körét ellássa
természetes kozmetikumokkal, azonban ez hamar kinőtte magát. Erika,
ahogyan a csipkekötésről,
erről is blogot vezet, ami nagy látogatószámmal bír. A blogban részletesen leírja,
hogy melyik szappan és egyéb kozmetikum milyen probléma kezelésére szolgál,
illetve az adott termékek milyen természetes alapanyagokból készültek. Sajnos rengetegen szenvednek bőrproblémákkal, így
sokan megkeresik, hogy segítsen. Nagy
örömére szolgál, hogy folyamatos visszajelzéseket kap a régi bőrproblémák javulásáról, elmúlásáról.
Erika bevallotta, hogy teljesen beleszeretett a szappankészítésbe, mindig talál
egy új alapanyagot, amiből szívesen készít
egy újabb bőrhiba megszűntetésére alkalmas kozmetikumot.
A jövőbeli tervei már a küszöbön állnak, ugyanis elkészült a műhelye és folynak az engedélyezési eljárások, hogy hivatalosan is szappankészítő lehessen.

Kern Dóra

Első hely
a tűzoltók horgászversenyén
Augusztus 15-én reggel vette
kezdetét a gyulai Munkácsy
horgásztavon megrendezett
XIV. Országos Tűzoltó HTFSZ
horgászverseny. Az Atomerőmű Tűzoltóság csapataként a
korábbi versenyeken is részt
vettünk. A versenyzők összesített pontszáma alapján csapatunk 1. helyezést ért el.
Aznap derűs reggelen láttunk neki a horgászversenynek. Napközben rekkenő hőségben álltunk helyt. A halak
kapókedve szinte elhanyagolható volt. A verseny igencsak
szorosan alakult, az első három helyezett csapat csak a verseny 3. harmadában húzott el a többiektől, azonban közöttük
is csak az utolsó mérlegeléskor dőlt el az eredmény. Végül két
2. helyezett csapat lett, egyenlő pontszámmal.
A csapatunk neve: Atomhal. A résztvevők: Fehér Roland,
Nagy Norbert és Szabó László; a csapat vezetője és koordinátora: Fodor Károly.
A szektorokban elért helyezéseink: Fehér Roland 1. helyezés, Nagy Norbert 4. helyezés, Szabó László 10. helyezés.
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Hogyan töltik napjaikat
nyugdíjasaink?
Dudás Lászlóval és feleségével, Mártikával
kőszegi otthonukban beszélgettem nyugdíjas éveikről. Régi ismerősként,
barátként kerestem fel őket, Mártikával 23 évig
együtt dolgoztam, sok kedves emléket őrzünk,
Lacival munkakapcsolatban voltam.
–– Mikor kerültetek az erőműhöz, hol dolgoztatok?
–– 1977. október 10-én kezdtem dolgozni a raktározási osztályon raktárosként – mondja Laci –, majd
raktárvezetőként tevékenykedtem 2006-ig a nyugdíjba vonulásomig.
–– 1979. október 1-jén kerültem az erőműbe a
számviteli osztályra – válaszol Mártika –, tárgyi
eszköz-nyilvántartással, könyveléssel foglalkoztam
2007-ig, a nyugdíjazásomig.
–– Hogyan kerültetek Kőszegre? Hol éltek, mivel
töltitek napjaitokat?
–– Kőszegre költözésünket már régóta tervezgettük. A 2000-es évek elején Kőszegen nyaraltunk, és
nagyon megtetszett a történelmi kisváros és a hegyvidéki környezete. Ausztria karnyújtásnyi közelsége
további vonzást jelentett számunkra. Az új házunk
berendezése, a kert kialakítása, a növények ültetése
kellemes elfoglaltságot jelentett és jelent a mai napig. Szeretünk a természetben túrázni, kirándulni. A
„Geocaching” webes egyesület korlátlan lehetőségeket biztosít ismeretlen helyek felfedezésére. A GPS-es
keresővel fedezünk fel ismeretlen helyeket, és közben
szívjuk magunkba a tiszta hegyi levegőt. A környék
– elsősorban Őrvidék – jól kiépített kerékpárútjai,
a „nordic walking” gyalogösvények egészséges kikapcsolódást nyújtanak. A helyi rendezvényeken túl
rendszeres látogatói vagyunk a soproni színháznak.
Kőszegre költözésünk után Laci új hobbit talált magának. A szomszédos Velem (Novákfalva) ihletésére
faragni kezdett. Igazi őstehetségét igazolják a csodaszép faliképek, kopjafák és a székelykapu, amelyekkel környezetünket szépítjük.
–– A családotokról is mondjatok pár szót.
–– Gyermekeink tanulását és jó előmenetelét
a paksi diákévek alapozták meg. Mindketten az
ESZI-ben végeztek, majd az egyetemi diploma után
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kezdték önálló családi életüket. Lackó Győrben él a
családjával, ott dolgozik mint fejlesztőmérnök, Dorka lánya 12 éves, Balázs és családja Veresegyházán
él, műszaki menedzserként dolgozik, Ákos fia 6 éves,
Réka és Emese ikerlányai 4 évesek. Tulajdonképpen
két generáció között veszünk részt a gondoskodásban. Édesapám a 91. évében van, mi ápoljuk. Szeretettel várjuk mindig az unokáinkat, az óvodai, iskolai szünetek egy részét szívesen töltik nálunk.
–– Volt kollégákkal van kapcsolatotok?
–– Néhány kollégával tartjuk a kapcsolatot telefonon és interneten, voltak akik személyesen is meglátogattak bennünket. Kőszegi borkóstolóval egybekötve szívesen látunk bárkit, és bemutatjuk nekik
a környék nevezetesebb helyeit a határ mindkét oldalán. Egy alkalommal a természetjáró szakosztály
tagjaival is sikerült egy közös kellemes napot eltölteni. Az erőműről az Atomerőmű újságon keresztül
van információnk, így figyelemmel kísérhetjük a
paksi eseményeket.
–– Kőszegre mivel hívogatnátok a kirándulókat?
–– Kőszegre látogató vendégeinknek idő és érdeklődési kör függvényében sok látnivalót tudunk
ajánlani. Első helyen említeném Velem (Novákfalva) üdülőfalut és történelmi emlékhelyet. A Szultán-domb, Szulejmán kilátó, Óház kilátó, Írottkő,
Természetvédelmi Látogatóközpont csodás látnivalókat kínál. Kőszegen most avatták a Szent Korona
őrzési helyet. Tavasszal farsangi mulatságok, Szőlő
Jövésnek Könyve, nyáron Várszínház, Ostromnapok,
ősszel Orsolya-napi vásár, Szüreti mulatság, Gesztenyeünnep csábítja a turistákat. Hazai és ausztriai
termálvizes wellness lehetőségek is vannak. Az új
környezet más feladatokat, lehetőségeket, új barátokat is hozott életünkbe. Korszak és lakhelyváltásunk
jó döntésnek bizonyult. 30 éves paksi aktív munkaviszonyunkra a felelősségteljes munkánkra szívesen
gondolunk vissza. Tudomásul vesszük korunkat,
vannak jó és kevésbé jó napjaink. Legfőbb célunk az
egészségünk megőrzése, hogy még sokáig örülhessünk gyermekeink, unokáink és egész családunk közelségének, barátaink őszinte szeretetének.

Vadai Zsuzsa
„Boldogságot nem lehet ajándékba kapni, egyetlen titka: adni, mindig adni. Jó szót, bátorítást, mosolyt, hitet
és sok-sok önzetlen szeretetet.” (Goethe)

A Bakony Erőmű rendezte a 30. Villamosenergia-ipari Horgásztalálkozót
2012. július 6-8. között a festői szépségű Lőrintei horgásztavon, 20 társaságcsoport 43 csapata 132 fő versenyzői létszám részvételével, profi (A)
és amatőr (B) kategóriában.
A rendezők nagyon barátságosan fogadták nemcsak a régi ismerősöket, de az először nevezőket is – mindent megtettek, hogy jól érezzük magunkat. Sajnos ez a kánikula nem igazi horgászidő, a sekélyebb részekről
elhúzódtak a halak. A kényesebb, érzékenyebb fajtákból már pusztulás
is jelentkezett. A rendezők egy órával korábbra hozták a napi rajtokat
a kedvezőbb fogás érdekében – a korai kelés pedig nem ismeretlen a
sportágban. A versenyzőknek fel kell mérni a sorsolt horgászhelyük vízviszonyait, a várható kapásra stratégiát kell felépíteniük. Az örök dilemma: vajon kis halra vagy nagyra érdemes-e indulni? A szektoron belüli
helyezések pontokat érnek, és ezek
összege dönti el a
végső helyezéseket.
Vagy a stratégia vált be, vagy a
halak gondolták
meg magukat, de
az első nap végére
szinte senki nem
maradt fogás nélkül. Este a vacsoránál a csapattagok megbeszélték ki
miért volt eredményes, holnap hogyan tovább. Vasárnapra javult az idő,
a nap néha felhő mögé bújt. A tanácsok vagy az időjárás eredményesebbé tették a vasárnapot.
A mérlegelések után mindenki összepakolt, feszülten várta az eredményeket.
Szenzációs paksi sikerek születtek az A osztályban. Az Atomerőmű
I-es csapata Schaffer Károly, Rácz István, Komáromi Gergő összeállításban az első, a Pettesch Ádám, Hanol Ferenc, Tumpek István felállású
Atomerőmű II. az ötödik, míg az Atomerőmű III. Komáromi Zoltán, Czimmer Péter, Gerzsei Zoltán összetételben a hetedik helyet szerezte meg.
Az egyéni versenyt Schaffer Károly nyerte, mellette még 3 versenyzőnk került az első tíz közé, Czimmer Péter 4., Hanol Ferenc 8., Pettesch
Ádám 9. lett. A részvénytársaságok közötti összetett versenyben, szoros
küzdelemben a győztes Mátrai Erőmű mögött a második helyet sikerült
megszereznünk.
A B osztályban induló MVM Informatika Zrt. horgászcsapat minden
tagja fogott halat, ezzel két csapatot is megelőzött.
A sportági értekezleten az elnökség kollektíven lemondott, az elnökség tagjai munkahelyi elfoglaltságra hivatkozva nem vállalták az újrajelölést. Puchler Szabolcs (Dunamenti Hőerőmű) és Molnár Miklós (Tatabánya) igyekeznek pótolni a távozókat. A horgász sportági szakbizottság
elnöke újra Antal Lajos lett, a Paksi Atomerőmű Horgászegyesület elnöke
az elkövetkezendő 4 éves ciklusidőre.
gyulai

Törzsgárdatagsági elismerések
2012. július
10 éves
Enyedi Bernadett
Józsa Sándor
Csapó András
Vida Tamás
Szécsényi János
Tamis Gergely
Beke Zsolt

2012. augusztus
vig tlk
üvig üvfo to
üvig üvfo iüo
mig mfo gmo
kaig kafo fko
kaig kafo ako
gig logfo bszo

20 éves
Ocsován Attila
üvig kio
Závodi János
üvig üvfo kto
Kiss Sándor
kaig üffo bro
Romhányi Károly
big balesetelhárítás
30 éves
Cseh Gábor
mig mfo vimo
Vadász Csaba
mig mfo vimo
Dr. Nemes Imre
mig nufo rfo
Fritz János
kaig kafo ako
Lukácsné
Ledneczki Katalin Mária big minfo avo
Kissné Farsang Erika
huig hufo

10 éves
Pumerschein Zsolt
Besenczi István
Raffay Roland
Tamási Zoltán
Hanol József
Váli Zoltán
Adorján Zsolt
Kuczkó Róbert
Haaz László
Nagy Péter
Kádár József
Karaszek Ferenc
Kunner József
Frigyer Tamás Imre
Pataki Csaba
Prantner Attila
Pálfalvi Viktor
Spiesz Mihály
Kopfer Gábor
Balogh Péter
Kertész András
Szebényi Gábor
Tózer Balázs
Hornyák István

üvig üifo üio
üvig üvfo ro
üvig üvfo ro
üvig üvfo to
üvig üvfo to
üvig üvfo to
üvig üvfo to
üvig üvfo to
üvig üvfo to
üvig üvfo to
üvig üvfo to
üvig üvfo kto
üvig üvfo kto
üvig üvfo kto
üvig üvfo kto
üvig üvfo kto
üvig üvfo vüo
üvig üvfo vüo
üvig üvfo vüo
üvig üvfo vüo
üvig üvfo vüo
üvig üvfo, vüo
üvig üvfo iüo
üvig üvfo iüo

Till Ferenc
Jantner Ferenc
Feil Zoltán
Tóth Gábor
Bíró András
Rikli Gábor Péter
Treszl Gábor
Haaz János
Berger Gábor
Kovács Tibor
Kiss Gábor
Mácsai Zoltán
Lőrincz Zoltán
Koczka János
Nagy Krisztián
Füredi János
Jakab András
Scherczer János
Éberling Gábor
Berkes Ferenc Gábor
Kiss József
Kovács Balázs
Perger Gyula
Papp Kornél
Károlyi Károly

üvig üvfo iüo
üvig üvfo iüo
üvig vefo vto
üvig vefo vto
üvig vefo vto
mig mfo
mig mfo gmo
mig mfo gmo
mig mfo gmo
mig mfo vimo
mig mfo vimo
mig rtfo rto
kaig
kaig kafo fko
kaig kafo fko
kaig kafo fko
kaig kafo fko
kaig kafo ako
kaig kafo ako
kaig kafo vko
kaig kafo vko
kaig kafo vko
kaig üffo bro
kaig üffo bro
kaig üffo

Mihálovics Lajos
big mtvo
Bodor Tibor
big minfo meo
Hernádi László
big bifo nbo
Kunnerné Grósz Katalin
gig gkfo kro
Wágner Péter Ferenc
gig logfo bszo
Ruffné Márkus Kinga
huig hufo mszo
Németh Jánosné
huig okfo áoko
Kovács Miklós
huig okfo szimo
20 éves
Dr. Prancz Zoltán
vig belső ellenőrzés
Varga Ferenc
üvig üvfo to
Kovács Attila
üvig üvfo kto
Kern Attila
mig mfo vimo
Dr. Pós István
mig nufo rfo
Bana János
big balesetelhárítás
30 éves
Molnosi István
Valentiny István
Ács György
Szemes Pál
Fekete Zoltán
Mukli Péterné

üvig üvfo iüo
mig rtfo rto
mig rtfo rto
kaig kafo vko
kaig üffo bro
big skvfo do
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Először indult az olimpián

Ajánljuk munkatársainknak

Szentendre

A Dunakanyar kapujában
A Dunakanyar kapuőrzője már ókori feljegyzéseken is szerepel (i. sz. 3. század), mint a
Pannonia provincia itt húzódó limesének (határvonalának) egy igen fontos állomása és tábora. Az
ezt követő népvándorlásokkal teli évszázadokban
előbb elnéptelenedett, majd Árpád vezér letelepedői újra benépesítették a mai Szentendre területét.
A népesség a török időkig igen csekély, majd a nagy
szerb népvándorlás (1690) következtében a település jelentősebb lélekszámra tett szert, amit a dalmát
letelepedők is növeltek.
Szentendre könnyen megközelíthető a 11-es útról, de akár a Budapestről induló sétahajó járatokkal is. A Budapest és Kismaros között elterülő hatalmas, 56 km2 területű sziget a Szentendrei-sziget,
amely gyümölcsösökkel, szőlővel és szántófölddel,
jelentős ivóvíz készlettel rendelkező terület. A Dunakanyar legnagyobb szigetén több tucat védett
növény is megtalálható, de a kis- és nagy kócsag,
valamint a gyurgyalag is szívesen választja költőhelyéül a szigetet.
Szentendre nevezetességei közt említhetjük az
1967-ben létrehozott, napjainkra évente több ezer
látogatót fogadó Szentendrei Szabadtéri Néprajzi
Múzeumot, amely egész évben színes programokkal és kézműves foglalkozásokkal várja gyermek és
felnőtt látogatóit.

A három nagy egyház (katolikus, evangélikus, református) templomai mellett a város jelentős szerb közösségének köszönhetően Szentendrén
két szerb ortodox templom és az ún. Belgrád Székesegyház is megtalálható, amelynek tornyaiból a
görögkeleti templom tornya látszik magasodni. A
városban baptista imaház is működik.
Látogatásunk során érdemes megismerkedni a
város egy fedett és szabadtéri kiállításával, a Dózsa
György út 3. szám alatt található Városi Tömegközlekedési Múzeum több tárlatával is, amelyekben
villamosok és trolibuszok várják a látogatók kíváncsi tekintetét.
Az elmúlt évtizedekben Szentendre számos festőt, szobrászt és más művészt vonzott. Alkotásaik
helyet kaptak a város képtárában és egyéb múzeumaiban.
Szentendrei utazásunk alkalmával érdemes a
város környezetében található túraútvonalakkal is
megismerkednünk, hogy ne csak az épített, hanem
a természeti környezet látnivalóival is gazdagítsuk
kirándulásunkat.
Kutatómunkára ajánljuk: Mi Szentendre címerállata? A válasz a következő számban megtekint
hető.
Lehmann Katalin

Gyászközlemények
Kegyelettel őrizzük elhunyt munkatársaink emlékét.

Schämer János
(1949–2012)
2012. június 27-én, életének 63. évében elhunyt
Schämer János, a paksi
atomerőmű nyugdíjasa.
1949. december 27-én
Dunakömlődön
született. A Paksi Atomerőmű
Vállalathoz 1990. február 1-jén nyert felvételt. A karbantartási igazgatóság építészeti
osztályán vízvezeték szerelőként dolgozott.
2002. december 31-én vonult nyugdíjba.
Szerettei, ismerősei, a volt munkatársak
2012. július 3-án a dunakömlődi temetőben
vehettek végső búcsút tőle.

Horváth István
(1940–2012)
2012. június 26-án, hos�szantartó betegség után
elhunyt Horváth István
nyugdíjas munkavállalónk.
Dunaszentgyörgyön született 1940.
május 26-án. Társaságunknál 1979. november 30-án kezdett el
dolgozni, kőművesként. A karbantartási
főosztály építészeti osztályáról 1993. december 1-jén vonult nyugdíjba. 72 évet élt. A
gyászoló család, barátai, volt kollégái 2012.
június 30-án Dunaszentgyörgyön kísérték
utolsó útjára.

Zsoldosné Fekete Judit
(1963–2012)

A Paksi Atomerőmű kollektívája megrendülten
fogadta a hírt: életének
49. évében 2012. július
16-án elhunyt Zsoldosné
Fekete Judit kolléganőnk.
1963. augusztus 16-án
Nyírbátorban született. 1989. január 2-án
lépett be társaságunkhoz. Lelkiismeretes
munkája elismeréseként 2009-ben Céggyűrű elismerésben részesült. Utolsó munkahelyén, a vezérigazgatói titkárságon titkárnőként dolgozott. Tudtuk, hogy beteg, de ahogy
ő, mi is mindannyian bíztunk gyógyulásában. Betegségét méltósággal viselte, családja nagy szeretettel, gondossággal ápolta őt.
Búcsúztató szertartása 2012. július 28-án a
paksi Fehérvári úti temetőben volt.

Laszlóczki Józsefné
(1930–2012)
2012. augusztus 2-án, életének 82. évében elhunyt
Laszlóczki Józsefné született Tell Magdolna,
társaságunk nyugdíjasa.
Pakson született 1930.
szeptember 1-jén. A Paksi Atomerőmű Vállalatnál 1976. november
24-től dolgozott. A szolgáltatási osztály takarítójaként vonult nyugdíjba 1986. június
1-jén. Az utóbbi időszakban egészsége fokozatosan megromlott. Temetése 2012. augusztus 7-én a paksi evengélikus temetőben
volt.
Bíróné Tünde

Csoknyai Lászlónak ítélték a „Paks városért a sport által” díjat. Csoki, aki először
indult olimpián, így látta a londoni játékokat:
– Nagyon boldog voltam, amikor megtudtam, hogy én kaptam ezt a megtisztelő címet, sokat jelentett nekem, és nagy
erőt, lelkesedést adott az olimpia előtt! Ez
volt az első ötkarikás játékom, és az eredménytől függetlenül úgy éreztem, hogy
mindent bele adtam, a felkészülésem nagyon keményen és jól sikerült.
A versenyem napján jól sikerült a fogyasztásom, és csak egy egészséges
izgalom volt bennem, tehát már vágytam rá, hogy szőnyegre léphessek.
Az első mérkőzésem egy kötelező mérkőzés volt, bár a dzsúdóban lehet
hibázni és nem szabad lebecsülni az ellenfelünket, éreztem, hogy ez ma
nem lehet gond. Úgy is lett: először egy válldobásból wazarit értem el,
utána meg rögtön leszorítottam az indonéz fiút, és ezzel nyertem az elsőt, és bejutottam a legjobb 16 közé. A második meccsemen a koreai Kim
Jae Bum volt az ellenfelem, aki többszörös Ázsia-bajnok, kétszeres világbajnok és ez előző olimpia ezüstérmese. Nem tartottam tőle, úgy gondoltam, hogy senki sem legyőzhetetlen és maxot fogok nyújtani ezen a
mérkőzésen, hiszen én is azért jöttem, hogy nyerjek. Sajnos két intéssel
kikaptam. Úgy érzem, egy intéssel kevesebbet érdemeltem volna, de
már nem tudok rajta változtatni. Mivel a dzsúdóban a legjobb 8-ba kell
jutni az olimpián, hogy visszameccseljünk, ezért számomra sajnos véget
ért a verseny, és kilencedikként zártam. Van bennem csalódás persze, kiben ne lenne, de már nem tudok rajta változtatni. Nagyon jó érzés volt
indulni az olimpián, és azt a támogatást, amit a várostól kaptam, soha
nem fogom elfelejteni.
Gáti Norbert

Atom Kupa

Rendkívül erős mezőny, huszonhat ország 497 dzsúdósa lépett
tatamira július 14-15-én a paksi junior Európa-kupa viadalon, a
hagyományos Atom Kupán, az ASE csarnokban. A hatvanhét fős
magyar csapat összesen hét bronzérmet gyűjtött.
Bár az aranyérmet egyik magyar indulónak sem sikerült megszereznie, tizenegyen is éremért vívhatták az utolsó mérkőzésüket, s közülük heten meg is szerezték a bronzérmet.
A magyar válogatott tagjai közül: Bartha Ákos (55 kg, Miskolci VSC), Fogasy Gergő (90, Kecskeméti JC), Fábián Attila (+100, Ippon Judo Tatabánya), Pupp Réka (44,
Atomerőmű SE), Köteles Vivien (57, Miskolci VSC), Gercsák Szabina (63, Hell-Miskolci
JC) és Kárpáti Emese (+78, Kaposvári SI) állhatott fel a dobogó harmadik fokára.
Az ötödik helyen végzett Petka Roland (60, Honvéd-Kipex), Kárpáti Gábor (73,
Atomerőmű SE), Kovács Kitti (48, KSI SE) és Keliger Bernadett (57, Restart-Ceglédi
VSE-Albertirsa); míg Végvári Martin (66, Bajai JC), Pál Gyula (73, Honvéd-Kipex), Ohát
Zalán (90, Szegedi JSE) és Demeter Bendegúz (+100, Kaposvári SI) a hetedik, Szabó Csaba (60, Kecskeméti JC) és Kiss Vivienn (63, Atomerőmű SE) a kilencedik helyen zárt.
Wollner Pál

Balaton-átúszás

Az amatőr sportmozgalom kiemelkedő eseménye a Somogy- és Veszprém
Megyei Sporthivatalok összefogásában
szervezett Balaton-átúszás Révfülöp és
Balatonboglár között.
Számos önkéntes segítette az eligazodást a nevezési procedúra forgatagában.
Akik nem neveztek előre az interneten
keresztül, a helyszínen tölthették ki a
nevezési lapot. Ezután következett az orvosi vizsgálat (pulzusszám, vérnyomás)
a számos orvosi sátor egyikében. Hatalmas volt a tömeg. A tűzoltók vizet permeteztek a sorban állók közé, mert már
többen rosszul lettek. Végre megkaptuk
a pecsétet, mehettünk a rajtszámért a
következő sátorsorhoz. Egy gyors átöltözés, csomagleadás, hogy a legszükségesebbeket utánunk hozzák a túlpartra.
Rövid, szokatlan séta, mezítláb, apró
szúrós kövek az aszfalton. Leolvasták a
rajtszámot, mehettünk úszni – ez már

sokkal könnyebb volt, mint az idevezető
út. A táv 5,2 km, mely az Olimpiai Ötpróbában maximális 4 pontot ér. A biztosítást a partközelben csónakokból, beljebb
lehorgonyzott vitorlásokból látták el. A
vitorlások 20-30 m távolságban vannak
egymástól az úszófolyosó nyugati oldalán. Aktív sportolók, úszók vagy vízilabdások húztak el mellettünk – már a felszerelésükön is látszott, hogy komolyan
gondolták. Lassan elértük az első bóját,
majd sorra a többit, rajtuk a megtett távot is jelezték. Végül a túlparti strand
zsivaja is hallatszott már – átértünk.
Segítő kezek nyúltak felénk, hogy imbolyogva rátaláljunk az első lépcsőfokra,
mely azután a célkapuhoz vezetett. Újra
leolvasták a vonalkódos rajtszámunkat.
Az átúszás ideje: 2:15:55. Egy mosoly a
kamerába, ez a kép rákerül az otthon kinyomtatható oklevélre.
gyulai
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Babahírek
Börzsei Natália vagyok, Szekszárdon születtem 2012. május 11-én,
3350 grammal, 54 centiméterrel
és loboncos hajjal. Napközben egészen nyugodt vagyok, de amikor
gyötör az éhség, akkor igen élesen tudok szirénázni. Éjjel viszont
nagyon jól alszom, anya nem kis
örömére. Van egy Viktor nevű bátyám, aki 3 éves, nagyon eleven és
barátságos. Engem az első héten el
is nevezett Tündérkének, de most már Pocak Bercinek
hív. Apukám, Börzsei Péter, dozimetriai szolgálatvezető,
az anyukám az OEP-nél megtérítési ügyintéző, de most
gyesen van.

Csabai Nórának hívnak, 2012. július 6-án születtem Szekszárdon,
3130 grammal és 55 centiméterrel.
Második gyermekként érkeztem
a családba, születésemet már nagyon várták. Jó kisbaba vagyok,
sokat eszem és alszom, bár a testvérem, Balázs szeret hangoskodni körülöttem. Ha ébren vagyok,
szeretek nézelődni, ismerkedni a
világgal és babakocsival nagyokat
sétálni a friss levegőn. Apa Csabai Zoltán, a villamos
üzemviteli osztályon elektrikusként dolgozik, anya Csabainé Rátkai Mónika, a bátyám születése előtt a szekszárdi kórház gyermekosztályának koraszülött részlegén
dolgozott.

Hingl Mártonnak hívnak, Szekszárdon születtem, 2012. július
13-án, pénteken. Ekkor súlyom
2980 gramm, a magasságom 53
centiméter volt. A nap nagy részét
(24 órából 23-at) alvással és evéssel
töltöm. A maradék időben, amikor
ébren vagyok, a „nagy” tesóimmal
– Enikővel, aki 4 éves, és Petivel,
aki 2 éves – szoktam játszani,
ahogyan ők mondják „babásat”.
Édesapám, Hingl Zsolt, a projekt főosztályon dolgozik,
projektvezetőként, édesanyám, Doma Julianna, Szekszárdon egy német nagyvállalatnál főkönyvelőként dolgozott, mielőtt nővérkém megszületett.

Kiss Péter vagyok, 2012. július
19-én születtem a pécsi kórházban. Születésemkor a súlyom 3960
gramm, a magasságom 54 centiméter volt. Szüleim, nagyszüleim,
unokatestvéreim,
nagybácsiim
és nagynéném már nagyon régóta vártak rám. Így most óriási az
öröm a családban, mindenki engem kényeztet. Már a kórházban
felfigyeltek rám, mert amikor éhes
vagyok, annak komoly hangerővel adok hangot. Apukám, Kiss Péter, a műszaki igazgatóság gépész műszaki
osztályán technológus mérnökként dolgozik. Anyukám,
Kissné Fiziker Renáta, gimnáziumi tanár.

Lóczi Dávidnak hívnak, Szekszárdon jöttem a világra 2012. július
2-án 20 óra 10 perckor. Születési
súlyom 2710 gramm, magasságom
50 centiméter. A kiírt időpontnál
korábban láttam meg a napvilágot
szüleim első gyermekeként. Jó volt
anyukám pocakjában, de már kíváncsi voltam a nagyvilágra. Nappal vannak időszakok, hogy csendben, hosszan nézelődöm, kezdem
felfedezni a környezetemet. Szeretek sétálni, és közben
nagyot aludni a babakocsiban. Apukám, Lóczi Tamás, a
rendszertechnológiai osztályon dolgozik, anyukámat pedig a kontrolling főosztály várja vissza.

Müller Anna Karina vagyok. Szüleim első gyermekeként Szekszárdon jöttem a világra, 2012. július
12-én reggel, hét órakor. Születésemkor mért súlyom 2900 gramm,
a magasságom 53 centiméter volt.
Hazaérkezésemet követően, az
első naptól kezdve nagyon jó kislány vagyok. Nappal szeretek ébren lenni, apa és anya karjaiban
sokat nézelődni, felfedezni a környezetemet. Édesapám, Müller Csaba, az üzemviteli igazgatóság turbinaosztályán turbinaoperátorként dolgozik.
Édesanyám a szekszárdi önkormányzat gazdasági ügyintézője.
Nevem Riczkó Hanna Andrea, a
szekszárdi kórházban születtem,
2012. július 7-én. Születésemkor
a súlyom 3920 gramm, a magasságom 53 centiméter volt. Újdonsült szüleim szerint – akiknek első
gyermekeként érkeztem – nagyon
jó kisbaba vagyok. Az étvágyam
hatalmas, nagyon jókat eszem, és
nagyokat alszom a nagyszüleim
kertjében. Apukám, Riczkó Gábor,
az üzemviteli igazgatóság irányítástechnikai üzemviteli osztályán dolgozik, szolgálatvezetőként. Anyukám,
Riczkó-Szabó Helga, gyógytornász és diplomás ápoló.
Somogyi Boldizsár vagyok, Budapesten születtem 2012. július 7-én.
Születéskori súlyom 3350 gramm,
a magasságom 54 centiméter volt.
Szüleim második gyermeke vagyok, van egy nővérkém, akit Borókának hívnak és 2 éves. Nagyon
szeretek enni, ezért még éjszaka
is felébredek, és 3 óránként megtöltöm a pocakomat. Szüleim hajnali madárként emlegetnek, mert
korán kelő vagyok. Szeretek fürdeni, amiben Boróka
segíteni szokott. Apukám, Somogyi László, a munka- és
személyügyi osztályon humánpolitikai munkatárs, anyukám konduktor-tanító, de jelenleg otthon van velünk.
Ikerlányok vagyunk, nevünk Szekeres Szonja és
Szekeres Leila. A veszprémi kórházban születtünk
2012. június 13-án. Én,
Szonja (a fényképen jobbról), 3100 gramm súllyal és
52 centiméterrel érkeztem,
én pedig Leila (a fényképen balról) 2500 gramm és
48 centiméter voltam születésemkor. Van egy Maja nevű nővérünk, aki nagyon
szeret bennünket, de nagyon félt is minket. Mindketten
nagyon szeretünk enni, és már híztunk is fejenként egyegy kilót! Nagyon jó kislányok vagyunk, sokat alszunk
és keveset sírunk, ezzel igyekszünk szüleinket kímélni a
velünk kapcsolatos terhek viselésében. Édesapánk, Szekeres Ákos, szállodaportásként dolgozik a balatonfüredi
Rekreációs Központban. Édesanyánk, Tóth Alexandra,
az elmúlt években főként a gyermekneveléssel, és a mi
érkezésünkre történő felkészüléssel és várakozással foglalkozott, emellett adminisztrátorként dolgozott.
Tóth Tamarának hívnak, 2012. június 26-án láttam meg a napvilágot
a pécsi kórházban. Születésemkor
3050 gramm és 47 centiméter voltam, de hála a jó étvágyamnak szépen növök. Szüleim első kisbabája
vagyok, akik a nagyszüleimmel
együtt már nagyon vártak rám. Éjszaka hagyom aludni a szüleimet,
de napközben szeretek kézben lenni és nézelődni. Apukám, Tóth Gábor, az irányítástechnikai üzemviteli osztályon dolgozik
szolgálatvezetőként. Anyukám, Tóthné Kasza Krisztina,
a születésem előtt gazdasági ügyintézőként dolgozott a
Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központnál.


LILI

Sport és
székely humor

Ez év nyarán is találkoztak a paksi
és az székelyudvarhelyi futballista
öregfiúk, hogy folytassák barátságos focimérkőzéseik hagyományát.
Az udvarhelyiek 2012. július 11. és 15.
között látták vendégül a paksiakat, akik
a többéves kapcsolatuk emlékére és
megerősítésére egy páfrányfenyő-csemetét vittek ajándékba és ültettek el.
A találkozóról Szakács István Péter Havasalji huncutságok címmel írt
beszámolót, amelyből az alábbiakban
részletet közlünk. Az írás a Paksi Tükör
ez évi 3. számában teljes terjedelemben jelent meg.
„Amikor Sipos József paksi pátriárka és Kovács Lajos székelyudvarhelyi ősatya sok esztendővel ezelőtt
egy kocsmaasztal mellett megálmodta az Atomerőmű és a Tamási Áron
Gimnázium Öregfiú Focicsapatai közti évenkénti találkozókat, még nem
sejthették, hogy ez a kapcsolat milyen
hosszú lesz. Bizony, 17. éve már, hogy
lankadatlan buzgalommal taposgatjuk egymás sokszorozódó tyúkszemeit
határon innen és túl, a focipályán és a
svédasztal körül.
Az már az elején nyilvánvalóvá vált
számunkra, paksi ellenfeleink nagy pályán potyolódott, fejlett lábikráira sandítva, hogy a mi kispályához szokott,
csenevész székely hátsó végtagjainkkal
vajmi kevés kárt tehetünk kapujukban,
ezért aztán cseles csalafintaságokkal
egyengettük utunkat a győzelem felé.
A gimis csapat Krónikásaként elhíresült jelen sorok írója a historikusok
heveny hamisítási ösztönétől hajtva
minden vesztes mérkőzés eredményét
módosította. Tulajdonképpen nem is
változtatott rajtuk, egyszerűen csak a
számokat cserélte föl. Így lett például
az 1-3-ból 3-1 a számunkra. Az írás
mágikus valóságformáló erejének köszönhetően aztán ezek az eredmények
maradtak fent az utókor számára, ékes
bizonyságául annak, hogy a megfelelően forgatott toll hatástalaníthatja a legnagyobb lövéseket is. Az idén a média
is bekapcsolódott az akcióba: az udvarhelyi Székely Újság már csütörtökön
beszámolt a Gimi Öregfiú Focicsapatának szombati győzelméről…”
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