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A Paksi Atomerőmű december 14-én, Pakson tartandó jubileumi ünnepségének
programjában a díszoklevelek átadása mellett szerepel a Délutáni fórum elnevezésű konferencia, melynek anyaga könyv formájában is megjelenik. A rendezvényhez kapcsolódóan a hajdani idők eseményeit fotókiállítás mutatja be, a
korabeli időszak sajtóanyagából pedig a Visszaszámlálás c. kiadvány ad ízelítőt.
A 1. blokk 30. évfordulóján az Atomerőmű jubileumi éremmel is emlékezik az
eseményre.
(Az ünnepségről a januári
számunkban adunk tudósítást.)

Átadták
a Wigner Jenő-díjat

fotó: Bodajki Ákos

A Paksi Atomerőmű és a Wigner Jenő-díj kuratóriuma által alapított Wigner Jenő-díjat a
Magyar Tudomány Napja keretében rendezett
ünnepségen, november 5-én az MTA székházában adták át.
A Magyar Tudomány Napján Pálinkás József, az
akadémia elnöke nyitotta meg az egész hónapos rendezvénysorozatot, melynek budapesti
és vidéki programjain világhírű magyar kutatók, kivételesen tehetséges tudósok mutatták
be kutatási eredményeiket és számoltak be
arról, hogy mi várható az új ismeretek nyomán. Az akadémia
elnöke szerint a tudomány idei ünnepének az a legfontosabb
küldetése, hogy tisztázza azokat a fogalmakat és értékeket, amelyek saját jövőjét és felelősségét is meghatározzák. „A tudomány
elsősorban lehetőség. Nem nyújt gyorssegélyt és nem ad mindig
egyértelmű választ” – figyelmeztetett beszédében.
Az elnöki megnyitó után adták át azokat a tudományos elismeréseket, amelyeket hagyományosan a tudományünnep nyitónapján osztanak ki, így a Winger Jenő-díjat is.
A Wigner Jenő-díjat az MTA és a Paksi Atomerőmű hozta létre
1999-ben azon szakemberek, kutatók munkájának elismerésére,
akik a magyar nukleáris energetika és fizika terén tevékenységükkel maradandót alkottak. Az idei évben Bencze Gyula, az
MTA Wigner Kutatóközpont Részecske- és Magfizikai Intézet professor emeritusa, a fizikai tudomány doktora részesült Wigner
Jenő-díjban. Bencze Gyula az MTA tagja, szakterülete az elméleti magfizika, sokrészecske szóráselmélet. Kutatási témái: Atomi
ütközések elmélet, Atommag-reakciók elmélete, Sokrészecske
kvantum szóráselmélet, Coulomb soktesti p
 robléma.
Beregnyei

Tóth Ferenc,
Hende Csaba és
Hamvas István

Tóth Ferenc, a Tolna Megyei Kormányhivatal
kormánymegbízottja részvételével.
folytatás a következő oldalon

A Paks II. első sajtótájékoztatója
Bemutatkozó sajtótájékoztatót tartott
az MVM Paks II.
Atomerőmű Fejlesztő Zrt. november
22-én az MVM székházában Baji Csaba, az MVM Magyar
Villamos Művek Zrt.
elnök-vezérigazgatója, Hamvas István, az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója és Nagy Sándor, az MVM Paks II.
Atomerőmű Fejlesztő Zrt. vezérigazgatója részvételével. A rendezvényen a vezetők
részéről tartalmas előadások, ismertetések hangzottak el a bővítés előkészítő
munkáiról, a jelenlegi tevékenységekről és jövőbeli feladatokról.
Történelmi pillanatként jellemezte
a sajtótájékoztató felvezetésében
Felkai György, az MVM Zrt. kommunikációs igazgatója a Paks II.
2012. július 26-i megalakulása óta
első alkalommal tartott sajtótájékoztatót. Az igazgató a tájékoztatón
nyilatkozó vezetőket kettős minőségben mutatta be, egyrészt, mint

a nukleáris iparban jelentős tapasztalattal
rendelkező szakembereket, másrészt, mint a
Paks II. igazgatóságának tagjait, Baji Csabát
igazgatósági elnökként, Hamvas Istvánt és
Nagy Sándort igazgatósági tagokként.
Baji Csaba elnök-vezérigazgató a bővítéssel kapcsolatos kezdeti lépésekről, a folyamatok előrehaladásáról tartott ismertetést.
Szólt arról a meghatározó 2009. évi országgyűlési döntésről, mely 95%-os támogatottsággal előzetes elvi hozzájárulását adta a
Paksi Atomerőmű telephelyén létesítendő új
atomerőművi blokk létesítéséhez, valamint a
bővítés előkészítésére idén megalakított kormánybizottságról.
folytatás a következő oldalon

fotó: Beregnyei Miklós

(Megjelent a Tolnai Népújság 1982. december 16-i számában)

November 16-án látogatást tett az Atomerőműben Hende Csaba honvédelmi miniszter. A vezérigazgatói tájékoztatót, majd az üzemi területen tett bejárást követően
a Tájékoztató és Látogatóközpontban a miniszter
közös
sajtótájékoztatót
tartott Hamvas István, az
MVM Paksi Atomerőmű
Zrt. vezérigazgatója és

Katasztrófavédelmi díj dr. Katona Tamás Jánosnak
Az Magyar Tudomány Napja alkalmából az MTA székházában november
5-én tartott ünnepi rendezvényen
Katasztrófavédelmi díj elismerésben
részesült dr. Katona Tamás János, a
Paksi Atomerőmű tudományos tanácsadója, a Pécsi Tudományegyetem
Pollack Mihály Műszaki Informatikai
Karának tudományos főmunkatársa.
Az iparbiztonság, a tűz- és a polgári
védelem területén elért hazai eredmények méltó elismeréséért a Katasztrófavédelmi díjat a Magyar Tudományos Akadémia,
az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem és a „Somos Alapítvány a Védelmi
és Biztonsági Oktatásért és Kutatásért” közhasznú szerfotó: Bodajki Ákos

Pónya József vezérigazgató gratulál
Nagy Sándor blokkügyeletesnek

Hende Csaba honvédelmi
miniszter látogatása

fotó: Lovásziné

AZ 1. BLOKK ÜZEMBE HELYEZÉSÉNEK
30. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL
KÖSZÖNTJÜK MUNKATÁRSAINKAT
ÉS A JUBILEUMI
ÜNNEPSÉG RÉSZTVEVŐIT!

vezet alapította. A díj annak adományozható, aki a termőföld, az ivóvíz, a
levegő valamint a kritikus infrastruktúra mint a hazai környezetbiztonság
és iparbiztonság létfontosságú nemzeti értékeinek a megóvása érdekében kimagasló alkotói eredményt ért
el.
Dr. Katona Tamás János több mint
húsz éve végez a nukleáris létesítmények biztonsági felülvizsgálatát és
megerősítését megalapozó kutatásokat, pályamunkájában az Atomerőmű földrengésbiztonsága tárgyában végzett tevékenységét, annak eredményeit
mutatta be a nyolcvanas évektől kezdve a célzott biztonsági felülvizsgálatig.
Orbán Ottilia
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Hende Csaba miniszter azzal köszöntötte a sajtótájékoztató
résztvevőit, hogy nagy öröm volt számára az erőműbe jönni
és meggyőződni az Atomerőmű biztonsági helyzetéről. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a Paksi Atomerőmű élen jár
Európában a biztonság terén, hiszen a Célzott biztonsági felülvizsgálat során Európa második legbiztonságosabban üzemeltetett létesítményének bizonyult. A miniszter elismerő szavakkal nyugtázta, hogy a Paksi Atomerőmű maximálisan felkészült
mind az üzemzavar, mind a külső támadás, mind korunk egyik
legjelentősebb kihívása, a kibernetikai támadások kivédésére.
Kijelentette, hogy a Paksi Atomerőmű, mint Magyarország kriti-

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. –
hagyományaihoz híven – mindig az
év végéhez közeledve köszön el nyugdíjba vonuló munkatársaitól. 2012ben 43 kolléga, illetve kolléganő aktív
pályafutása zárult le. Többen vannak
közülük olyanok is, akik a kezdetek
óta, a hetvenes évek végétől társaságunk alkalmazásában álltak.
A rendezvényt november 15-én
a paksi Erzsébet Nagy Szállodában tartották, melyet a
vezérigazgatói köszöntő nyitott meg. Hamvas István elsőként a hölgy munkatársakhoz szólt, akik a munkaterhek mellett a gyermeknevelést is vállukra véve dolgoztak,
s most élve a lehetőséggel, 40 éves aktív pályafutás után
nyugdíjba vonulnak.
Majd személyes élményeit felidézve említette meg az
egykori „Csikócsapatot”, akikkel együtt indították el az
1. blokkot 30 évvel ezelőtt, de e szakmai közösség most
már szinte minden tagjától elbúcsúzik társaságunk. Majd
hozzátette, bízik abban, hogy az első, ambiciózus csapat

nyomdokaiban – az üzemidő-hos�szabbítás, illetve az új blokkok létesítése kapcsán – egy újabb, lelkes
társaság fog járni.
Az ünnepi rendezvényen Beliczai
Balázs humorista is fellépett, aki
a stand-up comedy műfajából vett
humoros történetekkel, viccekkel
és úgynevezett egysoros poénokkal
szórakoztatta a hallgatóságot.
Az ünnepség fénypontját az a személyes búcsú jelentette, amikor Hamvas István vezérigazgató és Bognár
Péter humán igazgató minden kollégától, kolléganőtől
elköszönt, és átadták az emléklapokat, illetve az ajándéktárgyakat.
A rendezvény zárásaként állófogadásra invitálták a
megjelenteket, Bognár Péter humán igazgató pohárköszönője után, aki az Atomerőmű vezetősége nevében jó
egészségnek örvendő és élményekben gazdag nyugdíjas
éveket kívánt nyugdíjba vonuló munkatársainknak.

Gyöngyösiné Nyul Petra

Hazánkba látogatott a NAÜ főigazgató-helyettese
Alexander Bychkov, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) atomenergia
globális fejlesztéseiért felelős főigazgató-helyettese november 21-23. között
hazánkba látogatott Kovács Pál klíma- és
energiaügyért felelős államtitkár meghívására.

fotók: Bodajki Ákos

Hamvas István vezérigazgató előadásában a Paksi Atomerőmű által nyújtott biztonságos energiaellátásról adott összefoglalót. „A paksi blokkok közel
harminc éve biztonságosan és gazdaságosan működnek, az erőmű a legolcsóbban termeli a villamos
energiát hazánkban, így segít megfizethető szinten
tartani a fogyasztói árakat” – mondta a vezérigazgató. A társadalmi elfogadottság, a gazdaságosság és
a környezetre gyakorolt hatás vonatkozásában tájékoztatást adott a Paksi Atomerőmű biztonságnövelő
intézkedéseiről, versenyképességéről és fenntarthatóságáról. Kiemelte, hogy Magyarország villamosenergia-termelésének több mint 43 százalékát a
Paksi Atomerőmű adja. A tavaly elrendelt Célzott
biztonsági felülvizsgálat eredményeként a Paksi Atomerőművet biztonsági szempontból Európa
egyik legjobban megfelelt erőművének értékelték.
A Paksi Atomerőmű 1. blokkja tervezett üzemidejének 20 évvel való meghosszabbítására vonatkozó
döntés decemberben várható az Országos Atomenergia-hivataltól.
Nagy Sándor vezérigazgató bemutatta a 9 milliárd forintos alaptőkével létrehozott Paks II. Zrt.-t. A
társaság önálló bevételi forrással nem rendelkezik,
a jelenlegi alaptőke az előkészítő kutatások és engedélyezési eljárások finanszírozását szolgálja. „Megkezdtük az engedélyezési eljárásokat és az ehhez
szükséges felméréseket. A jelenlegi tervek szerint
rövid időn belül elkészül a tenderkiírás. A megfelelő engedélyek birtokában, az ajánlatok értékelését
követően leszünk abban a helyzetben, hogy felelősen mérlegelhessük, mekkora költséggel, milyen
finanszírozási konstrukcióval lehetséges a Paksi
Atomerőmű bővítése. Az eredményes elbírálás után
kezdődhet meg a létesítés” – mondta Nagy Sándor.
Tájékoztatást adott arról, hogy a beruházás megvalósítására számos finanszírozási opció létezik, a
hazai és nemzetközi pénzügyi hitelkonstrukciótól
kezdve a kötvény-, illetve részvénykibocsátáson
keresztül akár a kivitelezői előfinanszírozásig. Gazdaságélénkítő hatása miatt fontos, hogy a beruházásban jelentős arányban vegyenek részt magyar
vállalkozások, elsősorban kis- és középvállalatok.
Ezek előzetes felmérése folyamatban van, eddig
több száz hazai vállalkozás lehetséges részvételét
azonosították.
A sajtótájékoztatón az előadásokat követően a
média képviselői választ kaptak kérdéseikre.

Lovásziné Anna

kus infrastruktúrájának eleme, a jövőben is számíthat a Magyar
Honvédség oltalmára, az biztosítja légterét, fizikai védelmét, valamint egy esetleges baleset során szerepet vállal a kárelhárítási
és mentesítési mechanizmusában. Elmondta, hogy évente több
mint ötszázezer légi jármű használja Magyarország légterét,
ezeknek a figyelemmel kísérése és rendjének biztosítása a Magyar Honvédség feladata, ezért Medinán megkezdődött a harmadik háromdimenziós radar felépítése. Hamvas István vezérigazgató végezetül elmondta, hogy nagy elismerést jelent, hogy
a miniszter katonai szemmel is rendben talált bennünket.

Laszlóczki Ivetta

Központi nyugdíjas búcsúztató

fotó: Beregnyei Miklós

Az atomerőmű-típusok bemutatását követően ismertetést adott a villamosenergia-termelés nemzetközi helyzetéről, valamint hazánk energiastratégiájáról. „Az MVM Csoport a parlament és a kormány
felhatalmazása alapján, az energiastratégia megvalósítása jegyében készíti elő a paksi bővítést, a társadalom támogatottsága mellett” – emelte ki Baji
Csaba. Mint mondta, 2035-ig 71 százalékkal nő a
világ villamosenergia-igénye, és mintegy 60 százalékkal bővül az atomerőművekben megtermelt
energia mennyisége. Jelenleg 64 nukleáris reaktor
épül világszerte.

Hende Csaba honvédelmi miniszter látogatása

fotó: Wollner Pál

A Paks II. első
sajtótájékoztatója

2012. december

Alexander Bychkov, a nukleáris energia
műszaki együttműködésért is felelős projektek vezetője látogatásának célja, hogy
tapasztalatokat szerezzen a magyar nukleáris kutatásfejlesztés és szakemberképzésben érdekelt szervezetekről, ezeknek
a szervezeteknek a képességeiről és infrastruktúrájáról.
Kovács Pál államtitkár beszámolt arról,
hogy a főigazgató-helyettes a magyarországi látogatásának keretén belül először Budapestre érkezett. Útjának első
állomásaként az MTA Energiatudományi
Kutatóközpont létesítményeit és a kutatóreaktort tekintette meg, ahol tájékozódott
a jelen pillanatban is folyó kutatás-fejlesztési munkálatokról, valamint tájékozódott

a kormány és a kutatóközpont terveiről,
és arról, hogy ezek hogyan illeszthetők be
a NAÜ programjába. Ezt követően a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetemen tartott előadást az atomenergetikai szakképzésben résztvevő hallgatók részére a NAÜ szerepéről, terveiről, a
nemzetközi nukleáris kutatásfejlesztésben
és szakemberképzésben betöltött szerepéről, valamint a műszaki együttműködés
keretrendszeréről és ennek a legfontosabb célkitűzéseiről. Az előadást követően
megtekintette a BME Nukleáris Technikai
Intézetének oktatóreaktorát is. Budapesten a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban
zárult a főigazgató-helyettes programja,
ahol részletes tárgyalásokat folytattak a
kormány stratégiai terveiről, az atomenergia békés célú felhasználásának
irányairól és kifejezetten Magyarország
teljes infrastruktúrájának a részvételéről
a
nemzetközi
szakemberképzési
programban. Továbbá egyeztetések zajlottak, egy Magyarországon megvalósítandó Regionális Krízisközpont kialakításáról is.
Alexander Bychkov
látogatásának második
napján érkezett a Paksra, ahol találkozott
Hamvas István vezérigazgatóval és az erőmű felsővezetőivel. A
cégvezetés
részletes

beszámolóját követően a Karbantartó és
Gyakorlóközpontban (mely annak idején
NAÜ támogatással jött létre) folytatta útját, amely mára már nemzetközi nukleáris
képzéseknek ad helyet. Az üzemi látogatást követően a Kiégett Kazetták Átmeneti
Tárolójában végződött paksi látogatásának programja.
A NAÜ főigazgató-helyettese rendkívül elismerően nyilatkozott a Pakson tapasztaltakról, és arról a példáról, amelyet
Magyarország az atomenergia békés célú
felhasználása terén mutat. Hazánk a nukleáris biztonság biztosításához nemcsak
a nukleáris létesítményekben véghezvitt
fejlesztésekkel, hanem az energia-portfóliójukon változtatni kívánó országok számára nyújtott segítségével is hozzájárul.
Kiemelte, hogy mennyire jó és hatékony
a NAÜ és Magyarország együttműködése,
ennek kapcsán méltatta a magyar atomenergetikai szakember kvalitásait és szakértelmét.
Laszlóczki Ivetta
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Tolna megyei Prima Díj

Francia szakszervezeti delegáció látogatott november 22-én a Paksi Atomerőműbe. A vendégek az Atomerőmű
menedzsmentjével és szakszervezeti vezetőivel folytattak megbeszélést.

Kazah delegáció érkezett az Atomerőműbe november 27-én. A JSC Samruk
Energy felsővezetői és az őket kísérő
KPMG képviselői a bemutatkozó beszélgetést és tájékoztatást követően üzemlátogatáson vettek részt.

Csöbör Katalin országgyűlési képviselő
Kovács Pál klíma- és energiaügyért felelős államtitkár kíséretében november
30-án látogatást tett a Paksi Atomerőműben. Programjában a vezérigazgatói
tájékoztatót követően üzemlátogatás és
a Karbantartó Gyakorlóközpont megtekintése szerepelt.

Gyerekdiplomaták az erőműben

fotó: Bodajki Ákos

Az oroszországi Roszatom Atomenergiai Korporáció kezdeményezésére és
a Paksi Atomerőmű
meghívására egy 36
tagú, orosz gyermekekből és tanárokból
álló csoport járt az
Atomerőműben november 15-17-én. A
Roszatom új, „Tágítva a határokat” című
nemzetközi gyerekprojektet indított,
amely a nemrég megszületett gyerekdiplomácia mozgalom ötletén alapul.
A gyerekdiplomaták az orosz atomenergetikai iparban dolgozók tehetséges általános iskolás gyermekei, akiket
tudományos versenyek győztesei közül választottak ki.
A projekt célja, hogy a gyerekek
legyenek ifjú diplomaták, saját nemzetük küldöttei, ismerkedjenek meg
más országok kultúrájával, és közelebbi kapcsolatokat építsenek ki az
atomenergetikában érdekelt európai
országok gyermekeivel. Az atomenergia fejlődése világszerte közös ügy, így
az atomenergetika számára a szakembereket biztosító feladatokat közösen
kell megoldani. Ezért fontos már iskolai szinten megértetni a jövő generációjával az atomenergia szükségességét
és fontosságát.
Ez volt a projekt első próbaakciója. Novouralszk (Oroszország, Szverdlovszk megye) két iskolájának tanulói
látogattak Magyarországra és Csehországba. Magyarország volt az első
házigazda. Érdekes, változatos program készült az orosz gyerekek számára: Első nap budapesti kirándulás, a

Természettudományi Múzeum és a
Csodák Palotájának látogatása, utána
két napon keresztül Paks és az Atomerőmű meglátogatása következett.
Ennek keretében a Tájékoztató és Látogatóközpont, a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának látogatása, az új
Atomenergetikai Múzeum tárlatának
megtekintése, majd találkozás a paksi
gyerekekkel volt a program. A vendégek sok mindent láttak, sokat tanultak, új barátságok születtek az orosz
és magyar gyerekek között – ki tudja,
lehet, hogy ezekből munkakapcsolat
is lesz a jövőben. A TLK-ban az orosz
gyerekek megtekintették Vincze Bálint
fotókiállítását, és személyesen is megismerkedtek a fotóssal. Nagy hatással
volt rájuk a kiállítás és Bálint személyisége is. Bálint is rokonszenvezett az
orosz gyerekekkel. Búcsúzóul minden
gyerek megkapta a fotós frissen megjelent orosz nyelvű dedikált „Genuin”
című könyvét.
Három felejthetetlen és információval teli nap után a gyerekdiplomaták
továbbutaztak missziójukkal Csehországba, ahol Prága és Temelin volt az
úticéljuk.

Szucsán Marina

A 2012. évi Tolna megyei
Prima Díj és az Év vállalkozója elismerés ünnepélyes díjátadó gálaestjét
november 23-án tartották
Szekszárdon a Garay János Gimnázium dísztermében. A rendezvényen
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. képviseletében Hamvas István
vezérigazgató és dr. Kovács Antal kommunikációs igazgató vett részt és adta át
a díjakat.
A Magyar Zene kategóriában a Bogyiszlói Zenekar, Magyar Irodalom terén Kiss
Pál István, a Magyar Sportért kategóriában
Horváth Ferenc nyerte el a Tolna megyei
Prima díjat.
Az országos Prima Primissima Díj
megyei változatát, a Prima Díjat az országos
díj 2003-as alapítását követően hozták létre
Tolna megyében. Az erkölcsi értékén túl
fotók: Teol

fotók: Bodajki Ákos

Vendégeink

egymillió forint jutalommal
járó elismerést évente a
Magyar Zene, Magyar
Irodalom és Magyar
Sportért kategóriában ítélik
oda. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Tolna Megyei
Szervezete által rendezett díjátadó főtámogatója a Paksi Atomerőmű.
Az idei, nyolcadik Prima Díj átadón a
Magyar Zene kategóriában a Bogyiszlói Zenekar részére Hamvas István vezérigazgató,
míg a Magyar Irodalom kategóriában Kiss
Pál István szépírónak, tanárnak Kovács Antal
nyújtotta át az elismerést.
Bár az idei év díjazottai férfiak voltak,
az esten a hölgyek is tiszteletüket tették, így
Demján Sándorné, az alapító neje és dr. Takács Ildikó, a Prima Primissima Alapítvány
kuratóriumi tagja. A gálát színvonalas műsor kísérte, melyben fellépett Illényi Katica
hegedűművész Bundzik István kíséretében,
Csajághy Szabolcs operaénekes, Herczeg
Adrienn színművész, Vermes Tímea opera-,
operett- és musical énekesnő, valamint Lányi
Péter szekszárdi zongoraművész, a Tolna megyei Prima Díj tavalyi kitüntetettje.
LAnna

Junior Prima zeneművészeti díjak
Idén immár ötödik alkalommal adták át november 23án a magyar zeneművészeti
Junior Prima díjakat a Szépművészeti Múzeumban rendezett ünnepségen. A fiatal
tehetségeket a társalapító, az
MVM Magyar Villamos Művek
Zrt. képviseletében Baji Csaba elnök-vezérigazgató köszöntötte.
Junior Prima díjban részesült az Anima Musicae kamarazenekar, Balatoni Sándor orgonaművész, Gyöngyösi Ivett zongoraművész,
Kállai Ernő hegedűművész, Medgyesi Zsolt
zongoraművész, Szigetvári Dávid operaénekes, Szőke Nikoletta énekesnő, Tóth Péter
zongoraművész, Vörös Szilvia operaénekes,
valamint Zombola Péter zeneszerző.
Baji Csaba köszöntőjében többek között
kiemelte: egy sikeres, eredményes, integrált nemzeti energetikai társaságcsoportnak,
amely a fiatal magyar tehetségekhez hasonlóan nemzetközi szerepre, ismertségre készül,

erkölcsi kötelessége, hogy lehetőségeihez mérten visszaadjon
a társadalomnak. Ezért kiemelt
fontosságúnak tartjuk, hogy támogassuk azokat, akik tudásukkal, tehetségükkel gazdagítják az
országot, akik a legtöbbet tették,
teszik és tehetik az ország gazdasági és kulturális fejlődéséért.
Célunk az kell, hogy legyen: itthon alkossanak, és a hazai közönség is láthassa-hallhassa
őket. Ezért támogatjuk Demján Sándor mellett társalapítóként a Junior Prima díj magyar
zeneművészeti kategóriáját, az MVM Koncerteket és még számos értékes kulturális kezdeményezést.
A Junior Prima Díj a Prima Primissima Alapítvány elismeréseinek kiterjesztéseként jött
létre 2007-ben. A zeneművészeti kategóriát
2008-ban alapították az MVM Zrt. együttműködésével.
Mayer György

Elindult az MVM Koncertek
zongorahangverseny-sorozata
Jevgenyij Koroljov világhírű zongoraművész koncertjével elkezdődött az MVM Koncertek 20122013 évadának talán legfontosabb sorozata, A Zongora. A művészetek, különösen a komolyzene
elkötelezett támogatója, az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és a Jakobi Koncert több mint egy
évtizedes együttműködése idén is világsztárok, elismert hazai művészek és fiatal tehetségek hangversenyeit kínálja a magyar zenerajongóknak.
Az MVM Koncertek hagyományosan egy-egy hangszer bemutatására épülnek. „A Zongora”
világsztárjai, Jevgenyij Koroljov, David Fray, Bogányi Gergely, Ránki Dezső, Grigorij Szokolov és
Jevgenyij Kiszin a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben adnak koncertet. A Budapesti Kamarakoncerteket, „A Zongora a Festetics Palotában” és „A Hegedű” sorozatokat a Festetics Palota
Tükörtermében rendezik meg, a társaságcsoport által támogatott Junior Prima díjat elnyert fiatal
tehetségek a Bartók Emlékházban adnak koncerteket. Vásáry Tamás Brahms műveivel folytatja „A
Zongorán túl” című sorozatát, a „Hangszerek világa” gyermekkoncert-sorozatban az Ewald Rézfúvós Quintet a rézfúvósok, ifj. Balázs János a zongora titkaiba vezeti be a gyermekeket és családtagjaikat.
(forrás: MVM)
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Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 2011-ben alapította a Jövőnk Nukleáris Energetikusáért (JNE)
Alapítványt, melynek célja a hazai nukleáris szakemberképzés feltételeinek javítása és a minőségi
szakember utánpótlás elősegítése. Az alapítvány
az energetikai és ezen belül a nukleáris területen
tanulmányokat folytató, e terület iránt érdeklődést és elkötelezettséget tanúsító hallgatók kiemelkedő teljesítményét kívánja elismerni, ösztöndíjak
odaítélésével. Az alapítvány emellett pályázatok
kiírásával támogatja a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) energetikai és
nukleáris technikai jellegű képzést folytató intézetek és tanszékek munkáját. Az alapítvány működését, eddigi tapasztalatait Kiss István, az oktatási
főosztály vezetője, az alapítvány kuratóriumi tagja
foglalta össze.
Az Atomerőmű számára hosszútávon létkérdés, hogy
az energetikai és a nukleáris technikai képzésben elegendő számú hallgató vegyen részt, és az egyetemet
befejezve a legjobbak a magyar energetikai és ezen
belül a nukleáris iparban helyezkedjenek el. Az erőmű
ennek érdekében alapította és támogatja évi 25 millió
forinttal az alapítványt, amely különféle ösztöndíjak
odaítélésével a kiváló tanulmányi munkát ismeri el, és
pályázati támogatásokkal az intézeti, tanszéki munka
feltételeinek, minőségének javítását segíti elő.
A tanulmányi munka ösztönzésére szolgál a tanulmányi ösztöndíj, a TDK-dolgozatok támogatása, a PhD
ösztöndíj, a demonstrátori ösztöndíj, a legjobb diplomamunka díjazása, a külföldön folytatott tanulmányok és/vagy kutatások támogatása. Ezek az ösztöndíjformák és díjak a BME más karain elérhető pályázati
lehetőségekkel összevetve versenyképesek. Mivel a pályázati lehetőség az első évtől a PhD szintig folyamatosan adott, ösztönzi a jó tanulókat arra, hogy a nukleáris
szakiránynál maradva egyre aktívabb munkát folytassanak, kibontakoztassák tehetségüket. Az alapító által
célként kitűzött pályaorientáció az irányított helyszínű szakmai gyakorlat, a célirányos diplomatervezési
témák és az ipari konzulenseken keresztül létrejövő
szakmai és személyes kapcsolatok révén valósul meg.
Az intézeti és tanszéki munka feltételeinek javítását célzó pályázatokat a kuratórium különös gonddal
bírálja el. Az alapítványnak nem célja, hogy a szűkös
költségvetési forrásokat pótolja, de a legkritikusabb
helyekre jutatott támogatás létfontosságú a munka
folytonosságának, hatékonyságának fenntartása szempontjából.
Az alapítvány 2012-ben kezdte meg érdemi működését, a januárban közzétett pályázati felhívással. Pályázni a tanulmányi félévekhez igazodva félévenként
lehet. Eredményes és a kiírási feltételeknek megfelelő
pályázatokra a kuratórium havonta esedékes ösztöndíjat, vagy egy összegben odaítélt támogatást, díjat ítél
meg. A 2011/12-es tanév második és a 2012/13-as tanév első félévére kiírt pályázatok tapasztalata az, hogy
sok a tehetséges, kiemelkedő tanulmányi, szorgalmi
munkát végző hallgató, akik örömmel élnek az ezzel a
lehetőséggel.
Az alapítvány kuratóriuma az alapítói szándékkal
összhangban azon fáradozik, hogy szakmailag, emberileg megalapozott döntéseivel elősegítse a nukleáris
szakirányok népszerűségűnek emelkedését és az oktatás minőségének folyamatos javulását.
Az alapítvány működése, a kuratórium döntései a
www.jnea.hu honlapon nyomon követhető. Terveink
szerint a célok teljesüléséről az Atomerőmű újság is folyamatosan tudósít, és lehetőséget biztosít arra is, hogy
a nyertes pályázatok/pályázók bemutatkozzanak.
KV

A Magyar Nukleáris Társaság XI. Nukleáris Technikai Szimpózium címmel
november 29-én és 30-án
Pakson, az Erzsébet Nagy
Szállodában rendezte nagyszabású szakmai találkozóját. A szimpózium célja a
hazai tudományos eszme
csere elősegítése a nukleáris technikai témákban.
A rendezvényről januári számunkban adunk részletes beszámolót.

Az atomerőmű-bővítésről

Az atomerőmű-bővítésről tárgyalt
november 27-én az Országgyűlés
fenntartható fejlődés bizottsága.
Megkezdődtek a konzultációk a Paksi
Atomerőmű bővítésének öt potenciális szállítójával – közölte Kovács Pál,
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
államtitkára a parlament fenntartható
fejlődés bizottságának keddi budapesti ülésén. A klíma- és energiaügyekért
felelős államtitkár elmondta: ezek azok
a cégek, amelyek nyomott vizes technológiát szállítanak a világpiacon. A
szándékok felmérése alapján úgy tűnik,
hogy a potenciális szállítók adnak majd
be ajánlatot, ha kiírják a pályázatot.

Az előrejelzések szerint a villamosenergia-igény 2030-ig körülbelül 30
százalékkal nő – mondta Nagy Sándor, az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. vezérigazgatója. Kiemelte:
az atomenergia szén-dioxid-mentes, a
környezetet nem terhelő, gazdaságos és
megbízható.
Az új blokkok költségeivel, illetve finanszírozásával kapcsolatos kérdésekre válaszolva az államtitkár és a vezérigazgató is úgy reagált: a projekt még
előkészítés alatt van, a finanszírozási
kérdések az ajánlatok beérkezése után
válaszolhatók meg.

(forrás: MTI)

Baleset-elhárítási gyakorlatok
A Paksi Atomerőmű balesetelhárítási
szervezete (röviden: BESZ) az elmúlt félévben több gyakorlaton vett részt. Az
első jelentősebb esemény július 20-án az
Országos Atomenergia-hivatal (OAH), az
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) és az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt. részvételével tartott kommunikációs
gyakorlás volt. Fő céljaként a nukleáris létesítményben bekövetkező veszélyhelyzetek riasztási és tájékoztatási feladataira
kijelölt eszközök ellenőrzését határozták
meg. A kommunikációs rendszerek rendben működtek, az Atomerőmű személyzete megfelelően látta el feladatait.

A következő fontosabb alkalom a
Nemzetközi Atomenergia-ügynökség
Baleset-elhárítási Központja (NAÜ IEC)
által szervezett gyakorlás volt. A módszertani együttműködés július 30-tól
három napon át tartott. A nemzetközi
segítségnyújtási egyezmény (RANET)
folyamatainak gyakorlása, a bevont szervezetek bevetésének modellezése sok
tapasztalatot nyújtott.
Szeptember 27-én következett a röviden „északi” megyésnek aposztrofált
gyakorlat, amelyen a mohi atomerőműhöz legközelebb eső Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Pest és Nógrád megye védelmi szervei, valamint az

OAH és az OKF vettek részt. A megyei
és helyi védelmi bizottságok feladata
a szlovák atomerőműben feltételezett
súlyos, kibocsátással is járó baleset nyomán szükséges halaszthatatlan intézkedések meghatározása volt. Paksról Bana
János balesetelhárítás vezető szakmai
tapasztalataival segítette a gyakorlat
előkészítését, illetve értékelőként figyelte a védekezést.
Végül még szeptemberben a súlyosbaleset-kezelési, majd november 28-án
a teljes körű BESZ-gyakorlatok következtek az Atomerőműben. Mindkettő megfelelő minősítéssel zárult, kritikus problémák nem merültek fel. HA

NAÜ munkaértekezlet Pakson
Digitális irányítástechnikai
rendszerek alkalmazásának
és engedélyezésének technikai követelményei címmel
a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) és az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
közösen rendezett munkaértekezletet Pakson, november
19-22 között.
Mivel Európában több ország
tervezi új atomerőművek építését, és végzi a már működők modernizálását, az ügynökség 2012-13. évekre
Technikai Kooperációs Program keretében új projekteket indított (RER/2/008). A mi régiónkban résztvevő
országok: Bulgária, Csehország, Horvátország, Kazahsztán, Lengyelország, Litvánia, Oroszország, Örményország, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna és Magyarország. A tavasszal Németországban megrendezett
hasonló témájú találkozó után ez a második összejövetel. Belorusszia és Törökország nem rendelkeznek még
atomerőművel, de tervezik a létesítését, ezért most csatlakoztak a csoporthoz.
A paksi digitális reaktorvédelmi rendszer kidolgozásával és megvalósításával Túri Tamásnak és projektjének
elvitathatatlan úttörő szerepe volt ezen a területen – a piacon jelentős szerepet játszó szállítók közül az AREVA és
a Rolls-Royce is elismeréssel tekint az architektúránkra –
így nem véletlen, hogy az elért eredményekre kíváncsiak
a szakemberek, és kaptak az alkalmon, hogy itt tartsák
megbeszélésüket.
Dr. Eiler János, aki már lassan egy éve tudományos
titkárként a NAÜ-ben dolgozik, mint a téma felelőse vezette le a munkaértekezletet.
Igen kiváló szakembereket sikerült megnyerni az
iránymutató előadások megtartására (Gray Johnson
fotó: Beregnyei Miklós

Jövőnk Nukleáris
Energetikusáért
Alapítvány

USA, Ales Karasek Dukovany,
Thuy Nguyen EdF). Bár a „szakmának” elvileg egységes előírásrendszere van – amit folyamatosan jobbá tesznek, a valóságban a
nemzetek néhány nagyon fontos
kifejezést eltérően értelmeznek,
és ennek megfelelően másként
is építik meg az I&C, különösen
a biztonsági I&C rendszereiket.
Igazából a diverzitás és a mélységi védelem ismert elveinek gyakorlati realizálásában
vannak eltérések.
Végh János, a Magyar Tudományos Akadémia Energia Kutató laborvezetője bemutatta, hogy a szimulátorok
szerepe a nukleáris iparban gyökeresen megváltozott.
Húsz évvel ezelőtt a szimulátorokat az energetikai blokkok építését követően, oktatási célból hozták létre, ma
pedig azt látjuk, hogy a szimulátorok születnek meg először. A nukleáris ipar szállítói a szimulátorokon ellenőrzik az irányítástechnikai rendszereiket és ott alakítják ki
az Ember-Gép kapcsolati felületeket is. Az erőművekbe, a
technológiai rendszerekre csak ezt követően kerülnek ki
az alkalmazások.
Sajnos ma már, ha szoftverről van szó, akkor a vírusokról, a rosszindulatú SW kódokról is beszélni kell. Dr.
Buttyán Levente, a BME docense (CrySySLab) a digitális irányítástechnikai rendszereket fenyegető vírusokról
(Stuxnet, Duqu, Flame, Gauss), a bontakozó kiberháborúról tartott részletekbe menő előadást.
A munkaértekezleten résztvevő országok mindegyike
lehetőséget kapott arra, hogy ismertesse a témában elért
eredményeit és az aktuális problémáikat.
Egy látogatás az erőműbe és a Karbantartó Gyakorlóközpontba, természetesen a program része volt.
gyulai
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Húszéves a TEIT
fotók: Wollner Pál

Húsz éve
jött létre
az Atomerőmű 12
km-es körzetében
fekvő telepü lé sek
által alapított Társadalmi Ellenőrző,
Információs és Településfejlesztési
Társulás, a TEIT. Ebből az alkalomból
november 9-én sajtótájékoztatót és
konferenciát rendeztek Kalocsán, az
Atomerőmű és Társadalmi Környezete címmel.
A konferencia fókuszában az Atomerőmű, a mellette elhelyezkedő Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója, valamint a települések együttműködésének eredményei
szerepeltek.
Török Ferenc, a társulás elnöke, Kalocsa város polgármestere elmondta, a TEIT
jó kapcsolatot alakított ki a Paksi Atomerőművel és a Radioaktív Hulladékokat
Kezelő Kft.-vel (RHK Kft.). A lakossághoz
a hiteles tájékoztatás honlapokon, kiadványokon és a médián keresztül jut el. Gáncs
István, a TEIT társelnöke, Tengelic polgármestere, rövid kronológiai összefoglaló
után utalt arra, hogy jelenleg 65 ezer ember lakik a TEIT települések térségében.
Az ő tájékoztatásuk kapcsán az egyik legfontosabb feladat: az üzemidő-hosszabbítás mellett az új blokkok építésének ismertetése, megfelelő kommunikációja.
A rendezvényen dr. Kovács Antal kiemelte, hogy az Atomerőmű számára nagyon fontos a társadalmi elfogadottság, ez
különösen igaz a 12 kilométeres körben
élő, több mint hatvanezer ember esetében.
Az üzemidő hosszabbítás, az új blokkok
létesítésével újabb tájékoztatási feladatok
elé néz az Atomerőmű és a TEIT. Az új
programok között szerepel a TEIT területén élő iskoláskorú gyermekek figyelmének a természettudományos tantárgyak
felé irányítása, és a kalocsai tájékoztató- és
látogatóközpont közösségi térré való alakítása. Dr. Kereki Ferenc, az RHK igazgatója
azt hangsúlyozta, hogy a cég a TEIT szervezeten belül jól tudta közreadni a munkájával kapcsolatos információkat, és ebben
a TEIT kiváló munkát végzett. Dr. Rónaky
József, az Országos Atomenergia-hivatal

főigazgatója
elmondta,
hogy ma
beruházást, vagy
ipari létesítményt
megvalósítani a környezetben élő lakosság egyetértése nélkül lehetetlen, ehhez bizalomra és
támogatásra van szükség. Kováts Balázs,
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetőmérnöke érdekességeket, szemelvényeket
emelt ki az eltelt húszéves időszakból. Az
atomerőmű bővítés és a térség kölcsönhatása címmel Tóth Csilla, az MVM Paks II.
Atomerőmű Fejlesztő Zrt. projektigazgatója tartott előadást.
A társulás köszönetét fejezte ki a Paksi Atomerőműnek, az erről szóló oklevelet
dr. Kovács Antal vette át, és szintén oklevelet vett át dr. Kereki Ferenc.
A TEIT Emlékplakettjét vette át – mások mellett Kováts Balázs az Atomerőmű
vezető mérnöke, Török Gusztáv, a TEIT
volt elnöke, alapító, dr. Kovács Antal, Dohóczky Csaba, a GMF elnöke, Szabó Attila és Sződi Imre, az RHK Kft. munkatársai, valamint a települések polgármesterei,
köztük Hajdú János, Paks polgármestere.
Emlékplakettet kapott továbbá Hamvas
István vezérigazgató (MVM PA. Zrt.),
Tóth Ferenc kormánymegbízott, valamint
az MVM Zrt.-t is díjazták. Wollner Pál

Paksi Digitális Archívum
A mai internetes világban gyakran hangoztatjuk azon véleményünket, miszerint ha valamit
nem tudsz, keresd meg az interneten. Ez sok tekintetben igaz, ám ha az általánosságokon túl,
részletekre is kíváncsiak vagyunk, akkor már más forrást is igénybe kell vennünk. Ezeknek a
„részleteknek” Paks városára vonatkozó kidolgozására alapította az önkormányzat és az Atomerőmű a Paksi Digitális Archívum (PDA) projektet.
A projekt célja, olyan hatalmas adatbázis létrehozása – személyekre, tárgyakra, adatokra és
eseményekre vonatkozóan –, amelyből valóban szinte mindent megtudhatunk a város múltjáról, jelenéről és az elképzelt jövőről. A munka ebben az évben kezdődött, a projektvezető
– Csapó Sándor – az önkormányzat támogatásával felkereste és megnyerte az ügynek a város
helytörténeti kutatásokkal foglalkozó személyeit, a város intézményeinek vezetőit és a megyei
levéltárat. Néhány munkaértekezlet után meghatározásra kerültek azok a területek és témák,
amelyekben az adatgyűjtést meg kell kezdeni.
A PDA-ban jelentős helyet foglalnak el az Atomerőmű múltjára, jelenére és jövőjére vonatkozó adatok, amelyeket Beregnyei Miklós és Pach Ferenc közreműködésével gyűjt össze
és digitalizál az archívum két kezelője. Az Atomerőműből átadásra kerül az Atomerőmű újság
digitalizált formában 1978-tól napjainkig, a videostúdiónk kiválasztott filmjei, az erőmű évkönyvei, az Atomenergetikai Múzeum filmarchívumában lévő fotók, a múzeumi műtárgyakról
készült leírókartonok és a tárgyak fotói.
Az ebben az évben végzett munkákról Csapó Sándor projektvezető ad tájékoztatást december 14-én, az 1. blokk indításának 30. évfordulóját ünneplő konferencián.-beri-

Előadások a kommunikációról

Az Atomerőmű kommunikációs szakemberei is részt vesznek előadóként azon a
tréningen, amelyet pályázati támogatással
szervez a Gerjeni Fiatalok Egyesülete.
A gyakorlatorientált képzés témája a településmarketing és média. Ezen belül - lévén az érintett települések a Paksi Atomerőmű körzetében fekszenek – a nukleáris
terület kommunikációjának is kiemelt szerepet szánnak. A kurzust olyan amatőr újságíróknak hirdették meg, akik helyi lapok,
honlapok munkájában vesznek részt. A kurzus célja, hogy a Duna Összeköt Egyesület
működése által érintett térségek– Paks és

Kalocsa környéke – önkormányzati sajtójával fogalakozó munkatársai olyan ismeretekre tegyenek szert, amelyek segítik őket
önként vállalt munkájukban, a lakosság hiteles és pontos tájékoztatásában.
A tréning november végi első összejövetelén Iványi Krisztina, az Atomerőmű
operatív kommunikációs vezetője a kommunikációról, közszereplésről, érveléstechnikáról beszélt. Januárban az előadók
között lesz Mittler István is, aki válságkommunikáció témakörben számít a hallgatóság figyelmére. VT

Nukleáris Újságíró Akadémia
Az Országos Atomenergia-hivatal (OAH) és a Magyar Tudományos, Üzemi és Szaklapok Újságíróinak Egyesülete által közösen szervezett Nukleáris Újságíró Akadémia
az OAH székházában rendezi december 17-én a záró összejövetelét. A program keretében dr. Rónaky József, az OAH főigazgatója átadja az akadémia 2011-2012. évi sorozatát sikeresen elvégzők számára az oklevelet. Lapunk több munkatársa is résztvevője
volt az akadémia rendezvényeinek, így ők is részesülnek oklevélben.

6

2012. december

KAIG SPORTNAP
November 24-én a már hagyományossá vált, sorrendben a
16. családi sportnapját tartotta a karbantartási igazgatóság
(kaig). A sportesemények az Atomerőmű SE sportcsarnokában, illetve a tekézőjében zajlottak.
A kilátogató családtagok és a meghívott vendégek nagyon sportszerű, színvonalas játékokat láthattak.
A versenyzők az alábbi sportágakban mérhették össze tudásukat: labdarúgás, teke, asztalitenisz, darts, csocsó és sakk.
Az egész nap tartó versenyeknek külön sportági megbízottai voltak, akik feleltek a
lebonyolítás színvonaláért és a
szabályok betartásáért, ők név
szerint: Szabadi Adrián – labdarúgás, Gyarmathy Katalin és Suplicz Sándor – teke, Fodor
Zoltán – asztalitenisz, Lojek Csaba és Dávid Donát – darts,
Diósi József – csocsó, Berta Tibor – sakk. A sportesemények
koordinálásában és a beérkezett eredmények feldolgozásában Ledneczky Szilvia, Hagyó Hajnalka, Bunkóczi András,
ifj. Szendrei István és Lőrincz Zoltán segédkezett.
Mint már korábban is, idén is a rendezvény egyik csapata
volt a műszaki főosztály, akiket egyetlen igazgatóságon kívüli – de szívében karbantartó – csapatként meghívtunk. A
meccsek ideje alatt a frissítő italokról és a finom ebédről az
ASE konyha csapata gondoskodott.
A sportesemények reggel 7:30 órától folyamatosan zajlottak.
Mivel családi napról volt szó, a gyerekek számára is voltak
játékos vetélkedők, melyek levezetését Klopcsikné Marika

irányította. A vetélkedő gyerekek ajándékcsomagot kaptak,
készülve a közelgő Mikulásra.
A rendezvényt a meghívott vendégek közül – cégünk
jelenlegi és korábbi vezetői, a kaig volt igazgatói – is meglátogatták: örömmel köszöntöttük a sportcsarnokban Pónya
Józsefet és Kiss Zoltánt.
A vezetői váltó szintén jelentős
érdeklődésre tartott számot. A leglátványosabb eleme, a kötélhúzás
megint nagy attrakció volt. Az mfo
csapata immár három esztendeje
nem talált legyőzőre.
A sportesemények zárásaként
a legtöbb embert megmozgató
foci döntőjét láthattuk. A mérkőzések sportszerűen zajlottak, Brázay
László doktor úrnak nem volt munkája, ő vigyázott az egészségünkre egész nap. A nap végén a versenyek helyezettjei
kupát, oklevelet és érmeket kaptak, melyeket Zsoldos Ferenc
karbantartási igazgató adott át.
A vándorkupát a legeredményesebb főosztály, a szerviz főosztály nyerte el.
Zsoldos Ferenc igazgató ezúton köszöni minden kollégájának a közreműködését, aki a szervezésben részt vett, külön kiemelve Magyarfalviné Haag Erzsébetnek és Ledneczky
Szilviának a munkáját.
Jó érzés volt látni a sportversenyeken részt vevő kollégák
lelkesedését és a létszámra sem lehetett panaszunk, sokan
kilátogattak az eseményre. Összességében egy kellemes napot
töltöttünk együtt, ami mindig összehozza az igazgatóságot.

Karbantartási Igazgatóság

BIG – OAH barátságos
futballmérkőzés
2012-ben a nyolcadik alkalommal rendezték meg a
hagyományos futballmérkőzést a Paksi Atomerőmű
Biztonsági Igazgatósága és az Országos Atomenergia
Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatósága között. A
két, szakmai profilját tekintve közeli rokonságban álló
szervezet barátságos találkozójára november 22-én, az
Atomerőmű Sportegyesület csarnokában került sor.
Az idei összecsapáson az Atomerőmű csapatát Herman Attila (csapatkapitány), Adorján Péter, Fojdl Antal, Gerendai Zoltán, Herczig Gábor, Horváth László,
Jantner Csaba, Mihálovics Lajos, Soponyai Mihály,
Tinnyei Sándor és Volent Gábor alkották. Az ellenfél
csapatában Balogh Csaba, Hullán Szabolcs, Kármán
András, Lehota Mihály, Lengyel Zoltán, Macsuga
Géza, Molnár András, Nagy Gábor, Petőfi Gábor és
Stefánka Zsolt játszottak. A játékidő két, huszonöt perces félidőből állt.
Az összecsapás szokás szerint férfias volt, természetesen a sportszerűség határain belül. Mindkét csapat igyekezett tudása legjavát nyújtani. Az OAH tavalyi
győzelme után idén újra a mieink szerezték meg a győzelmet, mégpedig igen meggyőző 6:1-es gólaránnyal.

A legjobb eredmények:
labdarúgás I. helyezett

a vimo csapata

asztalitenisz I. helyezett

Németh Zoltán (gszo)

gólkirály

Benedeczky Ferenc (vimo)

darts legjobb 1. táblás játékos

ifj. Szőts István (hto)

legjobb játékos

Nagy Lajos (gmo)

darts legjobb 2. táblás játékos

Szőts István (hto)

legjobb kapus

Tóth Ferenc (gmo)

darts legjobb 3. táblás játékos

Égner Attila (gszo)

teke profi egyéni I. helyezett

Égner Attila (gszo)

darts csapat I. helyezett

a hto csapata

teke profi csapat I. helyezett

az rko csapata

csocsó I. helyezett

a gmo csapata

teke amatőr egyéni I. helyezett

Leimszieder Ákos (gszo)

sakk I. helyezett

Straubinger József (vimo)

teke amatőr csapat I. helyezett

az ako csapata

vezetői ügyességi verseny I. helyezett

az mfo csapata

fotó: Bodajki Ákos

Múzeumi szakemberek
konferenciája

A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi
Egyesület az Atomerőmű meghívására a
Látogatóközpontban tartotta éves konferenciáját november 15-16-án. A konferencia résztvevőit Hamvas István vezérigazgató
és dr. Kovács Antal igazgató köszöntötte. A
közel 90 fős konferencia tagjai a szakmai tanácskozás mellett üzemlátogatáson ismerkedtek az Atomerőművel és az Atomenergetikai Múzeummal. A Pulszky Társaság
hirdeti meg minden évben az „Év múzeuma” és az „Év kiállítása” cím elnyeréséért
folyó versenyt. Az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt. négy éven át egymillió forinttal járul
hozzá az „Év kiállítása” című díjhoz.-beri-

A díjakat a csapatokat házigazdaként fogadó Bana
János balesetelhárítási osztályvezető adta át: a győztesnek a vándorserleget, a második helyezettnek pedig a
szintén évről-évre vándorló „teknősbéka-formációt”.
A „levezető” vacsorára – ami a meccseknek ugyancsak hagyományos részét képezi, és kötetlenebb beszélgetésekre is jó lehetőséget teremt – a Fabro Pincében
került sor. A teljes program megszervezését idén is a
„hazai csapat” tiszteletbeli tagja, Simon Csilla végezte,
a tőle megszokott profizmussal.
Prancz Zoltán

Őszi Radiokémai Napok
A Magyar Kémikusok Egyesülete Radioanalitikai Szakcsoportjának együttműködésével idén
Siófokon került megrendezésre
az Őszi Radiokémiai Napok 2012
konferencia. A résztvevő mintegy
15 atomerőműves szakember főként a sugárvédelem és a vegyészet területéről érkezett a konferenciára.
A rangos hazai radiokémiai konferencia kiváló lehetőséget nyújt a szakmai továbbképzésre, a résztvevők betekintést nyerhetnek új méréstechnikai eljárásokba, különböző alkalmazott kutatási tevékenységekbe és azok eredményeibe.
A szakemberek egymás munkáit megismerve, hasznos
ötleteket és fejlesztési javaslatokat fogalmaznak meg
az előadásokat követő hozzászólások során, valamint
a konferencia szünetekben. Idén három témakörben
(környezetvédelem, méréstechnika, nukleáris medicina)
hangzott el közel 40 előadás, köztük volt két Ph.D. dis�szertáció műhelyvitája is. A Paksi Atomerőművet érintő
előadások közül kiemelkedik az OAH, valamint a Pannon
Egyetem szakembereinek a Fukushima sugárvédelmi tanulságairól és a környezeti radiológiai mérésekről szóló
beszámolója, amit nagy érdeklődéssel hallgattak. Szakmai érdekességek közé sorolható dr. Somlai János radioizotópok politikai célú alkalmazásait bemutató előadása.
A rendkívül érdekes előadások, valamint a kötetlen szakmai beszélgetések együttesen tették színvonalassá a
konferenciát. BR
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Térségi kitekintő
Györkönyi események
Sportolási lehetőség

A Jövőnk Energiája Területfejlesztési Alapítvány is támogatandónak ítélte a györkönyi
műfüves pálya építését. Korábban a Magyar Labdarúgó Szövetséghez beadott pályázatunk is sikeres volt. Így településünkön olyan fejlesztést hajthatunk végre, melyhez az
Önkormányzatnak csak 10% önerőt kell biztosítania, miközben modern, igényes lehetőséget biztosít a sportolni vágyók számára. Hosszabb távú célkitűzésünk, hogy megfelelő sportolási lehetőséget biztosítsunk helyben, mely az életminőség javításában fontos szerepet tölthet be. A györkönyi lakosságra jellemző betegségek jó része rendszeres
testmozgással visszaszorítható lenne, ehhez viszont biztosítani kell a megfelelő lehetőségeket. Ennek egyik mérföldkövéhez érkeztünk el a műfüves pálya megépítésével. A
következő lépés a sportcsarnok.

Munkanélküliség

Ősz folyamán a közmunka és idénymunka befejeztével a munkanélküliségi ráta megemelkedik. Igaz ez országosan is. Györkönyben viszont ebben az évben folyamatos a
csökkenés ezen a téren. A januári 9%-ról szeptemberre 5,3%-ra csökkent a munkanélküliségi rátánk. E ráta a kistérségi 10,6 százaléknak pontosan a fele, az országos (11,9)
és megyei (13,1) átlagnak pedig kevesebb mint a fele. 7 hónapja a legjobb a mutatónk a
kistérségben. Köszönhető ez többek között az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-nek, a Zambelli Colorferr Kft.-nek és a többi vállalkozásnak helyben és a környéken.

Magyarországi Pincefalvak Vidékfejlesztési Szövetsége

Levéltári nap Pakson
A Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára és Paks város Önkormányzata a Nyitott
levéltárak országos program keretében konferenciát rendezett november 16-án.
Már Hajdú János polgármester, dr. Lakos János, a Magyar Nemzeti Levéltár címzetes főigazgatója és dr. Várady Zoltán, a Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára igazgatójának megnyitó beszédéből is kitűnt, hogy nemcsak a városnak megtisztelő ilyen programot
szervezni, hanem a levéltáraknak is lehetőségük nyílik ily módon megmutatkozni országos
szinten, bemutatva tevékenységüket. Ez az alkalom jó apropó volt arra, hogy Paks ne csak a
méltán híres Atomerőmű révén kerüljön reflektorfénybe, hanem a századokkal korábbi történelem és az itt élő emberek kapcsán is.
A paksi Erzsébet Nagy Szállodában négy megyéből érkezett, közel száz érdeklődő hallgatta
végig a Paks történetének levéltári kutatásairól
Új alkotásokkal mutatkozott be
szóló érdekes előadásokat a levéltári munkatárOláh Erika sárszentlőrinci tűzsak prezentálásában. Bár az előadók hozzátetzománcos a paksi kulturális közték, ez csupán egy szelete a rendelkezésre álló
pontban, novemberben nyílt kianyagnak, arra törekedtek, hogy kellő részletesállításán. Oláh Erika tűzzománc
séggel ismertessék a különböző témaköröket a
képeivel és tárgyaival az AtomerőDaróczy-család szerepétől és tevékenységétől
mű dolgozói már korábban megkezdve a Duna-menti felkelésen át az „Aranyismerkedhettek az erőmű orvosi
hajó” történetéig és a Paksi Digitális Archívum
rendelőjének előterében rendezett
bemutatásáig. 
kiállítások alkalmával.
Gyöngyösiné Nyul Petra

Történetek

2012 januárjában györkönyi székhellyel megalakult a Magyarországi Pincefalvak Vidékfejlesztési Szövetsége. Célunk a pincefalvakban a gazdasági adottságok, történelmi hagyományok alapján kialakult népi építészeti és kulturális örökségek megőrzése, értékvédelme és bemutatása, az adottságok legjobb módon történő felhasználásával a helyi
értékek megerősítése, megtartása.

Borászképzés

A Györkönyi Pincehegyért Egyesület borászképzést indított 2012. október 12-én. A
képzésre 15-en jelentkeztek a Duna Összeköt Leader Egyesület településeiről. A képzés várhatóan 2013 áprilisában ér véget szóbeli és gyakorlati vizsgákkal, melyek sikeres
letételével borász szakmai végzettséget kapnak a résztvevők. A képzéssel szeretnénk a
Tolnai Borvidék borminőségét javítani, ismertségét növelni. A közel 2 és fél millió forintos képzésre egyesületünk Leader pályázatot adott be még 2011 őszén. A pályázat sikeres
volt, így a hallgatóknak a képzést ingyenesen tudjuk biztosítani.

ÖKO konferencia

Legyen neked is ökoházad – a vidék fiatalítása címmel konferencia és „építőtábor” volt
Györkönyben. A már másfél évvel ezelőtt megkezdődött munka során olyan házak tervezésére és építésére törekedtünk, amelyek a vidéki fiataloknak is megfizethetők és fenntarthatók, lehetőség szerint pedig hazai, helyi termékekből készülnek. A Vidékfejlesztési Minisztérium is felkarolta kezdeményezésünket. Eddig három típusú épület tervei
készültek el: szalmabála szigetelésű-, vályog- és papírbázisú ház. A résztvevők egy-egy
melléképület építésén keresztül megismerkedhettek az építkezések gyakorlatával is.
Folytatása – a hatóságok függvényében – az építkezés.

A rémes páros

ÚMVP III. tengely Falumegújítás és fejlesztés jogcímen nyert támogatást játszótér létrehozására és a ravatalozó felújítására. A rémes párosítású fejlesztést megvalósítottuk,
melyhez szükség volt a lakosság önkéntes támogatására és a Jövőnk Energiája Területfejlesztési Alapítvány önerő kiegészítésére. Köszönjük!

Digitális téglajegy

A Györkönyi Pincehegyért Egyesület „digitális téglajegyek”
értékesítésével támogatást gyűjtött egy átlátszó présház
megépítésére, melynek segítségével az információs pontként használt 11 000 literes hordó fedését oldottuk meg a
Pincehegyünk főterén. 
Önkormányzat, Györköny

Ajándékozni öröm
Az Alternart Művészeti Egyesület a
Paksi Atomerőművel együttműködve
rajzpályázatot írt
ki, melynek célja
az volt, hogy a 4-11
éves
gyerekek
rajzban fejezhessék ki
a karácsonyi ajándékozás örömeit.
Ignits Miklósné, az Alternart Művészeti
Egyesület tagja a pályázat témájával kapcsolatban hozzátette, az ajándékon természetesen nemcsak tárgyakat kell érteni, a
szeretetünket, az odafigyelésünket sokféleképpen kifejezhetjük, az ajándékozás csodája éppen az, hogy mindenki gazdagabb
lesz tőle. A pályázat másik célja az volt,
hogy a karácsony közeledtével a gyermekrajzok segítségével közvetítsék a karácsonyi készülődés hangulatát. A pályázók
életkoruk szerint négy kategóriában indulhattak: 4-5, 6-7, 8-9, és 10-11 éves korosztályból várták az alkotásokat. Különlegesség volt, hogy a pályázaton nem csak az
aktív erőműves dolgozók gyermekei vehettek részt, hanem a nyugdíjasok unokái, az
aktív dolgozók unokái, illetve más, az erőművel tartós munkakapcsolatban lévő külső cégek dolgozóinak gyermekei, unokái
is. A legtöbb, huszonhárom rajz a 6-7 éves

Nem lehet elég korán kezdeni a múzeumba járást, vallja egyre
több óvoda és múzeum, felismerve a múzeumok nyújtotta lehetőségeket az óvodai nevelés és oktatás kiegészítéseként. Így
gondoljuk ezt mi is, itt az Atomenergetikai Múzeumban, ezért
igyekszünk egyre szorosabb kapcsolatot kialakítani a környékbeli
óvodákkal.
A Kishegyi úti ovisok erőmű látogatásának híre is gyorsan
terjedt Pakson. Örömmel vettük, hogy más óvodák is nyitottak a
múzeumlátogatás iránt. Legutóbb november 20-án az Ifjúság úti
óvoda nagycsoportosait fogadtuk az Atomerőmű múzeumában.

A legtöbb környékbeli óvodás már hallomásból ismeri az
Atomerőművet, a látogatás során tapasztalt élmények pedig tovább erősítik bennük az erőműről kialakított pozitív képet.
Az ovisok a kiállítás megtekintését egy kalandos, izgalmas túrának tekintik, a számos interaktiv berendezés és műtárgy közelebb hozza hozzájuk a villamosenergia termelést.
Célunk, hogy az iskolások mellett az óvodások körében is hagyománnyá váljon a látogatóközpontban és a múzeumban tett
kirándulás.

Faragó Szandra

fotó: Bodajki Ákos

Nem lehet elég korán kezdeni…

korosztályból érkezett, ezt a 8-9 évesek
tizenegy beérkezett munkája, majd a 4-5 évesek
tíz-, és a 10-11 évesek
hét alkotása követte. A
pályázók sokféle technikát
alkalmaztak a színes ceruzától kezdve a vízfestéken
át a zsírkrétáig. A beküldött
rajzokat a szakmai zsűri és az
erőmű felső vezetése együttesen, anonim
szavazással bírálta el, emellett az irodaépület aulájában közönségszavazásra is bocsátották az 51 rajzot.
Az eredményhirdetésre az Erzsébet
Nagy Szállodában, a Télapó ünnepség keretein belül került sor, ahol életkor kategóriánként a Télapó adta át az első három
helyezettnek (12 győztesnek) járó díjat,
a 10 közönségdíjat, valamint az oklevelet
minden pályázó részére. Az alkotások a
díjátadást követően az erőmű irodaépületének aulájában megrendezett kiállításon
megtekinthetőek. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. felső vezetése által kiválasztott
gyermekrajzok az idei karácsonyi üdvözlőlapokon is megjelennek, illetve a társaság későbbi kommunikációs anyagainak
előállítása során is fel kívánja használni a
díjnyertes pályaműveket.KV
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Térségi kitekintő

A Kecskeméti Megyei Kórházzal olvad
össze a kalocsai Szent Kereszt Kórház:
Október végén vált véglegessé, hogy az
intézmények integrációját december 31ig el kell végezniük az érintett intézményeknek. Nem terveznek elbocsátásokat,
sőt bizonyos területeket – így például a
sürgősségi ellátást – tovább kívánnak fejleszteni.
Megújult a Pataji Múzeum: Dunapataj Nagyközség Önkormányzata „A
Pataji Múzeum felújítása” című pályázata tárgyában LEADER támogatásban
részesült. Az elkészült beruházást egy
ünnepség keretében adták át november 16-án a nagyközönségnek. Az épület felújítása során megszüntették a
főépület és a kerítés vizesedését, megújultak a nyílászárók, illetve tetőfedési
munkálatok is folytak.
Kalocsa a karácsonyi vásár díszvendége: A november 16. és december
31. között zajló 14. Budapesti Karácsonyi Vásárnak Kalocsa városa lesz a díszvendége. A város nevével egybeolvadt
világhírű piros paprika is megjelenik a
vásárban, mint fő elem, és a kalocsai
virágokkal díszített terítők és porcelán
tárgyak is kaphatók lesznek.
Életmentést tanultak: November
24-én „Hirtelen megszűnt alapvető
életműködések pótlása, helyreállítása”
címmel az újraélesztés gyakorlására
nyílt lehetőség minden érdeklődő számára a dusnoki művelődési házban.
Az alapvető újraélesztési technikákat és az automata külső defibrillátor
pontos használatát – mellyel Dusnok
község rendelkezik – minél több embernek kell tudni, illetve időnként azt
gyakorolni ahhoz, hogy bajban, a lehető legsikeresebben tudjunk beavatkozni a mentők kiérkezéséig.

Péjó Zoltán
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Paksi újboráldás

A Márton-nap jegyében telt a november
10-i hétvége Pakson.
A Sárgödör téren
ünnepeltek a boros
gazdák, hiszen tizedik alkalommal tartottak ökumenikus
boráldást. A programra a csalogatót a Roger Schilling városi fúvószenekar szolgáltatta. Az est háziasszonya Lovászi Zoltánné Anna volt.
A Paksi Présház Tulajdonosok Egyesülete nevében Leber Ferenc elnök, alpolgármester mondott köszönetet az erőmű
és az önkormányzat támogatásáért. Tell
Edit alpolgármester ezúttal Hajdú János
polgármester visszaemlékezéseit olvasta
fel, majd Hajdú János köszöntötte a megjelenteket. A Paksi Korzó Színtársulat
nagy sikerrel adta elő az ünnepségen „A
Tabarén mester csínytevései” című komédiáját.
Csősz István róm. kat. plébános,
Apostagi Zoltán református lelkész és
fotó: Wollner Pál

Hírek a kalocsai
térségből

Bécs, Moszkva és Prága után Budapesten, a
Francia Intézetben, a 10. Környezetvédelmi hónap keretében mutatkozott be Vincze Bálint,
a Paksi Atomerőmű grafikusa, tipográfusa természetfotó képeivel.

Adventi kórushangverseny
Adventi kórushangversenyt tart a Paksi Városi
Vegyeskar december 15-én, 18 órakor, a paksi
evangélikus templomban. Idén egy teljesen új
repertoárral kedveskednek, amellyel az ünnepi
hangulatot, a karácsonyvárás örömét kívánják
kifejezni a zene és a dal segítségével.
Az ünnepváró programban közreműködik a
Tini Tüsik, a paksi fiatalokból álló gyermekkórus.
Orbán Ottilia

Ültess fát, életfát!

Karácsonyvárás
A polgármesteri hivatal előtti téren december 8. és 14.
között zajló Paksi Adventi Udvar keretében kézműves
portékákkal, valamint meleg italokkal és finom ételekkel várják a vendégeket. A programkínálatban szerepel
kézműves foglalkozás, zenés műsor, irodalmi előadás,
kórushangverseny, és természetesen megemlékeznek
a betlehemi szent családról is.
Az Erzsébet Nagy Szálloda a december 15–21-ig
tartja a karácsonyi vásárt. A szálloda előtt, a Szent István téren felállított faházakban a forró italok és többféle harapnivaló mellett kézműves termékek, zenei
műsorok is várják a vendégeket. December 17–18-án
rendezik az Ave Maria, gratia plena! kórusvetélkedőt.

(erzsebethotelpaks.hu)
A paksi paprika a harmadik legjobb. Ez derült ki
a Magyar Gasztronómiai Egyesület őrölt paprikák
minőségét vizsgáló tesztjének eredményéből.
Tizenkilenc paprikából hét volt értékelhető, és
azok között a harmadik helyet a paksi Pákay Mária
termelő paprikája érte el. 
(Büvős Szakács)

Szabó Vilmos Béla
evangélikus esperes közösen áldották meg az új
borokat.
Ezt követően Tóth
Ferenc országgyűlési
képviselő, Kovács Pál,
a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium államtitkára és dr. Kovács Antal, az Atomerőmű
kommunikációs igazgatója verték csapra
a hordókat. A pohárköszöntőt Hamvas
István, az Atomerőmű vezérigazgatója
mondta.
Pakson egy évtizedes múltja van annak, hogy a pincefaluban áldást kérhetnek boraikra a gazdák. Régi szokás szerint minden hordóba kerül pár csepp a
Márton-napkor megszentelt borból, hogy
a nemes nedű meg ne romoljon, a többit
pedig elteszik gyógyító szerül. A borszentelőre érkező paksi gazdák egy-egy palack
borát is megáldották. A kóstoló alatt a jó
muzsikát a Medinai Zenekar szolgáltatta.

Wollner Pál

A paksi ÖKO Munkacsoport Alapítvány a Paks MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. és a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. támogatásával idén 50 facsemetét
adott át az Életfa akció keretében.
Az alapítvány évekkel ezelőtt indította útjára programját olyan hagyományteremtő szándékkal, hogy
a paksi szülők kisgyermekük megszületésének örömére ültessenek, fát, „életfát”- nyilatkozta Jantnerné Oláh Ilona, az ÖKO alapítvány vezetője. Mint
mondta, az akciót jövőre is meghirdetik. Az érdeklődők figyelmébe ajánlja az okoalapitvany.lapunk.
hu honlapot. Az alapítvány a támogatók jóvoltából
egy-egy fát biztosít a szülőknek, akik jelentkeznek a
kezdeményezésre, és elvállalják, hogy az átvett fát
elültetik, majd folyamatosan gondozzák, hogy az
együtt cseperedjen gyermekükkel. A Paksi Atomerőmű fiatal munkavállalói közül is sokan jelentkeztek
az akcióra és vettek át életfát.
Ba

MVM Paks:
Nem várt sikerek,
váratlan kudarcok
Továbbra is a kettősség jellemzi az MVM Paks labdarúgó csapatának szereplését. 2012 novemberében a
zöld-fehér klub az OTP Bank Ligában a regnáló bajnok
Debrecen otthonában 1:0-ra diadalmaskodott, majd hazai pályán kikapott a Kaposvártól. A 15. és a 16. játéknapon egyaránt idegenbeli fellépés következett, előbb
Kecskeméten a 90. percben bekapott góllal játszott
1:1-es döntetlent a gárda, majd könnyedén verte 3:1-re
a Pécs együttesét. A Magyar Kupában a Győr elleni nyolcaddöntő első felvonásán látogatóként a 4:0-s vereség
előrevetítette, a visszavágó csupán formalitás, így ettől
a sorozattól búcsúzott Tomislav Sivic egylete.
A gárda 2012-es szerepléséről hosszabb értékelést az
Atomerőmű újság következő lapszámában olvashatnak.

Faller Gábor

A héthónapos Lovászi Kornél
életfáját édesapja és keresztapja ültette el a házuk melletti
játszótéren.

Ismét új mentés
technikai eszközök
A Paks és Környéke Mentéséért Közalapítvány
pályázati úton a legkorszerűbb gerinchordágyakat, illetve légúti váladékok eltávolítását
biztosító ún. motoros leszívót adott át a paksi
mentőállomáson szolgálatot teljesítő mentőgépkocsik felszerelésének bővítése céljából.
Az eszközök együttes értéke megha- hányadék, gyomortartalom) gyors és
ladja az 1,5 millió forintot.
kíméletes eltávolítását biztosítja.
Ezek a korszerű gerinchordágyak kiA pályázatok megvalósításához
válóan alkalmasak gerinc-, medence-, szükséges támogatást Paks város öncombcsontsérültek, és más súlyos sé- kormányzata képviselőtestületének hurültek, beszorult sérültek rögzítésére, mánpolitikai bizottsága, illetve a Paksi
kíméletes mozgatására. Alkalmazhatóak Atomerőmű biztosította. A pályázathoz
egyéb betegek esetében szűk helyeken szükséges önerőt az SZJA 1%-os felaján(pl. lépcsőház, aknák, pincék) történő ki- lásokból biztosította a Közalapítvány.
mentésére, szállítására.
Az eszközök már elhelyezésre kerülA motoros légúti leszívó a légutakba, tek a paksi mentőállomáson szolgálatot
illetve a garatba került váladékok (vér, teljesítő mentőgépkocsikban.
LA
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Erőműves híradások
Fél évszázad pillanatai
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. az 1. blokkjának indítása
óta eltelt harminc év alkalmából – a december 14-i ünnepség keretében – fotókiállítással idézte fel az építkezés
és az 1. blokk indítása óta eltelt időszak egy-egy pillanatát,
illetve Paks mint befogadó település épített környezetének
változásait. Érdekes az a 20-20 képből álló sorozat, amely
a tíz vezérigazgatót és tevékenységüket örökíti meg.
A kiállítás anyaga az ünnepség után az Atomenergetikai
Múzeumba kerül mint állandó kiállítás, ezzel kielégítve
azt a látogatói igényt, amely kifogásolta, hogy a múzeumban nem láthatók a nagy beruházásról készült és sokszor
közkézen forgó fotók.
Lapunk a kiállítás fotóiból ad ízelítőt.
Beri

Az 1. blokk fizikai indítása

1982. – egykori újságcikk

Az 1. blokk párhuzamos kapcsolása

A 2. blokk fizikai indítása

A 2. blokk párhuzamos kapcsolása

A 3. blokk fizikai indítása

A 3. blokk párhuzamos kapcsolása

A 4. blokk párhuzamos kapcsolása

Blokkvezénylősök

A 4. blokk fizikai indítása

Szerződés-aláírás Moszkvában

Háromszoros Kiváló Vállalat

A Siemens ajándéka

Lévai András kitüntetése
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Rendkívüli osztálytabló
Ezen alkalommal rovatunkban az 1982. december 28-án az 1. blokk indításakor az ügyeletes mérnöki
napló alapján, az ügyeletes mérnököt és közvetlen, műszakban lévő beosztottjait mutatjuk be: Bajsz
József, Beier Matthias Alfréd, Bedecs Ferenc, Bérces Béla, Czvack Béla†, Fazekas Péter, Gelencsér János,
Huszák Zoltán, Nagy Sándor, Pravetz Imre†.

Bérces Béla

Czvack Béla †

Az 1. blokk párhuzamos kapcsolása egy küzdelmes
üzembe helyezési munka végét jelentette Bérces
Béla, akkori üzembe helyező művezető számára. A
szekunder rendszerek beüzemelését végezte, mint
ahogy tette azt már jó néhány helyen az abban az
időben épült új erőművekben, így a Keleti erőműben,
Tiszapalkonyán, a Gagarin hőerőműben, Visontán,
és a Bitterfeld hőerőműben, Wolfenben (a volt NDK területén).
A párhuzamos kapcsolás előtti órákban, a gépházban a turbinák és a segédrendszerek ellenőrzésével foglalkozott. A hálózatra kapcsolást ő is a vezénylőből nézte végig (mint akkor sokan), majd a gépek üzemét ellenőrizte ismételten.
Bérces Béla 1977 októberében lépett be az atomerőműbe, és 1991 februárjában vonult nyugdíjba.
Ebben az évben, 2012-ben nemcsak az 1-es blokk érkezett el szép kerek évfordulóhoz (a 30.-hoz), hanem amint megtudtuk, Béla bácsi is, hiszen ő novemberben ünnepelte a 80. születésnapját. Gratulálunk, jó egészséget kívánunk!

B

Nagy Sándor
A Paksi Atomerőműben az ezredik belépő munkavállalóként az
üzemviteli területen dolgozott, és
aktív részese volt a blokkok üzembe helyezésének. Ő is, mint sok
társa, részt vett a külföldi betanulásokban, és számos atomerőműves vizsgát tett. Az 1. blokk
indítása idején blokkügyeletesként tevékenykedett. Később
egyre magasabb beosztásokba került, majd betöltötte a vezérigazgatói posztot. Jelenleg az MVM Paks II. Atomerőmű

Bajsz József
1977 márciusában végzett a Moszkvai Energetikai Egyetemen. Miután
hazatért, paksi megbízásból a pécsi
erőműben kezdett dolgozni tapasztalatszerzés céljából. 1978. január 1-jén
került át a Paksi Atomerőmű állományába.
Az ügyeletes mérnöki beosztáshoz éveken át tartó felkészülés
vezetett. Akkoriban e felkészülés meghatározó részét a külföldi
erőművekben – Oroszországban, NDK-ban, Szlovákiában – szervezett szakmai programok jelentették.
1982 decemberében, bár jól tudták, milyen jelentőséggel bír
a fizikai indítás, mit jelent a párhuzamos kapcsolás, számukra
ez nem a történelmi pillanatok megélése volt, hanem a blokk indítása, a feladatok és a kísérletek, az ellenőrzések megfelelő elvégzése, a felmerülő problémák megoldása, a számos, egymás-

Beier Matthias
Lipcsében járt egyetemre, ahol
fizikusként végzett 1974-ben. Ezután Berlinben kezdett el dolgozni,
az ottani, erőműveket létesítő cégnél, ahol a reaktorok indításának
előkészítése és végrehajtása volt a
feladata. Németországban 3 blokk
indításában vett részt, ami nagy előnyt jelentett számára
Paksra érkezésekor. Magyarországra először egy balatoni
nyaralás kapcsán jött, ahol majdani feleségével is megismerkedett.
Új hazájában Szabó Józseffel, a Paksi Atomerőmű egyik
későbbi vezérigazgatójával vette fel a kapcsolatot. 1980 márciusában került az erőmű állományába. Az atomerőmű építése 2 évet csúszott, így maradt ideje megtanulni a magyar
nyelvet és kellőképpen felkészülni az elkövetkező felada-

Borsodnádasdon született
1943. január 3-án. 1961 óta
a munkának szentelte életét, későbbi családja mellett. A munkahelyei közé
tartozott: GHV-Visonta/
Gyöngyös. Itt, 1975-től,
mint művezető dolgozott. Ez évben kiváló dolgozói
elismerésben részesült. Majd 1978 szeptemberétől
kezdett dolgozni az Atomerőműben.
A beruházás alatt, az üzembe helyezésen aktívan
részt vett. Ebben az időben nemcsak kollégák, hanem
barátok is voltak az emberek. Sok időt töltöttek az
Atomerőműben, hisz ez volt az életük és elhivatottságuk a család mellett. Az 1. blokk első párhuzamos
kapcsolásánál villamos művezetőként állt helyt. A sok
aprócseprő problémákat megoldva dolgoztak együtt a

munkatársak, bármely szakterületet beleértve. Mindenki azért dolgozott, hogy villamos energiát termelhessen az Atomerőmű.
Őt, csak Béla bácsinak hívták a kollegák, barátok. Mindenki tisztelte, és elismerte tudását. Azóta is
megmaradt mondása, mely szerint az nem baj, ha valaki ostoba, csak ne legyen aktív!
Később a villamos üzemviteli osztályon üzemeltetés-vezetőként dolgozott. Több elismerésben is részesült. Kiváló munkájáért is nem egy érdemérmet kapott. A „Zeusz Díj” büszke tulajdonosa.
Nyugdíjba 1996-ban vonult, de 2004-ig nyugdíjasként mint vezető felügyelő elektrikus segítette az
Atomerőmű működését. 2009 decemberében sajnos
távozott az élők sorából, így nem élhette meg a 30 éves
évfordulót.
B

Fejlesztő Zrt. vezérigazgatója, az MVM Zrt. termelési vezérigazgató-helyettese.
Nagy Sándor harminc évvel ezelőtt részt vett az atomerőmű
első blokkjának – majd később a továbbiaknak is – az üzembe helyezésén. Ma pedig megadatott számára, hogy az atomerőmű-bővítésben, a Pakson újonnan építendő blokkok előkészítő munkáiban, a megvalósításban irányító szerepet töltsön
be. Sok éves tapasztalatát és ismereteit az új blokkok létesítése
során hasznosíthatja.
Hogy milyenek is voltak azok a 70-80-as évek? – A kérdésre a következő választ adja: – Rendkívüli dolgokat nem tudok
felidézni. Az egyes reaktor kritikussági kísérletének megkezdésekor abban a szerencsében volt részem, hogy a rudakat

én húzhattam fel, Beier Matthias felügyelete mellett, míg ez
idő alatt Kardos Imre felügyelte a primerköri rendszereket.
Mi kezdtük el a reaktor indítását, de Szauer Zoli fejezte be,
nála érte el a reaktor a minimálisan ellenőrizhető teljesítmény
szintet. Ekkor már nem voltam szolgálatban, de természetesen
bent maradtam a vezénylőben. Nem idegeskedtünk a reaktor
kritikus állapotba helyezésekor, csupán izgatottak voltunk,
tettük a dolgunkat, végeztük azt, amit tanultunk. Szerencsésnek érzem magam, hogy akkor kerültem a Paksi Atomerőműbe, amikor Magyarországon a nukleáris ipar alapjait rakták le.
Úgy érzem, szakmai karrierem csúcsa, hogy a Paks II.-nek én
lettem az első alkalmazottja. Szeretném, ha itt is ugyanolyan
lelkesen folyna a munka, mint annakidején 1982-ben.LA

sal kapcsolatban lévő rendszer optimális együttműködésének
koordinálása. A munkafolyamatot látták maguk előtt, amelyben
mindig a következő lépésre kellett figyelni, 14-én a fizikai indításkor, majd 28-án a párhuzamos kapcsoláskor is. A két dátum
között elvégezték az előírt fizikai kísérleteket és méréseket, majd
a reaktort felterhelték arra az 5-6%-os teljesítményre, ami elég
volt a szekunderköri rendszerek felfűtéséhez és a turbinák meglöketéséhez. Az energetikai indítás nem volt eseménymentes:
rendre jelentkeztek zavarok, hol egy bizonytalan kontaktus, hol
egy elszennyeződött szűrő formájában. A kezdeti problémák
elhárítása után 1982 utolsó napjaiban 50 MW-os stabil üzemet
produkált a blokk.
A „Csikócsapat” elnevezés gyakran elhangzik a mai napig.
Igen, akkor a mélyvízbe kerültek, ez tény, de a támogatást nyújtó,
tapasztalt szakemberek ott voltak mögöttük. Egyébként az üzembe helyezés 1983 augusztusáig tartott, amikor a 3 napos garanciális próbával a blokk kereskedelmi egységgé lett nyilvánítva. Az
első üzemanyag átrakásra az 1. blokkon 1984-ben került sor.

Az eltelt három évtizedben sok minden megváltozott. Az
érzelmi-mentális oldalt tekintve, az egy más helyzet volt, akkoriban mindenki az újdonság tudatával, az alkotás vágyával jött
ide dolgozni. Egy másik oldalról: a 30 év alatt hatalmas technikai
változások történtek. Ha csak az informatika, számítástechnika
fejlődését nézzük például.
1992-ig dolgozott az üzemvitelen, majd 2003-ig a műszaki
igazgatóságon tevékenykedett különböző beosztásokban, elsősorban a biztonsági elemzéssel, biztonságnöveléssel és a műszaki
problémák megoldásával foglalkozott. A 2003-as 2. blokki üzemzavar után kapott felkérést a minőségfelügyeleti főosztály vezetésére.
Visszatekintve a több mint 30 éves munkásságára, mely elmondása szerint jó érzéssel tölti el, azt vallja, hogy hasznos a cég
működését több szervezet oldaláról megismerni. Fontos, hogy
jobban értsük egymást, és, hogy ha kihívásokkal szembesülünk,
a megoldására törekedjünk, és legyünk mindig nyitottak az új
módszerekre, gondolatokra. 
Gyöngyösiné Nyul Petra

tokra. Maróti Lászlóhoz került fizikusként a reaktorfizikai
osztályra. Feladatát először a blokk indítására való általános
felkészülés képezte és persze a nyelvtanulás, amiben felesége
sokat segített neki.
Miután az oroszoktól megkapták az indítási folyamatra
vonatkozó teljes dokumentációt, ennek alapján munkatársaival együtt dolgozta ki a helyi sémát, munkaprogramokat. Nemcsak a blokkokat, az indítási fázist ismerte, hanem
az orosz szakemberek egy részét is, akik Németország után
Paksra érkeztek dolgozni.
Első feladatát a munkaprogramok összeállítása jelentette,
és mikor már el tudták kezdeni a fizikai indítást, megkezdődött a műszakba járás is és a helyszíni munkavégzés. Az
indítás több fázisból állt: szigorú menetrend alapján betöltötték a reaktorba az üzemanyagot, majd ezt követte a blokk
összeszerelése, megtörtént a feltöltés, a rendszerek üzembehelyezése, a védelmi funkciók próbája és legvégül fizikai kísérletekkel zárták a sort, amelyek számára a legizgalmasabb

feladatok közé tartoztak. Bizonyos értelemben a véletlenen
múlott, hogy ki, melyik fázisban dolgozik, mivel műszakba
jártak. Nagy szerencséje volt, mert az 1. blokk indítása az ő
műszakjában kezdődött. (Hazafi József: Csikócsapat c. könyvének borítója ezt a jelenetet őrzi.) A délelőttös műszakban
aznap Nagy Sándor volt a blokkügyeletes, Beier Matthias
az ügyeletes indítás vezető fizikus, Kardos Imre a reaktoroperátor, Bajsz József az ügyeletes mérnök. Minden az elvárásoknak megfelelően történt, a blokk úgy indult, ahogy
eltervezték. Hozzátette, itt olyan ambiciózus szakemberekkel
dolgozhatott együtt, akikkel egy közös céljuk volt, a blokkok
indítása. Dolgoztak-tanultak, lelkesedéssel végezték a munkájukat. Ez számára felemelő érzés volt, és ez a lelkesedés végigkísérte munkáját.
Később a cég struktúrája megváltozott, az 1992-ben alakult biztonsági igazgatóságon a nukleáris biztonsági osztály
vezetői posztját pályázta meg, és nyerte el. Azóta is ebben a
beosztásban dolgozik.
Gyöngyösiné Nyul Petra
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Rendkívüli osztálytabló
Bedecs Ferenc
1980. május 28-án Rétságról költözött Paksra a családjával, majd
június 2-ától kezdte meg a munkát az Atomerőműben. Az akkori Paksi Atomerőmű Vállalat
irányítástechnikai osztályának
szabályozástechnikai csoportjába nyert felvételt. Még ugyanebben az évben, november
és december folyamán műszakos betanuláson vett részt
többedmagával a novovoronyezsi atomerőműben. Közben
Seres Zsigmond vezetésével elkezdődött az irányítástechnikai üzemviteli szolgálat megszervezése. Az ő hívására
váltott és ment át az újonnan felállított szervezethez. Egészen nyugdíjazásáig ezen az osztályon dolgozott, az első
időszakban irányítástechnikai műszakvezetőként, majd

– tízévnyi műszakozás után – délelőttös munkarendben,
művezetőként. Amikor a későbbiekben a karbantartás
irányítási osztályon – a „bázison” – létrehozták a főkoordinálói munkakört, a főjavítások idejére irányítástechnikai főkoordinálói posztra is delegálták a vezetői.

Az 1. blokk 1982. december 28-án, az éjszakás műszakban végrehajtott országos hálózatra kapcsolásán (azaz az első
generátor párhuzamos kapcsolásán) az irányítástechnikai
üzemviteli szolgálat műszakvezetőjeként működött közre a
munkálatokban. Az ügyeletes mérnöktől és a vezénylői operatív személyzettől kapott irányítástechnikai feladatok végrehajtásáért, az esetlegesen felmerülő problémák, meghibásodások kezeléséért, elhárításáért, illetve az ehhez szükséges
intézkedések megtételéért volt felelős. Mint elmondta, a párhuzamos kapcsolásig minden simán ment. Utána nagy taps
és gratulációk következtek. Ám eközben munkatársaival már
észlelték a hibát a generátor gerjesztése kapcsán. A vendégek

Pravetz Imre †

Gelencsér János
Gelencsér
János
1978. augusztus 15én kezdett dolgozni
a vállalatnál, mint
sugárvédelmi szolgálatvezető. A kezdetekben nagyon sok
tanfolyamon, továbbképzésen kellett részt
venni neki és kollégáinak mind helyi, mind
pedig nemzetközi viszonylatban, ezáltal is felkészülve a rájuk váró fontos feladatokra. Részt
vett az 1. blokki dozimetriai ellenőrző rendszer (SZEJVÁL) üzembe helyezésében is. Mire
kihirdették a nukleáris állapotot, a sugárvédelmi rendszer már teljesen készen állt a működésre. Nagy várakozás előzte meg a napot,
mikor végre beteljesült az álom, és négy év felkészülés után végre az első hazai atomerőmű
elindult hosszú útjára. A blokk indítása előtt
és után János és kollégái feladata volt az erőmű
feltérképezése dozimetriai szempontból. Folyamatosan ellenőrizték a dózisteljesítményt
a nemesgáz- és aerosolaktivítást a helyisé-

gekben, és szerencsére a blokk indulása után
is alacsony értékeket mértek. A dozimetriai
szolgálat feladata volt a dolgozók operatív dozimetriai ellenőrzése is. Természetesen a reaktor teljesítmény emelkedésével együtt a mért
eredmények is magasabbak voltak, de ezek a
számok még mindig a határértéken belül maradtak. Valamint, ami mindenki számára a
legfontosabb volt, a környezeti kibocsátások
sem haladták meg az előírt hatósági korlátokat, sem akkor, sem pedig a későbbiek folyamán.
János jó szívvel és jó emlékkel tekint vissza
mind a blokk indulására, mind pedig az itt eltöltött 30 évére. Munkáját mindvégig elismerték, megbecsülték, és egy jól működő, egymás
munkáját segítő csapat tagja lehetett.
2008-ban sugárvédelmi mérnöki munkakörből vonult nyugdíjba. Tavasztól őszig a
Balaton melletti házuknál tartózkodik, szabadidejét a horgászás, túrázás és a ház körüli
teendők töltik ki.

Keszthelyi Katalin

Fazekas Péter

gyorsan távoztak a vezénylőből, és az operatív, valamint a többi szakterület bent lévő személyzete reggelig, műszakváltásig
megállás nélkül tevékenykedett a hiba elhárításán.
Ferenc így vall arról, mit jelentett számára, hogy részese
volt a nevezetes eseménynek: – Kevés ember életében fordul
elő, hogy egy ország első atomerőművi blokkjának energetikai indításán jelen lehessen. Szerencsésnek tartom magamat,
hogy éppen a mi műszakunk volt szolgálatban. Ahhoz, hogy
az országos hálózatra kapcsolás sikeresen végbemehetett, nagyon sok kiváló szakember fegyelmezett, összehangolt és áldozatos munkájára volt szükség. Az üzembe helyezés hosszú
időszaka alatt a családra nagyon kevés idő jutott, de senki sem
panaszkodott, mindenki tette a dolgát, tudtuk, hogy tartanunk kell a határidőket.
Ferenc 2006. december 30-tól nyugdíjas, azonban szerződéses jogviszony keretében, különböző projektekben továbbra
is dolgozik az erőmű területén.
Prancz Zoltán

1978. március 18-án a villamos energiai iparágból,
az Oroszlányi Hőerőmű Vállalattól áthelyezéssel
került a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. Az üzemviteli főosztály kalorikus osztályán kazánházi szakmunkás munkakörben kezdett dolgozni. Az erőmű
építésével a szekunderköri üzemeltetői személyzet
felállítása során előbb turbina gépész, majd 1982től turbina főgépész munkakörbe került. Munkája során tevékeny részt vállalt az első és a további blokkok üzembe helyezési munkálataiban, illetve a
blokkok normál üzemeltetésének elérésében. Nagy részt vállalt az üzemeltetői személyzet utánpótlási feladatának végrehajtásában is. Munkája során
mukatársaival jó kollegális kapcsolatot épített ki. A munkája elismeréseként
1987 júniusától a turbina osztályon szekunderköri művezető munkakörbe
került.
Tevékeny szerepet vállalt a szekunderköri technológia műszaki állapotának szinten tartásában, a rekonstrukciós munkák kiszolgálásában, a blokki
főjavítások gördülékeny végrehajtásában, valamint nem utolsó sorban a biztonságos és gazdaságos üzemeltetés magas szinten tartásában. Az atomerőmű iránt a pályafutása alatt mindvégig elkötelezett volt. Az atomerőműtől
2007. december 29-én előrehozott öregségi nyugdíjazással vonult nyugdíjba.
Mivel még volt benne tenni vágyás, ambíció, a nyugdíjas éveiben tovább
dolgozott az erőmű műszaki háttérfeladatainak végrehajtásában. 2011-ben
hunyt el. 
L

a fizikai és az energetikai indítást. 1981 nyarától kezdődően
már igen szoros ütemben zajlottak az előkészületek. A turbina idegen gőzös járatásától kezdve az indításban részt vevők
már szinte minden idejüket az erőműben töltötték. A december 14-i fizikai indítást követően az energetikai indítás időpontja végül hivatalosan 1982. december 27-re lett kitűzve.
Péter aznap délutáni műszakban volt, de mivel a párhuzamos kapcsolás átcsúszott 28-ra, a műszak átadást követően ő
is bennmaradt, ahogyan mindenki, aki kíváncsi volt a nagy
eseményre. A vezénylőben töltött pillanatokról elmondta – a
hosszú, megfeszített munka után mindenkinek óriási megkönnyebbülés volt megélni a sikeres kapcsolást. Hozzátette,
az ünnepi delegáció távozása után még a fél éjszakát ott töltötték, hogy másnap reggel is azt lehessen jelenteni, hogy a

blokk hálózaton van és termel. Fazekas Péter 1983-ban az
erőmű felügyeleti jogait gyakorló MVM Tröszt beruházási
osztályára került, Budapestre, amely akkoriban vette át az
irányítási feladatokat Szabó Benjamin kormánybiztostól. A
személyes kapcsolata azonban nem szűnt meg Pakssal, hiszen a stábbal heti két-három alkalommal visszajártak az
erőműbe. 1984-ben részt vett a 2. blokk üzembe helyezésében is, erre az időre vissza is költözött Paksra. Hozzátette,
az első blokk különlegessége az volt, hogy ekkor kellett megismerkedniük az orosz technológiával, ebben alkotott nagyot
a paksi csapat, ezt követően a többi blokk üzembe helyezése
már könnyebbnek tűnt.
Az 1999-től 2001-ig tartó időszakban a Paksi Atomerőmű
igazgatóságának elnöki tisztségét töltötte be.  Kárpáti Viktor

dezések üzeme volt. Hozzájuk tartoztak azok az erőmű üzemeltetéséhez szükséges üzemek, amelyek a blokkokon kívül
„Mindenki fokozott figyelemmel, ér- helyezkednek el: vízkivételi mű, nagy és kisnyomású kompdeklődéssel követte a történéseket. resszor, hidrogén-, nitrogénüzem, hűtőgépház, dízel-geneMinden műszak izgult, hogy lehetőleg rátor, szellőzőrendszerek felvonulási és kifúvató kazánház,
velük történjen meg a nagy esemény. városi és erőművi hőellátás, valamint a városban lévő hőközAznap éjszakás voltam, és hajnal- pontok egy része. Fél év után műszakvezető, majd művezető
ban, 1982. december 28-án sikeresen lett nyugdíjba vonulásáig.
Készültek az erőmű 1. blokkjának üzembe helyezésére, vamegtörtént a párhuzamos kapcsolás.
Büszkeséggel tölt el, hogy az erőmű 1. blokkjának energetikai kap- lamint aktívan részt vettek a teljes beruházási folyamatban.
csolásánál személyesen ott lehettem. Az egy történelmi pillanat volt! A tanfolyamok, szigorú vizsgák elvégzése után szakmásított
Azok közül, akik megélhettük ezt a nagy eseményt, többségünk már bizonyítványokkal rendelkeztek, a külföldi betanulási gyanyugdíjas éveit tölti, de sajnos vannak, akik már nem lehetnek kö- korlatokon túl. Az 1982-es év munka szempontjából nagyon
szoros volt. December 28-án az éjszakás műszak műszakátzöttünk.”
Zoltán 1978. január 3-án kezdett dolgozni a Paksi Atom- vételi jelentés közben az ügyeletes mérnök tájékoztatta a szeerőmű Vállalatnál. Pár hónapig a villamos laborban, majd a mélyzetet, hogy a párhuzamos kapcsolás abban a műszakban
külső technológiai osztályon – ami akkor még külső beren- megtörténik.

Zoltán a következő években továbbra is a külső technológiai osztályon végezte munkáját, mint művezető. Tizennyolc
évet műszakban „húzott” le, nyugdíjba vonulásáig pedig állandó délelőttös műszakban, a szellőző rendszerek üzemviteli művezetőjeként dolgozott. Feladatai közé tartozott még
a dízelgenerátorok és a biztonsági hűtővízszivattyúk üzem
közbeni és főjavítások utáni reteszpróbáinak elvégzése. 2008.
december 30-án ment nyugdíjba. Felesége is nyugdíjas. Fia,
Zoltán, gépészmérnök, 1986 óta dolgozik az atomerőműben.
Lánya, Mónika kommunikáció szakon végzett, 13 éve erőműves. Zoltánnak három unokája van. Janka zenei beállítottságú és festeget, a képeiből kiállítást is rendeztek. Dani
nagyon jó kenus. Lánya gyermeke, Hanna, az Állami Balett
Intézet növendéke, tavaly szerepet kapott a Thália Színházban, idén pedig az Állami Operaházban lép fel. Zoltán szabadidejét szívesen tölti horgászattal, csónakázással, de a legfontosabb számára a családja, az unokái.
Orbán Ottilia

Az egyetem elvégzése után, Fazekas Péter első munkahelye a Paksi
Atomerőműben volt. 1979-ben beválogatták az akkor alakuló első
ügyeletes mérnöki csapatba. A betanulást követően két gárdát képeztek ki, Péter a 2-es csapathoz
került. Az ügyeletes mérnöki szolgálat 1981. július 1-jén állt
fel. A blokk indításakor az üzemeltetés által delegált ügyeletes mérnök mellett Fazekas Péter üzembe helyező ügyeletes
mérnökként vett részt az 1. blokk üzembe helyezési folyamatában, beleértve a cirkulációs mosatást, a meleg járatást,

Huszák Zoltán
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A volt kormánymegbízott
Szabó Benjamin
–– Kedves Béni bácsi! Több mint
négy évtizede annak, hogy elkezdtél
az atomerőmű építésével foglalkozni. Az Atomerőmű kormánymegbízottja voltál. Gondolsz még azokra
az időkre? Melyek a legkedvesebb
emlékeid?

–– Szinte minden nap leírom, elmondom, hogy a Paksi Atomerőművet a magyar ipar büszkeségének, az elmúlt 100
év kiemelkedő hazai alkotásának tartom. Beleértve az elmúlt 30 év műszaki
és biztonsági fejlesztéseit, minden áramfogyasztóra kiható
gazdasági eredményeit, a fejlett ipari
külvilág folyamatos
elismerését.
Ebből következik, hogy az aktív
40 éves munkás életemből a létesítésen és az üzemvitel előkészítésében eltöltött 15 év ma is kiemelkedően szerves része a lelki és kapcsolati
világomnak.
Az emlékeim közül kiemelkednek – a
kitűzött részcélok teljesülése mellett, mint
pl. az első reaktor tartály beemelése – a nehéz időkben létrejött, de máig fennmaradó
emberi kapcsolataim.
Pár héttel ezelőtt, amikor Pakson jártam, érkezésemet véletlenül megtudta a
kezdetekben fiatal szakmunkás, ma még
aktív nagyapa korú dolgozó, és a kapuban
várt egy baráti ölelésre. Kell-e ennél kedvesebb emlék?
–– Az építkezés óriási szervezőmunkát és kompromisszumkészséget igényelt. Volt olyan eset, amikor egyezség
híján más úton oldottad meg a kérdést?
–– A létesítés során két nagy „ellenféllel” kellett megküzdeni:
Időben is az első, hogy a központi elvi
döntés mellett a beruházó állam szerteágazó és különböző szintű vezetése vállalja
fel, hogy a több évtizedes iparágak (szén,
szénhidrogén erőművek) fejlesztésével
szemben azok és más iparágak terhére biztosítsa azokat az anyagi, felszerelési eszközöket, erőforrásokat, amelyek egy nemzetközi biztonsági előírásoknak megfelelő
atomerőmű beruházásához szükségesek.
A másik nagy kihívás: a szakmailag
megismert építési, technológiai követelmények betartására rövid idő alatt meg
kellett teremteni a hazai építő, gyártó és
szerelő kapacitást és átállítani a korábbiaktól eltérő, mennyiségileg és minőségileg
lényegesen nagyobb feladatok elvégzésére.
A 15 év alatt függetlenül attól, hogy
a nevem mellett milyen titulust írtam le,
alig volt olyan nap, hogy valamilyen más
érdekekkel az azokat képviselő vezetőkkel,
szakemberekkel ne kellett volna ütközni.
Ezeket a vitákat nem mindig lehetett közös
megegyezéssel feloldani. A döntés meghozatala egy más gondolkozással szemben,
minden emberi törekvés mellett, nekem

is nagyon nehéz. Sokszor fájdalmas volt.
Napokkal, évekkel később viszont nemigen ismerek sok rám neheztelő vezetőt,
szakembert. Azt is el kell mondanom,
hogy a kemény, utasításos rendszer szakmán belül sosem volt az én világom, de
felvállaltam a feladatot, és meg kellett
tennem.
–– Rövid ideig voltál a Paksi Atomerőmű Vállalat igazgatója. Nem akartál Pakson maradni, vagy ez nem szándék kérdése volt?
–– Mint egy hagyományos régi és
bővítéssel megnagyobbított erőmű, az
Ajkai Erőmű mérnöke, később igazgatója arról ábrándoztam, hogy egy zöld
mezőn az első tollvonástól, kapavágástól
számított új erőmű létesítése és üzemeltetése lenne az igazi nagy kihívás.
A sors megadta az álom valóra váltását, a szakmai újdonságával egy kicsit
többet is, azzal a különbséggel, hogy az
üzemeltetés felkészítésében még részt vehettem. Amikor választanom kellett egy
átmeneti és szükségszerű kormánybiztosi
állás vagy az üzemelő vállat további vezetése között, akkor úgy gondoltam, hogy
az erőmű mielőbbi felépítése érdekében
– mint minden előzmény legjobb ismerője – nem tehetek mást. Elvállaltam az első
blokk üzembe helyezéséig a kormánymegbízotti munkakört, jól körül határolt
jogokkal és számomra nem kis kockázattal járó kötelességgel.
Az élet azonban nagy rendező: Bár
nem vehettem részt az atomerőmű üzemeltetésében, az elkövetkező években az
iparág egy számomra új ágazatában, a
villamos energia átvitel területén, az Országos Villamos Távvezeték Vállalat vezetőjeként egy gazdag szakmai életet és
megértő emberi kapcsolatokat kaptam. A
könyvemben úgy említem, hogy a szakmai életemben az OVIT volt számomra a
„hab a tortán.”
–– Lesz-e folytatása a nagysikerű
Atomkorkép című monográfiádnak?
–– Az Atomkorkép megírása, a 2 éves
munkát jelentő összegzés tisztázta bennem, hogy milyen küzdelem árán, milyen kiemelkedő eredményt értünk el
sokadmagammal. Részemről a történet
folytatása könyvben nem jöhet szóba,
mert abban már mint cselekvő szakember nem vettem részt.
Annak viszont örülök, hogy a könyvet
ma is keresik, és antikváriumokban sem
könnyű hozzá jutni.
–– Hogyan telnek nyugdíjas napjaid?
–– A nyugdíjas évekre nincs panaszom, amennyire lehet, szakmailag
igyekszem magam hasznossá tenni. Ez
is valamilyen mértékben segít elviselni,
hogy elvesztettem magam mellől azt a
hűséges társat, aki a legtöbbet tett azért,
hogy végig mehettem egy nem könnyű,
de számomra csodálatos szakmai pályán.
-beri-

Joggal lehet büszke minden magyar állampolgár
Szabó József

Pályafutásomat 1969-ben kezdtem az Atomerő-

mű beruházási titkárságon. Az 1976-ig – a Paksi Atomerőmű Vállalat
megalapításáig – terjedő időszakban ügyeletes
mérnök voltam a KFKI
kutatóreaktoránál, ügyeletes mérnöki képzést
kaptam a Dunamenti
Hőerőműben, majd részt
vettem a beruházás előkészítésében, a műszaki terv védésében, és a Paksi
Atomerőmű Vállalat megalapításában.
1976-ban a Paksi Atomerőmű Vállalat fejlesztési
és sugárvédelmi főosztályának vezetőjévé neveztek
ki. A főosztály főbb működési területei: sugárvédelem, radiokémia, reaktorfizika, anyagvizsgálat,
oktatás, a blokkok hatósági engedélyeztetése, a vállalat külkereskedelme, baleset-elhárítás és a rendészet voltak.

Meg kellett szervezni ezeket a területeket, feltölteni a létszámot, kiképezni a szakembereket, főként
az 1. blokk üzembe helyezésére. Emellett folyamatosan figyelemmel kellett kísérni a saját szakterületünkhöz tartozó gépek és berendezések szerelési
munkálatait és üzembe helyezését. Folyamatosan
biztosítani kellett az érdekelt hatóságok részvételét
az építési, szerelési és üzembe helyezési munkáknál.
Külkereskedelmi tevékenységként megkötésre
került az első szovjet-magyar üzemanyag-szállítási
szerződés, és 1980 végén – a fegyveres őrség közreműködése mellett – beszállították az 1. blokk nukleáris üzemanyagát.
A szükséges hatósági és az Állami Indító és
Ellenőrző Bizottság engedélyének meglétével kezdődött az energetikai indítás, és az 1. blokkot 1982.
december 28-án párhuzamosan kapcsoltuk.
Büszke vagyok, hogy részese lehettem a mű
megalkotásának, és joggal lehet büszke minden magyar állampolgár a múlt század kiemelkedő magyar
alkotására.
L

Ez egy valóban jó csapat
Pónya József

A Paksi Atomerőműben 1974-ben kezdte
munkáját. Az atomerőmű akkori kormánybiztosa, Szabó Benjamin felkérésére jött el
a tatabányai erőműből, ahol igazgató volt.
Pakson előbb a miniszteri biztos helyettese,
majd 1976-ban műszaki igazgató lett. 1978tól 1991-ig, nyugdíjba vonulásáig a vezérigazgatói posztot töltötte be.
–– Mit jelentett Önnek az ország első és
egyetlen atomerőművét elindítani, irányítani?
–– Először is azt említeném, hogy akkor itt valóban „zöld mezős” beruházás történt, hisz azon a
területen, ahol az atomerőmű felépült, csak a zöld
mező látszott, de még a
lakótelep helyén is szőlők
zöldelltek. Kissé meg is
rémültem, hogy majd tíz
évig gumicsizmában kell
járnunk, mert az építkezés addigra fog befejeződni. Majdnem igazam
lett, hiszen 1982-ben indult be az 1. blokk. Az építkezés idején jellemző
volt a nagy pénzkiadás, mert a beruházás komoly
költséggel járt, és sokszor tolódtak ki a határidők
is. Az első párhuzamos kapcsolás ennek a kezdeti
időszaknak az eredményét koronázta meg. Ekkor
két dolog járt a fejünkben, egyrészt, hogy az erőmű termeljen, másrészt, hogy saját pénzből tudjunk gazdálkodni.
–– Miként gondol vissza az első blokk üzembe helyezésére, az országos hálózatra kapcsolásra?
–– A párhuzamos kapcsolás olyan különleges,
szép élményt adott, amely nem ismételhető, nem
élhető át még egyszer. Ugyanakkor ezzel nagy teher is nehezedett ránk. Innentől kezdve már nem
oszlott meg a felelősség, mint korábban a beruházók, építők, szállítók között, hanem teljesen egészében ránk hárult. Engem különösen az a kétség
gyötört, nyomasztott, hogy vajon mit tanultak a
mi embereink a szovjetunióbeli, németországi,
bulgáriai és csehszlovákiai útjaikon, ahonnan
mindig vizsgát igazoló iratokkal tértek haza. Ez
a kétség mindaddig tartott, amíg kis üzemzavar
nem történt. Megálltunk, de visszahoztuk a blokkot. Ekkor kezdtem megnyugodni, mert megbizonyosodtam arról, hogy ha történik valami,
akkor ezek az emberek kezelni tudják a helyzetet,
megoldják a problémát. Megerősödött bennem a
fotó: Wollner Pál

Visszaemlékezésre kértük az egykori vezetőket, ügyeletes mérnököket, munkatársakat, hogy osszák meg velünk akkori élményeiket, a
múltat idéző gondolataikat.

gondolat, hogy ez egy valóban jó csapat. Ehhez
az is hozzájárult, hogy az üzembe helyezés során
apránként mentünk végig a részleteken, míg az
egész blokk elkészült. Eközben többet tanult mindenki, mint a különböző tanfolyamokon.
A párhuzamos kapcsolás meghozta azt az
eredményt is, hogy saját termelésünk javaiból élhettünk, gazdálkodhatunk, és nem a beruházás
részeként juttatott pénzből. A saját magunk által
megteremtett anyagi háttér sokat jelentett számunkra.
–– Hogyan összegezné a múlt eseményeit?
–– Fontosnak tartom megemlíteni, hogy igen
ritka az olyan beruházás, mint az atomerőmű,
amely gazdaságos és környezetkímélő. És nemcsak abban az időben volt az, hanem ma is. Mikor
építeni kezdtük az atomerőművet, akkor a környezetvédelemről még nemigen lehetett hallani,
de számunkra természetes volt. Ez a beruházás
30, de 50 év után is tükrözi ezeket a tulajdonságokat. Elmondható, hogy a berendezések tekintetében is nagyon jó jellemzőkkel rendelkezik ez az
erőmű. Megfelelő mértékben van túlméretezve, és
tartalékok is beépítésre kerültek. Ezt az atomerőművet az évek során úgy üzemeltették szakembereink, hogy az élettartama nem használódott el,
és így adhatja meg a 30 éves működés és a 20 éves
üzemidő-hosszabbítás alapját. Tekintettel arra,
hogy az atomerőmű személyzete kíméletesen kezelte a berendezéseket, betartotta a szabályokat, a
műszaki előírásokat, a főberendezések nem érték
el azt az öregedést, amit terveztek rájuk. Időközben sok olyan korszerűsítés is lezajlott, melyek a
biztonságos üzemeltetést szolgálják. Véleményem
szerint a 20 évvel való meghosszabbítás után még
további 10 évig képes üzemelni a blokk.
Nagyon sajnálom, hogy az elmúlt 30 évben
csak ez az egy nagy erőmű épült. Lassan kimúlnak
az ennél öregebb erőművek, s ezáltal csökkenni fog
a magyar villamosenergia-termelés.
Az atomerőmű-építkezés, mint nagyberuházás, maga után vonta, hogy mindig a figyelem
középpontjában voltunk. Az akkori kormány nagyon tisztelte ezt a beruházást. Mi is rendkívül
komolyan vettük a feladatunkat, és nagy alázattal
igyekeztünk mindent teljesíteni. Minden szakember magáénak érezte az atomerőművet azzal, hogy
saját munkájával, még ha néha kis részben is, de
hozzájárult az építéséhez, működtetéséhez. Tiszteltük ezt a művet, és munkánkat lelkesen, odaadással végeztük.
Lovásziné Anna
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Magyarországon elkezdődött a nukleáris iparág története
Úgy érzem, szerencsésnek mondhatom magam,
mert az életem során sikerült olyan döntéseket
hoznom, amelyeket visszatekintve utólag is jónak
értékelek. Ilyen volt, amikor utolsó éves egyetemistaként, bár hiába hívtak dolgozni a debreceni
egyetemre és az Atommagkutató Intézetbe, mégis
úgy határoztam, hogy Paksra jövök. Mivel a paksi atomerőműbe került fizikusok közül is az elsők
között voltam, a szakmai pályafutásom során nagyon tág lehetőség adódott az érdekesebbnél érdekesebb kérdéskörökben dolgozni, de nemcsak
a fizikusok, hanem az erőmű alkalmazottai közt
is az elsők között kerültem a céghez, 128.-ként
lettem részese ennek a csapatnak.
Fizikus társaimmal 1977 őszén a KFKI-ba kerültünk, hogy felkészüljünk az atomerőmű üzemeltetésére. Az ehhez kapcsolódó emlékeimből kiemelkedik a csapat motiváltsága. Nagyon ritkán
adatik meg az ember életében az, hogy olyanokkal dolgozhat, akik egyformán lelkesek, igyekvőek, akik mindent megtesznek azért, hogy egy
közös célt, esetünkben az atomerőmű „átvételét”
sikerre vigyék, és ez nemcsak a fizikus kollégákra,

hanem az erőmű minden dolgozójára igaz volt. Élmény volt oktatni,
és élmény volt másoktól tanulni.
Pónya József találóan fogalmazta
meg, amikor azt mondta, hogy itt
egy Csikócsapat van. Ez nagyon
jól jellemezte a hallatlan energiával és motiváltsággal rendelkező
közösséget. Szerencsésnek érzem
magamat, és egyben büszke is vagyok rá, hogy tagja lehettem a ma már legendás
Csikócsapatnak.
Szakmai pályámra visszaemlékezve, több jelentős
mérföldkő volt az elmúlt 30 év során. Ezek közül
kiemelkedik az 1. blokk első kritikus állapotba
hozása, az első indítás. Azon a napon 14 órakor
vettem át a műszakot. Nem sokkal ezt megelőzően Beier Matthias kollégám felügyelete mellett
már megkezdték a reaktor elindítási folyamatát,
és a délutáni műszakban ezt folytatva 21 óra körül, a műszak vége felé értük el a kritikus állapotot. Így ügyeletes indításvezető fizikusként nekem
adatott meg a szerencse azt deklarálni, hogy az
első reaktorban az önfenntartó láncreakció beinfotó: Bodajki Ákos

Hamvas István vezérigazgató

dult, amiért éveken át dolgoztunk,
az megtörtént. Mindannyian büszkék voltunk arra, hogy ez sikerült,
hiszen ez volt az a pillanat, amikor
Magyarországon elkezdődött a
nukleáris iparág története.
Mint fizikus olyan összetartó csapatban dolgoztam, amit a munkatársi és magánemberi összhang is
jellemzett. Ez a csapat nemzetközileg is elismert, amit a tudományos fejlesztő tevékenység, az elért eredmények alapoztak meg. A
jelentős események sorába tartozik, hogy számos
biztonságnövelő intézkedést hajtottunk végre az
atomerőműben. Abban, hogy a paksi atomerőmű
Célzott biztonsági felülvizsgálatának eredményét
nemzetközi szinten is nagyon pozitívan értékelik,
nagy szerepet játszik az a gondolkodásmód, ami
mérnökcsapatunkat jellemzi. Ez a siker is a csapat
mentalitásában, hozzáállásában rejlik, és úgy érzem, ennek kialakításában nekem is részem volt.
Nagyon fontosnak tartom megemlíteni, hogy
amikor vezérigazgató-helyettes lettem, és a fizikusoktól elkerültem, akkor üzemzavari állapot

Emlékképek a Paksi Atomerőmű múltjából
Balogh Ernő

Abban a szerencsés helyzetben vagyok,
hogy rendszeresen kapom az Atomerőmű c.
havilapot. Minden érdekesebb cikket végigolvasok, de általában az egészet áttekintem.
A legutóbbi szám emlékeztetett arra, hogy
rövidesen ünnepeljük az 1. blokk üzembe
helyezésének 30. évfordulóját. Én 17+3 évet
töltöttem részben az építkezésen, részben
1992-94. között a PAV Zrt. felügyelőbizottsági tagjaként. Ez összesen 20 év, ami egy
emberöltő és a mérnöki pályának több mint
egyharmadát tette ki. Az újság olvasása során sok-sok régi emlékkép jut eszembe. A
Paksi
Atomerőmű
ügyében végzett munkám során sok-sok
küzdelmes vitám is
volt, de vitáink során
mindig az a nemes cél
vezetett, hogy nemzetünknek egy jól működő és hosszú távon hasznot hozó atomerőművet építsünk. Az újság terjedelmi korlátai
miatt a régi emlékképek közül az alábbit
ajánlom az olvasók figyelmébe. Mottóm az,
hogy a múlt ismerete segítheti a jövőt is.
Lenin Könyvtár: Én 1968 végén – romániai kiküldetésem befejezése után – kerültem kapcsolatba az atomerőművel és
kezdtem el munkámat az Erbe atomerőművi főmérnökségén. Feladatom a felvonulási
villamosenergia-ellátás megszervezése volt
az 1969-70-es években. Ezen munkám mellett a jó emlékű Tápay József, akkori főmérnököm angol nyelvtudásomat kihasználva
megbízott azzal is, hogy kísérjem figyelemmel az angol nyelvű műszaki irodalomban
az atomerőművekkel kapcsolatos híreket,
különös tekintettel a berendezések fellelhető áraira. A Magyarországon akkor megkapható atomenergiával foglalkozó cikkek
átnézése során valódi árinformációkat nem
találtam, de a legtöbb cikk utalt az amerikai
kongresszus részére készített speciális jelentések árinformációira. Ezeket a jelentéseket Magyarország egyik könyvtárában sem
találtam meg. Mivel akkoriban már elég
gyakran kellett Moszkvába utaznom, akkori

moszkvai kirendeltség-vezetőnk segítségével beiratkoztam a Lenin Könyvtárba. Feltételeztem ugyanis, hogy a szovjet kémszolgálat minden lényeges információt meg tudott
szerezni. Feltételezésem beigazolódott, és a
Lenin Könyvtár egyik csinos blondinkája segítségével lehetőséget kaptam a kongresszusi jelentések stencilezett formában történő
benti olvasására. Egy-egy alkalommal maximum 2 óra hosszat engedélyeztek a bent
maradásra, úgyhogy emlékeim szerint három nap alatt három teljes évfolyam anyagát át tudtam nézni, és tudtam jegyzeteket
készíteni a fontos műszaki és áradatokról.
Ezeket az adatokat az Atom-energoexpoval
folyatott tárgyalások során (a forrás megjelölése nélkül) felhasználtam tárgyalópartnereink legnagyobb csodálkozása mellett. A Lenin könyvtári igazolványom ma is
megvan.
Wigner és a brigád: 1978 szeptemberében lettem helyszíni főmérnök és az Erbénél, azt követően megszervezett ügyeletes
mérnöki szolgálat is személyesen hozzám
tartozott. A tehetséges fiatal mérnökök és
technikusokból álló gárda az akkori divatnak megfelelően szocialista brigádot alapított, és kikérték a tanácsomat, hogy ki legyen a brigád névadója. Ők szovjet tudósok
és űrutasok nevét emlegették, én viszont azt
javasoltam, hogy a híres magyar atomtudós,
Wigner Jenő nevét vegyék fel. Javaslatomat a
brigádtagok elfogadták, de megkértek, hogy
az akkor még élő nagyhírű tudóstól én kérjem meg neve használatához hozzájárulását.
Jenő bácsi – mert később így neveztük, és a
brigád így levelezett vele – életútját jól ismertem, de azt nem tudtam, hogy a hos�szú amerikai tartózkodása alatt a magyar
nyelvet mennyire műveli, ezért angol nyelvű
levélben kértem meg a hozzájárulását. Jenő
bácsi szinte postafordultával és gyönyörű
magyar nyelven és szép betűkkel, kézírással
válaszolt. Első levelében magyarázatot kért
a „szocialista brigád” jelentésére vonatkozóan. Mester Sanyi volt brigádvezető ezt
követően 34 levelet váltott Jenő bácsival, és
a brigádtagoknak volt szerencséje Pakson
személyesen is találkozni vele.

volt, és egy megtört lelkiállapotú szakembergárdával kellett dolgoznom. Ilyen körülmények
között kellett végrehajtani a 2. blokk elindítását,
majd az üzemzavari állapot felszámolását. Nem
csak a műszaki problémákon lettünk úrrá, de sikerült azt a kedvezőtlen és keserű légkört olyanná alakítani, amelyet az együttműködés, a pozitív
gondolkodás jellemez. Az üzemzavar felszámolásakor újra érezni lehetett az első üzembe helyezéshez hasonló lelkesedést, a valamikori csikócsapat-szellemet.
Úgy gondolom, hogy ez az együttműködési képesség, a felelősségérzet a dolgozók részéről mind
a mai napig megmaradt. A paksi atomerőmű biztonsági és gazdasági mutatói pozitív, javuló tendenciát mutatnak. Úgy tapasztaljuk a munkavállalói elégedettség és a nyugalom szempontjából jó
a tendencia. És örülhetünk annak is, hogy a társadalom bízik bennünk, elfogadottsági mutatónk
tartósan nagyon magas.
Magyarország domináns, stratégiailag kiemelkedő szerepű termelő cége lettünk, és mindez ennek
a kiváló kollektívának a közös munkája.
LAnna

Mindenből a legjobbat hoztuk
Hlavati József

Azok közé tartozik ő is, akik úttörő munkájukkal nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a Paksi Atomerőműben messze földön is elismert
munkakultúra, folyamatos jobbító szándékú
fejlesztés alakuljon ki. A világ hasonló típusú
blokkjainak összehasonlításában majd’ mindegyik paksi blokk az első 10 között szerepelt
hosszú éveken keresztül a teljesítmény-kihasználási mutatók alapján .
–– Milyen tanulmányok, milyen előzmények
után került Paksra?
–– A tröszt ösztöndíjasaként végeztem 1967-ben
a műegyetemen, hőerőgépészként, majd a tatabányai erőműhöz irányítottak.
Az ország első 100 MW-os
blokkjánál dolgoztam. Két
évig ügyeletes mérnökként
jártam műszakba, majd kilenc éven keresztül a karbantartás főnökeként biztosítottam az üzemkészséget.
Paksra 1978 szeptemberében kerültem, és a műszaki
előkészítés osztályvezetőjévé neveztek ki. Az 1. blokk
még akkor nőtt ki a földből. Még alig néztem szét,
máris át kellett vennem a karbantartási főosztály vezetését. Ekkor kezdődött el igazán a „csapatépítés”.
–– Milyen feladatok, kihívások, tennivalók
adódtak akkoriban?
–– Például, hogy a dolgozóink megismerhessék
a berendezéseket, bevezettük a „0-revíziót” a tiszta
szerelő műhelyben (most az északi porta közelében
a Neutron Kft. telephelye). Mindent ki kellett csomagolni, szétszerelni, leellenőrizni, szükség esetén
javítani, összeszerelni (szivattyúk, tolózárak). Ennek
nagy jelentősége volt abban, hogy hibás berendezés
nem került beépítésre, és így később azok cseréje
nem hátráltatta az indítást. Jelentős részt vállaltunk
át a GYGV-től az építés-szerelési munkákból is a kormánybiztosi értekezleteken. Mi a részfeladatainkat
már hálótervezéssel ütemeztük.
Igyekeztünk olyan karbantartási rendszert kialakítani, amelyik leginkább elősegítette a biztonságos
üzemeltetést. Ehhez máshonnan kellett ismeretet,
tapasztalatot szerezni. Előttünk állt Voronyezs, Kozloduj, Bohunyice és Greifswald példája. A német precizitás megtetszett, és 1979 februárjában egy nagy létszámú delegációval 9 hetes tanulmányútra mentünk
hozzájuk. Minden tapasztalatot elsajátítottunk, amit

csak lehetett. Esténként, értekezleteken számolt be
mindenki, hogy a munkaterületén mit látott, hallott,
tapasztalt, annak van-e dokumentuma.
Volt már alapja a karbantartási rendszerünknek,
de még nem igazán tetszett. Akkoriban alakult ki a
kapcsolat a finnekkel. Helyettesemmel, Erős Imrével,
1980. május 1-jén kilátogattunk Loviisaba. Az ottani
munkahelyi légkör, a munkafogások, a lebonyolítás
rendje már rendkívüli munkakultúráról árulkodott.
Rendkívül fontos volt számunkra, hogy aki kiadta
a munkát, végül visszakapta az összes engedélyező,
végrehajtó aláírásával, megjegyzésével, és így kontrollálhatta, hogy a hibajelenség, hibaok egyezett-e a
feltételezettel. Ellenőrizni lehetett, hogy a gyártó szerint ajánlott vagy feltételezett ciklusok nem okoznak-e
alul- vagy túlkarbantartást. Kialakítottuk a nagymen�nyiségű dokumentumok (gépkönyvek, előírások, hibajegyzőkönyvek és munkautasítások) tárolására a gurulós polcrendszert.
–– Milyen új feladatok jelentek meg a blokkok
üzembe helyezésével?
–– Miután az 1. blokk elindult, megkezdődött az
üzemszerű karbantartás, de mellette még a többi
blokk építésében is részt vettünk. Nagy izgalommal
készültünk az első átrakásos főjavításra, melyet sikeresen megoldottunk. Mire az összes blokk megépült
és üzembe helyezték, elveszett az a lehetőség, hogy
a karbantartók inaktív környezetben ismerkedhessenek a berendezéseikkel. Egy japán úton láttam
az oktatóközpontjukban berendezésmodelleket 1:5
méretarányban. Ez adta az ötletet, hogy a karbantartóknak is kellene egy gyakorlóközpont. A koncepciót
elfogadták. A NAÜ támogatásával megkaptuk a lengyeleknek leszállított főberendezések 1-1 példányát.
Az építési terület északi határán kiválasztottunk egy
már használaton kívüli csarnokot, és az Erőterv tervei alapján elkészült a Karbantartó Gyakorlóközpont.
–– Hogyan telnek a nyugdíjas évei?
–– Önként mentem nyugdíjba 1998 decemberében az Általános Műszaki Igazgatóság igazgatójaként. Jelenleg már a feleségem is nyugdíjas, a lakótelepi iskolában tanított hosszú éveken keresztül. Most
kertészkedem, minden nap járok úszni, gyakran
találkozom az unokáimmal. Nagylányom, vejem az
erőműben, kisebbik lányom Budapesten, az IBM-nél
dolgozik. Kellemes nyugdíjas éveim alatt mindig szívesen emlékszem vissza munkahelyi kollégáimra.
Sajnos többen már nincsenek közöttünk. Jó csapatunk volt, szeretettel gondolok rájuk. gyulai
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Visszaemlékezések
Elkezdődtek a hivatalos próbák
Cseszárik László

Az első párhuzamos kapcsolás meghatározó élmény volt az
életemben és pályafutásomban,
amit nehéz lenne kitörölni. 1980.
augusztus 18-án kerültem az erőműbe és pontosan huszonhat évet
dolgoztam itt. Az 1. blokk indulásának időszakában még az üzembe helyezési főosztályon, a generátor és transzformátor csoportban dolgoztam, ezek üzembe
helyezésének felelőse voltam. Az iparágban
konkrétan a generátor első üzembe helyezési,
indítási munkaprogramját – büszkén mondhatom – én írtam meg. Addig az iparágban nem
volt leírva lépésről-lépésre, hogyan kell a generátorrendszert felélesíteni és indítani. A párhuzamos kapcsolás előtt hónapokkal elkezdődtek
a hivatalos próbák, melyeket akkor még az indító kazánházból, idegen gőzzel végeztünk el.
December 28-án a generátor első párhuzamos
kapcsolása már a saját, egyes reaktor által termelt gőzről történt. Erre az eseményre a vezérkar odarendelte az összes prominens személyt,
persze nyilván ez nagyon nagy eseménynek
számított az erőmű életében. Balogi Jenő, az
akkori műszaki igazgató azt kérdezte tőlem,
ki fog párhuzamosan kapcsolni? Én mondtam neki, hogy a kinevezett blokk elektrikus,
hiszem ki lettek képezve. Ő azt mondta, hogy
ez nem lehet, egyébként is hol van az leírva,
hogyan kell a generátort párhuzamosan a hálózatra kapcsolni? Ez tényleg nem volt leírva,
én úgy gondoltam, hogy ez a világ legtermészetesebb dolga. – Így nem lehet – mondta Balogi
Jenő, – tessék leülni, és írásba foglalni, és maga
fog párhuzamosan kapcsolni. Ez este tíz óra
felé történt. Én ekkor kézzel leírtam a párhuzamos kapcsolás végrehajtási lépéseit. A kész
dokumentumot az összes illetékes vezető aláírta. Így álltunk olyan szinten, hogy éjfél előtt sor
kerülhetett az első párhuzamos kapcsolásra.
Ekkor szóltak Pónya József vezérigazgatónak,

hogy az addig az irodaházban tűkön
ülő és várakozó vendégeket hozhatja a blokkvezénylőbe. Megjelent a
teljes vezérkar és vendégsereg, így
teljesen megtelt a blokkvezénylő. Az
ügyeletes mérnök az Országos Villamos Teherelosztó előzetes engedélye alapján megadta az engedélyt a
párhuzamos kapcsolás elvégzésére.
Ahogy adom a gerjesztést a gépre, egyszer csak
látom a műszereken, hogy a gerjesztés iránya
megváltozott és ellentétes. Gálos Tibor volt a
villamos üzembe helyezés vezetője, ott állt velem szemben a pult túloldalán a laborosokkal.
Mondom neki, hogy álljunk meg, ő azt válaszolja, nem lehet, „csak nyomjad neki”. Nagy
nehezen létrehoztam a párhuzamos kapcsolás
feltételeit (feszültség, frekvencia, fázissorrend
és a fázishelyzet azonossága). Orosz félautomata berendezés szolgált a párhuzamos kapcsolás végrehajtására. Be kellett állítani kézzel
a paramétereket, amikor minden egyezett, akkor kellett kézzel bekapcsolni a megszakítót.
Ez egy nagy tömegű, farudas megszakító volt,
aminek borzasztóan hosszú volt a bekapcsolási
önideje, a megfelelő pillanat végrehajtásához
ezt hozzá kellett adnom. Bekapcsoltam, ekkor
gőzoldalról növelni kellett a nyomatékot, egyre
több gőzt kellett adni, hogy a generátor stabilizáljon és adjon teljesítményt a hálózatra.
Én csak nyomtam a gerjesztést, mikor bejelentettem, hogy a gép párhuzamosan van kapcsolva. Kitört a tapsvihar és az éljenzés, majd
a következő pillanatban működött a gerjesztés
kimaradás védelem és lekapcsolta a gépet a hálózatról. A vendégek éppen indultak kifelé, mikor a tablón bejött a hibajelzés és kigyulladt a
piros lámpa. Hajnali négy óra körül készültünk
el, és ekkor lehetett újból a hálózatra kapcsolódni. Reggelre már 40 MW teljesítménnyel
üzemeltünk a hálózatra, és innentől kezdve
mondhatjuk, folyamatosan üzemel az egyes
blokk.
Wollner Pál

Emberi megbecsülés és tisztelet
Gergely József

A Budapesti Műszaki Egyetemen végzett 1977-ben. Tanulmányi szerződése
volt az akkoriban az erőműveket felügyelő Nehézipari Minisztériummal,
így felhívták a figyelmét a Pakson szerveződő, az épülő atomerőmű majdani
üzemeltetését ellátó csapatra. Az első
meghallgatáson az üzemviteli osztály vezetője választás elé állította, reaktoroperátor vagy ügyeletes
mérnök szeretne-e lenni. Miután kérdésére tájékoztatta, hogy a reaktoroperátor az egyik legfontosabb pozíció, ő felel a reaktorért és a kapcsolódó
technológiáért, az ügyeletes mérnök (az erőműben elfogadott rövidítése: ÜM) pedig főnöke mindenkinek a műszakban és teljes körű felelősséggel tartozik normál munkaidőn kívül mindenért,
amikor az erőmű vezetése nem elérhető, talán
nem meglepő, hogy ez utóbbit választotta. „Mikor
először találkoztam a társaimmal, szembesültem
vele, milyen szerencsés vagyok, hogy rögtön az
egyetem elvégzése után egy ilyen csapatba sikerült
bekerülnöm, ráadásul ahol rajtam kívül a másik öt
leendő ügyeletes mérnök a Moszkvai Egyetemen
végzett” – mondta el József. A betanuló program
1978-tól kezdődött. Mindannyiuk számára nagy
kihívást jelentett a speciális ismeretek megszerzéséhez rendelkezésre álló viszonylag rövid idő.
A tanulás és a közel egy éves képzési program a
Novovoronyezsi Atomerőműben minden idejüket
kitöltötte. Ezt követően 1981. július 1-től megkezdődött a műszakba járás. Az első ÜM naplót
Bajsz József nyitotta meg. Tőle a műszakot a délutános Kapocs György vette át. Majd éjszakára
Faragó Péter jött. Másnap délután Vámos Gábor
is műszakba állt. Józsefre július 6-án délután került sor. Radnóti István 1981. szeptember 3-án
csatlakozott a csapathoz. Ez a hat fő szerzett a fizikai indítás kezdetéig ügyeletes mérnöki hatósági
jogosítványt, és közreműködésükkel történt meg

Kiállták a próbákat
Gelencsér Károly

Sok „kisembernek” volt nagy fontosságú szerepe
Kapocs György

A Moszkvai Energetikai Egyetem
Atomerőmű szakán végzett 1976ban, ösztöndíjasként. 1976 áprilisában kezdett dolgozni az Atomerőmű Titkárságon, a volt Nehézipari
Minisztériumban. Az első évben,
a betanulási időszaka kezdetén a
százhalombattai hőerőműben állt
munkába, ezt követően került Paksra, ahol többek között a kifúvató kazánok üzembe helyezésénél tevékenykedett. A betanulási időszak lezárásaként pedig Novovoronyezsben vett részt
egy többlépcsős gyakorlati képzésben. 1980-tól
került végleg Paksra, ahol közreműködött az 1.
blokki üzembe helyezésekben, három műszakban, ügyeletes mérnökként.
Tagja volt az első ügyeletes mérnöki csapatnak is. Amikor 1982. december 28-án az
első blokk párhuzamos kapcsolása megtörtént
a miniszter jelenlétében, ő lett volna műszakban, de cserélnie kellett. Ebben a csoportban
ügyeletes mérnöki feladatai voltak, így például
a három műszakos üzemeltető és üzembe helyező személyzet irányítása, valamint a szovjet
üzembe helyezőkkel történő kapcsolattartás az
ő ügyeletes mérnökükön keresztül.
Eddigi szakmai pályafutását a következő szakaszokra bontja: Első szakasz: ügyele-

tes mérnökként részvétel az 1-4.
blokk első indításában 1986-ig.
Második szakasz: üzemeltetés
1989-ig ügyeletes mérnökként.
Harmadik szakasz: szimulátoron
az oktatás beindítása, képzések
levezetése vezető instruktorként,
1992-ig. Negyedik szakasz: újra
ügyeletes mérnök 1996-ig. Ötödik szakasz: gépész technológiai, majd rendszertechnikai osztályvezető, 2002-ig. Hatodik
szakasz: a paksi atomerőműtől, addigi első és
egyetlen munkahelyétől megvált, és az Országos Atomenergia-hivatalba került, ahol főigazgató-helyettesi tanácsadóként dolgozott
2005-ig. Hetedik szakasz: egy idő után már
nem bírta az állandó ingázást Budapest és
Paks között, ahol lakik, ezért a Paksi Mérnöki
Kft.-hez jött, ahol kiemelt mérnökként helyezkedett el. Mostani munkahelye ismét az atomerőmű területén van, és így munkaköre is az
atomerőműhöz köti.
Visszatekintve az erőműben eltöltött időszakra, kiemeli, hogy az atomerőmű létrehozásában, majd üzemeltetésében megszámlálhatatlan sok „kisembernek” volt nagy fontosságú
szerepe, és György, az 1. blokk első párhuzamos kapcsolásának harmincadik jubileumán
őrájuk akar emlékezni.
Winter Gábor

az 1. blokk első MET-re hozása, az
első párhuzamos kapcsolás, és kezdte meg az erőmű az energiatermelést.
Szimulátor híján frissen szerzett elméleti tudásukat a gyakorlatban, az
1. blokk indítását követően „élesben”
kellett elmélyíteni. Ehhez nagy segítséget nyújtottak a – nem véletlenül
– ott tartózkodó tapasztalt szovjet ügyeletes mérnökök. Az egyes blokk párhuzamos kapcsolásakor
József 29 éves volt, de döntéseiért a felelősséget
teljes mértékben vállalnia kellett. „Nemrég egykori kollégámmal, Faragó Péterrel beszélgettünk arról, hogy így visszagondolva ezeket az első éveket
duplán kell számítani az életünkben. Akkoriban
volt olyan műszak, amikor két ÜV-1 működés,
reaktor-kiesés is történt, ma már elképzelhetetlen
hogy hasonló üzemzavarok történjenek.” 30 évvel
ezelőtt az erőmű vezetése nagy gondot fordított az
ügyeletes mérnökökre. Volt olyan lépcsőház, ahol
3 ügyeletes mérnök is lakott, és mert egy esetleges tűz vagy természeti katasztrófa egyszerre több
ügyeletes mérnök kiesését jelenthette volna, ezért
szétköltöztették őket. Ugyanilyen megfontolásból,
miután a futballbajnokságban ketten is eltörték
a lábukat, fontolóra vették a focizás megtiltását.
Mégis, ügyeletes mérnöknek lenni olyan érzéssel
töltötte el az embert, ami megérte a fáradozásokat, mert a vezetés szakmai elismerése mellett az
emberi megbecsülés és tisztelet is kiolvasható volt
a kollégák szeméből.”
Gergely József később az ügyeletes mérnöki
munkája mellett részt vett a szimulátor létesítésében, majd üzemzavari, illetve a biztonságot érintő
események kivizsgálásával bízták meg. 1992-től a
műszaki igazgatóságon a biztonságnövelő intézkedésekkel foglalkozott, 1999-ben pedig az esemény kivizsgáló csoport vezetésére kérték fel, és
így a mai napig is az esemény kivizsgálások irányítása a fő feladata.
Kárpáti Viktor

1982 szeptemberében került az angyalföldi erőműből a Paksi Atomerőmű
Vállalathoz, ahol is a külső technológiai
üzemnél kezdett dolgozni mint gépész.
Feladata az üzem területén lévő szellőzés, hűtőgépház, dízelgenerátorok,
hidrogén-nitrogén üzem, kazánházak,
hőközpontok, kis- és nagynyomású
kompresszorok, vízkivételi mű gépészeti ellenőrzése, üzemeltetése volt. Folyamatos képzéseken,
tanfolyamokon vettek részt, a helyi, erőműves
szabályok szerint, ezzel is elmélyítve tudásukat.
Beleszeretett az itteni újszerű feladatokba, mint
mondja, nagyon érdekes munkát kellett végeznie. A mai napig szívesen emlékszik vissza az 1.
blokk 1982. december 28-án történt indítására,
mely nagy mérföldkőnek számított mind számára, mind pedig az összes akkori dolgozó számára.
Részt vettek munkatársaival a többi épülő blokk
üzembe helyezésében, üzemeltetésében. Az újonnan érkező társaikat betanították, felkészítették a
tanfolyamok elvégzésére és a vizsgákra. Mindezen
feladatokat folyamatos váltóműszakozás mellett
kellett teljesíteni, sokszor úgy, hogy éjszakás műszak után kellett a tanfolyamokra menni. Ez mindenki számára nagyon megerőltető volt, mégis
örömmel tették a dolgukat. 1984-ben kinevezték
művezetőnek, aminek később szolgálatvezető lett
a megnevezése. A 2., 3. majd a 4. blokk üzembe
helyezése után a feladatuk már a négy erőművi
blokk kiszolgálása volt.

Időközben a már nem szükséges
felvonulási és indító kazánok leszerelésre kerültek. Az elhasználódott
vagy már korszerűtlen berendezések újakra lettek cserélve. Az új berendezéseket meg kellett ismerni,
meg kellett tanulni a felépítésüket
és azt, hogyan kell őket gazdaságosan és üzembiztosan üzemeltetni.
A blokki leállások alkalmával az adott blokkhoz
tartozó berendezések, kondenzátor szivattyúk,
MJO-k, biztonsági szivattyúk, BQS-es, dieselgenerátorok és más berendezések karbantartásánál is
részt vettek, mivel nekik kellett kiadni és visszavenni a rendszereket. A visszavételek során került
sor a reteszpróbákra is.
Az idők folyamán olyan dolgokkal is meg kellett küzdenie az osztály és az erőmű személyzetének, mint a szélsőséges időjárási viszonyok: nyáron
a nagy meleg (42°C), télen a nagy hideg (-30°C).
Természetesen nem maradhatott ki az életükből az
évszázad legalacsonyabb vízállása és az árvízi vízállás sem. A fentiek miatt különleges intézkedési
terveket kellett kidolgozniuk és alkalmazniuk. A
rendszerek a tervezési határukon dolgoztak, de kiállták a próbákat a személyzettel együtt.
Károly 2007 decemberéig volt aktív dolgozója
az atomerőműnek, akkor vonult nyugdíjba. Jelenleg Dunakömlődön éli nyugdíjas éveit feleségével.
Két gyermeke van, lánya Pesten él a családjával, fia
pedig az ő nyomdokaiban jár, szintén a külső technológiai osztály gépésze.
Keszthelyi Katalin
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Régi motorosok
Akik a kezdetektől itt dolgoznak

fotó: Bodajki Ákos

Rovatunkban a kezdetektől itt dolgozó
munkatársainkat mutatjuk be, olyan
momentumokat elevenítve fel és téve
közkinccsé a segítségükkel az
atomerőmű hőskoráról, amelyek már csak az
ő emlékezetükben élnek. Ezúttal Cserháti András műszaki főszakértő
idézi fel pályafutását.
–– Mondhatjuk, hogy az egyetemen
elvégzett Atomerőművek és nukleáris
berendezések szak predesztinált Téged
a Paksi Atomerőműre?
–– Igen, 1976 márciusában elvégeztem
a moszkvai egyetemet, egy héten belül
harmadmagammal (Damjanovits András, Kapocs György) jelentkeztem Budapesten, az akkor Nehézipari Minisztériumban székelő, újonnan megalakult
Paksi Atomerőmű Vállalatnál, Szabó Benjámin igazgatónál és Lajkó Sándor személyzeti vezetőnél. Céges törzsszámom
mutatja, hogy a 17. belépő voltam (egyébként jelenleg a legkorábban belépett még
aktív dolgozó vagyok, ami nem érdem,
hanem csupán egy tény).
–– Mit tapasztaltál itt a kezdeti időszakban?
–– A területen még egyetemistaként
jártam először, 1973 nyarán. A turbinák
tengelye ki volt tűzve a vadvirágokkal tarkított mezőn. Ám tartósan csak a katonai
szolgálatom után, 1979 őszén kerültem
Paksra. Szinte mindent láttam az építkezés folyamatában, sok olyat is, ami ma
már nem látható. Tudom például, hol van
eltemetve az aszfalt alatt egy betonlépcső
az Eü. és laborépület előtt, amin le lehe-

tett menni a munkagödörbe a ház alapjának az építésekor. Természetesen ennél
hasznosabb tudást is sikerült szerezni.
–– Melyek voltak eddigi pályafutásod
legemlékezetesebb munkái?
–– Több ilyen is volt. Csak néhány közülük, mutatóba:
Amikor 1982-ben reaktorfizikusként
együtt az irányítástechnikusokkal az első
reaktor in-core mérőrendszerét helyeztük üzembe, felmerült, hogy meg kellene
győződni a vanádium detektorok elhelyezkedéséről a függőleges neutron mérőcsatornákban. Ehhez röntgenfelvételt javasoltunk a szovjet szakértőknek. Egyikük
azt az ellenvetést tette, hogy elromolhatnak tőle a mérőláncok. Megmosolyogtuk,
mert a reaktorban sok nagyságrenddel
intenzívebb gammasugárzásnak és neutronoknak vannak kitéve évekig. Végül
nagy nehezen hozzájárultak a méréshez.
Ki is derült, hogy a detektorok messze
nem a névleges helyükön voltak, ami hamis mérésre vezetett volna. Számítógépes
módszerekkel összeválogattunk egy lehető
legjobb készletet a két első reaktorra leszállított mérőláncokból. A gyárban pedig
leváltották a MEO-t, és új gyártási folyamatot vezettek be.
A műszaki fejlesztési osztályt vezettem, amikor beütött Csernobil. Ekkor
– internet még nem lévén – hetekig éjjel-nappal hallgattam a hazai és külföldi
rádiókat, bújtam a sajtót, szedtem össze
az RBMK-ról tudható műszaki részleteket. Naponta készítettem összefoglalót Pónya József vezérigazgatónak az akkoriban
újdonság Rosytext szövegszerkesztő gépen. Később tudtam meg, hogy írásaimat
többször olvasták az akkori „legmagasabb
hazai íróasztalnál” is. 1986 augusztusá-

ban elküldtek Moszkvába, a Kurcsatov
Intézetbe, ahol a szovjetek a szeptemberi
bécsi Csernobil konferencia előtt, a „baráti országok” válogatott szakemberei előtt
főpróbát tartottak, hogyan prezentálják a
világnak a történteket. Így elsők között és
első kézből vehettem Petroszjanc és Legaszov akadémikusok magyarázatait. Azóta
pár éve jártam Csernobilban is, mély benyomást tett rám.
A kilencvenes évek derekán elsőként
Pakson készült időszakos biztonsági felülvizsgálat (IBF) VVER reaktorra, az általam vezetett team munkája keretében.
Később a még vizsgálat előtt álló kínaiak,
koreaiak intenzíven érdeklődtek módszereink, eredményink iránt, aminek kapcsán
eljutottam Kínába és Dél-Koreába is, konzultációkat tarthattam a témáról.
A legemlékezetesebb munkám természetesen a sérült üzemanyag tokozása, a
2. blokki akna helyreállítása volt – embert
próbáló feladat, hatalmas műszaki kihívás,
rendkívül érdekes és biztonságos megoldások. Az itteni munka előkészítésekor
elvetődtem az Uralba, egy zárt városba,
ahol a munkaplatformot gyártották. De
ott álltam az USÁ-ban a TMI-2 reaktor
üzemanyagának Idahóban, betonkockákban eltárolt maradványai mellett, illetve a
Hanfordban, a Columbia folyó partján egy
egykori plutónium termelő katonai reaktor falánál is. Mégis azt kívánom, hogy ne
legyen ilyesmiből még egyszer része egy
munkatársamnak sem.
Tavaly megint Ázsiába vezetett egy emlékezetes utam, prototípus reaktorok építkezésére (Kína, Sanmen-1 és Korea, Doosan nehézgépgyár, illetve Shin Kori‑3),
ahol a kollégákkal együtt nagyon sokat
tanultam.

–– Milyen elismerésekben volt részed?
–– A kezdeti években kiváló dolgozó
lettem, később megkaptam a Céggyűrűt
is, 2008 őszén pedig Hevesy-díjban részesültem. A kitüntetések, kézrázások
és bőven mért dicsérő szavak mellett az
egyik legnagyobb elismerésnek mégis azt
a viszonylagos csendet tartom, amely egy
fontos előadásom után állt be. 2006 végén
Bécsben, Ausztria Külügyminisztériumában ismertettem a sérült üzemanyag
tokokba helyezésének menetét az osztrák-magyar nukleáris biztonsági és sugárvédelmi vegyes bizottság ülésén, már
a munkák befejezésének látható közelségében. A rendszerint a kákán is csomót
kereső, antinukleáris házigazdák akkor
valahogy nem próbálták ízekre szedni az
általam elmondottakat. Ez az elismerés
persze nem annyira személyemnek szólt,
mint inkább a közös orosz-magyar munka sikerének.
–– Mi a helyzet a mostani munkáiddal?
–– Egy éve majdnem nyugdíjba mentem. Végül maradtam, de áprilisban a
Lévai projekt paksi irodájából visszaköltöztem az erőműbe. Nem szakadt meg
teljesen a kapcsolatom a bővítéssel sem,
de most főleg megint azzal foglalkozom,
amivel valamennyire az ezredforduló
előtt: a Végleges Biztonsági Jelentés aktualizálásával, illetve kapcsolódóan az
IBF feladataival és egyes üzemidő-hos�szabbítási dokumentumokkal. Hatvan
éves vagyok, pár évig még tenném itt az
erőműben is a dolgom, de túl sok gyökeres váltást már nem tervezek. A paksi 5.
blokk indítását – ha nem is aktívan – még
szeretném megérni.

Prancz Zoltán

JÖN AZ ÚJ, CSOPORTSZINTŰ INTRANET
Fontos informatikai változás kezdődött idén
az MVM Csoporton belül: megindult a tagvállalati intranetek konszolidálása és a vállalatok közötti kommunikációt hatékonyabban támogató központi rendszer kiépítése.
A jelenlegi heterogén tagvállalati intranet-megoldások egységesítésének és az új
portálok bevezetésének eredményeként
olyan vállalatcsoport-szintű intranet kerül kialakításra, amely támogatja a csoporton belüli tagvállalati és szakterületi kommunikáció
hatékonyságának növelését, elősegíti a tagvállalati adatszolgáltatás központi szervezését, hozzájárul a szakterületek összehangolt
munkavégzéséhez, valamint szabályozást,
eszközöket és tartalmakat biztosít a tagvállalatok saját információigényét kiszolgáló intranet kialakításához.
A Csoportszintű Intranet Bevezetés projekt keretében a következő, nagyjából egy
évnyi időszakban az MVM Csoport 9 legnagyobb tagvállalata kapcsolódik a csoportszintű intranethez (MVM Zrt., MVM ERBE Zrt.,
MVM GTER Zrt., MVMI Informatika Zrt., MVM
KONTÓ Zrt., MVM NET Zrt., MVM Partner Zrt.,
MVM OVIT Zrt., MVM Paksi Atomerőmű Zrt.).
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. intranete
zászlóshajóként elsőnek csatlakozik a válla-

latcsoport belső kommunikációját támogató
központi rendszerhez. Ennek eredményeképpen december közepétől kibővült funkciókkal rendelkező portál támogatja majd a belső
munkát, a csoportszintű kommunikációt és
az egymás közötti információmegosztást.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. intranetének szerkezete nem változik, minden jelenleg
rendelkezésre álló funkcionalitás és tartalom
továbbra is elérhető lesz. A megújult portálon a saját tartalmak mellett központi helyen fognak megjelenni a csoportszintű tartalmak, és lehetőség lesz a többi tagvállalat
közérdekű tartalmainak megtekintésére is.
Lesznek egyéni testre szabási lehetőségek és
számos, az interneten már jól ismert kényelmi funkció.
A csoportszintű intranet a tagvállalati
intranetek mellett szakterületi portálokat is
tartalmaz: ezek a portálok már kidolgozásra
kerültek és élesben működnek.
A csoportszintű intranetmegoldás segítségével a központi tartalmakhoz minden
dolgozó azonos módon és színvonalon juthat
hozzá, ezen kívül a tagvállalatok legfontosabb adatai ellenőrzötten kezelhetők és minden tagvállalat számára elérhetőek.

Simon Zoltán
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Vezérigazgatói dicséret 2012
November 15-én, a földszinti tanácsteremben megrendezett vezérigazgatói fórum keretében a részvénytársaság vezérigazgatója köszöntötte az idei évben
Vezérigazgatói dicséret kitüntetésben részesülő munkavállalókat. Hamvas István köszöntőjében elmondta, hogy a most kitüntetett munkavállalók is annak
meghatározó emberekből álló húzócsapatnak a tagjai, amely folyamatosan kiemelkedő és példamutató
munkájával hozzájárul a részvénytársaság eredményes működéséhez. Munkájukat megköszönve kérte,
hogy feladataikat a jövőben is az eddigiekhez hasonló
elkötelezettséggel, motivációval végezzék, majd átadta részükre a kitüntetéshez kapcsolódó okleveleket.
Vezérigazgatói dicséretben részesültek:

fotók: Bodajki Ákos

Balázs István Pál, az üzemviteli igazgatóság vegyészeti
technológiai osztályának dekontamináló műszakvezetője,
az SZBV hajtások dekontaminálása során végzett feladatok
gyors, precíz végrehajtásával
kapcsolatban kifejtett kiemelkedő munkájáért, a további
anyagvizsgálatok ütemezéséhez illeszkedő koordinációs
tevékenységéért.
Ifj. Bernáth Lajos, a gazdasági igazgatóság létesítmény
üzemeltetési osztályának vezetője, a nem technológiai létesítmények felújításának, karbantartásának irányításáért és
az annak érdekében kifejtett
tevékenységéért, hogy az általa vezetett szervezet minden
építőipari szakterület vonatkozásában egyre komplexebb
feladatokat is képes legyen ellátni.
Domokosné Mergl Helén Henrietta, a humán igazgatóság
általános oktatási osztályának
szakterület oktatója, a munkakörében végzett kiváló munkájáért és a projekt feladatokban
(SAP LSO, SAP-képzéstervezés) nyújtott kiemelkedő teljesítményéért.
Fodor Zoltán, az üzemviteli
igazgatóság üzemviteli osztályának csoportvezetője, a
Duna-víz felhasználással ös�szefüggő értékelemzési munkában, a napi jelentés és a leterhelés nyilvántartó rendszer
új szoftver platformra történő
áthelyezésében, az EIK rekonstrukciós munkáinak koordinálásában, a lakáskészenlét
nyilvántartó rendszer létrehozásában végzett munkájáért.

Galgóczy Sándor, a karbantartási igazgatóság híradástechnikai osztályának művezetője, a
folyamatosan végzett kiemelkedő munkateljesítményéért,
továbbá a napi feladatok magas szintű ellátása mellett, a
híradástechnikai szakterületre
háruló, mobiltelefonokkal kapcsolatos feladatok igen jó hatásfokkal történő ellátásáért.

Hangyási Sándorné, az üzemviteli igazgatóság vegyészeti
ellenőrzési osztályának analitikus laboránsa, a kiemelkedően jó és aktív munkájáért a
radiokémiai mérésekkel kapcsolatos feladatok megoldásában, a pontos és megbízható
eredmények szolgáltatásában, a
primerköri felületek lerakódását vizsgáló in-situ mérések
koordinálásában és lebonyolításában.

Kródi József, a biztonsági igazgatóság rendészeti osztályának vagyonvédelmi előadója,
a kiszámítható vagyonvédelmi
tevékenység
kialakításában
végzett jelentős munkájáért,
a folyamatosan és hatékonyan
végrehajtott ellenőrzésekért,
a hiányosságok feltárásáért és
azok megszüntetésére, a jogkövető magatartás megerősítésére tett javaslatok, megoldások kidolgozásáért.

Horváth László, a biztonsági
igazgatóság minőség felügyeleti osztályának vezetője, az új
NBSZ bevezetésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáért,
az üzemidő hosszabbítás, valamint a súlyos balesetkezelés feladatainak, az engedélyezéssel
kapcsolatos munkák kiváló minőségben történő megvalósításáért, a vezetői és szakmai
irányítás területén végzett teljesítményéért.

Dr. Pós István, a műszaki igazgatóság reaktorfizikai osztályának vezető fizikusa, magas
szakmai színvonalon, nagy
odaadással és lelkiismeretesen
végzett munkateljesítményéért,
amelyet nagy szakmai tapasztalattal és kiemelkedő munkabírással lát el.

Juhász Antal, az üzemviteli
igazgatóság irányítástechnikai
üzemviteli osztályának üzemeltetés vezetője, a 2. blokki
turbinamonitorozó rendszer
létesítési és üzembe helyezési
munkáiban, a 2. blokki PRISE armatúrák létesítéséhez
kapcsolódó üzemviteli munkaprogram összeállításában és megvalósításában, és az
RVR-hez való illesztésben végzett kiemelkedő munkájáért.
Kaszás István, az üzemviteli
igazgatóság reaktor osztályának üzemviteli technológia
vezetője, a pihentető medence
hűtőkör megerősítésével és átalakításával kapcsolatos üzemviteli feladatok előkészítése és
megvalósítása során végzett kiemelkedő munkájáért, a kezelési utasítások összeállításáért, a munka végrehajtásához
szükséges üzemviteli program elkészítéséért.
Kékesi Róbert, a gazdasági
igazgatóság beszerzési osztályának logisztikai főelőadója,
az SRM, SD rendszerek modulgazda feladatainak ellátásáért,
az SRM és az SAP MDM katalógus bevezetésében kifejtett
aktív részvételéért, az SAP 6.05
reimplementációs feladatok teljesítésében, a központi erőforrás törzsadattár migrációs
és konverziós átállás előkészítésében végzett kiemelkedő
munkájáért.
Kiss József, november 15-én az
üzemviteli igazgatóság ügyeletes mérnöke, ma a reaktor
osztály vezetője, a folyamatosan nyújtott kiemelkedő munkateljesítményéért, a 2012. évi
4. blokki főjavítás alatt a 164
bar-os fővízköri nyomáspróba
előkészítésében és lebonyolításában végzett példaértékű munkájáért.

Sáfrány István, az üzemviteli
igazgatóság villamos üzemviteli osztályának szolgálatvezetője, az SBK betáplálási rendszer próbáinak szervezésében,
végrehajtásában, dokumentálásában, valamint a villamos berendezések karbantartásának
üzemviteli feltételeinek megteremtésében, előkészítésében nyújtott kiemelkedő teljesítményéért.
Schán László, a karbantartási
igazgatóság reaktor és készülék
karbantartó osztályának üzemvezetője, a nagy odaadással,
magas szakmai színvonalon,
lelkiismeretesen végzett munkájáért, az új kollégák beilleszkedése, szakmai fejlődésük önzetlenül támogatása területén
kifejtett tevékenységéért, az üzem kollektívájának hatékony működése érdekében tett kiemelkedő munkájáért.
Simon Zoltán, a műszaki igazgatóság projekt főosztályának
beruházási program-vezetője,
a folyamatosan végzett kiemelkedő munkateljesítményéért, a
munkafeladatok végrehajtása
során tanúsított kitartásáért, a
részvénytársaság iránti elkötelezettségéért.
Suplicz Sándor, a karbantartási igazgatóság villamos karbantartó osztályának karbantartási
műszaki ellenőre, a főtranszformátorok cseréjének műszaki ellenőri koordinálásáért, az eddig
kicserélt főtranszformátorok
üzembe helyezése és feszültség
alá helyezése határidőre történő megvalósításáért, az általa végzett feladatok határidőben, jó minőségben történő elvégzéséért.
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Szabó János,
a karbantartási igazgatóság
gépész szerviz
osztályának
vezetője, a karbantartáshoz
kapcsolódó
végrehajtási tevékenységek, külső kapcsolatok kiépítéséért, eredményes működtetéséért, a vállalkozások irányításáért és ellenőrzéséért,
a műszaki szervezetek képviselőivel kialakított jó munkakapcsolat kialakításáért és
fenntartásáért.

Tóth Attila, a
karbantartási
igazgatóság főkoordinálója, a
magas szakmai
sz í nvon a l on ,
nagy odaadással, lelkiismeretesen, kiváló
szakmai tapasztalattal végzett munkájáért, elismerésre méltó munkabírásáért.

Vágvölgyi Zoltán István, a
műszaki igazgatóság dokumentáció kezelési osztály cad
mérnöke, az
alfanumerikus
füzetek szinten
tartásához szükséges feladatok előkészítése, irányítása és ellenőrzése, az AVEVA
NET rendszerhez illesztése, a gépész szakterület dokumentumainak az AS6/EDMS
rendszerbe történő integrálás előkészítése
és ellenőrzése során végzett kiváló teljesítményéért. LILI

XVI. Flórián Kupa
A XVI. Flórián Kupát a Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége és a
Magyar Tűzoltó Szövetség Létesítményi
Tagozata hirdette meg oly módon, hogy
a versenyt szakmai nappal ötvözték. A
nagy eseményt szeptember 15-én rendezték Dunaújvárosban
A létesítményi tűzoltók három versenyszámban mérték össze tudásukat,
így kismotorfecskendő szerelésben,
ügyességi versenypálya leküzdésében
és fali tűzcsapszerelésben. Az Atomerőmű Tűzoltóság csapata 1. helyezést
ért el.
A szakmai napon számos program
zajlott. A rendezvény egyik szponzora a
Geoview Systems Kft. bemutatta a Paksi
Atomerőműben a tűzoltás vezetők támogatására készített Operatív Műveletirányítási Rendszerét, amellyel kapcsolatban versenyt hirdetett. A vállalkozó
kedvű tűzoltó kollégáknak egy rövid
oktatás után egy feltételezett szituációt
lekezelő feladatsort kellett a számítógépen megoldaniuk. 
LA

Bemutatjuk

portnál. Diploma munkáját is itt
írta a telefonközpontok, hírközlés
témakörből. Ezért az osztályra törrendszermérnököt ténő beilleszkedéssel nem volt
1983. december 25-én született Dunaújvá- problémája, hiszen a munkatársak jó részével
rosban. Bölcskén nőtt fel, ott járt általános már korábban is találkozott, akik jó ismerősiskolába, és jelenleg is Bölcskén lakik. Az álta- ként fogadták az új kollégát. Legfontosabb
lános iskola befejezését követően középisko- feladatának most azt tartja, hogy „felnőjön” a
lai tanulmányait Pakson, az Energetikai Szak- munkahelyi feladatokhoz, megismerje és beképzési Intézetben kezdte, ahol az érettségit tanulja a napi munkavégzés során előforduló
követően 2002-ben végzett elektrotechnikai problémák kezelését, kialakítsa a szakmai
szervezetek munkatársaival a szükséges kaptechnikus szakon.
A középiskola befejezése után Győrbe csolatokat. Szakmai ismereteit az erőműves
jelentkezett, a Széchenyi István Egyetem gyakorlat szerint szeretné tovább bővíteni,
villamosmérnöki karára, ahol a távközlési mostani elképzelése szerint elméleti képzést a
rendszerek szakirányon szerezte diplomáját közeljövőben nem tervez.
Jelenleg Bölcskén lakik, szüleivel és két
2007-ben.
Az egyetem elvégzését követően meg- öccsével. Édesanyja András-pusztán, a Szent
tapasztalhatta, hogy milyen a másik oldalon András Otthonban dolgozik, édesapja Németülni, azaz diák helyett tanárként tevékenyked- országban vállalt munkát. Nagyobbik öccse
ni, ugyanis Pakson, az I. István Szakképző Is- Pakson rendőrként dolgozik, a kisebbik Bölcskolában 2011-ig műszaki tanárként dolgozott. kén jár általános iskolába.
Szabadidejében szinte minden a zene
A diákoknak elsősorban elektromosságtant,
villamos gépek működését, valamit műszaki körül zajlik: nagyon szeret zenét hallgatni,
ábrázolást és szakrajzot tanított. Kedvelte a nem igazán tudna egy kiemelt zenei stílust
tanítást, azonban vonzotta a mérnöki pálya, meghatározni, a zenében – ahogy mondja –
ezért kereste a lehetőséget, hogy végzettsé- „mindenevő”, a jó zenét kedveli. Gábor nemgének megfelelő területen tudjon elhelyez- csak hallgatni szereti a zenét, hanem ő maga
kedni. Erre 2011 májusában kínálkozott alka- is műveli, hiszen autodidakta módon, illetve
lom, amikor az Ovit Zrt. paksi kirendeltségén barátok támogatásával megtanult gitározni.
rendszermérnök munkakörben vállalt mun- Saját kedvtelésére basszusgitározik, most épkát. Az Ovit-nál eltöltött másfél éves időszakot pen a Red hot chili peppers dalok tanulásával
követően, 2012 novemberében nyert felvételt tölti idejét. Másik kedvenc tevékenysége a
a Paksi Atomerőmű híradástechnikai osztá- sport: sokáig kézilabdázott, amit egy sérülés
lyára. Munkaköre nem változott, jelenleg is miatt abba kellett hagynia. Jelenleg heti hárendszermérnökként dolgozik. Gyakorlatilag rom alkalommal erőnléti edzést, konditermi
feladatai is ugyanazok, mint korábbi munkál- gyakorlatokat végez, sőt otthonában is kialatatójánál: a telefonközpontokkal, az ügyviteli kított egy kis edzőtermet, amit ha van ideje,
távközlési hálózatokkal, rézkábel hálózattal, rendszeresen használ. Szívesen néz sportműoptikai hálózatokkal, illetve a végkészülékek- sorokat, a kézilabdán túl az amerikai sportok:
amerikai foci, kosárlabda, jégkorong érdekli.
kel foglalkozik.
Gábornak abban a szerencsében volt ré- Amikor van szabadideje – elsősorban hétsze, hogy nem ismeretlenként került a hír- végén – filmeket szokott nézni, amely kitűnő
adástechnikai osztály kollégái közé, mert a kikapcsolódást biztosít számára.
főiskolai gyakorlat során egy szemesztert a

Lászlóné Németh Ilona
Paksi Atomerőműben töltött, az Isdn cso-

Krausz Gábor

Szakmák az Atomerőműben

fotó: Bodajki Ákos

fotó: Bodajki Ákos

Fiataljaink

Az üzemfenntartási főosztály biztonsági rendszerek osztályának
vezérléstechnikai
csoportjából
Krasznai Iván műszerésszel beszélgettünk.
Krasznai Iván 1967-ben született Pakson. 1986-ban érettségizett a Vak Bot�tyán Gimnáziumban, ezt követően
1988-ban a budapesti 14-es Ipari Szakmunkásképző Intézetben irányítástechnikai műszerész képesítést szerzett. Ugyanezen év júliusában felvételt
nyert az Atomerőmű irányítástechnikai osztályának vezérléstechnikai csoportjába, azóta is ebben a munkakörben dolgozik. 2001-ben az ESZI-ben
ipari elektronikai technikus minősítő
vizsgát tett. A vezérléstechnikai csoport munkakörével kapcsolatban Iván
elmondta, igen sokrétű tevékenységet
végeznek. Feladataik közé tartozik többek közt a különböző végrehajtók (fő-

tolózár, Rockwellek, gyorszárók,
biztonsági szelepek) javítása,
beállítása. Az irányítástechnikai vezérléssel kapcsolatos tevékenységeik a blokkvezénylőtől kezdve a primer körön és
a szekunder körön át igen sok
rendszert érintenek (vízköddel
oltó, turbina haboltó, Sulzer
biztonsági szelep). Hozzátette,
a főjavítások ideje alatt a leállás
kezdetétől a visszaindulás utolsó percéig folyamatosan munkát végeznek,
a hibajavításokon kívül a különböző
visszaindulási próbák (kisnyomású és
nagynyomású előmelegítők, GF biztonsági szelep) során is. Egy műszakos kolléga mondta nekünk a blokkvezénylőben egyik visszainduláskor: „…
megjöttek a GÖDÖRÁSÓK, most már
minden rendben…”
Iván feleségével, 12 éves fiával, 10
éves lányával és 6 hónapos kislányával
Pakson él. Mint mondja, a család a legfontosabb az életében. Szabadidejében
kosármeccseken, rendezvényeken vállal rendezvényfelügyeletet, de az aktív
sportolás is fontos számára, az Ankle
City csapat tagjaként heti rendszerességgel kosárlabdázik a városi bajnokságban, szeret kerékpározni, ha mód
van rá túrázni a családdal, barátokkal.
KV
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A munkavállalók három csoportba
tartoznak, az elégedetlen, az elégedett és elkötelezett munkatársak
csoportjába. Mindhárom kategória
előfordul minden szervezetben, de
az arányok, a szervezet sikeressége
szempontjából meghatározók lehetnek. Ezeknek az arányoknak a
megismerésére törekszik az MVM
csoportszintű munkatársi elkötelezettség-mérés,
amelyről T

ölösi
Krisztával,
az
MVM humán sratégiai és módszertani osztály HR
főmunkatársával beszélgettem.
–– Kriszta, mi a célja a csoportszintű elkötelezettség-mérésnek?
–– Újabb mérföldkőhöz érkezik
2013 év elején az MVM Csoport azon
az úton, ami elvezet a valódi, csoportszintű működéshez, megőrizve
a tagvállalatok hagyományait, jellegzetességeit – ami épp olyan fontos,
mint az egységes identitás. A csoport
vezetősége a nyár folyamán ugyanis a mellett döntött, hogy a vállalatcsoport életében először egységesen,
azaz egy időben, egy eszközzel, és egy
módszertannal méri fel a csoportban
dolgozók elkötelezettségét.
Az elkötelezettség mérése iránytűként használható a humán stratégia
megalkotásához, hiszen kulcsfontosságú üzleti kihívásokra, HR-dilemmákra
segíthet választ találni.
Az elkötelezettség mérése sokkal
több, mint egyszerű elégedettségmérés: lényege annak a megállapítása,
mennyire kívánnak és képesek a vállalat munkatársai ténylegesen hozzájárulni és javítani az üzleti eredményeken. Az elkötelezettség tehát nem
vélemény, hanem viselkedés: az elkötelezett munkatársak mindennapi életük során pozitívan nyilatkoznak vállalatukról, annak jó hírét terjesztik; nem
terveznek állást változtatni és mindent
elkövetnek a szervezet céljainak elérése érdekében. Lehet-e valami annál
fontosabb egy vállalatcsoport életében,
mint, hogy munkatársai miképp állnak ezekhez a kérdésekhez?
–– Mikor indul a felmérés és kik
lesznek a résztvevői?
–– A január közepén induló munkatársi elkötelezettség-mérés a fentiek alapján mindenkit érint az MVM
Zrt.-ből, és további 14 vállalatot az
MVM Csoport elismert vállalatcsoportba tartozó ellenőrzött társaságai
köréből. Ami a paksi cégeket illeti, a
felmérésben részt vesz az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., MVM Paks II.
Zrt., az MVM Kontó Zrt., az MVM
Informatika Zrt. és az Atomix Kft.
A Paksi Atomerőmű területén dolgozók közül még további kollégákat
is érint a felmérés, hiszen az kiterjed
az MVM Ovit Zrt., az MVM Erbe
Zrt., az MVM Villkesz Kft. munkatársaira, valamint az MVM Gter Zrt.,
az MVM Mifű Kft., a Vértesi Erőmű
Zrt., az MVM Partner Zrt., az MVM

Net Zrt., illetve a Magyar Gáz Tranzit
Zrt. munkavállalóira is. A felsorolt cégeknél dolgozó munkatársak esetében
mindenkinek lehetősége nyílik elmondani, hogyan is érzi magát, mi az, ami
elkötelezi őt, és mi az, ami néha nehézzé teszi a munkáját.
–– Milyen elemei vannak a vizsgálatnak?
–– A munkatársi elkötelezettség-
mérés folyamata négy nagy egységre
bomlik:
• Az előkészítő munka már most
is zajlik, vállalatcsoport szinten
több mint 30 kolléga igyekszik
mindent előkészíteni ahhoz,
hogy a januárban induló második szakasz, maga a felmérés, a
lehető legkisebb döccenőkkel
tudjon lezajlani.
• A felmérés 2 hétig tart majd, így
annak is lehetősége lesz véleményt mondani, aki esetleg téli
szabadságát tölti, hiszen a két
hétbe szinte biztosan belefér egy
fél óra – amennyit a kitöltés várhatóan igénybe vesz.
• A harmadik nagy szakasz a tanácsadóknak jelent feladatot:
ez az adatok feldolgozásának,
az adatelemzésnek az ideje, ami
várhatóan két hónapot vesz
igénybe.
• Végül kulcsfontosságú az ezt követő negyedik szakasz, hiszen
ekkor kapnak visszajelzést a vezetők az eredményekről, ekkor
nyílik lehetőség akciók megfogalmazására, ez a tervezés ideje – aminek eredményességét
az egy-két év múlva bekövetkező második felméréssel tudjuk
majd értékelni.
–– Milyen módszerrel történik a
vélemények megismerése?
–– A munkatársakat kérdőíves
módszerrel kérdezzük meg, amely papír alapú, illetve néhány tagvállalat az
on-line alapú módszert választotta.
Az érintett kollégák január közepéig
kézhez kapják a kérdőíveket, illetve
megnyílik a lehetőség az on-line kitöltésre. Bízunk abban, hogy minél
többen élnek a lehetőséggel, és elmondják véleményüket cégük erősségeiről és fejlesztendő ítélt területeiről
egyaránt.

Lászlóné Németh Ilona

Kiváló aktivisták
A PADOSZ Kiváló Aktivistája
2012. évi kitüntetettjei:
Adorján István (PA Zrt.)
Bartosné Zubor Anikó (ATOMIX Kft.)
Csarnó Péterné (ATOMIX Kft.)
Kocsner Gábor (RHK Kft.)
Kovács Istvánné (nyugdíjas)
Kövesi József (nyugdíjas)
Kurucz Attiláné (ATOMIX Kft.)
Lőrincz László (PA Zrt.)
Venyercsán Tibor (OVIT Zrt.)
Wolf Ferenc (PA Zrt.)

Felkészülés egy példa nélküli eseményre

Szivattyúpróba a vízkivételi műnél
A Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság (KÖDU VÍZIG) és az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. kétnapos
közös programot hajtott végre november 7-8-án. A vízkivételi műnél
lebonyolított tesztelés egyik célja a
biztonsági hűtővízrendszer vészbetáplálására szolgáló berendezések
tartós üzemeltetése volt. Emellett
fel kívánták mérni azt is, mennyi idő
kell a felvonulásra, előkészületekre.
Fontos tapasztalat, hogy a Duna átlagos vízszintje az elmúlt harminc
évben kb. egy métert csökkent, jelenleg a Balti-tengerhez viszonyítva (mBf) 86,5-87 méter között van
Paksnál. Az ezen helyen valaha mért
legkisebb vízállás 2011-hez köthető,
84,22 volt ez az érték. Előrejelzések
szerint a tervezett üzemidő-hos�szabbítás végére 83,7-83,8 mBf szélsőséges minimumértékre is fel kell
készülni, ami pedig már igen közel
áll a biztonsági villamos hűtővízszivattyúk 83,5 mBf-szintű indíthatósági küszöbéhez.
Amint azt Fenyvesi Csaba, az
üzemviteli főosztály külső technológiai osztályának vezetője és
Agócs István, az üzem kiszolgálási csoport technológusa
elmondta, 85,0 mBf-nél kell megkezdenie társaságunknak
az Alacsonyvizes Intézkedési Tervre való felkészülést, ami a
paksi vízmérce 0 cm-ének felel meg. 83,5 mBf alatt a villafotók: Bodajki Ákos

MVM csoportszintű munkatársi
elkötelezettség-mérés

mos szivattyúk járókerekei szárazra
kerülnének, s a reaktorok lehűtését
biztosító rendszerek vízutánpótlás
nélkül maradnának. A cél tehát az,
hogy a biztonsági hűtővíz szivat�tyúk előtt legyen mindig elegendő
mennyiségű víz, megfelelő ráfolyási
magassággal. Ezt úgy oldják meg,
hogy zsilippel elzárják a víz útját a
szivattyúk előtt, és úszó pontonokra
helyezett dízelszivattyúkkal átemelik
a zsilip mögé a szükséges mennyiségű vizet. Egy pontonon négy darab dízelszivattyú található, amiből
három dolgozik, egy pedig tartalék.
Ezek a mobil egységek a KÖDU VÍZIG
tulajdonában vannak, ott gyakran
használják őket belvízmentesítésre,
így üzemképességük garantált.
A kétnapos program alatt szivat�tyú-meghibásodást is imitáltak, s a
cserét a szakemberek alig több mint
két óra alatt végrehajtották. Ez jónak
számít, és ugyanez mondható el a
teljes próba végrehajtásáról is. Úgy a
felvonulás, mint az összeszerelés és a
tartós szivattyúzás is hibamentesen
zajlott, a próbán résztvevő és azt előkészítő emberek áldozatkész munkájának köszönhetően. A „gyakorlat teszi a mestert” elv szem
előtt tartása miatt a tesztet a tervek szerint minden évben
megismétlik – felváltva hol az I-es, hol a II-es kiépítés öblözetében.
Vöröss Endre

XV . Őszi Sugárvédelmi továbbképzés
Immár 15. alkalommal került megrendezésre az
őszi sugárvédelmi továbbképzés, amely 48 fő sugárvédelmi megbízott részvételével zajlott a siófoki Hotel Vértesben október 17-18 között.
Az első szekció témája a 2012. évi sugárvédelmi események értékelése volt. Metzger István a Sugár- és
Környezetvédelmi Főosztály (skvfo) munkatársa előadásában összegezte, valamint összehasonlította az
idei évben végzett főjavítási munkák során mért sugárvédelmi mérések főbb adatait az előző évek adataival.
Hangsúlyozta, hogy a munkavállalók által kapott egyéni
és kollektív dózis adatok kedvezően alacsonyak voltak
idén is és az azonos típusú nyomottvizes atomerőművek nemzetközi átlagával történő összehasonlításban is
jónak mondhatók. Ugyanakkor rövidebb periódusokban vizsgálva az egyes blokkokon kapott eredményeket olykor némi emelkedés is látható, ami rámutat arra,
hogy a munkavállalóknak minden pillanatban be kell
tartani a szigorú sugárvédelmi előírásokat, hiszen így
elkerülhetők az indokolatlan sugárterhelések a feszített
tempóban végrehajtott karbantartási munkák során.
Antus Andrea (skvfo) az elmúlt év szakterületi kivizsgálását ismertető előadásában emlékeztetett arra, hogy
a primer körben végzett munka során a telepített, és/
vagy a munkavállaló által kötelezően viselt operatív doziméter figyelmeztető jelzéskor a munkavállaló köteles
a munkáját biztonságos körülmények között befejezni
és a dozimetriai szolgálatnál jelentkezni, továbbá az
eseménnyel kapcsolatos valamennyi információt a dozimetrikusnak átadni. A szabályok betartásán túl a dolgozó így tudja elkerülni, hogy indokolatlanul többlet
dózisterhelést kapjon. Ugyanakkor az egyéni dózisok
pontos méréséhez elengedhetetlenül fontos a doziméter helyes viselése.
A délután rendhagyó módon indult, mivel az atomerőmű primer körében rendszeresen munkát végző
külső szerződéses partnerek első ízben tartottak bemutatkozást ezen a fórumon. A résztvevők megismerhették az egyes cégek főbb tevékenységeit és azok
kapcsolódását a sugárvédelemhez. A Dekoten Kft. képviseletében Schweigert György többek között a primerköri helyiségek nedves takarítása, valamint a biológiai

védelem kialakítási munkákról, a végrehajtás során betartott sugárvédelmi előírásokról beszélt. A BIS Hungary Kft. részéről Fejes Zoltán elmondta, hogy főként
technológiai szereléseket, komplex karbantartási és
ipari szigetelési munkákat végeznek a primerkörben,
mely során az elmúlt években a dolgozóik átlag éves
sugárterhelése 6,5 mSv körül alakult. Kapás Péter az
Atomix Kft. radioaktív hulladék minősítő csoportjának
munkáját ismertetve elmondta, hogy a hulladékkezelés
kapcsán is mennyire fontos a fegyelmezett és a szabályokat betartó munkavállalói hozzáállás. Tóth Attila a
RUM Testing Kft. roncsolásmentes anyagvizsgálatairól,
az annak végrehajtásakor tapasztalt nehézségeiről és az
évente mintegy 1000 MUT-feladat során megoldandó
gondokról beszélt. Haag József az MVM OVIT Zrt.
képviseletében a primer köri bejárások során tapasztalt helytelen munkavállalói magatartásformákról, szabálytalanságokról és a jó példa mutatás fontosságáról
szólt. Ács Mihály az MVM ERBE Zrt. műszaki és kiviteli tervek készítésekor és ellenőrzésekor szem előtt
tartott sugárvédelmi előírásokról beszélt.
A következő részben dr. Bujtás Tibor az skvfo vezetője a jövő évi fontosabb sugárvédelmi feladatok között
az új sugárkapuk és elektronikus doziméterek beszerzését, a cipővédők felülvizsgálatát, valamint a primer
köri belépések számának csökkentését említette. Szólt
az egészségügyi épületben dolgozókra is kötelezően
kiterjesztett elektronikus doziméter viselésről. Antus
Andrea a munkahelyi sugárvédelmi szabályok megsértésekor alkalmazható szankciók várható szigorításáról
tartott előadásában hangsúlyozta, hogy az elmúlt időszakban bekövetkezett engedélyezett dózistúllépések
miatt, időszerűvé vált a rendszer átalakítása, a súlyossági kategóriák és a hozzá tartozó szankciók társaságszintű harmonizációja. A változtatás elfogadását követően módosulni fog az MSSZ.
A továbbképzés lehetőséget teremtett a sugárvédelmi előírások gyakorlati betartását elősegítő javaslatok
megvitatására is. A sugárvédelmi megbízottak igen
hasznosnak ítélték a továbbképzést a színvonalas előadásoknak, valamint az esti órákban folytatatott kötetlen beszélgetéseknek köszönhetően.BR
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Svájc energiapolitikai
kihívásai

world nuclear news

Sok nehézség vár az országra, ha egyszerre akarja csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátását és nukleáris blokkjainak számát.
A fenti gondolatokat a Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) fogalmazta
meg, miután áttekintette az ország energiapolitikáját. Svájc terveiben 20%os kibocsátás-csökkentést fogalmazott meg 2020-ra. A parlament viszont
arról döntött, hogy nem épít új blokkokat a még üzemben lévő egységek
üzemidejének lejárta után. Ezek az elhatározások arra kényszerítik az országot, hogy megfogalmazza a legéletképesebb utat a fentiek megvalósításához úgy, hogy az legkisebb költséggel járjon és minimális kockázatot
jelentsen az energiabiztonság terén. A kis karbon-kibocsátású gazdaságba
való átmenetet nem adják ingyen – nyilatkozta az IEA ügyvezető igazgatója,
Maria van der Hoeven. Az atomenergia kivonása miatt keményen kell majd
támogatni az energiahatékonyságot és a megújuló energiákat. A kormány
már javasolt néhány intézkedést, de azok valószínűleg kevésnek bizonyulnak majd – tette hozzá az igazgató asszony.
A kibocsátott szén-dioxid legfőbb forrásai a gépjárművek és a szállítás,
illetve a fűtés. Az ország vezetése dicsőíti a távfűtésre kirótt adót, így kötelezve a szennyezőket a dekarbonizációs erőfeszítések támogatására. De ez
kevés, jelentősen csökkenteni kell a személygépkocsik használatát is, illetve
gáztüzelésű erőművek beállításával kell ellensúlyozni a kibocsátást. A többszintű játéktér bátorítólag hathat a befektetőkre és növelheti az ellátás biztonságát. Az IEA javaslatai között szerepel még a villamosenergia-piac teljesen nyitottá tétele, valamint a jogi és a szabályozási keretek fejlesztése is.

1np

Svájc öt atomerőművi blokkja 40%-kal járul hozzá
az ország termeléséhez. Az engedélyezett ötven évvel számolva, 2019-ben a Beznau-1, majd 2021-ben
a Beznau-2 blokkot kell leállítani. E két blokk azonban együttesen csupán 730 MW kiesést jelent. A következő egység a Mühleberg lesz, a 2022-es leállítás
372 MW-ot jelent. 2029-ben áll majd le a Gösgen (958
MW), végül 2034-ben a Leibstadt (1165 MW). Az illetékes minisztérium számításai szerint a nukleáris energia kivezetése várhatóan 30 milliárd CHF költséggel jár majd 2050-ig.

Jól halad a Rosztov–3 blokk
A tulajdonos Roszatom közleménye szerint sikeresen megtörtén a
konténment-épület dómjának beemelése
A fémből készült kupola összeállítása és felhelyezése az ütemtervnek megfelelően zajlott le. A 37 méter átmérőjű, 165 tonnát nyomó szerkezetet október
29-én helyezték végleges helyére. A világ legnagyobb kapacitású daruinak
egyikét felhasználó művelet egy órát vett igénybe, és a manőver egyúttal
lezárta a nagy építési műveletek sorát. Alexander Maszalikin építésvezető
elmondása szerint közel 7 ezer tonna fémszerkezetet építettek be a konténmentbe és annak közeli területeire. Mostantól lehetővé válik a reaktortartály,
a gőzfejlesztők és a keringtető hurkok kedvező körülmények közötti szerelése. Az 1100 MW-os blokk építése – bár már 1983-ben megrendelték a 4.
blokkal együtt – csak 2009 legvégén indult meg. Üzembe lépése 2104-ben,
míg testvérblokkjáé 2016-ban várható.
Forrás: World Nuclear News, 2012. november
Varga József

Ausztrál sárga por Oroszországnak

Megérkezett Oroszországba az első
uránszállítmány
A két ország öt évvel ezelőtt aláírt egyezményének eredménye ez a szállítmány. Az orosz Tenex cég közleménye
szerint a próbaküldemény tengeri úton érkezett Szentpétervár kikötőjébe. A konkrét terjedelemre vonatkozó szerződést júniusban írta alá a
Tenex és az ERA, az energiaforrásokért felelős ausztrál vállalat. Az anyag
feldolgozására egy szibériai vegyi kombinátban kerül sor. A konverzió és
a dúsítás után az anyagot egy meg nem nevezett külföldi vásárlóhoz szálOne Nuclear Place

EMC fórum
Világtendencia, hogy a keletkező adatokat tárolni és elemezni is akarják – egy idő óta nemcsak a strukturáltakat, de a strukturálatlanokat
is, nagy számban. Ma már sok helyen nyilvántartanak bennünket, akkor is, ha nem követtünk
el semmi törvénybe ütközőt, számtalan dolgot
jegyeznek fel rólunk Ez azt eredményezheti a
Cisco nem oly távoli jövőképében, hogy az utcán sétálva a mobilunkra érkeznek a közeli boltok ajánlatai, melyek méltán tartanak számot
az érdeklődésünkre, mert tudják mit szeretünk,
mit szeretnénk.
Ha cégek üzletet látnak az „adatturkálásban” (hivatalosan adatbányászásnak hívják,
hogy jobban megismerjék a piacot, kiválaszthassák a célszemélyeket, csoportokat), akkor
más cégek szerverparkokat létesítenek ezen
adatok összegyűjtésére, eltárolására, majd a
szükséges formában rendelkezésre bocsájtják azokat. Egy-egy alkalmazáshoz kiépíteni az
adattároláshoz szükséges szerverparkot, igen
költséges lenne.
Az EMC kereskedői örömmel számoltak be,
hogy az általuk gyártott szerverparkok műszaki
paraméterei messze meghaladják a konkurenseikét (IBM, hp stb.). Leginkább az adattárolás
terén bevezetett fejlesztéseik eredményeképpen piaci részesedésük 33%, és legintenzívebben növekszik (13% az utóbbi évben). Gondosan elemzett puffertároló típus és méret
megválasztásával a szervereik adattárolási sebessége 51 GB/s, ez háromszor gyorsabb a konkurenciánál. A kiépíthető méret 1,5-4 PB.
Érdemes figyelemmel kísérni a trendeket,
hogy az esetleges fejlesztéseknél figyelembe
lehessen venni azokat.gyulai

lítja az orosz cég. A Tenex ügyvezető igazgatója, Ludmilla Zalimszkaja
nem árulta el a pontos mennyiséget, de úgy jellemezte mint viszonylag
kis tömegű, de nagyon fontos szállítmányt. Az esemény zöld utat adhat
annak, hogy az ausztrál uránt felhasználhassák dúsítási célokra.
A biztosítéki egyezményt 2007-ben írták alá a két ország legfelsőbb
vezetői, 2010-ben megtörtént annak ratifikálása is. Nyitva van tehát az
út, hogy akár Oroszország, akár más országok reaktoraiban is felhasználhassák az ausztrál eredetű nyersanyagot.
Forrás: 1NuclearPlace, 2012. november
Varga József

München új vásárközpontjának 3 csarnoka
adott otthont a 4. Nemzetközi Villanyautó Kiállításnak és Konferenciának, október 23-25.
között.
A legnagyobb újdonság,
hogy a fejlesztéseknek
köszönhetően a mini, a
kicsi autóktól a nagyobb
erőgépekig bővült a paletta. Megjelentek a mezőgazdasági gépek is villanyhajtással. Nyolc kategóriában adtak ki díjakat,
az egyik fődíjat egy villanyhajtású kukásautó kapta.
A gazdaságos és csöndes üzeme és kevésbé karbantartás igényes volta lehetővé teszi, hogy nagyvárosok
lakótelepein éjjel is gyűjtögethessék a hulladékot –
nem zavarják a pihenést, nem szennyezik a környezetet sem éktelen zajjal, sem CO2-vel.
Eddig csak kisfeszültségű motorokat alkalmaztak a kis járművek hajtására. Kifejlesztették a
800V-os sorozatot, ami már lehetővé teszi a nagyobb
erőgépek „villamosítását” is – új veszélyforrás a szerelőknek.
Eddig úgy képzeltük el a villanyautó tankolását, hogy melléáll egy konnektorral ellátott, csonka
villanyoszlopnak, és egy vaskos vezetéken keresztül
„megtankol”. Egyes nézetek szerint nem érdemes
a teljes kapacitásra tölteni (csak otthon, vagy ha
amúgy is hosszabban állna), mert néhány perc alatt
az akkumulátor 80%-ra tölthető. A teljes, meg a kímélő töltéshez kell a sok idő.
Sokan számoltak be a villanyautó töltőállomás
hálózat kiépítéséről, nyilvános, fizetős állomásként.
Mások az otthoni töltésre esküsznek megújuló energiából, pl. napelemmel, mely táblák egyben árnyékoló tetőt is képeznek a kocsinak.

Ha a fogkefét fel lehet
tölteni, miért ne lehetne
akár egy buszt is vezeték
nélkül, indukciósan tölteni, míg a nagyobb megállókban az utasok le-fel
szállnak. Ezzel jelentősen
növelhető a hatótávolság,
vagy csökkenthető az
akkumulátorok száma
(meddő tömeg).
Hiába a tömegközlekedés bármilyen kényelme (P+R, WiFi), sokan
ragaszkodnak autójukhoz, melyek átlagosan 40-60
km-t futnak naponta – ezt a távolságot pedig már a
most kapható villanyautóval is biztonsági tartalékkal
meg lehet tenni. Közben nem szennyezi a környezetet. Érdekes szempontot ismertek fel: a villanymotorok hatásosabban fékezhetők, mint a közkedvelt
mechanikus tárcsafékek.
A Német Űrkutatási és Légiforgalmi Hivatal
(DLR) villanymotoros repülőgépe tesztrepüléséről
számolt be (1500 km 15 óra alatt). A szárnyak alá
függesztett gondolákban egy-egy tüzelőanyag cella
rejtőzik, amiből a villamos energiát nyeri a pilótafülke mögé szerelt, viszonylag nagyátmérőjű légcsavarhoz. Az energiaellátást a szárnyakba épített
napelemek is segítik.
Eddig is sokféle járműbe építettek villanymotort
a gördeszkától a robogókon keresztül az autókig, de
most először láttam villanymotoros, önjáró talicskát.
Öt konferencián majd’ 90 előadást hallgathattunk volna meg, de sajnos néha 5-6 is egy időben
hangzott el. Beszámoltak nagyon részletesen az alkalmazható tüzelőanyagcellák típusainak előnyös és
hátrányos tulajdonságairól. Az akkumulátorok terhelhetőségéről.
Jövőre, 2013. október 16-18. között ugyanitt.
gyulai

eCarTec

Kishírek
a nagyvilágból
POWER-DÍJAS
ATOMERŐMŰVEK
A Power magazin kiosztotta szokásos díjait az év atomerőműveinek. Bár világszerte
körülnéznek, most mindkét kategóriában
amerikai erőmű kapta az elismerést.
A Power szerint már évtizedek óta azzal szembesül az amerikai atomipar, hogy
az új kapacitások útjába görgetett akadályok miatt egy újfajta energiahatékonyságot kell gyakorolni: fel kell fejleszteni a
meglevő kapacitásokat. A Virginia állambeli North Anna Power Station már második teljesítménynövelési projektjét hajtotta
végre. Ezúttal a gőzturbinák felújítása volt
napirenden, a sikert pedig a Power magazin díja koronázta meg.
A másik díjat a South Carolina államban található Oconee Nuclear Station
kapta. A Power indoklása a következő: az
atomerőművek üzemeltetői és regulátorai
alapjában véve óvatos emberek – okkal.
Azonban a végtelenségig nem használhatnak elavuló berendezéseket. Az Oconee
azért kapja most az elismerést, mert egy
olyan, a maga nemében úttörő digitális erőmű-irányító rendszert vezetett be,
mellyel az üzemeltető Duke Energy egy
nagyon fontos technológiai váltás éllovasává vált.
(Forrás: Power Magazine)

ÜVEGHÁZGÁZOK ÉS
ATOMERŐMŰVEK
A 2009-es, klímaváltozással foglalkozó
koppenhágai konferencia egyik célkitűzése volt, hogy még ebben az évszázadban 2
Celsius fokra limitáljuk a globális felmelegedési rátát. Ez a cél nem realisztikus a
PricewaterhouseCoopers (PwC) szerint,
ha nem történnek precedens nélküli csökkentések a szénkibocsátásokban.
Az Egyesült Királyság és Franciaország
növelte a kis-emissziós nukleáris kapacitásait, míg Németország döntése a nukleáris energia kivezetéséről egyenes módon
vezetett a kisebb emissziócsökkentésekhez – elemzi a helyzetet a PwC. Az Egyesült Államokban 1,9%-kal csökkentek a
szénkibocsátások 2011-ben, Indiában és
Kínában viszont megtorpantak az emis�szió-csökkentési trendek – itt az új energiaigényeket megújulókból vagy nukleárisból kell majd fedezni, ha tartani akarják
az emissziós terveket.
A gáz emelt szintű felhasználása kétélű kard, figyelmeztet a PwC: a szén gázzal
történő kiváltása nagyjából felére csökkenti ugyan a szénkibocsátásokat, de közvetetten kárt is okozhat. A gáz ára ugyanis
alacsony, és ez az alacsony ár ahhoz vezethet, hogy csökkenhet a befektetési kedv a
még alacsonyabb (vagy nulla) emissziót
jelentő nukleáris, illetve megújuló energiákba. Miért? Mert ezek – feltéve, hogy
nagyszabású beruházásokról beszélünk
– gyakran igényelnek jelentős politikai és
anyagi tőkét és nem utolsósorban időt.
(Forrás: World Nuclear News)

Simon Zoltán
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Generációk az Atomerőműben
teljesít. Tudom, hogy jó helyen van, és könnyen kapcsolatot tudunk tartani egymással.
–– Mivel töltöd a szabadidődet?
–– Kertes házban lakunk, három felnőtt vagy csaknem
felnőtt gyerekünkkel. Mivel nagy
a család, szinte soha nem vagyunk
egyedül, nem unatkozunk. Mindig
van mit tenni a ház körül vagy a kertben is. Szabadidőnk jelentős részét a
kézilabdázás és az ezzel kapcsolatos
dolgok kötik le. Két éve már, hogy
nemcsak szurkolói szemmel nézem a
mérkőzéseket, hanem amatőr sportvezetőként aktív részese vagyok a
történéseknek. 2011-ben alakult
meg a Paksi Kézilabda Sportegyesület, ahol az én gyermekeim Zsolt és Ottó is játszanak. Ennek
az egyesületnek a napi működtetésével, a szponzorálási, pénzügyi és marketing részével, szerződésekkel és médiakapcsolatokkal foglalkozom. Tulajdonképpen mindennel, ami előreviszi a csapat munkáját. Hobbiként élem meg, de ez csaknem
teljes embert kívánó feladat. Szerencsémre a család nőtagjai
időről-időre besegítenek a munkában.
–– Kérlek, mutasd be a családodat.
–– A feleségem paksi lány, a szülei és a nagyszülei is itt születtek. 1984-ben házasodtunk össze, három gyermekünk született. Zsolt huszonhat, Zita huszonegy és Ottó tizenhét éves.
Párom, Rózsika kisgyermeknevelő a paksi Bóbita Bölcsődében.
Zita lányom még tanul az ESZI-ben, idegen nyelvű titkár szakon.
Ottó fiam szintén az ESZI tanulója, ő elektrotechnikát tanul.
–– Mit jelent számotokra a karácsony?
–– Ez a legszebb ünnepünk, ez tényleg a szeretet ünnepe.
Néhány nap megállás, néhány nap csendesség, a fenyő illata,
gyertyafény, a karácsonyhoz kapcsolódó jellegzetes ételek.
Mind-mind az ünnep szerves részei. Ilyenkor megajándékozzuk azokat, akiket szeretünk, de ami még ennél is fontosabb az
az, hogy együtt vagyunk. Örülünk, hogy legalább a karácsony
nem a rohanásról szól, hanem tudunk időt szakítani egymásra.
Az életben minden egyes pillanat fontos, és minden egyes
pillanat megismételhetetlen, pótolhatatlan, de ha szeretet van
benne, akkor múlhatatlan is. A legfontosabb dolog számomra
a család, életemben mindig ők álltak és állnak ma is az első
helyen. 
Orbán Ottilia

Galileo-program

Materialica

Az Európai Unió és az Európai Űrügynökség 1999-ben egyezséget kötött
az Európai Polgári Navigációs Rendszer megvalósítására, melyet Galileoról
neveztek el. Bár a megvalósítás üteme lassult, a műholdak pályára helyezése és ezzel a rendszer üzembeállítása egyre későbbi időpontra tolódik
(2013-2014), viszont 2004 óta Európai Műholdas Navigációs Versenyt
(ESNC) – egy nemzetközi innovációs versenyt – rendeznek a műholdas navigáció terén. A lebonyolításban aktívan részt vesz a Bajor Gazdasági Minisztérium és a München melletti oberpfaffenhofeni székhelyű Alkalmazási Központ (AZO). Csatlakozott hozzájuk az Európai Űrügynökség (ESA),
a Német Űrközpont (DLR), valamint 24 régió. Az elmúlt kilenc évben több
mint 2800 javaslat érkezett be a jövő GPS-ének felhasználására. A kiírt pályázatok iránt egyre
nagyobb az érdeklődés.
Mintegy 680 témajavaslatot adtak
be ez év elején és
ebből 406-ot kidolgoztak – a legtöbbet
Németországból
(72) nyújtottak be. A benyújtott dolgozatok jelentős számú díjra pályázhattak (1 fődíj, 1 prototípus, 5 speciális, 24 regionális). Elismert nemzetközi szakértőkből álló zsűrik bírálták el a beadott témákat. Az ünnepélyes díjkiosztó rangos vendégek részvételével a rezidencia kápolnájában,
majd a királyi fogadóteremben zajlott Münchenben.
A műholdas navigációs rendszerek nem működnek, ha építmények
árnyékolják le a műholdak adását, pl. alagutak, mélygarázsok, bevásárlóközpontok belsejében. A hatókör kiterjesztéséért dr. Ing. Dirk Elias, a
Frauhoffer portugáliai irodájának elnöke, a portói egyetem tanára kapta
idén a fődíjat (20 000 €) az Ultra alacsony frekvenciájú beltéri navigációs
rendszer c. pályamunkájáért.
gyulai

München új vásárközpontjában 15. alkalommal mutatják be a járműipar számára szükséges szerkezeti anyagokat,
felületi kiképzéseket és azok gyártási
módszereit egy nemzetközi kiállítás
keretében, október 23-25. között.
A járművek számára a megfelelő
szerkezeti szilárdság, szép felület mellett a kis súly a leglényegesebb tulajdonság. Üveg-, karbonszálerősítésű
műanyagok, habosított fémek minden
mennyiségben és minőségben. Egy-egy
jól szerkesztett karosszériával 50-60%
súlymegtakarítás is elérhető, ez igen
lényeges szempont egy helikopternél,
versenyautónál. A kompozit anyagok a
könnyű szerkezetet és a nagy merevséget képviselik.
Ragasztók, inhibitorok, felhordható
szigetelőanyagok, precíz formák, kidolgozott felületek minden alkatrész pótlására, javítására.
A kísérő konferenciákon 40 előadás
szólt mindezekről. A standok között
kialakított fórumon majd’ 60 előadás
hangzott el a különböző gyártók megoldásairól.
A műanyagok térhódítása ugrásszerűen megnő a súlycsökkentés igénye
miatt. Az üveget kiváltja a plexi, a fémkarosszériát a kompozit műanyag.
gyulai

Szív nélkül nem lehet
A masszázs a legrégebbi gyógyeljárások közé tartozik. Nem tudni, ki volt
az első, aki alkalmazta – a legrégebbi
feljegyzések Indiából származnak –,
de feltehetően az emberek ösztönösen kezdték el először önmagukon,
majd egymáson gyakorolni. Amikor
megfájdul valamink, ösztönösen is
odakapunk, simogatni, nyomkodni kezdjük. Ezek az alapmozdulatok tekinthetők a masszázs alapjának, mely gyógyító hatásának
és erejének felismerése után elindult hódító útjára. Városunkban
is sokan masszíroznak, de közülük most kollégánkkal, Pataki
Csabával beszélgetek, aki a külső technológiai osztályon dolgozik, mint gépész.
–– Csaba, mióta foglalkozol a masszázzsal? Honnan jött ez számodra?
–– Egy spontán véletlen vezetett erre az útra. 2005-ben egy ismerősöm jelentkezett a Pécsi Egészségügyi Szakközépiskola mellett működő Benkő Stúdió gyógymasszőr tanfolyamára, és rábeszélt, hogy
tartsak vele.
–– A masszázsnak számtalan alfaja létezik. Te melyekkel foglalkozol, mit kell ezekről tudni?
–– Elsősorban a gyógymasszázzsal. Ilyen esetben egy előzetes kikérdezés, szintfelmérést kell lefolytatni, megtudni, hogy milyen esetleges műtétei, sérülései voltak a páciensnek, mije fáj jelen pillanatban.
A gyógymasszázs segít az ellazulásban, balesetek utáni rehabilitációban, de nagyon jó pl. kimerültség, fáradtság, derékfájás esetén is.
Emellett foglalkozom még az orosz – tibeti mézes masszázzsal, valamint cellulit masszázzsal.
Az orosz–tibeti mézes masszázs nem hagyományos masszázs. A kezelés során a méz jótékony hatásait használjuk fel a kézi vákuummas�százs technikájával. Maga a folyamat úgy zajlik, hogy mézet kell kenni
a bőrre, a masszőr rányomja a kezeit a mézes felületre, majd a kezeit
megemelve mintegy felemeli a bőrt. A mozdulatok ismétlése végett erős
vákuumhatás jön létre. Ezeken a területek vérbőség alakul ki, a bőr szövet pórusai kitágulnak és a kitágult pórusokon át a méz beszivárog és
onnan a vákuumhatás következtében a salakanyagok kiszippantódnak
a bőr rétegeiből. Rendkívül jó méregtelenítő hatása van a mézes mas�százsnak, leginkább reumatikus panaszok, izomgörcsök, izomletapadások, ízületi problémák esetén alkalmazzuk.
A cellulit masszázs pedig – ahogy a neve is mutatja – a narancsbőr ellen hatékony, ugyanis javítja a vér- és nyirokkeringést, ami a szövetekben lerakódott salakanyag elszállítását végzi. Persze azt meg kell
jegyeznem, hogy eredményt kúraszerű (kb. 10 alkalom) cellulit mas�százzsal érhetünk el. A cellulit masszázs folyamat áll bedörzsölésből,
köpölyözésből, ami szintén a vákuumozás mechanikájára épül, valamint a testtekercselésből, amikor is bekenjük krémekkel a kezelni kívánt bőrfelületet, majd pedig fóliába tekerjük. Maga a cellulit masszázs
kb. 1-1,5 órás.
–– Mit jelent számodra a masszázs?
–– A masszázshoz szív kell. Szív nélkül, szeretet nélkül nem lehet
végezni ezt a tevékenységet. Fontos még a bizalom, hogy a páciens teljesen át tudja adni magát a masszázsnak. Nagyon jó érzés és visszajelzés, ha a vendégek olyan szinten ellazulnak, hogy bele is alszanak
a masszázsba. Ehhez persze segítségemre vannak különféle relaxációs zenék és füstölők is, tehát lényeges a kellemes hangulat, légkör
kialakítása. De vannak olyan páciensek is, akik az egész terápiát végigbeszélik. Ez teljesen egyénfüggő. Amit a vendég megkíván, ami a
leginkább elősegíti az ellazulását, ahhoz kell alkalmazkodni. Nagyon
sokan összetévesztik a masszázst az erőfitogtatással. Nem szabad!
Kell erőt vinni a gyúrásba, de csak az izmok fájdalomküszöbéig, amíg
azt nem érzi a vendég, hogy fáj ugyan, de mégis ez még nagyon kellemes érzés.
–– Hogyan lehet hozzád bejelentkezni?
–– Telefonos egyeztetés alapján az uszodában, illetve lakáson végzem a masszázst. Ha olyan mozgásszervi probléma áll fenn, ami nehézkessé teszi a mozgást, akár baleset utáni rehabilitáció, akkor házhoz is megyek, ezen kívül pedig az ASE utánpótlás foci csapatának is
én vagyok a gyúrója.
–– Távolabbi célok?
–– A csontkovácsolás gondolata foglalkoztat, de ahhoz sokkal mélyebb, átfogóbb ismereteket kell elsajátítani, ami egy hosszabb tanulás
eredménye. 
Keszthelyi Katalin

fotó: Bodajki Ákos

Oldal Ottó 1977-ben került Paksra a Vegyiműveket Építő és
Szerelő Vállalattal, anyagvizsgálóként. 1986 őszén az Április 4 Atomerőművi Szerelő Leányvállalatnál dolgozott. Ifjú
házasként és újdonsült apaként úgy gondolta, hogy egy
hosszú távon is stabil, megbízható
munkahelyre lenne szüksége. Ezt a
Paksi Atomerőmű Vállalat jelentette számára.
–– Hogyan kezdődött a pályafutásod? Mivel foglalkozol a vegyészeten?
–– Körülnéztem a lehetőségek
között, és mivel az előző tíz évben
roncsolásmentes anyagvizsgálattal
foglalkoztam, adott volt az irányultságom. Az 1976-ban megszerzett
általános vegyész végzettségemre alapozva dekontaminálással foglalkoztam a vegyészeti osztályon. Végigjártam a „szamárlétrát”, 1990-ig dekontamináló szakmunkás voltam, utána
tizenöt évig műszakvezető, jelenleg művezetőként dolgozom
a dekontamináló üzemben. Fő feladatom az évenkénti üzemanyag átrakásra tervszerűen leállított atomerőművi blokkok
karbantartásra szétszerelt főberendezései dekontaminálásának előkészítése, koordinálása és operatív irányítása, illetve
az elvégzett tevékenység ellenőrzése és dokumentálása. Az
élet úgy hozta, hogy Ottó fia, Zsolt néhány éve kollégája lett
a vegyészeten. Zsolt jelenleg az „F” műszakban víztisztító kezelő. Végzettségét tekintve számítógépes programozó, jelenleg
mérnök-informatikus tanulmányokat folytat.
–– Hogyan viszonyulsz ahhoz, hogy a fiad a kollégád is?
–– Az, hogy munkatársak vagyunk Zsolttal, mindkettőnkre
bizonyos felelősséget ró. Mindketten nagyon határozott egyéniségek vagyunk, ez tovább árnyalja a kapcsolatunkat. Neki
úgy kell végeznie a munkáját, és közben jól megfelelnie, hogy
vele szemben az átlagosnál időnként magasabb szintű elvárásokat támasztanak, talán az én személyem és szakmai múltam
miatt is, viszont nekem sokszor arra kell ügyelnem, hogy megtaláljam a helyes arányt az apa-fiú és a kolléga szerepek között, és ne lépjek át bizonyos láthatatlan határvonalat. Ehhez
még hozzájön a kettőnk között fennálló sportoló-sportvezető
viszony, amit szintén elég nehéz kezelni. Mindezek ellenére
szívből örülök, hogy munkatársak vagyunk, büszke vagyok rá,
hogy a fiam a szakmai képzéseken, vizsgákon rendre kiválóan

Munkatársaink
szabadidőben
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Az ördög nem alszik!
zik, amikorra leég, és ezt csavartuk rá a fenyőágra! Tehát ha
a gyertyát, csillagszórót mellőzzük, marad az egyéni ízlésnek
megfelelően a színes, színtelen elektromos karácsonyfa világítás. Ez csak nem veszélyes? Nem, abban az esetben, ha a
ágat, az egyéb éghető díszeket. Ellenőrizzük, hogy a gyertyá- transzformátora (amely erőteljesen melegszik) a fenyőtől kikat stabilan rögzítették-e a koszorúra, van-e a gyertya alatt is csit távolabb van, és természetesen nem az utcai árustól (vagy
fém alátét. És a legfontosabb: égő gyertyát soha ne hagyjunk hasonló forrásból) származik, sajnos már a biztonságot sugalló CE jel is rákerül a korántsem biztonságos eszközre. Én olyan
őrizetlenül!
A másik veszélyforrás a karácsonyfa, amelyet a napokban üzletet javaslok a beszerzésre, ahol a minőségi jel nem csupán
kezdünk feldíszíteni. A fenyőfák illóolajat, gyantát tartalmaz- dekoráció .
Ha esetleg mégis bekövetkezne a baj és kigyullad a kanak, meggyulladásuk bármilyen gyújtóforrástól a másodperc
töredéke alatt bekövetkezhet. Karácsonyfán gyertyát, csil- rácsonyfa, akkor ne fújkáljuk, legyezgessük, mert azzal csak
lagszórót nem javaslok elhelyezni. Akarva, akaratlan néhány szítjuk a lángokat. Ilyenkor azonnal borítsuk le egy takaróval,
másodpercre magára hagyjuk a fát az égő gyertyával, amíg áramtalanítsuk az izzósort. A gyermekeket ne engedjük játkitöltjük a forró teát, esetleg forralt bort az ünnepi hangulat- szani a csillagszóróval, gyertyával, mert a ruházatuk könnyen
hoz, és a fa már lángol is. A csillagszóró veszélytelenebbnek kigyulladhat, megégethetik magukat.
Szilveszter előtt számtalanszor hallhatjuk a médiában,
tűnik, hiszen ott vagyunk a fa mellett, amikor meggyújtjuk,
de csak annak tűnik, hiszen a csillagszóró fém szára szinte iz- hogy milyen szabályokat kell betartani a petárdázás és egyéb
pirotechnikai eszközök használatával kapcsolatban. Fontos, hogy ezeket a termékeket engedéllyel rendelkező helyen vásároljuk, ahol
a magyar nyelvű használati utasítás mellett
gyakorlati tanácsokat is kérhetünk a veszélyAz Atomenergetikai Múzeumnak kötelessége gyűjteni az atomenergetikával és
telen felhasználáshoz. Átalakítani, szétszedni
a Paksi Atomerőművel kapcsolatos tárgyi emlékeken kívül az emlékezetekben
őket tilos. Kézből működtetni rendkívül balélő és az Atomerőműre vonatkozó adatokat.
esetveszélyes lehet, a tűzijáték vezetőpálcáAz Atomerőmű 1. blokkjának indítása óta eltelt
ját soha ne szúrjuk földbe, hanem stabilan
harminc év alatt nagyon sokan, több mint 1800álló csőből, üvegből indítsuk el.
an mentek nyugdíjba. Nyugdíjasainkat ahhoz
Emlékező
És végül, de nem utolsó sorban szeretném
szeretnénk
megnyerni,
hogy
írják
le
visszaemFüzetek
felhívni a figyelmet arra, hogy munkahelyen,
lékezéseiket, amelyeket nyomtatott formában
irodákban a nyílt láng használata, tehát a
megjelentetnénk.
teamécsesek, illatgyertyák, füstölők hasznáA harmincéves évforduló kapcsán indítjuk el az
lata tilos!
Emlékező Füzetek 1. számát, amelyben dr. Józsa
A fentiek betartása mellett kíván a bizIstván írja le emlékeit.
tonsági igazgatóság munka- és tűzvédelmi
Gratulálunk a szerzőnek, hogy vette a fáradságot
2012/1
osztálya mindenkinek békés, boldog, tűz- és
és megörökítette életének egy jelentős szakaszát.
balesetmentes karácsonyt és új évet!
A füzetet minden nyugdíjasunknak megküld
Laszlóczki Ivetta
jük, a biztonsági igazgatóság jóvoltából, amely a

Itt a december, s mindenki lázasan
készül az ünnepekre. Karácsony és
Szilveszter alkalmával megnő a
tűz kialakulásának veszélye. Ha figyelmen kívül hagyjuk az alapvető
tűzvédelmi szabályokat, akkor az ünnepi
izgatottság hirtelen válhat rémületté és elkeseredettséggé.
Ebből az alkalomból Bokor László tűzvédelmi csoportvezetőt
kértem arra, hogy az ünnepek előtt mondjon néhány alapvető tanácsot, mit tegyünk, hogy az ünnepek tényleg ünnepek
maradjanak.
– Az ünnepek alatt komoly veszélyt jelenthetnek az adventi koszorúk, karácsonyfák és a szilveszteri petárdák, tűzijátékok, sőt, egy-egy ártalmatlannak tűnő teamécses, illatgyertya is. Amikorra ez a cikk megjelenik, az adventi koszorún
elhelyezett első gyertya már bizonyosan részben leégett, és
a láng egyre közelebb kerül a koszorú éghető anyagú díszeihez. Ha még eddig nem tettük meg, akkor most tegyük fém
tálcára, húzzuk el a gyertya közeléből a fenyő-

Gyászközlemények
Az atomerőmű dolgozói megőrzik
elhunyt munkatársaik emlékét

Gráczer Ferenc
(1952–2012)
Életének 62. évében,
2012. október 22-én
elhunyt Gráczer Ferenc, részvénytársaságunk nyugdíjasa.
Kislángon született
1952. február 12-én.
1970. július 16-án kezdte munkáját
a Paksi Atomerőmű Vállalatnál. Az
üzemviteli igazgatóság irányítástechnikai üzemviteli osztályának művezetőjeként 2007. december 30-án vonult
nyugdíjba. Nyugdíjasként is tevékeny
életet élt. Szerettei, barátai, volt kollégái november 24-én a Baranya megyei
Birjánban kísérték utolsó útjára.

Schmél Jakab
(1947–2012)
Nyugdíjas kollégánkat életének 65. évében, 2012. november
12-én érte a halál.
Soltvadkerten született 1947. május 1-én.
A Paksi Atomerőmű
Vállalathoz 1986. június 30-val lépett
be. Az üzemviteli igazgatóság vegyészeti főosztályán víztisztító műszakvezető volt nyugdíjazásáig, 2002. december 30-ig. Temetéséről később történik
intézkedés.

Németh Ede
(1943–2012)
Életének 69. évében, 2012. november
14-én váratlanul elhunyt Németh Ede,
társaságunk nyugdíjasa. 1940. október 11-én született
Pronayfalván. A Paksi Atomerőmű
Vállalathoz 1985. november 1-én lépett
be. Hosszú éveken keresztül a logisztikai főosztály beszerzési osztályán
dolgozott szerződéskötőként, ahonnan
2004. november 24-én vonult nyugdíjba. A gyászoló család, a barátok, volt
munkatársak november 20-án a paksi
fehérvári úti temetőben kísérték végső
nyughelyére.
Bíróné Tünde

Az ünnepek veszélyei

Emlékező Füzetek

nyomdai költséget biztosította.
B

Ajánljuk hazánk tájait

Sirok vára
Az észak-magyarországi régióban, Heves megyében
található az a csöppnyi település, mely a Sirok nevet
viseli. A település Recsk és Egerbakta között félúton fekszik,
legkönnyebben a 24-es főútról közelíthető meg.
A Mátra keleti lejtői már az első évszázadokban földvárépítésre buzdították az ezen a vidéken akkortájt még csak elszórtan élő, kisebb-nagyobb harcokat folytató népcsoportokat.
A földvár átépítésen ment keresztül, középkori várrá emelték.
Építtetője, majd ura az Aba-nemzetségbe tartozó Bohr-Bodon
család lett. Amikor a család Károly Róberttel szemben Csák
Mátéhoz csatlakozott, az azt követő ostrom következtében a vár
a király birtokába jutott. A siroki vár a 14. század derekán a Tari
nemzetség birtokába került. Az évszázadok alatt folyamatosan
gazdát cserélt, mígnem az 1500-as évek végén könnyű szerrel
jutott a törökök kezére. Ezt követően hosszú évtizedekig a törököket szolgálta.
Az országbitorlók kivonulásával a vár elnéptelenedett, és elveszítve hadi jelentőségét gyors pusztulásnak indult. Napjainkban már csak a romja látogatható, emellett rendezvényeknek,
színvonalas programoknak ad helyet.
És mit mesél nekünk egy régóta ismert helyi monda?
Hajdanában, élt egyszer egy király, Darnó király, s volt ennek a királynak egy szép deli fia.
Történt egyszer, hogy egy, a környéken élő szegény embernek a lánya, Tarna, arra fele sétálgatott, ahová a királyfi járt

vadászni. A lány gyönyörű volt, felkeltette a király fiának
érdeklődését, és a lány viszonozta a lovag közeledését. Mikor Darnó király rájött a szerelmesek féltve őrzött titkára,
Tarna édesapját kemény szigorral megbüntette, fiát pedig
messzi országba küldte felejteni. Mindkét fiatal szívére egyszerre ült a bú. A fiatalok majd meghaltak a bánattól. Az
öreg király nem bírta tovább nézni fia szenvedését, megengedte hát, hogy felkeresse az ártatlan kis Tarnát. A lovag
szíve boldogan vert, amíg kedvese falujába nem érkezett.
Útját szomorú menet keresztezte. Síró asszonyok kísértek
egy fehér koporsót, melyben Tarna volt.
A királyfi mély fájdalmában egyszeriben kardjába dőlt
és egyetlen mátkája után, a mennyekbe távozott. Együtt
temették el őket, két kis patak találkozásánál. Így lett hát a
falu neve Sirok. Darnó király pedig egyre nyögi fájdalmában, sírok, sírok…
Az előző számunkban megjelent cikk végén a kutatómunkára vonatkozó kérdés (Mi Nógrád megye székhelye?) megoldása: Salgótarján. Mostani feladványunk: Ki
volt Károly Róbert utódja? A válasz a következő számban tekinthető meg.

Lehmann Katalin
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Hogyan töltik napjaikat nyugdíjasaink?

30 éve részese lehettem az 1. blokk indításának!
Schiszler Jánost és feleségét Magdit látogattam
meg dunaújvárosi otthonukban.
János: – Dunaújvárosból 1976-ban költöztünk Paksra, akkor még az 1-2. blokkok helyén gödör volt. Az Erbénél dolgoztam, majd
a PAV-hoz 1977-ben vettek fel, amikor az üzemeltetéshez kerestek munkavállalókat. Egy-két
éves kitérővel a reaktor osztályon dolgoztam,
egészen 2006 év végéig, amikor nyugdíjba
mentem. Nem tartom magam „igazi” nyugdíjasnak, mivel a leszámolásom után rögtön
folytattam a munkát külső munkavállalóként.
Ez azóta is tart, egy-két hónapos kihagyásokkal
folyamatosan dolgozom. Visszatekintve az elmúlt időszakra felejthetetlen emlékeket őrzök.
Egyik maradandó élményem, amikor 1982. december 28-án az 1. blokk párhuzamos kapcsolásakor reaktor operátorként voltam műszakban, és a mi csapatunk csinálta végig a blokk
indítását. Azon az éjszakán annyi ember volt a
vezénylőben, amennyi talán még sosem, patta-

násig feszült a hangulat, és örökké emlékeimben fogom őrizni azt a napot. Jó érzés volt és
a mai napig az, hogy részese lehettem minden
munkafázisnak, a mosatástól a meleg járatásig,
az első indításig.
Mindezek előtt a betanulások igen próbára
tettek bennünket. Novovoronyezsben 2-szer 2
hónapot és 1-szer 1 hónapot tanultunk. A betanulások mindig téli időszakra estek, így elmondhatjuk, hogy mi belekóstoltunk az igazi
orosz télbe. Az NDK-ban, Csehszlovákiában
is többször jártunk, ahol összebarátkoztunk a
külföldi kollégákkal. Nagyon sok esetben családi barátságok alakultak ki. Sokszor csereüdültetéseket szerveztünk, melyek mindig igen vidámra sikeredtek.
– A feleségek is részesei voltak az blokkok
indításának – veszi át a szót Magdi – mivel ők
tartották itthon a frontot, nevelték a gyerekeket, gondoskodtak az otthon melegéről. Zömében akkor voltak apró gyerekeink, és a több
hónapi távollét esetén igen jól jött a nagyszülők
segítsége.
–– Te mikor kerültél az Erőműhöz?
–– 1978-ban az Erbénél kezdtem, 1985-ben
kerültem a PAV- hoz. A beruházási igazgatóságon beruházóként dolgoztam, majd mikor
megalakult a bővítési főmérnökség, akkor
oda kerültem szerződéskötőnek. Ezután hív-

tak az oktatásra, ahol oktatásszervező voltam.
1993-tól az üzemviteli osztályon koordinátorként tevékenykedtem 2007-ig, nyugdíjba vonulásomig.
–– Meséljetek családotokról!
–– Két fiúnk van, az idősebb néhány éve
Londonban dolgozik, vele a kapcsolatot interneten tarjuk. Évente kétszer szoktak hazajönni, mi egy alkalommal voltunk náluk.
Fiatalabb fiunk Pécsett él, egy kft. vezetőjeként épületgépész tevékenységet folytat. Velük
könnyebb a kapcsolattartás. Unokáink még
nincsenek, de türelmesen várjuk.
Családunkhoz tartozik még két kutya és két
macska. Történetükhöz hozzátartozik, hogy
mindet az utcán találtuk és fogadtuk be őket.
Igen sok munkát, de örömöt is adnak a szürke
hétköznapokon.
–– Hogyan töltitek a szabad időtöket?
János: – Én a napi munkáim miatt általában
a ház körüli nagyobb munkákat a hétvégeken
végzem. Ha „igazi” nyugdíjas” leszek, akkor
tervezek kaput készíteni a régi helyett (fejben
már távirányítással nyit-zár), valamint a bejárat térkövezésére lenne szükség.
Nagyon szeretünk kirándulni, túrázni belföldre és külföldre is. Az elmúlt években jártunk
Franciaországban, Hollandiában, Ausztriában,
mostanában Lengyelországban szeretjük a sza-

badidőnket eltölteni. Ez az ország télen-nyáron
csodálatos. A nyáron vendégeinkkel 3 hét alatt
bejártuk Magyarországot, mesés helyeket fedeztünk fel. A saját üzemidő hosszabbításunkra kerékpárokat vásároltunk, tavasz óta a közvetlen környékünkben biciklizünk, de jövőre
beterveztem egy-két komolyabb túrát is.
Magdi: – Egyik legkedvesebb elfoglaltságom a virágoskertem szépítése, ami az év minden szakában mesés látnivalót tár elénk. Télen
gobelint szoktam hímezni, melyek a lakás színfoltjai. Szeretek főzni, gyakran vendégeim a közelben élő testvéreim.
–– Kollégákkal tartjátok a kapcsolatot?
–– A régi kollégákkal öthetes rendszerességgel (öthetes lottóval játszunk) tartom
a kapcsolatot – mondja János. – Általában a
paksi Kishalászban találkozunk, ahol rántott
halszeletek mellett megbeszéljük az elmúlt
öt hét dolgait. A régi reaktor osztályos kollégáinkkal évenként összejövetelt szervezünk
papás-mamás, ottalvós megrendezésben.
Legutóbb Óbányán találkoztunk, májusban.
Szép emlékeket őrzünk Paksról, nyugodt,
emberközeli, csendes kisváros, ahol a gyermekeink felcseperedéséhez minden adott volt,
elérhető közelségben. Szeretünk a mai napig
visszajárni, és felidézni a múlt történéseit.
–mondja János.
Vadai Zsuzsa

Jönnek a nyugdíjas évek
Az atomerőmű vezetése, kollektívája ünnepi nyugdíjas búcsúztatón köszönt el a 2012-ben nyugdíjba
vonult munkatársaitól. Az ünnepségen néhány kolléga nyilatkozott erőműves múltjáról és jövőbeli terveiről.

fotók: Wollner Pál

Adorján József
– A projekt főosztályon
dolgoztam projektfelelősként.
1976 elején kerültem az erőműbe, erbésként kezdtem.
Alapvetően építész műszaki
ellenőrként tevékenykedtem.
Az 1-4. blokknál a főépületen
kívül gyakorlatilag mindennel
foglalkoztam az irodaépülettől a nitrogén épületig (az
összes közmű út, vasút, térburkolatok, hűtővízrendszer).
Hozzánk tartozott a paksi lakótelep, Szekszárd, az üdülők. Egyelőre élvezem a nyugdíjas napokat, hónapokat,
még szeretném egy kicsit aktivizálni magamat.

Bakacsi Edit
– A híradástechnikai osztály telefonközpontjában telefonkezelő voltam. 1986. február 3-án kerültem az erőműbe,
és végig ezen a munkahelyen
dolgoztam. Feladatom volt az
ügyfeleknek való bejelentkezés a külső és belső hívásokra,
a szám kapcsolása, illetve bizonyos adatok szolgáltatása.
Mikor az erőműbe kerültem és eltelt egy kis idő, én nagyon büszke voltam arra, hogy itt dolgozhatom, egy ilyen
hatalmas nagy üzemben, mert az országban ez az egyetlen és az első, ami olyan tisztán és emberségesen működik, ahogy az a nagykönyvben le van írva. Nagyon sok
tervem van, sok olyan dolog van, amit elhalasztottam
amiatt, hogy három műszakban dolgoztam harminchét
éven keresztül.

Gál Istvánné Ica
– Gazdasági előadó voltam.
1983 áprilisában kerültem az
erőműbe. Először az üzembe
helyezésen kezdtem el dolgozni, a mérés- és irányítástechnikai osztályon koordinátorként,
majd a beruházási főosztályra
kerültem titkárnőként, és a
projekt főosztálytól mentem nyugdíjba. Nekem nagyon
szép emlékeim vannak. Én mindig örömmel jártam be
dolgozni. Világmegváltó terveim nincsenek egyelőre. Járok tornászni, jógázni, nyáron a férjemmel és a fiammal
vitorlázni.

Karmacsi Ferencné Eszter
– Műszaki ügyintéző voltam a biztonsági igazgatóságon, a minőségfelügyeleti osztályon. 1986-ban az OAH-nál
kezdtem, ott voltam kilenc
évig, azután kerültem az erőműbe atomixesként, és az utolsó öt évet töltöttem a PA Zrt.
állományában. Nagyon szép emlékekkel megyek nyugdíjba. Nagyon szerettem a gépkönyveken dolgozni. Az erőműnek ezekkel a műszaki ügyirataival a kezdetektől csak
én foglalkoztam. A gépkönyvekbe minden vizsgálati, javítási dokumentációt bele kell fűzni, ami tulajdonképpen
a feladatom nagy részét képezte. Hobbim a kézimunka,
imádok pingpongozni.

Kern Józsefné Margó
– Humánpolitikai előadó
voltam. 1981. február 2-án kerültem az erőműbe. Két évig
az adminisztratív csoportban,
majd a munkaügyön munkaügyi előadóként dolgoztam huszonkilenc évet. Rengeteg dolgozóval voltam kapcsolatban,
akiknek a felvételi ügyeit intéztem. Nagyon jó emlékeim
vannak, és nagyon örülök annak, hogy a Paksi Atomerőműben dolgozhattam. A családdal, a két unokámmal
fogok foglalkozni, kirándulni. A hobbim a kertészkedés,
télen eljárunk síelni. Igyekszem egészségesen élni, a torna és mindenféle sport érdekel.

Kováts Balázs
– Térségi főszakértő és vezető mérnök beosztásból megyek nyugdíjba. 1977. április
1-jén kerültem az erőműbe.
A törzsszámom szerint a 64.
dolgozó vagyok, már nagyon
kevesen vannak ebből a csapatból. Én voltam a cég első
blokkügyeletese, aztán nukleáris igazgatóhelyettes lett
belőlem, majd az ESZI és a főiskola létrehozója és igazgatója, később a Tájékoztató és Látogatóközpont vezetője
és végül térségi főszakértő voltam. Abszolút jó érzésekkel
megyek nyugdíjba, erre már másfél évtizede tudatosan
készülök. Az időt végigszolgáltam, itt a 62. év. Én nem
akarom átalakítani az életemet, a következő harminc évet
továbbra is szeretném aktívan, közösségben, emberek között, az erőmű közelében leélni. Utazni, világot látni nagyon szeretek.

Zsolnay ajándéktárgyakat kaptak nyugdíjasaink
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Krámli Jánosné Franciska
– Balatonfüreden szobaasszonyként dolgoztam tizenhét évet, és most negyvenéves
munkaviszony után megyek
nyugdíjba. Nagyon jól éreztem
magam a munkatársaim körében, és nagyon jó emlékekkel távozom. Ahogy múltak az
évek, egyre fárasztóbb lett a munka. Amire eddig nem
volt időm, azt most szeretném bepótolni, így például kirándulni és sportolni.

Nagy Anikó
– Az irányítástechnikai
üzemviteli osztályon dolgoztam mint műszaki ügyintéző.
1979. április 13-án kerültem
az erőműbe. A külső technológiai osztályon kezdtem, voltam
a vízkivételi műben diszpécser,
aztán gyermekeim születésekor
elmentem gyesre. 1986-ban jöttem vissza, és akkor már a
számítástechnikai osztályra kerültem, majd 2000-ben az
irányítástechnikai üzemviteli osztályra. Az elmúlt 33 évről nagyon jó emlékeim vannak. Jól éreztem magam minden osztályon, és nagyon szerettem dolgozni. Tervem,
hogy Szekszárdra költözzek, és majd a családi házam körül kertészkedjek. Szeretem a természetet, ezért kirándulást, utazást is tervezgetek.

Nepp Györgyné Babi
– Titkárnő voltam az üzemirányítási főosztályon. 1986. április 2-án kerültem az erőműbe.
Először szerződéskötő voltam
a karbantartási igazgatóságon,
azután az általános műszaki
igazgatóságon költséggazdálkodó-szerződéskötőként, majd
az üzemviteli főosztályon és – 2005-től – az üzemirányítási főosztályon dolgoztam. Nagyon jó társaság vett körül,
nagyon jó emlékekkel megyek nyugdíjba. Egyelőre unokázom, élvezem a picikkel együtt töltött időt.

Racskó Imre
– Osztályvezető voltam.
1979. augusztus 22-én kerültem az erőműbe, de az első két
hetemet a voronyezsi atomerőműben töltöttem. Kezdetben a
külső berendezések üzeménél
dolgoztam, melyet a későbbiekben külső technológiai osztálynak hívtak, gyakorlatilag változatlan tartalommal. Ide
tartozik a lakótelep fűtése, a szellőztetési rendszerek, a
csapadék és szennyvízrendszer. Annak a generációnak
vagyok a tagja, amely az erőművet sajátjának érezte, a
második otthonunk volt, nagyon sok sikerélményt adott.
Vannak konkrét terveim, egyrészt szeretném még a bennem lévő szellemi kapacitást hasznossá tenni, másrészt
az egészségemre is nagyobb gondot szeretnék fordatani,
mint a korábbiakban.

Reszler Béla
– A projekttámogató osztály
vezetője voltam.1980. február
15-én kezdtem az erőműben.
Mind a harminckét év alatt hasonló, beruházás jellegű munkával foglalkoztam: létesítéssel,
üzembe helyezéssel, műszaki
előkészítéssel, koordinálással.
Az emlékek között nyílván a legfontosabb az, amikor a
blokkokat üzembe helyeztük. Ismeretlen volt számunkra
az atomerőmű, ezt el kellett sajátítani itthon és az oroszországi betanulásokon, majd a gyakorlatba átültetni. Végül is az üzembe helyezés volt a csúcsa a mi munkánknak,
ez adott sikerélményt. 64 éves vagyok, és úgy gondolom,
van élet az erőművön kívül. Két lányom van és van két
unokám is, akikkel meglehetősen sokat kell foglakozni. A
hobbim a sakk, a póker és a tarokk, amikre most időt tudok szakítani.

Szalai Zsófia
– Titkárnő voltam a raktározási osztályon, a logisztikai
szervezetnél. 1982. február
9-én kerültem az erőműbe. A
leíró csoportban gyors- és gépírónő, majd csoportvezető lettem, azután titkársági menedzserasszisztensi tevékenységet
láttam el hosszabb időn keresztül. Jó emlékekkel megyek
nyugdíjba, csak a szépre emlékezem. Elsősorban az unokáimmal szeretnék többet foglalkozni, akikre eddig nem
jutott sok idő. Aztán szívesen foglalkozom a kutyáimmal
és a kertészkedéssel.

Ujvári Endréné Zsóka
– A tanuszoda vezetője voltam huszonhárom évig. 1989.
április 1-én kerültem az erőműbe. Az elmúlt időszakban
nagyon sok változáson ment
keresztül a létesítmény. Először
csak mint tanuszoda üzemelt,
és az iskolások használták, utána a város lakói is igénybe vehették. Manapság nagyon
kedvelt a szolárium, a szauna és a pezsgőfürdő. Szerencsés
embernek érzem magam, mindennap szívesen jártam be
dolgozni. Engem különleges módon búcsúztattak el a kollegáim. Egy robogót kaptam tőlük ajándékba, amire azonnal rá is kellett ülnöm, ki kellett próbálnom, és azonnal
megállított a rendőrség. Aztán kiderült, hogy ez is a meglepetés része volt. Szeretnék minél több ismeretet szerezni
az egészséges élettel, életmóddal kapcsolatosan.

Zalakovits Jánosné Éva
– Szerződéskötő voltam az
anyagosztályon. 1984-ben kerültem az erőműbe, és mindig
ezt a munkát végeztem. Anyagokkal foglalkoztam, gépész
anyagokkal, majd munkaruha-beszerzés volt a feladatom.
Csak a jókra emlékezem. Utazni szeretnék és sokat kirándulni.

Zubor Sándorné Rózsika
– Raktárosként dolgoztam
az erőműben huszonkét éven
át. Én is csak a szépre emlékezem, mint ahogy a nóta mondja. A munkaruháknak voltam
a kezelője. Az elmúlt évek alatt
nagyon sokféle munkaruhával
foglalkoztam, úgy a dolgozói,
mint a primer köri, a blokkos ruhákkal. Munkám során
sok embert megismertem, sokukkal alakítottam ki jó kapcsolatot. Egyelőre unokázom, a három után januárban jön
a negyedik unoka, és úgy tűnik, a három fiú után kislány
lesz. Két lányom van, Anikó az erőmű oktatási szervezője.

Zsebők Sándorné Ági
– A nyomdában kisofszet lemezkészítő voltam. 1982. június 15-én kerültem az erőműbe.
Egyből a nyomdában kezdtem,
a sokszorosítóban. Akkor még
a sokszorosítás stencilgépekkel
történt. Mára sok minden megváltozott, új gépek jöttek, és a
nyomda egy korszerű fejlesztésen ment át. Bár jól éreztem
magam a munkahelyemen, örömmel megyek nyugdíjba.

Wollner Pál

Törzsgárdatagsági elismerések
2012. november
Faust József Gábor
Menyhárt Ádám
Lozsi Gábor
Kalmár Andor
Bakóné Kulbert Klára
Benedeczki Ferenc
Bencze Roland
Lacza Gábor
Kis Szabó Tibor
Gerzsei János

10 éves

üvig üvfo vüo
üvig vefo veo
üvig vefo vto
mig
mig mfo vmo
mig mfo vmo
mig pfo
kaig kafo ako
kaig üffo bro
gig gkfo kgo

Baranya József
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Rónai Gábor fotókiállítása

Babahírek

Megnyílt Rónai Gábor fotókiállítása november
5-én a Csengey Dénes Kulturális Központ kiskiállító termében.
A györkönyi kötődésű alkotó tárlatát
Lengyel János, a Tolnai Népújság főszerkesztője ajánlotta a
közönség figyelmébe. Közreműködtek:
Ledneczky Virág és a
Tini Tüsik.
A természetfotós 1999 óta foglalkozik intenzíven fényképezéssel, képei jelentős része
a Tolna megyéhez közeli területek (Gemenc,
fotó: Wollner Pál

Kródi Lilla vagyok, 2012. október 28-án születtem Szekszárdon, 3650 grammal, 55 centiméterrel és dús, fekete hajjal. Második gyermek
vagyok a családban, bátyám 4 éves, a neve Jánoska. Nagyon szeret engem, és nagyon vigyáz
rám. Jó kisbaba vagyok, jól eszem, és éjszaka is
csak enni kelek fel. Nagyon szeretem, amikor a
babakocsival sétálunk, amit természetesen a
bátyus szokott tolni. Édesapám, Kródi János, a
karbantartási igazgatóság reaktor és készülék
karbantartó osztályán dolgozik, szerelés irányító mérnökként. Édesanyám Erzsébet, aki könyvelőként dolgozott az én születésem előtt.
A nevem Molnár Panna, a szekszárdi kórházban láttam meg a napvilágot, 2012. október
14-én. Első kisgyermekként érkeztem a családba Jól eszem, és a nap legnagyobb részét ébren
töltöm. Nagyon szeretem, amikor beszélnek
hozzám, a másik kedvencem, hogy imádok kézben lenni. Apukám neve Molnár András, aki az
üzemviteli igazgatóság turbina osztályán dolgozik, a foglalkozása turbinagépész. Az anyukám Molnárné Zagyva Rita, aki jelenleg tanuló.

XV. Amatőr Pop-Rock-Jazz Fesztivál
Tizenötödik alkalommal rendezték meg Pakson az Amatőr Pop-Rock-Jazz Fesztivált a
Csengey Dénes Kulturális Központban. A fődíjat az enyingi Plateful Of Joy zenekar nyerte.
A rendezvényen idén a populáris műfajok kerültek előtérbe, azaz funkys, rockos
előadásokat hallhatott a közönség. A fesztiválra a nevezések ezúttal a Duna nyugatra eső oldaláról érkeztek, helyi, illetve Tolna
megyei formáció nem lépett színpadra. A
zsűrit Berki Tamás, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem énektanára vezette, tagja volt még Papp Gyula, a P. Mobil együttes billentyűse, Sárdy Barbara, a Mother
Funker együttes énekes-szövegírója, Hímer

Németh Gergő vagyok, Szekszárdon születtem,
2012. október 30-án. Születési súlyom 3710
gramm, a magasságom 56 centiméter. Első
gyermek vagyok a családban. Szeretek fürödni, enni, aludni és nézelődni. Élvezem, amikor
a friss levegőn, nagyokat sétálunk. Nem szeretek öltözködni, pedig mostanában egyre több
ruhát kell felvenni. Édesapám, Németh Zoltán,
a biztonsági igazgatóság dozimetriai osztályán
dozimetrikusként dolgozik, édesanyám Juhász
Nóra, aki az MVM Kontó Zrt. bér- és tb ügyintézője.

Bertalan rockzenei szakíró és Újfalusi Gábor, a Magyar Művelődési Intézet igazgatója.
Ruff Ferenc, a program szervezője elmondta,
idén a tehetségek felkutatása mellett a rendezvény fesztiváljellege dominált, mivel a zenekarok több szerepelési lehetőséget kaptak a
korábbiaknál. Az amatőr csapatok bemutatkozását két, már ismert formáció koncertje követte: a Tűzmadár zenekar és az Ulbert-Hesz
Projekt lépett színpadra. A rendezvényen az
elmúlt évekhez hasonlóan értékes hangszervásárlási utalványok, fellépési lehetőségek, 15
óra stúdiómunka, rádiós bemutatkozási lehetőség és egyéb értékes díjak találtak gazdára.

Wollner Pál

Egészség-kuckó nyáron és ősszel

Nevem Szabadi Anna Kata, Szekszárdon születtem, 2012. november 4-én, 21 óra 39 perckor. Második gyermek vagyok a családban,
testvérem Máté Zsolt, aki 2 és fél éves múlt.
Rengeteget eszem és alszom, szépen gömbölyödöm. Nagyon igénylem a szüleim közelségét, megnyugszom, ha ölbe vesznek. Álmomban sokat mosolygok, és a szüleim örömére
éjjel is hagyom őket aludni. A tesóm nagyon
szeret, sokat simogat és még a fürdetésnél is
segít anyának. Apa, Szabadi Zsolt, az üzemviteli
igazgatóság radioaktív hulladék kezelési osztályán dolgozik, anya Szabadiné Rózsavölgyi
Anikó.

fotó: Wollner Pál

Ujtz Milán vagyok, születési helyem Szekszárd.
2012. október 31-én születtem, 14 óra 5 perckor, amikor a súlyom 3020 gramm, a magasságom 53 centiméter volt. Második gyermek
vagyok a családban, van egy testvérem Zsófia,
aki 5 éves. Szeretek nagyokat sétálni, és közben
nézelődni. Napom nagy részét az alvás és az
evés tölti ki. Apukám Ujtz János, az üzemviteli
igazgatóságon dolgozik, a turbina osztályon,
turbinaoperátorként, anyukám, Ujtzné Keller
Anna, aki a Paksi Hegyközség paksi hegybírója.
LILI

A paksi költők, alkotók kerekasztalá
nak második előadását tartották
november 12-én a Pákolitz István
Városi Könyvtárban. A meghívott
vendégek Mukli Petra, Horányi
György, Komáromi János és Péger
József voltak. A beszélgetést Gálosi
János nyugalmazott középiskolai tanár vezette.

Wollner Pál

Mecsek) természeti értékeit mutatja be. Alkotásai közül gazdag gyűjtemény foglalkozik
Erdély megkapó
helyszíneivel is.
A fotós tanulmányai során került
a természet közelébe.
Először
vadászott, majd
fényképezőgépre
cserélte a fegyvert. Rónai Gábor
szerint egy jó természetfotó elkészítéséhez a
táj szeretetére, türelemre és jó technikára van
szükség. 
Wollner Pál

Az idei évben második alkalommal 4 turnusban Egészségkuckó
nyári napközis tábor néven programot rendezett az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. személyzetfejlesztési csoportja. A program a tavalyi évhez képest még nagyobb
érdeklődéssel zajlott le, összesen
78 gyereknek tudtuk biztosítani a
szünidő hasznos eltöltését. A három nyári turnus 1-1 hetet ölelt
fel, míg az őszi szünet 3 napos
volt. A programon az atomerőmű,
és az MVM cégcsoport munkavállalóinak gyerekei vettek részt. A tábornak az ESZI Főiskola
épületében lévő felújított Egészségközpont
adott helyet, ahol a tavalyi évhez képest kibővített nyitva tartással vártuk a gyerekeket,
7-től 16-ig, szervezett programokkal. A program kiemelt tevékenysége az egészségfejlesztés, egészségnevelés volt az iskoláskorú gyerekeknél, a korhatárt az idei évben kitoltuk a
7-13 éves korosztályokig. A gyerekek részvételi díj ellenében vehettek részt turnusonként
a táborban, amely napi háromszori étkezést
is biztosított. A finom ebédet étteremben fogyasztották el, mely igazodott az egészségtudatos táplálkozás kialakításához (leves, főétel
és gyümölcs). A gyerekek ezekben a napokban Géringer Noémi dietetikus közreműködésével megismerkedtek az egészség fogalmával, a megfelelő és helyes táplálkozással. A
betegségek megelőzésével és a prevencióval
történő ismerkedésben Nyiratiné Fehér Edit
segített a résztvevőknek. Az ismeretszerző
foglalkozások mellett nagy szerepet kapott
a testmozgás is. Minden nap reggeli tornával
kezdték a napot, és a napközbeni sportfoglal-

kozások is hangsúlyos szerepet kaptak az ESZI
sportpályán. Lacza-Brázay Bernadett, Somogyi László, Borbély Sándorné és Foki Györgyné gondoskodtak a napok további részeinek
tartalmas kitöltéséről. Az idei év egyik új programja, ami a tábor legkedveltebb programjává vált, a biciklitúra volt a cseresznyési erdőbe.
Ezt az igényt a gyerekek az előző évi táborokban fogalmazták meg. A biciklitúra mellett
nagy sikert aratott az erdei számháború, a
róka-vadászat, a „mindent vagy semmit” vetélkedő, az udvari ügyességi és sorversenyek,
és a pénteki napon a csapatok által elkészített
egészség megőrző gálaműsor. Az őszi szünetben a „megfázásos” időszakra való felkészülés
kapta a fő hangsúlyt, illetve becsempésztünk
egy kis halloweeni hangulatot tökfaragással
és jelmezbemutatóval, melyeket a gyerekekkel közösen készítettünk el a táborban. Idén
első alkalommal az Adventi időszakban is várja az Egészségkuckó a gyerekeket egy 2 napos
délutáni programra, és természetesen már
most készülünk a jövő nyárra, még több turnussal, és még több új programmal a szülők,
és a gyerekek igényeinek megfelelően.Soma

