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„Kulcskérdésnek tartom
a társadalmi elfogadottságot.”

Főigazgatói látogatás a szaktárcánál
és a Paksi Atomerőműben

Dr. Kovács Antal az erőmű
kommunikációs szervezete élén
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A Paksi Atomerőmű életében kiemelt jelentőségű tevékenységet végző kommunikációs szervezet, a Tájékoztató és Látogatóközpont élére ez év nyarán új vezetőt
neveztek ki. 2012. július 1-től dr. Kovács Antal az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
kommunikációs igazgatója. A korábbi vezető, Mittler István a továbbiakban a
részvénytársaság szóvivői tevékenységét látja el.
Doktori értekezésem is a társadalom és az Atomerőmű kapcsolatára épült. Rendkívül fontosnak tartom a kommunikációs üzenetek
meghatározását és azoknak a kiválasztott kör számára való megfelelő módon történő eljuttatását.
A térségi kapcsolatok területén is
ehhez hasonló feladatot végeztem
Kováts Balázs irányításával, aki
korábban évekig volt az erőmű
látogatóközpontjának
vezetője,
és akitől nagyon sokat tanultam
feladatmegoldásban, emberi kapcsolatokban. A kommunikációs
igazgatói feladatkörömnek úgyKovács Antal neve az egész országban nevezett előszobájaként tekintek a térségi
közismert, hisz olimpiai és világbajnok kapcsolatok területén végzett tevékenysécselgáncsozónk. Mivel Pakson, az Atom- gemre.
erőmű városában él, Atom Anti néven is
Kinevezésemet komoly és szép szakmai
népszerűvé vált. Az Atomerőmű SE ügy- kihívásnak tekintem. Úgy érzem, mivel az
vezetője és elnöke. A Sportegyesületek Atomerőművet érintő társadalmi és nemOrszágos Szövetsége és a Magyar Olimpiai zetközi kapcsolatokat kutattam, erkölBizottság elnökségének tagja. A Pécsi Tu- csileg is tartozom annyival az erőműnek,
dományegyetemen közgazdász végzettsé- közvetlen környezetemnek, hogy ezt a felget, doktori fokozatot szerzett. Doktori ér- adatot felvállaljam. Mindig is élt bennem
tekezését Párbeszéd a társadalommal mint az Atomerőmű iránti elkötelezettség, külatomenergia-fogyasztóval címmel írta. A detéstudat, amit folyamatosan igyekeztem
kommunikációt tanulta, kutatta, oktatja és érvényre juttatni.
gyakorolja. Az egyetemen adjunktusként
–– Milyen elveket, célkitűzéseket hatanít, többek között marketingkommuni- tározott meg a kommunikációs szervekációt. A Paksi Atomerőműben 2005-ben zet működtetésében, irányításában?
térségi szakértőként kezdte munkáját.
–– Alapvető, hogy a Paksi Atomerőmű
–– Igazgató úr! Önt sokan élsporto- célkitűzései egyértelműen azonosuljanak
lóként ismerték meg az országban, és az ország érdekével és az MVM stratégiai
a paksi lakosok is inkább sportmúltját céljaival. Az atomenergia megbízható,
ismerik. Miként alakult kapcsolódása stabil energiaforrás, és a Paksi Atomerőaz Atomerőműhöz, a kommunikációs műnek továbbra is erős vállalatnak kell
területhez?
maradnia, hogy biztosítani tudja straté–– Már gyermekkoromban meghatáro- giailag fontos szerepét az országban. A
zóvá vált számomra az erőművel kapcso- Paksi Atomerőmű üzemidő-hosszabbítás
latos kommunikáció. Ahogy 12 évesen, a és kapacitásbővítés előtt áll. A bővítés
sport révén jártam az országot, sokszor korunk legnagyobb beruházása, és enszembesültem az emberek tájékozatlan- nek megfelelően a kommunikációja is
ságával és a „ha Paksról jöttetek, akkor jelentős. Szintén komoly hangsúlyt kell
ti biztosan sugároztok” megjegyzéssel. kapnia az üzemidő-hosszabbításnak és a
A későbbiek során az Atomerőműben meglévő, működő blokkok kommunikádolgozó bátyám által kiszélesedtek az ciójának.
atomenergetikát érintő ismereteim, és
Az erőmű-létesítésben és üzemeltetés15 évesen rendszeresen tartottam kis- ben a műszaki, gazdasági és biztonsági felelőadásokat a válogatott csapatban. Miu- tételek mellett a társadalmi elfogadottság
tán nappalin elvégeztem a közgazdasági is alapvetően szükséges.
egyetemet és elkezdtem a doktori iskolát,
Fontos, hogy ez a térség, ahol élünk, beegyértelműen az Atomerőművet érintő fogadja az erőművet, és támogassa maga
témák felé fordultam. A területfejlesztés az ország, amelynek erőforrásaira szükmellett a fő vonalat az Atomerőmű kom- ség lesz a beruházás megvalósításához, és
munikációja, a társadalom és az Atom- amely előnyét élvezi az üzemidő-hosszaberőmű kapcsolata adta. Kulcskérdésnek bításnak és az új blokkoknak.
tartom a társadalmi elfogadottságot.
folytatás a következő oldalon

Yukiya Amano, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója kétnapos
magyarországi látogatása során megbeszélést folytatott Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszterrel 2012. június 21-én, Budapesten. A főigazgató 2012. június 22-én
Hamvas István, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója tájékoztatását követően
megtekintette az Atomerőmű működő blokkjait és a Karbantartó Gyakorlóközpontot.

Középen - Yukiya Amano, a NAÜ főigazgatója
Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter Magyarország 2050-ig szóló energia
stratégáját ismertette Yukiya Amanoval 2012. június 21-én, Budapesten. A tárcavezető az
atomenergia Magyarország energiafüggetlenedésében betöltött szerepét hangsúlyozta.
Kifejtette, hogy a paksi nukleáris kapacitások hosszú távú megőrzésének szükségességét
a hazai villamosenergia-igények növekedése és a magyar gazdaság dekarbonizációs pályára állításának igénye is indokolja. Németh Lászlóné arról is tájékoztatta a főigazgatót,
hogy a Kormány álláspontja szerint a jelenleg működő blokkok 2037-ig tervezett leállítása miatt a hazai ellátásbiztonság és árstabilitás új atomerőművi blokkok létesítésével
biztosítható. A klímavédelmi követelmények teljesítése is a hazai szén-dioxid-kibocsátás
e fejlesztéssel járó jelentős csökkentésével válik lehetségessé. A Kormány a beruházás
nemzetgazdasági jelentőségére való tekintettel a miniszterelnök vezetésével kormánybizottságot állított fel a paksi bővítéssel kapcsolatos stratégiai döntések előkészítésére.
A fejlesztési miniszter köszönetét fejezte ki a NAÜ magyarországi atomenergia biztonságos működtetése terén nyújtott szakmai iránymutatásáért.
folytatás a következő oldalon

A Kormány kiemelt jelentőségű
beruházássá nyilvánította

az új atomerőművi blokkok létesítését
A Magyar Közlöny 2012. 06. 18-i 73.
számában megjelent az a kormányhatározat, amely kiemelt projektté nyilvánította az új atomerőművi blokkok
létesítését: 1196/2012. (VI. 18.) Korm.
határozat, A Paksi Atomerőmű telephelyén létesülő új atomerőművi blokkal
(blokkokkal) kapcsolatos beruházás kiemelt jelentőségéről.
További két kormányhatározat is
szól az új blokkokról: az 1194/2012. (VI.
18.) Korm. határozat, A Paksi Atomerőmű telephelyén létesülő új atomerőművi
blokkal (blokkokkal) kapcsolatos további
feladatok meghatározásáról, valamint az
1195/2012. (VI. 18.) Korm. határozat, A
nukleáris energia hazai alkalmazásával,
annak fejlesztésével kapcsolatos stratégiai kérdéseket vizsgáló Nukleáris Energia Kormánybizottság létrehozásáról,
összetételének és feladatainak meghatározásáról. Ezek szintén azt erősítik meg,
hogy a nemzetgazdaság és az energia-

ellátás biztonsága szempontjából a Kormány a nukleáris energia hosszú távú
alkalmazása mellett foglalt állást.
A Paksi Atomerőmű telephelyén létesítendő új atomerőművi blokk (blokkok) megvalósítása kapcsán a Kormány
május 30-i ülésén úgy döntött, hogy
Orbán Viktor miniszterelnök úr vezetésével kormánybizottságot állít fel a beruházással kapcsolatos stratégiai döntések előkészítésére. A bizottság állandó
tagjai Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter, dr. Matolcsy György
nemzetgazdasági miniszter, továbbá az
Országos Atomenergia-hivatal főigazgatója, az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Energia Hivatal elnöke, és az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója.



Hamvas István vezérigazgató
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
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folytatás az előző oldalról

„Kulcskérdésnek tartom a társadalmi elfogadottságot.”
Dr. Kovács Antal az erőmű kommunikációs szervezete élén

Akkor érjük el a céljainkat, ha az atomenergia a társadalmi tudat szintjén a helyére kerül.
Többen a megújuló energiákat tekintik megbízható energiaforrásnak, holott
azoknak éppen a kiszámíthatatlanság, a
tervezhetetlenség a legnagyobb problémája. A megújuló energiát és az atomenergiát egymás pozitívumainak kiemelésével,
együtt kell hangsúlyozni. A globális felmelegedés ellen vállvetve kell cselekednünk,
hisz szén-dioxid kibocsátása nélkül csak a
megújuló és az atomenergia tud villamos
energiát termelni.
Ma a hazai primer energia kétharmadát
exportból fedezzük. Ez nagy függőséget je-

lent. 2020-25-re szükségünk lesz olyan kapacitásra, amely megoldja az energiaellátási problémáinkat. A társadalom minden
szegmensébe megfelelő kommunikációs
csatornán, testre szabottan kell eljuttatni
azokat az információkat, amelyek segítik
a tisztánlátást, a véleményalkotást, a megbízható tudásszint elérését.
–– A munkatársai szinte valamen�nyien régi ismerősei, hiszen tősgyökeres
paksi lakos. Milyen szempontokat kíván alkalmazni a munkahelyi légkör, a
munkavégzés tekintetében?
–– A közéletben nagyobb hangsúlyt kapott a sporttevékenységem, mint az, hogy
komoly kommunikációs kutatómunkát

végeztem, és hogy egyetemen tanítok.
Úgy gondolom, munkatársaimmal előbb
a kommunikációs és társadalomfilozófiáról beszélünk, majd a közös munkáról,
melyben a kölcsönös bizalom megalapozása elengedhetetlen. Nagy hangsúlyt helyezünk a belső kommunikációra. Fontos,
hogy kollégáink megértsék azokat a célokat, amelyeket a vezetés tűzött ki, hogy
az információk áramlása jó legyen, és jó
hangulatban dolgozzunk. A Paksi Atomerőmű az MVM tagvállalata és egyben
a zászlóshajója, ezért mindenkinek meg
kell értenie, hogy egy irányban haladunk,
és közös célokért küzdünk.

Kovács Pál államtitkár

fotó: Bodajki Ákos



Laszlóczki Ivetta

Lovásziné Anna

Főigazgatói látogatás a szaktárcánál
és a Paksi Atomerőműben

fotó: Bodajki Ákos

(Az interjú óta megjelent a Magyar Közlöny 2012.06.18-i számában az a kormányhatározat, mely az új atomerőművi blokkok
létesítését kiemelt projektté nyilvánította;
valamint még két kormányhatározat is szól
az új blokkokról – a szerk.)
Kovács Pál államtitkár elmondta, hogy
Magyarország egy igen hosszú folyamat
közepén tart. A Parlament 2009-ben elvi
hozzájárulását adta a Paksi Atomerőmű
bővítéséhez. Ezt követően a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kidolgozta a Nemzeti Energiastratégiát, amit a tavalyi évben
elfogadtak. Az energiastratégiában megfogalmazott cél a megújuló energiaforrások
kiterjedtebb hasznosítása mellett az atomenergia arányának emelése. Az új atomerőművi blokkok létesítését a fogyasztói
árak minimalizálása és a szén-dioxid-kibocsátás klímavédelmi követelmények
által elvárt csökkentése indokolja. Az államtitkár ismertette a Kormány döntését,
mely szerint a miniszterelnök vezetésével
kormánybizottság alakul az Atomerőmű
bővítésével kapcsolatos stratégiai döntések előkészítésére. A testület tagja lesz a
nemzeti fejlesztési miniszter és a nemzetgazdasági miniszter is. A magyar kormány
már megkezdte a tárgyalásokat azokkal az
országokkal, amelyekben potenciális szállítók működnek. A beruházó várhatóan az
idei év végéig kiírja a nemzetközi tendert.



folytatás az előző oldalról

a bővítésről nyilatkozott

A Paksi Atomerőmű júniusi villamosnapján Kovács Pál klíma- és energiaügyért felelős államtitkár rövid sajtótájékoztatót tartott a helyi média részére.
A június 8-i tájékoztatót az Atomerőmű
bővítésével kapcsolatos felgyorsult eseménysorozat és egy kormánybejelentés
indokolta. Az államtitkár megerősítette
Orbán Viktor miniszterelnök kijelentését,
miszerint az atomenergia arányát negyvenről hatvan százalékra kell emelni. Említést tett arról, hogy a Magyar Közlönyben
megjelenik majd a Kormány álláspontja.

Munkatársaimtól elvárom, hogy a saját területükön olyan munkát végezzenek,
amiért felelősséget tudnak vállalni. A feladatok nőnek, és minden munkatársra
szükség van. A továbbiakban is számítok
Mittler István munkájára, tapasztalatára,
az itt eltöltött idő alatt szerzett ismereteinek jövőbeli hasznosítására. Tervezem,
hogy minden kollégámmal külön elbeszélgetek, hiszen érdekel, miként látják a jövőt, milyen észrevételeik vannak, melyek
hozzájárulhatnak az erőmű és a látogatóközpont még eredményesebb működéséhez, a kommunikáció további javításához.

A NAÜ főigazgatójának delegációja a Paksi Atomerőműben
A tárcavezető biztosította a főigazgatót a magyar fél együttműködési készségéről, részvételi szándékáról a külföldi nukleáris szakemberek képzését és továbbképzését, egyetemi mérnökképzését, tudományos kutatói tevékenységét támogató közös projektekben.
Az oktatás és kutatás területén létrejövő együttműködések szakmai bázisát az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt., a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai
Intézete és a Magyar Tudományos Akadémia KFKI Atomenergia Kutatóintézet nemzetközi szinten is elismert szakértői, kiemelkedően jó technológiai felszereltségű létesítményei
biztosítják.
Yukiya Amano elismerően nyilatkozott a Paksi Atomerőmű célzott biztonsági felülvizsgálatának eredményességéről. A vizsgálat nem tárt fel olyan hiányosságot, amely megkérdőjelezné az erőmű tervezési alapjának megfelelőségét vagy sürgős hatósági beavatkozást
igényelne. Utalt arra, hogy nem találtak olyan biztonságnövelési lehetőséget a nemzetközi
utóellenőrzés során, amelyet a hazai szakemberek ne vettek volna figyelembe, az Atomerőmű biztonságosabbá tétele kapcsán elhatározott intézkedésekkel pedig egyetértettek.
A NAÜ főigazgatója örömét fejezte ki amiatt, hogy az ügynökség nemzetközi fejlesztési
projektjeit a szervezet irányító testülete, a Kormányzótanács tagjai – köztük magyar részről
Kovács Pál klíma- és energiaügyi államtitkár – egyhangúan támogatták.

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Kommunikációs Főosztály

Újabb támogatásokról döntött a Paksi Atomerőmű alapítványa
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által létrehozott Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány 246 millió forint odaítéléséről döntött az idei esztendő első pályázati fordulójában. A
június 27-én, a Bács-Kiskun megyei Szakmáron tartott kuratóriumi ülésen 28 pályázatról dönthettek a tagok.
A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány (JETA) a
tavalyi sikeres év után idén is lehetőséget adott a Paksi Atomerőmű környezetében fekvő településeknek, hogy fejlesztéseikhez, az életminőség javításához, továbbá munkahelyteremtés céljából pályázatokat nyújtsanak be az alapítványhoz.
Az idei első fordulóban 29 pályázat érkezett, az igényelt támogatás pedig meghaladta a 412 millió forintot. A rendelkezésre álló keretösszeg 250 millió forint volt, amelyből 246 millió
forint odaítélésre került. Ez a forrás a kedvezményezett térségekben közvetve mintegy 3 milliárd forint fejlesztést generál.

A támogatott fejlesztésekből érdemes kiemelni a dunapataji és az újteleki termelői piacot, ahol saját termékeiket értékesíthetik majd a helyi gazdálkodók komfortos körülmények
között. Madocsán az alapszolgáltatási központ épülete újul
meg, míg Faddon a Gárdonyi Géza Általános Iskola és Sportcsarnok épületenergetikai fejlesztésére kerülhet sor megújuló
energia kombinálásával. Bátya településén az önkormányzat
tulajdonában lévő épületben a háziorvosi és fogorvosi rendelő kialakítását, valamint az épületben üzemelő gyógyszertár
átépítését valósíthatja meg a támogatás segítségével.
A kuratóriumi ülésen az eredményhirdetés mellett, elfogadták az alapítvány 2012. évi költségvetési tervét, valamint
döntöttek az idei évi második pályázati forduló kiírásáról is. A
mostani felhívásban is olyan támogatási célok kerültek megfogalmazásra, amelyek az adott térség fejlődését, a munka-

helyteremtést és gazdaságfejlesztést
szolgálják. A rendelkezésre álló keretösszeg ezúttal 204 millió forint, a pályázatok beadási határideje 2012. augusztus 15., az ezen határidőre beérkezett
pályázatokról pedig 2012. október 17-ig dönt a
kuratórium. Az érintettségi kört a paksi és kalocsai kistérség,
valamint a szekszárdi kistérség északi részét magába foglaló
41 település alkotja.
A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz kapcsolódó információk megtalálhatók a www.jovonkenergiaja.
hu oldalon.
Paks, 2012. június 27.
Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány
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fotó: Hadnagy

2012. június 4–6. között rendezték meg nemzetközi Atom
expo-2012 szakmai fórumot a moszkvai Gosztyinnij Dvor
kiállítóházban. „A világ atomenergetikája – Egy évvel Fukushima után” volt a konferencia központi témája. Az
ITAR-TASSZ szerint több mint ötven országból mintegy
170 vállalat részéről 1 300 szakember vett részt a tavalyihoz
képest kétszer akkora területen megrendezett szakmai találkozón és kiállításon.
Szergej Kirijenko,
az orosz állami Rosz
atom nukleáris holding vezérigazgatója
megnyitójában jelezte, hogy a világon az
atomenergetika kezd
visszatérni a rendes
kerékvágásba, amit
a tavaly üzembe helyezett tíz és az idén,
már Fukushima után
építés alatt levő öt
nukleáris blokk is jeA képen Hamvas István vezérigazgató lez.
és Andrej Lukjanyenko, a
Kirijenko szerint az
WANO Moszkvai Központ tanácsadója. oroszországi atomenergetikai ágazat megrendelései az elmúlt egy évben megduplázódtak, ami jelentős bizalomra utal, különösen az első
atomerőművet építő országok részéről. Az atomenergetika
az egyik olyan terület, amelyben Oroszország vezető szerepet foglal el a világban, és amely révén az ellátásbiztonság
erősíthető az egyes országokban.
Az Atomexpo-2012 fórumon részt vett Hamvas István,
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója és Pekárik
Géza műszaki igazgató is, akik tájékozódtak az atomenergetika területén megfigyelhető legutóbbi fejleményekről. A
rendezvény második napján Hamvas István megtekintette
a Roszenergoatom moszkvai krízisközpontját. A szervezet
munkatársai bemutatták a központ működését, tájékoztatást adtak a szükség esetén az atomerőműveknek nyújtható
információs és technikai segítségről. A tájékoztatón részt
vett Hossein Derakhshandeh, a Bushehri Atomerőmű vezérigazgatója is.

Hadnagy Lajos, Moszkva

MAGYAR KÜLDÖTTSÉG A POZSONYI ENEF-EN
Május 14–15-én tartották meg az Európai Nukleáris Energia Fórum (ENEF) hetedik plenáris ülését Pozsonyban.
Magyarországot Kovács Pál, klíma- és energiaügyekért
felelős államtitkár, Hamvas István, a Paksi Atomerőmű
vezérigazgatója, Nagy Sándor az MVM Zrt. vezérigazgató-helyettese és Lenkei István az Atomfórum elnöke képviselték.
Az alkalommal élve a Foratom az ülés előtt megrendezte az atomenergiaipar felsővezetőinek találkozóját,
melyen 39 iparvállalati vezető vett részt. Közös közleményt fogadtak el, amelyben összegzik az európai stressztesztek főbb következtetéseit. Ebben kijelentik, hogy a
stressztesztekben az atomenergiaipar fenntartások nélkül
és átfogóan vett részt, a WENRA, ENSREG és az Európai Bizottság által meghatározott specifikáció és módszertan
alapján. Megvizsgálták az atomerőművek ellenállóképességét a fukushimai baleset során tapasztalt hatásokkal
– földrengés, szökőár (árvíz), szélsőséges időjárási körülmények, áramellátás megszakadása, hűtés kimaradása,
balesetelhárítás szélsőséges körülmények közötti nehézségei – szemben.
Az ENSREG nyilvánosságra hozta a stressztesztek zárójelentését, s ezzel kapcsolatban az atomenergiaipar képviselői elégedettségüket fejezték ki, hogy az eredmények
szerint nem állnak fenn olyan tényezők, amelyek veszélyeztetnék az atomerőművek folyamatos és biztonságos
üzemeltetését. Ez igazolta az ipari szereplők meggyőződését, hogy az európai atomerőművek szilárdsága megfelelő, és működésük kielégíti a legszigorúbb biztonsági
követelményeket.
Magán az ENEF-en kb. 150-en vettek részt. A tanácskozás fő témái az európai atomerőművek biztonságának
újraértékelése és az Európai Bizottság 2050 Energia Útiterve voltak. Az ülést a cseh és szlovák miniszterelnökök határozott atomenergiapárti állásfoglalásai vezették be, melyekben kijelentették, hogy a stressz-teszteket lezártnak
tekintik, és az EU platformján is ezt az álláspontot fogják
képviselni. Ez az európai nukleáris ipar érdeke is, melynek
most kezdődő, új blokkok építésére irányuló programjával
az Egyesült Királyság lépett fel a leghatározottabban. Ezt
az irányvonalat támogatja az egész európai atomenergiaipar. Ezzel ellentétes véleményt fogalmazott meg az Európai Bizottság. A szervezet a hangsúlyt a stressz-tesztek
folytatására helyezné, mellyel a fukushimai baleset következményeit és az atomenergiaipar jövőjét folyamatosan
a média figyelmében tartaná. Az EC álláspontjára reflek-

Dr. Katona Tamás János
az MTA doktora
Dr. Katona Tamás János,
a Paksi Atomerőmű tudományos tanácsadója,
a Magyar Tudományos
Akadémia (MTA) doktora tudományos cím birtokosa lett az elmúlt évben
benyújtott
„Rendszerszintű döntések a Paksi
Atomerőmű hosszú távú
biztonságos üzemeltetése
érdekében” című értekezésének megvédése nyomán. A doktori
mű nyilvános vitáját 2012. június 20-án
az MTA székház II. emeleti nagytermében tartották.
Szakmai pályáját – a kezdetekben
végzett, reaktor termohidraulikai és zajdiagnosztikai kutatásokat követően – az
elmúlt huszonhét évben a Paksi Atomerőmű üzemeltetésének, fejlesztésének és
bővítésének stratégiai feladatai határozták
meg. Kidolgozta a Paksi Atomerőmű földrengés-biztonsági felülvizsgálatának és
megvalósításának koncepcióját. Az üzem-

idő hosszabbítás elvi lehetőségét elsőként vetette fel
1992-ben. Részvételével
készült az üzemidő hos�szabbítás megvalósíthatósági tanulmánya. Döntő
része volt a VVER-440/213
sajátosságaihoz illesztett
öregedéskezelés rendszerének
kidolgozásában.
Egyik
kezdeményezője
volt a Paksi Atomerőmű
blokkjai teljesítmény növelésének. Számos
oktatási, publikációs és tudományos közéleti tevékenysége mellett a Felsőoktatási
Tanulmányi Érdemérem (1974), a Jánossy
Díj (1981), az MTA Pécsi Akadémiai Bizottsága Tudományszervezési Díj (1999)
és a Zsolnay Díj a Dél-Dunántúl Tudományosságáért (2009) tulajdonosa.
Az új tudományos téziseket tartalmazó értekezés opponensei Gadó János, az
MTA doktora, Lenkei Péter, a műszaki
tudomány doktora és Trampus Péter, az
MTA doktora voltak.
Orbán Ottilia

tált az ENEF Transparency munkacsoportjában Malcolm
Grimston, a Chatham House nemzetközi agytröszt képviselője elgondolkodtató kijelentésével, miszerint az atomerőművek biztonságának túlhangsúlyozása és a téma
állandó napirenden tartása csak arra jó, hogy növelje a
lakosság aggodalmait.
A tanácskozáson egyértelműen nyilvánvalóvá vált,
hogy az Európai Bizottság a megújuló energiaforrások kötelező érvényű alkalmazását szorgalmazza az atomenergia
másodlagos szerepe mellett. Oettinger energiaügyi biztos
kijelentette, hogy az atomenergetikai projektek esetében
az állami garanciavállalást és az állami támogatást nem
tartja elfogadhatónak. Ez azzal a veszéllyel járhat, hogy az
EU több tagországa esetében az atomenergetikai programok lelassulnak, teret vesztenek melynek következtében
az iparág rövid időn belül ellehetetlenülhet. Ugyanakkor a
megújulók kötelező állami támogatása erősen piactorzító
hatású, amely indokolt lehet új technológiák piacképessé
érlelése esetén, de nem kívánatos eredménye lehet más
energiaforrások indokolatlan kiszorítása. Olyan energiatermelési technológiákra van szükség, melyek hozzájárulnak az energiabiztonsághoz, a globális klímaváltozás elleni harchoz, és versenyképes árakon biztosítják a lakosság
energiaellátását. (A francia hatóságok számításai alapján
a járulékos költségeket is beleszámítva – pl. atomerőmű
leszerelése – az egyes energiaforrásokból termelt villamos
áram költsége az alábbiak szerint alakul: nukleáris: 55 €/
MWh; szén: 67 €/MWh; gáz: 67 €/MWh; szél: 102 €/MWh;
napenergia: 160 €/MWh).
A tanácskozás végén összefoglalójában Peter Faross,
az EC Energiaügyi Főigazgatóság vezérigazgató-helyettese azt a véleményét hangoztatta, hogy az atomenergia
szerepet kaphat a jövőben az EU tagországok energia-mixében. Kijelentette, hogy az energiapiacot dekarbonizálni
kell, de aláhúzta, elsőként az energiapiac szerkezetét kell
átvizsgálni és szükség esetén meg kell reformálni. Hozzátette: előrehaladást kell elérni a IV. generációs atomerőművek képességeinek demonstrálásában a Horizon 2020
kutatás-fejlesztési program keretében, és még többet kell
tenni a lakosság atomenergetikai projektekbe való bevonása érdekében.
forrás: http://www.foratom.org/home/275/911-europeannuclear-industry-agrees-on-continuous-safety-improvement.html;
http://ec.europa.eu/energy/nuclear/forum/meetings/
2012_may_en.htm

Szerbin Pável

Vendégeink
A Belga Királyság nagykövete, Johan Indekeu és delegációja, Christophe Lechat első titkár, Ránky Edit attasé a Vallon és Brüsszel Régió Kereskedelmi Irodától, dr. Nagy Béla a
Flamand Régió Kereskedelmi Iroda vezetője és Hartmann János érkezett látogatásra az
Atomerőműbe 2012. június 26-án. A vendégek a vezérigazgatói tájékoztatót követően
üzemlátogatáson vettek részt, mely során a 4. blokki látogató útvonalon ismerkedtek az
Atomerőmű üzemi területével.
BÁ

fotó: Bodajki Ákos

Atomexpo-2012
Moszkvában
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Nemzetközi ajánlásokról
és eredményekről

fotó: Beregnyei Miklós

Sorozatunk az 1. blokk fizikai indítását és az országos hálózatra kapcsolását megelőző munkák néhány
pillanatát idézi fel, ezzel tisztelegve elődeink teljesítménye előtt.
A dolgozók biztonsága címmel jelent meg a Népújságban (1982. 237. sz. 7. p.) a sugárvédelmi osztály
tevékenységét ismertető cikk, amelyben Rósa Géza
osztályvezető mutatja be az osztályon folyó munkákat. Az október elején megjelent tudósításból kiderül:
a Népújság munkatársainak kiadott engedély már
nem érvényes, lezárták az 1. blokkot az idegenek előtt,
csak egyedi engedéllyel lehetett a blokkra bejutni. (A
lejárt engedélyt, amelyet 1969-ben Szabó Benjamin, a
NIM Atomerőmű Beruházás főosztályvezetője írt alá,
Gottvald Károly fotóriporter az Atomenergetikai Múzeumnak ajándékozta.)
Beri

Műtárgy lett
az üzemi gépből
Tavasszal, a 3. blokki főjavítás során kivették a
rendszerből a 420 kV-os, 31AT jelű főtranszformátort, helyére egy korszerűbb került. Az OVIT szakemberei szétszerelték a főtranszformátort, majd a múzeum előtti szabadtéri kiállító helyre szállították. A tervek szerint szeptemberre „eredeti” állapotában gyönyörködhetnek a látogatók.
Beri

fotó: Hadnagy

Sikeres három évtized

fordít a biztonsági mutatók alkalmazására. A 11 WANO mutató lehetőséget nyújt
az üzemeltetés rendszeres értékelésére,
monitorozására, a biztonsági szint növelésének igazolására, a többi atomerőművel való összehasonlításra, a javító
intézkedésekre szánt források hatékony
felhasználásának meghatározására.
Hadnagy Lajos és Jevgenyij Mikrukov
(WANO MC) tájékoztatást adott a témában a Moszkvai Központban elért 2011.
évi eredményekről és az ez évi teendőkről. Art Szczepaniec (WANO Atlantai
Központ) a WANO mutatókhoz szükséges adatszolgáltatásra vonatkozó legfontosabb követelményeket és hasznos
tudnivalókat foglalta össze. Kiemelte a
szolgáltatott adatok minőségének, ellenőrzésének fontosságát, amit gyakorlati
példával is kiegészített. Elhangzott, hogy
2012-től kezdve a kézi üzemzavari védelmi működéseket is gyűjti a WANO.
Roland Schöllhorn (WANO Párizsi Központ) bemutatta a WANO mutatók felhasználásának leggyakoribb módszereit,
amelyet a gyakorlatban is demonstrált.
Kenichi Amada (WANO Londoni Iroda)
és Jiri Mandula (Nemzetközi Atomenergia Ügynökség) a WANO PI és a NAÜ
PRIS rendszerének összehasonlítására
irányuló munkát foglalta össze.
A WANO mutatók idei szemináriumán 11 ország képviseletében 29 szakember vett részt, köztük Hadnagy Jelena,
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. üzemviteli biztonsági osztályának önálló mérnöke.
Hadnagy Lajos, Moszkva

2012. június 6–7-én a WANO (Atomerőmű-üzemeltetők Nemzetközi Szövetsége) Moszkvai Központja (MC)
szemináriumot tartott a SOER ajánlások végrehajtásának, ellenőrzésének
tapasztalatairól a VNIIAESz nukleáris háttérintézet épületében.
A SOER (jelentős üzemeltetési tapasztalat) jelentések egy-egy, biztonsági szempontból kiemelt témával kapcsolatos tapasztalatokat foglalják össze
konkrét események tanulságai alapján.
A SOER ajánlások olyan hasznos megoldásokat tartalmaznak, amelyek révén elkerülhetők a hasonló események. SOER
téma többek között a biztonsági energiaellátás megbízhatósága, a reaktivitás-szabályozás, a blokkleállás alatti biztonság, a
rendkívüli időjárási körülmények, akárcsak a fukushimai baleset kapcsán hozott
intézkedések.
Mint Szergej Kezintől (WANO MC)
elhangzott, a WANO MC mind több
hangsúlyt fektet a SOER ajánlások teljesítésének ellenőrzésére a biztonság növelése érdekében. Ehhez az erőművek
aktív közreműködését kéri. A szemináriumon 11 országból 36 szakember vett
részt és osztotta meg tapasztalatait. Az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-t Varju Attila üzemviteli biztonsági osztályvezető
képviselte.
2012. június 19–20-án a WANO
Moszkvai Központja az üzemeltetési
mutatókkal (PI) kapcsolatos szemináriumot tartott a VNIIAESZ székházában. A WANO egyre nagyobb figyelmet

Az Atomerőmű Tűzoltóság sikerei

2012 első félévében számtalan
megmérettetésen vettek részt az
Atomerőmű Tűzoltóság csapatai,
legtöbbször dobogós helyezéssel tértek
haza.
Szabó Tamás tűzoltó részt vett az összes
versenyen, több egyéni kategóriában is dobogós eredménnyel zárt. Nagy örömmel számolt be és foglalta össze az elmúlt időszak
versenyeit, eredményeit:
2012. június 1-jén Budapesten került
megrendezésre nyolcadik alkalommal a Legerősebb Tűzoltók Nemzetközi Versenye. Ezt
a versenyt a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság közösen rendezte meg,
melynek célja a speciális tűzoltói beavatkozások során fellépő fizikai igénybevétel
versenyszerű keretek közötti felmérése és
annak bemutatása a civil társadalom számára. A jelentkezőknek négy versenyszámban
kellett megmutatni tudásukat. Az elsőben
nyolcvan méter tömlőt kellett tizenhat kilós légzőkészülékkel időre kihúzni a földön,
majd szintén időre kellett összetekerni a B
tömlőt. A második versenyszámban kalapácsdobozban egy tízkilós kalapáccsal kellett meghatározott időn belül minél több

ütést mérni a doboz aljára és tetejére. Ezután
egy hetvenöt kilós babával futottak száz métert időre, majd egy két és fél méteres
palánkon kellett átjutni. A harmadik
versenyszámban tíz méter magas toronyra kellett különböző szakfelszereléseket feljuttatni légzőkészülékben; majd
az utolsó versenyszám lépcsőfutás volt
kilenc emeletnyi magasságba légzőkészülékben.
Az Atomerőmű Tűzoltóság első alkalommal képviseltette magát ezen a
versenyen Dénes Attila, Szabó Tamás
és Viniczai Ferenc személyében. Létesítményi kategóriában 2. helyezést értek el, míg
egyéni kategóriában a dobogó harmadik fokára állhatott Szabó Tamás.
Június 8–9-én a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Tolna Megyei
Tűzoltószövetség közösen rendezte meg a
2012. évi Megyei Hivatásos – Önkéntes – Létesítményi – Ifjúsági és Diák Tűzoltóversenyeket Bátaszéken. A kétnapos verseny első
napján négyszer 100 méteres váltóban mérték össze erejüket a csapatok, ahol tűzoltóink

első helyezést értek el. Az egyéni versenyben
szintén az Atomerőmű Tűzoltóság tagja, Sza-

bó Tamás állhatott a dobogó legfelső fokára.
Ezzel teljes volt az erőműves siker, a Tolna
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság serlegét a Paksi Atomerőmű csapata hozhatta el.
A csapat tagjai: Apró András, Cseh János, Dénes Attila, Gyöngyösi Tamás, Hingl
János, Horváth József, Nagy Norbert, Papp
Szilárd, Rodenbücher Ferenc, Szabó Tamás és Szénási Attila voltak.
Április 27-én Komáromban tartották
meg a Létesítményi Tűzoltóságok Kispályás
Labdarúgó Tornáját a „komáromi napok”

rendezvénysorozat keretein belül. 12
csapat indult a megmérettetésen, ahol
harmadik helyezést érte el az Atomerőmű csapata.
Május 10–12-én a cseh Futsal Nemzetközi Teremlabdarúgó Tornát Vodinin nevű városban rendezték meg, ahol rendőr- és tűzoltócsapatok is összemérhették tudásukat.
Cseh, román, magyar és szlovák csapatok
kaptak meghívást a tornára, ahol a 9 csapat
közül első helyezést értek el tűzoltóink.
Végül, de nem utolsó sorban Schreiner
István tűzoltási és műszaki mentési vezető
örömmel számolt be arról, hogy az idei évben gyakorlaton vehettek részt Ausztriában
az ún. tűzszimulációs Brand Házban, mely
EU-s projekt keretén belül lett felépítve. A
Brand Ház, mint kiképző centrum olyan
gyakorlási lehetőséget biztosít, amely a mai
korszerű építkezési módszereknek megfelelő helyzeteket tud szemléltetni. A tűzoltók
életszerű körülményekkel és hőmérséklettel találkoznak. A teljes épületet számítógép vezérli , így minden adat rögzíthető és
kiértékelhető. Az Atomerőmű Tűzoltóság ezt
a jutalmat az Országos Katasztrófavédelmi
Igazgatóságtól kapta a tavalyi szakmai verseny első helyezéséért.
Laszlóczki Ivetta
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Nukleáris Újságíró Akadémia Bécsben

mert a radioaktív kibocsátásról nagyon
pontos, globális képet adott. Munkatársai
bemutatták, hogyan történik a terepkutatás a nukleáris robbantások bizonyítékai
után, s milyen gyakorlatokat végeznek ennek hatékony végrehajtására. Ezt követően
az újságírók látogatást tettek a műveleti
központban, ahová a négyszáz állomásról
az adatok beérkeznek, és folyamatosan figyelik a föld szeizmikus tevékenységét és a
légkörbe került nukleáris szennyezőanyagok mennyiségét.
A NAÜ tevékenységéről és a nukleáris
hulladékkezelésről Friedrich Vilmos tartott tájékoztatót, és adott átfogó képet a
szervezetről, amely közvetlenül az ENSZ

közgyűlés alá tartozik. A NAÜ 1957-ben
jött létre az atomenergia békés célú alkalmazásának támogatására, a nukleáris
biztonság erősítésére.
Az
Atomsorompó
Egyezményt, amely
az ügynökség működésének alapját képezi, 197 ország írta alá,
az azt kiegészítő egyezményt, ami lehetővé
teszi, hogy a NAÜ előre be nem jelentett
felülvizsgálatokat végezzen, 116 ország ratifikálta. Friedrich Vilmos két NAÜ-projektről is beszámolt, az egyik az INPRO,
azaz az innovatív reaktorok tervezésének
elősegítése, a másik a FUEL Bank, azaz egy
üzemanyagbank létrehozása.
Lux Iván a nukleáris biztonság növeléséről és a nukleáris hatóságok jobb szabályozásáról tartott előadást.
A Nukleáris Újságíró Akadémia által
szervezett bécsi látogatás elérte célját, hisz
a műszaki szakújságírók még jobban elmélyíthették ez irányú ismereteiket.

Wollner Pál

SÉTA az Atomerőműben

A SÉTA tábor az Atomerőmű látogatóközpontjában

fotók: Mártonfai Dénes TEOL

Atomenergetikai Múzeumot is. Sajtótájékoztató keretében találkoztak az erőmű fiatal szakembereivel, Németh Enikővel, Takács
Zoltánnal, Árki Istvánnal és Gazdag Viktorral. 

LA

fotó: Mártonfai Dénes TEOL

Ismét SÉTA táboros fiatalok látogattak a Paksi Atomerőműbe.
A SÉTA, azaz a Sajtó és tanulás elnevezésű tábor 30 diákja kilenc
megyéből érkezett.
A fiatalok az Atomerőműben üzemlátogatáson vettek részt, és
megtekintették Tájékoztató és Látogatóközpontot, valamint az

Immár negyedik alkalommal részesült
a WIN (Nők a Nukleáris Energetikában) által kezdeményezett különdíjban az országos Szilárd Leó fizikaversenyen legjobban szerepelt lány.

fotó: Szucsán Marina

fotó: Wollner Pál

A Nemzetközi Atomener g i a-ü g y nök s é g
bécsi
központjában
tettek látogatást a
Nukleáris
Újságíró
Akadémia hallgatói,
köztük az Atomerőmű
újság munkatársai június 13- án.
Tóth Tibor nagykövet,
a szervezet titkára tartott előadást az Átfogó
Atomcsend Szerződésről, annak globális
ellenőrző rendszeréről és arról, hogyan segíti a rendszer a katasztrófák mérséklését.
Eddig 183 ország csatlakozott a munkáját
1997-ben megkezdő szervezethez, de még
nem írta alá s nem erősítette meg minden
ország az egyezményt, amelynek célja,
hogy az atomfegyver-kísérleteket megakadályozza. Balcó Béla bemutatta, hogy
a szervezet egy közel négyszáz egységet
számláló globális ellenőrzőrendszert működtet a világon annak érdekében, hogy
a fegyverkísérletekről tudomást szerezzenek. A rendszer alkalmas szökőár-előrejelzésre is, de ugyancsak nagy hasznát vették
a fukushimai atomerőművek sérülésekor,

WIN különdíj

A 2012. évi verseny legjobb eredményét elérő lány Sisák Mária Anna, a
keszthelyi Vajda János Gimnázium
diákja lett. Panna 10. helyezést ért el a
20 versenyzőből.
Panna csütörtökön érkezett Paksra,
és pénteken reggel jött velem az erőműbe. A program közel azonos volt a
tavalyival: TLK, reaktorfizikai osztály,
nukleáris üzemanyag osztály, szimulátor.
Újdonságként
elmentünk
a
KKÁT-ba, ahol Eigner Tibor NFÜ
üzemvezető kalauzolt bennünket. A
másik újítás az volt, hogy biciklikkel
jártunk az erőmű területén, így mobilisabbakká váltunk s többet tudtunk
látni. Az erőmű létesítménye, mérete,
ésszerű elrendezése lenyűgözte Pannát, a KKÁT-ben is nagy szemekkel
nézett körül, érdekesnek találta, hogy
be kellett öltözni és dozimétert viselni,
de az idén is a szimulátor vitte a prímet. A virtuális blokk irányítása nagyon tetszett Pannának.
Panna jól érezte magát, sokat tanult
az Atomerőműről, rengeteg pozitív élménnyel ment haza, és egy életre megtanulta, hogy a fő fogalom, ami a Paksi
Atomerőművet jellemzi: a „biztonság”.

Szucsán Marina

Gazdag Viktor, Németh Enikő, Árki István, Takács Zoltán

Nukleáris jövőnk a gyorsreaktoroké?
Számos elemzés jelent meg azzal kapcsolatban, hogy miként alakul az energetika jövője az elkövetkező évtizedekben. Az amerikai Energy Information Administration tavalyi évkönyvének becslései szerint a 2008–2035 közötti
időszakban 53%-os globális energiaigény-növekedéssel
kell számolni, méghozzá úgy, hogy a növekedés 78%‑áért
a fosszilis hordozók lesznek majd felelősek, főként a szén
és az olaj.
Több helyen – mint például az USA-ban is – főként a hazai termelésre érdemes fókuszálni, és bár a megújulók hasznos részei
lehetnek az energiamixnek, nagy mennyiségben és „tisztán”
csak a nukleáris opció képes előállítani villamos áramot.
A jelenleg szolgálatban álló atomerőművek nagy része olyan technológiára épül, hogy meg kell oldani a kiégett
üzemanyagok tárolását, és biztosítani kell azt is, nehogy proliferálódjanak (azaz rossz kézbe kerüljenek) a kényes, aktív
anyagok.
A megoldás talán a gyorsreaktorokban rejlik. A gyorsreaktor valójában egy gyorsneutron-reaktor, ahol a „gyors”
szó a reaktor neutronjainak energiájára utal vissza. A gyorsreaktorok nagy kinetikus energiával rendelkező neutronokat használnak – 1 millió elektronvoltról beszélünk itt. A

hagyományos termikus reaktorok 0,025
Hogy miért lenne mégis okos léelektronvoltos „lassú” neutronokkal dolpés a gyorsreaktorok felé fordulni, azt
goznak.
a Los Alamos-i LANSCE Divízió egyik
A Los Alamos-i kutatóintézet néhány
munkatársa foglalja össze: „Ha nyitott
hónappal ezelőtti adatai szerint gyorsüzemanyagciklust használunk, akkor az
reaktorok csak Oroszországban, Indiában,
uránban levő energia kb. 99%-át nem
Kínában és Japánban üzemeltek (a japán
hasznosítjuk. Van értelme a nukleáris
reaktorok jövőbeli sorsa most kérdéses
energetikát egy olyan rendszer használehet a fukushimai események miatt).
latára kárhoztatni, ahol nem használjuk
Az Egyesült Államok, Nagy Britannia,
ki maximálisan az energiaforrást, ahol
Németország és Franciaország mind üzenem nyerjük ki a rendszerben rejlő ös�meltetett korábban gyorsreaktort, de valaszes energiát?”
mennyit bezárták.
Gyorsreaktorokkal más lenne a
Valójában azért nem terjedtek el an�helyzet: a végső zárt üzemanyagciklus
nyira, mint azt a ’70-es években jósolták,
például csak gyorsreaktorokat alkalA NAÜ ezen fotóján egy épülő
mert az urán nagy mennyiségben továbbmazna. Egy ilyen szcenárióban az
indiai gyorsreaktor látható
ra is rendelkezésre áll, illetve mert a gyorsreaktorokat nehéz üzemanyag szinte teljes egészében elfogyasztásra kerülne, és
üzemeltetni és drága megépíteni. Az üzemeltetési problémák főként csak a hasadási termékek maradnának meg. A probléközött a megbízhatóságot ugyanúgy említhetjük, mint a biz- ma: a gyorsreaktorok ilyen nagy méretekben történő keresketonságot: a mostanra már bezárt gyorsreaktorok közül jó pár delmi felhasználása még a távoli jövő zenéje.
többet állt karbantartás alatt, mint amennyit üzemelt, és aztán
(Forrás: National Security Science)
Simon Zoltán
véglegesen be is zárták őket a balesetek miatt.
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Szűrővizsgálatok az egészségnapokon
A hagyományoknak megfelelően június elején,
immár nyolcadik alkalommal rendezték meg
a részvénytársaság Egészségközpontjában a
tavaszi egészségnapokat. A program szervezésének célja a munkavállalók és családtagjaik, valamint a cég nyugdíjasainak mozgósítása egészségük védelmére, életminőségük
javítására, valamint a figyelem felhívása a
szűrővizsgálatok fontosságára, a betegségek
megelőzésének és gyógyításának alternatív
megoldásaira. A Paksi Atomerőműben zajló
orvosi vizsgálatok a dolgozók egészségének
megőrzését, a betegségek kialakulásának
megelőzését segítik elő. Az Atomerőműben
egészséges, munkára képes állapotban lévő
munkatársak dolgozhatnak. Nemcsak az
erőműves dolgozók, de a környező lakosság
számára is megnyugtató, hogy a statisztikai
adatok szerint az Atomerőmű térségében a daganatos megbetegedések száma jóval alacsonyabb az országos átlagnál.
A társasági portálon meghirdetett programok
középpontjában a Nukleo-Med Kft. orvosai és
asszisztensei, valamint a munka- és személyügyi osztály személyzetfejlesztési csoportjának
munkatársai közreműködésével lebonyolított
egészségügyi szűrővizsgálatok álltak. E mellett
a rendezvény szervezői fókuszáltak az egészséges életmód, az egészséges táplálkozás és a
mozgásos életmóddal kapcsolatos területekre
is. Az egészségnapok iránti nagyfokú érdeklődés
igazolta, hogy a programok elérik céljukat, és a
munkavállalók egyre inkább szem előtt tartják
a betegségmegelőzés és az egészségtudatos
életmód kialakításának fontosságát. Ez annyira
így van, hogy az idei évben a szűrővizsgálatok
száma – a korábban igénybevett vizsgálatok szá-

mához viszonyítva – megháromszorozódott. Ez
a számottevő emelkedés valószínűleg annak is
köszönhető, hogy a részvénytársaság a szűrővizsgálatok igénybevételéhez jelentős támogatást
nyújtott. Erről Bognár Péter humán igazgató a
következőket mondta:
–– A részvénytársaság vezetése évek óta jelentős erőfeszítéseket tesz a munkavállalók
egészségmegőrzése, egészségfejlesztése területén. Teszi ezt azért, mert felismerte, hogy a dolgozók egészsége nagymértékben javítja a munkahelyi hangulatot, a munkakedvet, hozzájárul a
munkabírás növeléséhez. Az sem mindegy, hogy
dolgozóink mennyi időt töltenek távol a munkahelyüktől betegség, táppénzes állomány miatt.
Mindezt mérlegelve a munkáltató minden évben
jelentős mértékű hozzájárulást nyújt az egészségügyi szolgáltatások, szűrőprogramok igénybevételéhez. Az idei évben olyan megállapodás
született, amely lehetővé tette, hogy a szűrővizsgálatok költségének 85%-át a részvénytársaság
viselje.
–– Ez a kedvezmény a cég nyugdíjasai számára is biztosított volt?
–– A munkáltató számára fontosak azok az
emberek, akik korábban itt dolgoztak munkavállalóként, ezért nyugdíjasaink egészség védelmét, egészség megőrzését közös ügyünknek
tekintjük. Fontos, hogy azok a kollégák, akik ma
már nyugdíjasok, mindig is idetartozónak érezzék magukat, és a jövőben is érezzék, hogy részesei ennek a nagy műnek. Bízom benne, hogy
ehhez az érzéshez ilyen módon is hozzá tudunk
járulni. Ahogyan azt az Atomerőmű újság májusi számában is elmondtam – a nyugdíjasok képviselőinek is köszönhetően – a jövőben több, a
nyugdíjasokat támogató intézkedés is várható.

Lengyel iskoladelegáció
látogatása az ESZI-ben

Többnapos látogatásra Paksra érkezett a Krakkói Nr.1. Közlekedési Technikum, az ESZI testvériskolájának 17
fős küldöttsége. A 2012. június 7-ével
kezdődő látogatás célja a hat éve működő együttműködés továbbfejlesztése, illetve a szándék deklarálása.
Az együttműködés – mely a két ország
közötti szoros barátság tudatára épül
– meghatározza a két iskola szakmai
oktatásában a továbblépés, a fejlesztés
irányát, módját, a közös oktatási profil
kialakítását. Megegyezés szerint folytatódik a lengyel diákok magyarországi,
illetve az ESZI-s diákok krakkói szakmai
gyakorlata, a tapasztalatcserék, az EU-s
Leonardo da Vinci programban való

közös munka. Az oktatási színvonal kiegyenlítése céljából a lemaradók segítése
érdekében is közös program született.
A megállapodás szerint közös kirándulások, sportprogramok szervezéséről, valamint a diákok számára nagyon
előnyös diákcsere-vakációs programról
döntöttek.
Az ESZI-ben történő hivatalos program után Bátaapátiba látogatás következett, majd szekszárdi városnézés. A
vendégek ellátogattak az Atomerőműbe,
és Paks várossal is megismerkedtek. A
delegáció programja budapesti kirándulással zárult.
ESZI

Ezt azért gondoljuk fontosnak, meg egyrészt
valóban érezzék, hogy hova tartoznak, másrészt
kötelességünknek is tartjuk, hogy a részvénytársaság a lehetőségekhez mérten támogassa a
nyugdíjba vonult kollégákat. Örvendetes, hogy
az idei egészségnapi szűrővizsgálaton résztvevő
nyugdíjasok száma több mint háromszorosára
emelkedett, remélem minél többen élnek ezzel
a lehetőséggel a következő egészségnapokon is.
–– Az egészségfejlesztés területén várható-e
valamilyen munkavállalókat érintő változás?
–– Az egészségnapok statisztikai adatai azt
mutatják, hogy a munkavállalók és családtagjaik
körében évek óta a legnépszerűbb szűrővizsgálat
a tumormarker. A foglalkozás-egészségügyi központtal előkészítés alatt áll az a megállapodás,
mely szerint a jövőben a 35 év feletti munkavállalóknál az időszakos orvosi vizsgálat keretében sor
kerül ennek a vizsgálatnak az elvégzésére (korábban csak a 45 év felettiek esetében volt ez így).
Végezetül ez úton mondok köszönetet minden munkatársamnak és a Nukleo-Med Kft. dolgozóinak az egészségnapok sikeres lebonyolításáért.
Az egészségnapokon a szűrővizsgálatok
mellett testzsír-, vérnyomás- és vércukormérés,

hallás- és látásvizsgálat is szerepelt a lehetőségek között, amit a rendezvényre érkezők igénybe vehettek. Nagy érdeklődés mellett zajlott
a vércseppanalízis és teljes körű testelemzés,
az allergiaszűrés és a dietetikai tanácsadás. A
rendezvényen szakmai kiállítók is részt vettek,
gyógytermékekkel, funkcionális élelmiszerekkel,
az egészséges életmódhoz kapcsolható termékekkel, szolgáltatásokkal.

Lászlóné Németh Ilona

Új tag
a szakképzési tanácsban
Az EVDSZ jelöltje, Bocsor István a
Padosz (Paksi Atomerőmű Dolgozóinak Szakszervezete) elnökhelyettese
lett a megújított Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács tagja
Az új szakképzési törvény, a mely 2012.
január elsejétől lépett hatályba, megújította a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) feladatára,
működésére és a létszámára vonatkozó
törvényi előírásokat. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács közvetlenül a szakképzésért felelős miniszter alá rendelt, annak munkáját segíti.
Szakmai döntés-előkészítő, véleményező és javaslattevő országos testületként
működik. Véleményt nyilvánít a szakképzési és felnőttképzési rendszer fejlesztését érintő stratégiai kérdésekről,
a szakképzés és felnőttképzési támogatási rendszer elveiről, a szakképzést
és felnőttképzést érintő jogszabályok
tervezetéről. Javaslatot tesz a képzési
alaprész decentralizált keretének megyék közötti felosztására, a központi
keretből nyújtandó támogatásokra, az
iskolarendszeren kívüli szakképzésben résztvevő felnőttek elhelyezkedési
lehetőségeit elősegítő intézkedésekre,
a szakmai követelmények kifejlesztésére, valamint az OKJ módosítással
kapcsolatos a részére meghatározott
feladatokkal kapcsolatosan. Értékeli az
iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli szakképzés eredményességét, ajánlást tesz a pályakezdő szakemberek elhelyezkedési lehetőségeinek
tapasztalatait illetően, különös tekintettel az állástalan fiatalok helyzetére.
Az NSZFT létszáma a korábbi 39 főről
19 főre csökkent. A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács (NGTT) munkavállalói szövetségének képviseletét
az új szakképzési törvény szerint egy

fő láthatja el. A LIGA Szakszervezetnek
mint az NGTT tagjának nyílt lehetősége
van arra, hogy a nemzeti gazdasági miniszter felé javaslattal éljen munkavállalói szövetség képviselőjére vonatkozóan.
A LIGA Szakszervezet az EVDSZ-szel
egyeztetve végül Bocsor Istvánt, a Padosz elnökhelyettesét – aki hosszú időn
keresztül látja már el a LIGA regionális
képviseletét a Dél-dunántúli Regionális
Képzési és Fejlesztési Bizottságban – javasolta az NSZFT tagságra. Az NGM
miniszter a jelölést elfogadta, és 2012.
június 1-jei hatállyal, hároméves időtartamra felkérte Bocsor Istvánt a tanács
munkájában történő részvételre.
A jelölés és felkérés nemcsak a jelöltnek, de az EVDSZ-nek is komoly
elismerést jelent, az méltóképpen reprezentálja a Szövetségünk LIGA Konföderáción belüli súlyát, elfogadottságát.
Padosz

Közhasznúsági
jelentés
Az alapítvány neve:

Sporttal a Jövőért Alapítvány.
Székhelye: Paks, Domb u 46.
Célja: az ifjúsági és diáksport támogatása, fellendítése, szervezése, alapvetően
a kajak-kenu sportágban, az iskolai tömegsport támogatása a kajak-kenu és a
kosárlabda ágazatban.
A 2011. évi gazdálkodás adatai: Közhasznú tevékenység bevétele 1249000 Ft.
Összes ráfordítás: 1505000 Ft.
A kuratórium nevében : Lacza János, a kuratórium elnöke
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Térségi kitekintő

A Paksi Városi
Vegyeskar

V. Országos
Sillerfesztivál

jubileumi koncertje

Ötödik alkalommal rendezte meg Paks Város Önkormányzata és a Paksi Sárgödör téri
Présháztulajdonosok Egyesülete az Országos Sillerfesztivált június 1–2-án.

fotó: Wollner Pál

Pakson,
június 22-én a
Csengey Dénes Kulturális
Központba n
rendezték meg
a Paksi Városi
Vegyeskar jubileumi koncertjét. 35 éve kezdte meg
működését a kórus.
A Paksi Városi Vegyeskar 1977-ben alakult, és 1996 óta egyesületi formában
működik. A Nemzetközi Ezüst Diplomás,
Fesztiválkórus minősítéssel rendelkező,
Pro Urbe Paks címmel kitüntetett énekkart 2007-től Cseke Gábor karnagy vezényli, egyesületük elnöki tisztségét Nikl
Márta tölti be.
Az eltelt 35 év alatt több mint kétszáz
rendezvényen léptek fel. A repertoárukon
átlagosan húsz dal szerepel, melyek fele
egyházi, másik fele pedig világi zene. Megtalálhatóak előadásaikban magyar, valamint külföldi zeneszerzők alkotásai, a régi
zenétől napjainkig.
Fennállásuk óta szerepeltek hazai versenyeken, fesztiválokon és bemutatókon.
Szinte hagyományként szervezik meg
városunkban, minden évben az adventi
koncertjüket. Felléptek Németországban,
Szlovákiában, Spanyolországban, Lengyelországban, Olaszországban és Litvániában
is, valamint aktív szereplői a testvérvárosi
programoknak.
Tell Edit alpolgármester köszöntője
után az est első felében a kórus a könnyedebb hangvételű darabjaiból válogatott és
énekelt. Az előadás második részében a tagok önálló műsorral színesítették a programot, és eddig kevésbé ismert oldalukról
mutatkoztak be.
Orbán Ottilia

A kétnapos rendezvény első napján a siller borok versenyét és a Siller Konferenciát
bonyolították le. A konferencián előadások
hangoztak el a szőlőtermesztésről, a borkóstolásról és a sillerborokról. A borversenyre 184
minta érkezett. A magyar borvidékek mellett
képviseltették magukat a vajdasági, erdélyi,
felvidéki és németországi bortermelők is. Az
51 településről érkezett borbírálók 20 arany,
66 ezüst és 56 bronz minősítést ítéltek oda.
A legjobban a bölcskei borászok szerepeltek.
Az első dr. Tóth Mihály bora lett, míg a második, harmadik, negyedik helyet Tomolik János
pincészete érdemelte ki. A paksi minták közül Takács József és a Fabro Pince bora nyert
aranyminősítést.
A fesztivál második napja a szórakozásé
volt. A sillerhez illő ételek főzőversenyén a
legfinomabbnak Adorján Mihály főztje bizonyult. A hangulatról a Dunakömlődi Félnótások, a paksi Szarkaláb Népzenei Együttes, a
Vetővirág Népzenei Együttes, Árki Zsuzsanna
valamint a Madocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület gondoskodott. A program a
Pál Utcai Fiúk koncertjével zárult.
	
Wollner Pál

Az V. Hagyományőrző napot rendezik Pakson 2012.
augusztus 10–11-én, az ASE
sporttelepén. A rendezvény
fő támogatója az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt.

fotó: Simon Zoltán

Június elején
veteránautósok látogatták
meg az Atomerőművet

Sportolói elismerés
Boros Gergelyt választották a 2011-es év legjobb kajak-kenu sportolójának. Gergely így kommentálta a kitüntetést:
– Nagyon boldog voltam, amikor értesültem róla, hogy engem választottak 2011-ben Tolna megye legjobb sportolójának kajak-kenu sportágban. Nagy megtiszteltetés volt számomra, ráadásul úgy, hogy
most részesültem először ilyen díjazásban. Sajnos
az átadáson nem tudtam részt venni, mert éppen
alapozó edzőtáborban voltam, ahol megkezdtük az
idei évi felkészülést. Ezúton is szeretném megköszönni
az Atomerőmű SE-nek, hogy pályafutásom kezdete óta,
évről-évre stabil hátteret biztosít a felkészülésemhez, és
azon eredmények eléréséhez, melyek lehetővé teszik, hogy
ilyen kitüntetést kiérdemeljek. 
Gáti Norbert

Paks és térsége

hulladékgazdálkodási rendszeréről
Hazánkban a környezet védelme, a hulladékok kezelése a rendszerváltozást követően egyre nagyobb figyelmet kapott. A
környezet védelméről szóló első törvény
1995-ben született meg. Az EU egyik elsődleges célja a hulladék mennyiségének és
veszélyességének csökkentése és a képződő
hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása. A kiépülő új hulladékkezelő rendszerekben biztosítani kell a házi és közösségi
komposztálás lehetőségeit, ösztönözni kell
a zöldhulladékok helyben történő visszaforgatását, valamint az újrahasználati központok létrehozását.
A Paks melletti települések – Bölcske, Madocsa, Gerjen, Nagydorog, Pusztahencse és
Györköny – részvételével jött létre a Paks
és Környéke Hulladékgazdálkodási Társulás annak érdekében, hogy a térség hul-

ladékgazdálkodási rendszerét megújítsa.
2011-ben megszületett a döntés a támogatásról és elkezdődhettek a beruházások. így
2013-ra egy minden szempontból korszerű
hulladékkezelő központ lesz a térségben.
A lakosok tájékoztatása kiemelt fontosságú. A szemléletformálás helyi „háttérországát” az Ügyfélszolgálati Iroda (Poligon
Irodaház, 7030 Paks, Deák Ferenc utca 3.
(Fsz. 2.), zöldszám: 06 80 205290, e-mail:
hulladek.iroda@paks.hu) biztosítja, ahol
segítséget nyújthatnak hulladékgazdálkodási, szelektálási szakmai kérdésekben.
További információk a www.pthr.hu honlapon elérhetőek.
(Forrás: Az Ecorys Magyarország Kft. által
kiadott, Paks és térsége hulladékgazdálkodási
rendszer c. lakossági tájékoztató.)

GYNYP

Kajak-kenu Maraton Magyar Bajnokság
A nyárelőn, május 25. és 27. között rendezték meg Győrben a kajak-kenu sport egyik legjelentősebb hazai viadalát, a Maraton Magyar Bajnokságot. A verseny specialitását – miként ez
a megnevezéséből is következik – a maratoni táv jelenti, amely korcsoporttól és hajótípustól
függően 5 km-től 40 km-ig terjedhet (szemben a síkvízi versenyekre jellemző rövidebb, 200,
500 és 1000 méteres távokkal). A maraton egyébként is embert próbáló távjait még párszáz
méteres futószakaszok is tagolják és teszik még nehezebbé a teljesítést.
A futamok tétje elsősorban természetesen a magyar bajnoki cím elnyerése volt. Ezen túlmenően azonban a maratoni világbajnokságon történő indulásukat is megalapozhatták itt
a versenyzők, minthogy a győri regatta egyben válogató szerepet is betöltött (a Rómában
megrendezésre kerülő világbajnokság magyar résztvevőinek névsora majd a szeptember eleji
válogatóverseny nyomán válik véglegessé). A hosszú távú bajnoki küzdelmek egyszersmind
visszajelzést is adtak a versenyzőknek és edzőiknek a téli és a tavaszi felkészülés sikerességét
illetően, ami bizonyos mértékig iránymutatóul szolgálhat a nyári rövidtávú versenyek tekintetében.
A Maraton Magyar Bajnokságon az Atomerőmű Sportegyesület kajakosai és kenusai is rajthoz álltak. A tavalyi Európa-bajnok női kajakpárosunk szereplésének köszönhetően paksi bajnokokat is avattak Győrben. Emellett további dobogós, illetve pontszerző helyezéseket is sikerült elhoznia a csapatnak. A dobogós és pontszerző eredmények az alábbiak szerint alakultak:
Kajak-páros női felnőtt 26 km:
Kenu-egyes férfi serdülő V. korcsoport, 15 km:
Kenu-egyes férfi ifjúsági 17 km:
Minikajak-egyes férfi gyermek I. korcsoport, 5 km:
Minikajak-egyes férfi kölyök III. korcsoport, 10 km:
Kajak-egyes női felnőtt 26 km:
Kenu-kettes férfi serdülő VI. korcsoport, 15 km:

1. Fenyvesi Réka, Kiszli Vanda
2. Koleszár Zoltán
4. Péri Dávid
5. Vajda Bence
5. Bencze Barna Attila
5. Kiszli Vanda
5. Fritz Marcell-Huszák Donát

A versenyzők edzői: Bedecs Ferenc, Feil Imre, Gutai Dániel, Meczker András.

Prancz Zoltán

Sárkányhajó Magyar Bajnokság Domboriban
Újra felpezsdült az élet Domboriban, a már
jó ideje mellőzött kajak-kenu versenypályán: a
megújult pálya a Magyar Sárkányhajó Szövetség által megrendezett „A” Ligás Magyar Bajnokságnak adott otthont, június első hétvégéjén. A
rendezvényt – a kifeszített nagyméretű plakát
tanúsága szerint – a Paksi Atomerőmű is szponzorálta.
A bajnokságon a magyar sárkányhajó-sport
élvonala mérhette össze erejét, 200, 500 és 2000
méteres távokon, open, női és vegyes kategóriákban, premier, ifjúsági és grand senior korosztályokban. Az eseménynek külön színt és rangot
adott, hogy egyben a 2013-as szegedi világbajnokságra válogató versenysorozat egyik állomása is volt. Az élcsapatok küzdelmei mellett a VI.

Fadd-Dombori Sárkányhajó Fesztivál keretében
a Szabadidős és Nebuló Kupa is megrendezésre
kerül.
A bajnokságnak a helyszín közelségén illetve a szponzoráláson túlmenően további paksi
vonatkozása volt, hogy a világbajnokságra való
kijutásért viaskodó csapatok egyikébe, a Szegedi
Sárkányhajó Egyesület hajójába meghívás alapján, vendégsportolóként beszállt az Atomerőmű
Sportegyesület Kajak-Kenu Szakosztályának két
versenyzője is, Fehér Imre és e sorok írójának ,
Prancz Zoltánnak személyében. A szegedi-paksi
alakulat nem vallott kudarcot: 1 arany-, 2 ezüstés 1 bronzéremmel zárt.
További részletek: www.sarkanyhajofesztivalok.hu

Prancz Zoltán

8

2012. július

Turisztikai
információs pont
segíti a tájékozódást
Ahogy kitört a vakáció, kinyitott a Kalocsa
sétálóutcájában található információs pont
is. A részletes és pontos, többnyelvű tájékoztatás mellett kalocsai ajándéktárgyakat is
vásárolhatnak az arra járók. Ahogyan a múlt
évben, az idén is angolul és németül beszélő kalocsai középiskolás és főiskolás diákok
válaszolnak a turisták és a helybéliek kérdéseire. A hét minden napján reggel 9 órától 19 óráig állnak az érdeklődők rendelkezésére információval, Kalocsa és környéke
látnivalóival, rendezvényeivel kapcsolatban,
és ugyanúgy, mint tavaly, itt lehet hozzájutni a népszerű „Csíplek Kalocsa” pólókhoz,
emléktárgyakhoz is. Mivel az Esztergomtól
Máriagyűdig húzódó, négyszáz kilométeres
Magyar Zarándokút egyik fontos állomása
Kalocsa, az idén nyártól zarándokútlevelet,
útikönyvet, és más a zarándokúthoz kapcsolódó emléktárgyat is az információs ponton
lehet beszerezni.

Vincze Erika Pakson
élő tipográfus munkáit a TypoSzalon és
az Országos Tervezőgrafikai Biennálék
évenkénti tárlatai révén országszerte bemutatták már. Ezúttal 2012. június
21-én nyílt kiállítása
az ELTE Informatikai
és Könyvtártudományi Intézetében. A
kiállítás Vincze Erikának az ELTE BTK
Informatikai
és
Dr. Kiszl Péter és Vincze Erika
Könyvtártudományi
Tanszékének adományozott, előzőleg kéz- nyai során. Erika ezúton is megköszöni az
írással létrehozott, vagyis kalligrafált, számí- Eötvös Loránd Tudományegyetemnek és dr.
tógépen tervezett képeit mutatja be.
Kiszl Péter habilitált egyetemi docensnek,
Az itt látható fotón az egyik alkotás egy hogy képeit befogadták, mivel úgy véli, enrészleges kódexlap-másolat, a másikon pe- nél méltóbb helyet nem kívánhatott volna
dig saját interpretációban Horatiust idézte. számukra.
Az előbbit néhai dr. Voit Krisztina emlékére GYNYP
készítette, aki nagy hatással volt rá tanulmáfotó: Vincze Bálint

Kalocsai hírek

Térségi kitekintő
Vincze Erika tipográfus
képadománya

Nemzetiségi találkozó
Meszesen
Horvát Napot szervezett június 16-án a kalocsai Horvát Önkormányzat. A meszesi
üdülőterületen több mint száz, nemzetiségét
feledni nem akaró ember gyűlt össze, hogy
egymás társaságában töltsön el egy kellemes
napot. A gyermekeket arcfestés, tojásfestés,
korongozás, hímzési és lovaglási lehetőség
várta. A felnőttek kellemes népzenék kíséretében fogyaszthatták el ebédjüket, melyet
tánctanulás és késő estig tartó mulatság követett.

Taiji siker

az Európa Bajnokságon
Kilenc magyar
érem született
a 2012. június
6-10. között Párizsban
rendezett IV. Taiji
Európa Bajnokságon.
Vájer
Attila, a Paksi
Atomerőmű dolgozója, a Paksi
Chen Stílusú Taiji Quan SE edzőjeként
három éremmel, egy arannyal és két
ezüsttel járult hozzá a magyarok sikereihez. Szablya formagyakorlatával arany,
pusztakezes és kard formagyakorlatával pedig ezüstérmet szerzett. Horváth
Beatrix kard formagyakorlattal indult, ő
a hetedik helyen zárta a versenyzést. Az
egyesület korábbi edzője, Molnár Gábor
három aranyéremmel tért haza a párizsi
versenyről. A paksi versenyzőket Paks
Város Önkormányzata és helyi vállalkozók is támogatták, hogy biztosítsák kijutásukat.

Sárkányhajós krónika

2012. június 3-án két paksi csapat indult
el a Nagykanizsán rendezett Országos Roadshow versenyen: „Város, település” kategóriában a Paksi Wasabi, „Cég” kategóriában pedig
az Atom Dragon. Ez volt az országos Roadshow 2. állomása ebben a szezonban. A verseny távok 200 és 2000 méter voltak.
Mindkét csapat szereplése jól sikerült. A
Paksi Wasabi két távon indult, és a nevükhöz
illően ütősen szerepeltek, két aranyéremmel

tértek haza. Az Atomdragon első lett a 200
méteres előfutamban, a döntőben pedig a verseny által biztosított kormányos hibája miatt
egy másodperces lemaradással harmadik lett.
Minden verseny jó valamire, ez tanulásra volt
jó: megtanultuk, hogy saját kormányossal
kell versenyekre járni. Már meg is találtuk a
majdani kormányosunkat: az egyik csapattársunk, Somogyi Bence apukája, Somogyi Győ-

ző lelkes szurkolónk felajánlotta, hogy szívesen lesz a csapat kormányosa.
2012. június 23-án ismét két paksi csapat, a „Város, település” kategóriában a Paksi
Wasabi, a „Cég” kategóriában pedig az Atom
Dragon indult az idei Sárkányhajó Roadshow
3. állomási versenyen, Balatonfüreden. A verseny 200 méteres távból és három futamból
állt. A két csapat azonos eredménnyel végzett,
ezüstérmekkel tért haza.  Szucsán Marina

Női sportnap
Június 4-én Pályaválasztási Szakmai Napra
hívta a diákokat, szülőket, pedagógusokat a
Dózsa György Szakközépiskola dísztermébe
a Bács-kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Ezen a napon elsősorban a gép- és
alkatrészgyártás, illetve az autóipari szakmák rejtelmeibe nyerhettek bepillantást az
általános iskolák hetedik osztályos tanulói
és az érdeklődő szakközépiskolai diákok. A
rendezvényen a kalocsai cégek – a Bázis Kft.,
a Budamobil-Cargo Kft. és Lei Ferenc egyéni vállalkozó – mellett, a kecskeméti Mercedes Oktató Központ és a Szimikron Kft.
munkatársai mutatták be tevékenységüket
és válaszoltak a tanulók kérdéseire. A cégek
munkatársai által elmondottakra, az egyes
munkafolyamatok megismerésén túl, azért is
érdemes volt figyelni, mert a pályaválasztóknak egy teszt kitöltésére is lehetőségük nyílt,
mellyel értékes ajándékokat nyerhettek.

Péjó Zoltán

fotó: Wollner Pál

Pályaválasztási körút
a Mercedesszel

Az Atomerőmű Sportegyesület és a Paksi Sportegyesület szabadidő szakosztálya közös női sportnapot szervezett június 10-én, vasárnap délelőtt.
Legalább húszféle mozgásformát próbálhattak ki
a hölgyek a harmadízben
megtartott programon.
Sánta István, az ASE szabadidő szervezője elmondta, azzal a céllal rendezték meg a programot,
hogy sportolási lehetőséget biztosítsanak olyan
lányoknak, asszonyoknak,
akik nem igazolt versenyzők egyik szakosztályban
sem. További cél volt,
hogy új mozgásformákkal ismerkedhessenek meg
a hölgyek, akik jelentkezhettek egyénileg és csapatban is.
Több, hagyományosnak mondható sportág, köztük csapatsportok – például kosárlabda, floorball –
szerepelt a színes palettán, illetve olyan egyénileg
űzhető mozgásformák, mint a leg magic, trx – számolt be Balog Judit, a PSE ügyvezetője, aki elárulta,
hogy maga is végig próbálta az összes mozgásformát, így sikerült kellemes izomlázra szert tennie.

Összességében elmondható, hogy a cél maximálisan teljesült, 6 csapatban, 45 hölgy várta a kihívásokat. Rövid közös bemelegítés után kezdetét
vette a pontgyűjtés. A csapatsportágakon keresztül, az ügyességi
gyakorlatokon át,
a fizikai próbák
során mindenki
kipróbálhatta kitartását, erejét,
fittségét. A végső
győzelmet a „Mézes pálinka” nevű
csapat szerezte
meg, megelőzve
a Seventeam és
az Emezenek alakulatát.
Sokaknak nemcsak a sportolás jutott, hanem
értékes – kifejezettek nőknek szóló – ajándékok is,
mivel a sportnap végén sorsolást tartottak. Összesen
több mint harminc, az egészséges életmóddal, szépséggel összefüggő ajándék talált gazdára a támogatóknak köszönhetően. Hat csapat is nevezett, köztük
két dunakömlődi, a legjobb három tagjait sportszerutalvánnyal jutalmazták.

Wollner Pál
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Erőműves híradások
Munkavállalói fórumok
Az Atomerőműben az első félévi munkavállalói fórumok sorát a humán és a gazdaság igazgatóság fóruma zárta. Az egymást követő napon lezajlott két rendezvényről az alábbiakban
adunk összefoglalót.

Humán igazgatóság
határozott feladatokról, egyebekben pedig az
IKIM-MKM rendelet módosításáról, a szimulátor
projektekről és a KGYK bővítés szükségességéről beszélt.
Bognár Péter ismertette a társaság és a
társaságcsoport előtt álló főbb célkitűzéseket,
kihívásokat és következő időszakra várható feladatokat. Tájékoztatást adott többek között arról, hogy az MVM Zrt. társaságunkkal szemben
elvárásként fogalmazta meg a fajlagos önköltség 15%-os csökkentését.
Prioritást élvez a HR implementációs projektben végzett munka, melynek alprojektjeiben való részvétel sok energiát igényel a szervezet munkavállalóitól a napi munka elvégzése
mellett.
Az igazgató beszámolt arról, hogy az új
Munka Törvénykönyve 2012. július 1-jén lép
hatályba, ami jelentős feladatot generál majd
a humán területen, ezek megkezdésével azonban az átmeneti rendelkezések hatálybalépéséig várni kell.
Végül beszélt a megújult intranet portálról
és az MVM csoportszintű intranet bevezetése

A részvénytársasággal új munkaviszonyt
létesítő munkavállalók köszöntésének az
irodaépület második emeleti tárgyalója
adott otthont, június 19-én. Ez alkalommal az idei év január 1. és április 30. között belépett munkavállalókat köszöntötte a cégvezetés.
A megjelenteket Bognár Péter humán igazgató üdvözölte. Utalt arra, hogy már hagyománnyá vált a részvénytársasághoz újonnan
belépő munkavállalók köszöntése, amelynek
célja: emlékezetessé tenni számukra a céghez
való belépés napját, az Atomerőmű dolgozói
közösségéhez történő csatlakozást.

Hamvas István vezérigazgató köszöntőjében elmondta, hogy az Atomerőmű munkavállalói körében az elmúlt években végzett
három elkötelezettségvizsgálat eredményei
azt mutatják, hogy a munkatársak elkötelezettsége kiemelkedően magas a részvénytársaság iránt. Az új belépő kollégáktól is ilyen
mértékű elkötelezettségre számít, hiszen
köztudott, hogy az emberek megítélése szerint érték a Paksi Atomerőmű alkalmazottjának lenni. Ahhoz, hogy valaki a részvénytársaságnál dolgozzon, részben szerencse is
kell, azonban nem elég bekerülni a céghez,
szem előtt kell tartani a legfontosabb elvárást, a jó és elkötelezett munkavégzést. Az
itt dolgozó közösségben nincs helye az ellentétnek, csak jó munkahelyi légkörben lehet
eredményesen, a nukleáris biztonság érdekében dolgozni. Kiemelte, hogy a nukleáris
biztonság esetleges sérülése mindannyiunk

érdekét sérti. Az Atomerőmű új munkavállalói számíthatnak rá, hogy a jövőben stabil munkahelyük lesz, ami egyben méltányos jövedelem szintet is biztosít országos
viszonylatban, s előkelő helyen állunk az
MVM csoporton belül is. A vezérigazgató
hangsúlyozta, hogy az Atomerőműben hos�szú távon lehet munkára számítani, az itt
dolgozók számára a részvénytársaság biztos
és kiszámítható megélhetést nyújt. Végezetül
eredményes munkavégzést, sok sikert és jó
egészséget kívánt az új kollégáknak.
A vezérigazgatói köszöntő után az új belépők a szakmai szervezetek igazgatóitól
átvették az ezüstözött bronz emlékérmet,
amelynek egyik oldalán az Atomerőmű látképe, másik oldalán a munkavállaló neve és
belépésének időpontja látható.

A részvénytársaságnál működő három
szakszervezet nevében Bocsor István, a
Padosz elnökhelyettese köszöntötte az új
munkatársakat. Kifejtette: a céghez való elkötelezettségnek része, hogy ilyen juttatások,
ilyen kollektív szerződés van a részvénytársaságnál, amelyhez a szakszervezetek működése is jelentősen hozzájárul. Ezért fontos
a szakszervezetek, a szakszervezeti tagság
erősítése. A Paksi Atomerőműben a szervezettség 60% feletti, amely országos és iparági átlagot tekintve jónak számít, de vannak
„fehér foltok” az erőmű területén is. Kérte a
jelenlévőket, fontolják meg a szakszervezeti
táborhoz történő csatlakozást.
LILI

fotó: Bodajki Ákos

Bognár Péter humán igazgató a május 30-án
tartott humán igazgatósági fórumon bevezetőjét követően a WANO partneri felülvizsgálat eredményeiről beszélt a jelenlévőknek.
Összegzésül elmondta, hogy a WANO vizsgálat nem állapított meg olyan súlyú eltérést, ami
biztonsági kockázatot jelentene az Atomerőműben, majd beszélt a Cbf nemzetközi felülvizsgálatról is.
A következőkben az igazgatóság főosztályvezetői ismertették a 2012-ben eddig elvégzett
feladatokat, elért eredményeket.
Stolczenbachné Nagy Krisztina főosztályvezető asszony a humánpolitikai főosztály
2012. évi fontosabb projektjeiről beszélt elsőként, melyek a következők: az új munkaidő
nyilvántartási rendszer éles indulása, SAP HR
1. fázis, SAP HR 2. fázis, HAY munkakör értékelés projekt, HR implementációs projekt. A
2012. évi bérmegállapodáshoz kapcsolódóan
elmondta, hogy kompenzációs bérfejlesztésben 37 fő részesült, továbbá azt, hogy az MVM
csoportszintű bér- és szociális megállapodás
Paksi Atomerőműben történő végrehajtásának
irányelveiben maghatározott differenciálási lehetőséget az összlétszám 56%ánál alkalmazták a vezetők,
ami 1373 főt jelent. Végül
tájékoztatást adott arról,
hogy a Paksi Atomerőmű
a „Legegészségesebb munkahely 2011.” pályázaton
különdíjban részesült.
Kiss István főosztályvezető, tájékoztatást adott az oktatási feladatokról, a szinten tartó képzésekről, szakmai
tanfolyamokról, vizsgáztatásról, betanulók
felkészítéséről, külsősök képzéséről, vezetésfejlesztésről. Beszámolt a fenti projektek oktatási területet érintő részleteiről, eredményeiről.
Majd a WANO partneri vizsgálat során meg-

Új belépők köszöntése

Gazdasági igazgatóság
Szinger Csaba, gazdasági igazgató, 2012. május 31-én tartott munkavállalói fórumot az
irodaépület földszinti tanácstermében.
Az újonnan kinevezett igazgató rövid bemutatkozás után beszélt a 2012-es évben előttünk
álló legfontosabb feladatokról. A gazdálkodási
és kontrolling területet érintően a legjelentősebb ez évi feladat a középtávú üzleti tervezés. A logisztikai területen fontos kérdés, hogy
szerződéskötéseknél, ahol lehet, biztosítani
kell a versenyeztetést. A szolgáltatási terület kiemelt feladata lesz ősszel a Balatonfüredi REKÖ
állagmegóvást célzó felújítása első ütemének
lebonyolítása. A minőségirányítási és működésfejlesztési terület számos, a stratégiai célok
megvalósulását támogató feladattal számol ez
évre.
Ezután rövid munka- és tűzvédelmi tájékoztatóra került sor.
A gazdasági igazgató kiemelte a TRAFO
program sikeres végrehajtásának fontosságát,

melynek keretében az SAP 6.0 bevezetése 2013.
január 1-jén várható. A folytatásban a részvénytársaságot is érintő, az MVM Csoport szervezeti
felépítésében tervezett módosulásokról hallhattunk. Elmondta, hogy a holdingközponttal
való kompromisszumos megegyezés következtében a kontrolling tevékenységben alapvető
változás nem valószínű, a központi beszerzés
alapját pedig a Paksi Atomerőmű állománya
fogja biztosítani. Végül hangsúlyozta, hogy
szükség van bizonyos tevékenységek finomhangolására, és a hatékonyságnövelés érdekében ugyan szervezeti átszervezésre sor kerülhet, de egzisztenciális félelemre nincs ok.
Ugyancsak ezt támasztja alá hosszútávon az
üzemidő-hosszabbítás és a bővítés.
Ezután a szakszervezet részéről hangzott el
tájékoztató aktuális kérdésekről, végül pedig a
Lévai-projekt jelenlegi helyzetéről hallhattak
beszámolót a résztvevők.

Korvin Hedvig

fotó: Bodajki Ákos

elnevezésű projekt részeként kialakításra kerülő
HR szakterületi alportálról is.
Következő napirendi pontban a munka- és
tűzvédelmi osztály beszámolójára került sor.
Végül Bocsor István beszámolóját hallhattuk
a szakszervezetek munkájáról.

Schwarcz Anita
Hátsó sor: Galó Levente Miklós műszaki előkészítő (gig), Szabó Péter csoportvezető/
múzeumvezető (TLK), Szabó István karbantartási ellenőr (kaig), Szinger Csaba igazgató (gig)
Első sor: Tamási Ildikó önálló tájékoztatási munkatárs/múzeumvezető helyettes (TLK),
Vajda-Sárközi Renáta berendezés technikus (mig), Krum Péter előkészítő mérnök (gig),
Oberling Rita pénzügyi előadó (gig)
Nem szerepelnek a fotón: Lacza Gábor gépész (üvig), Taba Gábor gépész (üvig)

Költözik a fizikoterápia
Tájékoztatjuk a tisztelt munkavállalókat,
hogy 2012. július 1-től a Nukleo-Med Kft.
Kurcsatov utcai fizikoterápiás szakrendelése beköltözik az erőmű területén lévő 2-es
számú orvosi rendelőbe. A fizikoterápiás
szolgáltatásokat orvosi beutalóval az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. dolgozói az idei év
végéig ingyenesen vehetik igénybe, a jövő
évtől térítésköteles lesz részükre is.

A külső cégek munkavállalóit továbbra is fogadni tudják, térítés ellenében ők
is igénybe vehetik a kezeléseket, melynek
díjáról egészségpénztárnál elszámolható
számlát adnak.
Rendelési idő hétfőtől csütörtökig, minden nap 10-12 és 13-15 óra között van. Időpont egyeztetésre a 20/493-7734 vagy a
80-75 telefonszámon van lehetőség.

Frits Adrienn
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OSZTÁLYTABLÓ
DOZIMETRIAI SZOLGÁLAT – C ÉS D MŰSZAK

Makovecz Gyula

Jelenleg üzemeltetés vezetőként a fő tevékenysége a dozimetriai szolgálat feladatainak
koordinálása, irányítása. Kiemelt
feladatnak tartja a dózistúllépések elkerülését és a kollektív dózisra vonatkozó tervek betartását.
Fontos számára a karbantartási
és üzemviteli személyzettel való
kapcsolattartás.
Gyula Pakson él párjával, aki a
kereskedelemben dolgozik. Párja

fia a Pápai Református Kollégium
Gimnáziumának tanulója.
Szeretnek kirándulni és utazni,
főleg belföldön és a környező országokban, ahol leginkább a várakat, kastélyokat keresik fel. Szeretik a Balatont, ahol szülei hétvégi
házában sok időt töltenek el.
Legfontosabb dolog az életében
a biztos családi háttér, az egészség, a jó munkahelyi kollektíva.

Orbán Ottilia

1989. december 7-én nyert felvételt az Atomerőmű sugárvédelmi
szolgálatvezető
osztályára. Már lassan huszonhárom éve dolgozik folyamatos
1968. január 16-án született, Miskol- műszakban. Jelenleg szolgálatcon. Az általános iskolát Mezőköves- vezető a dozimetriai osztályon.
den, Vilmányban és Pakson végezte, Fő feladata az erőmű légnemű és
majd a középiskolát a Szolnok megyei folyékony kibocsátásainak ellenÚjszászon. 2012 szeptemberében kerül sor az államvizsgájára a őrzése, illetve az üzemeltetés és
budapesti Gábor Dénes Főiskolán, mérnök informatikus, bizton- karbantartás független, sugárvédelmi szempontú felügyelete
ságszervező szakon.

és ellenőrzése, a műszakban lévő
dozimetriai személyzet irányítása.
Zsolt családjával Gerjenben él,
kertes családi házban. Fiai, Ádám
és Máté tizenöt, illetve két és fél
évesek. Felesége, Kinga jelenleg
GYES-en van, előtte a Veszprémi
Egyetemen tanított kommunikációt és régi magyar irodalmat,
most a doktoriját készíti.

Zsolt úgy érzi a kitűzött céljait elérte a szakma és a magánélet terén egyaránt. Elégedett a
munkahelyi kihívásokkal és feladatokkal.
Szabadidejében rengeteg olvas,
szívesen horgászik a Dunán, ahova néha a családja is elkíséri. Elsődleges és legfontosabb dolog az
életében a család.

Orbán Ottilia

dozimetriai osztályra, ahol már
több mint húsz éve dolgozik
ugyanabban a beosztásban.
Fő feladata az Atomerőmű
sugárvédelmi tevékenységét foglalja magába, konkrétan a helyi
munkahelyi sugárvédelem, illetve az erőmű környezeti sugárvédelme, a telepített mérőrendszerek kezelése.

Feleségével és három gyermekével Dunaszentgyörgyön él egy
kertes családi házban. Tizennyolc
éves fia idén érettségizett. Kisebbik fia három, kislánya tizenhárom éves.
Zoltán életében nagyon fontos
szerepe van a családnak. Szabadidejének legnagyobb részét velük tölti. Szívesen kertészkedik
és foglalkozik a gyümölcsfáival.

Évek óta, szinte minden évben
kedvtelésből fólia sátort „működtet”, saját igényeinek, lehetőségeinek megfelelően.
Ha van ideje, szívesen horgászik, néha egyedül, de már több
alkalommal elkísérte a család is.
Kedvenc helye az erőmű horgászegyesületének horgásztava, ahol
kisebb-nagyobb sikereket ért el.

Orbán Ottilia

Ezután következett öt olyan év,
amikor elkerült Paksról, amíg sorkatonai szolgálatát töltötte, illetve
egy ideig Budapesten is dolgozott.
2002 márciusában nyert felvételt az Atomix Kft. alkalmazásában, mint betanuló dozimetrikus.
2003 novemberében már vizsgázott dozimetrikusként került át a
Paksi Atomerőmű állományába.
Azóta is műszakos munkarendben dolgozik a „C” műszakban.

Péter a napi munkája során az
ellenőrzött zónában előírt sugárvédelmi szabályok betartatását ellenőrzi, beleértve a munkahelyek
sugárvédelmi ellenőrzését is. Szereti a precizitást, a pontosságot,
munkája elvégzésekor is mindig
erre törekszik.
2000-ben megnősült, 2001-ben
megszületett Dávid nevű kisfia. A
családdal 2002 tavaszán költöztek
Paksra. Kisfia négy éve kenuzik,

szívesen elkíséri őt az edzésekre
és a versenyekre. Szereti a Dunát,
a vízpartot, a versenyhangulatot.
Hobbija a horgászat, amit az egész
családdal űznek szabadidejükben,
de a nyár számukra többnyire a
kenuzásról szól. Augusztusban
immár negyedik éve vesznek majd
részt a szülő-gyermek négynapos
kenutúrán. Ezen kívül nagyon
szereti a Forma 1-et.

GYNYP

Az erőműben 1997 novemberében sikerült elhelyezkednie,
dozimetrikus
ekkor még mint ellenőrző laboráns. 2001-ig dolgozott ebben
1972-ben született Szekszárdon, a gyer- a munkakörben, majd ezt kömekkorát Bölcskén töltötte. Általános vetően a dozimetriai osztályra,
iskolába is ott járt, majd középiskolába azon belül is a dozimetriai szolaz ESZI-be került, ahol 1986-tól 1990- gálathoz került, ahol azóta is doig elektronikai műszerésznek tanult. Ezt követően több helyen zimetrikusként tevékenykedik,
is dolgozott, például különböző építőipari vállalkozásokban, de három műszakos munkarendben. Fő profiluk az erőmű sugárPakson, az önkormányzati tűzoltóságnál is eltöltött némi időt.

védelmi ellenőrzése, ezen belül is
az erőmű területén lévő, illetve
a külső környezetvédelmi állomásokon található sugárvédelmi
ellenőrző rendszerek, technológiák állandó felügyelete és karbantartása.
Családjával 1996 óta él Madocsán, családi házban. Feleségével,
Némethné Kapitány Mónikával
két gyermeküket nevelik: Péter és

Márk ikrek, most 10 évesek. Péter
szeret a családdal kimozdulni otthonról, de ezt leszámítva különösebben nem jut ideje semmilyen
hobbira, ugyanis a családi ház,
illetve a hozzá tartozó nagy kert
szinte minden szabadidejét leköti.

A SER rendszerhez a környezeti
állomások, az MT alrendszerhez
pedig az üzemi terület, a primerköri munkahelyek és technológiák telepített detektorai tartoznak. Emellett a dozimetriai engedélyes munkák kiadása és a kiszállítások során a sugárvédelmi
mérések elvégzése is a feladatai
közé tartozik. Korából adódóan
műszakjában Zoltán a „rangidős”, kollégáival munkaidőben

is és munkaidőn kívül is jól ös�szeszokott csapatot alkotnak.
Zoltán két gyermek édesapja.
Fia, Norbert 17, lánya, Adrienn
14 éves. Hobbija a galambászat,
melynek gyermekeivel közösen
hódolnak. Szabadidejében fontos
szerepet tölt be a futball is, hétvégenként a dunaszentgyörgyi öregfiú csapatban játszik.

KV

fotók: Bodajki Ákos

riai szolgálatvezetői hatósági
vizsgát. 2006-ban közreműködött a Passport projektben, a dozimetriai modul bevezetésében.
Az IMR következő évi elindulása után visszakerült a dozimetriai szolgálathoz, ahol sugárvédelmi mérnökként tevékenykedett.
2010 januárjában megalakult a
sugár- és környezetvédelmi főosztály, akkor került a jelenlegi
munkakörébe.

üzemeltetés vezető

1977-ben született, Sümegen, 1995-ben
érettségizett Ajkán a Bródy Imre Gimnáziumban. 2002-ben diplomázott a
Veszprémi Egyetem környezetmérnök
szakán, radioökológia szakirányon.
2003 januárjában nyert felvé- portnál kezdett sugárvédelmi
telt a sugárvédelmi osztályra. mérnökként dolgozni. Utána
Az Atomerőmű az első munka- került át a dozimetriai szolgálathelye. A hulladékminősítő cso- hoz. 2005-ben tette le a dozimet-

Kenyeres Zsolt

Nagy Zoltán
dozimetrikus

Szekszárdon született 1969-ben. Középiskolai tanulmányait a szekszárdi
Garay János Gimnáziumban végezte.
A sorkatonai szolgálat letöltését
követően 1989 novemberében
került a Paksi Atomerőműbe.

Első munkahelye a rendészeti osztály volt, ahol négy évet
töltött el. Ezt követően került a

Hodován Péter
dozimetrikus

Kalocsán született, 1977-ben. Gyermekkorát szintén egy, a Duna túlsó
partján fekvő településen, Dusnokon
töltötte.
A Paksi Atomerőművel és a vá- pész-technikus és energetikus
rossal 1992-ben került először szakán. 1997-ben fejezte be tanulkapcsolatba, ekkor kezdte el a mányait.
középiskolát az ESZI erőműgé-

Németh Péter

Káldi Zoltán

gálat „D” műszakjához került,
ahol azóta is dolgozik. Zoltán
dozimetrikus
a sugárveszélyes munkák dozimetriai felügyeletével, a munPakson született 1969-ben. Középisko- katerületeken végzett sugárvélai tanulmányait Szekszárdon, a Rózsa delmi mérések ellenőrzésével, a
Ferenc Műszaki Szakközépiskolában környezeti sugárvédelmi ellenvégezte, ahol mechanikai műszerész őrző rendszer (SER) és a munképesítést szerzett. Ezt követően a paksi Gyár és Gépszerelő Vál- kahelyi és technológiai (MT)
alrendszer felügyeletével, illetve
lalatnál helyezkedett el.
1993-ban kezdett az erőmű te- Kft.-nél. 1998-tól a PA Zrt. mun- az e rendszereken bejövő adarületén dolgozni, a Dekoten kavállalója. A dozimetriai szol- tok megfigyelésével foglalkozik.
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Zakó Csaba
dozimetrikus

1973-ban, Szegeden született. A paksi
Vak Bottyán Gimnáziumban érettségizett 1991-ben, majd 1995-ben Budapesten a Petrik Lajos Vegyipari Technikumban környezetvédelmi technikusi képesítést szerzett.
Tanulmányai befejeztével, 1998- erőműben. 2000-től három évig
ban a radioaktív hulladék kezelő a kis és közepes aktivitású sziosztályon kezdte pályafutását az

Mácsik László
dozimetrikus

Az általános iskolai tanulmányokat
Pakson, a Deák Ferenc Általános Iskolában fejezte be. Ezt követően Baján, a
Tóth Kálmán Gimnázium és Vízügyi
Szakközépiskolában tanult tovább, ahol 1999-ben technikusi képesítést szerzett.
2000-től 2004-ig földmérőként jától felvételt nyert az Atomix
dolgozott, majd 2004 február- Kft.-hez, betanuló dozimetriku-

a reaktort körülvevő főberendezések sugárvédelmi méréseinek
az elvégzése kiemelt jelentőséggel bír a dolgozók indokolatlan
sugárterhelésének
megelőzése
szempontjából. A meghatározott
mérési program szerinti dózisteljesítmény méréssel a dózistervezés folyamatát segítik.
A műszakozással kapcsolatban
elmondta, csak alkalmazkodni
lehet hozzá, megszokni nem. 10

si munkakörbe. Ugyanennek az
évnek októberében munkáltatóját tekintve is átkerült az Atomerőműhöz, azaz „PART-os” állományú dozimetrikus lett.
Feladata átfogóan a környezet,
a munkahelyek és a dolgozók sugárvédelmi ellenőrzése, valamint
a sugárvédelmi szabályok betartatása. A szakmai részletek tekintetében László nem szívesen emel
ki konkrét mozzanatokat, mert

– mint mondja – nagyon gyak- vezetekkel, hiszen – mint fogalran előfordul, hogy kisebb-na- maz – a dozimetrikusi feladatok
gyobb eseti feladatok bonyolítják jelentős részben a többi szervezet
a mindennapi munka elvégzését. munkavégzése előtti egyeztetéseFeladatainak teljesítését akkor te- ken alapul.
László a szabadidejében szívekinti megfelelőnek, ha azok kapcsán a későbbiekben nem merül sen horgászik és kirándul, ezen
fel hiányosság, vagy pótolnivaló. kívül szeret közös programokat
Maximálisan fontosnak tartja szervezni a baráti társasággal.
a kapcsolattartást és az együtt
Prancz Zoltán
működést a munkája során más
dolgozókkal, illetve szakmai szer-

Ágoston Balázs

kusi képesítést szerzett a biritói
I. István Szakképző Iskolában.
Atomixes
munkavállalóként
dozimetrikus
2010-ben került az AtomerőműBudapesten született 1985-ben. Közép- be, a dozimetriai osztály „D”
iskolába is itt járt, 2005-ben a Pogány műszakjába, ahol jelenleg is beFrigyes Kéttannyelvű Építőipari Szak- tanuló időszakát tölti. 2011-ben
középiskolában magasépítő technikusi nyert felvételt a PA Zrt.-hez, a
végzettséget szerzett. Ezt követően egy fővárosi építőipari cégnél hatósági vizsgáira idén decemhelyezkedett el, ahol lakóparkok építkezésein művezetőként, majd berben kerülhet sor, melyekre
szolgálatvezetője és kollégái aképítésvezetőként dolgozott.
Paksra párja révén került, aki- foam habszivacs gyárban vállalt tív segítségével készül. A műszahez leköltözött, így a paksi Vita- munkát. 2011-ben gépész techni- kos munkarenddel kapcsolatban

Marusa Andor

hatósági vizsgát tett. Ezzel egy
időben átkerült az Atomerőmű
munkavállalóinak állományába,
szolgálatvezető
és szolgálatvezetővé nevezték ki.
2005-ben diplomázott a Veszprémi A szolgálatvezetői munkakört a
Egyetemen, vegyészmérnöki szakon, „D” műszakban kezdte meg. Jeaz ásványolaj és petrolkémiai techno- lenleg is ebben a munkakörben
lógia, valamint a radiokémiai techno- és műszakban dolgozik.
lógia szakirányokon.
Feladata a technológiai rendUgyanebben az évben, szeptem- felvételt szakmai pályafutása szerek, az ellenőrzött zóna, ilber 1-jén már munkába is állt: az indulásakor. Dozimetrikusi és letve az üzemi terület sugárzási
Atomerőműben kezdett dolgoz- szolgálatvezetői betanulása az viszonyainak ellenőrzése; a voni, de – a munkáltatóját tekint- „E” műszakban történt. Két év- natkozó sugárvédelmi szabályok
ve – az Atomix Kft.-hez nyert vel később, 2007 őszén sikeres betartatása az említett területen

Varjú Gábor
dozimetrikus

Pécsen született, 1983-ban, és Pakson
nőtt fel. A Bezerédj István Általános
iskolába járt, majd ezt követően a szekszárdi Ady Endre Szakközépiskolába
került. Miután ott sikeresen végzett, a Vak Bottyán Gimnáziumban az érettségit is megszerezte. Következő állomásként Testnevelési Főiskolát választotta, ahol vitorlás szakedző szakra járt, és
meg is szerezte az edzői képesítést.

éve dolgozik így, de mivel szereti a munkáját, ezért nem okoz
számára különösebb nehézséget.
Fontos, hogy az ember megtalálja
a megfelelő egyensúlyt a pihenés
és a munka között. „Ép testben ép
lélek” – vallja, ezért szabadidejében kerékpározik, konditerembe
jár, és a futás is kedvenc időtöltései közé tartozik.

lárd radioaktív hulladékok minősítésével foglalkozott.
2003-ban került a dozimetriai
szolgálathoz, a „D” műszakba.
Csaba elmondása szerint feladataik igen sokrétűek, alapvető tevékenységeik közé az adott mérési programok végrehajtása, az
ellenőrzött zóna sugárvédelmi
felügyelete, valamint az MSSZ betartatása tartozik. Hozzátette, a
főjavítások alatt a reaktorakna és

Az Atomerőműbe 2004 januárjában került, a sugár és környezetvédelmi főosztályra, azon
belül pedig a dozimetriai osztályra mint dozimetrikus. Ebben
a munkakörben nemcsak az erőműben, hanem a KKÁT-ben is
dolgozik, hiszen ott is akad dozimetriai feladat. Többek között
a kiégett üzemanyag tárolásának
ellenőrzésével, valamint laboratóriumi minták vizsgálatával



KV

hozzátette: az korántsem ismeretlen számára, egyrészt mert
a habszivacs gyárban is három
műszakban dolgozott, így volt
ideje hozzászokni, másrészt korábban az építőiparban általában
reggel hattól este hétig tartott a
munkaidő, ennél pedig a műszakozás is sokkal jobb. Véleménye
szerint ennek is megvan a maga
előnye, például hétköznapokon
is van szabadideje.

A közeljövőt illetően elmondta,
felvételt nyert a bajai Eötvös József Főiskola környezetmérnök
szakára, ahol tervei szerint szeptemberben megkezdheti tanulmányait.
Szabadidejében sok időt tölt
gyermekeivel, a három éves Lilivel és a másfél éves Benedekkel,
emellett, ha alkalma nyílik rá, új
hobbijának, a sárkányhajózásnak
is hódol.
KV

tartózkodókkal, illetve munkát
végzőkkel; az ellenőrzött zónában végzett munkák sugárvédelmi kontrolljának biztosítása; az
ellenőrzött zónában vagy a zónahatárokon telepített sugárvédelmi
rendszerek működtetése, valamint a sugárzás ellenőrző rendszer (ser scada) és a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója kapcsolódó
rendszereinek felügyelete.
Munkája nagyrészt a háttérben
zajlik, épp ezért akkor nevezhető
sikeresnek, ha minél kevesebbszer

hallani róla, illetve kerül a figyelem középpontjába: ez azt jelenti,
hogy nem merült fel dozimetriai
probléma és nem történt sugárvédelmi kihágás.
Mindez természetesen kétoldalú dolog, nem csupán a dozimetriai „oldalon” múlik, éppen ezért
jelentős szerephez jut a szakmai
kapcsolattartás és az együttműködés az érintett munkavégzővel.
Andor, ha teheti, a szabadidejét
kerékpár vagy kenutúrákkal tölti.

Prancz Zoltán

foglalkozik. Emellett különböző
laboratóriumi munkákat, sugárvédelmi méréseket és ellenőrzéseket végez.
Gábor nőtlen. Szabadidejében
szívesen sportol, természetesen
elsősorban a vitorlázás áll közel
hozzá. 15 éve űzi ezt a sportot versenyszerűen. Emellett három éve
az edzősködésbe is belekóstolt,
azóta ugyanis gyerekeknek tart
edzést. A tréningek mellett ver-

senyekre is járnak, oda is ő viszi
őket. Nyaranta gyermektáborokat
is szerveznek, általában Domboriban és Balatonfüreden. A vitorlázás mellett – a téli időszakra is
gondolva – a síelés a másik kedvenc sportága, ezt is gyermekkora
óta űzi.
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A karbantartás végrehajtása
Betekintés a főjavítási munkákba (2. rész)

fotók: Bodajki Ákos

Gulyás Zoltán, üzemvezető, digitális rendszerek osztály, technológiai
ellenőrző
rendszerek
üzem:
A technológiai ellenőrző rendszerek üzem
két csoportból áll: A PDA-VERONA rendszerek csoport
elsősorban a reaktoron belüli (reaktor közeli) mérések
adatgyűjtőjének és az adatokat feldolgozó, főként reaktorfizikai számításokat végző VERONA rendszernek a karbantartásával, javításával foglalkozik. A munkaterületük
folyamatosan bővül a telepítés és üzembe helyezés alatt
álló Súlyos Baleset Kezelő (SBK) és Turbina Monitorozó
(TM) rendszerekkel. A másik csoport a BSZG (blokkszámítógép) hagyományos adatgyűjtő rendszerekkel és az
erőművi központi órarendszerekkel kapcsolatos javítási
és karbantartási feladatokat végzi.
Az üzem munkavolumene az év során nagyjából
egyenletes, de természetesen a főjavítások alatt időnként
csúcsosodik. A PDA-VERONA rendszerek csoportnál
főként az említett két új rendszer üzembe helyezéseihez
kapcsolódó plusz feladatok és a technológiai rendszereken
végzett kisebb-nagyobb átalakítások miatt, az adatgyűjtős
csoportnál pedig abból fakadóan, mivel nagyon sok technológiai rendszer kapcsolódik a BSZG-hez. Mindezeken
felül saját rendszereiken is végeznek működést, rendelkezésre állást javítani hivatott átalakításokat, illetve részt
vesznek azokban.
A főjavítások között a különböző prioritású javítási feladatok, az átalakításokhoz kapcsolódó adatszolgáltatások,
egyeztetések, a belső adminisztrációs és az eljárásrendi
ügyek fejlesztése, intézése teszik ki munkaidejük nagyobb
részét. Mivel az utóbbi időben nemcsak az üzemet magába foglaló digitális rendszerek osztály (dro), de más szervezetek is nagyobb hangsúlyt fektetnek az informatikai
biztonság fenntartására, ezzel kapcsolatban is jelentősen
megnőtt a foglalkoztatottságuk.
A munkák elvégzése akkor tekinthető sikeresnek, ha
minél kevesebb hibával, minél több feladat készül el határidőre, minden közreműködő utólagos elégedettségére.
Karbantartásról lévén szó, a legfontosabb mérőszámok a
rendszerek rendelkezésre állási mutatói, a javításokra fordított idő mennyisége, a kapcsolódó kivizsgálások száma
(köznapi kifejezéssel szólva, hogy minél kevesebb alkalommal kelljen a szőnyeg szélén állni). Azonban a technológiai számítástechnikai rendszerek nagyon bonyolultak
és sokrétűek, így egy új rendszer üzembe helyezése előtt
soha nincs s nem is lehet, annyi idő, ami alatt a rendszerek összes funkciója tökéletesen tesztelhető. Ezért természetes, hogy maradnak kisebb, javításra, módosításra váró
részletek. Nehéz megtalálni ennek kapcsán a szükséges,
de elégséges mértéket.
Elválaszthatatlanul hozzátartozik mindehhez, hogy a
munkavégzés pontos, fegyelmezett, körültekintő és szakszerű legyen, de az elvégzett tevékenység kívánt mértékű
dokumentálása, az érdekeltek tájékoztatása úgyszintén
elengedhetetlen. Amint Zoltán fogalmaz: „Valahol mindannyian szolgáltatók vagyunk, szervezetek egymás között
is, fontos tehát, hogy magunkon kívül mások is elégedettek legyenek a munkánkkal, de mi is a másokéival. Fontosnak tartom, hogy hatékonyan tudjunk együttműködni,
hiszen együtt kell és lehet előrehaladnunk.”
Az üzem a hibajavítások, karbantartások során kooperál a különböző szakcsoportokkal, berendezés felelősökkel, és tájékoztatja, kiszolgálja a felhasználókat, az
üzemeltetőket és a hibabejelentőket is. Az átalakítások folyamán tehát nemcsak a munka sokrétű és változatos, de
a kapcsolattartás is. Az említetteken túlmenően sokszor a
tervezőkkel is direkt munkakapcsolatban állnak az adat-

szolgáltatás, a műszaki és szervezési kérdések egyeztetése,
tisztázása közben.
Egyes speciális berendezések javításában külső szerződéses partnerek is közreműködnek, s noha ez nem képvisel nagy volument, továbbszínesíti a kooperációt. Az
üzem arra törekszik, hogy lehetőleg mindent házon belül
oldjon meg, ugyanakkor hasznos tudnia, hogy mások hogyan oldják vagy oldanák meg ugyanazokat a problémákat, s megnyugtató, hogy van kihez fordulniuk, amikor a
szükség úgy hozza.
Mindazonáltal – a külső és belső társszervezetekkel
ápolt kiváló munkakapcsolat ellenére is – főként a határterületeken merülnek fel a karbantartási feladatok kapcsán a legnagyobb nehézségek. „A nem tudatos, sokszor
félreértésekből származó nézetkülönbségek politikus kezelésében mindannyian tudnánk fejlődni” – állítja Zoltán.
Az ez évi főjavítások sajátosságait az új rendszerek és
az új – vagy módosuló – technológiai kapcsolatok üzembe helyezései adják (például az SBK, a TM és a hurokhőmérők átcsoportosításai). Ezeken felül az utóbbi időben
előtérbe került információ, informatikai biztonság aktuális kérdései az üzem karbantartási munkáit is átvilágítják.
A karbantartási tapasztalatok megőrzése és visszacsatolása érdekében az üzem a napi tevékenységeit – az eseti
javítástól, ciklikus ellenőrzéstől kezdve a főjavítások egyes
munkafázisaiig – szerveren, elektronikus adatbázisban
rögzíti. Ez egyrészt jó alap a vezetői naprakész tájékozottsághoz, másrészt gyors és hatékony eszköz akár a statisztikakészítéshez, akár az események utólagos kereséséhez,
kiértékeléséhez is. A munkautasításokhoz csatolt életrajzi
adatlapok kitöltése és életrajzi dokumentációként történő
tárolása szintén alapvető eljárás ezen a téren.
Mivel pihenésre, nyári kikapcsolódásra természetesen
mindenkinek szüksége van, ugyanakkor a rendelkezésre
állás is elengedhetetlen, igyekeznek a főjavítások között
kivenni a szabadságokat. Ezekben az időszakokban is
szükség van azonban szakcsoportonként, rendszerenként
legalább egy-egy főre. A szabadságok ütemezését is jó előre, júniustól decemberig megtervezik. Néha akadnak ütközések, de idáig a munkatársak pozitív hozzáállásának
köszönhetően mindig sikerült megoldást találni.
Zoltán ezúton is köszöni munkatársai konstruktív hozzáállását, és bízik abban, hogy ez a készség a jövőben is
biztos alapot vet a problémák – legyen szó akár műszaki,
akár adminisztrációs problémákról – megoldásának.
Kovácsik László, csoportvezető, reaktor és
készülék karbantartó
osztály, vizuális és manipulátor kezelő csoport:
Alapvetően távvezérlésű manipulátorokkal,
kamerákkal dolgoznak. A csoport fő tevékenységi köre a
berendezések belső tisztaságának ellenőrzése, illetve azok
szükség szerinti tisztítása, valamint az esetlegesen előforduló idegentestek, szennyeződések eltávolítása. Azoknak
a berendezéseknek a belső tereit vizsgálják, amelyeknél
valamilyen oknál fogva nem lehetséges a közvetlen ellenőrzés, például a kis méret, a barátságtalan dózisviszonyok,
vagy víz alatti elhelyezkedésük okán. Konkrétan: vizsgálják a reaktorok belső berendezéseit, a gőzfejlesztőket, a
hurokvezetékeket, valamint a nukleáris gőzfejlesztő rendszer többi elemét, emellett sűrűn megfordulnak a gépházban, a turbina-kondenzátoroknál és a technológiai kondenzátoroknál is.
Az idei munkavolumenük egy kissé terjedelmesebb a
szokásosnál, ami az évről-évre gyarapodó vizsgálati igényeknek tudható be, amelyek például az öregedés-kezelési feladatokból, vagy a tokozott üzemanyag projekt
tevékenységeinek szaporodásából adódnak. A kiemelt
munkáik, mondhatni, hagyományosak: alapvetően a
reaktor-vonal és a főberendezések ellenőrzései, vizsgálatai képezik ezeket.

A csoport a főjavítási szünetekben aktívan közreműködik az üzemanyag-kiszállítási feladatok támogatásában,
a már említett tokozott üzemanyag projekt tevékenységeinek kiszolgálásában, továbbá ilyenkor tudnak egyéb,
különleges igényeket teljesíteni, mint például az egyik
üzemanyag tálca sarkának szikraforgácsolásos vágása a
pihentető medencében.
A legnagyobb nehézséget, illetve a legkomplikáltabb
problémát a karbantartási feladataik során azok a feladatok jelentik, amelyek előre nem tervezett módon képződnek. Ilyenek a vizsgálatok során feltárt esetlegesen előforduló idegentest-eltávolítások, vagy a berendezésekbe
véletlenül beesett eszközök, szerszámok, alkatrészek eltávolítása. Ezek már „helyből” kellően bonyolult problémák, s ezt a helyzetet csak nehezíti, hogy a lehetőségekhez
képest minimális időráfordítással kell megoldani őket,
hogy a gondosan megtervezett főjavítási „koreográfia” ne
boruljon fel. Munkájuk egyik fő sikertényezője is ez, azaz
ha úgy tudják kezelni a felmerült problémákat, hogy azok
nem okoznak csúszást a főjavítási ütemtervben. Mondhatni: akkor dolgoztak jól, ha észre sem venni, hogy elvégezték az szükséges beavatkozásokat.

fotó: Bodajki Ákos

Folytatjuk a karbantartás végrehajtás előző számunkban megkezdett bemutatását, ismét olyan munkatársakat szólaltatva meg, akik karbantartási feladatokat
végeznek.

Mivel a csoportnak gyakorlatilag a teljes technológián van munkája, elengedhetetlen, hogy jó kapcsolatokat
ápoljon a társszervezetekkel. A tevékenységük jellemzően
szolgáltató jellegű, vagyis akkor dolgoznak, ha egy szervezetnek már nincs megfelelő technikai háttere egy felmerülő probléma kezeléséhez. Azonban az eredményes
feladatmegoldáshoz tökéletesen tisztába kell lenniük az
adott probléma részleteivel, ehhez pedig elengedhetetlen
a jó kommunikáció. Szerencsére ezzel mindeddig nem
volt gond.
Az idei főjavítások egyfajta kuriózumaként már említett, az év vége felé induló tokozott üzemanyag projekt
munkái és a szikraforgácsolásos vágás nevezhető meg.
Ezek nem minden évben előforduló feladatok, így tartogathatnak meglepetéseket.
Mivel a csoport a munkái jelentős részét távvezérelt
eszközökkel, kamerákkal végzi, magától értetődik, hogy
minden tevékenységet videón rögzítenek. Ezeket a felvételeket a hozzájuk kapcsolódó vizsgálati jegyzőkönyvekkel és technológiákkal egy erre a célra kifejlesztett adatbázisban tárolják. Mindez a karbantartási tapasztalatok
hasznosulásának is forrása: a főjavítások között elemezik
ezeket a felvételeket, és igyekeznek kiküszöbölni az alkalmazott technikák, technológiák hiányosságait. Ez a gyakorlatban egyrészt a vizsgálati technológiák változtatását,
másrészt az eszközök – kamerák, manipulátorok – fejlesztését, módosítását eredményezi.
A nyári szabadságolások természetesen nem könnyítik meg a munka szervezését, de – mint László mondja
– ha nem jön közbe valamilyen váratlan esemény, például
megbetegedés vagy baleset, meg fogják oldani ezt a problémát is.

Prancz Zoltán
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Átjáró hidak rekonstrukciója
Az átjáró hidak feladata a
személyközlekedés és a kisteher-forgalom biztosítása
az Eü. épület és az üzemi
főépületek (ellenőrzött zóna
és turbina épület) között, a
+5,40 m és a +9,60 m szinteken, továbbá – ami nem
látható – az álmennyezetek
feletti térben kábelátvezetések biztosítása. A burkolat jelenleg kívül-belül alumínium trapézlemez, a hőszigetelés ásványgyapot, a nyílászáró szerkezetek Sopron típusú, alumínium szerkezetű ablakok, a primerköri részen
nem nyitható kivitelben. Az Eü. épület és a főépületek
közötti átjáró folyosónak a főépületi primerköri épületrészhez kapcsolódó végénél 2-2 db. sugárkapu található,
s minden folyosón 2-2 db. forgókapu üzemel. Az elavult,
korszerűtlen kialakítás miatt hideg téli napokon a sugárkapuk és a forgókeresztekhez tartozó kártyaolvasó
működése lassabbá, bizonytalanná válik. A helyiség jelenlegi kialakítása, fűtési elégtelensége és a kapcsolódó
helyiségek okozta hatások (kürtőhatás) kedvezőtlenül
befolyásolják a sugárkapuk és a kártyaolvasó megfelelő
üzemelését. A kapcsolódó átalakításról Salamon Gábor
projektvezető adott tájékoztatást.
–– Hogyan fogalmazható meg egy mondatban a
beruházás célja?
–– A beruházás célja az átjáró hidak üzemeltetéséhez,
használatához szükséges stabil környezeti paraméterek
biztosítása.
–– Hogyan jelentkezett a probléma?
–– A probléma nem új keletű, a sugárkapu működési
bizonytalansága már régóta fennáll. 1998-ban elkészült
a lengőajtók és a csatlakozó helyiségek ajtóinak cseréje, illetve javították a nyílászárók tömítéseit. Ezzel a
fennálló hibák egy részét ki tudták küszöbölni. Emellett az átjáró hidak fűtése már a forrásoldali lehetőségek
figyelembe vételével történt, a korábbi regisztereket új
típusú forró vizes hőleadókra cserélték, majd a sugárzó ernyők cseréjére is sor került. Az épületszerkezetek
– kiváltképp a hőszigeteletlen üvegfelületek – már az
építésük során sem feletek meg mindenben az akkori előírásoknak, s azóta a követelmények szigorúbbak
lettek. Jelenleg a 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletnek kell
megfelelniük az épületszerkezeteknek. Most az átjáró

Megjelent az Információbiztonsági Hírlevél
júliusi száma. A kiemelt hír a nyári szabadságra, utazásra felkészüléssel kapcsolatos,
jól hasznosítható ötletekkel szolgál, hogyan
védjük laptopunkat, az azon tárolt adatokat
a nyaralás alatt.
Milyen, viszonylag egyszerűen megvalósítható ötleteket tartalmaz?
Elővigyázatosságra int a manapság szinte már mindenhol elérhető ingyenes wifi
használatakor, mivel a rajtuk áthaladó
adatátvitelt bárki lehallgathatja, és az is
előfordulhat, hogy online bűnözők csak
azért működtetnek ingyenes wifit, hogy
az azt használók adatait ellophassák.
Javasolja, hogy amelyik webes szolgáltatás lehetővé teszi, azt titkosított módba
kapcsolva használjuk (ilyen pl. a Gmail és
a Facebook). A titkosított adatainkat azok
megszerzése után már nem tudja hasznosítani az adattolvaj.
Érdemes azon is elgondolkodni, hogy a
mobil eszköz amit magunkkal viszünk,
milyen adatokat tartalmaz. Az érzékeny
adatainkat vagy a számunkra különösen
nagy értékkel bíró fájljainkat (pl. családi képek) ne a nyaralásra magunkkal vitt
eszközön tároljuk.

folyosók fűtése forró vizes hőleadókkal, a sugárkapuk
környezetében sugárzó ernyőkkel van megoldva. A fűtési rendszer további bővítése műszakilag és fizikailag
már nem lehetséges.
–– Milyen szerkezeti problémák állnak fenn?
–– Az egész szerkezet átlagos hőátbocsájtási tényezője gyenge, a viszonylag nagy ablakfelületek, a szintenkénti betonlábazat és az alsó szinti gyenge hőszigetelésű födém miatt. A tetőfödém és az alsó födém
hőátbocsájtási tényezője nagyobb a megengedett értéknél. Az
alumínium ablakok
felülete nagy, hőszigetelő képességük gyenge, műszaki állapotuk
rossz. Az átjáró hidak
végeinél levő dilatáció kiképzése erősen
hőhidas, hasonlóképpen az acélváz-szerkezet, amely jelentős
lehűlő felületet képez.
A betonlábazat és a
cementrabic nem hőszigetelt kivitelű. Az ablakok és
a trapézlemezek tömítetlensége, illetve a kürtő-hatás
eredményeként huzat keletkezhet. Az álmennyezetekben nincs hőszigetelés, ami tovább rontja a kedvezőtlen
hatásokat.
–– Mit foglal magába az átalakítás?
–– Az átjáró hidak külső burkolatait (alsó-felső födém, valamint külső fal- és nyílászáró szerkezetek) teljes
mértékben le kell bontani, és új, méretezett, az érvényes
hőtechnikai szabványoknak, rendeleteknek megfelelő
hőszigetelésű külső burkolatot kell készíteni. A jelenlegi
alumínium ablakokat – tekintettel az ellenőrzött zónára – dekontaminálható (fém) hőszigetelt nyílászárókra
kell kicserélni. Az alsó szinten hagyományos, bukó/nyíló funkciójú nyílászárók kerülnek beépítésre. Az átjáróhidak belső folyosóin a padló- és falburkolat felújításra
kerül, az álmennyezeteket teljes mértékben ki kell cserélni látszóbordás, kazettás, hőszigetelt típusú álmen�nyezetre. A rekonstrukcióval összefüggésben leszerelik
a jelenlegi fűtési hálózatot az érintett területen, majd a
konvektorok a jelenlegi darabszámban visszakerülnek

a helyükre, új csőhálózat kiépítése, és új szerelvények,
berendezések beszerelése mellett.
–– Milyen szempontokat kellett figyelembe venni a
koncepció kialakításánál?
–– A rekonstrukció egy jelentős része az ellenőrzött
zóna határát érinti. Az ellenőrzött zóna határainak
megbontása csak különleges rendészeti és sugárvédelmi intézkedésekkel, jelentős költségnövekménnyel járna. Ez a tervezés korai szakaszában látszódott is, ezért
az az ötletünk volt a tervező felé, hogy fontolja meg
annak lehetőségét, hogy az
építés nem a hagyományos
módon, bontás-építés sorrendben, hanem fordított
sorrendben történjen. A
terveket ezen elvek alapján
módosították. Így a kivitelezés úgy zajlik, hogy előbb
elkészül kívülről a teljes
hőszigetelt elemes burkolat, beleértve a nyílászárók
elhelyezését is. A külső burkolat felépítése után rendészeti és sugárvédelmi szemlét követően kezdhető csak
meg – befelé – a belső, régi burkolat elbontása. További
fontos szempont, hogy a kivitelezés alatt az átjáró hidak
folyosóin, a primer és szekunder körnél egyaránt biztosítani kell a folyamatos közlekedést. Ezért az ütemezésnél figyelembe kell venni, hogy a kivitelezési munkák az
átjáró hidakon belül, az adott kiépítéshez tartozó főjavításon kívüli időszakban végezhetők, amikor a forgalom
azokon a területeken minimális. A padló- és falburkolatok és álmennyezeti anyagok kiválasztásában a dekontaminálhatóság volt az egyik fő szempont. A felső szinten (ellenőrzött zóna) a nyílászárók fix kialakításúak,
ezért szem előtt kell tartani, hogy kívülről üvegezhetők
és szerelhetők legyenek. Ez a követelmény a felújítandó
híd kialakításából és funkciójából, továbbá a kivitelezés
közbeni használhatóság szükségességéből adódik.
A kivitelezés során kisebb kellemetlenségek várhatók:
egyrészt a közlekedési útvonalak kisebb leszűkítése, valamint a személyi dozimétereket tároló szekrények a szekunder folyosóra történő ideiglenes áthelyezése. Ennek
kapcsán megértést, türelmet kérünk.
Prancz Zoltán

Hogyan védjük laptopunkat?
Az eszköz, ami otthon marad, legyen titkosítva. Az eredeti cikkben gyakorlati útmutatók is találhatók.
Az eddigieket összefoglalva a legfontosabb, hogy szűrjük meg az adatainkat, amelyeket magunkkal viszünk, tároljuk titkosítva,
és az internetet is használjuk titkosítva. Munkavégzés során is hasonlóak az elvárások, de
a szabályrendszer, amit be kell tartanunk,
sokkal összetettebb. Ráadásul a munkahelyi
bel- és külföldi kiküldetések nem is csak nyáron történnek, hanem egész évben. Nézzük
meg, hogy az érvényben lévő Információbiztonsági Szabályzat (SZAB-IBIR) 4.1.2.2. fejezete milyen egyedi szabályokat ír elő hordozható számítógépekre – csak a legfontosabbakat
kiemelve:
Áttekinti az eszközök üzemére és az ellopás elleni kockázatok csökkentésére
vonatkozó általános előírásokat, úgymint
a használathoz kapcsolódó megfelelő
környezet biztosítása, a megfelelő helyen
történő tárolása (pl. ne hagyjuk autó cso-

magtartójában), repülőutakon kézipog�gyászként való szállítása.
Felhívja a figyelmet a fogadó ország információhordozók, programok és adatok szállítására vonatkozó vám, kiviteli
és beviteli előírásainak, biztonsági szabályainak külföldre utazás előtti megismerésére. A külföldi országok szabályainak
megismerésével elkerülhető, hogy valamelyik ország határán kerüljünk kellemetlen helyzetbe.
Megfogalmaz adatbiztonsági szabályokat, amelyek szerint a számítógépen
lokálisan tárolt adatok átmeneti tárolásra szolgálnak, azok rendszeres hálózati
fájlszerverekre mentése, valamint az érzékeny adatok érzékenységi szintjének
megfelelő kezelése a felhasználó feladata.
Előírja a bel- és külföldi kiküldetésre utazóknak, hogy notebookjuk titkosítását
végeztessék el, amivel megakadályozható
adataink jogosulatlanok általi megszerzése. A notebookok titkosítása az informatikai csoportnál igényelhető.

A vírusvédelem megvalósítására előírja,
hogy idegen külső adathordozók használata előtt a vírusmentességet ellenőrizni
kell a gépre telepített vírusirtó szoftver
használatával.
Amennyiben a megelőző intézkedések
ellenére mégis ellopnák hordozható eszközünket, annak azonnali bejelentését írja
elő az MVMI helpdesk és a közvetlen vezető felé.
A fenti szabályok hordozható számítógépekre vonatkoznak, de nem szabad elfelejteni, hogy a mai okostelefonok, táblagépek stb.
nagyon hasonló funkciókkal bírnak, és ezek
használatakor is ugyanolyan körültekintően
kell eljárni. Külföldre utazáskor ne feledkezzünk meg mobiltelefonunk internet frissítési beállításának megváltoztatásáról, hiszen
tetemes számlát tud produkálni a beállított
internetes oldalak frissítése külföldi szolgálgatók által.
Ahhoz, hogy nyugodtan induljunk nyaralni és munkavégzéskor bel- és külföldi
kiküldetésre, tegyünk meg mindent, hogy
felkészüljünk a váratlan helyzetekre is. Így a
nyaralás szép emlék, a munkavégzés pedig
sikeres lesz.SJ
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Sorozatunkban ez alkalommal a karbantartási
igazgatóság
üzemfenntartási főosztályához tartozó biztonsági rendszer osztály
szabályozástechnikai
csoportjában dolgozó
Ludányi Miklós műszerész kollégánkat mutatjuk be, és általa betekintést
adunk a csoport munkájába.
–– Kedves Miklós! Először is egy rövid
életrajzi bevezetőt kérek!
–– 1957-ben Sztálinvárosban születtem. Iskoláimat Dunaföldváron végeztem, és ott érettségiztem 1976-ban a
Magyar László Gimnáziumban. 1978-ig
a Dunai Vasmű bázisiskolájának az ipari
automatizálás irányítástechnikai műszerész képzésén tanultam. Első munkahelyem a dunaföldvári oxigéngyár, 1979.
február 1-jétől pedig a Paksi Atomerőmű
Vállalat irányítástechnikai szakterületén
a szabályozós csoport.
–– Dióhéjban, vágjunk bele a kezdeteknél!
–– Feladatunk akkoriban – különböző
tanfolyamok és jogosító vizsgák teljesítése mellett – az 1-es blokki üzembe helyezésre való felkészülés volt. Ez legnagyobb
részt az orosz létesítési tervek alapján egy
komplex szakterületi dokumentáció létrehozását jelentette, mely biztosítja az
irányítástechnikai rendszerek indítási
célállapotra hozását és jövőbeni üzemeltetését.
–– És itt elérkeztünk 1981-hez, az 1-es
blokki üzembe helyezés időszakához.
Hogy emlékezel erre?
–– Legnagyobb szakmai és emberi kihívásnak ezt a másfél évet tartom. Adott
térben és időben a technika és a szakterü-

letek ilyen mértékű koncentráltsága és egyidejű
munkavégzése rendkívüli körülményeket teremtett. A szakterület jelenlegi kollektív tudásában
és munkakultúrájában az
akkor megélt tapasztalások és elvárások ma is jelen vannak.
–– Jelenlegi munkáitok?
–– Jelenlegi feladatunk az erőmű technológiai szabályozásainak üzemeltetése,
karbantartása, rekonstrukciók végzése.
–– A rekonstrukciókról néhány mondatot!
–– Kezdjük talán a jelenlegi európai
energiarendszerhez történő kapcsolódásunkat elősegítő új digitális turbina
szabályozó rendszerek telepítésével. Elkészültek a térfogat kompenzátor nyomásszabályozások PLC-s kiváltásaival,
folyamatosan zajlanak számítástechnikai
alapú készülék és vezérlő blokk cserék is.
–– Oktatások?
–– Az ismeretek, információk átadását,
a hozzáférést, több szinten rendszeresen
szervezett szakmai előadások segítik, de
ide tartoznak a napi munkák együttgondolkodásai is.
–– Legkedvesebb időtöltésed?
–– Amikor meglátogatnak a gyerekeim, ölemben az unokámmal – némi
főzőcske mellett –szót ejtünk a világ dolgairól.
–– Hobbi?
–– Egy 600 négyszögöles kertem, hobbinak kicsit erős, de örömet is ad.
–– Tervek?
–– Rockot játszani az unokáimmal.
–– Ez igazán szépet ígér. Mondjuk, 33
év múlva újból beszélgethetünk?
–– Igen, rendben.
KV

Dízelgenerátorok cseréje
Az Atomerőműben működő 3-4. blokki dízelgenerátorok ütemezett gyártóművi főjavítása a
korábban már főjavított tartalékmotor igénybevételével folytatódik. A május 20-án történt
dízelgenerátor-csere az Atomerőmű tervszerű karbantartási tevékenységének kertében valósult meg.
A turbina és forgógép karbantartó osztály művezetőjétől, Györki Lászlótól megtudtuk,
hogy a blokkok dízelgenerátorainak motorjait francia licenc alapján még az 1980-as évek elején gyártotta a Ganz-Mávag. A gyártóművi előírás szerint a dízelmotorokon 510 indítás vagy
10 év után főjavítást kell végrehajtani. Ebben az esetben a 10 év utáni teljes felülvizsgálat vált
szükségessé. A dízelgenerátor teljes körű felújítását a budapesti Ganz Motor Kft. telephelyén
végzik, ahonnan a munka befejeztével visszakerül az Atomerőműbe.
A Jankovics Márton által készített fotókon a régi dízel kiemelése és a tartalék beszállítása
látható.BÁ

Fiataljaink
Bemutatjuk

Benicsné Csákvári Katalin
gazdasági elemzőt
Gyermekkorát Bölcskén töltötte, majd Dunaújvárosban, a Rudas László Közgazdasági Szakközépiskolában érettségizett. Ezt
követően Győrbe járt a Szécsényi István
Egyetemre (akkor még főiskolára), ahol
1997-ben pénzügy szakirányon közgazdász diplomát szerzett. A főiskolai tanulmányok befejezése után a Bölcskei Községi
Önkormányzat és Polgármesteri Hivatalnál
helyezkedett el, ahol 14 éven keresztül dolgozott. Itt többféle feladatot és munkakört
látott el, az utóbbi években a gazdálkodási
csoportnál dolgozott, csoportvezetőként.
Közben munka mellett mérlegképes könyvelői képesítést szerzett, előbb vállalkozási, majd – miután az önkormányzatnál
dolgozott – államháztartási szakon. 2011.
november 1-jén került az Atomerőműbe a
gazdasági igazgatóságra, ahol a kontrolling főosztály kontrolling osztályára nyert
felvételt. Azóta az eredménygazdálkodási
csoportban, gazdasági elemző munkakörben dolgozik. A részvénytársaság tervezési rendszerében a céltartalékok és egyéb
ráfordítások tervezésében működik közre,
valamint a támogatások alakulását követi
nyomon. Feladatai közé tartozik a havi zárások során a céltartalék feladása, illetve
a céltartalék és a támogatások tényeltéréseinek feltárása. Emellett foglalkozik még
a kommunikációs tényadatok összegyűjtésével, előkészítésével, a TM1 rendszerben
történő rögzítésével, valamint általános feladata a különböző szereplőkkel való kapcsolattartás. Közreműködik a heti jelentések elkészítésében és a műszaki-gazdasági
értekezletre készülő gazdasági jelentések
összeállításában. Ezek a tevékenységek
jelentősen eltérnek a korábban végzett
feladataitól. Bölcskén, a korábbi munkahelyén a település gazdálkodását kellett nyomon követnie, szerveznie, irányítania, ami
azt jelentette, hogy az önkormányzat teljes
gazdálkodását át kellett látnia. Mostani
munkakörében a pénzügyi szakterület egy
kisebb szegmensével foglalkozik, ugyanakkor új feladatként jelentkezett az SAP
rendszer megismerése, alkalmazása. Kati
számára a munkahelyváltozás egyben kihívást is jelentett, hiszen szakmai tudását az
új munkahelyen, más területen is bizonyítania kell, bár – elmondása szerint – szereti
a kihívásokat. Szerencsésnek érzi magát,
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mert nagyon jó kollektívába került, kolléganői és vezetői egyaránt szeretettel fogadták, és nagyon sokat segítettek neki
a kezdeti nehézségek leküzdésében. Úgy
érzi, sikerült beilleszkednie és szakmai téren is megtanulnia a rábízott feladatokat.
Tervei között szerepel a nyelvtanulás, mert külföldi nyaralások során egyre
többször érzi, hogy a jelenleginél erősebb nyelvtudásra lenne szüksége. Német
nyelvből ugyan középfokú nyelvvizsgával
rendelkezik, de sajnos ritkán van lehetősége gyakorolni, ezért tervezi az eddig tanultak felfrissítését, és szeretne angolul is
megtanulni.
Férjével és két gyermekével Bölcskén
laknak egy kertes családi házban, a szülei
szomszédságában. Férje is a részvénytársaság alkalmazottja, a műszaki igazgatóságon vezető berendezés mérnökként
dolgozik. Büszkén mesélt gyermekeikről, a
13 éves Evelinről és a 10 éves Bencéről, akik
szorgalmas, jó gyerekek. A tanulás mellett
nagyon sok különórát vállalnak, Bölcskén
néptáncot, zongorát, floorballt tanulnak,
de gyakran hozzák őket Paksra balett órára,
vagy uszodába. Nagyon szeret a gyerekeivel foglalkozni, együtt lenni velük, és külön
örül annak, ha tele van a ház a gyerekek
barátaival.
Kati fiatal felnőtt korában került kapcsolatba a néptánccal, a népi kultúrával, amely
meghatározóvá vált számára. A Bölcskei
Néptánc Egyesület egyik vezető tisztségviselőjeként immár nyolc éve igyekszik
minél többet megtenni a régi hagyományok megismerése, terjesztése érdekében.
Például közreműködik a nyári bentlakásos
tábor szervezésében, lebonyolításában,
amikor szabadságot vesz ki, és a gyerekekkel együtt egy hetet tölt el a hagyományőrző táborban. Ez – ahogy mondta – az ő
hete, amikor ötvözheti a gyermekek iránti
szeretetét a népi kultúra iránti vonzalmával. Amikor ideje engedi, ő maga is kézműveskedik. A kézművesség több területével
is megismerkedett, de különösen a gyöngyözést kedveli, most éppen az orchidea, a
rózsa és a gyöngykaláris készítését tanulja.


Lászlóné Németh Ilona
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Fejezetek az új Munka Törvénykönyvéből
Az új Munka Törvénykönyve rendelkezései 2012. július 1-jével léptek hatályba. A legfontosabb törvényi
változások közül most az egyedi megállapodások lehetőségét és a munkaszerződés tartalmát tekintjük át.

Egyedi megállapodások
A korábbi szabályozás szerint, amennyiben a felek a Munka Törvénykönyve egyes szabályaitól el kívánnak térni,
úgy arra kollektív szerződés megkötésével van lehetőségük. Az új szabályozás szerint viszont a munkáltató és a
munkavállaló az egyedi munkaszerződésekben is köthet
olyan megállapodást, amelyre korábban kollektív szerződésre volt szükség (pl. hátrányos jogkövetkezmények
alkalmazása, melynek alapján a munkavállaló munkabéréből levonásnak lehet helye). Emellett sokkal szélesebb körben köthetőek egyedi megállapodások, amikor a
munkáltató és a munkavállaló el kívánnak térni a Munka
Törvénykönyve általános szabályaitól (ilyen lehet például
az egybefüggő szabadság mértékére, illetve a szabadság
átvitelére vonatkozó szabályok, valamint az átalánydíj jellegű bérmegállapodások).

A munkaszerződés tartalma
Nincs munkaviszony munkaszerződés nélkül. Munkaviszonyról attól az időponttól beszélhetünk, amikor a
munkáltató és a munkavállaló közösen megegyeznek a
foglalkoztatás legalapvetőbb feltételeiről. A feleknek a
munkaszerződésben legalább három kérdésre kell választ
adniuk: milyen feladatot, hol és mennyi fizetésért kell elvégeznie a munkavállalónak.
A munkaszerződés első kötelező tartalmi eleme azoknak a feladatoknak az általános meghatározása, amelyeket

a munkavállalónak a munkaszerződés alapján teljesítenie
kell. Ezt nevezzük munkakörnek. A munkakör általában
egy-két szavas megjelölés, amely keret jelleggel, általánosan foglalja össze a munkavállaló feladatait (pl. asztalos,
könyvelő, bolti eladó stb.). E tág meghatározáson belül a
munkáltató jogosult meghatározni, hogy konkrétan milyen feladatokat kell ellátnia a munkavállalónak. Például a
munkáltató dönt arról, hogy az asztalos munkakörű munkavállaló szerdai munkanapján széket, ajtókeretet készítsen, vagy éppen egy sérült ruhásszekrényt javítson ki. A
munkakör ugyanakkor korlátozás is: a munkavállaló csak
az adott feladatcsoporthoz tartozó munkát köteles ellátni. Az említett asztalos például a munkadarab elkészítése
után a munkaasztal környékének összetakarítására köteles, de a mellékhelyiség felmosására nem utasítható, mivel
ez már nem tartozik a munkakörébe.
A munkakörben való megállapodás az új Munka Törvénykönyve szerint is a munkaszerződés kötelező tartalmi eleme. Ha a felek nem állapodnak meg a munkakörben, a munkaviszony létre sem jön.
A munkakör tehát csak általánosan, keret jelleggel
rögzíti az ellátandó feladatokat. A munkakörbe tartozó
teendők részletes kifejtését, a munkaköri feladatok listáját
munkaköri leírásnak nevezzük. A törvény előírja, hogy a
munkakörbe tartozó feladatokról a munkáltató a munkavállalót legkésőbb a munkaviszony kezdetétől számított
15 napon belül köteles írásban tájékoztatni. A munkaköri leírás nem része a munkaszerződésnek, csupán egy
tájékoztató dokumentum, amelyet a munkáltató átad a
munkavállaló részére. Ebből eredően a munkaköri leírás
tartalmát – a munkakör keretei között – a munkáltató
egyoldalúan módosíthatja. Nagyon fontos azonban, hogy
a munkaköri leírás nem lépheti át a munkaszerződésben
rögzített munkakör kereteit. Csak olyan feladatokat sorol-

hat fel, amelyek – a közfelfogás alapján – az adott munkakörhöz tartoznak. Például, az „adminisztrátor” munkakörbe tartozhat az iktatórendszer kezelése, a postázás,
telefonüzenetekkel kapcsolatos ügyintézés, vagy az archiválás stb. De biztosan nem tartozik ide az iroda takarítása.
Bevett gyakorlat, hogy a munkaköri leírásban a feladatok felsorolását a munkáltató egy általános mondattal
zárja, amelyben fenntartja magának a jogot további teendők meghatározására. Például: „a munkavállaló továbbá
köteles minden olyan egyéb feladatot ellátni, amelyre az
ügyvezető utasítja”. Ez a megfogalmazás önmagában nem
tilos. Ugyanakkor ez nem hatalmazza fel a munkáltatót
arra, hogy olyan feladat elvégzését rendelje el erre hivatkozással, amely nyilvánvalóan nem része a munkakörnek.
Tehát az „egyéb feladat” is csak a munkakörbe tartozó feladat lehet. Ugyanez a másik oldalról is igaz: ha a munkaköri leírás ugyan nem tartalmaz kimondottan egy feladatot, de az vitán felül a munkakör része, úgy annak ellátását
a munkavállaló nem tagadhatja meg.
A munkaköri feladatok felsorolásának nemcsak a
munkakör, hanem a munkaidő is korlátot állít. Azaz a
munkáltatónak arra is tekintettel kell lennie, hogy a munkakörbe sorolt feladatok elláthatóak-e a munkavállaló
munkaidejében (pl. napi 8, heti 40 órában).
A munkakörnek a munkavégzés tárgyi korlátai (mit
kell csinálni) meghatározása mellett még számos tekintetben van jelentősége. Például a munkakör jelentőséghez
juthat az egyenlő bér elvének alkalmazásakor, az egyenlő
értékű munka meghatározásánál, a kártérítési felelősség
szigorúbb alakzatainál (pl. leltárfelelősség, munkavállalói
biztosíték), vagy a tekintetben, hogy mely munkavállalót
lehet vezető állásúnak minősíteni.


Lászlóné Németh Ilona

Környezettudatos atomerőművi üzemeltetés
Sallai Orsolya, a környezetvédelmi osztály vezető mérnöke arról adott tájékoztatást, hogyan épült be az Atomerőmű működtetése során a környezetvédelmi tevékenységbe a napjainkban egyre erősödő környezettudatos üzemeltetés iránti
elvárás.
Az Atomerőmű hosszú távú működésének egyik záloga az erőmű környezetbiztonságának magas szinten tartása, az erőmű
ésszerűen elérhető legalacsonyabb környezetterheléssel történő
üzemeltetése. Így nem meglepő, hogy a vonatkozó előírások betartásán túl az Atomerőmű nagy hangsúlyt fektet a környezettudatos működtetésre. Annak elősegítése érdekében, hogy az
üzemeltetés valamennyi fázisában a jelenleg elérhető legalacsonyabb környezetterhelés fenntartható és fejleszthető legyen, az
Atomerőmű 2001-ben önként vállalt feladatként bevezette és tanúsíttatta az MSZ EN ISO 14001:2005 szabványnak megfelelően
a környezetközpontú irányítás rendszerét (KIR). A rendszer működtetése, fejlesztése révén az Atomerőmű életébe egyre inkább
beépült a környezettudatos gondolkodás. Ezt támasztják alá a
független tanúsító cégek által elvégzett komplex felülvizsgálati
és okirat-megújító auditok is.
A KIR szabvány és a jogszabályok követelményeinek betartása érdekében hosszú évek óta működtetjük a munkahelyi környezetvédelmi megbízottak hálózatát, akik elsősorban az ipari és
a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos környezetvédelmi feladatok végrehajtását segítik.
A környezetvédelmi osztály egyik célja, hogy a karbantartás,
üzemeltetés munkafolyamatai a tervezésétől, annak végrehajtásáig környezettudatos módon kerüljenek végrehajtásra. Ennek
egyik sarkalatos pontja a hulladékgazdálkodás, ahol a főbb céljaink (keletkező hulladékok mennyiségének, veszélyességének
csökkentése, minél nagyobb arányban történő hasznosítása)
megvalósítása érdekében cselekvési programot készítettünk. A
program folyamatosan és egyre sikeresebben zajlik. Ennek néhány fontosabb eleme:
• A leselejtezett veszélyes anyagok (vegyszerek, festékek stb.)
veszélyes hulladéknak minősülnek. Ezért a szavatossági idő
lejárta előtt meglévő felesleges – eredeti rendeltetése szerint
felhasználható – készleteket értékesítjük.
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• Az irodai és a csomagolási papírhulladék hasznosítási arányának növelése érdekében tett intézkedések révén 2004-ben
bevezettük a papírhulladék szelektív gyűjtését. Az üzemi területen kihelyezésre kerültek a papírhulladék szelektív gyűjtőedények. 2010-ben a kommunális szolgáltatóval kötött szerződés alapján további 17 helyre került kihelyezésre fedeles,
kerekeken gördülő konténer, amelyek szintén a papírhulladékok szelektív gyűjtését szolgálják. 2010-ben kiterjesztettük a
szelektíven gyűjthető hulladékok körét a műanyag hulladékok
hasznosított
szelektív gyűjtésére.
ártalmatlanított
telephelyen tárolt
A téma kapcsán szeretnék kitérni még az erőmű és a természet harmonikus kapcsolatát elősegítő néhány műszaki meg2. ábra: A keletkezett ipari hulladékok újrahasznosítási aránya
oldásra is. Az Atomerőmű 1996 óta a Csámpai vízcsatornán keresztül segíti a Faddi-holtág hűtőgépházi klíma berendezések
hűtővízzel történő vízutánpótlását. A jó vízminőség, valamint a szabbításhoz kapcsolódó felújítási, karbantartási munkálatok
megfelelő vízszint biztosításán túl a fürdőzés és a vízi sportok volumenének jelentős növekedése volt). Míg a második ábra
kedvelői számára is kellemes környezet tartható fenn. Az erőmű az ipari hulladékok újrahasznosítási arányát mutatja be. Az ipari
mellett található halastavak friss vízzel történő ellátása pedig hulladékok legnagyobb része az Atomerőműben a technológiai
kondenzátor hűtővízzel történik. 2006-ban létesült az Atomerő- rendszerek és épületek felújítása, cseréje, karbantartása során
mű beruházási területén az ökológiai park, amelyben őshonos keletkezik. Mennyisége ún. „hulladékszegény technológiák” alkalmazásával nem csökkenthető, mert nem hulladéktermelő temagyar állatok élnek (pl. szürkemarha, dámszarvas, mangalica).
A környezettudatos atomerőművi üzemeltetést igazoló adat- vékenységből keletkeznek. A felújítások, cserék és karbantartásorokból két diagramot ragadnék ki. Az első ábrán jól látható, sok típusa és volumene határozza meg a keletkező ipari hulladék
hogy 2006-tól kezdve a veszélyes hulladékok mennyisége a ko- fajtáját és mennyiségét. A technológiai rendszerek és épületek
rábbi évek hulladékmennyiségének kevesebb, mint felére csök- felújítása, cseréje és karbantartása eredményeképpen az Atomkent (a 2010-2011. évi növekedés oka a főként az üzemidő-hos�- erőmű üzembiztonsága nő.BR
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Műszaki Alkotói Pályázat
Dicséretes és jutalmazott pályázatok

Kiegészítő üzemzavari tápszivattyúk
kollektorszakadás védelmének
függetlenítése a blokkvédelemtől
Az említett szivattyúk feladata a gőzfejlesztők tápvíz-ellátása
olyan rendkívüli esetben, ha a normál betáplálási útvonalon
ez nem lehetséges. Egy blokkhoz egy kiegészítő üzemzavari
tápvízrendszer tartozik két szivattyúval. Három 1000 m3 udvartéri sótlanvíz tartályból nyomják be a vizet. A szivattyú
automatikusan indul a reaktorvédelmi rendszer jelére, ha a
gőzfejlesztőben a vízszintcsökkenés elér egy kritikus szintet.
Egyik blokk visszaindulása során probléma adódott, mely
feloldására adminisztratív intézkedés született.
A KÜTR szivattyúi, armatúrái biztonsági rendszeri betáplálást kapnak, addig a KÜTSZ kollektor szakadás elleni
védelem EV szünetmentes kézi betáp-kiválasztó kapcsolóval
ellátott megtáplálást kap, mivel az a Blokkvédelemben került
kialakításra. Emiatt előállhat olyan állapot, amikor az egyébként üzemképes KÜTR kollektor szakadás elleni védelem nélkül marad a betáplálás hiánya miatt.
A jelenlegi gépészeti kialakításban előállhat olyan állapot,
amikor a kollektor szakadás védelem működésekor szétszakaszolt kollektor mellett nincs betáplálási útvonal az épen maradt kollektorfél felé.
Az általam alkalmazott gépészeti és irányítástechnikai módosítások eredményeként a KÜTR szivattyúi és berendezései,
valamint a kollektor szakadás elleni védelem relés logikája
azonos betáplálásra kerül.

fotók: Gyulai János

Madách Ferenc Zsolt, szolgálatvezető
– Az ESZI-ben végeztem irányítástechnikai műszerészként
1991-ben. Még ebben az évben felvételt nyertem az irányítástechnikai üzemviteli osztályra műszerészként. Később művezetővé neveztek ki, jelenleg pedig irányítástechnikai szolgálatvezetőként dolgozom a C műszakban.
A munka mellett tanulmányaimat
is folytattam: Pécsen ipari elektronikai
technikusként végeztem, majd a Dunaújvárosi Főiskolán Mérnők Informatikus
diplomát szereztem.
Két csodálatos gyermekem van: egy
16 éves lányom, és egy 14 éves fiam,
akikkel igyekszem minden szabadidőmet együtt tölteni.

***
Blokki átrakógépek átszállításának
biztonságnövelő átalakításai
Az átrakógépek üzembehelyezésük óta több átalakításon estek át és az eredeti funkciójukhoz képest megsokszorozódott a
feladatuk, melyek egyre nagyobb pontosságot igényelnek. Mivel kiépítésenként csak egy-egy berendezés áll rendelkezésre,
a blokkok kiszolgálásához rendre át kell azokat szállítani. Az
átszállításhoz bizonyos mértékű visszabontás, majd az új helyén összeszerelés, beállítás szükséges.
A javasolt módosítások, átalakítások a műveletek egyszerűbb, gyorsabb, biztonságosabb végrehajtását teszik lehetővé.
A műveleti idők csökkentésével a dolgozók dózisterhelését is
csökkenteni lehet.
–– Az ellensúly alátámasztása 30-50 mm vastag, állandóan az ellensúly szekrényben tárolt keményfa betétekkel
történjen a jelenlegi hajtásszekrényben tárolt vasbak helyett.
Ezzel a munkarúd zárt akna fölött is kivehetővé válik.
–– A híd kábellánc tartó átalakításával az szó szerint kön�nyebb lesz. A kábellánc le és felszerelése egyszerűbb, pontosabb, kevesebb ember végezheti.
–– A híd lehetséges emelési pontjaira nézve nincs egyensúlyban. Jobb-bal menetes zártkengyelekkel állítható 4 db
hosszú kötéllel emelik. A zárt kengyelekbe becsavarodó orsók helyzetének ellenőrzésére furatokat kellene készíteni.
–– Az átrakógép oldalvezető görgőibe önbeálló csapágyak
vannak szerelve. Még a feszítő rugó oldása után is beszorul,
vagy elbillenve lehetetlenné teszi a sínre állítást. Ha a problémát okozó vezető görgő csapágyát fix csapágyra cserélnék,

a probléma megszűnne. Ha a görgő felerősítő hatlapfejű csavarok helyett belső kulcsnyílásúakat alkalmaznánk, a méretnövekedés a vezetőgörgő kúpos megvezetésének kialakítását
is lehetővé tenné.
–– A híd és kocsi hajtásláncában az egyik kiépítésben
Danuvia, a másikban Lenze fékek vannak. Néha szükséges,
hogy az átrakógép feszültségmentes állapotában is mozgatható legyen – a fékeket kézzel kellene oldani. Ez a lehetőség
csak a Lenze fékek esetében lehetséges.
Mészáros Ferenc, vezető átrakógép operátor
– Itt születtem 1966-ban, tősgyökeres
paksi vagyok. Pécsett végeztem a Zipernowsky Károly Szakközépiskolában.
Az erőműben primerköri gépészként
kezdtem 1985-ben, majd egy év múlva
átrakós lettem. Az átrakógépek rekonstrukciója idején 2002-2009 között projektfelelőse voltam a gépészeti és irányítástechnikai résznek. Elmondhatom, hogy már töviről hegyire
ismerem ezt az igen fontos berendezést. Most ismét átrakós
vagyok a nukleáris fűtőanyag üzemben. Hobbim a munkám.
Elváltam. Van egy nagy fiam, Medárd, akire nagyon büszke
vagyok. Most érettségizett a Vak Bottyán Gimnáziumban, és
szeretne továbbtanulni, a Műegyetemet jelölte be első helyen.
Pakson a családi ház kerttel sok munkát ad, de ha időm
engedi, szívesen motorozom, vagy autózom.

***
Üzem közbeni tolózár diagnosztika
A dolgozat megoldást próbál találni a tolózárak üzem közbeni,
alap diagnosztikai feladatainak ellátására. Ez által az üzemeltető a jelenleginél több információval rendelkezne a technológia tolózárainak állapotáról, az esetleges hibákról, rendellenes
működésekről. Az információk minden tolózár működés alkalmával hozzáférhetőek lennének. Az ellenőrző rendszer a
jelenleg alkalmazott üzemi rendszerekbe viszonylag egyszerűen beilleszthető a kialakítása nem igényel komoly átalakítást.
Fontosnak tartom még ezen felül, hogy a kapott információk
alapján kialakulna egy a jelenleginél magasabb szintű kapcsolat az üzemeltető és a technológia között.
Dobri Zoltán, szolgálatvezető
– Pécsen születtem. 1991-ben végeztem
az Energetikai Szakképzési Intézetben
irányítástechnikai műszerészként. Az
Atomerőműben dolgozom 1991 óta.
Az irányítástechnikai üzemvitelen,
műszerészként kezdtem.
Ipari elektronika technikumi és mérnök-informatikusi végzettségem van.
Irányítástechnikai hatósági vizsgával
rendelkezem 2003-tól. Az irányítástechnikai üzemviteli osztályon, az A műszakban 2004-től művezetői, majd 2007-től
szolgálatvezető mérnöki beosztásában dolgozom.
Pakson élek, nős vagyok. Két gyermekem van, egy 14 éves
fiú és egy 6 éves kislány.

***
Térfogat-kompenzátor szintszabályzó és
pótvíz-szivattyú fordulatszám szabályzó
kiváltásának lehetőségei
A pályázat a címben említett két szabályzó korszerűsítését
mutatja be. A rendszer a térfogat-kompenzátor avagy aktív
zóna feletti nyomásszabályzónál jól ismert Siemens PLC-kből
épül fel. Mivel a két szabályzókörnek a végső célja a fővízköri hőhordozó tömegének állandó értéken tartása így ezen
a vonalon gondolkodtam tovább és a jelenlegi mérések felhasználásával komplex rendszert alkottam ami mind a két
rendszer szabályzását és reteszeit képes működtetni. Valamint

kompenzálható vízfolyás esetén megoldást nyújt a pótvíz-szivattyúk párhuzamos üzemeltetésére.
Mach Gyula Máté, ügyeletes műszerész
– Székesfehérváron születtem, Középiskolai tanulmányaimat az ESZI-ben
végeztem. Közvetlenül az iskola után,
2004 júliusában kezdtem az erőműves
pályafutásomat az Interlock Kft-nél.
Külsősként a gépész szervíz osztály műhelyében a forgácsoló és hőkezelő gépek
villamos karbantartásával foglalkoztam egészen 2006 februárig. Felvételt
nyertem 2006 novemberben az irányítástechnikai üzemviteli
osztályra, ahol azután közel egy év képzés után 2007 szeptemberben átkerültem a Paksi Atomerőmű Zrt. állományába.
Manapság időm nagy részét tanulással és önfejlesztéssel töltöm.
Hobbim a szakmámon kívül az autószerelés és egyéb műszaki eszközök javítása és építése.

***
Tudásmenedzsment fejlesztés, társasági
tudástár gyarapítása megújított
atomerőműves szakkifejezéstárral és
felülvizsgált (minőségügyi) jegyzetekkel
Beszállítók irányítási rendszereit minősítőként és oktatóként
kapott visszajelzések szerint felmerülő gond a szavak helytelen használatából eredő alacsony hatásfokú kommunikáció.
A tudásmenedzsment (TM): az összes tevékenység, amelyben a vezetők ösztönzik az alkalmazottaikat arra, hogy az
egyéni és a csoportos törekvések elérése érdekében alkalmazzák, fejlesszék, osszák meg, kapcsolják össze, valamint szilárdítsák meg a szükséges tudást, és ebben támogatják is őket.
A TM alapja a közérthető szavak használata, így az informatika korszerű eszközeinek alkalmazásával kidolgoztam egy
megoldási javaslatot a probléma kezelésére. Javasoltam egy
egységes, a minősített oktatók által indexált, folyamatosan
gondnokolt, így naprakész Integrált Szakkifejezés- és Rövidítés Tár (ISzRT) létrehozását. A Portál felületen egy Szakkifejezéstár felirat alatt lévő ablakba gépelve megkaphatná minden
érdeklődő a keresett kifejezés rövid leírását. A megfelelőség-ellenőrzés témakörtől az üzemvitel témakörig javaslatot
tettem az indexáló kollégáim személyére is. Ezt követően az
erőműves képzési anyagok, jegyzetek kerülhetnek felülvizsgálatra, ami a teljes létszámú minősített oktatók bevonásával
rövid idő alatt megtörténhet. A személyes példaadás híveként
jegyzeteimben már a megújított minőségügyi szakkifejezéseket használom.
Sipos László, minőségbiztosítási vezető
mérnök
– Bábolnán születtem 1957-ben. Híradásipari szakközépiskolában, majd
távközlési főiskolán végeztem tanulmányaimat. Villamosmérnökként 5
évig Bábolnán dolgoztam. A Paksi
Atomerőmű hírközlési rendszereinek beüzemelését végeztem 1983 közepétől, majd 1985-93. között a PAV
hírközlési osztály szakmai munkáját irányítottam. Jelenleg a minőségellenőrzési osztályon dolgozom. Minőségüggyel 1993 óta foglalkozom. Minőségügyi szakmérnökként és minősített oktatóként részt veszek a személyzet
képzésében és a karbantartók minősítésében is. A személyzet megfelelőség-értékelésben szerzett atomerőműves és mérnökkamarai tapasztalataim alapján, az OAH
és MMK vezetői 2011-ben felkértek az atomenergia alkalmazása körében eljáró műszaki szakértőket minősítő
bizottsági munkára. A www.mmk.hu honlapon ma már
több mint száz szakértő adata szerepel.

***
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Forgógépek fenntartásának
költséghatékony megvalósítása
A téma szorosan kapcsolódik a 2009-ben és 2010-ben szintén a műszaki alkotói pályázatra leadott pályázati anyagunkhoz, amelyek esetében szintén a forgógépek karbantartási
rendszereit vettük górcső alá. Első ízben mint a karbantartási stratégiaváltás informatikai hátterének megalapozásával,
másodízben a kockázat alapú szemlélet bemutatásával és alkalmazhatóságának tanulmányozásával, ez utóbbi pályázati
anyagunk esetében pedig a stratégiaváltásnak a gazdasági oldalra és a vállalati kultúrára gyakorolt hatásának elemzésével.
Készítettünk egy gazdasági elemzést is egy adott berendezés típusra. Egy modernebb karbantartási és tesztelési stratégiára való áttérés alkalmával elsőként a karbantartási ciklusidőnek a példában szereplő motor és szivattyú esetén való
egységesítésével, majd másodsorban a ciklusidő kitolásával
komoly megtakarítások érhetők el a hátralevő meghosszabbított üzemidő során. Egy ilyen karbantartási rendszer feltételei
már nagyrészt megteremtődtek az Atomerőműben, jelenleg
leginkább kultúraváltásra van szükség.

Feleségemmel is az erőműben ismerkedtem meg, két kislányunkkal (Zsófi 3, Lotti 6 éves) élünk kiegyensúlyozott családi életet. Mellettük most próbálom régóta dédelgetett hobbimat valóra váltani, megkezdtem első veterán korú autóm
felújítását.

Kiss Gábor, csoportvezető
– 1990-ben végeztem a BME Gépészmérnöki kar energetikai üzemmérnöki
szakán. Az Atomerőműben már több
mint 20 éve, eleinte az üzemvitelen,
1992-től a diagnosztikán dolgozom. A
BME-n műszaki diagnosztika szakmérnöki oklevelet szereztem 1997-ben, ekkor lettem a diagnosztikai csoport vezetője. Feleségemmel, Krisztinával Pakson
élünk, három gyermekünk van, két középiskolás fiú, és egy
négyéves kislány. Szabad időmben családommal vagyok, gitározom és a városi vegyeskarban énekelek.

Wolf Gábor, rendszertechnológus
–– 1972-ben születtem Szekszárdon. Az ESZI-ben érettségiztem 1991ben mint gépész, majd a technikus
vizsga után primerköri gépészként
helyezkedtem el. A katonaság után
némi átszervezések következtében
a vegyészeti technológiai osztályon,
majd a turbina osztályon végül rendszertechnikai osztályon dolgoztam,
közben folyamatosan képeztem magam, főiskolai, majd
egyetemi szinten is megszereztem az energetikai mérnöki képesítést, valamint a középfokú angol nyelvvizsgát.
Jelenlegi feladatom a karbantartás hatékonyság monitorozása, amelynek bevezetése és alkalmazása folyamatos elfoglaltságot ad nekem illetve számos kollégámnak.
Számos hazai és nemzetközi képzésben volt részem, így
többször jártam külföldön különböző valószínűségi tudományok, a konfigurációkezelés és biztonsági sávelemzés, továbbfejlesztett PSA módszertanok matematikai megalapozását
bemutató képzéseken. Az alapképesítéseket – mint reaktoroperátor és turbinaoperátor – is ez idő alatt szereztem meg.
Az oktatási szervezet által kialakított minősített atomerőművi
oktató, valamint értékelemzésben az AVS minősítéssel rendelkezem, melyekben több alkalommal aktívan dolgoztam is.
Szabadidőmet lehetőség szerint aktívan töltöm részben
a családommal. Már csak alkalmanként zenélek (szóló- és
basszusgitár, nagybőgő). Cselgáncsozom a paksi öregfiúkkal.
Hidegebb időben Dunaújvárosban jégkorongozom. Legújabb
hobbim az „öreg” motorkerékpárok felújítása, most egy 21
éves BMW R80 RT típusú gépet állítottam helyre.

Odor Ervin, osztályvezető
– Devecserben születtem 1967-ben
és 1978 tavaszáig az ajkai hőerőmű
melletti lakótelepen szívtam magamba az „erőműves” kultúrát. Nagy
hatással volt rám édesapám. Az iskoláimat Pécsen végeztem. Tanulmányi
szerződés miatt kapcsolatban voltam
az erőművel, diplomamunkám is itt
készítettem. Pályakezdőként 1988tól dolgozom az Atomerőműben a kezdetektől a karbantartáson, előkészítő mérnökként, 1993-tól üzemvezetőként, majd 2004-től jelen munkakörömben a turbina és
forgógép karbantartó osztályon. Időközben mérnök-közgazdász diplomát szereztem a vegyipari gépészmérnök
végzettségem mellé.

Vajna Zoltán, szerelési üzletágvezető
– 1980-ban születtem Kézdivásárhelyen.
Paksra kerültem 1994-ben az ESZI-be az
erőmű támogatásával, melyet így utólag külön is meg szeretnék köszönni.
Gépésztechnikusi és energetikusi képesítést szereztem 1999-ben, mely után
egy erőműnek bedolgozó vállalkozásnál kezdtem el dolgozni. A DC Gépszer
Kft.-nél 2003 óta dolgozom.
Munka mellett szereztem mérnöki diplomát, majd érezve a megfelelő gazdasági tudás szükségességét, az idén jeles
minősítésű diplomát szereztem a Pannon Egyetemen közgazdászként. A Műszaki Alkotói pályázattal diákként kerültem
kapcsolatba Kiss Gábornak köszönhetően. A pályázat anyagához egy kutatási tervvel járultam hozzá, mely a jelen diploma-

dolgozatom központi témája volt. Az ott felvázolt kutatást az
idén elvégeztem, az ebből elkészített munkát pedig az egyetem
tanárai javasolták a „Harsányi István-díj”-ra. Jelentkeztem a
Pannon Egyetem doktori iskolájába, ahol sikeres felvétel esetén a kutatási témám szintén az atomerőművek karbantartása
lesz. Jelenleg egy közép és egy felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezem, angol és román nyelvből, és további nyelvek tanulását
is tervezem.
Három kisgyerekem van, feleségem az erőmű beszerzési
osztályán dolgozik. Hobbim a kenuzás és a lovaglás.

***
A karbantartás műszaki
dokumentálásának javítása
A pályázat ötletét a napi munkáim adták. Az erőműben a dokumentálás nem sokat változott az elmúlt 20 évben, és – szerintem – már nem felel meg a mai kor követelményeinek.
Pedig nagyon fontos része az erőmű karbantartásának, üzemeltetésének. A mai 3D CAD programok már képesek kezelni
bármekkora rendszer adatait, a rendszereken történő változásokat, valamint nagyon jó szimulációval is rendelkeznek.
A dokumentációk ma már nem papír alapúak, mint régebben, hanem információ alapúak. Ez azt jelenti, hogy minden
információt digitális formában számítógépeken tároljuk, és
csak azokat nyomtatjuk ki, amire szükségünk van. Így csökkenthető a papír felhasználás is (ami a mai környezet tudatos
világban mindenhol kiemelt szerepet kap), valamint átláthatóbb, könnyebben kezelhetőbb, és rugalmasabb, mint a hagyományos módszer.
Én egy olyan programot választottam, ami nagyon elterjedőben van, sok egyetem főiskola már ezt a programot használja az oktatásban. Így a frissen végzett mérnökök már ismerik a
programot valamilyen szinten.
Ezt próbáltam meg a pályázat lehetőségein belül bemutatni.
Haaz János, berendezésfelelős
– 1992-ben végeztem Szekszárdon, mint
géplakatos, munka mellett végeztem el a
középiskolát. A Dunaújvárosi Főiskolán
2011. januárban záróvizsgáztam, mint
gépészmérnök.
Az erőműben 1993 óta dolgozom,
2001-ig több kisebb kft.-nél, hét évig az
forgógép karbantartó osztályon szivat�tyú karbantartó lakatos voltam, majd
2008-ban kerültem át az akkori gkto
csővezeték és csőtartó csoportba, mint berendezés felelős. Jelenleg a gépész műszaki osztályon dolgozom.
Feleségem közgazdász, jelenleg a Szekszárdi Törvényszék
Gazdasági Irodáján dolgozik. Két gyerekünk van, Gergő 6
éves, Hanna 4 éves. Mindketten óvodások. Szabadidőmet a
családommal töltöm.gyulai

BME Kutatóegyetemi jelentés

Kutatás-fejlesztés, technológia- és tudástranszfer a
Műegyetemen címmel rendeztek egész napos konferenciát június 21-én, Budapesten.
A kutatóegyetemi cím és a kapcsolódó támogatások elnyerése óta rendszeres tájékoztatást adnak
az elért eredményeikről, hogy aki igénybe akarja
venni szolgáltatásaikat, tájékozódhasson az öt kutatási terület 173 projektjében – emelte ki bevezetőjében Péceli Gábor rektor. A dékánok, Stépán Gábor és Vajta László tovább részletezték mindezt. Bár
az országból a legjobb képességű diákok választják
e tanintézetet, valamint a főleg külföldi diákok részére indított angol nyelvű kurzus is önfenntartóvá
vált, mégis sokat kell még tenni az elit egyetemmé
válásért. Üdvözölték, hogy a politika felismerte fontosságát, és támogatja a mérnökképzést. Örvendetes, hogy
szinte minden tanszék részt vesz a kutatásokban, de nem csak
az oktatók (60 %), hanem a doktoranduszok, sőt az arra érdemes hallgatók is, mintegy 1500-an.
A nagy munkában 25 ígéretes szabadalom is született.
Az öt kiemelt kutatási terület: Fenntartható energetika (48
projekt), Járműtechnika, közlekedés és logisztika (25), Biotechnológia, Egészség- és környezetvédelem (54), Nanofizika,

nanotechnológia és anyagtudomány (11), Intelligens környezetek és e-technológiák (35).
Megalakult a fenntartható energetika kiemelt kutatási
terület tanácsadó testülete: Tombor Antal MAVIR tanácsadó,
Bakács István ETE elnök, Gerse Károly MVM tanácsadó, Katona Tamás az Atomerőmű címzetes tudományos igazgatója és
Korényi Zoltán E.ON projektfejlesztési igazgató. Feladatuk,
hogy összefogják az innováció fejlesztésében szerepet válla-

lókat. Az erőforrások egységesítése a hazai innováció rohamos fejlődését eredményezheti.
Először adták át a Pro Progressio Innovációs Díjakat:
– Dr. Sántha Hunor, Bonyár Attila, Varga Máté és
Ring Balázs a mikrofluidikai rendszer fejlesztése során olyan új eszközt készítettek, amely integráltan
tartalmaz mintavevő, mintakezelő, feldolgozó, kiértékelő és ellenőrző egységet. Ezek az úgynevezett
lab-on-a-chip (LoC), rendszerek, tulajdonképpen
mikro laborok.
– Molnár Kolos és Nagy Zsombor Kristóf olyan
új eljárást dolgoztak ki, amelynek segítségével különböző alapanyagú és részecskeméretű, porszerű
vagy szemcsékből álló anyag felszínén létrehozható
egy homogén szálas vagy szemcsés egyenletes bevonat. A kiemelkedő színvonalú fejlesztést követően egyetlen technológiai lépésben lehet előállítani a nanoszerkezetű bevonattaI
ellátott anyagokat.
Délutánra szétoszlott a hallgatóság, az öt kiemelt kutatási
terület részletes beszámolójára.

gyulai
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KENTON-HAGYATÉK

Kishírek
a nagyvilágból

NUKLEÁRIS ÓRÁK
„Nukleáris órák” – ez a címe a U.S. Atomic
Energy Commission által 1966-ban kiadott könyvnek. A cím kicsit megtévesztő, ugyanis nem a szuperpontos atomórákról szól, hanem a radioaktivitást
felhasználó kormeghatározásról, ami a
tudomány több ága számára is fontos. A
kötet egyébiránt – a teljes Kenton-hagyatékhoz hasonlóan – az Atomenergetikai
Múzeumban található.
A szerző Henry Faul geofizikus-professzor,
aki a „nukleáris kormeghatározás” egyik
szakértője volt akkoriban. Doktori disszertációját a híres MIT-nél készítette, tanított
Strasbourgban, Bernben, és a University
of Pennsylvanián is. A második világháború alatt a Manhattan Projectben dolgozott
geofizikusként.
A „Nukleáris órák” betekintést enged
a mai szóhasználattal „radiometrikus kormeghatározásnak” nevezett eljárásba,
beleértve a technikai hátteret is. Nemcsak
a miértre kapunk tehát választ, hanem a
hogyanra is. Megtudjuk, hogy milyen műszereket és berendezéseket használtak a
’60-as években, milyen izotópok bomlását
figyelték a mérések során, milyen számításokat kellett elvégezni ahhoz, hogy a kívánt
eredményt (azaz a vizsgált minta korát)
megkapják.
A művet lapozgatva egy nem kis mértékben meghökkentő történelemleckében
is részünk lehet: A 19. század közepe tájára
Nyugat-Európában közismertté vált az üledékes kőzetek torta módjára történő réteg-

ződése. A szerző azonban rámutat: „akár azt
is megjegyezhetnénk zárójelben, hogy geológiai értelemben Amerika egy hatalmas
szürke folt volt akkoriban. Ma (értsd: 1966ban) sokkal többet tudunk az Antarktisz
geológiájáról, mint amennyit bárki is tudott
100 évvel ezelőtt az Egyesült Államok geológiájáról.” Teljesen logikus dolgok jellemzik
a szakemberek megközelítését: törekednek
arra például, hogy – amennyiben lehetséges – többféle módszert alkalmazzanak
a kormeghatározás során. Ha mindegyik
módszer hasonló eredményt hoz ki, akkor
valószínűsíthető, hogy a becsült kor valós.

A könyv végén Faul azt fejtegeti, hogy
a kormeghatározás jövője mit tartogat a
szakembereknek: nehéz megjósolni, írja
1966-ban, pár évvel az első holdraszállás
előtt. A professzor szavaival: „Valószínűleg
a következő egy-két évtizedben a legfontosabb fejlődés akkor fog eljönni, mikor
kőzetmintákat szerzünk a Holdról. Fiatal kövek lesznek ott vagy mindegyik 4550 millió
éves lesz? Vagy talán más korúak lesznek?
Az első holdminták összetétele és nukleáris kora valószínűleg a legfontosabb információ lesz, amit csak remélhetünk kinyerni
belőlük. Ezek az eredmények a Holdról hatalmas mértékben hozzájárulnak majd ahhoz, hogy megértsük: milyen folyamatok
alakították a Földet, hozták létre a kontinenseket, illetve határozták meg világunk
legfőbb jellemzőit. Hosszú út áll előttünk.”
Utószóként meg kell említenünk, hogy
mi történt a könyv kiadása utáni években.
John F. Kennedy döntésének megfelelően
ember járt a Holdon, és több expedíció is
hozott haza mintákat űrbeli kísérőnkről.
Miután az áhított holdkőzetek megérkeztek, a tudósok természetesen megvizsgálták őket. A radiometrikus kormeghatározás eredménye: a vizsgált kőzetminták
kora 3,16 milliárd és 4,5 milliárd év között
van. Nem is volt olyan rossz tipp a 4550
millió év…
(Forrás: Nuclear Clocks, Wikipedia)
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Pannónia Nyugdíjpénztár
A Pannónia Nyugdíjpénztár (korábban: Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára) 1994. december 19-én alakult meg. A Pénztár az Mpt. 7.§ (2) bekezdése szerinti, magán
nyugdíjpénztári feladatokat is ellátó önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár. A magán nyugdíjpénztári tevékenységét 1998. január 1-én kezdte meg. Mindkét működési terület tekintetében
munkáltatói alapon szerveződött, nyílt pénztár.
A Pénztár küldöttközgyűlése 2011. május 24-én jóváhagyta
az együttműködési megállapodást és a stratégiai elképzeléseket, amelynek egyik első lépése a pénztár nevének megváltoztatása, a CIG Pannónia márkanév felvétele: az új név: Pannónia
Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség tagja, rövid néven: Pannónia
Nyugdíjpénztár.

A 2002–2011 közötti 10 éves
teljesítmény
A pénztártagok számára elsődleges fontosságú a 10 éves hozamok alakulása. A pénztári szféra elvi célja, hogy a befizetett
tőkét hosszútávon fektesse be, és a lehető legalacsonyabb koc2011 évi záró adatok
Mérleg főösszeg

Önkéntes ágazat

kázati szint mellett a legmagasabb eredményt érje el. Ebből a
szempontból a Pénztár az elmúlt években kiemelkedően teljesített!

A pénztárágazatok 10 évre
visszatekintő nettó hozamrátájának
alakulása 2011-ben:
Magánpénztár

Önkéntes
pénztár

Klasszikus

6,92 %

8,11 %

Kiegyensúlyozott

7,21 %

7,09 %

Növekedési

7,34 %

7,06 %


További információk:
www.pannonianyp.hu

Magán ágazat

Egyesített összesített

58 855 893

8 849 755

67 705 648

Sajáttőke

799 162

141 902

941 064

Működési eredmény

-25 398

-99 617

-125 015

56 325 402

8 397 394

64 722 796

473 779

62 416

536 195

Fedezeti tartalék
Likviditási tartalék

ÁRAMTERMELŐ VÍRUSOK
„Képzeld el, hogy séta közben töltöd a mobilodat egy papírvékony generátornak köszönhetően, ami a cipőd talpába van építve” – ezzel a nyitómondattal kecsegtet az
Energy Tech cikke. Nem science fiction-ről
beszélünk: az Energiaügyi Minisztérium
Lawrence Berkeley Nemzeti Laboratóriumának tudósai új módszert dolgoztak
ki, melynek segítségével áramot tudnak
előállítani oly módon, hogy ártalmatlan vírusokat fognak munkába, melyek a mozgási energiából villamos energiát termelnek.
A tesztek során már működésre bírtak egy
kis folyadékkristályos kijelzőt, melyet a felhasználó úgy tölt, hogy egy bélyegméretű
elektródát ütöget az ujjával. Az elektróda
speciálisan kifejlesztett vírusokkal van lefedve, amik aztán a tapogatás kinetikus
energiáját alakítják elektromos töltéssé.
(Forrás: Energy Tech)

HULLADÉKTÁROZÓ PROJEKT:
HONATYÁK VS. OBAMA
Washingtonban ritka kétpárti egyetértés
keretében támadták honatyák Barack Obama elnököt, mert be akarja záratni a nevadai Yucca-hegy gyomrába tervezett radioaktív hulladéktározót. Mind a demokraták,
mind a republikánusok próbálták menteni
a menthetőt az államfő ellenében: az egyik
büdzsében sikerült 25 millió dollárnyi helyet szorítani a Yucca-tározónak, a költségvetéssel foglalkozó bizottság alelnöke pedig
ígérte, hogy próbál majd még több pénzt
szerezni a létesítménynek. A honatyák
emellett ellenzik az Obama-adminisztráció vitatott programjainak (további) finanszírozását, kiemelve a mostanra elhíresült
Solyndra-t. A Solyndra megújuló energiákkal foglalkozott, majd a jelentős állami támogatás ellenére csődbe ment.
(Forrás: The Hill)

USA: VEZETŐ HELYEN A SZÉN
AZ ENERGIAMIXBEN
Az amerikai kormány hivatalos vizsgálóirodája, a GAO, a környezetkárosító kibocsátások kapcsán végzett átfogó felmérést
az ország energetikai rendszerén. Mint
sok más országban, ott is több lábon áll az
energiamix: fosszilis üzemanyagok (szén,
földgáz, kőolaj), nukleáris energia, megújulók. Az amerikai áram 70%-a a fosszilis
üzemanyagokat eltüzelő erőművekből származik. Ezek az erőművek nemcsak áramot
termelnek, hanem jellegükből adódóan káros kibocsátásokat is (pl. kén-dioxid, nitrogén-oxidok és persze az üvegházhatás-növelő széndioxid). Ha tovább vizsgáljuk az
energiamix környezetkárosító szeletét, azt
találjuk, hogy a szén a legnépszerűbb (az
áram 45%-a onnan jön), míg a földgáz 24
%-on áll. Bár a szén kulcsszerepet játszik
az áramellátásban (különösen bizonyos régiókban), általában több károsanyag-kibocsátással jár, mint a földgáz vagy a kőolaj
eltüzelése.
(Forrás: U. S. Government Accountability Office)
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Hírek a nemzetközi atomenergia világából
Hírek Japánból

NEI SmartBrief

Sugárzásmérő smartphone
Két japán cég is új alkalmazást épített be okostelefonjaiba. Május végén a Softbank
Mobile Corp. jelentkezett Pantone 5 107SH nevű nyári modelljével, amely a világon
elsőként kínált integrált sugárdetektort. A masina gamma-sugárzást mér a 0,05 ÷
9,99 μSv/h tartományban, ehhez csak egy kijelölt gombot kell hosszú ideig lenyomva tartani. A funkció bármikor elérhető, és egy összehasonlító táblázatban láthatók
az előző mérési eredmények. Egy speciális félvezető biztosítja a kis méretet és a
kis energiafogyasztást. Június elején számolt be a Sharp cég is új fejlesztéséről. A
25x20x2,5 mm méretű érzékelő telefonokba és más mobil eszközökbe is beépíthető.
Az új modul jól mutatja a cég több évtizedes tapasztalatát az analóg integrált áramkörök területén. A pici modulban találunk egy nagyfrekvenciás tunert, továbbá egy
fotodiódát is, ami a légköri sugárzás mértékét alakítja át villamos árammá. A mérési tartomány ennél az eszköznél a 0,05 ÷ 20 μSv/h tartományba esik.

Forgatókönyvek Japán nukleáris jövőjéről
Az Energia és Környezetvédelmi Tanács június 8-án megjelent közbenső jelentésében három lehetséges forgatókönyvet fogalmazott meg az ország nukleáris jövőjével
kapcsolatban. Erre alapozva hozza meg idén nyáron döntését a fenti ügyekért felelős
Innovatív Stratégiai Szervezet. A Japán Demokratikus Párt által vezetett kormány az
atomenergia csökkentésének irányába mozdult el a baleset miatt. Szorgalmazzák
az energiarendszerek decentralizálását és nemzeti vitát kezdeményeznek a témával
kapcsolatban. A természeti erőforrásokért és az energiáért felelős tanácsadó testület
megfontolása alapján kell majd dönteni a három lehetőség közül. Ezek az alábbiak:
A, 20 és 25 % közötti részarány; B, kb. 15 %-os részarány; C, az atomenergia kizárása.

Üzemidő-hosszabbítási szándékok Japánban
A Japán Atomenergia Társaság (AESJ) június 7-én tette közzé azon javaslatát, hogy
a parlament elé kerüljön a biztonsági szabályozásról szóló, éppen függőben lévő
törvényjavaslat tárgyalása. Sürgetik a legfelsőbb törvényhozó testületet, hogy maximális körültekintéssel és megfontolással kezeljék az ügyet. Akadémikusok és más
szakértők véleményére támaszkodva az AESJ rámutat arra, hogy szükséges a kríziskezelő szervezetek és a hatósági szervezetek közötti szerepek tisztázása és a jobb
együttműködés kialakítása.
A társaság az ügyben is sürgeti a kormányt, hogy ésszerűségi és tudományos
szempontból tekintse át a 40 éves üzemidőre vonatkozó korlátozás kérdését. Nem
tudnak szabadulni attól az érzéstől, hogy ez a korlátozási szándék nélkülöz minden
egyeztetést. Hozzáteszik, hogy a nemzetközi irányzatok a 60 éves vagy ennél hos�szabb üzemidő irányába mutatnak. A korlátozás „ésszerűtlen üzenet” lenne a világ
számára, mivel a szigorú és szükséges intézkedéseket már végrehajtották.
Forrás: Japan Atomic Industrial Forum, 2012. június
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Csökkent az EDF erőműveinek átlagos
szén-dioxid-kibocsájtása
Az EDF Csoport tulajdonában lévő erőművek szén-dioxid-kibocsájtása először
csökkent 100 g/kWh alá 2011-ben, egyúttal a Franciaországban működő erőműveinek kibocsájtása is meredeken (25 %-kal) csökkenve elérte a 30,4 g/kWh óra értéket.
A cégcsoport közismerten a világ egyik legnagyobb szolgáltatója, szinte mindenhol
jelen van a villamos energia termelése, továbbítása és elosztása területén. Egyben a
világ legnagyobb atomerőművi parkját is üzemelteti: Franciaországban 58, az Egyesült Királyságban 15 blokk tartozik hozzá. A cég közleménye szerint a tavaly elért 99,6
g/kWh-ás érték az európai üzemeltetők között a legalacsonyabb. Ehhez szükséges
volt a termelési mutatók javítása, a megújuló energiák bevonása és a vízerőművek
alkalmazásának optimalizálása. Az EDF céljai között szerepel az is, hogy 2020-ra minden termelőegységükben felére csökkentik ezen gáz kibocsájtását.
Forrás: World Nuclear News, 2012. június
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Intézeti optimizmus
a San Onofre erőművel kapcsolatban
A Nuclear Energy Institute vezetője optimistán nyilatkozott a San Onofre atomerőmű újraindításáról, és tagadta azt, hogy az
iparban gondterhes időszak alakult volna
ki a magas költségek és a Fukushima miatti
biztonságai aggodalmak miatt. Martin Fertel elnök-vezérigazgató bizakodik abban,
hogy az erőmű teljes kapacitással jön vis�sza a rendszerbe. Ha annál kevesebb teljesítménnyel csatlakoztatják a hálózatra, akkor
annak jogi okai lesznek – tette hozzá. A telephely legalább 1,2 millió kaliforniai lakost
lát el 2200 MW-os teljesítményével, és egyike az államban található két atomerőműnek. A két létesítmény 16 %-kal járul hozzá
Kalifornia áramellátásához.
Mint ismeretes, a két blokk január 31. óta
van üzemen kívül, mivel jelentős problémák
léptek fel az újonnan beépített gőzfejlesztők
csöveinél (szokatlan kopás, egymáshoz dörzsölődés). A Southern California Edison cég
2010-ben és 2011-ben hajtotta végre a közel
680 millió dolláros programot. Az amerikai
hatóság azonban mindaddig üzemszünetre
kötelezte a céget, amíg a csövek vizsgálata
be nem fejeződik. A hálózatot üzemeltető
cég arra figyelmeztetett, hogy a két blokk
tartós állása miatt nyáron San Diego városának és a Los Angeles-medence egy részének áramkimaradásokkal kell szembenéznie. Ted Craver, az üzemeltető egyik
magas rangú vezetője szerint egyik blokk
sem indul vissza augusztus végénél korábban. Fertel szerint az erőmű átláthatóan és
professzionális módon kezelte a gőzfejlesztők problémáját. Nem olyan ügyről van szó,
amivel azonnal a bíróságra kell rohanni. Az
üzemeltetőnek meg kell értenie, hogy miért
keletkezett ez a meghibásodás, és csak a tények ismerete nyújthat új segítséget. Még
nem tartanak ott, mert akkor már elmond-

ták volna – összegezte véleményét a vezető.
Jim Boyd, korábbi NRC-alkalmazott is csak
az utánra képzeli el a blokkok újraindítását,
ha a biztonsággal kapcsolatos ügyek már
kikerülnek a kérdések közül. Az erőmű komoly anyagminőségi problémákkal küzd,
amelyek a csupán kétéves gőzfejlesztőkben
bukkantak fel. Az erőmű korábban is nagyjából jónak tűnt, de Boyd emlékszik azokra
az évekre, amikor gondok voltak a biztonsági kultúrával. Hivatali pályafutása legkeményebb hangvételű levelét éppen az Edison
cégnek írta a biztonsági kultúrával kapcsolatban. Talán a gazdaság dönti el a kérdést.
Senki nem tudja bizonyosan, hogy mi rossz,
és a javítási költségek is jelentősek lehetnek.
Vajon ha javítható, üzemelnek majd olyan
teljesítményen a blokkok, hogy a bevétel fedezze a költségeket?
Egy, a klímaváltozással kapcsolatos vitán
Fertel tagadta, hogy az Egyesült Államok
nukleáris ipara válságban lenne. Az atomerőművek nem annyira öregek, mint ahogy
leírják őket. Mindent, ami mozog, már kicseréltek. Néhány alkatrész újabb, mint az
önök kocsijában vagy repülőgépében lévők – jellemezte Fertel a helyzetet. Négy
új blokknak is üzembe kell lépnie 2020-ig.
Fukishimára válaszul az NRC új előírásokat
vezetett be az atomerőművek másodlagos
energiaellátásának könnyebb megközelítésére. Mobil dízelgenerátorokat kell telepíteni ez év végére mind a 104 blokkon. Kaliforniában – sajnálatos módon – nincs mód új
atomerőművek építésére egy 1976-os állami
törvény miatt. Az akkori kormányzó, Jerry
Brown első hivatali ciklusában el tudta érni,
hogy ne épülhessenek új blokkok addig,
amíg nincsenek a telephelyen reprocesszáló
üzemek és tároló létesítmények.

Greenpeace
Még a fukushimai baleset után sem veszik kellő módon számításba a befektetők
az atomerőművek kockázatait – áll egy, a
Greenpeace által kiadott jelentésben. Mérgező vagyontárgyak: az atomenergia a 21.
században – ez a mű címe. Benne azzal
érvelnek, hogy végre a baleset feltárta, hogyan ronthatja le a tulajdonos cég portfólióját egy ilyen esemény. Példátlan módon az
atomerőművek olyan mértékben növelhetik
a hozzájuk kapcsolódó kárfelelősségi összegeket, hogy azok akár százszorosan is meghaladhatják a tulajdonos törzsalaptőkéjét. A
Fukushimát tulajdonló TEPCO is elvesztette piaci tőkéjének 90%-át a 2011-es baleset
óta – állítja a tanulmány. Az is szerepel a
jelentésben, hogy hasonló kockázatokkal
kell számolni az amerikai erőművek esetében is. Az NRC adatai alapján – állítja a mű
– az Egyesült Államok 104 erőműve közül
67-ben az 1/100 000 éves kategóriában van
egy földrengés okozta zónasérülés valószínűsége. A „listavezető” a New York várostól

mindössze 60 kilométerre lévő Indian Point
atomerőmű a maga 1/10 000 éves valószínűségi értékével.
Steve Kerekes, a NEI szóvivője visszautasította a jelentés állításait, mondván,
hogy az eltorzítja a tényeket annak érdekében, hogy nekik megfelelő következtetéseket hozhassanak meg. Úgy tűnik, hogy
a szerzők képtelenek felfogni, az atomipar
megkezdte a balesetből levonható tanulságok feldolgozását, és el is kezdi azok alkalmazását, hogy megfelelőbb védelmet biztosítsanak a létesítmények számára az extrém
hatásokkal szemben. Szerte a világon dollármilliókat költenek az erőművek új biztonsági eszközök vásárlására és rendszerbe
állítására – elsősorban az esetlegesen kieső
villamos betáplálás biztosítása érdekében.
Az NRC új szabályozásokat kíván kiadni a
földrengések kezelése és egyéb biztonsági
előírások tárgyában – tette hozzá Kerekes.

Forrás: NEI SmartBrief, 2012. június
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Egészségfejlesztés
a rekreációs tréningeken
Az Üzemviteli Igazgatóság hatósági
jogosító vizsgára kötelezett és kiemelt
üzemviteli, műszakos munkakörben
dolgozó munkavállalói, a hosszantartó és jelentős munkaterhelésre
tekintettel, évek óta rekreációs tréningprogramon vesznek részt. Az
Atomerőmű működtetése komoly,
felelőségteljes munkát kíván, ezért az
erőmű vezetése nagy figyelmet fordít
az üzemviteli személyzet egészségére,
munkára képes állapotának megőrzésére.
A korábbi évek során az önismereti
és személyiségfejlesztő tréningeken a
hangsúly a csapatépítésre, a munkatársi
kapcsolatok erősítésére, a gördülékeny
munkavégzést elősegítő kommunikáció fejlesztésére irányult. Az idei évben
a program elemei között új elvárásként
szerepelt az aktív pihenés, a testi, lelki állapot javítása, az egészség megőrzése, az
egészségtudatosság fokozása.

–– Mi indokolta a korábbi, jól bevált program új elemmel történő kiegészítését? – kérdeztem Cziczer János
üzemviteli igazgatótól.
–– A vezénylői munkakörben dolgozóknál egyre gyakrabban találkoztunk olyan jellegű problémákkal, amelyek egyértelműen a mozgáshiányra,
az egészségtelen életmódra vezethetők
vissza. Bizonyos területeken súlyproblémákat is véltünk felfedezni, néhány
esetben már jelentősebb mértékű túlsúlyosság is megjelent, ami mindenképpen indokolta az egészséges életmódra
történő fokozottabb odafigyelést. Ezért
megkerestük Szentes-Szendrey Anna
Mária trénert, akiről tudtuk, hogy a
részvénytársaság Egészségközpontjával
együttműködve az egészség megőrzésére és az egészségkárosító tényezők
kiküszöbölésére egy speciális programot dolgozott ki. Felkértük, hogy először a műszakos napokon egy rövid
előadás keretében mutassa be a programot, illetve fakultatív jelleggel egy edző
programba is bekapcsolódhattak az érdeklődők. Ezt a programot kedvezően
fogadták a kollégák, ezért úgy gondoltuk, hogy a rekreációs tréningeket kiegészítjük olyan elemekkel, amelyek az
egészségmegőrzést, egészségfejlesztést
szolgálják. Ez olyan életviteli, életmódbeli lehetőségek bemutatását jelenti,
amelyek alkalmazásával csökkenthetők,
illetve kezelhetők az üzemviteli munka
terhelő tényezői. Ilyenek a műszakozás,
túlórázás, az alvászavar, a munkavégzés
során keletkező egyhangúság, mono-

tónia, a munkahely és magánélet összeegyeztethetősége. Ezért az idei évben
az öt napos tréning egy napjának programja az egészségtudatos szemlélet fejlesztésére irányul, aminek célja a figyelem felhívása az egészség megőrzésére, a
mozgásban gazdag életmód fontosságára. Az új programot a kollégák nagyon
kedvezően fogadták, mind a hivatali
mind a magánéletben egyre több visszajelzést kapok, amely során elmondják,
hogy hasznosnak tartják a tréningen
elhangzott ismereteket, sőt egyre többen jelentkeztek és járnak rendszeresen
azóta is mozgásos, kondicionáló programokra.
A rekreációs tréning tartalmi elemeiről Szentes-Szendrey Anna Mária preventív mozgásterapeuta, SMR szakértő a
következőket mondta:
–– A tréning csomag összeállítása komoly szakmai feladatot jelentett, mert a
programban résztvevő munkavállalók
egyrészt változó korúak, másrészt különböző egészségi állapotúak voltak. A
tréninget az egészségi állapot felmérésével kezdtük, és az egészségügyi kérdőívek kiértékelése nagy meglepetést okozott, mert jelentős számú mozgásszervi
problémát, szív- és érrendszeri, illetve
egyéb belgyógyászati betegséget találtam. Mindez nagy óvatosságot igényelt
a mozgásprogramok kialakításánál és
levezetésénél.
A program első része elméleti előadást tartalmazott, aminek célja sporttudományi alapok megismertetése, a miértek megértése, amely után a résztvevők
dönteni tudnak a számukra helyes megoldási útról. Az idősödés folyamata nem
megállítható, de lassítható, ha tudjuk, mi,
miért és mikor történik. Ezután az ülőmunka, stressz, a helytelenül elvégzett
sportmozgás hatására fellépő fájdalmas
izomcsomók, izomrészek nyújtásának
egy új technikáját, az SMR stretchinget
tanulhatták meg a résztvevők. Egy olyan
módszert sajátíthattak el, amivel otthon
nap, mint nap – minimális eszközigén�nyel – javítani tudnak közérzetükön, teherbírásukon. A program második része
azokat a funkcionális mozgásformákat
mutatta be, amelyek kompletten javítják a szív- és érrendszer terhelhetőségét,
segítségükkel jelentősen csökkenhet a
túlsúly, a szív- és érrendszer megbetegedései, és növekedhet az aktív munkavégzés képessége. Végül a program harmadik részében az egészséges étkezés
kialakításának pilléreit tanulhatták meg
a résztvevők, személyre szabott indexek
kiszámolásával, és a műszakos étkezés
jellemzőinek kiemelésével.
A komplex egészségfejlesztő program
itt még nem ért véget, mert az Egészségközpont szervezésében Szentes-Szendrey Anna Mária vezetésével 8 hetes férfi kondicionáló és testsúly csökkentő
tréningek indultak, aminek első 50 fős
csoportja jelenleg 80 kg fogyásról számolhat be.

Lászlóné Németh Ilona

Edd magad egészségesre!
Különböző módon próbáljuk önmagunk és
szeretteink egészségét
megőrizni. Olvashatunk
teljes kiőrlésű gabonákról, hajdináról, kölesről,
olyan zöldségekről, gyümölcsökről, amelyeket
vagy ismerünk, vagy
nem. Kipróbáljuk a kapott vagy olvasott recepteket, alapanyagokat, de
valahogy az elkészített
ételnek nem olyan az
íze, vagy az állaga, mint
ahogy azt szeretnénk,
vagy elképzeltük. Gyakran nem is tudjuk, hogy milyen ízűnek kellene
lennie az általunk eddig nem fogyasztott ételnek.
Ezek kapcsán nyújtott segítséget a fenti címen
hirdetett, az egészséges táplálkozást népszerűsítő program. A két alkalomból álló főzőtanfolyamot az Egészségközpont szervezésében
május és június hónapban rendezték meg.
Az Atomfitt helyiségeiben lebonyolított
programon az érdeklődők elméleti
és gyakorlati ismereteket szerezhettek a húsmentes,
egészséges ételek
készítéséről.
–– A z
ötlet onnan jött,
hogy
én
már 10 éves
korom óta vezetek háztartást.
Szeretek főzni, sütni
és jókat enni. Otthon,
gyermekkoromban hagyományos ételek kerültek az asztalra. Amikor önálló lettem, a magam lábára
állva elkezdtem kísérletezni,
hogy mit, hogyan lehet helyettesíteni egészséges alapanyagokkal,
olyan módon, hogy az étel íze kellemes élményt nyújtson. Családom körében kialakult az a szokás, hogy egy héten általában egyszer eszünk húst, viszont
sok zöldséget és gyümölcsöt, teljes értékű
gabonákat, hidegen sajtolt olajokat, mézet
fogyasztunk. Amit egyáltalán nem eszünk, az a
fehér liszt, az ízfokozók, félkész ételek és a cukor. Hosszú ideje egészséges alapanyagokból
főzök, és az így elkészített ételek receptjei az
idő múlásával szépen összegyűltek. Mivel szeretek másokat is vendégül látni, ismerőseimtől
jött a javaslat, hogy adjam át a tapasztalatomat
azoknak, akik szeretnének megismerkedni az
egészséges ételek készítésével, vagy már elindultak az egészséghez vezető úton, de nem
tudják, hogyan tovább. Elsősorban azok jelentkeztek a tanfolyamra, akik szeretnek főzni és finomakat, egészségeseket enni és inni,
viszont még keresik azokat a megoldásokat,
amelyekkel otthon is könnyedén, gyorsan élvezetes és egyben egészséges ételeket tudnak az
asztalra varázsolni saját maguk és családtagjaik
számára. Hiszen mindenkinek szüksége van
a tápanyagok bevitelére a szervezetbe, és ha
ezt ötvözzük a gyors és finom ételek elkészítésével, akkor az egészség is megmarad. Az első
alkalommal a következő ételeket készítettük
el: tönköly zsemle, juhtúrós kölespástétom, pikáns vörös lencse pástétom, és egy köleses-kókuszos desszert. A második alakalommal ta-

vaszi zöldségsaláta, tavaszi hajdinás-szejtános
kása, nyers málna torta került az asztalra. Célom, hogy alaprecepteket adjak át, amelyeket
mindenki könnyedén elsajátíthat és saját elképzelése, íz világa szerint továbbfejleszthet –
mondta
Nagyné Szalai Melinda természetgyógyász, a főzőtanfolyam
vezetője.
Az első foglalkozás a
házi zsömlesütés és az
egészséges szendvicskrémek, a második
a lúgosító ételek
készítésének rejtelmeibe
is
beavatta az
érdeklődőket. A tanfolyam
interaktív

jellegű volt, az
ételeket közösen
készítették el a közreműködők, majd közösen el is
fogyasztották azokat.
A programra különböző okokból jelentkeztek a résztvevők. Van, aki azért vett
részt a főzőtanfolyamon, mert igyekszik minél
egészségesebb ételeket készíteni saját maga
és családja számára, és új ételek megismerését,
elkészítését várta a programtól. Mást a társaságban való főzés öröme vonzott, mert otthon,
egyedül nem kezdene új, eddig ismeretlen
alapanyagokból álló ételek elkészítésébe, és
itt ehhez megfelelő útmutatást kapott. Egyben
azonban mindannyian megegyeztek: nagyon
jól érezték magukat főzés közben, és az ételek nagyon finomra, ízletesre sikerültek. Arra is
rájöttek, hogy van még mit tanulni a konyhatudomány területén, és nem árt gyarapítani a
fűszerek, olajok tárházát. Az elkészített ételekből egy kis kóstolót vittek haza a családtagok
számára, akiknek szintén nagyon ízlettek az új
és eddig ismeretlen alapanyagokból készült,
egészséges finomságok.
A program szeptembertől újra indul, és hívogat mindenkit: „Edd magad egészségesre!”.

Lászlóné Németh Ilona
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Munkatársaink szabadidőben
Mayer Tivadar kikötőmester
zés,
de
már ekkor
67
hajó befogadására
volt lehetőségünk.
A kikötő
b őv íté s e
két ütemben történt, először 20,
majd még 10 új kikötőhely létesült a régi
csónakos móló helyén. Így most jelenleg összesen 99 hajóállással működünk,
amelyből 96 farcölöpös kialakítású.
–– Mik a kikötőmester feladatai?
–– Kapcsolattartás a hajótulajdonosokkal és a munkák szervezése a hajók
téli elhelyezésében, daruzással, hajófenék
tisztítással, ha kell az árboc kiemelésével.
Természetesen ezekben a munkálatokban
segítenek azok a régi és új munkatársak,
akik jól ismerik a helyi specialitásokat.
A tavaszi vízre tételek és a kikötőben a
tél folyamán keletkezett hibák kijavítása
eltart május végéig, aztán nyáron rendfotó: Wollner Pál

Mayer Tivadarral, a Paksi Atomerőmű
Balatonfüredi Rekreációs Központja
Koloska-Marina kikötőjének kikötőmesterével beszélgetek abból az alkalomból, hogy éppen húsz éve adták át a
kikötőt.
–– 1992. június 5-én adták át a kikötőt
viszonylag szűk körben zajló, rövid ünnepség keretében – kezdi Tivadar a vis�szaemlékezést. Az akkori PAV néhány
vezetője, az építők pár képviselője, a helyi
dolgozók és az első hajótulajdonosok közül fél tucat volt jelen a kikötő avatásán.
Én az átadás előtt 1992 májusában
kerültem a kikötőbe, néhány éves dunai
hajózás, majd a Tihanyban eltöltött évek
után, hajóvezető-karbantartó munkakörbe. Így nem csak a hajós, hanem a kikötő
üzemeltetési tapasztalataim is segítették
az idekerülésemet.
Mivel a Koloska kikötő a Rekreációs
Központ szerves részeként üzemelt a kezdeti időkben is, a hajóhely bérlőkön és a
szállodai vendégeken kívül nem fogadtunk külsős turistákat, de azért így is hamarosan teltházzal üzemeltünk.
Kezdetben a keleti mólón csónakok
voltak kikötve, ott még nem volt cölöpö-

szeresen hajóztatunk a Koloska
motoros és Heuréka vitorlással.
Folyamatosan
üzemeltetjük a
kikötőt annak érdekében, hogy a
vendégek minél
kel lemesebben
nyaraljanak nálunk.
–– Az elmúlt
húsz év alatt számos emlékezetes dologban volt részed.
–– Számomra a legemlékezetesebb dolgok leginkább a nyári hajózások a vendégekkel, és azok a vitorlásversenyek amelyeken én is részt vehettem, megnyert kék
és fehér szalag versenyek, tókerülők és
egyéb bajnokságok, az ASE színeiben, kalóz osztályban megnyert iparági csapat és
egyéni versenyek, a remek társaságok és a
jó beszélgetések, sztorizások.
–– Számos Bujtor-filmben is láthattunk.
–– A filmezés természetesen annak
a szép környezetnek tudható be, amit a

Koloska kikötő és a Balaton együtt nyújt
mindenki számára. Az első Bujtor István
film rövid epizódjában statisztáltam, ahol
egy vitorlazsákba rejtett halottat kellett
a motoros fedélzetére emelni. A későbbi
Bujtor-filmekben is lehetett engem látni,
melyeket a kikötőnkben forgattak.
–– Aki egész évben a Balaton partján
van, hol tölti szabadságát a családdal?
–– Nyaralni nem járok. Az őszi pihenés pár napos bortúrákat jelent idehaza,
feleségemmel kettesben. Télen síelek a
gyerekekkel, amennyit lehet. A nyarat
vitorlásversenyzésre használom, a szabadidőm maradéka a család távolabbi
részével történő találkozásokra megy
el. Két lánygyermek büszke apukája vagyok. A nagyobb Petra, 24 éves, az ELTE
TTK-n tanul master képzésben, környezetfizikusnak készül. Jól vitorlázik, gyerek korcsoportban nyert bajnokságot, sok
külföldi versenyen képviselte egyesületét.
Most együtt kalózozunk és a hajóban jobban kijövünk egymással, mint a parton. A
kicsi Fruzsina 18 éves, a helyi Lóczi Lajos
gimnázium végzős hallgatója, a Műszaki
Egyetemre készül, informatikus szeretne
lenni. 
Wollner Pál

A Bablevestől a babgulyásig
Akik a cím alapján valamilyen gasztronómiai különlegességre vagy ételreceptre számítanak, tévednek.
Az Országos Kéktúra 4. szakaszának kiindulópontja
az Alsótold határában lévő Bableves csárda volt.
Szép túraidőben indultunk el 19-en a csárdától, és
Alsótold felé haladva többször visszatekintettünk
a Tepke 567 m-es csúcsán épített kilátóra, amelyből tavaly ősszel már megcsodáltuk a Cserhát lágy
dombjait.
Aszfaltúton gyalogoltunk Felsőtoldig, majd a
Szár-hegy és a Fekete-hegy közötti völgyben érkeztünk fel egy kivételesen szép fennsíkra. Csodás
kép tűnt fel: a Hollókői vár. Hollókő a Cserhát legszebb falucskája, a világörökség része. Aki ide belép, annak úgy tűnhet, mintha a magyar népmesék
világába lépne. A felújított vár meglátogatása után
mindenki szabadon választhatott a látnivalók közül.
A várat reggel újból megnéztük, mielőtt Nógrádsipekre beérkeztünk. A szemerkélő eső végül alaposan eláztatott bennünket, de szálláshelyünk tökéletesen alkalmas volt a regenerálódásra. Kedden nyári
melegben indultunk el. Szandaváralján csalódtunk
az egyetlen vendéglátóhelyben, de a pecsétet beszereztük. A Szandavár maradványaiból látható panorámához a lassan emelkedő kocsiút után meredek, kőmorzsalékos ösvényen jutottunk fel. Hosszú pihenőt tartottunk itt,
csodáltuk ezt a változatos tájat. Könnyű túranapunk programjának zárásaként meglátogattuk Mohorán a Tolnay Klári
Emlékházat, ahol a művésznő emlékét rendezett kiállítással
is őrzik és ápolják. 4. túranapunk könnyű sétával indult a
Galga patak mellett, majd az Öreg-hegyen át Kétbodonyban
pihentünk meg a pecsétet őrző vendéglátóhely teraszán. Innen aszfaltút vezet Romhányig, ahol a Lókos-patak régi medre fölött átívelő XVIII. században épített kőhídon átkelve, az
egykor szebb napokat látott kerámiagyár mellett vitt utunk.
Romhány a Rákóczi szabadságharc utolsó csatájának helyszíne, ennek több emlékhelye is van a településen. Mi a 300
éves törökmogyorófához sétáltunk ki, melynek eredetéről
a néphit két változatot is ismer. Innen egy váratlanul húzós
emelkedőn mentünk fel a Romhányi-hegyre, ahol termetes
bükkfák árnyékában falatoztunk hátizsákunkból. Az egyre

melegebb időben jólesett az Alsópetényi vendéglő teraszán
hűsölni, majd az Alsópetényi-patak mellett értünk be Felsőpeténybe. Csütörtök reggel könnyített hátizsákokkal indultunk el. Felkapaszkodva a Galamb-hegyre, nyugatra pillantva már láthattuk a Börzsöny impozáns tömbjét. Ősagárdon
pecsételtünk, és erőt gyűjtöttünk a falu mellett magasodó
Naszály leküzdéséhez. A Török-rét után kis lejtő, majd éles
jobbkanyar, a sebzett Naszály mészkő tömbjének csúcsára
folyamatosan emelkedve, helyenként erőteljes kaptatókon
keresztül jutottunk fel. A látvány azonban most is megérte, a kilátóból lenyűgöző a Dunakanyar és a Börzsöny. Már
több százezer lépést megtettünk Hollóházról indulva, de itt,
a Duna közelsége éreztette velünk igazán, hogy mekkora a
megtett út a „nagy kék országúton”. A Naszályról lefelé is
izgalmas volt az út. Katalinpusztán pecsét, majd egy rövid
szakaszon a 2-es főút mellett – annak sokkoló forgalmától
elképedve – begyalogoltunk szendehelyi szálláshelyünkre,
ahol egy színvonalas fogadóban búcsúztunk a Cserháttól.

Reggel nekiestünk a Börzsönynek, a Keskeny-bükki-patak mellett emelkedtünk, Magyarkúton az Irma-forrás vízéből (is) érdemes volt feltankolni, mert a Nagy-kő-hegyig folyamatos emelkedő
következett. A tetőről a Fellegvár, a Dunakanyar
újabb arcát mutatta, sőt már a Prédikálószék és
Dobogókő is kivehető volt. Pazar látvány ez a (kék)
túrázónak. Lesétálva pecsét, majd a nógrádi vár
romjai közül csodáltuk meg a környéket. A vár felújítására látszódnak törekvések, de sok még a teendő.
Kellemes környezetben hangolódtunk rá a következő napra, ez sikeres volt, mert másnap délelőtt
gyorsan fogytak a km-ek a folyamatosan emelkedő
úton. A Foltán-keresztnél – ami egy tragikus sorsú erdőőr emlékét őrzi – pihenőt tartottunk, majd
„csúcstámadás”! Hullámos emelkedőn haladtunk,
balra gyönyörű rálátással a Szén-patak völgyére.
Rövidesen előbukkant a „hét csúcspontja”, a Csóványos, ahol egy geodéziai mérőtorony betonhengere szolgál kilátóként. Ez a hegyi panoráma az egyik
legszebb hazánkban. A megérdemelt pihenő után
a Nagy-hideg-hegyig vadregényes szépségű úton
jutottunk el, itt volt utolsó szálláshelyünk. A 864
méteren lévő turistaház teraszán jóleső fáradtsággal ültünk
le és élveztük heti teljesítményünk diadalának, a délutáni
meleg napsütésnek és a hideg sörnek semmihez sem hasonlítható keverékét. Estére véget ért a nyári meleg, lehűlt a
levegő. Vasárnap szükség volt a melegebb ruháinkra is, bár
folyamatos lejtőn értünk be a Kisinóci turistaházig, ami túránk végállomása volt. A hűvösre fordult időben jólesett az
ebédre kapott meleg babgulyás.
Több mint 128 km-t tettünk meg a „dimbes-dombos”
Cserhátban és a vad szépségű Börzsönyben – a Bablevestől
a babgulyásig. Ismét elfáradtunk, de annak a sok csodának,
amit láttunk, ez volt az ára. A sorozat 4. szakaszán is egy
remek hetet töltöttünk el az ország újabb területét megis
merve.
A cikk bővebb terjedelemben elérhető: portal –> Közérdekű
–> Atomerőmű újság bővebben.


Gergely László, túravezető
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Hogyan töltik
napjaikat nyugdíjasaink?
Interjúmat Doma Árpáddal és feleségével, Jucival készítettem. 30 évi személyes ismeretségünk alapján
nagy tisztelettel tekintek fel rájuk, és ki merem jelenteni, hogy családjuk példaként szolgálhat mindenki
számára.
–– Hogyan kerültetek az erőműbe, hol dolgoztatok,
pár szót mondanátok a munkátokról?
–– (Árpi) 1978-ban a Veszprémi Vegyipari Egyetem
elvégzése után az erőmű Vegyészeti osztályán kezdtem
dolgozni, mint közös üzemi vezénylő operátor. A feladat ellátásához kétszer Novovoronyezsben és egyszer
az NDK-ban kellett betanulnom. 1982-ben lettem önálló
mérnök, majd üzemvezető és 16 évig dolgoztam ebben
a munkakörben. Osztályvezetőként 4 évig, majd főtechnológusként 9 évig, 2011-ig, a nyugdíjazásomig dolgoztam. Az erőmű volt az első és utolsó munkahelyem, 33
évet töltöttem el ott.
Főtechnológusként a vegyészeti főosztályon a különböző vízrendszereknek kémiai paramétereit ellenőriztük, értékeltük, a szükséges beavatkozásokat
kezdeményeztük. Sok olyan adat keletkezett melyeket rendszerezni kellett, jelentéseket írni társasági
belső adatszolgáltatásként, valamint a Nukleáris Biztonsági Felügyeletnek.
–– (Juci) 1985-ben a szekunderköri laborban kezdtem
önálló mérnökként dolgozni 1990-ig. Negyedik gyermekünkkel, Ágival várandós voltam, amikor kezdték
a folyamatos mérőrendszernek a kiépítését tervezgetni.
A feladat legelején még részt vettem a munkában, de
a kivitelezésben már nem. Mikor szülési szabadságról
visszakerültem, ennek a folyamatos mérőrendszernek
lettem a felelőse 2002-ig, majd a primer és a szekunderköri műszakos laboránsoknak voltam a laborvezetője
2007-ig a nyugdíjazásomig.
–– Régi munkatársakkal tartjátok a kapcsolatot?
–– (Árpi) Kezdeményeztük az iparági vegyészeti továbbképzés megújítását, amit minden évben megtartottunk. Az idén már az utódom szervezte ezt, ahová,
mint korábbi szervezőket, meghívtak bennünket. Kollegáinkkal is folyamatosan tartjuk a kapcsolatot.

–– Mi az, amit a munkahellyel kapcsolatban – jó
vagy rossz – elmondanátok?
–– (Juci) Nekem úgy alakult az eljövetelem, hogy nem
is találkoztam az utódommal, így nem tudtam átadni
a munkámat. Laborvezetőként kezdtem el kidolgozni
a szekunderköri és a primerköri mintavételi sémákat,
melyet eljövetelem előtt fejeztem be. Az utódomnak
igyekeztem olyan mankót hagyni hátra, mellyel a munkáját sikeresen tudja végezni. Még azt elmondanám, jó
lenne az internetes nyugdíjas portált aktuálisabbá tenni. Hosszú évekig szakszervezeti főbizalmi voltam, most
is a nyugdíjas ágazatnak vagyok a tagja. Összekötőként
tartom a kapcsolatot a nyugdíjasokkal, képviselem az
érdekeiket, információkat szolgáltatok át, segítem őket.
–– (Árpi) Nekem megadatott az, hogy nyugdíjba vonulásom előtt már három évvel tudtam ki lesz az utódom, így mindent, ami szükséges volt, átadhattam. Pillanatig sem merült fel bennem, hogy bármi gond lehet
az eljövetelemmel, hiszen egy felkészült kollegának adtam át a stafétabotot.
–– Meséljetek a gyerekeitekről!
–– Mind a négy gyermekünk befejezte a tanulmányait, hárman már önálló életet élnek. Árpi villamosmérnök, neki két kislánya van. Julcsi közgazdász, egy fia
és egy kislánya van, most júniusban várja a harmadik
babát. Gabi gépész technikus, primerköri gépészként az
erőműben dolgozik, náluk is két kislány van. Ági az idén
diplomázott rekreáció szervező szakon.
–– Az erőmű részéről adott kedvezményeket igénybe veszitek?
–– Balatonfüreden rendszeresen üdülünk. A természetjárókkal újra járunk túrázni, ilyenkor a gyerekekkel közöljük, hogy unokamentes hétvége lesz. Uszodába
hetente 3-4 szer megyünk, kulturális rendezvényekre,
hangversenyekre is járunk.
–– Szabadidőtöket mivel töltitek?
–– A falinaptárunkban szinte minden napra van
bejegyzés. Kertészkedünk a szőlőbe, ahol a családnak
megtermeljük a zöldséget, gyümölcsöt és télire is megtelik a kamra. Gabi fiunk építkezik, ott is segédkezünk.
Az unokák is gyakran itt vannak. Vízitúrázni baráti társasággal, síelni a családdal járunk. Fontos számunkra,
hogy családunk egészségesen, örömben és egymást tisztelve éljen.
Vadai Zsuzsa

1985-ben a szállítási osztályra autóbuszvezetőnek
vették fel Domsa
Gyulát, aki levizsgázott a daruk kezelésétől a kikötői daruig bezárólag. Azelőtt az erőműnél ő volt az első, aki a földgépes dolgozókat
szállította az építkezésre autóbusszal. 1959-ben kezdte a sofőrséget. Az erőműben Ikarusz 255 autóbuszon kezdett, majd a 260-asra
került. Abban az időben még mindenki csak a „saját” autóbuszát
vezette. Akkortájt mindig egyedül járta az utakat. 1995-ben, 55
éves korában, amikor elment nyugdíjba, az erőműben megkapta a
másfél millió kilométer levezetésért járó elismerést. Balesete sosem
volt, és büntetést sem kapott soha.
–– Azóta hogyan töltöd nyugdíjas napjaidat? Munkahelyedre miként emlékszel vissza? – kérdezem Domsa Gyulát, az erőmű egykori
gépkocsivezetőjét.
–– Sajnos sok szomorúság is ért. Balesetben elhunyt a 25 éves fiunk,
utána meghalt a feleségem, most hét éve. Három éve eltemettem a 43
éves fiamat is. Még van egy fiam, aki Budapesten él. Összesen öt unokám van, közülük három nálam tartózkodik, én nevelem őket. A napjaim úgy telnek, hogy az unokáimat viszem óvodába, iskolába. Délben
az óvodást hazavisszük, és délután a nagyobbik hazasétál, én pedig
otthon vagyok egész nap az egyévessel. Tanulok, foglalkozom az unokáimmal, viszont számítógépezni ők tanítanak engem. Bölcskén élek,
de azért időnként még – a hetvenharmadik évemet taposva is – a volán
mellé ülök. Legutóbb is Szicíliában jártam fuvarban, éjjel-nappal vezetve lenyomtam kétezer kilométert.
A legjobb élményem itt volt az erőműnél. Nagyon jó brigádban dolgoztam, ott még igazi közösségi szellem volt. Nem tudtam olyat mondani, amiben a munkatársaim ne segítettek volna – kölcsönösen segítettük
egymást. Az Erbe szállítási osztályán közel százan dolgoztunk, és ma már
rendszeresen, évente találkozunk.
Mindig vidám természetű voltam. Jól érzem magam, szerencsére
semmi bajom sincs. Az erőműves életre örömmel emlékezem vissza. Ritka az olyan nap, hogy az erőmű szóba ne kerüljön, ha valakivel napközben találkozom és beszélgetünk. Jó volt itt dolgozni, a világon senki nem
piszkált, ha becsületesen elvégezte az ember a saját munkáját, én meg
mindig azon igyekeztem, nehogy szó érje a ház elejét. Az Atomerőmű
újságot megkapom, és a mai napig is érdekel, mi történik az erőműben.
–– Mit üzensz a mai fiataloknak, akik a volán mögé ülnek?
–– Ne bízzanak mindent a fékre! Oda kell figyelni, mert ezek a mai
járművek röpülnek, és a kanyart nem lehet kiegyenesíteni!

Wollner Pál

Mozgalmas félév az Atomerőmű Nyugdíjasklubban
Igazán pörgősre sikeredett klubunk idei első féléve. Január végén
Pécsett nézhettük meg a Csárdáskirálynő című, szívet-lelket gyönyörködtető operettet. Az ismerős melódiákat együtt énekeltük a
szereplőkkel.
Február elején az erőmű jóvoltából ismét lehetőséget kaptunk,
hogy több mint negyvenen egy hetet tölthessünk Balatonfüreden
a Rekreációs Központban. Kihasználtuk az együttlétet arra, hogy a
már hagyománnyá váló sportversenyeket lebonyolítsuk. Biliárdban,
pingpongban, csocsóban, sakkban és pókerben mértük össze a tehetségünket és a szerencsénket. Minden nap több asztalnál folyt a
kanasztázás is. Egyik este retró bulit szerveztünk a táncos lábúak számára.
Február közepén farsangi batyus bálon temettük a telet és mozgattuk át az öregedő csontokat.
Az évi rendes közgyűlésünkön február végén elfogadtuk a 2011.
évi beszámolót és a 2012 évi programtervezetet. Angyalné Betti beszámolt a cégvezetés nyugdíjasokat érintő döntéseiről, Lőrincz László pedig a Padosz és a nyugdíjasklub együttműködéséről. Majoros
János és dr. Germán Endre nyugdíjas összekötők előadást tartottak
az eddig végzett munkájukról és az aktuális kérdésekről.
A márciusi nőnapon versekkel, dalokkal és néptánccal köszöntöttük nőtársainkat.

Versekkel emlékeztünk meg az 1848. március 15-i eseményekről
és a szabadságharcos hősökről.
Március 15-én a Dzsungel könyve című zenés darabot néztük
meg a Pécsi Nemzeti Színház előadásában.
A következő héten a madocsai asszonyok vezetésével hagyományos nyújtott rétes készítésében vehetett részt a tanulni vágyó
tagság. Előkerültek a nagymamáktól örökölt vászon abroszok, s a
rétesek nyújtása lyukmentesre sikeredett. Még felsorolni is nehéz,
hányféle rétes készült: túrós rétes mazsolával, meggyes-darás, mákos-meggyes, almás, a sós szájúaknak tejfölös-paprikás és káposztás.
Március végén az első negyedévben névnapjukat ünneplőket
köszöntöttük versekkel, énekkel és egy szál virággal. A vacsora után
a zenéé és a táncé lett a főszerep, éjfél is elmúlt már, mire a legkitartóbbak elfáradtak.
Anyák napján a Bezerédj Általános Iskola és Diákotthon 3. b osztályosai – Pataki Jánosné vezetésével – versekkel, dalokkal és ajándékkal kedveskedtek az anyukáknak, nagy- és dédmamáknak.
Május közepén a nemek közti egyenlőség jegyében megtartottuk az „apák napját” is. A hölgyek versekkel és népdalokkal köszöntötték az apákat, nagy- és dédpapákat.
Június végén ismét megünnepeltük a névnaposokat. Köszöntő
műsor, vacsora, zene és tánc szerepelt a programban.

Pataki János

Törzsgárdatagsági
elismerések
2012. június
10 éves
Bognár Lajos üvig üvfo vüo

2002. 06. 16.

Komáromi József kaig üffo bro

2002. 06. 24.

Buglyó András big minfo avo

2002. 06. 10.

Stolczenbachné Nagy Krisztina huig hufo 2002. 06. 17.
20 éves
Pesti Sándor üvig üvfo to

1992. 06. 11.

Győrfi Tamás üvig üvfo nfü

1992. 06. 25.

Debreczeni Sándor big

1992. 06. 09.
30 éves

Horváth Árpád üvig üvfo iüo

1982. 06. 01.

Kovács Pál big rendo

1982. 06. 01.

Virág Ildikó big skvo do

1982. 06. 22.

Bardon Józsefné huig hufo mszo

1982. 06. 16.
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2012. július

Emlékező füzetek

A 2012. március 7-én megnyílt Atomenergetikai Múzeum gyűjtőköri feladatai közé tartozik az Atomerőmű
építésével és üzemeltetésével kapcsolatos emlékek gyűjtése. Ez a tevékenység
azért is aktuális, mert a hajdan volt
„Csikócsapat” tagjai már nyugdíjba
mentek, és bennük él tovább a legendás
időszak élményhalmaza.
Azt tervezzük, hogy „Emlékező füzetek”
címmel rendszeresen, önálló kiadványként
tárnánk a nyilvánosság elé a Látogatóközpontba, az Atomenergetikai Múzeumba,
vagy az Atomerőmű újság szerkesztőségébe beküldött visszaemlékező írásokat.
Most dr. Józsa István fizikus visszaemlékezéséből közlünk részletet.
„Betanulás a Paksi Atomerőműben: A
Paksi Atomerőműnél a betanulásom teljesen másként történt, mint annak idején a
BVK-ban. A Paksi Atomerőmű 1979-ben
nagyon fiatal vállalat volt. Még három év
volt vissza az első reaktor indításáig… Az
első reaktor épületének a földalatti helyiségei ekkorra már elkészültek, de a falai
még alig emelkedtek ki a föld szintjéből.
Gőzerővel folyt az építés, de a reaktorok
indításának, üzemeltetésének, leállításának, karbantartásának folyamatait Pakson még három évig nem lehetett tanulni és gyakorolni. Az erőmű dolgozóinak
kiképzése ezért a Szovjetunióban (Novovoronyezs), az NDK-ban (Greifswald)

és Csehszlovákiában (Bohunice) történt,
a paksihoz hasonló, vele azonos típusú
erőművek blokkjain. Az előttünk fölvett
reaktorfizikusok (Buday Gábor, Cserháti
András, Hamvas István, Juhász László)
már megjárták Novovoronyezst, többen
közülük voltak Greifswaldban is, és 1979ben már a KFKI-ban dolgoztak a leendő
munkakörüknek megfelelő területeken.
Ott dolgozott még leendő osztályvezetőnk,
Túri László is, aki a KFKI-ból került át az
Atomerőműbe. Bennünket, a második sorozatban fölvetteket pedig nagyfőnökünk,
Maróthy László Pakson vizsgáztatott a
technológiákból (azaz az erőmű több ezer
berendezésének – szivattyúk, tartályok,
csővezetékek, elektromos berendezések
stb. – feladatairól és rendszerbe foglalásukról), tehát mi sem unatkoztunk. Ekkor
még csak ketten voltunk Polyák Sándorral,
de őszig csatlakozott hozzánk Matajsz István és Redler László, a Kossuth Lajos Tudományegyetem frissen végzett fizikusai,
majd Hegyi Károly, az ELTE frissen végzett
fizikusa és Faragó Zoltán, aki addig Sárbogárdon tanárkodott. Végül a KFKI-s kiküldetésből visszatért Kósa Istvánnal kiegészülve hét reaktorfizikus utazott a soron
következő kiképzésre a Szovjetunióba…”
A visszaemlékezés teljes anyaga az
„Emlékező füzetek” első számában fog
megjelenni az ősz folyamán.
-beri-

Az Atomerőmű SE Kosárlabda szakosztálya egy éves szerződést kötött
Steven Idlettel. Steven tavaly még az Egyesült államokban, az egyetemi bajnokságban, a Tulsa csapatában játszott, július 25-ig kivásárolható, ha NBA szerződést kap.
GN

Megkezdődött a felkészülés,
Fiola a legjobb
Három hét pihenő után június 18-án megkezdte a felkészülést a 2012-2013-as élvonalbeli bajnoki sorozatra az MVM Paks labdarúgó csapata. A rövid szabadság ideje alatt a játékosok fegyelmezettségét jelzi, hogy senki sem tért vissza súlyfelesleggel, és az apróbb sérülések is meggyógyultak. „A felkészülés első hetében napi egyet edzettünk, a fiúk becsületesen dolgoztak. A
motivációval sincs probléma, mindenki szeretne bekerülni a kezdő csapatba. Azok, akik eddig
kevesebb lehetőséget kaptak, most megmutathatják, hogy lehet rájuk számítani.” – fogalmazott Kis Károly vezetőedző. A bajnoki szünetben a megszokottól eltérően nagy volt a nyüzsgés a
Fehérvári úti klubházban. A keretet illetően több változás is történt. Böde Dániel a Ferencvároshoz, Gévay Zsolt Gyírmótra, Montvai Tibor Nyíregyházára igazolt, míg Hrepka Ádám és Szatmári
Lóránd kölcsönadási szerződése lejárt. Az érkezők rovatba Simon Attila neve került, aki eddig
Siófokon játszott, Zsók József pedig Kaposvárról igazolt a paksi zöld fehérekhez. „Simon csatár
posztra jött, aminek nagyon örülök. A támadószekcióból távozott ugyanis Hrepka és Szatmári, így várható volt, hogy itt komoly változások lesznek. Zsók belső védőt játszik. Nem titok,
hogy nem voltunk megelégedve a csapat védekezésével, így mindenképpen újítani akartam.
Az majd a felkészülési mérkőzéseken dől el, melyik a leghatékonyabb négyes a védő sorban.
Böde Dániel távozása szerkezeti változást is jelenthet, de a 4-3-2-1-es felállást játszottuk Dani
nélkül is, ezért erről nem mondunk le. Más formációval is próbálkozunk majd természetesen, de
amíg nem végleges a keret, addig még korai erről nyilatkozni. Szeretnénk még igazolni és a kölcsönből visszatérő játékosaink sorsa is bizonytalan.” – mondta el a szakvezető. Ami az edzőmérkőzéseket, illetve a további felkészülést illeti, az MVM Paks július 4-én Kecskeméten, míg július
7-én a Ferencváros otthonában vendégszerepel. Ezt követően Tiszaújvárosban edzőtáborozik a
gárda, mely idő alatt a Szolnokkal és a Debrecennel meccselnek Vayerék. Az utolsó tét nélküli
összecsapását július 21-én játssza az alakulat, akkor a Veszprémmel csap össze az előző idény
hatodik helyezettje. A bajnokság július 27-én kezdődik, a sorsolást csak később készíti el a Magyar Labdarúgó Szövetség. Hír még a zöld fehérek háza tájáról, hogy lezárult a szavazás az „Év
Játékosa” címért, amelyet a paksifc.hu, az MVM Paks labdarúgó csapatának hivatalos oldala írt
ki. Az első körben minden játékos szerepelt, aki pályára lépett az elmúlt szezonban. A második
fordulóban már csak az első kör legjobb három játékosa vett részt. Az egy hétig tartó voksolás
alatt Vayer Gáborra a szurkolók 11,55%-a, Böde Dánielre 38,34%-a szavazott, míg az „Év Játékosa” címet Fiola Attila érdemelte ki, 50,11%-kal.

Faller Gábor

LaDIK Egyesület

A LaDIK KE – teljes nevén Legyen a Duna
Igazán Közügyünk Közhasznú Egyesület –
2009 novemberében alakult meg. Tagjait
a Duna és a vízi élet szeretete hozta össze.
Céljuk, hogy elősegítsék a környezet- és
természetvédelemet, előmozdítsák a turizmust, a kultúrált környezet kialakítását.
Szorgalmazzák utak, parkolók, kikötők, csónaktárolók építését, mellyel a sporthajózáshoz, a vízisportokhoz, a vízitúrizmushoz
szükséges feltételeket teremtik meg.
Taglétszámuk több mint 60 fő. Az elnök:
Weisz Mátyás, titkár: Appelshoffer Regina,
további elnökségi tagok: Flaisz Péter, Koloh
Tamás és Ferenci Richárd.
A tagok rendszeresen kirándulnak, alkalmas időben hosszabb, rövidebb vízitúrákat tesznek. Különös gondot fordítanak
a Duna-partra. Rendszeres „járőrözéssel”
figyelik a vízpartot a kompkikötőtől a sóderhegyig, közhasznú javaslatokat tesznek.
Rendszeresen részt vesznek az országos TeSzedd! illegális hulladék- és szemétgyűjtő
akcióban.
Régen a paksiak közvetlen kapcsolatban voltak a folyóval, lejártak mosni, a köveken szárították a ruhákat. A nagyforgalmú 6-os út, majd a vasút megépítése után
már csupán néhány átjárón keresztül lehetett biztonságosan megközelíteni a Dunát.
A ladikokat lehorgonyozva tartják a vízen és csak a motorokat vitték védett helyre. Korábban a vízi rendőrség alagsorában
lehetőség volt eszközeik, hajóik tárolására.
Ezt a helyet azonban vissza kellett adniuk,
és a hajóknak más helyet kellett keresniük

a kertjeikben, vagy ismerősöknél. Keserves
egy időszak volt. Ez a helyzet most megoldódni látszik, mert az ÖMV benzinkút irányában, nagyon jó infrastruktúrájú helyen
(közel a benzinkút, bevásárló központ és
tömegközlekedési csomópont), új 180 m2
alapterületű csónakházat épít az önkormányzat Klenk Csaba építész tervei szerint,
amivel egy tizenötéves elképzelés válik
majd valóra. Ez a létesítmény első lépcsője
egy leendő szabadidős központnak.
A gondnokolásról még egyeztetni kell,
de 32 sporthajó (kajak, kenu), ladik és csónakmotorok tárolása megoldható lesz az új
épület földszintjén. Itt vizesblokkot is kialakítanak, az emeleten pedig közösségi termet. A területet bekerítik, befüvesítik, még
kerti zuhanyzót is elhelyeznek rajta, hogy a
vendégek otthonosabban érezzék magukat, azt bárki használhatja, aki betartja a
házirendet.
Kikötőt is terveznek, az önkormányzat
közreműködésével nyertek rá pályázati
pénzt, de annak kivitelezése – anyagiak hiányában – még várat magára. Valószínűleg
egy úszó ponton és a megerősített partfalon kialakított lépcsősorról egy állítható
széles járda lesz a megoldás.
További információk az egyesület életéről, tevékenységéről és a dunai viziélettel
kapcsolatos fontos tudnivalók a www.paksiladik.hu honlapon találhatók.
gyulai
Lapzártánk után érkezett a hír, hogy
a csónakházat július 3-án használatba
vette a Ladik Egyesület.

Gyászközlemények
Kegyelettel őrizzük elhunyt munkatársaink emlékét.

Hegyi Lajos

Merkl Mátyás
(1966–2012)

2012. június 2-án, életének 47. évében tragikus hirtelenséggel
elhunyt Hegyi Lajos,
a Paksi Atomerőmű
munkavállalója. 1966.
február 22-én Dunaújvárosban született. 1989. május 23-tól
volt a társaság alkalmazottja. Belépésétől kezdődően az üzemviteli igazgatóság
reaktor osztályán dolgozott, primerköri
gépészként tevékenykedett. Szerettei,
ismerősei, kollégái 2012. július 2-án Dunaújvárosban vehettek végső búcsút tőle.

(1955–2012)
2012. június 12-én elhunyt Merkl Mátyás,
társaságunk munkavállalója. Pakson született 1955. február 9-én.
1986. december 8-án
lépett be a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. Mindvégig raktárosként dolgozott a kereskedelmi raktárban.
Munkáját mindenkor, az utóbbi időben
már betegségével küzdve is kitartóan,
lelkiismeretesen végezte. Elhunyt munkatársunkat 2012. június 15-én a család, a
rokonok, barátok, kollégák és ismerősök
kísérték utolsó útjára a paksi Fehérvári
úti temetőben.
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Babahírek
Balogh Rékának hívnak, 2012. május
5-én 3670 grammal és 57 centiméterrel
születtem Szekszárdon. Szüleim és 3
éves Bence bátyám szerint jó kisbaba
vagyok. Egyre több időt töltök ébren, és
egyre többször mosolygok. Szeretek babakocsiban, a friss levegőn szunyókálni,
míg bátyus és barátai körülöttem játszanak. Szépen fejlődöm, a beszéddel sincs
semmi gondom, hiszen már folyékonyan
használom a he, hö, heő szavakat. Apukám, Balogh János, a villamos üzemviteli osztály csoportvezetője, anyukám Judit, a paksi katolikus iskola tanára.
Fejes Kitti vagyok, Szekszárdon születtem 2012. április 30-án 3300 grammal és
52 centiméterrel. Második gyermek vagyok, nővérem Fanni 2 éves, és nagyon
várta az érkezésem. Jó kisbaba vagyok,
érdeklődéssel figyelem a körülöttem
zajló eseményeket, sokat mosolygok.
Nappal sokat alszom, esténként viszont
sírok, ha fáj a pocakom. Sok örömet
okozok szüleimnek, nagyszüleimnek, az
egész családnak. Édesapám, Fejes Tamás, a projekt támogató osztályon projektfelelős, édesanyám
Fejesné Mész Andrea, Szekszárdon dolgozott közgazdászként,
egy bankfiókban.

Győr, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, Borkai Zsolt olimpiai bajnok polgármester városa adott otthont a XXIII. Villamosenergia-ipari Asztalitenisz találkozónak, melyet az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. rendezett meg június 15Férfi csapat
1. Paks (Angyal János, Németh Zoltán,
17. között.
Szabó Szilárd)
A 11 nevezett társaságból 126 verNői csapat
3. Paks (Gyarmathy Katalin, Riszter
senyző 14 versenyszámban állt asztalhoz
Margit, Szabóné Vágó Klára)
szombat–vasárnap a Városi Egyetemi
Férfi
egyes
1.
Németh Zoltán
Csarnokban.
Férfi
páros
1.
Angyal János – Németh Zoltán
A PA Zrt. aktív, valamint nyugdíjas
5-8. Novák Lajos – Szabó Szilárd
munkavállalóiból álló, csak amatőr számokban induló csapata a résztvevő tárPach Ferenc – Pataki János
saságok között a versenyszámonkénti Férfi veterán
1. Németh Zoltán
pontozás alapján a legtöbb pontot érte (50+)
5-8. Ötvös Miklós
el, a „Mi vagyunk a legjobbak” 1000 fő
Pataki János
feletti társaságok versenyében a másoNői
páros
5-8.
Gyarmathy Katalin – Riszter Margit
dik lett!!
Női
vigasz
1.
Gyarmathy Katalin
Ez a találkozó is elérte a kitűzött célt:
Vegyes
páros
1.
Gyarmathy Katalin – Szabó Szilárd
„A villamosenergia-ipar hagyományainak és a dolgozók egészségének meg2. Riszter Margit – Novák Lajos
őrzése, az emberi kapcsolatok erősítése,
3. Bakó Györgyi – Angyal János
sportbarátságok ápolása”.
Szabóné Vágó Klára – Németh Zoltán

Gyarmathy Katalin

Hosnyánszki Tőrjék Zsombornak hívnak, a szekszárdi kórházban jöttem a világra 2012. április 28-án. Születésemkor
a súlyom 3450 gramm, a magasságom
56 centiméter volt. Szüleim első gyermekeként érkeztem a családba. Szeretek
sokat pihenni, az éjszakát át szoktam
aludni. Nagyon szeretek sétálni, és utazgatni az autóval. Apukám, Hosnyánszki
Tibor, a karbantartási igazgatóság turbina és forgógép karbantartó osztályán
karbantartó lakatos, anyukám a paksi Tesco Globál Zrt.-nél
árintegráns csoportvezetőként dolgozott.
Nevem Krasznai Kamilla, Szekszárdon
születtem 2012. május 21-én. Születésemkor a súlyom 3390 gramm, a magasságom 52 centiméter volt. Harmadik
gyermekként érkeztem a családba, a
12 éves Iván, és a 10 éves Anna Ágnes
mellé. Nagyon éber és mozgékony kislány vagyok. Apukám, Krasznai Iván,
az üzemviteli igazgatóság biztonsági
rendszerek osztályán műszerész munkakörben dolgozik, anyukám Krasznainé
Pritz Ágnes a gazdasági igazgatóság közgazdasági osztályán
gazdasági elemző munkakörben dolgozott, mielőtt születtem.
Mészáros Benedeknek hívnak, a szekszárdi kórházban születtem 2012. május
9-én. Súlyom ekkor 3070 gramm, magasságom 54 centiméter volt. Harmadik babaként érkeztem a családba, két bátyám
van, a 6 éves Péter és a 3 éves Ákos. Ők
nagyon szeretnek, sokat tologatnak a babakocsiban és hintáztatnak. Jó étvágyú
kisfiú vagyok, ha éppen nem fáj a hasam nincs velem semmi probléma. Édesapám, Mészáros Péter, az üzemviteli
igazgatóság vegyészeti ellenőrzési osztályán ellenőrző laboráns
munkakörben dolgozik, édesanyám főállású anya.
Parkó Márta vagyok, 2012. június 5-én
Szekszárdon születtem 3200 grammal
és 53 centiméterrel. Harmadik gyermek
vagyok, aki a két csacsogó bátyja, Tamás
és Dénes mellett hamar felismerte, hogy
nem könnyű szóhoz jutni. Jókat eszem,
nagyokat alszom, egyébként meg ébren
vagyok. Apukám, Parkó Tamás, reaktorfizikus, ha a megszaporodott tennivalók
mellett jut rá egy kis ideje, akkor a reaktorfizikai osztályon dolgozik. Anyukám
az UniCredit Bankban dolgozott Budapesten, jelenleg a három
gyermek és a családi ház örömeit élvezi Pakson.

EGÉSZSÉGKUCKÓ
GYEREKTÁBOR

A képen balról jobbra: Bakó Györgyi, G. Szabó Pál, Lamm János, Szabóné Vágó Klára,
Petovári Zoltán, Gyarmathy Katalin, Szabó Szilárd, Enyedi Árpád, Riszter Margit, Pach Ferenc,
Németh Zoltán, Pataki János, Novák Lajos, Ötvös Miklós, Angyal János

Vízitábor az ASE csónakházában
Az Atomerőmű Sportegyesület Kajak-Kenu Szakosztálya által szervezett, immár hagyományos
vízitáborról Bedecs Ferenc vezetőedző adott tájékoztatást az Atomerőmű újság olvasói számára.
–– Mi a célja a tábornak?
–– Alternatívát kínálunk a nyári szünidő tartalmas eltöltéséhez, szeretnénk megismertetni minél
több gyerekkel a vízi sportok és a környező természet szépségét, megtanítjuk a biztonságos vízi közlekedés és magatartás szabályait, valamint – nem
utolsó sorban – versenyzőket kívánunk toborozni
az ASE Kajak-Kenu Szakosztálya utánpótlásának
biztosításához.
–– Mi a tábor programja? Hogyan alakul egy
nap? Hányféle sporteszközt lehet kipróbálni?
–– 8.30-kor van gyülekező a város két pontján,
ahonnét edzői felügyelettel bicikliznek le a gyerekek a csónakházba. 9 órakor kezdődik a délelőtti
vízi foglalkozás, amelyen a kajakozással, a kenuzással és a sárkányhajózással lehet megismerkedni.
Délben ebéd, majd pihenő után játékos program,
vagy éppen strandolás következik. A délutáni vízi
foglalkozás 15 órakor kezdődik. A gyerekek 17 óra-

Az Atomerőmű Egészségközpontjában (ESZI, volt főiskolai épület,
II. emelet 202 terem) gyerektábori programokat szerveznek július 23-27., július 30. és augusztus 3., valamint augusztus 27-31.
között.
A tábor célja az egészségfejlesztés, egészségnevelés megismertetése minél korábbi életkorban. 7-12 éves korú gyerekek jelentkezését

kor indulnak haza, ugyancsak felnőtt felügyelete
mellett.
–– Hányan jelentkeztek a táborba? Kik a segítő
munkatársak?
–– Átlagosan 50 gyerek vett, illetve vesz részt
mind a négy, egyhetes turnuson. A tábor szervezésében és működtetésében segítő munkatársak a
szakosztály edzői: Feil Imre, Gutai Dániel és Meczker András.
–– Mi a tapasztalatotok, mennyire válik népszerűvé az evezés a gyerekek körében? Milyen arányban folytatják a sportolást a tábor után?
–– Nagyon jók a tapasztalataink ezen a téren: a
résztvevő gyerekeknek körülbelül 80 %-a a tábort
követően is itt marad, és folytatja a kajakozást vagy
a kenuzást, még legalább néhány évig.
–– Van-e még mód jelentkezni idén, illetve
lesz-e tábor jövőre is?
–– Az ez évi tábor utolsó turnusa július második
felében véget ér. Azonban folytatva az immár sok
évre visszatekintő hagyományt, jövőre is szeretnénk biztosítani ezt a lehetőséget, amelyre minden
érdeklődőt – kicsiket és nagyokat egyaránt – szeretettel várunk.
Prancz Zoltán

várják. A programban hangsúlyos szerepet kap az egészséges táplálkozás, énkép-testkép, önismeret, személyiségfejlesztés, egészséges
életmód kialakítása, helyes és megfelelő testmozgás, mindezek mellett a nyári szünidő kellemes eltöltése játékos formában. Akár több
turnusra is érdemes jelentkezni, mert a turnusprogramok nem azonosak. 
Információ: 88-42-es telefonszámon 8.00 – 14.30-ig

