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A megemlékezés és megbecsülés ünnepe
Céggyűrű kitüntetés az Atomerőműben

A Paksi Atomerőmű munkatársai ismét ünnepi körben köszönthették kollégáikat, és gratulálhattak
az idei év céggyűrűseinek. Az október 19-én tartott
rendezvényen a hagyományokhoz híven idén is húsz
munkavállaló vehette át az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt. legrangosabb elismerését. Az ünnepségen Hamvas István, a Paksi Atomerőmű vezérigazgatója mondott beszédet és adta át a kitüntetéseket, Baji Csaba,
az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Paksi Atomerőmű igazgatóságának elnöke pohárköszöntőt tartott.
A részvénytársaság vezetése 1992 óta Céggyűrű kitüntetés
adományozásával is elismeri a kiemelkedően jó munkát
végző munkavállalók tevékenységét, erősíti a társasághoz
tartozás érzését. A céggyűrűket minden évben rendszeresen az október 23-ai nemzeti ünnepet megelőző napok-

Lezárult a vietnami oktatók képzése
A hivatalos oklevél
átadáson jelen volt Kovács Pál klíma- és energiaügyért felelős államtitkár,
Ngo Duy Ngo, Vietnam
magyarországi
nagykövete, Masahiro Aoki
a NAÜ képviseletében,
Ngo Manh Hai a Vietnami Oktatási Minisztérium
képviseletében, továbbá
Aszódi Attila BME rektorhelyettes, Nagy Sándor,
az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. vezérigazgatója, Hamvas István, az MVM PA Zrt. vezérigazgatója és számos igazgató, vezető munkatárs.
Az oklevélátadást követő sajtótájékoztatón Kovács Pál államtitkár hangsúlyozta, hogy a nukleáris
oktatás fejlesztése az elmúlt évek egyik magyar sikertörténete, amely hozzájárul az ágazat elismerésének
és elfogadásának a növeléséhez.
Kapcsolódó cikkek a következő oldalon.
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A Magyarországra érkezett
vietnami egyetemi oktató
tanárok nukleáris képzése
oklevélátadással zárult a
Paksi Atomerőmű Karbantartó Gyakorlóközpontjában, 2012. október 19-én.
Az oklevelek átadását sajtótájékoztató követte.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem közös
oktatási programot szervezett vietnami egyetemi
oktató tanároknak. Ez az oktatási program 120
vietnami tanár és oktató nukleáris képzését teszi
lehetővé, akik 3 szekcióban érkeznek hazánkba
2013-ig. Az első 40 fős csoport szeptemberben érkezett Magyarországra. Tanulmányaik első három
hetét az egyetemen töltötték, ahol intenzív elméleti képzésben részesültek, majd az Atomerőműben ugyanennyi időbe sűrítve gyakorlati feladattal bővített oktatás várt rájuk. Megismerkedtek a
paksi technológiával, berendezésekkel, de a képzési tematikában szerepelt a biztonsági kultúra, a
reaktorfizika, a karbantartás, a baleset-elhárítás és
a sugárvédelem is.
A magyarországi képzésben résztvevő oktatók
feladata a Vietnamban 2020-ra, illetve 2022-re elkészülő két atomerőművi blokk kivitelezésében és
a megépülő létesítményekben dolgozó szakemberek felkészítése lesz.

Laszlóczki Ivetta

Bátran vállaltuk egykoron azt, hogy a nukleáris energiatermelés feladatába vágunk, a vele együtt járó felelősséggel,
döntésekkel. Egy ilyen ünnep alkalmat ad arra, hogy kicsit
visszatekintve, de a mai fejjel értékeljük a múltat… Büszkék vagyunk arra, hogy a ránk bízott Paksi Atomerőművet több évtizeden át az elvárt felelősséggel, biztonságosan
üzemeltetjük ” – mondta beszédében. Kiemelte továbbá a
biztonság érdekében tett intézkedéseket és a nemzetközi
ellenőrzések elismerő értékeléseit. Mint mondta, a szakmai világ is visszaigazolta a végrehajtott fejlesztések helyességét és a biztonság iránti elkötelezettséget, amely a
Paksi Atomerőmű szakembereinek érdeme.
folytatás a következő oldalon
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ban adják át, ünnepélyes keretek
között. Évente húsz dolgozó lehet
boldog tulajdonosa az elismerésnek,
melyet a munkatársak, munkahelyi
közösségek javaslata alapján ítélnek
oda a számos jelölt közül.
A 2012-es év kitüntetettjei: Balázs
Pálné humánpolitikai előadó, Böcz
Tibor üzemirányítási főosztályvezető, Csordás Gábor raktározási
osztályvezető, Csordás Jenő Péter
munka- és tűzvédelmi osztályvezető, Gergely László üzemfenntartási főosztályvezető, Gulyás Zoltán
üzemvezető, Hevesi Antal villamos műszaki osztályvezető, Józsa
Sándor armatúra karbantartó művezető, Kardos Sándor
vegyészeti szolgálatvezető, Kovács Ferenc kiemeltprojekt-vezető, Kubis Ottó reaktor karbantartó műszakvezető, Mészáros János ügyeletes mérnök, Nagy Lajos berendezés technológia vezető, Németh Tibor primerköri
főgépész, Papp Sándor műszaki szakértő, Patkós István
szerződéskötő, Pécsi Zsolt környezetvédelmi osztályvezető, Pólya Lajos számítógép ügyeletes, Szilágyi Antal
szekunderköri főkoordináló és Tóth Tamásné anyag
gazdálkodó.
Hamvas István, a Paksi Atomerőmű vezérigazgatója
az alkalomról mint a megemlékezés és megbecsülés ünnepéről szólt. „A mai nap fejet hajtunk elődeink előtt, és itt
köszöntjük kiválóságainkat. Ady Endre versének új vizekre
vágyó optimista hőséhez hasonló szerep jutott nekünk is.

WANO és JANTI
konferencia Tokióban
A 2011-es fukushimai események óta első találkozójukat
Tokióban, Japánban tartották a világ nukleáris telephelyi alelnökei és atomerőműi vezetői, az Atomerőmű Üzemeltetők Világszövetsége (WANO) és a Japán Nukleáris
Technológiai Intézet (JANTI) védnöksége alatt. A konferenciához kapcsolódva, azt megelőzően a WANO Moszkvai Központhoz (WANO MC) tartozó atomerőművek
főmérnökeinek és igazgatóinak megbeszélésére került
sor, amelynek témája a célzott biztonsági felülvizsgálat
eredményeinek áttekintése volt.
Az eseményeken Hamvas István vezérigazgató és Volent
Gábor biztonsági igazgató is részt vett.
A kétnapos konferencián Volent Gábor biztonsági igazgatót választották meg a WANO MC főmérnöki és igazgatói
szervezetének elnökévé. Ez a szervezet az erőművekben folyó gyakorlati tevékenységekhez kapcsolódó vezetőket foglalja magába, akik évente egyszer üléseznek. Megalakulásának célja a WANO MC és az erőművekben dolgozó vezetők
közötti szorosabb kapcsolat kiépítése, első kézből származó
információk átadása és a tapasztalatok cseréje. Ez a szervezet
a következő ülését 2013-ban Magyarországon tartja.
A konferencia témája a nukleáris iparág szerepének megerősítése a fukushimai baleset után. A világ minden részéről
hozzávetőlegesen 150 erőművi vezető és telephelyi alelnök
gyűlt össze a kétnapos konferencián annak megvitatására,
hogy a világ atomerőműveiben milyen módon alkalmazzák
a tanulságokat.
folytatás a 3. oldalon
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A megemlékezés
és megbecsülés ünnepe

Tájékoztatás a vietnami oktatók paksi képzéséről

Az eredmények kapcsán megemlítette a
tulajdonos MVM, a tudományos intézetek, és a hatóság szerepét, valamint a hazai
nukleáris szakembereket, akik nélkül nem
született volna meg ez a siker. Beszélt arról, hogy várhatóan egy-két hónapon belül
döntés születik az 1. blokk üzemidő-hos�szabbításának engedélyéről, említést tett a
2. blokk üzemeltetésének meghosszabbításáról és a tavasszal megnyílt Atomenergetikai Múzeumról is.
Befejezésül a következő szavakkal szólt
a kollégákhoz:
„Ma a 21. alkalommal adjuk át a Paksi Atomerőmű legrangosabb kitüntetését, a
céggyűrűket. Ez a gyűrű szimbólum. A közösség, a munkatársak elismerését és tiszteletét hordozza. Céggyűrűsök közé tartozni
ma rendkívüli kiváltság. A kitüntetettek között sokan vannak olyanok, akik tanulmányaikat befejezve nálunk kezdtek dolgozni,
és reméljük innen is kerülnek majd valamikor nyugdíjba. Bízom benne, hogy ez a
hagyomány töretlen lesz, és a Paksi Atomerőmű életében lehet majd még olyan esemény, amikor az 50. Céggyűrű-átadásról
beszélünk. Kívánom, hogy a céggyűrűsök
szövetsége mindig emlékeztesse utódainkat
kötelességükre, és egymás megbecsülésének
fontosságára. Családtagjaikkal, szeretteikkel együtt köszöntöm az ünnepelteket, az
ez évi, 2012. évi Céggyűrű kitüntetettjeit!
Jóleső büszkeséggel, boldogsággal viseljék a
gyűrűket, és jó egészségben folytassák példamutató munkájukat a jövőben is!”

fotó: Bodajki Ákos

Baji Csaba, az
MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója,
az
MVM PA Zrt. igazgatóságának elnöke
pohárköszöntőjében a Paksi Atomerőmű közösségének
jelentőségét
emelte ki. Szavai szerint ez a közösség
értéket teremt, értékre nevel, a hagyományain keresztül irányt mutat, és ebben az
évben is kitűnő munkát végzett. A továbbiakban elismerően szólt a stressztesztről,
a főjavításról, és említést tett az atomenergia nemzetközi helyzetéről. Mint mondta,
Magyarországon nemcsak üzemidő-hos�szabbításról lehet beszélni, hanem új blokkok építéséről is, és ennek kapcsán az új
értékteremtés lehetőségére hívta fel a figyelmet. „Szeretném, ha ez a közösség nem
csak a jelen értékeinek megbecsülésével
foglalkozna, hanem a jövő kihívásával is!
Ne csak abban gondolkozzunk, hogy négy
blokkunk van, hanem abban is, hogy hat
lehet belőle” – hangsúlyozta pohárköszöntőjében az elnök-vezérigazgató.
A paksi Csengey Dénes Kulturális Központban rendezett ünnepségen felléptek a
Pécsi Nemzeti Színház művészei, valamint
a Honvéd Férfikar a Bianco Quartett kíséretében és Falusi Mariann vendégszereplésével.
Lovásziné Anna

A vietnami delegáció
a Budapesti Műszaki
Egyetemen megtartott
háromhetes elméleti
képzést követően érkezett az Atomerőműbe,
ahol további háromhetes, elméleti és gyakorlati feladatokat is tartalmazó oktatás
várt rájuk. A képzés részleteiről, a tapasztalatokról Lukács Pétert, a Karbantartó
Gyakorlóközpont (KGYK) vezetője nyilatkozott.
– A képzés alapvetően két részből állt.
A délelőtti oktatásokon a vietnami vendégek elméleti áttekintést kaptak a paksi
technológiáról, berendezésekről, karbantartási ismeretekről, a délutánonkénti gyakorlati foglalkozásokon megismerkedtek az
atomerőmű üzemvitelével, a karbantartási
munkafolyamatokkal és az egyéb itt végzett tevékenységekkel. A képzési tematika
részét képezte a primer és a szekunder kör
fotó: Bodajki Ákos
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folytatás az előző oldalról

bejárása, a vegyészet, a biztonsági kultúra,
a reaktorfizika, a karbantartás, a tűzvédelem, a baleset-elhárítás, a sugárvédelem,
és a bővítés engedélyeztetési eljárása is.
Nagyon komoly előkészítési és felkészülési
fázis előzte meg az oktatást, annak érdekében, hogy a vietnami vendégek átfogó,
minden erőműves szakterületre kiterjedő
képzésben részesülhessenek.
Elmondták, nagyon várták a KGYK primerköri, illetve műhely részeinek a megtekintését, mert tudták, hogy itt közvetlen
közelről, igazi reaktoron és berendezéseken ismerkedhetnek meg a reaktoron és a
különféle atomerőművi berendezéseken
végzett munkafolyamatokkal. Ennek során önkéntes alapon, személyesen is részt
vehettek egyes szerelési gyakorlatokban.
Visszajelzéseik szerint ez különösen nagy
élményt jelentett számukra. Egyik fő célunk
volt, hogy elmagyarázzuk, egy atomerőmű
miben különbözik a hagyományos erőművektől. Minden egyes foglalkozáson hang-

súlyoztuk, hogy az atomerőműben mitől
speciális a karbantartás, részletesen ismertettük annak előkészítési, dokumentációs
és ellenőrzési fázisait.
A vendégek a képzés teljes időtartama
alatt nagyon érdeklődőek, aktívak voltak.
Nagyon jó benyomást tettek ránk, és külön öröm számunkra, hogy a visszajelzéseik
alapján ez kölcsönös volt. A három hét alatt
többször is kihangsúlyozták, szakmai és
emberi szempontból is nagy élmény számukra közvetlen közelről látni, megismerni
az egyes technológiákat, berendezéseket.
A második vietnami delegáció a három
hetes BME-s képzést követően november
19-én érkezik Paksra, a harmadik egyetemi
oktatókból álló csoport pedig jövő év tavaszán látogat el hozzánk. Nagy lehetőség és
szakmai kihívás számunkra, hogy szerepet
vállalhatunk a nukleáris iparát most kiépítő
ország képzési programjában, leendő szakembereinek felkészítésében.

Kárpáti Viktor

Kovács Pál összefoglalója NAÜ-s tevékenységéről
Kovács Pál klíma- és energiaügyért felelős államtitkár
– akit szeptember 24-én választottak meg a Nemzetközi
Atomenergia Ügynökség (NAÜ) alelnökévé – egy interjú keretében összefoglalta és értékelte az elmúlt egy éves
időszakot, és ismertette azokat a feladatokat, amelyek
Magyarország kormányzói tagságával együtt járnak.
Elmondta, hogy mióta Magyarország kormányzó tanácsi tagságot kapott a NAÜ-ben (2011. szeptember) rendkívül intenzíven kezdtek el foglalkozni a Bécsben NAÜ-höz delegált
nagykövetek, szakdiplomaták tájékoztatásával. Számos ország
magas rangú képviselője látogatott el hozzánk, köztük olyan
országoké is, ahol még nem alkalmaznak nukleáris energiát,
de annak bevezetését tervezik (pl. Vietnam, Törökország, Szaúd-Arábia, Indonézia). Az államtitkár külön köszönetét fejezte ki Baji Csaba MVM elnök-vezérigazgató, Hamvas István MVM PA Zrt. vezérigazgató,
Csuday Balázs, Magyarország bécsi nemzetközi
szervezetekhez és az ENSZ hivatalához delegált
nagykövete és Németh Gábor nukleáris tanácsadó
jelentős támogatásáért, akiknek jelenléte és aktív munkája hozzájárult ahhoz, hogy az MVM és a
Paksi Atomerőmű elismertsége egyre nagyobb legyen a régióban, komoly piaci lehetőségeket teremtve ezáltal.
Mivel Bécs és Paks rövid távolságra fekszik egymástól, kiváló
lehetőséget teremtett arra, hogy az elmúlt egy évben számos,
a NAÜ Kormányzó Tanácsának képviselői ellátogathattak a
Paksi Atomerőműbe és megismerkedhettek a magyar nukleáris ipar helyzetével és aktuális feladataival. Meggyőződhettek
a műszaki és szakmai felkészültségről és biztonsági kultúráról,
ráirányítva ezzel a figyelmet a magyar technológiára, szakértelemre és nukleáris biztonságra; hiszen Magyarország közel
negyvenéves tapasztalattal bír az atomenergetika működtetése és üzemeltetése terén. Ezen túlmenően hazánk rendkívül
magas színvonalú intézményi háttérrel (MTA Energiatudományi Kutatóközpont, Központi Fizikai Kutatóintézet, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Országos
Atomenergia Hivatal, Paksi Atomerőmű Karbantartó Gyakorlóközpont) is rendelkezik, mely adottságokra a NAÜ is
felfigyelt. 2012 májusában került bemutatásra – Bécs ENSZ
Központjában – a Paks közvetlen és közvetett környezetének
változatos és gazdag élővilágát ismertető, a Paksi Atomerőmű
környezetkímélő működését és fejlesztési lehetőségeit is tükröző kiállítás. Ezen a kiállításon Denis Flory, a NAÜ Nukleáris
Biztonságért és Védettségért felelős főigazgató-helyettese tartotta a megnyitót, aki rendkívül megtisztelő szavakkal emlékezett meg a magyar atomenergetika szerepéről.

Az elmúlt időszak sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint
az, hogy a Vietnammal megkötött nemzetközi együttműködési program keretén belül lezárult a vietnami szakemberképzés
első szakasza. Ngo Duy Ngo, Vietnam magyarországi nagykövete köszönetét tolmácsolta Magyarországnak a képzésért.
Elmondta, hogy országukban nem áll rendelkezésre képzett
szakembergárda első atomerőművük működtetéséhez, és örül
annak, hogy Magyarország 30 év alatt felgyülemlett tapasztalata és intézményi háttere hozzájárulhat oktatóik képzéséhez.
Ezen túlmenően további együttműködési lehetőségek körvonalazódnak Szaúd-Arábiával, Indonéziával és Törökországgal is, ahol a jövőben atomenergiát szeretnének alkalmazni
energiakosarukban.
Elmondta, hogy hazánk szeptember 20-án a
dél-koreai Kepco Kings Nukleáris Oktató Központtal kötött együttműködési megállapodást azzal a
céllal, hogy az MVM részéről három hallgató kezdje meg tanulmányait Koreában az említett intézményben, ahol nukleáris szakember-pótlást biztosítanak nemzetközi szinten.
Az államtitkár kiemelte, hogy ez az időszak
egyfajta építkezési lehetőséget teremtett az egész
iparág számára, hiszen azok a szakemberek, akik hazánkba
látogattak és elvégeztek/elvégeznek itt egy tanfolyamot, olyan
kapcsolatot alakítanak ki szakembereinkkel, oktatóinkkal,
ami ezután is élni fog, és egyfajta szakmai segítségnyújtási lehetőséget is teremt.
Kovács Pál államtitkár, a NAÜ alelnöke összefoglalva elmondta, hogy a jövőben folytatódnak azok a feladatok, amelyek a kormányzó tanácsi tagsággal együtt járnak. Kiemelt
feladatnak tekinti a 2013 júniusában tartandó Nemzetközi
Nukleáris Védettségi Konferencia megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos tennivalókat, és fontos cél a következő ciklusra szóló költségvetés elfogadása. A nukleáris együttműködési program résztvevői körét tovább kívánja szélesíteni
az atomenergia békés célú alkalmazását tervező tagállamok
között.
Arra a kérdésre, hogy lesz-e bővítés Pakson, az államtitkár hangsúlyozta, hogy szükség van új blokk(ok)ra, hiszen az
atomenergia meghatározó szerepet tölt be az ország energiamixében. Az atomenergia előnyei között említette az energiabiztonsághoz való hozzájárulását, a CO2-kibocsátás csökkentésében betöltött szerepét és a gazdasági versenyképességet
javító hatását; ezért az állam kiemelt fontosságú beruházásnak nyilvánította a Paksi Atomerőmű telephelyén létesítendő
új blokk, illetve blokkok megvalósítását.

Laszlóczki Ivetta
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Vendégeink voltak

fotó: Bodajki Ákos

Október 9-én látogatást tett Potápi Árpád
országgyűlési képviselő és Tóth Ferenc országgyűlési képviselő, kormánymegbízott
az Atomerőműben. A vendégeket Hamvas
István vezérigazgató fogadta, majd közösen ellátogattak a Karbantartó Gyakorlóközpontba, ahol a vietnami szakemberek
képzésébe tekintettek be.BÁ
A képen: Tóth Ferenc, Hamvas István, Potápi Árpád

Szolár parabola-rendszert
adományozott az MVM
Megújuló energetikai rendszert épített az
MVM Magyar Villamos Művek Zrt. a Magyar
Sclerosis Multiplexes Betegekért Alapítvány (MSMBA) nyíregyházi Nappali Ellátó
Intézetében. A környezetbarát szolár parabolával a mozgáskoordináció fejlesztését
segítő vízi tornához használt medence vizét melegítik majd Magyarország egyetlen,
kifejezetten a szklerózis multiplexes betegek speciális igényeire szabott, emeltszintű központjában.
„Egy sikeres, eredményes, integrált nemzeti
energetikai társaságcsoportnak, a nemzetgazdaság meghatározó szereplőjének az

össztársadalmi célok, így a
betegek és rászorulók támogatásából is ki kell vennie a részét”,
mondta Baji Csaba, az MVM Magyar Villamos
Művek Zrt. elnök-vezérigazgatója. Támogatási programja keretében az MVM hazai fejlesztésű és gyártású, környezetbarát, szolár parabola elven működő napenergia-hasznosító
berendezéseket adományoz szociális, egészségügyi és oktatási intézményeknek.

Forrás: MVM

folytatás az első oldalról

WANO és JANTI konferencia
Tokióban
Laurent Stricker, a WANO elnöke nyitotta meg a konferenciát, amelynek első szekciójában vitaindító előadások
hangzottak el a fukushimai baleset kapcsán. A további
szekciók keretén belül ezen események globális hatásáról volt szó, beleértve az aktuális erőművi problémákat és
előrelépéseket, a baleseti következmények enyhítése terén
követendő jó gyakorlatokat, valamint a biztonsági kultúra kérdésével foglalkozó tematikus panelbeszélgetést.
A biztonsági kultúra helyzete egyik fontos témája volt a
konferenciának, hiszen az atomerőművek tervezésében,
létesítésében és biztonságos üzemeltetésében az ember
szerepe, vagy angol terminológiát használva a human factor meghatározó jelentőségű. Ezzel kapcsolatban számos
jó példa került bemutatásra.
Volent Gábor elmondta, hogy a tárgyban elhangzott
előadások és hozzászólások általános üzenete az volt,
hogy a biztonsági kultúra erősítésével javítani kell a biztonság iránti elkötelezettséget. A fukushimai baleset tapasztalatai is azt mutatják, hogy ez nem egyszerű feladat.
A biztonsági kultúra kialakítása és fejlesztése során figyelembe kell venni az adott társadalom kultúráját és annak
sajátosságait.
Az esemény utolsó napján a konferencia résztvevőinek
lehetősége nyílt arra, hogy részt vegyenek a Fukushima
Daiichi és a Tokai Daini atomerőművek üzemlátogatásán.
Az eseménnyel kapcsolatban Laurent Stricker WANO
elnök a következőket mondta:
„A telephelyi alelnökök és az erőművi vezetők létfontosságú szerepet játszanak a fukushimai balesetből levont
tanulságok és ajánlások gyakorlati megvalósításában, és
ez a fontos konferencia lehetővé tette számukra, hogy találkozzanak egymással, és megosszák a tapasztalataikat
partnereikkel. A 2012-es Telephelyi Alelnöki és Erőművi
Vezetői Konferencia egy rendkívül sikeres esemény és egy
fontos fórum a tagjaink – valamint az összes előadó, küldött és közreműködő – számára.”


Laszlóczki Ivetta

Élménynap és adomány
Fogyatékkal élő és tartós kórházi kezelésre szoruló beteg kisgyermekek
játszhattak,
szórakozhattak együtt egészséges társaikkal az MVM Partner ZRt.
ötödik Élménynapján. A
rendezvény hagyományainak megfelelően a nemzeti
energetikai társaságcsoport
több mint száz önkéntese is gondoskodott a
több mint 1000 kisgyermek és családtagjaik
felhőtlen, legszebb napjáról. Az MVM Csoport az élménynap alkalmából összesen 50
millió forinttal támogatta négy gyermekkórház, egy gyermekgondozó intézmény és hét
alapítvány illetőleg civil szervezet munkáját.
„Minden sikeres vállalattól elvárható, az integrált nemzeti energetikai társaságcsoportnak pedig egyenesen erkölcsi kötelessége,
hogy hozzájáruljon a társadalom, szűkebb és
tágabb környezetünk, közösségeink fejlesztéséhez, támogatásához. Az MVM Csoport sokféle területen támogatja a fiatalok boldogulását, de ezek közül is kiemelkedik legnagyobb
kincsünk, gyermekeink, a jövő generációinak
egészsége”, mondta a rendezvényen Baji
Csaba, az MVM Magyar Villamos Művek Zrt.
elnök-vezérigazgatója.

Már hagyomány, hogy
az MVM Partner ZRt. Élménynapja során a társaságcsoport önkéntesei is
közreműködnek a kicsik
szórakoztatásában. Az MVM
Csoport több mint 100
munkatársa – köztük a topmenedzsment tagjai – segített az apró vendégeknek
az öltözködésben, a játékok kipróbálásában,
a csoportok kísérésében, a pihenőszobában
pedig mesét olvastak nekik.
Az MVM Csoport szintén hagyományosan
jótékony célra fordította a karácsonyi ajándékozásra szánt keretét: az Élménynap alkalmából az MVM Zrt. és az MVM Partner
ZRt. összesen 50 millió forintot adományozott tizenkettő egészségügyi intézménynek
és gyermekgondozó szervezetnek és alapítványnak, amelyet a betegellátó eszközök
pótlására, az intenzív osztályok felújítására,
laboratóriumi részlegek fejlesztésére, az alapítványok működésének biztosítására, az
alapvető tevékenység támogatására fordítanak.

Forrás: MVM

Atomex – Európa 2012

Nemzetközi atomenergetikai fórumot tartották október 9-10. között Prágában, Atomex – Európa 2012
címmel, az orosz atomenergetikai állami konszern, a
Roszatom szervezésében. A rendezvényen Magyarország képviseletében Kovács Pál, a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium klíma- és energiaügyért felelős államtitkára tartott előadást. A nyitónapon mutatták be Vincze Bálint, a Paksi Atomerőmű tipográfusa, grafikusa
fotókiállítását, amelynek képanyaga az Atomerőmű
természeti környezetéről készült.
A résztvevők egyetértettek abban, hogy a fukushimai
események után is szükség lesz az atomenergiára, és van
jövője az atomenergia-iparnak.
A konferencia előadói ismertetést adtak az atomenergia alkalmazásának helyzetéről, annak változásairól. Tájékoztatás hangzott el az Európában működő és
leállított atomerőművekről, továbbá az energiafejlesztés
perspektíváiról.
Kovács Pál államtitkár beszédében a magyarországi
atomenergia-ipart, valamint a takarékosságot és hatékonyságot kiemelten kezelő energiastratégiát helyezte
előtérbe. Szólt a Pakson működő blokkok élettartamának meghosszabbításáról, az új blokkok építéséről és a
stresszteszt eredményéről, érintette továbbá az energiamixet és a megújuló energiákat is. Mint elmondta,
az 1. blokk működésének meghosszabbításával a Paksi Atomerőmű 20 évvel tovább, 2032-ig működhet. A
stressztesztnek nevezett célzott biztonsági felülvizsgálat
a Paksi Atomerőművet biztonságosnak, stabilnak értékelte, és bár nem határoztak meg újabb biztonsági intézkedéseket, az Atomerőmű tovább növeli a biztonsági
szintjét. Az államtitkár tájékoztatást adott arról, hogy

az új blokkokkal kapcsolatos teendők elvégzésére létrejött a Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. Az új blokkok
építésével Pakson a lakosság egyetért. 218 céget teszteltek, melyek részt vennének a beruházás különböző
fázisaiban. Várhatóan ez év végén, vagy a jövő év elején megjelenik a pályázati kiírás a Paksi Atomerőmű két
blokkal történő bővítésére. Kiemelte, mint ahogy eddig,
a továbbiakban is nagy hangsúlyt fektetnek az atomerőműves munkatársak képzésére és tapasztalataik átadására. A szakemberképzés köre kibővült, és a hazaiak
mellett külföldieket is oktatnak. Elkezdődött a vietnami
atomenergetikai szakemberek képzése, akik a Budapesti Műszaki Egyetemen töltött idő után Pakson szereznek
további ismereteket.
Kovács Pál államtitkár lapunknak nyilatkozva szólt a
konferencia jelentőségéről, amit abban lát, hogy lehetőséget ad a találkozásra az európai régió azon tagországai
számára, melyek az atomenergetikában megoldásokat
nyújthatnak a hazai piac és a környező országok tekintetében. A Nemzeti Energiastratégia kapcsán kiemelte,
hogy a hazai energiamixnek az atomenergia hosszú távon fontos eleme. A nemzetközi energiaügynökségek
számolnak az atomenergiával. A környező országokban
elindult iparfejlesztési mechanizmus új lehetőségeket
teremhet a hazai ipar részére is.
Kirill Komarov, a Roszatom vezérigazgató-helyettese
a rendezvény összefoglalásában kiemelte az együttműködés, a tapasztalatcsere fontosságát, hiszen Közép-Európában nagy változások történtek az atomenergia területén, és az együttműködések magukba foglalják a
kölcsönös bizalmat is.

Lovásziné Anna

Előadás diákoknak
Október elején a WIN (Nők az atomenergetikáért, MNT
szakcsoport) paksi tagjai Sátoraljaújhelyen, a Kossuth
Lajos Gimnázium és Szakképző Iskolában tartottak előadást.
A Paksi Atomerőműben dolgozó WIN-tagok, Ágh Mária, Turánszki Larisza, Égner Ibolya tájékoztatást adtak
az energia és környezet kapcsolatáról, szóltak továbbá a

balesetekről, középpontba helyezve Csernobilt és Fukushimát, valamint beszámoltak a WIN tevékenységéről is.
Egyaránt nagy érdeklődést mutattak a diákok és a tanárok, és a „nukleáris-totók” kitöltésében mindannyian közreműködtek. Az előadások sikerét mi sem bizonyítja jobban,
mint az, hogy a szervezőket azóta az ország ezen részéből
más iskolába is meghívták.
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Újabb támogatások a térség
fejlesztéséért

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által létrehozott
Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány
(JETA) október 17-én, Tolnán tartott kuratóriumi ülésén hirdette ki idei második pályázati fordulójának eredményét.
Az alapítványhoz 30 pályázat érkezett, az igényelt támogatás összege meghaladta a 335 millió forintot. A kuratórium a rendelkezésére álló
204 millió forintot teljes egészében odaítélte.
Ez a forrás a kedvezményezett térségekben
mintegy 3 milliárd forint további fejlesztést
eredményez.
A támogatott beruházások között szerepel a
Solt városában kiépülő biomassza alapú fűtőmű
és közműrendszer, Homokmégyen a közösségi
konyha korszerűsítése, Öregcsertőn a település központjában létesülő fedett buszmegálló,
Faddon és Tengelicen a megújuló polgármesteri
hivatali épület. A támogatásból kialakításra ke-

rülhet Pakson a fogyatékkal élők
és idősek napközi otthona, Ordason felújíthatják a mini sportpálya burkolatát, Dusnokon pedig az iparterület ivó- és tüzivíz
ellátásának megoldása nyithat
lehetőséget újabb vállalkozások
betelepüléséhez.
A kuratóriumi ülésen az eredményhirdetés mellett elfogadták az alapítvány 2012. első háromnegyedévi pénzügyi beszámolóját, és a korábbi
nyertes pályázatokkal kapcsolatos monitoring
jelentést.
Hamvas István a kuratórium elnöke, az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója lapunknak elmondta, hogy a pályázat az alapító okiratában megfogalmazott célokra biztosított
támogatási lehetőséget, elsősorban a környező települések önkormányzatainak és azok intézményei számára. A kuratórium mérlegelte
a beérkezett pályázatokat, melyek összesített
igénye jóval meghaladta a rendelkezésre álló
keretet, a 204 millió forintot 17 önkormányzat
részére ítélte meg. Az alapítvány beszámolóját
az Atomerőmű Igazgatósága a korábbi ülésein
megtárgyalta, elfogadta és munkájáról elismerően szólt.LAnna

V4 energetikai együttműködés:
kihagyhatatlan az atomenergia
A Magyar Mérnöki Kamara „Energetikai
együttműködés a V4 országokban: harmonizáció, hálózati kapcsolatok, ellátásbiztonság” című, Budapesten rendezett
októberi nemzetközi konferenciája Kovács
Pálnak, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium klíma- és energiaügyekért felelős
államtitkárának nyitó előadásával kezdődött. A külföldi előadók mellett számos, a
hazai energetikában is közismert előadó
vett részt az egész napos programon, köztük Nagy Sándor, az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. vezérigazgatója is, aki
a magyarországi nukleáris erőmű kapacitásról beszélt.
A konferencia célja volt bemutatni a Visegrádi
országok (V4-ek) közös érdekeit és lehetőségeit az energetika területén, az EU energiapolitikák fényében. A konferenciát a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium és a Külügyminisztérium szakmai támogatásával rendezték meg,
egyik kiemelt támogatója pedig a Paksi Atomerőmű volt.
Kovács Pál előadásában annak a reményének adott hangot, hogy a konferencia betölti
hivatását, és sikerül meghozni azokat a döntéseket, amelyek elengedhetetlenek ahhoz,
hogy megvalósítsuk céljainkat ebben a régi-

óban. Az EU ugyanis ambiciózus célokat nevezett meg (például a széndioxid-kibocsátás
csökkentése terén), ami számos fejlesztést
igényel az érintett országoktól. Ezen elvárások
teljesítéséhez több kiegészítő intézkedésre van
szükség, például garantálni kell a rugalmasságot, az intelligens hálózatokat és az energiatárolás problémáját is meg kell oldani.
Nagy Sándor, az MVM Paks II. A
 tomerőmű
Fejlesztő Zrt. vezérigazgatója a magyarországi
nukleáris erőmű kapacitásról tartott előadást.
Mint bevezetőjében hangsúlyozta: a nukleáris fűtőanyagok legfőbb szállítói Kanada,
Ausztrália, és ide sorolható még Dél-Afrika is,
vagyis olyan országok, ahonnan mint biztos
forrásokból Magyarország is be tudja szerezni
a szükséges fűtőelemeket, valamint itthon is
rendelkezünk urán kitermelési lehetőséggel.
Ez utóbbi lehetősége éppen a közelmúltban
került ismét szóba a Mecsekben, ahol egy
ausztrál cég, a Wildhorse indítaná újra a bányászatot. Az új paksi blokkokról szólva azt
mondta, hogy a jelenlegi blokkok az üzemidő
hosszabbítást követően 2032-37 között fognak leállni, így néhány évig majd egyszerre
fognak működni az új blokkokkal, vagyis pár
évig hat nukleáris blokk működhet Pakson.

Mayer György

Nem szükséges egyetlen
erőművet sem leállítani
Az Európai Bizottság közleményben adott tájékoztatást a nukleáris ellenálló képességi próbákról,
melyek során megállapítást nyert,
hogy az európai atomerőművek általában véve magas biztonsági színvonalon üzemelnek. Mindemellett
további biztonságjavító intézkedéseket bevezetését ajánlják.
A nemzeti biztonsági hatóságok
megállapították, hogy nem szükséges
egyetlen atomerőművet sem leállítani. Ez a legfontosabb üzenete az úgynevezett nukleáris ellenálló képességi
próbák eredményeit bemutató, az Európai Bizottság által közzétett közleménynek.
Az egyes atomerőművekben az
adott helyzetnek megfelelően alkalmazandó speciális intézkedésekre vonatkozó ajánlások megfogalmazásán
túl az ellenálló képességi próbák arra
is rámutattak, hogy nem mindenütt
érvényesülnek a nemzetközi előírások, illetve gyakorlati megoldások.
Emellett a fukusimai baleset tanulságait is le kell vonni. Ezek közé tar-

tozik a földrengés- és vízárveszély
kockázatszámítása, a helyszíni földmozgásmérő műszerek, a szűréses
hermetikus téri szellőztető rendszerek
és a súlyos balesetek elhárítását szolgáló eszközök alkalmazása, valamint
veszélyhelyzeti tartalék-vezérlőterem
létesítése.
A nemzeti szabályozó hatóságok
2012 végéig elkészítik és közzéteszik a
megvalósítási ütemtervet is tartalmazó nemzeti cselekvési tervüket. Ezeket
a dokumentumokat a szakértők 2013
elején átvizsgálják, és megállapítják,
hogy az ellenálló képességi próbák
nyomán megfogalmazott ajánlások
gyakorlati végrehajtása mennyire
mutat egységes és jól átlátható képet
szerte Európában. A tervek szerint a
Bizottság 2014 júniusában a nemzeti szabályozó hatóságokkal szorosan
együttműködve jelentést fog közzétenni arról, hogy az ellenálló képességi próbák kapcsán megfogalmazott
ajánlásokat mennyiben sikerült érvényesíteni a gyakorlatban.

Forrás: http://ec.europa.eu

Épülhet a Déli Áramlat
AZ MVM Magyar Villamos Művek Zrt. közgyűlési jóváhagyását követően, október
31-én Budapesten aláírta a Déli Áramlat földgázvezeték magyarországi szakaszáról
szóló részvényesi megállapodást Baji Csaba elnök-vezérigazgató és Alekszandr Medvegyev, a Gazprom elnökhelyettese.
Baji Csaba elmondta, hogy meghozták a végső döntést a Déli Áramlat
földgázvezeték magyarországi szakaszának megépítéséről. A Hercegszántó és Tornyiszentmiklós közötti 229 kilométeres gázvezeték kapacitása évi 30 milliárd köbméter lesz, a beruházás költsége 600 millió euró (mintegy 200 milliárd forint), ennek
70 százalékát fedeznék hitelből. A tervek szerint a kereskedelmi üzem 2016. január
1-jén indulhat. Az MVM az MFB-től vette meg a részesedését. A nemzeti energetikai cégcsoport a kormány döntésével összhangban dolgozik a gázvezeték projekten,
amely illeszkedik az MVM stratégiájába.
Alekszandr Medvegyev jelezte, hogy a Déli Áramlat gázvezeték létesítési
projekt magyar partnereinkkel közös megvalósítása fontos eleme az európai energiabiztonság új szerkezetének. Ez a rendszer képes lesz Európai partnereik számára
folyamatos gázellátást biztosítani, Magyarország számára pedig hosszú távú előnyöket és stabilitást nyújt, többek között számos munkahelyet teremtve.

Mayer György
Oroszország és Magyarország 2008 februárjában írta alá azt a kormányközi megállapodást, amely szerint hazánk csatlakozik a Déli Áramlat gázvezeték
projekthez. 2009. március 10-én a Gazprom és a Magyar Fejlesztési Bank Zrt.
(MFB) együttműködési alapszerződést kötöttek a gázvezeték magyarországi
szakaszának megépítéséről, majd 2010. január 29-én aláírták a Déli Áramlat
Magyarország Zrt. vegyesvállalat alapító dokumentumait. 2011 októberében
a Magyar Kormány az MFB helyett az MVM Zrt.-t jelölte ki a Déli Áramlat magyarországi szakaszának megvalósítására.

Kormányközi megállapodás
2012. október 17-én Magyarország, Oroszország és Ukrajna kormánya közös megállapodást írt alá az Ukrajna
területén át Magyarország és Oroszország között történő
nukleáris üzemanyag szállításról. A megállapodást hazánk képviseletében az Országos Atomenergia-hivatal
főigazgatója, dr. Rónaky József, Oroszország részéről a
Roszatom nemzetközi együttműködésekért felelős helyettes-főigazgatója, Nikolai Spasskiy, ukrán oldalról

pedig az Állami Nukleáris Szabályozási Főfelügyelet elnöke, Olena Mykolaichuk írták alá.
A megállapodás az Oroszország és Magyarország
közötti, Ukrajna területén keresztül történő nukleáris
üzemanyag szállítás főbb szabályait határozza meg, és
a három ország által 1992. december 29-én kötött, eddig hatályos együttműködési megállapodást váltja fel.
Az új megállapodás megkötését a nemzetközi környe-

zet változása, Magyarország Európai Unióhoz történő
csatlakozása, az atomenergiát érintő jogszabályi háttér
fejlődése, valamint a szigorúbb nukleáris biztonsági követelmények tették szükségessé.
Oroszország és Ukrajna a magyar megállapodáshoz
hasonló egyezményeket kötött korábban Bulgáriával
(2006) és Szlovákiával (2010).
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Sikeres három évtized
Decemberben ünnepeljük az 1. blokk indításának 30.
évfordulóját. A „második tűzgyújtáshoz” vezető út néhány pillanatát idéztük fel előző számainkban, ezzel
tisztelegve elődeink teljesítménye előtt. Most, lapelődünk, az Atomerőmű Építői 1982. novemberi számában
megjelent írásból idézünk, amelyben Hlavati József és

Hlavati József karbantartási főosztályvezető

 uskás Jenő számol be az indítás előtti helyzetről. Az
P
újságíró kérdése: ki lehet valamelyik kollektívát emelni,
akik különösen rászolgáltak az elismerésre?
Puskás Jenő: talán az Országos Szakipari Vállalat
dolgozóit, elsősorban a főépületen, valamint a lengyel

dolgozókat az I-II. blokk leválasztásánál végzett munkájukért.
Hlavati József: sok mindent magunk oldottunk meg,
nem értünk rá várni, míg a szerelő vállalat embert küld.
A mi tmk-saink, mivel „hazai vizekről” volt szó, azonnal
jöttek, ha szükség volt rájuk.Beri

Puskás Jenő beruházási osztályvezető

A mélygeológiai tároló kutatási munkái
Befejező fázisához ért a tervező,
előkészítő munka, így 2013 közepén elkezdődhetnek a terepi munkák a Nyugat-Mecsekben, ahol szeretnék kijelölni a nagy aktivitású
radioaktív hulladékokat befogadó
tároló pontos helyét. Ennek kapcsán dr. Kereki Ferencet, a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (RHK Kft.)
ügyvezető igazgatóját arról kérdeztem, hogy milyen szakaszokra
bontható a végleges tároló kiválasztására irányuló kutatási program, és milyen további fő feladatok
várhatók még.
–– Mik voltak a kutatási program
előzményei?
–– Hosszú időkre nyúlik vissza ez
a program, hiszen már az 1990-es
évek közepén lehetőség nyílt, hogy
kutató munka induljon el az agyagkő formáció tulajdonságainak feltérképezésére. Nyilván az uránbánya
bezárása miatt megtorpant ez a kutató munka, amit később az RHK Kft.
átvett, és az ország egész területére
kiterjesztett egy formációminősítési
(szűrési) programot. A program célja az volt, hogy a felmérést követően
kiválasztásra kerüljön az a kőzet ill.
terület, amely a legmegfelelőbb lehet
a majdani elhelyezésre. A kutatási
eredmények alapján megállapítást
nyert, hogy a Nyugat-Mecseki agyagkő formáció bír a legjobb tulajdonságokkal az ország területén rendelkezésre álló kőzettípusok közül, a
jelenlegi műszaki tudásunk szerint.
Egy ilyen típusú kőzetben kialakított
mélygeológiai tároló lehet a legalkalmasabb a nagyaktivitású radioaktív
hulladékok és kiégett kazetták elhelyezésére, figyelembe véve az igen
szigorú egészség és környezetvédelmi
előírásokat.
Az RHK Kft. 2003-tól kétfázisúra
tervezett felszíni földtani kutatást indított. Az első fázis célja – a Bodai
Aleurolit formáció (BAF) és a földtani
környezet általános minősítő vizsgálata mellett – a potenciális befogadó

terület kijelölése volt. A második fázis
ezen kiválasztott potenciális telephely
részletes minősítő vizsgálatát, és egy
mélységi földtani kutatólaboratórium
(FKL) megalapozását irányozta elő.
–– Milyen eredményekkel zárult a
vizsgálat első szakasza?
–– A kutatási program I. fázisa
végül 2006-ban 20-25%-os készültség mellett, elsősorban finanszírozási okok miatt félbeszakadt, hiszen
– az ország illetve a hazai nukleáris
ipar aktuális érdekeit, gondjait is figyelembe véve –, a kis- és közepes
radioaktivitású hulladékok elhelyezésére szolgáló létesítmény üzembe helyezésére kellett valamennyi
erőforrásunkat átcsoportosítani. A
pontos tervezésnek köszönhetően a
Bátaapátiban megépített telephelyen,
az üzembe helyezési hatósági engedély birtokában, valamint a műszaki
technológia finom hangolása után, ez
év decemberében elkezdődhet a külszínen tárolt hulladékoknak a végleges helyre történő leszállítása. A
kérdésére válaszolva, a nemzetközi
példák, gyakorlatok áttekintése mellett, a szóba jöhető helyszíneket kutatásaink alapján leszűkítettük három
területre. A paksi kiégett kazetták és
a nagyaktivitású radioaktív hulladékok lehetséges elhelyezésére ezek a
helyszínek alkalmasnak tűnnek, az
eddigi eredmények nem mutattak
egyetlen egy esetben sem kizáró okokat. 500 méter mélység alatt is megtalálható az agyagkő réteg, melynek
kiváló vízzáró képessége valószínűsíti, hogy hazánkban is megfelelő végleges tárolója lehet ezeknek a hulladékoknak. Többek között a franciák is
hasonló típusú kőzetben és geológiai
környezetben helyezik el a kiégett kazettáikat.
–– Hogyan alakul a kutatás következő szakasza?
–– Az RHK Kft. jelenleg előkészíti,
majd jövőre megindítja a BAF Felszíni I. kutatási fázis 2. szakaszát,
amely adatot és információt szolgáltat az általános helyszínminősítéshez

és a biztonsági értékelés számára,
amellyel elvégezhető a földalatti kutatólaboratórium (FKL) befogadására
kiszemelt három célterület rangsorolása, lezárható a felszíni kutatás I.
fázisa.
Az induló földtani kutatás célja a
célterületek rangsorolása, és közülük
a további kutatás térségének kijelölése. A program műszaki tartalmának az összeállításával 10-12 hónapja
foglalkozunk, most érkeztünk el a
befejező fázishoz. Ezután a kész programot a hatósággal jóváhagyatjuk, ezt
követően kezdődhetnek el a tényleges fizikai mérések, vizsgálatok, melyek várhatóan 2018-ban fejeződnek
majd be. A jogszabályi előírásoknak
megfelelően közbeszerzési eljárás keretében kerülnek kiválasztásra a programban résztvevő külsős partnerek. A
részletes feltáró vizsgálatok (mélységi
kőzetfúrások, geofizikai, hidrológiai
mérések) eredményeit összesítő jelentés alapján fogjuk a most meglévő
három helyszín közül kiválasztani azt
az egyet, ahol további, hely specifikus
felméréseket végzünk még annak kiderítésére, hogy a földalatti munkák
megkezdésének van-e bárminemű
akadálya. Kedvező eredmény esetén
egy földalatti laboratóriumot alakítunk ki, ahol a kőzet tulajdonságainak
még részletesebb megismerése mellett, a majdani betároláskor végzett
műveletek begyakorlására is mód nyílik. A laboratórium egyben a végleges
tárolónak is a részét képezi majd. A
program teljes végrehajtása mintegy
40-50 évet vesz igénybe.
A beszélgetésünk végén az ügyvezető igazgató hangsúlyozta, hogy a
program részleteiről, annak erőforrás
és költségvonzatairól a jövő év elején
tud érdemben nyilatkozni, az addigra
jóváhagyott kutatási program alapján.
A lakosság tájékoztatása, bevonása a
folyamatokba kiemelt fontosságú, hiszen ilyen irányú tevékenységünkkel
tudják hitelt érdemlően elmagyarázni, mit, miért tesznek, mit szeretnének megvalósítani.BR

Az utolsó felvétel a reaktor belsejéről, összeszerelés előtt


fotó: Horváth Béla

Testvériskolai
kapcsolat
Az Energetikai Szakközépiskola (ESZI) lengyel testvériskolája, a krakkói Zespoł Szkół küldöttsége tett
látogatást Pakson, október 13-án. A két iskola kapcsolata több évre tekint vissza. A diákok a szakmai
gyakorlatok egy részét egymás országaiban töltik, és
kiváló kapcsolatokat ápolnak.
A két iskola igazgatója, Wiesław Mroszczyk és
Szabó Béla újabb együttműködési megállapodást írt
alá a szakmai, társadalmi, kulturális és sportkapcsolatok további ápolásáról.

Együttműködés
a két megye
mérnökei között
Közösen tartotta ülését a Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara és a Tolna Megyei Mérnöki Kamara elnöksége, mely rendezvényre
meghívást kapott dr. Kovács Antal, az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs igazgatója is.
A kalocsai Polgármesteri Hivatal dísztermében
október 26-án rendezett együttes elnökségi ülés
lehetőséget teremtett arra is, hogy aktív együttműködés induljon el a két megye mérnökei között.
Az előadások sorában Török Ferenc, Kalocsa polgármestere a városfejlesztési tervekről és a
Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás (TEIT) működésével kapcsolatos tapasztalatokról adott tájékoztatást. Dr. Kovács
Antal a Paksi Atomerőmű társadalmi kapcsolatairól tartott ismertetést. Többek között kiemelte
a szakmai egyesületek és a kamarák jelentőségét,
a szakemberek tájékozottságának fontosságát. Kovács Antal előadása végén, miután megválaszolta
a hozzáintézett kérdéseket, atomerőműves látogatásra hívta meg mindkét kamara vezetőségét. A továbbiakban a kamarai elnökök kaptak szót. Rónay
István a Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara
tevékenységéről, Bohli Antal a Tolna Megyei Mérnöki Kamara munkájáról számolt be.
A két megye együttes ülését a Főszékesegyházi
Könyvtár és az Érseki Kincstár megtekintése zárta.
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Vigyék jó hírünket!
mint sütőtök krémleves pirított tökmaggal
vagy a sütőtökös muffin almás chutneyval.
Decemberben természetesen karácsonyi
ünnepi menüvel kedveskedünk, úgymint
a gesztenyével töltött pulyka vörösboros
málnamártással vagy a – reményeink szerint – legfinomabb paksi halászlé. Továbbra is lesznek lakossági programok. December 6-án tartjuk Mikulás Ünnepségünket,
amelyre olyan programot állítottunk ös�sze, hogy a kicsik és a nagyobbacska gyerekek is, szüleikkel együtt jól érezzék magukat. Tavalyi évhez hasonlóan, december
15–21-ig karácsonyi vásár lesz a szálloda
előtt, a Szent István téren. Idén szeretnénk
a gasztronómiára helyezni a hangsúlyt és
forró italok mellett többféle harapnivaló is
várni fogja a vásárba látogatókat.
Jövő év elején egy nagyszabású program
kerül szállodánkban megrendezésre, esküvői kiállítást szervezünk. Egyelőre annyit
szeretnék elárulni, hogy a kiállítók nem
csak Paksról, hanem Tolna megye más településeiből is érkeznek. Smink és fodrászbemutató mellett lesznek olyan előadások
is, amik minden házasulandó fiatalban
előbb-utóbb felmerülnek. Természetesen a
nap fénypontja a menyasszonyi ruha divatbemutató lesz.
–– Lesz-e folytatása jövőre is a különböző nyárestéknek?
–– Pozitív visszajelzéseket kaptunk a
vendégektől, örömmel állapítottuk meg,
hogy van igény a lakosság részéről ilyen jellegű kezdeményezésre. A nyári szabadtéri
programok az étterem belső udvarán kerültek megrendezésre, kezdve a Szent Iván
éji zenés esttel. Minden
szombaton svédasztalos
grillvacsorákat tartottunk,
amik nagyon jó hangulatban teltek a nyári langyos
estéken, fáklyafényben és
kellemes zenével kísérve. Szeretném kiemelni, az étteremvezető Hegedűs László
munkáját, sokat tett azért, hogy minden
héten változatos, új ételekkel készülhesfotó: Orbán O.

fotó: Orbán O.

Négycsillagos szálloda nyílt Pakson
2010. december elsején, melynek története a XVII. századra nyúlik vissza.
Vendégfogadónak épült, majd híres
kaszinó működött benne, nagyvendéglő, újra szálloda és nevezetes képtár is üzemelt a klasszicista épületben.
Az Erzsébet Nagy Szálloda jelenleg a
város legimpozánsabb műemléképülete, vezetője Ignits Márta.
–– Mártit kértem meg,
hogy beszéljen az elmúlt
év tapasztalatairól és a
következő időszak fontosabb eseményeiről, programjairól.
–– Ez év február elseje óta dolgozom az
Erzsébet Nagy Szállodában. Mozgalmas
időszak áll mögöttünk, folyamatosan
vannak rendezvényeink, idén sok programot kínáltunk a város lakossága számára. A soron következő az Erzsébet-bál
lesz, ami november 17-én kerül megrendezésre. Második alkalommal rendezzük meg a bált, de idén kicsit más lesz,
mint a tavalyi. Kétfajta menüvel kedveskedünk vendégeinknek a hagyományos
ünnepi vacsora mellett, vegetáriánus
menüt is kínálunk. Az árat is próbáltuk
racionalizálni a lakosság igényeihez mérten. Lesz még egy érdekessége a bálnak,
a szépségkirálynő választás, ami játékos
formában kerül megrendezésre, a vendégek szavazatai alapján választjuk meg
az Erzsébet Bál szépeit. Szívből remélem,
hogy tetszeni fog a vendégeknek is. További újdonság, hogy azoknak, akik nem
akarnak vacsorázni, hanem csak a bálon,
a táncon részt venni, este tíz órától „sétáló jegyet” kínálunk. A jó hangulatról a
tavalyi nagy sikert arató siófoki zenekar
fog gondoskodni.
–– A jövőbeni, az ünnepi programokból mit tudnál ajánlani a nagyközönség
számára?
–– Éttermünkben különleges menükkel
készülünk. November elsejétől a sütőtök
jegyében finom ételeket ajánlunk, úgy-

Jubileumi konferencia
Kétszáz fős rendezvénnyel ünnepelte alapításának tizedik évfordulóját az
Energetikai Szakkollégium.
Október 17-én, a BMGE informatikai
épületében tartotta ünnepi konferenciáját az ESzK. A rendezvényt az egyetem
vezetői köszöntötték, és méltatták a fiatalok tíz évvel ezelőtti kezdeményezését.
Kiemelték, hogy ez az egyik legjobban
működő egyetemi szervezet, és igen jelentős hazai és nemzetközi elismerés
övezi munkájukat. A köszöntőket követően került sor az előadásokra. Dr. Hodola Attila, az NFM helyettes államtitkára 2050-ig adott kitekintést a várható
készletekről és lehetőségekről. Ismertette a nemzeti energiastratégia legfontosabb eszközeit és a cselekvési terveket.
Lenkei István, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatói tanácsadója
bemutatta cégünket az alapítástól kezdődően, és felvázolta legfontosabb –
részben már megvalósított – programjainkat. A teljesség mellőzésével az alábbi
területeket érintette: biztonságnövelés,
teljesítménynövelés, üzemidő-hosszab-

bítás, biztonsági felülvizsgálatok, bővítés
és súlyosbaleset-kezelés. A délelőtt program utolsó előadását dr. Gerse Károly,
az MVM Zrt. főtanácsadója tartotta.
Bemutatta a piaci nyitás körülményeit
és nehézségeit, ismertette az export és
import összefüggéseit, az európai áramtőzsdék működését. Nem maradt el az
energiahatékonyság fontosságának bemutatása sem, szólt az okos mérésekről
és hálózatokról is. Mindhárom előadás
rögzítette, hogy Magyarország számára
a jövőben csak az atomenergia, a zöld
energiák és a hazai szénvagyon együttes
felhasználása jelentheti az energiaellátás
biztonságát és a függőség csökkentését.
Délután négy szekcióban, kerekasztal-jelleggel folytatódott a konferencia
(villamosenergia-piac, megújuló energiaforrások, atomenergia és energiapolitika, szabályozás). A négytagú paksi
delegáció (akik újságíróként vettek részt
a rendezvényen) a megújulókat és saját
szakterületét választotta.

Varga József

sünk. Legyen az akár magyaros, olasz, görög vagy bajor étel.
Tervben van spanyol, székely vagy erdélyi ételek bemutatása, amire már az idő
rövidsége miatt idén nem volt lehetőség. A
kávéházunkban a zenés karibi koktélestek
fogadták a nem csak fiatal korosztályt. Általában egy-egy fiatal tehetség gitározott
a nagyközönségnek. Nagyon kellemes és
sajátos hangulatuk volt ezeknek az estéknek is.
–– Úgy tudom, hogy a kávéház kínálata is napról-napra bővül.
–– A tél beköszöntével a fagylalt szezonnak vége, és gyakran kérdezték, hogy
az édes sütemények mellett, árulunk-e
sósat, ezért egy párizsi jellegű vajas, sajtos és sonkás croissannal
bővült a kínálatunk. Így
igazi kávéházi hangulatot
varázsolunk, a finom Illy
kávéval, aromás teákkal
és a könnyű süteménnyel.
–– Az újságunk nemcsak az erőműves munkatársakhoz és a paksi
olvasókhoz jut el, hanem
az ország nagyon sok
részére is. Mit üzennél
nekik?
–– Jöjjenek el hozzánk
egy napra, több napra,
mindenki megtalálhatja a szívéhez közelálló
kikapcsolódást: Lazító
délután a wellnessben
egy rózsaiszapos testradírral,
rózsaolajos
masszázzsal vagy testet-lelket frissítő vízi
masszázzsal a jacuzziban. Vidám baráti vacsora finom helyi borokkal az étteremben, egy
táncos elegáns este az
Erzsébet-bálon, családi
vidámság a Mikulással,

vagy egy hosszabb kikapcsolódás kényelmes szobáinkban.
Minden programunkról és szolgáltatásunkról részletes információ található a
honlapunkon és a facebookon, ezen kívül a
korábbi eseményeinkről képeket töltöttünk
fel a honlapunkra. (www.erzsebethotelpaks.hu; www.facebook.com/pages/Erzsébet-Nagy-Szálloda)
–– Mit tartasz legfontosabb dolognak
a munkádban?
–– Jó csapatként együttműködni munkatársaimmal, hogy minden vendég – érkezzen Amerikától Európáig, Vietnámtól
Szaud Arábiáig, Szabolcs Szatmár megyétől Paksig – elégedetten távozzon tőlünk, és
vigye jó hírünket.
Orbán Ottilia

Fizikatanári ankét

Kilenc fő részvételével tartotta szokásos
évértékelését az érintett tanárok köre.
Október 19-én, a TLK-ban gyűltek ös�sze a TEIT-es térségben lévő településeken
működő általános iskolák tanárai, hogy
értékeljék a 2012-es év eseményeit. Már
tizenegyedik alkalommal rendezte meg az
erőmű a kisiskolások fizikaversenyét, a tanárok szeretnék ezt a hagyományt folytatni, továbbra is szeretnék élvezni az erőmű

támogatását. Részletesen megvitatták az
idei és a korábbi versenyek tapasztalatait,
átadták javaslataikat a következő rendezvényekre vonatkozóan. A tanácskozáson
részt vett dr. Kovács Antal kommunikációs igazgató is, aki biztosította a jelenlevőket az erőmű fizikaoktatásban fennálló
elkötelezettségéről. Vendégeink az eszmecsere után látogatást tettek az Atomenergetikai Múzeumban. 
Varga József

Múzeumi gyarapodás
Az Erőmű Irányító Központ (EIK) rekonstrukciója szeptember 18-án kezdődött,
amelynek során a sémafalat kiemelték, majd a végleges helyére, a múzeumba
szállították, és megkezdték az „újraélesztését”. A sémafal segítségével pontos
és fontos információkhoz juthat a látogató.Beri
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Térségi kitekintő
Pusztahencsei események
Ovisok az atomerőműben
Immár
IV. alkalommal került
megrendezésre a település egyik legnagyobb
eseménye, a falunap,
melynek megrendezésére a Leader közösség és a
Vidékfejlesztési Minisztérium pályázatán közel
900 ezer forintot sikerült
elnyernünk. A háromnapos alkalmat, Gazdag
Ferenc – helybéli pedagógus – festmény- és rajz
kiállításának megnyitója indította útjára pénteken. Másnap kezdetét vette a boszorkányszombat, egész napos, színes programokkal, a tavalyi
évben átadásra került szabadidőparkban. Délelőtt 9 órától kézműves foglalkozás, arcfestés,
légvár, íjászat, vízi-foci kínált szórakozási lehetőséget kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
Aszfaltrajzversenyt és habpartit is rendeztünk
az apróságok örömére. A boszorkánykonyha
mottóval hirdetett főzőverseny szintén ezen a
délelőttön került megrendezésre, amelyre valószínűleg a nagy meleg miatt kicsit kevesebben
(9 fő) neveztek, mint az elmúlt években. A legjobb ételt Lengyel János készítette. Ebéd után
került sor a traktorhúzó versenyre, ami ez évben
is nagy sikert aratott. Szép számmal neveztek

csapatok, és nagy meglepetést okozott, hogy
több női csapat is kipróbálta erejét. Délután a
színpadé volt a főszerep.
A műsor sztár fellépője
Csepregi Éva énekesnő
volt, aki remek hangulatot teremtett, majd
Paksról a Csillag Show
Táncegyüttes, valamint
a helybéli Vadvirág Népi
Együttes fellépése következet Boszorkány táncházzal egybekötve, ahol együtt táncolt kicsi és
nagy. Ezt követően egy „szépségverseny” keretében ezúttal is a környék legbájosabb boszorkányát kerestük. Idén a Paksról érkező Haaz
Grétára esett a zsűri választása. A mulatós zene
kedvelőit a Pécsről érkezett Tajti Viktor és csapata szórakoztatta. A napot fergeteges hangulatú bállal zártuk, ahol a jó hangulatról az Ikarus
zenekar gondoskodott. A háromnapos rendezvény befejező napján a helyi sportegyesület közreműködésével labdarúgó mérkőzésre került
sor. Elmondhatjuk, hogy ez a rendezvény is jól
sikerült, amelyhez nagy szükség volt a Paksi
Atomerőmű, az önkormányzat, a civil szervezetek és sok, a falujáért áldozni is képes magánember összefogására.

Október 2-án a Kishegyi
úti óvoda 65 nagycsoportosának
gyermekzsivajától volt hangos
a látogatóközpont és
a múzeum. A gyerekek
nagy lelkesedéssel vettek
részt a nekik szervezett
programon. A kilátóban
az atomerőmű épületeit
tekintették meg, valamint megbeszélték, hogy mit termel az atomerőmű és otthon mi mindenre
használhatják a villamosenergiát. Ezután megrohamozták a kiállítóteret,
ahol minden érdekes, interaktív berendezést kipróbálhattak.
Az áramtermelő kerékpár minden gyerek nagy kedvence, senki sem maradt ki a tekerésből. A nagyelőadóban egy paksi ürgét ábrázoló puzzle kirakásával folytatódott a program. A sok új információ és játék után egy-egy
pohár üdítővel csillapítottuk a kicsik szomját, búcsúzáskor pedig ajándékkal jutalmaztuk őket.
A program itt még nem ért véget, sőt, az igazi izgalmak csak ekkor kezdődtek el, hiszen az Atomenergetikai Múzeum rengeteg érdekes berendezéssel várta őket. Kipróbálhatták többek között a sugárkaput, a csavarhúzógépet és a tolózárakat. A legnagyobb sikere a rendőrségi felvezető
motornak volt, amelyre minden egyes gyerek felülhetett.
A délelőtti program után elfáradva, de rengeteg élménnyel gazdagodva
távoztak tőlünk az ovisok. 
Balázsné Kern Dóra

lamint a belső villany-, víz- és fűtésszerelési
munkák. Folyamatban van a külső járda kiépítése, a tereprendezés és a belső festés és burkolás.
A pályázathoz szükséges önrészt a Jövőnk
Energiája Térségfejlesztési Alapítványtól kapott támogatásból, valamint a TEIT bevételből
fedeztük.
Reméljük, az év végére, vagy a jövő év elejére mindenki megelégedésére új arculatot kap a
művelődési ház. 
PmH., Pusztahencse

fotók: Bodajki Ákos

Befejezéshez közeledik a Művelődési Ház felújítása

2008 óta vártuk, hogy elbírálják az Integrált
Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) kialakítására, az MVH-hoz benyújtott pályázatot. A
közbeszerzési eljárás lefolytatása után az idén
tavasszal megkezdtük a beruházást.
1962-ban épült a művelődési ház. Kisebb
felújítások korábban is történtek, de időszerűvé vált az épület külső és belső teljes felújítása.
Már az utolsó simításokat végzik a szakemberek. Befejeződött a tető felújítása, az épület
külső hőszigetelése, vakolása és színezése, va-

Kistérségi nagycsaládos találkozó

fotó: Wollner Pál

Dunaszentgyörgyön

Tehetséges paksi fiatalok kitüntetési ünnepsége
Október 23-án, az ünnep délelőttjén adták át a Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány kitüntetéseit, immár huszonnegyedik alkalommal. Idén a korábbiaknál valamivel
kevesebb – nyolcvanhárom – pályázat érkezett, de a zenei kategóriában megtöbbszöröződött a pályázók száma.
A legnépesebb ezúttal is a sport kategória volt, ahol több
mint harminc pályázatot küldtek, melyeknek nagyjából
fele lett eredményes. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány kuratórium döntése alapján 41-en vehették át az
elismerést. Az ünnepségen Hajdú János, Paks város polgármestere és dr. Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt. kommunikációs igazgatója adta át a díjakat
Hajdú János polgármester megemlékezett L. Németh
Erzsébetről, a kuratórium korábbi titkáráról, akinek elvitathatatlan érdeme van abban, hogy negyedszázada
létezik és aktív az alapítvány. A polgármester elmondta,

fontosnak tartják, hogy a tehetségeket és az őket segítő
felnőtteket, pedagógusokat elismerjék. Az önkormányzat
ezért tartja fenn és tőkésíti fel rendre az alapítványt. Hajdú János szavai szerint napjainkban munkával, tehetséggel, szorgalommal lehet eredményeket elérni.
A másik alapító, a Paksi Atomerőmű képviseletében
dr. Kovács Antal kommunikációs igazgató arról beszélt,
hogy a tehetség olyan adottság, ami felelősséggel is jár, s
ahhoz, hogy kibontakoztassák, nagyon sok munkára van
szükség. Mint mondotta, a kitüntetett fiataloknak kell vinni a zászlót, jó példával járva elől.
Dávid József a kuratórium elnöke elmondta, nagyszerű
gondolat a város kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiataljainak jutalmazása. Nagy érték az is, hogy sikerült megőrizni
a díj rangját. Nem az a cél, hogy minél többen, hanem az,
hogy az arra méltók kapják meg.
Wollner Pál

A programot, amelyre Tolnáról, Paksról, Ercsiből, Bátyáról,
Szekszárdról, Kalocsáról, valamint a Vajdaságból, Szabadka
környékéről érkeztek vendégek, október 20-án rendezték a
helyi Faluházban. A délelőtt során kézműves foglalkozással,
társasjátékokkal és sportvetélkedőkkel várták a gyermekeket. A felnőttek kommunikációs és csapatépítő tréningen
vettek részt. A közös ebéd elfogyasztása után folytatódott
a program. Major Balázs, a Dunaszentgyörgyi Nagycsaládosok Egyesületének (NDE) elnöke megemlékezett a
Nagycsaládosok Országos Egyesülete megalakulásának 25.
évfordulójáról, majd Hencze Sándor, a község polgármestere és a vendégcsoportok vezetői intéztek köszöntő szavakat
a megjelentekhez. A találkozót a Hungarokarma Zenekar
koncertje zárta.
Az NDE egy jól sikerült találkozót mondhat magáénak,
reményeik szerint hosszú és tartalmas barátságot tudnak
kialakítani az erre az alkalomra meghívott nagycsaládosokkal. Támogatóiknak (MVM Paksi Atomerőmű Zrt., Dunaszentgyörgy község Önkormányzata, NOE Al-Duna Régió,
Dunaszentgyörgyi Mezőgazdasági Szövetkezet, Dunaszentgyörgyi Kulturális és Sport Alapítvány, Hungarokarma Zenekar, Dunaszentgyörgy SE, Dunaszentgyörgyi Polgárőrség,
Dunaszentgyörgyi Teleház, „Dunaszentgyörgyért” Egyesület, Taricskó István vállalkozó, és még sokan mások) ezúton
mondanak köszönetet, hogy közreműködésükkel hozzájárultak a találkozó sikeres lebonyolításához.GYNYP
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Megemlékezések

Jótékonysági
felhívás

Döntetlen a rangadókon,

14. az MVM Paks

Nehéz sorozatot tudhat maga
mögött az MVM Paks labdarúgó csapata az OTP Bank
Ligában, amely még nem
ért véget. A paksi zöld fehérek a Videoton, a Győr, a Ferencváros és az MTK elleni
rangadót már lejátszották, de
a debreceni kirándulás lapzártánk előtt még hátra volt.
Az említett összecsapások
mindegyikén döntetlen eredményt ért el a Fehérvári úti
társaság, amely önmagában
jó eredménynek számít, de
ha a tabellára tekintünk, már
korántsem ennyire rózsás a
kép. A gárda 12 fordulót követően 13 szerzett ponttal a
14. helyen áll, mindössze 2
pontra a kiesőhelytől, de alig
5 egységnyire a negyedik helyezettől. A 2 győzelem és 3
vereség mellett már 7 döntetlen sorakozik. „Voltak lehetőségeink, de ahogy Garami
József kollégám is elmondta,
minden pontnak örülni kell.
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Könyvtárban október
19-én rendezett
Könyvművészeti és
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bemutatták Vincze Erika
paksi grafikus alkotásait.
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Hogy ez nekünk mennyire
elég, már más téma. Igazságos eredmény született. A
télen sok munka vár ránk.
Nagyon nehéz sorozatban
vagyunk, ha Debrecenben
is döntetlent játszunk, többé
nem Tomiszlav Szivicsnek,
hanem Mister X-nek fognak
hívni.” – fogalmazott az MTK
Budapest elleni találkozót követően az MVM Paks vezetőedzője. Az őszi fordulókból a
Debrecent követően novemberben még az itthoni Kaposvár és a Kecskemét elleni
idegenbeli találkozó maradt,
valamint a tavaszról áthozott
két mérkőzés, vagyis a pécsi
kirándulás és a Pápa paksi
vendégjátéka. Ahhoz, hogy
az MVM Paks megkezdje a
felzárkózást, mindenképpen
győzelmek kellenek, amelyre
a 2012. esztendőt záró négy
bajnoki összecsapásán reális
esély mutatkozik.

Faller Gábor

fotó: Wollner Pál

A Paksi Atomerőmű a humán igazgatóság
munkatársainak kezdeményezésére, az elmúlt évek hagyományaihoz híven, az idén is
meghirdeti a karácsonyi cipősdoboz akciót.
Ennek keretében várjuk a rászoruló gyermekek részére készített, játékokat, édességet,
könyvet, íróeszközöket, meleg ruhát tartalmazó, cipősdobozokba csomagolt ajándékokat. A gyermekeknek szánt ajándékok mellett,
a tavalyi évben a nélkülöző családok részére
tartós élelmiszerekből (tészta, liszt, cukor, rizs,
étolaj, konzervek) összeállított adományokat
is gyűjtöttünk. A kezdeményezés sikeres volt,
ezért most is örömmel fogadjuk a tartós élelmiszerekből álló felajánlásokat is.
A cipősdoboz akció tavaly decemberben
287 darab ajándékcsomagot eredményezett, célunk, hogy ezt a számot az idei karácsonyra 300 darabra emeljük. E célkitűzés
megvalósítása érdekében kérünk mindenkit,
hogy – lehetőségeihez mérten – támogassa
jótékonysági felhívásunkat, és csatlakozzon a
rászoruló, nehéz sorsú gyermekek és családok
megajándékozásával e jó és nemes ügyhöz.
Az ajándékcsomagokat 2012. november
29. és december 15. között lehet eljuttatni a
gyűjtőhelyekre. A Paksi Atomerőmű területén
az F2 Porta, Volán iroda melletti gyűjtőhelyre, a város területén: az ESZI főiskolai épületi
Egészségközpont II. emeleti irodájába.
Sok gyermeknek ajándék nélkül múlik el a
karácsony. Hogy idén hány gyermek örülhet
karácsonyi ajándéknak december 24-én, az
rajtunk is múlik. Csatlakozzunk minél többen
a felhíváshoz, és tapasztaljuk meg: mennyi
szeretet fér el egy cipősdobozban.LILI

Pakson a hagyományokhoz hűen az '56-os emlékműnél, a Fehérvári úti temetőben, Czuczor Antal és Tuba János sírjánál
tartottak megemlékezést.
A Városháza előtti téren Hajdú János polgármester mondott beszédet, majd Kovács Pál államtitkár, Hajdú János,
Tell Edit alpolgármester és Spiesz József képviselő koszorút
helyezett el a város nevében az '56-os emlékmű talapzatánál,
majd a város politikai és társadalmi szervezetei koszorúztak.
Este ünnepi testületi ülést tartottak a Csengey Dénes Kulturális Központban. A rendezvényen átadták a Pro Urbe kitüntetést, amelyet idén Babai István és Kövi Gergő filmes
alkotópáros, valamint Szabó Vilmos Béla evangélikus esperes
vehetett át.
A Pro Urbe díj odaítéléséről zárt ülésén határozott a képviselő-testület. A kitüntetés, amelyet 1992-ben alapítottak,
azoknak a személyeknek, illetve szervezeteknek adományozható, akik/amelyek tevékenysége a város gazdasági, kulturális
és társadalmi fejlődésében kiemelkedő jelentőségűnek bizonyult. A Pro Urbe díjat az október 23-i városi ünnepség alkalmával adják át. 
Wollner Pál

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és az
MVM Csoport mély megrendüléssel
fogadta a hírt Morgen Ferdinánd haláláról. Az Atomerőmű SE kosárlabda
csapatának fiatal kiválósága életének
22. évében elhunyt. Fájdalmunkat
erősíti, hogy egy olyan embert veszítettünk el, aki adottságai és képességei alapján pár éven belül Magyarország legjobb kosarasa lehetett volna.
„Az utóbbi időben igazi példakép
lett nemcsak a paksi, de az ország
valamennyi kosarasának. Példamutató tenni akarással küzdött a pályán,
példamutató szerénységgel élte meg
sikereit, s példamutatóan kezelte
betegségét is. Egy jó kosarast, egy
nagyon jó embert, egy igazi paksit
veszítettünk el” – emlékezett Kovács

Antal, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
kommunikációs igazgatója, olimpiai
bajnok sportolónk.
Az atomerőmű által alapított
egyesület tehetséges – a csapattal
bajnoki címet nyerő és idén a magyar
válogatottba is meghívott – játékosát
a társaságcsoport saját halottjának
tekinti, dolgozói gyászolják, és őszinte részvétüket fejezik ki a család, a barátok és a csapattársak felé.
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Erőműves híradások
Felelősen gondolkodni,
cselekedni
Mindenki egyfajta értékrend szerint él és tevékenykedik. Életünket
körbeveszi a magán- és munkahelyi szféra, a közerkölcs, valamint
számos különböző rendű és rangú szabályok és előírások együttese.
Mindenki maga határozza meg, hogy számára milyen értékek a fontosak. Az emberek többsége számára a legnagyobb értéket a család
és a munkahely jelentik, melyek a biztos hátteret, a megélhetést adják, és amelyekről nap mint nap felelősen kell gondolkodni, amelyekért felelősen kell cselekedni.
Mindenkinek (életkortól és nemtől függetlenül) be kell tartania bizonyos elírásokat a mindennapok során – a legtöbb ilyennel talán a
munkahelyünkön találkozunk. Ebben a korban, az egyre szigorúbb
követelmények világában, nem is olyan könnyű megfelelni, ezzel
együtt mégis megváltoztak az értékrendek, lazultak a kötelékek.
Felelős döntéseket kell hoznunk, amikor munkába állunk, amikor
munkába indulunk. Egzisztenciális kérdés a munkahely, a megbecsült
munkahely.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. az ország egyetlen, energiát termelő nukleáris létesítménye a megye legnagyobb méretű és a környező
településeken élőket legnagyobb számban foglalkoztató vállalata. Itt
is érvényesülnie kell a Munka Törvénykönyve előírásainak a biztonságos munkavégzést jelentő munkára képes állapotnak, valamint a
mindenkori megfelelésnek. Szigorú szabályok vonatkoznak a munkavégzésre, a munkára képes állapot be nem tartására. Az erőműben
súlyos jogkövetkezményeket von maga után, ha a dolgozók nem
munkára képes állapotban jelennek meg munkahelyükön, pontosabban próbálnak meg bejutni munkahelyükre. A portákon végzett
rendszeres ellenőrzések mellett a rendészeti szervezet önellenőrzésre
is biztosít lehetőséget. A munkavállaló naptári évenként maximum 3
alkalommal önkéntesen kérheti a területre történő belépést megelőzően a következményekkel nem járó alkoholszondás ellenőrzést. Ez a
lehetőség az önkéntes jogkövetés egyik fontos eleme.
A biztonságos munkavégzés követelményeinek fenntartása érdekében mindenki számára elemi érdek szabályaink betartása. Megélhetésüket és családjuk sorsát kockáztatják, akik mulasztást követnek
el, hiszen ebben az esetben a vétség elévülési ideje 3 év, a szankcionálás rendkívüli felmondás és a Paksi Atomerőmű területére szóló
belépési engedély végleges visszavonása is lehet. A mulasztásnak
természetesen vannak fokozatai, mint mindenhol az életben, és ez a
szankciókban is megnyilvánul. A Munka Törvénykönyve által is szabályozott munkára képes állapot hiányához kapcsolt szankció mértéke
attól függ, hogy a munkavállalónak milyen mértékben róható fel a
munkára képes állapot hiányának bekövetkezése. A kisebb mértékű
mulasztásnak számít, amikor a kilélegzett levegő légalkohol tartalma
a 0,2 mg/l, vagy vérvétel esetén a véralkohol tartalma a 0,4‰-et nem
haladja meg. Ilyen esetben a munkavállaló az ellenőrzést követően 24
óra elteltével a belépési engedélyét visszakapja és ismételten munkába állhat. Amennyiben ez az állapot 3 éven belül megismétlődik,
illetve a mért értékek a fenti határok feletti értéket mutatják, akkor
lépnek be a munkaviszony megszüntetéséhez és a belépési engedély
visszavonásához kapcsolódó szankciók. Ennek elkerülése érdekében
rendszeresen felhívjuk a Társaságunk üzemi területén munkát végzők
figyelmét a különböző kommunikációs csatornák útján a szabályokra,
illetve azok változásaira is.
Bízunk abban, hogy a szabályok szigorodását az érintettek fegyelmezett módon veszik tudomásul, és betartják azokat, hiszen
mindannyiunk érdeke, hogy a Paksi Atomerőműben mint nukleáris
üzemben az előírások maradéktalan betartása mellett történjen a
munkavégzés.
Közös érdekünk a személyi hibák elkerülése, hogy ezzel is biztosítsuk az atomerőmű zavartalan működését, illetve elejét vegyük a
munkavállalók egzisztenciális problémáinak.
Nekünk, az Atomerőmű dolgozóinak, akik valamennyien részesei
vagyunk az Atomerőmű felelősségteljes, biztonságos üzemeltetésének, példát kell mutatni a helyes munkahelyi magatartásban, hisz ezt
el is várják tőlünk. Mint ahogy mi is elvárjuk például egy autóbuszvezetőtől, hogy kipihenten és figyelmesen vezesse azt a buszt, amelyre
gyermekeinket felültetjük, tőlünk is elvárják, hogy munkánkat kellő
gondossággal végezzük, és munkára képes állapotban lépjünk be az
üzemi területre.

Gyöngyösiné Nyul Petra

Főjavítási értékelő
Hamarosan magunk mögött hagyjuk a 2012-es 55 naposra volt tervezve és 54 nap 14 óra alatt fejeztük
esztendőt is, ám még nem az évet értékeljük, ha- be. Elvégeztük a gőzfejlesztők szilárdsági nyomásprónem az ez évi főjavítási munkákat. Zsoldos Ferenc báját, a tápvízelosztó-kollektor kötőelemeinek ellenkarbantartási igazgatót arra kértem, adjon egy őrzését, a tervezett cseréket, a PRISE csonkok párelőzetes értékelést az olvasók számára az elmúlt huzamosság vizsgálat, továbbá három fő-keringtető
szivattyú és a kijelölt FET-ek szerkezeti vizsgálatát.
időszakban végrehajtott főjavításokról.
–– Igazgató úr! Milyennek értékeli az idei főja- Nagy feladat volt az alacsony vízszinthez tartozó arvítást a tavalyi főjavítás eredményeihez
viszonyítva?
–– Az idei év sem volt könnyebb az előző évinél, azonban az előző év tapasztalatait hasznosítva, a pontosabb és ütemesebb
munkavégzésre koncentráltunk, és ennek
eredményeként az idei év eredményesebb
is lett. A javítási sorrend a szokásos volt:
1-4-2-3, és a 2. blokkon volt teljes kirakásos főjavítás, amely egyben a leghosszabb
főjavítást jelentette.
–– Az 1-es blokknál melyek voltak a jelentősebb feladatok, és sikerült-e tartani
az ütemtervet?
–– Április 1-jén álltunk le az 1. blokkal,
26 naposra volt tervezve, és 31 nap 21,5 óra
alatt fejeztük be. Az időnormát tekintve
A 4. blokkon a PRISE vezeték felmérése az egytengelyűség
nem mondható sikeresnek, ám én mégis
és párhuzamosság helyreállítására.
annak tekintem, mert minden olyan munkát elvégeztünk a tervezett határidőn belül, amely be matúrák revíziója. Az armatúrás csapatnak nagyon
volt ütemezve. A legfontosabb munkát, mint min- összehangolt munkát kellett végeznie. Megtörtént a
dig, a reaktor szét- és összeszerelése adta. Minden reaktorakna elárasztás, az SBK baleseti műszerezés
SZBVR-hajtást kicseréltünk a reaktoron. A gőzfej- kiépítése, valamint a dízel gépek főjavítása. Jelentős
lesztőkkel kapcsolatos feladatok közül említeném a tevékenység volt a 21AT csere és a 21,22SP védelmi
szerkezeti vizsgálatokat, a gőzfejlesztő tápvízelosz- rekonstrukció. Elmondhatom, hogy kezelhető probtó-kollektor kötőelemeinek ellenőrzését és cseréjét. lémák voltak, ez segített a határidő betartásában.
–– Utolsóként került sorra a 3. blokk főjavítása.
Jelentős tevékenység volt a csöves és edényes nyomókörök munkáinak végrehajtása. A villamos területen Mit emelne ki az itt folyó főjavításból?
–– A 3. blokk főjavítására most is utolsóként került
a 12AT cseréje, 12JD01 és 02GSD rekonstrukciója
igényelt fokozott figyelmet. A 4. és 6. FKSZ-nél ten- sor, szeptember 1-jén álltunk le, a szintén 26 napra
gelycserét hajtottunk végre. A javítási idő csúszásá- tervezett leállás 29 nap 7 óra 24 percre sikeredett. Az
hoz alapvetően az indítási és védelmi próbák közben elvégzett munkákat nem sorolom újra, hiszen hafelmerült problémák vezettek, mint például a blokk sonlóak az egyes és négyes blokkokon végrehajtott
25 bar-os tömörségi próbáján fellépő tömörtelenség. feladatokkal. Talán kiemelendő, hogy az 5. számú
Térfogatkompenzátor fedél tömörtelenséggel szem- fő-keringtető szivattyúnál egy új grafittömítéssel
besültünk a blokk 132 bar-os primerköri tömörségi próbálkoztunk. Amennyiben beválik, akkor a többi
próbáján is. A javítás után a blokk rendben vissza- blokkon is ezt a tömítést fogjuk alkalmazni. A csúszáshoz nagyban hozzájárult az 5. számú gőzfejleszindult.
–– Mennyi időt, milyen feladatokat igényelt a tőnél tapasztalt PRISE csonk tömörtelenség. Le kellett
hűteni és üríteni a gőzfejlesztőt, kicserélni a tömítést,
4-es blokk?
–– A 4. blokkal május 12-én álltunk le, szintén 26 majd újra tölteni és felfűteni. Ennek az eseménynek
napra lett tervezve a főjavítás, és 27 nap 2 óra alatt a kivizsgálása megtörtént, a tanulságokat levontuk.
–– A főjavítás több terület szakembereinek közös,
sikerült végrehajtani. A feladataink szinte ugyan
azok voltak, mint az 1-es blokkon. Jelentős terhelést összehangolt tevékenységét igényli. Miként értékeli
okoztak a szerkezeti vizsgálatok, az 5. FKSZ járóke- a csapatmunkát, a főjavítás eredményességét?
–– Összességében nézve az éves tevékenységünket,
rék-cseréje, a 41AT transzformátor kármentő átalakítása. Szervezett, összehangolt munkavégzést igényelt egy átlagos, jó évnek tekinthető az idei év. A főjavítási
a 40TJ21W001 hőcserélő szerkezeti vizsgálata és nyo- csúszásokat ellenpontozza a kisleállások elmaradása,
máspróbája. A betervezett feladatokat itt is elvégez- a rendelkezésre állásunk jó volt, ezért nincs okunk
tük határidőre, ám a visszaindításkor a 40TJ32D001 panaszra. Vannak hibáink, ezeket igyekszünk nyesegetni, javítani, amelyet elősegít
szivattyún többszöri töma karbantartó személyzet összeforszelence javítás miatt, ilrottsága és becsületes helytállása.
letve az 1. GF sikertelen 18
Mindezeket átgondolva azt monbar-os tömörségi próbája
dom: eredményes év volt.
vezetett az egynapos csúMegköszönöm a műszaki háttér,
száshoz.
a biztonsági szervezet, az üzem–– A szakembergárda
viteli és a karbantartó személyzet
nagy sikerként élte meg a
főjavításon végzett munkáját, a
2-es blokki főjavítás idő
logisztika hozzájárulását a gördüelőtti befejezését. Mi jellékeny munkavégzéshez. Bebizolemezte az itt folyó tevényosodott, hogy a nagy egymáskenységet?
rautaltság elősegíti a személyzet
–– A 2. blokkon teljes
összekovácsolását, amely a sikeres
kirakásos főjavítást hajmunkavégzés alapja.
tottunk végre, három hét
-beriszünetet tartva, július 1-jén
Az egyik szabályozó szelep, amit a
kezdtük a munkát, amely 21,22RL08S401 szelepek helyére építettek be.

10

2012. november

OSZTÁLYTABLÓ
fotók: Bodajki Ákos

SZEMÉLYI DOZIMETRIAI LABORATÓRIUM

Csizmadia László

Szaksz Szilvia

laborvezető

izotóp laboráns

1978-ban születetett Sümegen. Gyermekkorát Szentgálon,
egy bakonyi faluban töltötte. A gimnáziumot és az egyetemet
Veszprémben végezte, majd egy lehetőségnek köszönhetően
került kapcsolatba az atomerőművel 2004 februárjában. Atomixes állományú munkavállalóként az akkori sugárvédelmi
osztályon tevékenykedett hulladékminősítési területen mint csoportvezető. Itt az ellenőrzött
zónában keletkező hulladékok sugárvédelmi minősítésével foglalkozott.
2009-ben nyert felvételt a PA Zrt-hez, és és belső szervezettel állnak kapcsolatban napi
azóta dolgozik a személyi dozimetriai labora- szinten. A dozimetrált személyek számossága
tóriumnál laborvezetői státuszban. Ez abból a miatt nagy mennyiségű mérési adatot kell haszempontból is éles váltás volt, hogy korábban vonta feldolgozniuk és rendszerezniük, ami
csak férfi kollegái voltak, mostanra pedig ez pontos és precíz odafigyelést igényel. Ezekaz arány eltolódott a hölgyek javára. Akkori- ből az adatokból készítenek a továbbiakban
ban sokan kérdezgették tőle, hogy „elbír-e a különböző jelentéseket. A sokrétű munkálányokkal”. Nem volt nehéz alkalmazkodnia hoz megfelelő korszerű mérőberendezésekkel
hozzájuk, úgy érzi, mindenkivel megtalálta a rendelkeznek.
közös hangot, és egy jó csapat formálódik a
Laci szereti a munkájában azt, hogy sok új
kezei alatt.
embert ismerhet meg, valamint hogy a napi
A laboratórium tevékenysége összetett, két rutin feladatok mellett mindig vannak újabb
fő irány köré csoportosítható: a dolgozók kül- dolgok, amivel foglalkozhat. Ilyen volt például
ső és belső sugárterhelésének ellenőrzése a a laboratórium építészeti átalakítása is, ami
feladatuk, melyet többféle alternatív módon idén nyáron kezdődött, és nemrég fejeződött
valósítanak meg. Havonta több ezer munka- be. Az évek óta tervezett munkára a hely szűvállalót látnak el a szükséges doziméterekkel, kössége és a mérőberendezések hangszigetelt
egy részükön pedig az előre elkészített listák helyiségbe történő elhelyezése miatt volt szükszerint belső sugárterhelés ellenőrzést végez- ség. Az átalakítással kapcsolatban emlékezenek. A jelenleg még használatos film alapú tes marad számára többek között az, hogy a
hatósági dózismérőket az OSSKI (Országos labor akkreditációjának helyszíni vizsgálatát a
Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kuta- félig elkészült helyiségben kellett lebonyolítató Intézet) jövőre lecseréli újabb típusúakra, ni. Ennek ellenére a bizottság tagjai megértőmert a film gyártása végérvényesen megszűnt. ek voltak, és ez nem befolyásolta a folyamatot.
Ez a labor munkáját és a dolgozókat is érinte- Bár egy kissé elhúzódott a felújítás, kollegáival
ni fogja. Az új dózismérő más elven működik együtt mindenképp elégedettek az eredmén�és más geometriájú, mint a film. A primer- nyel. Az új helyre szép új bútorokat is kaptak,
köri egyedi és állandó belépési engedélyek így immár az erőműhöz méltó körülmények
kiadását szintén a laboratórium koordinálja. között várják a hozzájuk betérő ügyfeleket.

Orbán Ottilia
A munkák jellegéből adódóan számos külső

Hornyák Lászlóné
Csilla
előkészítő laboráns

Mohácson született 1966-ban. Az általános iskoláit is itt végezte el, majd középiskolai tanulmányait Villányban folytatta, borászként.1984-től
Mohácson dolgozott képesítés nélküli óvónőként, ahol nagyon szerette ezt a hivatást, de 1988-ban Paksra költözött, és Dunaszentgyörgyön sikerült elhelyezkednie gondozónőként a bölcsődében. Sajnos két év után megszűnt ez a munkalehetőség, és Pakson a kereskedelemben talált állást.
2010. január 1-től vették fel az Ato- biztos pontnak számít az életében, aki
mix Kft.-hez, a műszaki szolgáltatás jóban, rosszban vele van.
Szülei már sajnos nincsenek vele. Egy
szakágazathoz. Nagyon örült, amikor
felvételt nyert a személyi dozimetriai la- nővére van, aki Nagynyárádon él csaborba. Jelenleg a dozimetriai osztályon ládjával. Ha ideje engedi, meglátogatja
dolgozik előkészítő laboránsként. Főbb őket. Testvére két gyermekét, Pétert és
feladatai közé tartozik a doziméterek Grétát – keresztgyermekeiket – szinte
összeállítása, cseréinek végrehajtása, a a sajátjuknak tekintik. Régebben sokat
filmek feladása az OSSKI-ba (Országos utaztak, de már kevesebb idő jut erre
Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi férje elfoglaltsága miatt, aki labdarúKutató Intézetbe), TLD-k hőkezelése gó edző. Szabadidejükben igyekeznek
(körülbelül kétezer darab havonként) minél több időt eltölteni paksi keresztés a belépők rögzítése AS6-ban. Eseten- gyermekükkel, Kyrával. Sokat sétál, biként helyettesít az egésztest–számláló ciklizik, barátnőivel találkozgat, Fejős
laborban. Nagyon szereti a munkáját és Éva könyveket olvas. Szeret sütni, új rekollégáit, akik a kezdetektől fogva sze- cepteket kipróbálni.
Csilla számára legfontosabb dolog
retettel fogadták, és mindig számíthaaz életben, hogy sokat lehessen szerettott rájuk.
1987-ben ment férjhez. Párjával, La- teivel. Egészség és szeretet, őszinteség a
cival (aki szintén erőműves dolgozó: legfontosabb szavak a számára.
az üvig-en főgépész) kettesben élnek

Orbán Ottilia
három szobás, szép lakásukban. Ő egy

Simontornyán született, majd itt járt iskolába is. 1997 februárjában költöztek Paksra, azóta is itt él a városban. 1999 májusában nyert
felvételt az Atomix Kft.-hez, ezáltal került az
atomerőműbe.
Abban az időben még a sugárvé- sz. orvosi rendelőben van), hanem
delmi osztályhoz tartozott a szemé- helyileg is visszakerült az szdl-be.
lyi dozimetriai laboratórium (szdl), Jelenleg a személyi doziméterekhez
itt kezdett el dolgozni, a külső su- tartozó TLD egységek kezelésével
gárterhelést ellenőrző részlegen. A foglalkozik. Ide tartozik még a helyi
hatósági film doziméterek kezelése létesítményi tűzoltók és a környékés a belépési engedélyek kitöltése beli tűzoltók, valamint a saját hatósági film doziméterrel rendelkező
volt a feladata.
2001-ben született második gyer- szerződéses munkavállalók üzemi
meke, így – két év kihagyás után – doziméterrel való ellátása, a lokális
2003-ban került vissza az erőmű- doziméterek kiértékelése, a hatósági
be, az anyagvizsgálati osztály aktív film doziméterrel együtt viselt üzemi TLD-k soron kívüli értékékelése.
anyagvizsgáló csoportjába.
2005-ben egy újabb váltás követ- Ismereteit időközben egy, a munkakezett a munkájában, amit tulajdon- köri tevékenységéhez szorosan kapképpen egy kolléganője nyugdíjba csolódó vegyészeti technikusi képvonulása eredményezett. A belső zéssel bővítette 2011-ben.
Két gyermeke van. Lánya, Dóra 15
sugárterhelés ellenőrző laborban
megüresedett pozíció betöltése várt éves, szeptemberben kezdte a középrá. Ez a labor szintén a személyi do- iskolát a pécsi Leőwey Klára Gimnázimetriai laboratórium része, így zium francia-magyar szakán. Balázs
visszatért az első kollektívához. Eb- 5. osztályos általános iskolás. Az ő
ben a feladatkörben a belső sugárter- révén szerette meg Szilvia a kosárheléshez kapcsolódóan az ellenőr- labdát, sokszor jár fia mérkőzéseizött zónában dolgozó munkatársak re. A szabadidejét a családjával és a
ellenőrzésre való behívása, egész- barátaival tölti, a ház felújításával és
test-számlálás, vizelet trícium kon- szépítgetésével is szívesesen foglalcentráció meghatározás, valamint a kozik, szeret olvasni, utazni és konmérési adatok rögzítése jelentette a certekre járni.

Gyöngyösiné Nyul Petra
napi tevékenységet.
2009-ben nemcsak szervezetileg
(mivel az egésztest számláló az 1.

Virág Ildikó
izotóp laboráns

Tiszafüredi származású, gyermekkorában költözött családja Nagydorogra, ott nőtt fel. 1981-ben érettségizett a
paksi Vak Bottyán Gimnáziumban, majd ezt követően a
szekszárdi csecsemőotthonban kezdett dolgozni. Egy év
után váltott, 1982. júniusa óta dolgozik a Paksi Atomerőműben.
A vegyészeti expressz laborba került an- eredményeket kiértékelje és rögzítse. A benak idején (műszakos munkarendbe), majd hívott kollégák munkarendjeihez igazítja
1989-ben a sugárvédelmi osztályra (nappa- ezeket a havi ellenőrzéseket. A belső sugárlos állásba). Időközben megszülettek gyer- terhelés-mérés egy álló tüdőmérésből és vimekei, és elvégzett egy képzést is: villamos zeletminta-kiértékelésből áll. A gép azokat
erőművi vegyészeti laboráns végzettséget az izotópokat méri, amelyek itt Pakson előszerzett. 1992-ben az izotóp laboránsi ta- fordulnak. Minden izotóphoz tartozik egy
nulmányokkal tovább bővítette szakmai feljegyzési lista, szükség esetén ez alapján
kell elvégezni a további vizsgálatokat. A dóismereteit.
1995-től dolgozik a belső sugárterhelés zis mértékét 10 perces egésztest-számlálás
ellenőrző laboratóriumban, mely a dozimet- eredményeképpen kapják meg.
Ildikó a napi munkája mellett sugárvériai osztály egyik szervezeti egysége, s bár
helyileg az 1. sz. orvosi rendelőben találha- delmi megbízotti teendőket is ellát.
Két gyermeke van. Lánya a kaposvári
tó, Ildikó munkája nem a foglalkozás-egészségügyi szolgálat tevékenységi körébe tarto- egyetemen végzett, erőművünk humánpolizik. Jó néhány évig ketten végezték az egész- tikai szervezeténél dolgozik. Fia a dunaújvátest-számláláshoz kapcsolódó feladatokat rosi főiskolára járt, ő pedig az irányítástechkolléganőjével, azonban nyugdíjba vonulás nikai területen helyezkedett el. Pakson élés feladatátszervezés következtében 2008- nek, a családnak van egy tanyája Csámpán,
tól már egyedül tölti be ezt a munkakört ahol lovakat tartanak. Ildikó is gyakran jár
ebben a laborban. Napi munkája a gépek, ki lovagolni családi és kisebb baráti társaberendezések kalibrálása és üzembe helye- sággal, fennmaradó szabadidejében pedig a
zése után arra irányul, hogy az ellenőrzött csámpai ház felújításával foglalkozik.
zónában dolgozó munkatársainkat rend
Gyöngyösiné Nyul Petra
szeres ellenőrzésre hívja be, majd a kapott
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Mukli Péterné
Terike

meg a 30 éves törzsgárda elismerését.
A feladatai között szerepel a sugárveszélyes munkakörben dolgozók dózisadatainak nyilvántartása, havijelentések összeállítása.
Listákat készít a laboránsoknak a
dozimétercseréhez, ezért közvetlen kollegáival munkájuk szinte
minden területen összekfonódik.
Laborvezetője távollétében igyekszik az ő feladataiban is helytállni. Büszkén mondhatja, hogy
ezt a munkát már a kezdetek óta
ő végzi. Szerződéses partnereikkel folyamatos kapcsolatban van,

dózisadataikról rendszeresen tájékoztatást küld. Főnökeivel és
kollegáival jó a viszonya.
Terike 1983-ban alapított családot, férje is erőműves, a radioaktív hulladékkezelési osztályon
dolgozik műszakos beosztásban.
Két gyermekük van. Renáta a
Pollach Mihály főiskolán végzett,
jelenleg gyesen van hét hónapos
kisunokájukkal. Péter az Ady
Endre középiskolában érettségizett és jelenleg zenei tanulmányait végzi a Kőbányai Zeneművészeti Stúdióban. Negyedik éves
végzős hallgató szólógitár szakon.

Kis zenekarának a család is nagy
rajongója. Koncertjeire, ha tehetik, gyakran ellátogatnak.
Terike és családja Pakson, családi házban él. Szabadidejük jórészében kertjüket szépítgetik.
Kisunokájukkal, aki a család szemefénye, igyekeznek minél több
időt eltölteni.
Testvérével, aki szintén Pakson
él, nagyon jó a viszonya, sok közös programot szerveznek, szeretnek kirándulni a családdal vagy
barátokkal.

mélyi dozimetriai laborban (szdl)
megpályázott egy állást, melyet
sikerült elnyernie, s az Atomix
előkészítő laboráns
Kft. alkalmazásába került, előSzekszárdon született. Gerjenben járt készítő laboráns munkakörbe. A
általános iskolába. A tolnai Földvári Mi- kötelező képzések és vizsgák lehály Gimnáziumban érettségizett, majd tétele után önálló munkavégzésbe
1985-től, három éven át, a gerjeni általá- kezdhetett. 2006. december 1-je
nos iskolában volt napközis nevelőtanár. Ezalatt a kaposvári tanító- óta dolgozik ebben a munkakörképzőbe nyert felvételt, de időközben úgy alakult, hogy mégsem ezen ben, legfőbb feladata a személyi
doziméterek előkészítése és azok
a pályán ment tovább.
1989. február 15-én került az áruszállítási, raktározási és egyéb előírás szerinti rendszeres cseréerőműbe, kereskedelmi területre: előkészítési feladatokat látott el 17 je. Ez havonta mintegy 2000 daa büféket akkoriban üzemeltető éven át. Ennyi, egy helyen eltöl- rabos mennyiséget jelent. Azon
céghez vették fel. Az egészségügyi tött idő után azonban a változás munkatársaink számára, akik
épületben működő 1. számú büfé szükségességét érezte. Ekkoriban az ellenőrzött zónában végeznek
személyzetéhez csatlakozott, itt adódott is egy lehetősége: a sze- munkát, kell a személyi dozimé-

tereket biztosítani. Ezek a filmdoziméterek két fő részből, a filmből
és a TLD-ből állnak, és a sugárterhelés mérésére szolgálnak. A film
rész kiértékelését az OSSKI-ban
végzik Budapesten, a TLD részét
pedig itt a laborban. A doziméterek tárolásához kapcsolódóan is
vannak feladatai, hiszen a tároló
szekrényekről és a hozzájuk tartozó kulcsok biztosításáról is gondoskodni kell. Az szdl részéről
aláírhatja az 1-es zónás belépőket
és a leszámoló papírokat. Feladata még kolléganőjével együtt az
egyedi belépők beállítása az AS6
rendszerben.

A laborban dolgozó munkatársakkal a doziméterek elkészítésétől, azok cseréjén és az
eredmények kiértékelésén át, a
kapcsolódó statisztikák elkészítéséig sok feladatuk van, melyek
összehangolt csapatmunkát igényelnek, hiszen egymásra épülő
folyamatlépésekről van szó.
Ferenc a munka mellett fennmaradó szabadidejében szeret
olvasni és filmeket nézni, közel
1000 darabos DVD-gyűjtemén�nyel rendelkezik. Kedveli a természetet és a kerékpározást.

dozimetriai ügyintéző

1964-ben született Pakson, szülei és
nagyszülei is itt éltek. Általános iskolai tanulmányait is természetesen szülővárosábant végezte, majd Bonyhádon a Perczel Mór
Közgazdasági Szakközépiskola számviteli szakán érettségizett,
1982-ben.
A középiskola elvégzését köve- osztály átszervezése után, a szetően kezdett a jelenlegi munka- mélyi dozimetriai laborba került
körében, az akkori sugárvédelmi dozimetriai ügyintézőként, ahol
osztály titkárságán. Később az jelenleg is dolgozik. Idén kapta

Réger Ferenc

fotó: Bodajki Ákos

Az új munkatörvénykönyvi előírások alapján szeptember 1-jétől módosításra kerültek a
munkarendek. A 20 perces munkaközi szünet
nem része a munkaidőnek, továbbá a munkáltató MVM Paksi Atomerőmű Zrt. megszüntette
a 07.00 órától 15.00 óráig tartó munkarendeket.
Az 1K, 1L, munkarendben dolgozó munkavállalók átkerültek 1B és 1E munkarendbe, amely
07.15 órától 15.35 óráig tart. A munkarendek
módosításával egyidejűleg szükségessé vált a
szerződéses autóbusz-menetrend módosítása
is. A munkáltató törekedett arra, hogy a szerződéses autóbuszjáratok 07.00 óra körüli időpontban érkezzenek az erőmű autóbusz-állomásra,
így a 07.15 órai munkakezdésre történő beérkezés biztosított.
Az autóbuszok útvonalterveinek és menetidejének egyeztetését, koordinálását Kiss József Csaba
humánpolitikai előadó, a
jóléti osztály munkatársa végzi, akit arra kértünk,
hogy adjon tájékoztatást munkájáról, az új menetrenddel kapcsolatos feladatokról.
–– Mennyi embernek, mennyi gépjárművel
történő szállításáról kell gondoskodnotok?
–– A Paksi Atomerőműben közel 4500 ember
dolgozik, ők vagy MVM PA Zrt.-s munkavállalók,
vagy külsős munkavállalók, különböző műszakokban. Szállításukat munkanapokon közel 50 autóbusszal teljesítjük. A buszok egy része csak reggel,
vagy délután segít be egy-két szerződéses járatra,
nagyobbik fele reggel és délután is végez szerződéses járatot. A szolgáltató – amennyiben az autóbusz nem végez szerződéses feladatot – a polgári
utaztatásban is közlekedteti a fenti buszokat. Erre
is szükség van, mivel Tolna megyében is jellemzően a 07.00 óra és 08.00 óra közötti időszakra
esik a különböző munkáltatóknál a munkakezdés,
illetve 07.30 óra és 08.00 óra között kezdődik az
iskolákban a tanítás. A környező településekből
ugyanúgy biztosítani kell a PA Zrt. szerződéses

Munkarend és
menetrend
partnerének, a Gemenc Volán Zrt.-nek, hogy a diákok és a munkavállalók eljussanak az iskolákba és
a munkahelyekre.
–– A menetrend változtatásánál egyik első
rendű szempont, hogy mindenki időben beérjen
munkahelyére. Ezen kívül mi mindenre kell tekintettel lenni?
–– Egy menetrend elkészítésénél vagy megváltoztatásánál elsődleges szempont a KRESZ szabályok betartása. A törvény szerint az autóbusz
lakott területen kívül legfeljebb 70 km/h sebességgel, lakott területen belül 50 km/h sebességgel közlekedhet. A távolság és a sebesség adott,
így kell kiszámolni a menetidőt, amibe bele kell
kalkulálni a különböző forgalmi akadályokat is
(pl. rendőrlámpával ellátott útkereszteződés, vasúti átjáró stb.), illetve a megállóhelyek számát is.
Általában megfelelő ráhagyással számoljuk ki a
menetidőt, de előfordulhatnak téves számítások
is. Ezeket észrevétel vagy jelzés után korrigáljuk.
Az érkezési időket úgy kalkuláljuk, hogy a buszok
a munkarend szerinti munkakezdés előtt legalább
15 perccel bent legyenek. Ebből és a menetidőből
számolunk indulási időt.
A munkáltató érdekeit is szem előtt kell tartani,
hogy minél kevesebb kilométerrel legyenek megoldva a járatok. Ezért vannak összevont járatok
a csúcsidőn kívül (pl. Erőmű – Tolna – Szekszárd,
vagy Erőmű – Paks, Barátság út – Paks, Szent István tér). A munkavállalók kéréseit is szem előtt kell
tartanunk, amennyiben ez nem egyéni igény, hanem több utast is érint.
Végül, de nem utolsó sorban a szolgáltató érdekeinek is meg kell felelni, úgy kell összeállítani
az autóbuszok napi feladatát, hogy az adott számú
gépjárművel el lehessen végezni.
–– Hol, miben adódtak nehézségek az új menetrendnél?

–– A nehézségeket az egyeztetések adták, mivel a munkavállalók, akik egyéni igényüket akarták érvényesíteni, nem gondolták át, hogy ez egy
igen összetett feladat. Ha egy járatot előbb vagy
később indítok 10 perccel, akkor az előző vagy következő feladatát is módosítani kell, mivel a csúcsidőben nem sok pihenőidejük van a gépkocsivezetőknek. Amennyiben mást is módosítok, akkor
azzal más utasok érdekei sérülhetnek.
–– A dolgozók részéről érkeztek visszajelzések?
Ha igen, milyen jellegűek?
–– Több visszajelzést kaptam személyesen és
az Ötletládán keresztül is. Sajnos az Ötletládában történő bejelentések között többnyire nem
jobbító javaslatok, hanem panaszok érkeztek.
Kollégáimmal együtt valamennyi felvetést megválaszoltuk. A felmerült problémákra kerestük a
megoldást, például a pályaudvaron kihelyezett
menetrendek aktualizálására is megtettük a szükséges intézkedést.
Általában negatív kritikát kapok a dolgozók felől, mert a tömegközlekedésben, mint a nevében
is benne van, nem egyéni érdekeket kell szolgálni. Nekem elsősorban a munkáltató érdekeit kell
szem előtt tartani, és ez nem mindig esik egybe az
egyes munkavállalók érdekeivel.
Sokszor olyan panasz is érkezik, amelyet a
munkavállalók helyben, a buszon meg tudnának
oldani. Legegyszerűbb példa a fűtés: valakinek
melege van ugyanazon a buszon, valaki fázik. Itt
sajnos nem lehet igazságot tenni, az ilyen jellegű
problémát az autóbusz-gépkocsivezető felé kell
jelezni.
Amennyiben valamelyik munkavállalói csoporttal jót akarunk tenni, akkor lehet, hogy egy
másik csoport szenved hátrányt. Sok mindent kell
itt összevetni, ez nem egyszerű feladat, de a munkám során mindig arra törekedtem, hogy azt a
megoldást válasszam, ami a legjobban megfelel a
munkáltató és a munkavállalók érdekeinek.


Lovásziné Anna



Orbán Ottilia

Gyöngyösiné Nyul Petra

Egyenruha-váltás
Az 1997. évi CLIX., a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról
szóló törvény előírja a szolgálati egyenruhával kapcsolatos szabályokat. A
Paksi Atomerőmű fegyveres biztonsági őrsége
is e jogszabály hatálya alá esik.
Az elmúlt években rendszeresített egyenruhát a
közelmúltban lecserélték.
Erről a váltásról minden
atomerőműves dolgozót
ezúton is tájékoztat a rendészeti osztály, hogy a szervezetükhöz tartozó egység
munkatársait az új egyenruhában is
mindenki felismerje.
A váltásnak több oka volt. Ebben
a környezetben már nem indokolt a
terepmintázat, és az új, praktikusabb,
modernebb öltözék jobban megfelel
a kor elvárásainak. Az alapszínek a
khaki, a mohazöld és a fekete. Továbbra is military jellegű a ruházat,
elkülönítve nyári és téli öltözet.
Az új egyenruhán – a korábbiaktól eltérő módon – a szervezeti jelölés mellett megjelenik a beosztásjelzés is. (Püspöklila alapszínen egy
arany csík és három arany csillag:
őrségparancsnok, egy arany csík
és két arany csillag: őrségparancsnok-helyettes; egy ezüst csík és három ezüst csillag: őrparancsnok, egy
ezüst csík és két ezüst csillag: őrparancsnok-helyettes; egy ezüst csík és
egy ezüst csillag: fegyveres biztonsági őr.)
Gyöngyösiné Nyul Petra
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Gyémánthuzalos vágástechnológia az Atomerőműben
A fémhulladékok gyé
mánthuzallal történő
darabolása a legmodernebb vágástechnológiák egyike. A Paksi
Atomerőműben történt
meghonosításáról az erre a feladatra
alakult team vezetője, Mercz Zsolt nyilatkozott.
–– Miért vált szükségessé egy ilyen
technológia nálunk?
–– A gyémánthuzalos vágástechnológia bevezetése a 2. blokki helyreállítási
munkálatok befejezése utáni időszakban
kezdődött. A helyreállítási munkák befejezésével ugyan a legfontosabb cél teljesült, a 2. blokk normál üzemeltethetősége helyreállt, viszont számos egyéb – a
2003-as üzemzavar következményeként
keletkezett – probléma még mindig megoldásra várt, így többek között a nagyméretű, fémes jellegű szennyezett hulladékok kezelése. Ezek közül a legkomolyabb
darab maga az üzemzavart okozó, immár
kiürített mosótartály, amit ideiglenesen
a reaktorcsarnok egyik, addig nem használt aknájában helyeztek el.
–– Hogyan jött az ötlet?
–– Az akkori műszaki vezetés támogatásával team-et
alapítottunk, amelyet hulladék előkészítési team-nek
neveztünk el. A vezetésével
engem bíztak meg. A team
tagjai: Schäffer Károly a
reaktor karbantartási, Antus Andrea a sugárvédelmi,
Kósa Norbert a vegyészeti,
Trábert János a hulladékkezelési és Héjja László a rendszertechnikai szakterületről.
A problémák elemzése során
hamar kiderült, hogy egy
olyan daraboló berendezés
beszerzése szükséges, amely
nem termel járulékos hulla-

dékot (például nem folyadékhűtésű), elég
nagy, rugalmasan alkalmazható a különböző méretű – kicsi és nagy – tárgyak
darabolásához, mindenféle keménységű,
anyagú és alakú hulladék elvágására alkalmas és lehetőleg távirányítható. Akkoriban ment a Spektrum tv-n az orosz
Kurszk atomtengeralattjáró kiemeléséről
szóló dokumentumfilm. Ebben láttuk,
hogy egy holland cég gyémánthuzallal
vágta le a tengeralattjáró orr-részét, még
a tenger alatt. Ez adta az ötletet a csapatnak, hogy nézzen utána, mire alkalmas
ez módszer. Hamar körvonalazódott az
ilyen technológiával foglalkozó cégek
köre, viszont sehol nem találkoztunk
alkalmazási példával a nukleáris ipar
területén. Választásunk végül egy holland-belga cégpárosra esett, amelynek
tagjai egymással együttműködve vállalták egy egyedi, számunkra megfelelő gép
megépítését.
–– Mi az alapelve a technológiának?
–– A gép felépítése pimaszul egyszerű:
Végy egy kellően nagy acélkeretet, tegyél
rá kötélkorongokat, hajtómotort , speciá-

lis gyémántszemcsékkel „teleragasztott”
acélhuzalt, oldd meg ennek korrekt, levegős hűtését, mozgasd úgy a huzalt, mint
ahogy egy szalagfűrészt szokás, és tégy
alá bármit, amit el akarsz vágni. Az eredmény döbbenetes; főleg, ha ott felejtettél
alatta valami számodra „kedves” dolgot
– például szerszámot, satupadot, betontömböt (hogy a haragosod autóját ne is
említsem) –, mert mindent elvág. Maga
a vágás hasonlít ahhoz, mint amikor az
ember egy cérnával tisztítja a fogát, és
ha nem vigyáz, könnyen belevág a kezébe (ha túlságosan húzza a cérnát), vagy
az ínyébe. Most képzeljük el mindezt egy
olyan „cérnával”, amire a világ legkeményebb anyaga van felragasztva.
–– Milyen ütemezéssel került sor a
gép, illetve a technológia bevezetésére?
–– 2008 januárjában elkészült a megvalósíthatósági tanulmány és egy koncepcióterv, valamint Belgiumban próbaképpen sikeresen elvágtak egy egyszerűsített
acélmakettet. 2009 elejéig elkészültek a
gép tervei. 2009 novemberében legyártották magát a gépet, amelyet személyesen vettünk át Belgiumban,
valamint ugyanott szerveztek számunkra egy közel
háromhetes tanfolyamot,
amelyen megismerkedtünk
a gép kezelésével és a gyémánthuzalos vágás alapjaival. Még ugyanez év decemberében beszállítottuk
a gépet a Karbantartó Gyakorlóközpontba, és elvégeztük a helyszíni üzembe helyezést, majd belevágtunk a
„kölcsönkért” mosótartály
életnagyságú makettjébe.
Ezután a gép hosszabb pihenőt kapott, majd 2010 végén a beruházási területen
létesített Atomenergetikai
Múzeum számára kihasí-

tottunk az említett makettből egy jókora
darabot, láthatóvá téve annak belsejét. Ez
a kiállítási darab most is megtekinthető.
2011-ben a gépet bevittük a II-es kiépítés
reaktor csarnokába, s néhány tonna szétszerelt reaktor szabályozó hajtást vágtunk
kezelhető méretűvé, majd a darabokat behordóztuk, hogy kiszállíthatóak legyenek
a Bátaapátiban lévő hulladéktárolóba.
Idén, az év végéig még újabb hajtásdarabolások várhatók, és lassan előkészülünk
az üzemzavaros mosótartály sorsának
végleges rendezésére is.
–– Nevezhetjük tehát mindezt sikertörténetnek?
–– Úgy vélem, igen. Összegezve: ezzel
a géppel cégünk egy egyedi és újdonságszámba menő eszközhöz jutott, amivel (más eszközök mellett) meggyőzően
demonstráljuk, hogy mi, atomiparban
dolgozó szakemberek képesek vagyunk
választ adni az erőmű üzemelésével és
majdani leállításával kapcsolatos hulladékkezelési problémák kérdéseire. Csapatunk ezúton is köszönetet mond mindenkinek, aki segített bennünket ennek
a műszaki újdonságnak a megvalósítá
sában.

Prancz Zoltán

Az ördög nem alszik!
A már jól ismert szlogennel indult új rovatunk – melyet a biztonsági igazgatóság
munka- és tűzvédelmi osztálya kezdeményezett – októbertől olvasható az Atomerőmű
újságban. Célja, hogy olyan hasznos tanácsokkal lássa el
dolgozóinkat, amelyek betartása hozzájárulhat a különböző
munkahelyi és otthoni balesetek számának a csökkentéséhez.
Csordás Jenő munka-és tűzvédelmi osztályvezető így fogalmazta meg a novemberi témát:
Hasznos közlekedésbiztonsági ajánlások
járművezetőknek és gyalogosoknak az őszi-téli
átálással kapcsolatban.
Ennek a témának az aktualitását az őszi időszak kezdete, az őszre jellemző ködös, párás időjárás adta. Az évszakot
a rossz látási körülmények és láthatóság jellemzi, különösen
reggel. Az útburkolatra lecsapódó pára, ami az úton lévő porral keveredve rendkívül csúszóssá válik, megnöveli a féktávolságot, és az autó irányíthatósága is romlik.
A közlekedésben az őszi-téli időszak tudatos felkészülést
igényel. A megváltozott látási- és útviszonyokhoz mind az
utósoknak, mind a gyalogosoknak alkalmazkodniuk kell. A
gépjárműveket alaposan át kell nézni, ellenőrizve az akkumulátort, a fékrendszert, a gumiabroncsokat és a világítórendszert. Elengedhetetlen a jól működő ablaktörlő – ha kell, az

ablaktörlő gumik cseréje –, hiszen az elhasználódott gumik
maszatolnak, nem törölnek. Érdemes ebben az időszakban
már bekészíteni a jégkaparót és jégoldó sprayt, és megfelelő
fagyálló ablakmosó folyadékkal feltölteni az autó ablakmosótartályát. A látási viszonyok ilyenkor gyakran rosszak, korábban sötétedik, ezért lakott területen belül is időben be kell
kapcsolni a jármű lámpáit. Szükség szerint ki kell cserélni az
izzókat, és fontos a lámpák tisztán tartása is. Ugyanakkor a
rosszabb látási viszonyok miatt nagyobb követési távolságot
célszerű tartani, óvatosabban és lassabban kell vezetni. Ilyenkor már érdemes lecserélni a nyári gumikat télire, hiszen +7
fok alatt a nyári gumi csúszni kezd, fagypont körüli hőmérsékleten megkeményedik és lecsökken a tapadása. A téli gumit
ezzel szemben úgy fejlesztették ki, hogy alacsony hőmérsékleten megfelelő legyen a tapadása. Fontos, hogy a téli gumikban 2-3 bar legyen a nyomás.
Ebben az időszakban fokozott
figyelemmel kell lenni a zebrák,
iskolák, óvodák, buszmegállók
környékén figyelmetlenül az úttestre lépő gyalogosokra is. Mostanában sokat emlegetjük a „látni
és látszani” szókapcsolatot. A legtöbb halálos kerékpáros baleset
igazolhatóan abból adódik, hogy
a kerékpáron nem volt világítás,
a kerékpáros nem volt látható. A

gyalogos elütéseknél is hasonló a helyzet. Tehát mind a kerékpárosoknak, mind a gyalogosoknak éjszaka és korlátozott
látási körülmények között fényvisszaverő ruhát, mellényt kell
viselnie, lakott területen belül és kívül egyaránt (hangsúlyos,
hogy a gyalogosoknak is, ha nincsen járda, és úttesten közlekednek), hiszen a fényvisszaverő prizmát már 100-200 méterről jól észre lehet venni. Ne felejtsük el, hogy mindenkit
hazavárnak!
Ezen alapvető szabályok és tanácsok betartásával minimálisra csökkenthető a balesetek kockázata még a kritikusabb
téli időszakban is.

Laszlóczki Ivetta
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Szakmák az
Atomerőműben

A Paksi Atomerőmű vezetése az ellenőrzött zónába történő belépések számának csökkentéséről határozott, és elrendelte az
ehhez kapcsolódó intézkedési terv végrehajtását. A döntést
szükségessé tevő körülményekről és a megvalósítás módjáról a
leginkább érintett szervezetek vezetői adtak tájékoztatást szerkesztőségünknek, hogy az Atomerőmű újság által is elősegítsék
a munkavállalók tájékozódását. Az alábbiakban Szutorné Polgár
Zsuzsanna, a szolgáltatási főosztály, dr. Bujtás Tibor, a sugár- és
környezetvédelmi főosztály, Bucsi Gábor, az üzemviteli főosztály és Kindl Ferenc, a karbantartási főosztály vezetőjének nyilatkozatát foglaljuk össze.
Miért vált szükségessé az ellenőrzött zónába történő belépések számának korlátozása?
A főjavítások alatt naponta 1400-1500, a főjavításon kívül napi
600-700 belépés történik a primer körbe. Ezek a magas számadatok nem indokoltak. Általában is alapvető kívánalom, hogy egy
veszélyes üzem területén csak a szükséges létszám tartózkodjon,
kizárólag a munkavégzés időtartamára. Az Atomerőmű ellenőrzött zónája esetében az indokolatlan bent-tartózkodás elsősorban
balesetelhárítási és sugárvédelmi szempontból jelent többletkockázatot. Ez utóbbi kapcsán például elmondható, hogy az alacsonyabb létszám az egyéni és a kollektív dózis csökkenését vonná
maga után.
Ugyanakkor nem kevésbé fontos a kérdés gazdasági oldala sem.
A magas létszám sok alapvédőruha használatot igényel, ez pedig
nagy mosodai költségeket generál. Az eü. zsilip üzemeltetéséért
a belépésszámok alapján fizet az Atomerőmű az erre szerződött
külső vállalkozónak. Ebből adódóan már egy 5-10 százalékos belépésszám-csökkenés is jelentős
költségmegtakarítással járna.

fotó: Bodajki Ákos

Milyen felmérés, illetve
előkészítés előzte meg a most
elrendelt intézkedéseket?
A belépésszámok korlátozásának
szükségessége
egyebek mellett a primer
körben tartott ellenőrzések
egyik eredményeként merült
fel. Mind a négy blokk normál üzemmenete mellett is
rengeteg dolgozó jelenléte
volt tapasztalható az ellenőrzött zónában. Már 2011-ben
megkezdődött az előkészítő
tevékenység annak meghatározására, hogy milyen módon lehetne csökkenteni az
ellenőrzött zónába rendszeresen belépők számát. A cél elérésének
érdekében egy feladatterv került kidolgozásra az illetékes szakterületi vezetők bevonásával. Többszörös egyeztetést követően született meg a végrehajtást elrendelő cégvezetői döntés. A kapcsolódó intézkedések mögött tehát nem „hirtelen jött ötlet” áll, hanem
tényszerű felmérés és átgondolt előkészítés.
Mit foglal magába az intézkedési csomag? Kiket érintenek az
intézkedések? Milyen konkrét változások várhatók, és milyen ütemezésben?
A karbantartási szervezetek, valamint a velük szerződésben
lévő külső vállalkozók jelentős számú helyiséggel rendelkeznek az
ellenőrzött zónán belül. Ezek a helyiségek alapvetően műhely- és
tároló-funkcióra készültek, azonban az üzemidő során sok helyiséget állandó tartózkodásra is alkalmassá tettek, illetve tartózkodói
funkcióval is felruháztak. A kapcsolódó intézkedések érintik mind
az atomerőmű szervezetei, mind a vállalkozók által használt helyiségeket, s ezzel együtt természetesen az azokat használó munkavállalókat is.
Első körben a helyiségek felmérésére és minősítésére kerül sor:
Minden szervezetnek meg kell vizsgálnia, hogy az általa tartózkodónak, raktárnak használt helyiségekre valóban szükség van-e.
Ennek eredményeként a tartózkodók nagy részét fel kell számolni,
és – a karbantartók által használt helyiségek esetében – vissza kell
velük térni a korábbi műhely- vagy raktárfunkcióhoz.
A helyiségekkel kapcsolatban az is fontos cél, hogy a fentiek
szerint helyreállított műhelyek és tárolók idővel ne alakulhassanak

át ismét tartózkodókká. Ezért a jövőben bejelentés nélküli ellenőrzéseket kell majd végrehajtani annak érdekében, hogy igazolást
nyerjen: az adott helyiséget a rendeltetésének megfelelő módon
használja annak gazdája.
Ezen túlmenően azt is meg kell vizsgálni, hogy azoknak a dolgozóknak az esetében, akik jelenleg a munkaidejük teljes egészét az
ellenőrzött zónában töltik, megvalósítható-e a jövőben az ellenőrzött zónán kívüli elhelyezés. Ugyancsak fel kell mérni, hogy az úgynevezett általános kóddal történő belépési jogosultsággal rendelkező munkatársaknak valóban szükségük van ilyen jogosultságra.
A karbantartó szervezetek és a vállalkozóik fizikai állománya jelenleg is csak munkautasítás-(MUT-)feladattal való összerendelés
után tud belépni az ellenőrzött zónán belül a blokkokra, azonban a
belépésszámok elemzése során itt is kiderültek bizonyos szabálytalanságok. A jövőben olyan beléptetési rendszert kell kialakítani,
amely korlátozza az egy MUT-feladattal összerendelhető munkavégzők számát. A MUT-ok erőforrás részében megjelölt létszám
feletti hozzárendelés korlátozásának bevezetése után nem lehet a
MUT-feladaton megadott létszám felett elektronikus doziméterrel
való összerendelést végezni. Így megszűnik a MUT-feladatokon az
indokolatlanul sok összerendelés. A másik feladat, hogy könnyen
ellenőrizhetővé kell tenni az összerendeléseket, ezzel pedig kön�nyen kiszűrhetővé kell válnia annak, ha valaki a szabályoktól eltérő
módon próbál belépni az ellenőrzött zónába.
A sugárvédelem szempontjából az elektronikus doziméterekkel
történő összerendelésekben várható eltérés az eddig megszokottakhoz képest. Az „általános” MUT-feladatok (kódok) felhasználói
köre jogosultságának felülvizsgálata jelentős változást eredményez majd a primer köri folyosón történő doziméter ös�szerendeléseknél, mert MUT
nélkül csak a jogosultsággal
rendelkező dolgozók rendelhetnek össze.
A fenti feladatok végrehajtásának határideje az év
végére esik. Azt követően, a
jövő évben már a felülvizsgált
állapotnak megfelelő működésnek kell megvalósulnia. A
változásokról részletes tájékoztatás fog megjelenni.
Milyen együttműködést
vár el, illetve kér a cégvezetés az érintett atomerőműves
dolgozóktól és külső vállalkozóktól?
Bizonyos mértékig érthető, hogy minden változás együtt jár az
érintettek valamilyen szintű ellenállásával, hiszen a jól megszokott
gyakorlattól kell eltérni.
Mivel a cégvezetés egyértelmű célja a primer köri létszám csökkentése, alapvető elvárás, hogy mindenki csak indokolt esetben
menjen az ellenőrzött zónába. Mind az atomerőmű szervezetei,
mind pedig az alvállalkozók gondolják át az eddigi működésüket az
intézkedési tervben meghatározott feladatok mentén, és keressék
meg azokat a racionalizálási lehetőségeket, amelyek kézzelfogható
eredményt biztosítanak az ellenőrzött zónába történő belépésszámok csökkentésére vonatkozóan.
A fentieken túlmenően alapvető fontosságú, hogy mindenki
megfelelő módon értesüljön a változtatásokról. Ez egyrészt természetesen vezetői felelősség, másrészt viszont kinek-kinek a saját felelőssége is, hogy informálódjon a munkahelyi vezetőjénél arról, őt
miben érintik a változások, és hogyan kell a jövőben az ellenőrzött
zónába járnia.
Mindemellett elengedhetetlen, hogy mindenki szem előtt tartsa: az intézkedési tervben meghatározott feladatok célja a racionalizálás, ami semmiképp sem mehet az elvégzendő munka rovására.
A cégvezetés konstruktív együttműködést és pozitív hozzáállást vár az érintett szervezetek operatív vezetőitől és dolgozóitól, valamint a külső vállalkozóktól. Végső soron közös érdek, hogy
csak a szükséges minimumlétszám tartózkodjon az ellenőrzött zónában, és kizárólag a munkavégzés időtartamára.

Prancz Zoltán

fotó: Bodajki Ákos

Csökkentik az ellenőrzött zónába történő
belépések számát

A speciális mérés csoport végzi az analitikai mérőkörök karbantartásával kapcsolatos tevékenységeket az üffo-n, a biztonsági rendszerek osztályon. A csoport
munkájáról Bán László műszerésszel beszélgettünk.
Bán László Pakson született, 1968-ban. Az
általános iskola elvégzése után a szekszárdi
505. sz. Ipari és Szakmunkásképző Iskolában
folytatta tanulmányait, mechanikai műszerész szakon. Az iskolát követően a Vertesznél
helyezkedett el, ahol a 3-4. blokk üzembe
helyezése során az irányítástechnikai berendezések szerelésével foglalkozott. Időközben
leérettségizett a paksi Vak Bottyán Gimnázium esti tagozatán. 1987-ben nyert felvételt az Atomerőműhöz, a biztonsági rendszerek osztály speciális mérés csoportjához.
A csoport feladata az analitikai mérőkörök
karbantartása. Ide tartoznak a vegyészeti tevékenységhez kapcsolódó mintavételi rendszerek különböző analitikai méréseket végző
műszerei, a vezetőképesség- és pH-mérő berendezések, a kálium-, ammónium-, hidrogén-, oxigén-, bórsav-koncentrációt, illetve
a páratartalmat mérő eszközök. Ők végzik
a mind a négy blokkon megtalálható folyamatos analitikai mérőlánc teljes körű karbantartását. Ez egy komplex PLC vezérlésű,
folyamatos méréseket végző rendszer, amely
megadott időközönként vízmintát vált, majd
annak paramétereit elemzi. Ide sorolható a
bórsav koncentrációmérő is, amely a reaktorban lévő víz bórsav koncentráció mennyiséget méri. László elmondta, a csoport sokrétű tevékenysége és a speciális terület miatt
fontos a kollégákkal való hatékony együttműködés. Jelenleg négyen végzik ezt a tevékenységet. Új, érdekes feladatként említette
az SBK rendszeren belül kialakított rekombinátor kazetták működőképességének ellenőrzését. Az idén ez volt nagyobb kihívás a
csoport számára. László hozzátette, munkájuk nem csak a főjavításokhoz kapcsolódik,
az általuk végzett karbantartási tevékenység
egész évben folyamatosan zajlik. Sok új feladatot adnak számukra azok rekonstrukciós
folyamatok, amelyek a közeljövőben többek
közt az analitikai mérőlánc modernizálását
is célozzák.
László és családja Pakson él. Nagyobbik
fia az Óbudai Egyetemen mechatronikai
mérnök szakirányon másodéves hallgató, kisebbik fia általános iskola 7. osztályos tanuló.
Felesége magánvállalkozásukban dolgozik,
amely, mint László elmondta, szinte minden
szabadidejüket leköti, így a motoralkatrész
kereskedés és a motorok javítása egyben
hobbi is. Fennmaradó idejükben kerékpároznak, kirándulnak, és a család új kedvence, kiskutyájuk is sok odafigyelést igényel.
KV
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Céggyűrű – 2012
Balázs Pálné
1983. szeptember 1-jén lépett
be a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. Kezdetben adminisztrátorként dolgozott a terv- és
munkaügyi osztályon, majd
1988. június 1-től a személyzeti
és szociális igazgatóság adminisztrációs csoportjához került,

aminek vezetője lett.
2002. július 1-jétől munkaügyi előadóként, majd humánpolitikai előadóként végzi munkáját a humánpolitikai főosztály munka- és személyügyi osztályán.
Belépése óta folyamatosan képezi magát, előbb középfokú munkaügyi, majd felsőfokú munkaügyi és felsőfokú
személyügyi szakképesítést szerzett.
Zsóka házas, 3 gyermek édesanyja. Férjével – aki 2007ben szintén részesült Céggyűrű kitüntetésben – Pakson
élnek.
Böcz Tibor
1987. szeptember 1-jén lépett
be a Paksi Atomerőműhöz, beosztott mérnökként, a Szimulátor Központba.
Onnan, a szükséges szakmai ismeretek megszerzése érdekében az üzemvitelre került,
ahol sikeres blokkügyeletesi
hatósági jogosító vizsgát tett. 1993 márciusában átkerült
az akkori termelési igazgatóságra, ahol rátermettségének
köszönhetően ügyeletes mérnöki betanulásra választották
ki. A sikeres ügyeletes mérnöki vizsga letételét követően
az „F” műszakban dolgozott, majd 2001-ben az üzemviteli főosztályon főtechnológusi beosztásban állandó délelőttös munkakörbe került.
2004 februárjától a műszaki vezérigazgató-helyettes
közvetlen állományában főtechnológusként tevékenykedett, majd 2005. január 15-tel az üzemirányítási főosztály
vezetőjének nevezték ki.
Munkavégzését alaposság, körültekintés és magas
színvonalú szakmaiság jellemzi. Átfogó ismereteit a cég a
tanácsadó testületeiben kamatoztatja.
Nagyon kommunikatív és következetes személyiség.
Magatartása, a munkavégzésre történő folyamatos rendelkezésre állása, megbízhatósága példamutató.
Csordás Gábor
1989. január 2-ától dolgozik a
Paksi Atomerőműben, raktárvezető munkakörben. Emellett
1993-tól osztályvezető-helyettesként tevékenykedett, majd
2006-tól a raktározási osztály
vezetője.
Feladatait mindenkor kiemelkedő színvonalon végezte, illetve végzi, segítve munkatársai és a társszervezetek munkáját. Fő szervezője,
irányítója a raktári kiszolgálás hatékonyságát elősegítő,
anyag-átcsoportosítási, ésszerűsítési tevékenységnek és a
digitalizált műbizonylat-kezelés bevezetésének, ami a felhasználók részére közvetlen elérési lehetőséget biztosít.
Aktívan közreműködik a logisztikai SAP fejlesztések kidolgozásában, tesztelésében és oktatásában. Elkötelezett a
társasági célkitűzések megvalósításában.
Feleségével – aki szintén az Atomerőmű dolgozója –
két gyermeket nevelnek. Hobbija a motorozás, különösen
kedveli a veterán motorokat.
Csordás Jenő
1983 februárjában került a Paksi Atomerőmű Vállalat reaktor
osztályára, ahol 1986-ig primerköri mérnök munkakörben dolgozott, majd 1986-tól
ugyanitt primerköri főtechnológusi munkakört töltött be.

1995-ben felvételt nyert az Országos Munkavédelmi
Képző és Továbbképző Intézet és a BME által közösen indított munkavédelmi szakmérnök képzésre, amit 1997ben fejezett be, mint okleveles munkavédelmi szakmérnök.
1997. január 1-jétől a Paksi Atomerőmű Rt. munka-és
tűzvédelmi osztályának vezetője. Jelenleg is ebben a munkakörben dolgozik.
Nevéhez fűződik többek között az erőmű munkavédelmi kockázatelemzése, az érvényes munkavédelmi szabályozások kialakítása, az egyéni védőeszközök tipizálása az
erőmű területén.
1997-től tagja a Magyar Mérnöki Kamarának és alapító tagja az l998-ban alakult Munkabiztonsági Tagozatnak.
Felesége biztos hátteret nyújt számára. Három felnőtt
gyermekük van. Velük és két unokájával szívesen tölti szabadidejét. Hobbija a sport: a vitorlázás szerelmese.
Gergely László
1983-ban friss diplomával lépett be Magyarország atomerőművének kapuján. A szükséges
gyakorlati ismeretek megszerzéséhez műszerészként, váltóműszakos beosztásban kezdte
meg munkáját a folyamatirányítási osztályon, majd 1987ben kapta meg a szolgálatvezető mérnöki kinevezését.
11 év után elbúcsúzott a műszakos operatív feladatoktól.
Először csoportvezető lett, majd 2002-től az üzemviteli
igazgatóság irányítástechnikai üzemviteli osztályának vezetésére kapott megbízást. 2007 közepétől a karbantartási
igazgatóság üzemfenntartási főosztályának a vezetője.
Szabadidejében a sport megszállottja. Cégen belül, illetve azon kívül is neve egyet jelent a túrázás szeretetével,
legyen az hosszabb vagy rövidebb túra. Pakson él feleségével, három felnőtt gyermekük van.
Gulyás Zoltán
1984 szeptemberében pályakezdőként lépett be az üzemviteli főosztályra. Az első időkben
műszakos ügyeletes műszerészként, később állandó délelőttös
munkakörben rendszerfelelősként, ezt követően pedig csoportvezetőként dolgozott gyakorlatilag ugyanazon osztályon. A munka mellett képezte
magát, szaküzemmérnöki diplomát is szerzett. 1997-ben
üzemvezetői beosztásba került, 2003-tól pedig osztályvezető-helyettesi feladatokat is ellát.
A dro technológiai ellenőrző rendszerek üzem munkájának irányítását hosszú évek óta egyenletesen magas
színvonalon végzi. Szakmai hozzáértését több elfogadott
újítási javaslata is igazolja. Munkatársi kapcsolatai az osztályon belül és a társszervezetek esetében kifogástalanok.
A vállalat iránti elkötelezettsége a mindennapi munkájában is megnyilvánul.
Hevesi Antal
1981 augusztusa óta dolgozik
társaságunknál. A villamos
üzemviteli területen megismerte a villamos rendszereket és
berendezéseket, helyismeretet
és nagy üzemeltetői tapasztalatot szerzett. Mindeközben különböző beosztásokban látta el

feladatait.
2000-ben a karbantartási területen folytatta munkáját
az akkor megalakult karbantartás technológiai osztályon,
vezető berendezésmérnökként.
2005. július 1-je óta a jelenlegi műszaki igazgatóság
villamos műszaki osztályán osztályvezetőként irányítja a
munkát.
Rengeteg idő és energia ráfordítással jelentős érdemeket szerzett a berendezés technológiai szervezet kialakításában és működtetésében.

A műszaki problémák napi és a hosszú távú megoldása
mellett kiemelten fontosnak érzi a kollégákkal tartandó
emberi kapcsolatokat.
Szabadidejében szeret túrázni és borászkodni. Saját
présházába munkatársait is rendszeresen meghívja vendégségbe.
Józsa Sándor
1978-ban nyert felvételt az erőműbe, illetve az ako állományába. Kezdetben karbantartó
lakatosként, majd csoportvezetőként dolgozott, 1996-tól pedig primerköri armatúra karbantartó művezetőként végezi
munkáját. Az erőműben eltöltött évei alatt több képzésen vett részt, melyeket a napi
munkája során hasznosan tud alkalmazni. Feletteseivel,
beosztottjaival mindig törekedett a megfelelő és korrekt
kapcsolat kialakítására. Elkötelezett híve az atomerőműnek.
Hétköznapjait Szekszárdon tölti párjával, szabadidejének nagy részét pedig dunaszentgyörgyi házának szépítgetésére szánja. A szabadságolások alatt legtöbb idejét a
család és az unokák felügyelete köti le, amit a legnagyobb
örömmel tesz.
Kardos Sándor
1985. szeptember 2-a óta áll a
Paksi Atomerőmű alkalmazásában.
Pályafutását dekontamináló
szakmunkásként kezdte, a későbbiekben műszakvezetőként
folytatta. 1988 óta vegyészeti
szolgálatvezetői beosztásban
dolgozik. Szakmai célkitűzései között szerepel a fiatal vegyészek betanítása, a tudásátadás az utánpótlás részére. A
vegyészeti főosztályon évek óta működő mentori program
végrehajtásában is meghatározó szerepet töltött be.
A Műszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szervezetének
megalakulása óta tagja.
A főosztályi és a MÉSZ-es munkahelyi rendezvények
egyik fő szervezője és lebonyolítója.
Munkája elismeréseként eddig is számos dicséretet és
elismerést kapott, többek között 2011-ben a „Kiváló Üzemeltető” díjat.
Dunaszentgyörgyön él, két lánya és két unokája van.
Felesége, Gabi, a vegyészeti ellenőrzési osztályon dolgozik
ellenőrző laboránsként.
Hobbija a zenehallgatás, a sport közvetítések (futball,
boksz, vízilabda), filmek nézése, valamint az utazás.
Kovács Ferenc
Az egyetem elvégzése után a
Paksi Atomerőműben kezdett
dolgozni, a reaktor osztály beosztott mérnökeként az üzemanyag átrakó csoport munkáját
segítette. 1991-ben művezetői megbízást kapott, majd az
1994-ben megalakult nukleáris
fűtőanyag üzem vezetője lett.
A társaság 2004-ben megbízta az üzemidő-hosszabbítás előkészítő projekt vezetésével, ahol már kezdeti tevékenységei is sikerre vezettek.
2006-ban vezetésével társaságunk megszerezte a tervezett üzemidőn túli üzemeltetés időszakára a víz- és
környezethasználati engedélyt, majd 2008-ban a nukleáris hatósághoz beterjesztette az Üzemidő-hosszabbítás
programot. Ezen program blokkonkénti végrehajtására a
cég kiemelt projektet hozott létre, aminek vezetőjévé nevezték ki.
Jó vezetői képességgel, szervezőkészséggel, nagy munkabírással rendelkezik, a társasághoz fűződő lojalitása pedig példaértékű.
Fotók: Bodajki Ákos, Tóth András, Kiss G. Péter
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Kubis Ottó
1984. május 21-én karbantartó lakatosként kezdte pályáját
az erőműben. 1996-ban gépgyártás-technológiai technikusi oklevelet szerzett, s azóta
a karbantartási igazgatóság,
karbantartási főosztályán, a
reaktor és készülék karbantartó
osztály reaktor karbantartó üzemének műszakvezetőjeként végzi felelősségteljes munkáját.
A folyamatos munkarendben ellátott tevékenységei
közé tartoznak a reaktorok karbantartási, a kiégett üzemanyagszállító konténerek mozgatási, a kazetta-átrakógépek karbantartási és telepítési és a KKÁT gépészeti elemeinek karbantartási feladatai, valamint az e területeken
bevezetett és egyre sokrétűbben alkalmazott új technikák
és technológiák fegyelmezett végrehajtása és végrehajtatása. Tapasztalata, megbízhatósága, példamutató szorgalma és együttműködő készsége miatt nem csak a közvetlen
munkatársai ismerik el, hanem a kapcsolódó társszervezetek is.
Mészáros János
Első munkahelyén, a Paksi Atomerőműben, 1993-ban
mint primerköri gépész kezdett dolgozni. Szorgalma és tehetsége révén a továbbiakban
főgépész, reaktor operátor és
blokkügyeletes munkakörökben bizonyította rátermettségét, hogy az atomerőmű operatív csúcsvezetője, ügyeletes
mérnök lehessen.
2005-ben sikeres ügyeletes mérnöki hatósági vizsgát
tett. 2006. január 1-je óta a „D” műszak, mindenki által
elismert, nagyra becsült vezetője.
Feladatait tisztességgel, becsülettel végzi. Kapcsolata kiváló a beosztottaival, a feletteseivel, valamint a más
szervezetek munkatársaival.
Az üzemvitel vezetői figyelemmel kísérik pályafutását,
és jó szívvel ajánlották a Paksi Atomerőmű Vezetői Akadémia tagságra, ahol a vezetői utánpótlásképzés történik.
Párjával két fiúgyermeket nevelnek. Mindennapjainak
szerves része a mozgás, szeret kerékpározni. Érdekli a számítástechnika és nagy filmrajongó.
Nagy Lajos
1984 februárjában kezdett a
vállalatnál elektrikusi, szolgálatvezetői munkakörben, majd
1994-től üzemeltetés vezetőként irányította beosztottjait.
2004-től a villamos üzemviteli
osztály osztályvezető-helyettesi
feladatait is ellátta.
2005 augusztusa óta a műszaki igazgatóság villamos
műszaki osztályán berendezés technológia vezetői és egyben osztályvezető-helyettesi beosztásban dolgozik.
Szakmai pályafutása során kiemelkedő szerepe volt a
magas szintű villamos üzemeltetési kultúra kialakításában, beosztottai megfelelő színvonalú képzésében, a műszaki problémák kezelésében, illetve megoldásában. Mint
berendezés technológiai vezető, kiemelkedő figyelmet
fordít a villamos rendszerek és berendezések karbantartására, felújításukra. Jelentős érdemei vannak a berendezés
technológiai szervezet kialakításában és működtetésében.
Hobbija a sakk, amit versenyszerűen játszik. Feleségével két gyermeket neveltek fel.
Németh Tibor
1983 óta dolgozik a Paksi
Atomerőműben, kezdetektől
a reaktor osztály munkatársa.
Primerköri gépész beosztásban
kezdett, majd a primerköri főgépészi vizsga letétele után főgépész munkakörbe került.
Jó emberi tulajdonságai és
szakmai rátermettsége révén nagyon jó hangulatú és nagy

munkabírású kollektívát alakított ki maga körül. Munkatársai szerint kiegyensúlyozott, szorgalmas, munkáját
mindig pontosan végző kolléga. Tudását és szakmai tapasztalatait szívesen adja át a munkatársaknak és a szakmát kezdők képzésében is jelentős részt vállal.
Kollégáival munkahelyen kívüli rendezvényeken is
szívesen találkozik, ezek az alkalmak is hozzájárulnak a
műszakban lévő harmonikus hangulat fenntartásához,
fejlesztéséhez.
Feladataiból adódóan sok szervezettel van kapcsolata.
Az ott dolgozók visszajelzései alapján nagyon jó és eredményes ez a kapcsolat.
Papp Sándor
A beruházás kormánybiztosának munkatársaként, majd
mint üzembe helyező ügyeletes mérnök dolgozta végig a
Paksi Atomerőmű létesítésének
hőskorát. 1985-től a reaktorszerelés műszaki ellenőre volt,
1988-tól pedig az erőműbővítés
előkészítésében vett részt a reaktor létesítmény osztály vezetőjeként.
1992-től a földrengésvédelem megoldására alakult
projekt vezetőjeként oroszlánrésze volt a program kidolgozásában, megvalósításában és sikeres lezárásában.
2002-től a nukleáris üzemanyag osztály főtechnológusa, osztályvezetője, majd műszaki szakértője volt. Szakmai ismereteit, tapasztalatait türelemmel, önzetlenül adta
át fiatalabb munkatársainak. 35 éves pályafutása, a szakma és a Paksi Atomerőmű iránti elkötelezettsége és alázata példaértékű.
Feleségével – aki a munka és tűzvédelmi osztály nyugdíjasa – két fiút neveltek fel. Jelenleg hat unoka boldog
nagyszülei.
Patkós István
1986-ban kezdte meg munkáját a Paksi Atomerőmű Vállalat beruházási igazgatóságán
anyaggazdálkodóként. 1988-tól
1993-ig import ügyintézőként,
majd 1993 és 2000 között beruházási műszaki ügyintézőként
és a részvénytársaság selejtezési
bizottságának titkáraként dolgozott. A központi beszerzés
megalakulásával szerződéskötői feladatokat látott el. Az
elmúlt időszakban mentorként több munkavállaló betanulását, pályakezdését támogatta, segítette.
A munkaköri feladatain kívül és szabadidejében aktív
tevékenységet végzett az Atomerőmű Sportegyesületben,
amellyel hozzájárult a társaság jó hírnevének megőrzéséhez és erősítéséhez. 1986 és 1987 között aktív labdarúgóként, majd 1987-től 2000-ig edzőként, illetve vezető edzőként tevékenykedett az egyesületnél. 1993-tól a mai napig
az ASE öregfiúk labdarúgócsapatának vezetője.
Pécsi Zsolt
1988-ban nyert felvételt a Paksi
Atomerőmű Vállalat vegyészeti
osztályára, víztechnológiai önálló mérnökként. Még ebben az
évben megbízták a környezetvédelmi csoport vezetésével. A
következő években meghatározó szerepe volt a cég környezetvédelmi tevékenységének fejlesztésében és a környezetvédelmi feladatok megalapozásában.
1996-tól a társaság környezetvédelmi megbízottja.
Megalakulása óta, 2010. január 1-jétől vezeti a környezetvédelmi osztályt.
Szakmai irányítása alatt épült ki a Paksi Atomerőmű tanúsított Környezetközpontú Irányítási Rendszere,
amelynek működtetését valamint folyamatos fejlesztését
irányítja.
Meghatározó szerepet játszott az üzemidő-hosszabbítás előkészítésének környezetvédelmi engedélyeztetésében.
Feleségével két egyetemista gyermek boldog szülei.

Pólya Lajos
1987-ben nyert felvételt az
atomerőműbe, a számítástechnikai osztályra, számítógép
ügyeletes munkakörbe. 2000ben az akkori technológiai
számítástechnikai osztályról
átkerült az irányítástechnikai
üzemviteli osztályra. Ezen az
osztályon is számítógép-ügyeletesi munkakörben dolgozott.
Megalakulásától kezdve tagja a Műszakos Dolgozók
Érdekvédelmi Szervezetének, küldöttként képviseli a műszakosok érdekeit.
Mentorként közreműködött a fiatal kollégák betanításában.
Szabadidejében gyakran ír verseket, amelyek megjelentek már különböző antológiákban és a MÉSZ kiadványában is.
A család fontos számára, büszke két gyermekére.
Szilágyi Antal
1984-ben nyert felvételt az
atomerőműbe, a turbina osztályra, és ezen a területen végezte lelkiismeretesen és odaadással a szakma műszakos
feladatait.
1984-től 1986-ig turbina
gépészként, majd turbina operátorként, később pedig turbina főgépészként dolgozott.
Élete nagy váltása az 1998-as esztendő volt, amikor 15
év váltóműszakozás után a karbantartás irányítás szakterületi feladatait kezdte ellátni. A szervezeti változások
mellett a mai napig is ezen a területen tevékenykedik, szekunderköri főkoordinálóként.
A 4. blokk energetikai indítása során végzett kiemelkedő munkájáért vezérigazgatói dicséretben részesült.
Manapság is fiatalos lendülettel, húzóemberként járul
hozzá a karbantartások sikeres lebonyolításához.
Tóth Tamásné
1978. június 1-jén lépett be az
üzemviteli főosztály folyamatirányítási osztályára, ügyviteli
alkalmazottként. 1984 áprilisában anyaggazdálkodó munkakörbe került. 2000. január
1-jétől az üvig üzemirányítási
főosztályának
állományába
osztották be. 2002. január 1-jétől a karbantartási igazgatóság biztonsági rendszerek osztályának alkalmazottja.
Munkáját mindig kiemelkedő teljesítmény és pontosság jellemezte. A felmerülő feladatok megoldásánál nem
ismert lehetetlent. Az erőmű és a munka iránti elkötelezettségét példázta a sokszor szabadidőt sem kímélő soron
kívüli munkahelyi feladatok készséges elvégzése is.
Az atomerőműben eltöltött 34 évi lelkiismeretes munka után ebben az évben nyugdíjba vonult.
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Állásbörzétől
a gyakornoki programig
iskolaszövetkezeten keresztül történik. A cégcsoporton belül jelenleg
több olyan projekt fut, amiben támogatást tudnak nyújtani a szakembereknek a végzős gyakornokok, olyan
alapvető szakmai és adminisztratív
feladatokat szeretnénk rájuk bízni,
ami a mindennapi munkánkat segíti. Emellett szeretnénk őket olyan
módon is támogatni, hogy minden
gyakornoknak legyen egy személyes
projektje, amelyet végigvisz abban
az időszakban, amíg nálunk van. Ez
lehet egy szakdolgozati téma, egy
kutatás, vagy egy számára érdekes,
kiemelt téma, amit a program végén
prezentál a szakmai terület vezetője és a résztvevő HR szakemberek
előtt, a mentor közreműködésével,
illetve irányításával. Az ugyanis az
elképzelés, hogy minden gyakornok
egy kijelölt mentor támogatásával
végzi a tevékenységét. Tudom, hogy a
Paksi Atomerőműben működik mentori rendszer, ezt nem szeretnénk ezzel összekeverni, ez egy gyakornoki
mentori feladatot jelentő tevékenység.
Itt olyan szakemberekre számítunk,
akik már több éve dolgoznak a Paksi Atomerőműben, illetve a vállalatcsoport tagvállalatainál, nyitottak
arra, hogy egyengessék a fiatalok
útját, egyrészt az emberi kapcsolatokban, másrészt szakmai téren. A
szakmai program mellett szeretnénk,
ha egy közösségi élet is kialakulna a
gyakornokok között, hiszen tudjuk,
hogy a kapcsolati tőke mennyire fontos eleme mai életünknek. Vállalati
látogatásokat tervezünk a fogadó tagvállalatoknál, illetve különböző előadásokkal (például az energiaszektorról) szeretnénk tágítani a látókörüket,
és hasonló programokkal bevonni
őket a cégcsoport, a vállalatok valós
életébe. Emellett ez a program egyfajta utánpótlás bázist is jelenthet, mivel
ha egy gyakornok bizonyít, motivált,
jól illeszkedik a csapatba, szakmailag
is felkészült, és van egy nyitott pozíciónk, akkor őt mindenképpen támogatjuk a pozíció betöltésében.
–– Hogyan értesülnek az érintettek a program indulásáról?
–– A lehetőséget központilag hirdetjük meg, egyetemi, szakkollégiumi kapcsolatokon, illetve az MVM-es
honlapokon keresztül. A program
számára egy közös toborzási rendszert alakítunk ki, tervezünk egy közös adatbázist a jelentkezőknek. Amíg
ez nem működik, addig a kiválasztási
folyamatot mi, az MVM szakemberei
támogatjuk, illetve nyomon követjük. A toborzás november folyamán
kezdődik, az első gyakornokok fogadására pedig jövő év februárjától lesz
lehetőség. Rövidesen megkeressük a
tagvállalatok vezetőit ezzel a kezdeményezéssel, és bízunk benne, hogy
kedvezően fogadják a lehetőséget, és
minél több gyakornoki helyet biztosítanak a fiatal tehetségek számára.


Lászlóné Németh Ilona

A kötelező munkahelyi képzések sorába iktatva vettek részt a Paksi Atomerőmű fegyveres biztonsági őrségének tagjai a Magyar
Defendo Intézet és a Defendo Alliance szakmai közösség által szervezett önvédelmi
képzésen Budapesten, október 20-án.
A Defendo rendszer népszerű hazánkban,
országszerte több csoportban is oktatják a
különböző önvédelmi technikákat. Ezúttal a
budapesti, központi oktatóteremben (www.
aterem.hu) tartották a szemináriumot, Jyrki
Saario, az európai defendo közösség vezetőjének, valamint Antti Nurmi, a defendo kiemelt oktatói közösség tagjának irányításával. A képzés elméleti és gyakorlati elemeket
is tartalmazott. Az oktatók a legegyszerűbb

technikák bemutatásával illusztrálták, hogy
sok esetben nem az erőfölény, nem a magasságbeli különbségek vagy testalkatbeli
előnyök, nem a puszta ököl, hanem egy jól
elsajátított és az adott pillanatban megfelelően alkalmazott technika segít az ellenfél
legyőzésében, a támadó ártalmatlanításában.
Az erőműben működő FBŐ tagjai folyamatosan részesülnek önvédelmi képzésben
a szakmai előírások alapján, ezt kiegészítendő éltek a lehetőséggel, hogy egy személyes
találkozás keretében a Finnországból érkező
vezető oktatóktól is tanulhassanak.


Gyöngyösiné Nyul Petra

Fiataljaink
fotó: Bodajki Ákos

Az MVM vállalatcsoport, köztük
a Paksi Atomerőmű is képviseltette magát az egyetemek őszi állásbörzéjén, ahol az érdeklődők
megismerkedhettek a cégcsoport
tagvállalatainál rövidesen induló
gyakornoki programmal. Erről beszélgettem az MVM
humán koordinációs osztály junior
HR szakértőjével,
Somogyi Anikóval, aki a program
egyik kidolgozója.
–– Mi volt a célja az MVM cégcsoport állásbörzéken való megjelenésének?
–– A humán részstratégiában megfogalmazott célkitűzésünk, hogy az
iparág legvonzóbb vállalatcsoportja legyünk, és a munkaerőpiacról a
kiemelkedő jelentkezőknek biztosítsunk felvételi lehetőséget, illetve
hosszú távú, vonzó karriert. Úgy gondoltuk, ahhoz, hogy ezt a célkitűzést
méltóképpen tudjuk támogatni, jobban meg kell ismertetni a célközönséggel az MVM cégcsoportot, amely
folyamatosan nő, frissül. Az állásbörze jó lehetőségnek kínálkozott erre,
hiszen ott személyesen is találkozhatunk az érdeklődőkkel, mi is bemutathatjuk magunkat, illetve ők is elmondhatják, hogy milyennek látnak
minket – amiből tudunk építkezni –,
illetve ezen a fórumon meg tudunk
jelenni az aktuális nyitott pozíciókkal is. Célunk volt, hogy minél jobban
tudatosuljon az érdeklődőkben, hogy
az MVM csoport egy megbízható,
stabil, stratégiai fontosságú vállalatcsoport – ahol jó dolgozni –, és várjuk
azokat a kollégákat, akik szeretnének
hozzánk tartozni. A tavaszi állásbörzéken az Energia 2.0 roadshowjához
csatlakozva az ország hét egyetemén
jelentünk meg, most az őszi állásbörzén pedig a Corvinus Egyetemet és a
Budapesti Műszaki Egyetemet látogattuk meg. Nagyon komoly érdeklődést tapasztaltunk a diákok részéről,
különösen népszerű volt a gyakornoki program, amely egy új kezdeményezés a cégcsoporton belül.
–– Mik a jellemzői a gyakornoki
programnak?
–– Köztudott, hogy ma a munkáltatók a pályakezdőtől azt várják el, hogy
legyen legalább egyéves gyakorlata,
amely mögött valós szakmai ismeretek vannak. Mi a gyakornoki program bevezetésével és alkalmazásával
szeretnénk a diákoknak egy olyan
lehetőséget biztosítani, ahol megszerezhetik egyrészt a kötelező szakmai
gyakorlatot, másrészt egy olyan gyakorlatot adni a kezükbe, amit a munkaerőpiacra kilépve jól tudnak hasznosítani. Egy olyan együttműködést
kínálunk, amely mindkét fél számára
előnyökkel jár. A diákok számára a
már említett előnyökkel, a mi számunkra pedig költséghatékony humán erőforrás gazdálkodást biztosít,
mivel a gyakornokok foglalkoztatása

Önvédelmi szemináriumon
az FBŐ-s kollégák

Bemutatjuk

kollégák nagyon befogadóak voltak,
nem tapasztalt szakmai irigységet,
a tudás féltését. Nagyon sok kolléturbinagépészt
gát már korábbról is ismert, illetve
Siófokon született, de csecsemőkorától Pak- ahol betanult, ott operátor a bátyja, így nem
son lakik. Így az általános iskolát is Pakson okozott számára nehézséget a beilleszkedés.
végezte, majd a Vak Bottyán Gimnázium Úgy érzi, hogy kollégái nagyon segítőkészek.
reáltagozatán érettségizett. Műszaki érdek- Kiemelte mentorát, Keresztes Zoltánt, akitől
lődése eddigre már kialakult, viszont mivel a nagyon sok segítséget kapott – szakmailag
gimnáziumban nem szerzett műszaki ismere- és emberi szempontból is –, illetve kap a mai
teket, ezért érettségi után – OKJ-s képzés ke- napig. Örömmel tapasztalta, hogy teljesen
retében – beiratkozott a Kecskeméti Főiskola természetesnek tekintik a régi szakemberek,
Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai amikor az új munkatárs szakmai kérdéseket
Kar gépipari mérnökasszisztens szakára, majd tesz fel, és ezekre mindannyian készséggel
2004-ben ugyanitt főiskolai tanulmányokba válaszolnak, és támogatják az új kollégákat. A
kezdett, és a gépészmérnöki szakon 2008- műszakos munkarend nem okozott számára
ban diplomát szerzett. Ezt követően szakmai gondot, mivel korábbi munkahelyein is hatapasztalatait gépbeállító, majd technológus sonló munkarendben dolgozott.
Jövőbeli elképzeléseiről elmondta, hogy
munkakörben gyarapította, amíg 2011. januárban az Atomix Kft. Képzési Központjában – mindamellett, hogy jelenlegi munkakömegkezdte betanuló turbinagépész tanulmá- rével maradéktalanul elégedett – mivel az
nyait. Mindig is az volt az elképzelése, hogy üzemvitel területén dolgozik, lát előrelépési
a Paksi Atomerőműben fog dolgozni, mivel lehetőséget is. Az operatív sémát tekintve
egyrészt műszaki pályán kívánt elhelyezked- vannak olyan munkakörök, amelyek fejlődést
ni, másrészt több szálon is kötődik az erő- jelenthetnek számára (például blokkvezényműhöz. Édesapja a részvénytársaságtól ment lői munkakörök). Ugyanakkor úgy gondolja,
nyugdíjba, a hálózati vezénylőből, édesanyja hogy jelenlegi munkakörében alapos szakmai
– aki gyógyszerész – korábban az erőmű te- tudást kell szereznie – ez minimum 3-5 évet
rületén lévő gyógyszertárban dolgozott, és jelent –, mert az esetleges továbblépéshez ezt
bátyja, Szél Jonatán az erőmű turbina osztá- elengedhetetlennek tartja. Ezen felül nyelvtulyán turbinaoperátori munkakörben dolgozik. dását is tervezi gyarapítani, az angol és német
Így Benjámin örömmel kezdte meg betanulási nyelv területén egyaránt.
Benjámin ez év július 14-én nősült, feleidőszakát az Atomix Kft.-nél. A betanulási időszakról kellemes tapasztalatai vannak, hiszen sége Szél-Sipos Andrea, aki a paksi tanuszominden csoporttársánál azt látta, hogy hozzá dában úszásoktatással foglalkozik, illetve egy
hasonlóan értékelik a lehetőséget, amit kap- masszázsszalonban gyógymasszőr. Felesége
tak, és mindent megtesznek annak érdeké- révén is kötődik az Atomerőműhöz, mivel
ben, hogy sikeresen teljesítsenek. Az előírt Andrea édesapja is a részvénytársaságnál dolvizsgák letételét és a társasági jogosító vizs- gozik.
Szabadidős tevékenységéről elmondta,
ga megszerzését követően 2012. augusztus
1-jével felvételt nyert a részvénytársasághoz. hogy már hat éves korától rúgta a bőrt az ASE
Az üzemviteli igazgatóság turbina osztályára utánpótlás csapataiban, fiatal korát a foci iránkerült, turbinagépész munkakörbe. Itt mun- ti szeretet, az abban való aktív részvétel jellekaköri feladatai közé elsősorban a szekunder mezte. A mai napig is a labdarúgás a kedvenc
köri rendszerek és berendezések üzemelteté- időtöltése, hetente egy-két alkalommal ma is
se, üzemellenőrzése, karbantartásra való elő- sportol, ha teheti. Az Atomerőműnek köszönkészítése és kiadása, valamint a karbantartá- hetően új barátokra is szert tett, akikkel szívesok utáni ellenőrzése és visszavétele tartozik. sen tölti el szabadidejét.

Lászlóné Németh Ilona
Benjámin elmondása szerint az osztályon a

Szél Benjámin
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Régi motorosok
Akik a kezdetektől itt dolgoznak
Rovatunkban a kezdetektől itt dolgozó munkatársainkat mutatjuk be, olyan momentumokat elevenítve fel és téve közkinccsé a segítségükkel az atomerőmű hőskoráról, amelyek már csak az ő emlékezetükben élnek. Ezúttal Fenes Frigyes, a
külső üzemi villamos szolgálat művezetője idézi fel pályafutását.

A család Paksra költözésekor János felesége, Margó műszaki rajzolóként az akkor
induló ESZI-ben helyezkedett el, ahol 15
évig dolgozott. 2006-ban ment nyugdíjba.
Gyermekeik, Attila és Gábor is itt, az
ESZI-ben kezdték meg tanulmányaikat.
Lung Gábor a középiskola befejeztével,
mivel az akkori gyakorlat szerint az erőműves dolgozók gyermekeit automatikusan
felvették a céghez, a reaktor karbantartókhoz került. Vezető szerelőként jelenleg
is itt dolgozik, ahol a reaktor karbantartása mellett tevékenységeik körébe tartozik
még a kiégett üzemanyagok kiszállítása,
és a KKÁT-ban található átrakógép karbantartása. Legemlékezetesebb feladataként a
sérült fűtőelemek eltávolításában való közreműködését említi. Részt vett a 2006-ban,
Oroszországban tartott, a sérült fűtőelemek eltávolításával kapcsolatos gyakorlati
képzésen is.
Gábor később, a munka mellett leérettségizett, majd 2011-ben gépészmérnöki
végzettséget szerzett. Családjával 1995
óta Tolnán él. Két fia, Dániel és Máté jelenleg gépésztechnikusnak tanul az ESZI-ben.
Gábor szabadidejében vitorlázik és siklóernyőzik, de szeret motorcsónakázni és
vízisíelni is. Egy éve a tolnai Tan-Ren karate
klub edzésein is részt vesz.
Kisebbik fia, Máté, a tolnai sárkányhajó
csapat tagja, amely az idén európa bajnoki
harmadik helyezést ért el, jelenleg a világbajnokságra készülnek.
Lung János hobbija a számítástechnika,
de szívesen besegít felesége kedvenc elfoglaltságába, a kertészkedésbe is. Margó
hozzátette: mozgalmasan élik nyugdíjas
éveiket, és mióta két éve Tolnára, kertes
házba költöztek, még több elfoglaltságuk
adódik.
KV

Sikeresen zárultak a választások
a Paksi Atomerőműben
Érvényesen és eredményesen zárultak a Paksi Atomerőműben a 2012.
október 17–18-a között lebonyolított
Üzemi Tanács és munkavédelmi képviselő választások.
A választásokon a munkavállalók
63,77%-a, 1575 fő vett részt.
Az Üzemi Tanács 13 helyére 19 főre
érkezett javaslat. A PADOSZ 8 főre, a
MÉSZ 5 főre, az ADÉSZ 6 főre tett javaslatot. Az ÜT választás eredményeképpen
üzemi tanács tagnak megválasztásra került 8 fő PADOSZ jelölt: Weisz Mátyás,
Lőrincz László, Kovács Mónika, Lukácsi
Tibor, Bocsor István, Bakó Tibor, Oláh
József, Harmath Péter István és a MÉSZ
részéről 5 fő jelölt: Wolf Attila Antal,
Horváth László, Lengyel József, Vitéz Tibor, Molnár Lajos. Az ÜT elnöke Weisz

Mátyás, elnökhelyettesei Oláh József és
Lengyel József lettek.
A munkavédelmi képviselői 13 helyre, 6 választási körzetben összesen 18
főre érkezett javaslat. A PADOSZ 9 főre,
a MÉSZ 4 főre az ADÉSZ 4 főre tett javaslatot és 1 fő független jelölt is indult a választáson. A választás eredményeképpen
a PADOSZ-nak 7 jelöltje: Ohmach János,
Brezovszki János, Kiss Ernő, Weisz Mátyás, Lőrincz László, Pumerschein János,
Szabó Béla, a MÉSZ-nek 4 jelöltje: Pataki
Csaba, Kónya Zoltán, Pergő György, Reményi János, az ADÉSZ-nak 1 fő jelöltje:
Horváth Tibor István, és egy fő független
jelölt: Nagy Lajos került megválasztásra.
A Munkavédelmi Bizottság elnöke Szabó
Béla, elnökhelyettesei Brezovszki János
és Reményi János lettek.PADOSZ

fotó: Bodajki Ákos

Lung János 1986-tól 2002-ig dolgozott a
Paksi Atomerőműben. Felesége az ESZI
alapítói közé tartozik. Idősebb fiuk, Attila
a rendszertechnikai osztályon rendszermérnök, a fiatalabbik, Gábor nukleáris
vezető szerelő a kaig reaktor karbantartó
osztályán.
Lung János 1948-ban született Újpesten.
Erőműves pályafutását megelőzően 16
évig a gyöngyösi Tungsram gyárban dolgozott tervezőmérnökként, ahol többek
közt a képcsőgyártás során alkalmazott
ipari robotok tervezésével foglalkozott.
Az erőművel egy országos napilap révén
került kapcsolatba. Egy apróhirdetés hatására döntött úgy, hogy családjával Paksra
költözik, és jelentkezik a céghez. Hallott
az itt található átrakógépről is, ami tulajdonképpen szintén egy ipari robot. 1986ban számítógép üzemeltetőként nyert
felvételt a vállalathoz. Két évvel később
irányítástechnikai tervezéssel, 1989-től
pedig méréstechnikával és szabályzásvédelemmel kezdett foglalkozni. Két évig az
irányítástechnikai tervező csoport vezetőjeként dolgozott. 1996-tól a reaktorvédelmi projekthez került, s az „ember-gép”
kapcsolat tervezésében működött közre.
Legnagyobb szakmai eredményeként a
blokkvezénylőben található GB05 panel
sémájának megtervezését említi, amely
az ember és a reaktorvédelem közötti kapcsolatot mutatja, illetve szolgálja. A panelt
János tervei alapján a Siemens készítette
el, ahol egy éppen akkoriban látogatást
tévő japán küldöttség is elismeréssel szólt
a munkájáról. A panelt először a szimulátorban telepítették, ezután helyezték
üzembe a négy blokkon. A munkafolyamat
2002-ben fejeződött be, János ezt követően ment nyugdíjba.

–– Hogyan szereztél tudomást
az atomerőmű
építéséről?
––1 9 7 5 - b e n
fejeztem be erősáramú
szakmai tanulmányaimat, majd a Nagyatádi
Konzervgyárban kezdtem dolgozni villanyszerelőként. 1976-77-ben elvégeztem
az erősáramú technikusi szakot is, s az
egyik osztálytársam tájékoztatott, hogy
villamos végzettségű embereket keresnek a PAV-hoz. 1977 tavaszán felvételiztem, és szeptember 30-án már az első
fizikai dolgozója lettem az üzemvitelnek.
Az üzemvitel rá egy napra 1977. október
1-én alakult, akkor 4 műszakkal állt fel.
Én „A” műszakos lettem és azóta is ennek
a műszaknak a dolgozója vagyok, immár
35 éve.
–– Érzékelhetők voltak kezdetben is
az építkezés méretei?
–– Akkor még nem látszott, hogy milyen nagy volumenű építkezésbe kezdtünk. Az épülő 1. blokk helyén csak pár
oszlop és egy nagy gödör volt, ahol rengeteg ember dolgozott. Csupán néhány
épület állt: a 101-es, 102-es és a raktár. Az
irodaház már épült, és persze itt sorakoztak a felvonulási barakkok is. A felvonulási kazánház is üzemelt, innét kapta az
épülő lakótelep a fűtését.
–– Melyek voltak a legemlékezetesebb
munkáid?
–– Kezdetben a kazánház 6 és 0,4 kV-os
elosztóit, valamint a 20/6 kV-os alállomást
és az arról megtáplált felvonulási transzformátor elosztói hálózatát kezeltük. Az
üzemviteli tartózkodónk ebben az időben
a gépészekével együtt a felvonulási kazánházban volt. Meg kellet tanulnunk a szovjet tervek és rajzok olvasását, valamint a
beérkező szovjet berendezések kezelését.
Közben biztonságtechnikai és sugárvédelmi vizsgákat tettem le, és elvégeztem
az alaptanfolyamot. A vizsgák után 1978
nyarán 2 hónapos betanulás következett
Novovoronyezhben. Mindeközben a villamos üzemvitel létszáma szépen bővült,
megjöttek a százhalombattai és gyöngyösvisontai erőműben nagy tapasztalatot szerzett művezetők. Az én művezetőm
Czvack Béla volt, akitől nagyon sokat tanultam szakmailag, és elsajátítottam tőle
a művezetői beosztás fortélyait. 1979-80
között elvégeztem a villamosmű kezelő
I., II. tanfolyamot, és elektrikusi munkakörbe kerültem. Beindult a 400/120 kV-os
állomás üzembe helyezése, ezzel párhuzamosan folytak az 1. blokk üzembe helyezési munkái. Előfordult, hogy 72 órát
is bennvoltunk az erőműben, de senki
sem panaszkodott, mindenki tudta, hogy
tartanunk kell a határidőt. 1982-ben nagy
megtiszteltetés ért: részt vehettem az 1.
blokk országos hálózaton történő beindításán, illetve az első generátor párhuzamos kapcsolásán. 1984-ben hatósági
jogosító vizsgát tettem, innét kezdve az
1-es blokki „A” műszak vezető elektriku-

sa lettem. 1985 márciusában művezetői
hatósági jogosító vizsgát tettem, és ez év
április 1-én az 1. blokki „A” műszak villamos művezetőjévé neveztek ki. Ezt a beosztást 1989. május 1-ig láttam el. Ekkor
állt fel a villamos üzemviteli osztály külső
üzemi szolgálata. Mivel szerettem a kihívásokat, jelentkeztem a külső üzemi művezetőnek. Az „A” műszak művezetői beosztásába delegáltak. Hozzánk tartozott a
400/120 kV-os és a 20/6 kV-os állomás, a
felvonulási és üzemi transzformátor hálózata, a dízelgenerátorok és a főépületen
kívüli összes épület villamos elosztói és
berendezései (vízmű, H2 üzem, N2 üzem,
kaig-raktárak, berig-terület stb.). Jelenleg
is ebben a beosztásban dolgozom.
–– Milyen volt a munkahelyi hangulat, a munkatársi közösség és együttműködés a kezdeti időszakban? Történt-e
ezen a téren változás a későbbiekben?
–– Amikor 1977-ben idekerültem a
családommal, mi voltunk a legfiatalabb
házaspár a PAV-nál és a lakótelepen is.
Az akkori kollégáimmal baráti kapcsolatokat alakítottunk ki, olyanok voltunk,
mint egy nagy család. Nagyon sok családi programot, összejövetelt szerveztünk.
Nagyszerű emberek voltak, de többségük már vagy nyugdíjas, vagy már sajnos nincs közöttünk. A munka összehozott minket, hiszen többet voltam velük,
mint a családommal. A mai kollégákkal
már nem ennyire bensőséges a kapcsolat:
munka után mindenki rohan haza. Én
azonban megpróbálom a saját műszakomat abban a szellemben vezetni, amit én
is kaptam. Remélem, hogy sikerül.
–– Hogy bírod a műszakozást?
–– Már 35 éve folyamatos váltó műszakban dolgozom. Az első időszakokban
nem volt semmi problémám vele, de sajnos az idő múlásával egyre nehezebben
viselem, főleg az éjszakázást, mert utána
csak 3-4 órát tudok aludni. Másfelől szerencsém van, mert olyan társat, feleséget
találtam magamnak, aki mindenben segített és támogatott.
–– Elismerték-e a munkádat?
–– 1980-ban az Atomerőmű építkezésén végzett kiváló munkáért emlékérmet,
1997-ben a Biztonságos Üzemeltetésért
díjat, 1998-ban Céggyűrűt, 2005-ben az
Atomerőmű Biztonságos Üzemeltetője díjat kaptam.
Úgy érzem, hogy a Paksi Atomerőműben mindig megbecsülték a munkámat.
Minden olyan szakmai elismerést megkaptam. Az erőművel együtt nőttem fel.
Ehhez a munkához értek és jókedvvel csinálom.
Azt azonban tapasztalom, hogy nagyon
el tudok már fáradni. Amíg az egészségem
engedi, szeretnék még dolgozni, majd a
megérdemelt nyugdíjamat élvezni a családommal és az unokámmal együtt.
Az utánam következő korosztálynak
azt szeretném üzenni, hogy csak az követ
el hibát, aki dolgozik. A holnap mindig
tiszta, mindent újra lehet kezdeni!

Prancz Zoltán
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Sorolhatnánk a különféle típusaikat, nap mint nap
találkozhatunk velük a híradásokban, rosszabb esetben saját tapasztalatunk is volt már…
Mikor mondhatjuk el, hogy otthoni környezetben
felkészülten várjuk a főként az internet felől érkező vírusokat? Van néhány alapvető szabály, amelyeket ha
betartunk, jelentősen csökkentjük az esélyét gépünk elfertőződésének:
Legyenek jogtiszta szoftvereink. Ez először
némi anyagi ráfordítást igényel, viszont így automatikusan megkapjuk az egyes szoftverek biztonsági
frissítéseit, amellyel a gyártók befoltozzák az utólagosan kiderült biztonsági réseket (a támadók folyamatosan keresik a biztonsági réseket, ezáltal jelentős
előnyben vannak a gyártókkal szemben, akik csak
utólag tudják elhárítani azokat). Az ingyenesen letölthető, illegális forrásokból származó telepítőkészletek többsége már eleve tartalmazhat vírust vagy
kémprogramot.
Védjük a gépünket tűzfallal, és az legyen bekapcsolva. A beállítása nagyon fontos, mert ha minden
pillanatban megszakítja a jelzésével a munkánkat,
valószínűleg hamar ki fogjuk kapcsolni.
Legyen frissített vírusirtónk, adatbázisa legalább hetente frissüljön. Bár a jövő, már az online
vírusadatbázisoké.
Fontoljuk meg, milyen oldalakat látogatunk.
Vannak fokozottan veszélyesek, ezek közé tartoznak
a nagy látogatottsággal rendelkező játék, letöltő,
stb. oldalak. A támadóknak a nagy nézettségű oldalakba éri meg „befektetni”.
Használjuk az internetes böngészőprogramok
legfrissebb verzióit, és az ezekhez kiadott biztonsági frissítések telepítését is engedélyezzük. A legelterjedtebb böngészőprogram az Internet Explorer,
ezért ennek a biztonsági hibáit, gyengeségeit használják ki a leggyakrabban. Ezt a kockázatot csökkenthetjük úgy is, ha másik böngészőt használunk, mint
pl. Google Chrome vagy Mozzila Firefox.
Ne nyissunk meg kétes e-mail-eket, ne kattintsunk rögtön a benne szereplő linkre.

Ne töltsünk le mindent, amire lehetőségünk
van – és ezt a gyerekekkel is beszéljük meg. Sokszor
hasznos programnak adják ki a vírust tartalmazókat,
amelyek letöltés után még működnek is, csak egyéb
„extra” tevékenységet is végeznek: megfertőzik a
gépünket, vagy egy bármikor aktivizálható ún. hátsó
ajtót (backdoor) nyithatnak, amelyen keresztül megfigyelhetik a tevékenységeinket, ellophatják adatainkat (ezekre sok példa olvasható az Információbiztonsági hírlevél megjelent számaiban).
Internetezéshez lehetőség szerint ne rendszergazdaként jelentkezzünk be a számítógépünkbe,
hanem hozzunk létre egy korlátozott jogosultságú
felhasználót, akinek nem engedélyezett a szoftvertelepítés. Ezzel a módszerrel elkerülhetjük, hogy
internetezés közben észrevétlenül nemkívánatos
program, vírus települjön a számítógépünkre.
Futtassuk le a víruskeresőt eddig még nem használt fájlok esetén, vagy egy ismerős pendrive-ján,
mielőtt használjuk azt, és ütemezzünk be teljes vírusellenőrzést a számítógépünkön hetente legalább
egy alkalommal.
A gépen tárolt fontos adatokról rendszeresen
készítsünk biztonsági mentést, hogy elkerüljük a
fontos fájlok elvesztését.
Milyen szabályokat kell betartanunk munkavégzés közben? Az Információbiztonsági Szabályzat 4.3.2.
pontja ismerteti ezeket a szabályokat, amelyek közül a
legfontosabbakat emelem ki:
Az MVMI által telepített vírusvédelem nélkül
sem hálózati, sem önálló munkaállomás, sem hordozható számítógép nem használható.
A felhasználó felelőssége, hogy a biztonsági frissítések és a vírusadatbázis aktualizálása megtörténjen. Amennyiben nem frissül, a felhasználó kötelessége bejelenteni a HelpDesk-re.
A számítógépen idegen adathordozót csak vírusvizsgálat után lehet használatba venni.
Amennyiben a felhasználó vírusfertőzésre utaló
jeleket észlel, azt köteles a HelpDesk-nek bejelenteni, és ezzel a továbbfertőződést megakadályozni. SJ

Bemutatjuk a Víz, Gáz, Fűtéstechnika
Épületgépészeti Szaklapot
Most induló cikksorozatunkban olyan
műszaki szakmai
folyóiratok bemutatását tervezzük,
amelyek
tárgya
k isebb -nagyobb
átfedésben van az atomenergetikával. Reményeink szerint kezdeményezésünkkel hozzájárulunk
a különböző szakterületek, illetve szakemberek,
valamint az érdeklődő laikusok közötti jobb információáramláshoz. A bemutatások sorát a Víz, Gáz,
Fűtéstechnika Épületgépészeti Szaklap nyitja.
Amint az újság főszerkesztője, Szemán Róbert épületgépész mérnök elmondta: a lap elsősorban a szakma művelőinek szól, azonban nem szakmabeliek
is haszonnal olvashatják a közérthető nyelvezettel
megírt, műszakilag mégis elmélyült tudósításokat,
ha például fűtéskorszerűsítés, csaptelep megóvás,
a víz- és a gázszámla csökkentésének lehetőségei,
vagy éppen a szénmonoxid-veszély jelzése kapcsán
szeretnének tájékozódni.
A legutóbbi számba belelapozva valóban olyan
aktualitásokkal találkozunk, mint a faelgázosító kazánok konstrukciós, illetve kiválasztási szempontjai,
kútvizes fűtési rendszerek és szolár támogatásuk,

energiagazdálkodás, vagy a padlófűtés kialakítására
vonatkozó
tanácsok. A témák
közös nevezője általában a legkorszerűbb megoldásokat felvonultató energia- és
költségtakarékosság, ami szinte minden lakásban,
családi házban időszerű kérdés. Az energetikusok
szempontjából külön is megemlítendő a kapcsolt
energiatermelés háztartási méretű megvalósításával foglalkozó tanulmány. Ezek mellett természetesen az ipari épületgépészet is jelen van. Humoros,
egyben tanulságos a Mekmester című rovat, amely
fényképekkel illusztrált kontármunkákat mutat be
– elrettentő szándékkal. Szó esik a kisvállalkozások
működtetésében felmerülő etikai kérdésekről is.
Mindehhez hűtő-, klíma- és légtechnikai melléklet
csatlakozik.
A külső megjelenésre nézve is igényes szaklap
papíralapú kiadása megtalálható a Paksi Atomerőmű Műszaki Könyvtárában, elektronikusan pedig az
alábbi linken érhető el (ahol az előfizetési információk is szerepelnek): www.vgfszaklap.hu

Prancz Zoltán

Tapasztalatok a MEE
Vándorgyűlésről

Az Atomerőmű újság előző számában hírt adtunk a Magyar
Elektrotechnikai Egyesület (MEE) szeptember eleji vándorgyűléséről. A mostani számunkban bővebb tájékoztatást
közlünk.
A MEE évente megrendezett legnagyobb szakmai eseményének
idén a budapesti Kongresszusi Központ adott helyet. A rendezvény
házigazdája és fő támogatója az MVM Magyar Villamos Művek
Zrt. volt. Az 59. vándorgyűlés, konferencia és kiállítás ismét részvételi rekordot döntött úgy a kiállítók, mint a résztvevők számát
illetően. Paksot a kommunikációs vezetésen túl az alábbi műszakiak képviselték: Herman Géza, Runyai Gábor és Boa András
(utóbbi a paksi MEE titkáraként).
Ünnepélyes megnyitóval, majd plenáris üléssel vette kezdetét
az energiaszektor háromnapos rendezvénye, melynek súlyponti
témája a megfizethető energia volt. A hazai vezető energetikai cégek – amelyeket a kiállítók között is megtalálhattunk –, valamint
a hatóság mutatták be a hazai (illetve olykor a külföldi) villamos
energiatermelés, elosztás, fogyasztói kiszolgálás és fogyasztás
palettáján a pozitívumokat, de nem hallgatták el az esetleges negatívumokat sem. Összesen 101 előadás kapott teret három párhuzamosan zajló szekcióban. A teljesség igénye nélkül, a szekció
előadások vezértémái az alábbiak voltak:
–– E-mobility: villamos hajtású közlekedési eszközökkel kapcsolatos kérdések (érdekességként említem meg, hogy egy kiállított elektromos motorral felszerelt Trabant személygépkocsit is
láthattunk).
–– Feszültség alatti munkavégzés: bemutatásra került a paksi
szakszolgálati FAM tanpálya; FAM eszközök és stratégiák; nagyfeszültségű FAM tanlabor a Műegyetemen; 2014-ben Magyarország rendezi az ICOLIM (nemzetközi FAM) konferenciát.
–– Energiatakarékos megoldások: ipari, fogyasztói valamint
közvilágítási fogyasztáscsökkentési példák.
–– Okos hálózat, okos mérés: az intelligens energetikai rendszerek egyik előadásában bemutatásra került egy holland kísérleti példa: a háziasszony berakja a mosnivalót az intelligens mosógépbe, s a hálózati jel alapján akkor fog működni a gép, amikor
az olcsóbb villamos energiát kapja.
–– Megújuló energiaforrások alkalmazása: nap, szél, biomas�sza, fluidkazán stb.
–– Fotovillamos rendszerek: napenergia hasznosító photovoltaikus rendszerek, veszélyforrások, háztartási és nagyobb
méretek.
–– Szabadvezetékek: az elavult (30-40 éves) hálózatok cseréje
elkerülhetetlen, ezek megvalósítását több tényező nehezíti.
–– Alállomások és elosztóhálózatok fejlesztése: egy alállomás
átépítése (zavartalan működés mellett) – ilyen lezajlott korábban
Pakson is; fő- és alelosztói hálózatok fejlesztési stratégiája, kommunikáció; nemzetközi kitekintés.
–– Elektromágneses terek hatása: új szempontok a környezeti
hatások megítélésénél; indukáló hatások és kezelésük; követelmények.
–– Eszközgazdálkodás, irányítási rendszerek: kockázat alapú
fenntartáskezelés; rendszerfejlesztés; tervezés, gyakorlat és megvalósítás; hatékonyságjavítás; tudatos karbantartás tervezés.
–– Villamosenergia-rendszer irányítás: a Mavir Zrt. működési
modellje, a digitális diszpécseri napló rendszer, az átviteli hálózatok fejlesztései.
–– Villamos gépek és berendezések: a 765 kV-os nagyteljesítményű transzformátor; az atomerőművi villamos- és irányítástechnikai berendezések környezetállósági vizsgálatai.
–– Hálózatok üzeme megújuló energiatermelőkkel: hálózati
visszatáplálás, meddő szabályzás; energiatárolási lehetőségek.
–– Villamos biztonságtechnika, diagnosztika: az új MSZ-1585;
villám- és túlfeszültség védelem; egyszemélyes munkavégzés.
A záró plenáris ülés keretében került sor a Paksi Atomerőmű
„black-start” újraindítás gyakoroltatásának bemutatására, Lakatos Gábor távolléte miatt az Astron Informatikai Kft. mérnöke előadásában. Végül egy technikatörténeti film következett,
amely Baja város villamosítását mutatta be.
Az előadások anyagai megtekinthetők, valamint részben letölthetők a MEE honlapján regisztrálók számára.
A rendezvény eredményessége, sikere Kovács András MEE-főtitkár szavaival összegezhető: „Egyesületünk – lehetőségeihez
mérten – az 59. vándorgyűléssel is jól szolgálta a műszaki haladás
ügyét.”
Boa András
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Dnyeper-kutató expedíció

Hírek Japánból
Védőfal épült a Shika telephely elé
A tulajdonos Hokuriku Electric Power Co. magas fallal kívánja védeni az erőművet.
Október elsején jelentette be a tulajdonos,
hogy elkészült az a védőgát, ami a szökőár elleni védelmi intézkedések első megvalósult eleme. A beruházás tavaly ősszel kezdődött. Az
építmény megerősített betonból épült, hossza
700 méter. Valós magassága 4 méter, tengerszint feletti magassága 15 méter. A telephely
nyugati (óceáni) oldalán található, feladata az
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üzemi terület áradások elleni védelme. A vázát 93 oszlop alkotja. Ezek mindegyike három
méter átmérőjű, magasságuk 4 és 13 méter között van. A számítások szerint a védőfal elég
erős ahhoz, hogy ellenálljon a földrengés és
a szökőár hatásainak. Tartalmaz továbbá 42
alagcsövet is, hogy gyorsan le tudja üríteni az
esetlegesen a védőművön átcsapó vizet.
Forrás: Japan Atomic Industrial Forum, 2012.
október 
Varga József

NUCLEAR ENGINEERING
Ötszáz napnál hosszabb kampány

Eddigi történetének leghosszabb kampányát futotta a Palo Verde erőmű 2. blokkja
A 2011 tavaszán kezdődött üzemeltetési ciklus 518 nap után ért véget, amikor tervezett
karbantartásra és üzemanyagcserére állították le a blokkot. Az 1340 MW-os blokk már
ért el hasonlóan kimagasló eredményt, amikor 1999-ben 515 napos üzem után állítot-

ták le. A telephely 1. és 3. blokkja is teljesített
korábban hasonló rekordot, 502 illetve 509
napig voltak folyamatosan üzemben. Az Arizona államban lévő erőműben három nyomottvizes típusú blokk üzemel, mindhárom
a nyolcvanas évek közepén kezdte meg működését.

Pénz áll a házhoz
A Westinghouse Electric Co. új vezetője és
Obama elnök egy magas rangú képviselője a gyárba látogat
Danny Roderick és Fred Hochberg látogatása ahhoz a bejelentéshez köthető, miszerint
az Egyesült Államok Export-Import Bankja
jóváhagyott egy kétmilliárd dolláros csomagot, aminek a célja az Egyesült Arab Emírségekben építendő atomerőművi blokkok
finanszírozása (Hochberg a bank elnök-vezérigazgatója). Meghan Larsen, a Westinghouse kommunikációs vezetője szerint a beruházás ötezer embernek adhat munkát az
Államokban, közülük sokaknak az óriáscég
saját gyártólétesítményeiben.

A kétmilliárdos közvetlen bankkölcsön
lehetővé teszi amerikai berendezések és szolgáltatások megvételét a felépítendő nukleáris létesítményhez, továbbá ez a tranzakció
teszi lehetővé, hogy felépülhessen az első
atomerőmű az Arab-félszigeten. A hatalmas
összeg egyúttal a bank eddigi legnagyobb
pénzügyi manővere is az Emírségek irányába. A bank igazából egy független szövetségi
ügynökség, amelynek feladata munkahelyek
létrehozása és fenntartása úgy, hogy az ne
kerüljön az adófizetők pénzébe.
Forrás: Nuclear Engineering International,
2012. október

Varga József

Leszerelés Olaszországban
world nuclear news

Hozzákezdenek a Trino Vercellese atomerőmű nukleáris
részének bontásához
Hamarosan megkezdődhetnek az 1990-ben
bezárt erőmű leszerelési munkálatai. A teljes
költséget most 234 millió euróra becsülik. A
tizenkét évre tervezett munkák Olaszország
első kereskedelmi célú atomerőművében zajlanak majd. A 270 MW-os blokkot 1961-ben
kezdték építeni, 1964-ben termelt először villamos energiát. Aztán 1987-ben a csernobili
baleset indukálta népszavazás megpecsételte
az ország atomerőműveinek sorsát. Az állami
tulajdonú Sogin cég 1999-ben vette tulajdonába az erőművet az Enel társaságtól, és most
hozzátartozik a leszerelés is. Eddig elvégezték
a hűtőtornyok és a meteorológiai torony lebontását; dekontaminálták a gőzfejlesztőket;
szétszedték a dízelgenerátorok és a turbinák
épületét; eltávolították az azbesztet az épületekből és eltávolították a nem-nukleáris segédrendszereket.
Mind a négy leállított atomerőműben folyik valamilyen bontási tevékenység, de a

Trino az egyetlen, amelyet erre határozat is
kötelez. Ezt a gazdasági fejlesztésért felelős
minisztérium hagyta jóvá 2012 augusztusában. A Sogin szerint 2024-re zöldmezős
területet adnak vissza az államnak, és megkezdődhet a földterület újbóli hasznosítása.
Eddig 34 millió eurót igényelt a telephely dekontaminálása, 52 milliót vitt el a hulladékok
tárolása. A maradék 148 millió eurót szánják
a leszerelésre. Úgy számolnak, hogy kb. 214
ezer tonna hulladék keletkezik majd, ebből
2000 tonna lesz a radioaktív hányad. Ez utóbbit a helyszínen tárolják, majd el fogják szállítani a – még ki sem jelölt telephelyű – nemzeti tárolóba.
Az utóbbi években az ország felülvizsgálta
nukleáris politikáját, és a 2008-as kormányváltás arra ösztönözte az Enel céget, hogy
az EdF-fel közösen felépítendő négy nagy
blokkra tegyen javaslatot. Aztán a 2011-es
népszavazás során az olaszok elsöprő módon
az atomenergia visszatérte ellen voksoltak.
Forrás: World Nuclear News, 2012. október



Varga József

minták feldolgozása és előkészítése a
mérésre, s feldolgozása. Szerencsére jó
időt fogtunk ki, nem kellett a fedélzeten
vagy kabinjainkban fagyoskodnunk. A
hidegre a meleg ruházat mellett persze
jó szláv szokás szerint belső fűtőanyaggal is készült az expedíció, ami a hűvös
vízen töltött estéken jól jött. Magam is
jóféle pálinkával tettem változatosabbá
a kínálatot, öregbítve a hazai nedű külhoni hírnevét.
Rátérve a régóta folyó kutatások
eredményeire elmondható, hogy a víz
radioaktivitása a Kijev alatti folyószakaszon a baleset előtti háttérszintekre
esett vissza. Az üledékben máig
kimutatható a szennyeződés, de
az akkori üledékrétegekre friss
üledék rakódott. A cézium-137
koncentrációk eloszlási görbéjén megfigyelhető a csernobili reaktorbalesetből származó
csúcs, de már az üledék mélyebb rétegeiben, melyeknek
vastagsága a helyi szedimentációs folyamatok sebességétől
függ, javult a helyzet. Kollégáim
elmondása szerint, akik rendszeresen vizsgálódnak a folyó
felső szakaszain is, az erőmű
hűtőtavában még mindig elég
magas a radioaktív anyagok
koncentrációja, az ott élő halak
kifogása és fogyasztása tilos.
Ezért ott a halak valóságos paradicsoma alakult ki. Többször
meséltek a legendás Borja nevű
Az expedíció kutatócsapata egy mélységi
kapitális harcsáról, amely az otüledék-mintavevő berendezéssel
tani kutatóbázison dolgozókat
kiszolgáló kantin előtti tószakaés sikeres együttműködés okán meg- szon élt. Aki látni akarta, az egy fél vagy
hívást kaptam volt ukrán kollégáimtól egész vekni kenyeret vitt ki magával a
egy Dnyeper-kutató expedícióban való kantinból és bedobta a vízbe. Borja ezt
részvételre. Az ukrán intézetnek saját érzékelve felúszott a víz felszínére, és
kutatóhajója van, amit egy nagyobb- egy szippantással bekebelezte a vekfajta „vízibusz”-ból alakítottak ki. Ezen nit, azután visszatért a mélybe, és jóla hajón mentünk le a folyón kb. 650 lakottan elfeküdt a fenéken. Amúgy az
km-t egészen a zaporozsjei atomerő- erőmű körül létrehozott zárt zónában
műig. A hajó meglehetősen lakájosnak burjánzik a növényvilág és nyüzsög az
bizonyult, kétszemélyes kabinokban állati élet, ezen a tájon már kihaltnak
szállásoltak el minket, és kutatóinté- vélt fajok telepedtek meg újra. A terzeti közalkalmazottakból szakácsnővé mészet, úgy látszik, fütyül a megnöveminősített személyzet főzött ránk, rá- kedett sugárzási szintre, csak emberi
adásul egészen jól. Magát a hajót négy civilizáció ne legyen a közelében. Saszemély kezelte: a kapitány, a helyette- ját magam azt tapasztaltam utunkon,
se, a fedélzetmester és egy matróz. Volt hogy a helyi embereket sokkal jobban
egy motorcsónak a fedélzet tetején, aggasztja a Dnyeper mértéktelen túlhaamit szükség esetén csörlővel lehetett lászása, mint a radioaktív szennyezés.
vízre tenni. A kutatási programban Egy másik tanulságos történet, amit
víz és üledék minták vizsgálata szere- szintén vendéglátóim meséltek el, a
pelt. Az 50 m-ig terjedő vízmélységek mostani, a kommunikációval kapcsolamiatt komoly mintavevő berendezések tos munkakörömhöz kapcsolódik. Ukhasználata volt szükséges, szerencsére rajnában is van Greenpeace-szervezet,
mindezekkel a hajó jól fel volt szerelve. és egyszer a helyi zöldek egy csapata
Kijevből elindulva több, a Balatonhoz felmászott a zaporozsjei erőmű hűtőhasonló nagyságú vagy annál nagyobb tornyaira (Európa legnagyobb atomvíztározón haladtunk át, sorrendben a erőműve, 6×1000 MW VVER), és ott
kijevi, kányevi, kremencsugi és dnyep- transzparenseket feszített ki. Volt nagy
ropetrovszki duzzasztóműhöz tartozó csinnadratta, jöttek az újságírók, kitavon. Közben többször zsilipeltünk, szállt több tv-stáb. A második napon
ami szintén nagy élmény, tekintve a már alig volt érdeklődő, a harmadik
40 m-es szintkülönbségeket. Ilyenkor napon a kutya sem jött ki, az emberek
úgy éreztük magunkat, mint egy béka, már összefagytak fent a magasban a hiami egy kút fenekéről bámulja az eget. deg szélben, az étel-ital elfogyott, egyéb
A mintavételezések miatt többször le- higiéniai kényelmetlenségek is támadhorgonyoztunk a nyílt vízen, a horgony tak, úgyhogy szép csendben lejöttek és
felszedése és a továbbindulás után ko- feltűnés nélkül hazamentek.

Szerbin Pável
moly munka kezdődött a fedélzeten: a
A csernobili reaktorbaleset következtében nagy mennyiségű radioaktív
anyag jutott az erőmű hűtőtavába és a
vele érintkező Pripjaty folyóba. A későbbiek során a szennyeződés megjelent a Dnyeper folyó teljes hosszán,
és nyomon követhető volt egészen a
Fekete-tengerig. Azóta ukrán kutatóintézetek folyamatosan vizsgálják a környezet radioaktivitását. Tudományos
kutató koromban jó munkakapcsolatot
sikerült kialakítanom a kijevi Ukrán
Hidrometeorológiai Kutatóintézettel,
amely a felszíni vizek vizsgálatát végzi.
Idén szeptemberben a régi jó barátság
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Kishírek
a nagyvilágból

IDŐUTAZÁS AZ ENERGIAPOLITIKÁBA
Bár közel négy évtizedet kell visszaugranunk, hogy megérkezzünk John E. Gray „Energy policy: industry perspectives”
című könyvének megjelenési évéhez (1975, kiadó: Ballinger
Publishing Company), rögtön el is indulhatunk vissza a jövőbe, hiszen az akkori ismeretanyag birtokában írt a szerző az
akkor még elkövetkezőnek számító évtizedekről, illetve az
energetika akkor várható jövőjéről.
A nagyjából 130 oldalas mű, akárcsak sok hasonló témájú kötet,
nem kizárólag az atomenergetikával foglalkozik, de a fejezetek
során többször is kitér a témára, a végén pedig külön melléklet
vizsgálja az atomerőműveket.
Egy-egy fejezet tekinti át az olaj, a szén, és a gáz energetikai
hasznosíthatóságát, egy rövid fejezet pedig az áramszolgáltatókat veszi szemügyre.
A kötet fontos kutatás eredményeképpen született: a Ford
Alapítvány 1971-ben elindította az Energiapolitkai Projektet,
melynek keretein belül több tanulmányt is megrendeltek. Az
egyik ilyen tanulmány konklúzióit foglalta aztán össze a szerző
az Energy policy-ban. Elmondása szerint a fő fókusz olyan olaj-,
elektromos szolgáltató-, szén-, gáz- és nukleáris iparági esettanulmányokon volt, melyek segítségével meghatározhatóak
lesznek a menedzsmentet motiváló különféle érdekek, illetve
a kormánypolitika, a törvények és a regulációk közötti interakciók (esetleg azok hiánya), valamint az iparági döntéshozatali
mechanizmusok, különös tekintettel egy olyan nemzeti energiapolitikára, melynek végrehajtásában a versenyszféra képes
és motivált is részt venni.
Ami az atomenergetikát illeti, szó esik arról az aggodalomról, amely a nukleárisüzemanyag-igényekre és azok kielégíthetőségére fókuszál. A szerző próbálja modellezni a különféle
igény-szcenáriók alapján, hogy mekkora termelési kapacitást
kellene hadrendbe állítani. És míg üzemanyagból adott esetben túl kevés van, állami regulációból, szabályozásból túl sok.

Visszatérő motívum a könyvben, hogy hátráltatják az iparágat
és a dinamikus fejlődést az intruzív szabályozások.
Természtesen a környezetvédelmi regulációkról sem feledkezhetünk meg. A szerző elmondása szerint mi sem természetesebb, mint hogy az elektromos szolgáltatói iparág úgy tekint
ezekre a szabályozásokra, mint egy kialakulóban lévő országos
környezetvédelmi elvárásra, melynek az iparág szívesen meg is
felelne. A problémák akkor jönnek, amikor a regulációkat úgy
hozzák meg az illetékesek, hogy nincsenek tekintettel sem a
megvalósíthatóságra, sem a költség-haszon elvre – egyszerűen fogalmazva többe kerülhet egy adott reguláció betartása,
mint amennyi előny származik belőle. Csak tetőzi a problémát,
hogy a kormány még az árak alakításába is beleszól – ezt az
iparág több szegmense is megszenvedte már, legyen szó akár
az olajról, akár a szénről.
Konkrétan a nukleáris szegmenst véve szemügyre láthatjuk, hogy az engedélyeztetési procedúra is bürokratikus
akadályokat
görget az erőműépítők
útjába: 9-10 éves intervallummal kell számolni a
helyszín kiválasztásától az
üzemeltetés beindításáig,
holott minderre 7 év is
elegendő volna.
Ilyen és ehhez hasonló problémákat boncolgat
tehát az „Energy policy”
– egy kötet, melyet a Kenton-hagyaték őriz.


Az Egyesült Királyságban megkérdezett emberek
nagy része támogatja a nukleáris energia növelését az energiamixben. A felmérést a YouGov és
a Sunday Times végezte közösen, összesen 1734
embert meginterjúvolva. Az atomerőművek számára bíztatóak az eredmények: 40 % szerint több
atomerőmű kellene a jelenleginél, de 21 % is úgy
véli, hogy a jelenlegi szinten kellene tartani a számukat. Mindössze 20 % gondolja úgy, hogy kevesebb atomerőművet kellene üzemeltetni.
Általános tendencia, hogy a férfiak jelentősen támogatóbbak, mint a nők: a férfiak 54 %-a
szeretne több atomerőművet, de a nőknek csak
26 %-a. Elmondható, hogy a nők teljesen megosztottak: az imént említett 26 %-uk több erőművet
szeretne, 23 % ugyanannyit, mint most, 25 % kevesebbet, 25 % pedig döntésképtelen a kérdésben.
A nukleáris energetika mellett a megújulók
is népszerűek – még mindig. Az emberek 72 %-a
szeretne több napenergiát hasznosító projektet,
55 % pedig több szélfarmot. A szénerőművek
számának csökkentése mellett voksolt 45 %, de
ugyanígy redukálná az olajerőművek szerepét
43 %, illetve a gázerőművekét 36 %.

Simon Zoltán

Az idei Nobel-díjasok
Nobel Alfréd svéd kémikus, többek között
a dinamit feltalálója, 1895-ben úgy rendelkezett, hogy vagyonának kamatai minden évben egyenlő arányban
felosztassanak azok között, akik a
fizika, a kémia, az orvos-élettan területén felfedezésükkel, az irodalom esetében a legkiválóbb ideával
a legtöbbet használtak az emberiségnek. A békedíjat azok számára
adják, akik legtöbbet tettek a népek
közti barátság ügyéért. A Közgazdasági emlékdíjat kiegészítésként egy svéd
bank alapította 1968-ban.
• Fizikai Nobel-díj: Serge Harcoche (1944),
francia és David J. Wineland (1944), amerikai fizikusok
egymástól függetlenül demonstrálták az egyedi kvantumrészecskék közvetlen megfigyelhetőségét, azok tönkretétele nélkül. A Heisenberg-féle határozatlansági reláció, ami
kijelölte korábban a fizikai kísérletek határát, megdőlni
látszik. Kvantum lehet egy atom, vagy annak egy elemi része, de lehet egy bonyolult molekula is. Két kvantumrendszer képes összekapcsolódni egymással akár kilométeres
távolságból is – kvantum alapú információtovábbítás, új
számítógép fejleszthető.
• Kémiai Nobel-díj: Brian K. Kobilka (1955) és Robert J. Lefkowitz (1943) amerikai orvosok áttörést jelentő
felfedezésért, a G-fehérjekapcsolt receptorok belső működésének leírásáért kapták a díjat. Korábban is sejtették,
hogy a sejtek külső felületén a hormonok számára valamilyen receptorok találhatók, hogy szükség esetén emelkedjen a vérnyomás, felgyorsuljon a szívverés. Kobilka 2011ben képalkotó eljárással elkapta azt a pillanatot, mikor a
hormon aktiválja az adrenalin receptort és az jelet küld a
sejtnek.
• Orvosi Nobel-díj: Az őssejtkutatásért John B. Gudron (1933), brit és Jamanaka Sinja (1962), japán tudóst

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG:
TÖBB ATOMERŐMŰVET!

díjazták, akik kimutatták, hogy az érett sejteket
vissza lehet programozni, s ezekből a test valamennyi szövete kialakítható. A sejtfejlődés folyamatát korábban visszafordíthatatlannak tartották. Betegségmodellek
létrehozása segít majd a betegségek
kialakulásának megértésében, a megelőzésben és az eredményesebb gyógyításban, a gyógyszerkutatásban.
Felfedezésük jelentős lépés a személyre
szabott gyógymódok kifejlesztésében.
Munkásságukat már számos rangos díjjal
jutalmazták.
•
Irodalmi Nobel-díj: Mo Jen (1955),
szókimondó kínai író gazdálkodók gyermekeként megélte az éhezést, a nehéz mezőgazdasági munkákat. Hírnevét a Vörös cirokmező c. regénye (1987) alapozta meg. Az
ez alapján készült film Arany Medve díjat nyert Berlinben.
Üldözött kollégái „állami bérírónak” tartják, ennek ellenére hazájában többször betiltották műveit. Számos kötetét
fordították le angol és német nyelvre. Írói világa a „hallucinációs realizmus”, mivel a népmesét, a történelmet és a
jelen valóságát ötvözi műveiben.
• Nobel-békedíj: A norvég parlament egyhangú szavazással az Európai Uniónak juttatta a díjat, mert hatvan
éven keresztül őrizte a békét, járult hozzá a demokráciához, az emberi jogok előmozdításához, 1968 óta a kelet-európai államok stabilizálását elősegítette. José Manuel
Barroso kijelentette, hogy ez óriási megtiszteltetés. A díj
az Unió összes tagállamának, polgárának szól. Az Európai Unió nagyon értékes dolog, amelyet az európaiak és az
egész világ érdekében meg kell becsülni.
• Közgazdasági emlékdíj: Alvi E. Roth (1951) és
Lloyds S. Shapley (1923) amerikai közgazdászok a mechanizmustervezés módszerével, inverz játékelméleti eszközökkel összehozták a kereslet és a kínálat legjobb kombinációját.gyulai

KANADA: ÚJRA MEGY AZ ÖSSZES
REAKTOR
A cikkírás pillanatára minden a helyére került, hogy hosszú kihagyás után újra egyszerre
üzemeljen az összes kanadai reaktor. Az utolsó
láncszem a Point Lepreau-i blokk volt, melyet
hosszú főjavítás után kapcsoltak rá ismét a hálózatra.
A reaktor 1983-ban kezdte meg működését,
és 2008 márciusában állították le, a főjavítást
elvégzendő. A tervek szerint 16 hónapos lett
volna a karbantartási intervallum. Tömítetlenségi problémák azonban ahhoz vezettek, hogy
a munkálatokat ki kellett terjeszteni mind a
tevékenységi körök tekintetében, mind az idő
vonatkozásában: időben 38 hónappal hosszabbodtak meg a feladatok. A jó hír, hogy a munka elvégeztével most 2035-ig üzemelhet majd
a reaktor.
Kanada jelenleg 14 169 MW-nyi atomerőművi kapacitással rendelkezik, beleértve a Point
Lepreau-i blokkot is.

A TOSHIBA NÖVELI RÉSZESEDÉSÉT A
WESTINGHOUSE-BAN
A Toshiba részesedése a - többek között - reaktortervezéssel és eladással foglalkozó Westinghouse-ban 87%-ra nő majd 2013 januárjában.
Ez az után következhet be, hogy a cég végrehajtja a Shaw Group 20%-os részesedésének
megvásárlását. Ez a részesedés egyébiránt 1,6
milliárd dollárba kerül majd. További tulajdonosok között van a Kazatomprom 10%-kal és
az IHI (Japán) 3%-kal. A Toshiba a tervek szerint eladja majd részesedésének egy bizonyos
hányadát, de csak akkorát, hogy még többségi részesedéssel rendelkezzen a tranzakciók
után is.
(Forrás: World Nuclear News)
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Munkatársaink szabadidőben

Gyutai Attila

Veszprém megyei származású, még általános iskolás volt, amikor az édesapja munkát kapott Pakson,
akkor költöztek a városba. 1984-ben, a középiskolai
szakmai gyakorlat idején került az erőműbe, majd
ugyanitt, a forgácsolási területen állt munkába.
Több mint 10 éve vezeti a gépész szervíz osztály fejlesztő műhelyét. Nyolcfős csapata
helyszíni forgácsolási megmunkálásokkal foglalkozik. Az alapvető, műhelyben elvégezhető
feladatok mellett, a leállások
alkalmával az üzemi terület különböző helyszínein is dolgoznak.
Attila a munkáján kívül időt
és energiát nem kímélve áldoz már sok-sok éve imádott
hobbijának, a motorozásnak.
A történet még gyermekkorában kezdődött, ahogy mondja,
édesapja mellett ő is műszaki beállítottságú, és a motorok nagyon megfogták. Sok motorja volt, az évek során
legalább 50 darab, de egyszerre általában csak egy. Versenyzett is velük a magyar bajnokságban a super bike
kategóriában.
A körülmények azonban úgy alakultak, hogy egy
időre felhagyott a motorozással. Miután elkezdett dolgozni, már a saját jövedelméből tudta finanszírozni a
sportot, ezúttal viszont a motorozás helyett az autóversenyzést próbálta ki. Ebben a sportágban kb. három
évig versenyzett, az utolsó évben magyar bajnok lett.
Azt mondja, ehhez fanatizmus kell. Minden percben
azon jártak a gondolatai, hogyan készül fel a versenyekre, hogyan fog teljesíteni. Viszont, ha fejben nem
áll össze, nincs meg a kellő akarat, elszántság, nem is
fog sikerülni – tette hozzá. Az autóversenyzés gyakor-

lásához a paksi terep az Ürgemezőn megfelelőnek bizonyult, előny, hogy nem volt szükség kiépített pályára.
Élményekkel teli évek voltak, azonban Attila számára mégis a motorozás maradt az első helyen. Ez a
kötelék immár kétszeres erővel hat, hiszen a fia a nyomdokába lépett, akinek Attila már három éves korában
összerakott egy motort. S miután fia is megszerezte a kismotor jogosítványt, ő is elkezdett
versenyezni 125 cm3-es kategóriában a Paksi Autó- és Motorsport Egyesület színeiben. A
most 21 éves Adrián kezdetben
az országos bajnokságon indult, s minden évben nagyon
jó eredményt ért el. Időközben
a korábbinál komolyabb, a GP
kategóriába váltott. Az Alpok–
Adria Bajnokságba is nevezett,
s a szeptemberben véget ért
versenyen összetettben bajnoki címet szerzett. Ezzel
párhuzamosan sikerült elnyernie az osztrák bajnokság
első helyét is. Az előbbi eredménnyel kvalifikálta magát az október elején Spanyolországban megrendezett
Európa Bajnokságra, itt 33. rajtpozícióból indulva a 20.
helyen tudott célba érni – meséli a büszke édesapa.
Attila jól ért a motorok szereléséhez, ez a saját versenyzős múltjában nagyban segítette, most pedig a fiát
szintén tudja támogatni ezzel. Hozzátette, hogy rengeteg idő, energia, gyakorlás, elszántság és anyagi hozzájárulás szükséges mind az autó-, mind a motorsporthoz. Ő mindent megpróbál megadni a fiának, hogy
minél könnyebben vegye az akadályokat és minél jobb
eredményeket érjen el a nemzetközi versenyeken.
A jövő az ifjúságé, akikre, mint Adriánra is az édesapja, büszkék lehetünk!
Gyöngyösiné Nyul Petra

Iparági tekeverseny
Tata, a „biodiverzitás magyar fővárosa”, a biológiai sokféleség
védelméért legtöbbet tevő európai város adott otthont a
XXIII. Villamosenergia-ipari Teketalálkozónak, melyet a Budapesti Erőmű Zrt. és a Budapesti Erőmű SE rendezett meg
október 12-14. között.
A verseny helyszíne az 1951-ben komplex intézményként
megnyitott tatai edzőtábor volt, ami a város zöldövezetében,
egy 220 éves őspark területén fekszik a Cseke-tó partján.
A találkozóra 22 társaság küldte el rekordszámba menő
60 női és 145 férfi versenyzőjét, akiket amatőr és igazolt kategóriában indítottak.
Pénteken került sor a sportági, illetve a csapatvezetői
értekezletre, a sorsolásra, a technikai részletek megtárgyalására, valamint az iparági Teke Sportági Bizottság tagjainak
megválasztására.
Az első versenynapon, pénteken és szombaton bonyolították le a csapatversenyeket, valamint a csapatban nem
induló egyéni versenyzők gurításait. Vasárnap került sor az
egyéni versenyek döntőire. A jó hangulatnak és versenytársaink hangos buzdításának is köszönhetően kiváló eredményeket értünk el. Csapatunk a résztvevő társaságok között a
versenyszámonkénti pontozás alapján a legtöbb pontot érte
el, megnyerve ezzel a „Mi vagyunk a legjobbak” 1000 fő feletti társaságok versenyét is.

Bemutatkozik az Atomic Boys szurkolói csoport
Aki az elmúlt 20 évben kilátogatott Pakson egy kosármeccsre, annak minden bizonnyal ismerősen cseng az
Atomic Boys név. Ők azok, akik hosszú-hosszú évek óta
bíztatják a csapatot a hazai és idegenbeli mérkőzéseken
egyaránt, időt, pénzt és energiát nem kímélve. Ők azok,
akik igyekeznek meccshangulatot varázsolni a Gesztenyés úti csarnokba, szurkolva és énekelve egész mérkőzésen át. Ők azok, akik az általuk festett drapériákkal
üzenik meg a csapatnak támogatásukat, vagy éppen a
nemtetszésüket, bár ez utóbbi szerencsére ritkábban fordul elő.
De hogy kik is ők tulajdonképpen? Maga a csoport
1993-ban alakult, pár helyi fiatalnak köszönhetően. Természetesen eleinte még kisebb létszámmal „üzemelt” a
társaság, ám az évek során szépen felfejlődött a dolog,
ami nem csak a taglétszámban, de a lelátói látványelemekben is megmutatkozott. Egyre több zászló és transzparens jelent meg a mérkőzéseken, a szurkolók pedig
mind többen kísérték el szervezett buszos túrák keretében a kosárlabdacsapatot az idegenbeli mérkőzésekre.
A csoport legszebb időszaka talán a Fodor-éra alatt volt,
amikor a klub begyűjtötte első bajnoki címét. Ekkoriban
szinte egy gombostűt sem lehetet leejteni a csarnokban,
annyi néző volt kíváncsi a remek hangulatban zajló mérkőzésekre. Az évek folyamán átalakult az Atomic Boys,
sokan családot alapítottak, megváltoztak a prioritások.
A munka és a család mellett már nem jutott ugyanannyi
energia és idő a szurkolásra, mint korábban. Szerencsére
utánpótlás eddig mindig akadt, hiszen a szurkolók szeretettel várnak mindenkit, aki velük együtt szeretné buzdítani a paksi gárdát.
Három évvel ezelőtt aztán a csoport tagjai úgy döntöttek, hogy a szurkolás mellett egy kicsit más irányba is el

Hátsó sor: Szalai János, Hercegfalvi József, Tóth András,
Gerzsei Zoltán, Berkes Ferenc
Középen: Bérces Zsuzsanna, Herman Zoltánné, Berkes Zsuzsanna,
Sztanóné Körösztös Lívia, Gyarmathy Katalin, Tamás Erzsébet
Guggolnak: Suplicz Sándor, Fenes László, Németh Sándor,
Égner Attila

szeretnének menni, így megalapították az Atomic Boys
Szurkolói Egyesületet. Az egyesületnek azóta több mint
hatvan tagja van, akik nem tétlenkedtek a megalakulás
óta eltelt időszakban. Többek között szemétszedési akciókat szerveztek, valamint nekiláttak, hogy felújítsák a
város köztéri kosárlabdapályáit. Emellett egy csoportjuk
önkéntesként részt vett a vörösiszap-katasztrófa utáni
kármentésben, Devecserben. Hagyományteremtő jelleggel indították útjára tavaly nyáron a „2011 perces kosárlabda” néven futó rendezvényüket, melynek keretein
belül nagyjából száz, kosárlabdát szerető hölgy és férfi
pattogtatja a labdát több mint 33 órán keresztül, megállás nélkül. Természetesen a kihívás jegyében az esemény
hossza évről-évre növekszik, pontosan egy perccel. A
nonstop kosárlabda mellett a horgászat szerelmeseinek
is igyekszik kedvezni az Egyesület, idén már harmadszorra zárta a szezont jó hangulatú horgászverseny, amin
a szurkolók és a játékosok és a játékosok egyaránt részt
vettek.
A rendezvények mellett egyéb közéleti tevékenységet
is végez az Atomic Boys. Több alkalommal szerveztek
például véradást, ahol nagyobb csoporttal jelentek meg,
kosárlabda játékosokat is bevonva. Közösen indítottak
egy programot, melynek keretében a kosarasok ellátogattak a város több általános iskolájába, ahol részt vettek
egy-egy osztály testnevelés óráján.
Látható tehát, hogy egy összetartó, jó társaságról van
szó, akik a szurkolás mellett igyekeznek a városért is ten-

Társaságunkat csak amatőrök, 6 lány és 9 fiú képviselte,
akik mindannyian pontot értek el a különböző versenyszámokban:
Női amatőr egyéni: 1. Sztanóné Körösztös Lívia, 3. Berkes
Zsuzsanna, 8. Gyarmathy Katalin.
Férfi amatőr egyéni: 6. Tóth András.
Női amatőr csapat: 1. MVM Paksi Atomerőmű I. (Gyarmathy
Katalin, Herman Zoltánné, Sztanóné Körösztös Lívia), 6. MVM
Paksi Atomerőmű II. (Berkes Zsuzsanna, Bérces Zsuzsanna,
Tamás Erzsébet).
Férfi amatőr csapat: 4. MVM Paksi Atomerőmű IV. (Fenes László, Németh Sándor, Suplicz Sándor), 6. MVM Paksi
Atomerőmű V. (Berkes Ferenc, Gerzsei Zoltán, Tóth András),
8. MVM Paksi Atomerőmű III. (Égner Attila, Hercegfalvi József,
Szalai János).
Összetett csapat: 1. MVM Paksi Atomerőmű I. és III., 3. MVM
Paksi Atomerőmű II. és IV.
Vegyes páros: 1. Sztanóné Körösztös Lívia és Égner Attila, 5.
Berkes Zsuzsanna és Hercegfalvi József, 7. Gyarmathy Katalin
és Suplicz Sándor

Gyarmathy Katalin

ni valamit. Szeretettel várnak mindenkit, aki szeretne a
csoport és a társaság részévé válni, hiszen utánpótlásra
mindig szükség van!

Winter Gábor
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Hogyan töltik napjaikat nyugdíjasaink?

Petrik Gyulánéval Terikével és férjével,
Petrik Gyulával paksi otthonukban beszélgettem az erőműves éveikről, mindennapjaikról.
–– Mikor kerültetek az erőműhöz, hol
dolgoztatok?
Terike: – A Paksi Atomerőmű Vállalathoz 1979-ben léptünk be. A vegyészeti
osztályon, vegyész analitikusként, majd
a dozimetriai laborban vegyész technikusként dolgoztam. Később az egésztest
számláló laboratóriumban tevékenykedtem laboránsként 1995-ig, a nyugdíjba vonulásomig.
Gyula: – Technikumi tanulmányaim
kezdete óta, 1961-től az összes termelési gyakorlatot az egyetem befejezéséig
erőműben végeztem. A mátravidéki erőműben kezdtem dolgozni, majd tröszti
ösztöndíjasként tanultam a miskolci műegyetemen. Mondhatom, hogy a születésemtől nyugdíjazásomig szinte csak az
iparágban tevékenykedtem. Az atomerő-

Törzsgárdatagsági
elismerések
2012. október
10 éves
Jakabné Pataki Marianna

vig vezérigazgatói titkárság
Akkerman Zoltán
üvig üvfo ro
Szabó Gáspár
üvig üvfo ro
Jilling Pál
üvig üvfo ro
Szabó Zoltán
üvig üvfo ro
Riga Tamás
üvig üvfo ro
Balogh Tibor
üvig üvfo to
Botás Attila
üvig üvfo iüo
Kurucz András
üvig vefo vto
Pupp József
üvig vefo vto
Takács Imre
mig mfo gmo
Jantner István
mig nufo öko
Schäffer Károly
kaig kafo rko
Bertalan István
kaig üffo mü
Horváth János
kaig üffo mü
Herman Attila Imre
big beh
30 éves
Haag Istvánné
üvig üvfo kto
Horváth Károly
üvig üvfo kto
Bérces Zsuzsanna
big minfo avo
Viszlay Józsefné

gig szgfo nyomdaüzem

műnél a karbantartási igazgatóságon előkészítési osztályvezetőként kezdtem, majd
a gépkarbantartási osztály és a szerkesztés
vezetője lettem. Közben 11 évig tanítottam gépelemeket a paksi főiskolán. Gyártó
osztályvezetőként fejeztem be munkámat
az erőműnél. Ehhez hozzátartozik, hogy
eszem ágában sem volt az erőművet otthagyni, de egy orvosi vizsgálaton egy komoly betegséget diagnosztizáltak. Nekem
azonnal életmódot és munkahelyet kellett
váltanom. 40 évig voltam vezető az iparágban, ami megviseli az embert, ha valaki
felelősséggel csinálja a munkáját. Én sosem tudtam félvállról venni a munkámat.
2000-ben mentem át az RHK Kht.-hoz,
ahol 10 évet dolgoztam aktív állományban, majd nyugdíjasként is 3 évet. Tavaly
decemberben vonultam véglegesen vissza.
–– Meséljetek a családotokról?
–– Péter fiunk világhírű kutató lett.
Ma már ott tart, hogy 42 éves fejjel Varsóban nemzetközi kutatóknak ő szervez
konferenciát. Végzettségét tekintve villamosmérnök, mikroelektronikát tanult, a
doktoriját anyagszerkezettanból írta. Jelenleg nanotechnológiával, fényhullámon
alapuló hosszmérésekkel és anyagszerkezetekkel foglalkozik. Cikkeit angolul,

németül írja. 38 évesen az év ifjú kutatója
volt (nem Magyarországon), Stockholmban vette át a díjat, most 42 évesen írja a
nagydoktoriját. Két kislánya van, Dórika
14, Julica 7 éves, nagyon értelmes, okos
lányok.
Márk fiunk gépészként végzett a műegyetemen, géptervezés szakon. Diplomamunkája kapcsolódott az erőműhöz.
Csőben kúszó, sok különböző művelethez
tartozó fejjel szerelhető robotot konstruált, melyre külön dicséretet kapott. Jelenleg Hepenix Kft. ügyvezető igazgatója. Ez
több mint 30 fős mérnöki gárdával rendelkező, rendkívül komoly cég. Tevékenysége
20 %-a az atomenergiához kapcsolódik, a
feladatok többi része autóipari tevékenység. Egy lánya van, Panna, 8 éves, aki egy
tüneményes tűzrőlpattant kislány.
–– Mivel töltitek nyugdíjas napjaitokat?
–– Aktív életet élünk – mondja Terike.
Nem érezzük, hogy nyugdíjasok vagyunk.
A mai napig építkezünk, kertészkedünk,
unokákat kényeztetünk. Nagyon szeretek olvasni, imádok kötni, horgolni. Több
száz üveg saját készítésű befőtt, lekvár sorakozik a spájzban, és várja a téli napokat
a család örömére. Legkedvesebb elfoglalt-

Huszonöt éves a nyugdíjasklub
ten, Veszprémben,
Budapesten, Pécsett
voltunk. Közvetlen
kapcsolatom van a
szervezőkkel, így elsőként értesítenek,
ha van kedvezményes előadás. Nagyon
kedveltek tagjaink
körében a meleg vizes fürdők látogatása, melyekkel szintén közvetlen kapcsolatban
állunk. Például Tamásiban megnyílt a fedett fürdő és a belépőt mindenkinek meg kell fizetni, de a fürdő megvendégel bennünket mindig egy ebéddel, amit nem kell kifizetnünk. Kirándulni rendszeresen
járunk, többnyire országon belül, de néha sikerül a határon túlra is
elmennünk. Kirándulásainkhoz a Paksi Atomerőműtől kapjuk a buszt.
Negyedévente összevont névnapot szervezünk, melyre énekkel és
verssel készülünk. Anyák napján köszöntjük az anyákat, nagymamákat, apák napján (Ivó napon) a férfiakat, karácsonykor díszítünk fenyőfát, apró ajándékokkal köszöntjük egymást. Szilveszterkor szép számmal összejövünk, és hajnalig tart a mulatság. Állandó zenészünk van,
aki biztosítja a jókedvhez a kiváló zenét. A jókedvhez még a finom étel
is hozzátartozik, és állandó szakácsként én főzőm a nagy bográcsban
50-60 főre az ételt. Sokszor a lányok is tevékenykednek a konyhában,
van, amikor lángost, palacsintát vagy halat sütnek.
A fiúk körében kedvelt elfoglaltság a kártyázás – römi, ulti, póker –,
a biliárdozás és a pingpongozás. A lányok kézimunkáznak, gyöngyöt
fűznek, ünnepekre díszeket készítenek. Az
erőműtől kaptunk számítógépet és internetes elérhetőséget, mely biztosítja nekünk is, hogy kitekinthessünk a világra. Az
a jó, hogy mindenki megtalálja a kedvére
Különböző témákban vásári szakvezetévaló elfoglaltságot. Beteg társainkat megses túrák indultak, előre ütemezett időben:
látogatjuk, igény esetén segítjük őket.
Ki milyen módszerekkel biztosítja maga száA nyugdíjas klub nevében szeretném
mára a vásárlói hűséget, milyen körülményemegköszönni támogatóinknak, elsősorket kell biztosítani a „jókedvű pénzköltéshez”,
ban a Paksi Atomerőműnek, hogy rendszemilyen kampányokon keresztül, milyen hatéres anyagi támogatást, a klubhelyiségeket,
konysággal jut el a vásárlói információ?
azok felszerelését biztosítja nyugdíjasai
A regisztráltak ingyenes kurzusokon elszámára, valamint a PADOSZ és az Üzemi
sajátíthatták a 91 workshop valamelyikén a
Tanács segítségét.
szakma csínját-bínját.gyulai

Vadai Zsuzsa

A Gesztenyés úti nyugdíjasklubban beszélgettem Szanyi Nagy Jánossal, a klub vezetőjével és Bedéné Marikával, az egyik aktív nyugdíjassal.
–– A klub létrehozását egy balatonfüredi kiránduláson döntöttük
el – meséli Marika. A szokásos esti táncmulatságon Imre Zsuzsa véletlenül megcsúszott, és mikor a többiek a segítségére siettek akkor
mondta: majd ha a klubban ezt elmesélem; és ekkor pattant ki a szikra
a fejünkből, hogy alakítsunk mi is egy nyugdíjasklubot az atomerőmű
nyugdíjasainak. Hazafelé már a buszon megbeszéltük, hogy ez ügyben milyen utat kell bejárnunk. Megalakulásunk 1987 szeptemberében, a Művelődési házban volt, ahol közel harmincan gyűltünk össze.
Vezetőnknek Barna Gyulánét választottuk, én meg a titkári teendőket
végeztem. Első kirándulásunkat 2-3 naposra, a Mátrába, Szilvásváradra szerveztük. Mindenki nagyon jól érezte magát. A buszt ingyen
kaptuk az atomerőműtől. Székhelyünk 3 évig a Művelődési házban
volt, majd az erőműtől az egyik barakkban kaptunk egy helyiséget.
Lebontása után végleges helyünket a jelenlegi barakk épületben kaptuk meg, ahol több helység áll rendelkezésre nyugdíjasaink számára. Konyhánkban a szükséges edények, eszközök biztosítják rendezvényeinken a kényelmes étkezést, társalgónkban is mindenkinek jut
ülőhely, a táncolni vágyóknak is rendelkezésre áll a táncparkett. Kialakítottunk egy lány és egy fiú szobát. Aki pihenésre vágyik, az is megtalálja kényelmét. Hetente kedden és pénteken fogadja tagjait a klub.
–– Egyesületté 2006-ban alakultunk – veszi át a szót János –, azóta vagyok a klub vezetője. Nagyon sok plusz feladat hárult ránk,
amit meg kellett oldanunk. Évi közgyűlésünkön meghatározzuk a
programjainkat. Rendszeresen látogatunk színházakat, Kecskemé-

Research & Result

A müncheni MOC kiállítóközpontban rendezték meg 17 ország mintegy 140 kiállítójával
október 24-25. között a nemzetközi piackuta-

ságom a grafológia tudománya, és büszkén mondom, hogy 57 évesen elvégeztem
egy 3 éves főiskolát. Diósdi házunk körül
igen sok a teendőnk. Amikor Paksról haza
megyünk az az érzésünk, hogy a városból
megérkeztünk vidékre. Csodálatos zöld
övezetben bújik meg a házunk.
–– Sokat utazunk – folytatja Gyula
– családunkkal, barátainkkal. Erdélybe évente kirándulunk. Ebben az évben
jártunk Spanyolországban, Németországban, Horvátországban. Egyetemista
osztálytársammal 1964 óta barátok vagyunk. Feleségeink is barátnők voltak,
és ez a barátság még most is tart. Velük
minden évben kétszer találkozunk és kirándulunk. Rétimajorba pecázni járunk,
a természetjárókkal bejártuk az egész
országot. Balatonfüredre is minden évben családostul elmegyünk. A szőlőmre
nagyon büszke vagyok. A cabernet franc
szőlőt saját kezűleg ültettem, most már
szüretelem, és kiváló bort készítek belőle.
Borász barátaimmal szívesen megyek borász konferenciákra, borutakra.
Terike: – Számunkra az az igazi kikapcsolódás, pihenés, ha családunkkal vagy
barátainkkal együtt tölthetjük el az időt.

Vadai Zsuzsa

tási kiállítást. Itt most elárulták a nagy márkák
piackutatási stratégiáit, az információszerzés
és terjesztés eszközeit, formáit, a sikeres
módszereket.
Eddig csak sejtettük, hogyan pakolják a
polcokat a nagyáruházak. Most láthattam is
azt a szemüveget, mellyel egy vásárló szemmozgását vizsgálják, hogy az árukat alkalmas
helyre tegyék. Keresik az elégedett vásárlókat
is az arckifejezések elemzésével.
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Kiszli Vanda világbajnoki bronzérmes
Egy éve arról adtunk hírt, hogy Kiszli
Vanda, az Atomerőmű Sportegyesület
ifi kajakozója aranyat nyert az utánpótláskorúak világbajnokságán. Idén
viszont, immár a felnőttek között, profi mezőnyben versenyzett és ért oda a
dobogóra a legrangosabb hosszú távú
viadalon, a szeptember 21. és 23. között Rómában megrendezett Maraton
Világbajnokságon.
Az „újonc profi” szerkesztőségünknek elmondta: Fő számának, a kajakpárosok
26 km-es versenyének napján már korán
reggel kimentek a pályára, mert 9:30-kor
lőtték el a rajtot. U23-asként az esélytelen
nyugalmával állt be startvonalra a sokkal
rutinosabb versenyzőket is felsorakoztató
felnőtt mezőnybe. Csupán egy kis versenydrukk volt benne, éppen annyi, amennyi
kellett. A rajtból jól sikerült eljönniük. A
másik magyar egység – amely abszolút
esélyesként végül nyert is – már az első
körben meglépett. Az üldöző bolyból
azonban sikerült utolérni őket a második
futásnál. Innentől végig együtt mentek velük, először egy hatos bolyban, majd az
A világ minden tájáról érkeztek
kiállítók (kb. 1200, 63 országból),
érdeklődők és vásárlók a nagy
értékű, néha ritka drágakövek,
féldrágakövek 49. müncheni bemutatójára és
vásárára, 2012. október 26-28. között. Nemcsak
ékszerek, hanem csiszolatlan, természetes formájukban megtalált hegyi kristályok, felhasított vulkáni bombák és a legkülönfélébb alakú
színpompás kiválások kápráztatták a laikusokat
és szakértőket egyaránt.
A Természettudományi Múzeum is kitelepült, hogy bemutassa legérdekesebb kincseit
– a csarnokok közötti zöld területen dinópark
létesült. Előadásokat hallgathattunk és ismeretterjesztő filmeket nézhettünk egy fórum
keretében. Ott megtudhattuk, hogyan találták
meg egy kőomlásban az első európai dinoszauruszt, majd sokévi fáradságos munkával

iramküzdelemben három egységet leszakítottak, így már csak egy
olasz és a két magyar
hajó maradt versenyben a dobogóért. A futószakaszokat ügyesen
megoldották, mindig
elsőként szálltak ki, ami
komoly teljesítmény az
ilyenkor szokásos, a
kiszálló helyekért vívott „vízi csatákban”.
Csupán a célegyenesben, az utolsó kilométeren maradtak le a
riválisoktól, így a harmadik helyen értek
célba. Az eredményüket értékelve Vanda
így fogalmazott: – Nagyon boldog voltam,
hogy ilyen jól sikerült az első felnőtt világbajnokságom. Legmerészebb álmaimban
sem gondoltam volna, hogy a felnőttek között egyből dobogóra állhatok. Ez a bronz
nekem felér egy arannyal. A verseny előtt
úgy gondoltuk a párommal, Hagymási
Rékával, hogy milyen jó lenne, ha az első
hatba tudnánk kerülni, de én ezt inkább az

Az ásványok világa
hogyan fejtették ki a kövek közül a csontokat,
s rekonstruálták végül az állatot.
Különböző üledékes kőzetekben sok, régen
kihalt tengeri állat csontváza megtalálható.
Erre specializálódott kutatók most áruba bocsájtották ezeket a preparátumokat. Akár félméteres megkövesedett csigaházat is vásárolhattak a látogatók.
Az ásványokat újabban a természetgyógyászok is használják. Egy katalógus szerint
mindenki választhat „szerencsekövet”. Pl. a bika
csillagjegyben születettek köve a malachit, akvamarin, rózsakvarc, achát, lazurit stb. – megóv
a bajtól és bölcs döntéseket támogat. Ki nem
hallott már a lávaköves masszázsról, de immun-

Sokkal ambiciózusabbnak kell lennünk!
Enrique Gutierrez Garcia
idén februárban érkezett
a paksi kosárlabdacsapathoz. Az októberben
rajtoló bajnokságból már
négy forduló telt el, ahol
három győzelem és egy vereség áll a spanyol edző neve mellett. A piros-kékek edzője így vélekedik az előtte álló feladatokról:
A 2012-13-as szezon, mint minden évad,
szoros lesz. A keretünk csak egy kicsit változott, két új játékosunk van: Eilingsfeld János
Körmendről, Steven Idlet Amerikából, a Tulsa
egyetemről érkezett. Az ASE fiatal csapat, nagyon szép jövő áll előtte, de már most is teljesítenie kell.

első tízre mondtam volna. A verseny után
kiderült, mindketten úgy éreztük, hogy a
Himnusz nekünk is szólt az eredményhirdetésen, nemcsak az elsőként beért másik
magyar egységnek.
Vanda edzője: Meczker András.

Prancz Zoltán
erősítő, termékenyítő, regeneráló, karcsúsító is van más-más
kövek igénybevételével. Kiállították a híres neuschwannsteini
meteoritokat is. A gyerekfej nagyságú, rozsdás
vasra emlékeztető kődarab tudományos szenzáció. Van, aki saját maga akarja megtalálni álmai hegyi kristályát, ásványkiválását. Részükre
turistautakat szerveznek a világ minden tájára.
A legnépszerűbbek: Bolívia, Pakisztán, de sokan esküsznek az Alpok gleccserei szélére is.
Érdekes színfolt volt, hogy szerszámokat is
árultak kincskereséshez (kalapácsokat, feszítővasakat), aranymosáshoz surrantót, szűrőt, szitát. A gyerekek apró csigaházakat szitálhattak
ki a homokozóban.

gyulai

Ajánljuk hazánk tájait

Nógrádi vár
A Börzsöny belsejében járva megannyi szépség tárul a derék vándor sokat látott szemei elé. A 2-es
főútról előbb Berkenye, majd Nógrád felé vesszük
az útirányt, mivel látogatásunk célja nem más, mint a fennsík fölé 60 méterre kimagasodó, alapjaiban közel 800 éve
magasodó Nógrádi vár.
A vár csodás környezetben magasodik a környező síkság és a
közeli település fölé. Előbb fél évszázados házak tetején lassan
olvad tovább a tekintet, itt-ott eltelítve azt idős gesztenyefák hatalmas lombjaival. Hosszú, kavicsos út veszi kezdetét, melynek
szélén száraz ágon komótos cincér üldögél. Mielőtt belépnénk a
porladó kőkapun, bal kéz felől újkészítésű emlékmű tanúskodik
Magyarország egykori nagyságáról. Eszünkbe jutnak nagyjaink.
Szent István, aki a vármegyerendszer központjául Nógrádot választotta, megalapozva így a település későbbi fennmaradását,
vagy azok a talán egyszerű vitézekből hősökké vált védők, kik
a 15. században a husziták ellen a vár erősítésére adták fogyhatatlannak tűnő erejüket. Hiába. Egy századdal később a vár
a törökök kezére jutott, habár néhány évre rá a császári seregek
visszafoglalták. A ma is látható olaszbástyák maradványai és a
várkapu a 17. század elején épültek újjá.

1709-ben Vak Bottyán igyekezete is kevés volt az idős vár
helyreállítására, és ami legrosszabb történhet egy vár életében:
ha védhetetlennek találják, lerombolják azt. Így történt ez akkortájt is. A vár pedig menthetetlenül pusztulásnak indult, míg
nem találkozott a múlt emlékeire oly érzékeny helybéliekkel.
Mert nincs olyan vár, mely idővel becstelenné válna. A vár lehet
büszke, dicső múltú, vagy könnyáztatta reményekkel teli hely,
amely apró homokszemcséjével is, de utolsó erejével állja az
ádáz hódítók gyilkos pengéjét, fülsiketítő ágyúját. Így teszi ezt
a Nógrádi vár is, még ha napjainkra már csak romjaiban emlékeztet egykori jelentőségére.
Az előző számunkban megjelent cikk végén a kutatómunkára vonatkozó kérdés (Milyen nevet visel a szombathelyi színház?) megoldása: Weöres Sándor Színház.
Mostani feladványunk: Mi Nógrád megye székhelye? A
válasz a következő számban tekinthető meg.


Lehmann Katalin

Az a célom, hogy 10 játékost használjak a mérkőzéseken, ez az intenzitás és az
agresszivitás tekintetében nyújthat nekünk
előnyöket. A játékunk másik kulcseleme pedig a védekezésbeli gyorsaság.
Sokkal ambiciózusabbnak kell lennünk,
és javítanunk kell az edzésen nyújtott teljesítményen. Lehetetlen edzés nélkül jól játszani,
nem lehet ambíció nélkül a kupák közelébe
kerülni.
A klub elvárása, hogy a legjobb magyar
csapatok között legyünk a bajnokságban és
a kupában. Kevésbé kézzelfogható célunk pedig, hogy a szezon végén a szurkolóink elégedettek legyenek a munkánkkal.

Gáti Norbert

Iparági
Vitorlástalálkozó

Az Elmű-Émász Társaságcsoport a Budapesti Elektromos Sportegyesülettel
karöltve rendezte meg a 41. Villamosenergia-ipari Vitorlás Találkozót szeptember 20-23. között, Alsóőrsön. Már hagyományosan meghívásos formában, kis- és
nagyhajós kategóriákban zajlottak a versenyek szép őszi időben, változó széljárás
mellett.
Eredmények:
Kalóz (27 hajó, 4 futam alapján):
1. Mayer Tivadar kormányos és Mayer
Petra
2. Nagy Róbert és Mészáros Miklós
3 Boromisza László és Tibay László
8. Stadler Csaba és Varjú Gábor
12. Dr. Kemenes László és Kákai Emese
Pénteken 3, szombaton 1 futamot
bonyolítottak. Szép napos, de hűvös
időben. Erős szél volt reggel, de futam közben szinte leállt. Szombaton
borulás történt, az árboc belefúródott az iszapba – ez adott elfoglaltságot a segédszemélyzetnek.
Nagyhajó (25 hajó, 1 futam alapján):
1. Prodán János kormányos és Zsoldos
Ferenc, Kintzly Péter, Ferenchalmy
Zoltán, Prodán Viktória, Sebők Szilveszter (ASE)
2. Sárközi Béla, Szabó Béla, Sárközi Lúcia, Csizmadia József (MVM Paksi
Atomerőmű Zrt.)
3. László Zoltán, Gál István, Csillag Tibor, Cserny Ferenc, Cserny Judit
(MVM Paksi Atomerőmű Zrt.)
13. Kollár Károly, Sut Krisztián, Horváth
Tivadar, dr. Weisz Éva, dr. Kertész
Imre, Szalai Ákos (MVM Informatika
Zrt.)
gyulai
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Babahírek
Nevem Bihari Kata Boróka, Szekszárdon születtem 2012. szeptember 21-én. Második gyermek vagyok a családban, testvérem Zsombor
Péter, aki öt éves múlt. Rengeteget eszem,
szépen gömbölyödöm. Felismerem a családtagokat, Zsombit nagyon szeretem, nevetek rá,
figyelem minden mozdulatát. Most még sokat
alszom, de egyre több időt töltök környezetem
vizsgálatával. Nagyon igénylem a szüleim közelségét, megnyugszom, ha ölbe vesznek. Apa
Bihari Péter, irányítástechnikai ügyeletes műszerészként dolgozik, anya Bihariné Rezi Annamária, iskolai védőnő a szekszárdi Szent László
Szakközépiskolában.
Gazdag Csinszka vagyok. A család első gyermekeként születettem Szekszárdon, 2012. október 2-án, 13 óra 35 perckor. Ekkor súlyom
2640 gramm, a magasságom 50 centiméter
volt. Szüleim nagyon vártak, és nagyon örülnek
az érkezésemnek, még akkor is, ha nem hagyom őket aludni (mert ez az elmúlt hetekben
néhányszor már előfordult). Nagyon szeretek
enni, fürdeni, viszont nem szeretek öltözködni.
Apukám Gazdag Viktor, a karbantartási főosztályon reaktor karbantartó műszakvezetőként
dolgozik, anyukám Gazdag-Fejes Margit, aki
művészettörténész-muzeológus a Paksi Városi
Múzeumban.
Nevem Kánnai Kata, Szekszárdon születtem,
2012. augusztus 31-én. Születési súlyom 3650
gramm volt, a magasságom 55 centiméter.
Harmadik gyermek vagyok a családban, testvéreim: Balázs, 8 éves és Anna, aki 3 éves. Mindketten nagyon sokat foglalkoznak velem.
Szerencsés a családom, mert sokat alszom, és az
étvágyam is jó, nem szeretem, amikor üres a pocakom. Jól érzem magam kint, a szabad levegőn, de
szeretek bent lenni a lakásban is. Apa neve Kánnai
András, az üzemviteli igazgatóságon karbantartás
irányítóként dolgozik, anya Faller Melinda, aki az
Ovit Zrt.-nél technológus mérnök.

Kőfejü Levente vagyok. Szüleim első gyermekeként a szekszárdi kórházban láttam meg a
napvilágot, 2012. szeptember 14-én. Nyugodt
kisfiú vagyok, sokat eszem és sokat is alszom.
Nagyon szeretem, amikor apa fürdet. Másik
kedvencem, hogy nagyon szeretek anyával és
apával aludni, ébredés után pedig türelmetlenül várom az etetést. Az apukám Kőfejü Zoltán,
aki az üzemviteli igazgatóság vegyészeti technológiai osztályán víztisztító kezelő munkakörben dolgozik, az anyukám Kőfejüné Biró Éva,
aki születésem előtt eladóként dolgozott.
Nevem Pupp Döme, Szekszárdon születtem
2012. szeptember 14-én reggel 6 óra 6 perckor.
Születésemkor a súlyom 3800 gramm volt, és
a magasságom 54 centiméter. Szüleimnek első
gyermeke vagyok, akit nagyon régen vártak.
Szeretek sokat enni, sétálni, kézben lenni. Szeretem a komolyzenét, és szívesen hallgatom,
amikor a szüleim énekelnek nekem. A nap nagy
részében ébren vagyok, keveset alszom. Édesapám, Pupp József, az üzemviteli igazgatóság
vegyészeti technológiai osztályán dekontamináló műszakvezető, édesanyám Kovács Edit,
aki szerszámkiadó vezető a gépész szerviz osztályon.
LILI

Szarkalábbal Spanyolországban
Október elején Spanyolországban vendégszerepelt az Iker Ibolya által két éve alapított és vezetett Szarkaláb Néptánc Együttes.
A csoport művészeti vezetője elmondta,
hogy régi személyes kapcsolatnak köszönhető a meghívás, korábban több együttessel megfordult már ezen a fesztiválon. A
nemzetközi seregszemlét Barcelona-Calellaban rendezték 27 együttes részvételével.
Az idén a 25. jubileumi nemzetközi zene-,
tánc- és októberfesztivál három hétig, szeptember 29-től október 20-ig tartott, ebből

az együttes az első héten vett részt a rendezvényen.
Az Szarkaláb az idén is kitett magáért,
és sikeresen szerepelt a nagysátorban, de
műsort adott az egyik délután a templom
előtti téren is. A menetfelvonuláson sokan
fényképezték a szép népviseletbe öltözött
lányokat és fiúkat.
A fellépések mellett kirándulásra is jutott idő Barcelonába és Monserratba.

Wollner Pál

Szosznovi-Bori emlékek

IX. Nemzetközi Atomenergetikai Futsal Torna
Beszámoló az atomerőművekben és a villamos-energia
iparban dolgozó munkavállalók részére szervezett nemzetközi futsal tornáról.
Ködös szeptember hajnalban
indult a futsal csapat immár
kilencedik alkalommal, hogy
képviselje Magyarországot,
Paksot, a Paksi Atomerőművet a rangos futsal tornán.
Többen nagy várakozással,
hiszen sokan közülünk még
nem vettek részt hasonló rendezvényen, és
Oroszországban, Szentpéterváron sem jártak. Sok idő nem kellett, hogy összerázódjon
a csapat, hiszen mindenki ismerte a másikat,
és az utazás alatt a múlt felidézése az anekdotázás igazán összekovácsolta a társaságot.
A vendéglátó Oroszország részéről a fogadásunk rendkívül baráti és tiszteletteljes volt.
Ugyanez elmondható a tornán résztvevő
többi nemzet csapatáról is. Nem is lehetett
máshogy, hiszen rengeteg ismerős arccal találkoztunk. Örömteli volt számunkra, hogy a
megnyitón említést nyert a 2011. évi paksi
rendezés kiemelkedő színvonala. A megnyitó nagyon szépre sikerült, és jó volt látni,
hogy a különböző nemzetek nukleáris ipari
dolgozói a múlt emlékeinek köszönhetően
hamar megtalálták a közös nóta ritmusát. Az
is kiderült, hogy nemzeti színű felszerelésünk
nagyon népszerű, mert már ekkor sok volt
rá a jelentkező. Aztán jöttek a mérkőzések.
Rögtön világossá vált: ellenfeleink az elmúlt
évekhez hasonlóan, a népükre jellemző erős
identitásuknak köszönhetően az eredményességre helyezték a hangsúlyt. Nálunk más
alapokon történt a kiválasztás, hiszen fontos
szempont volt, hogy a Paksi Atomerőmű dolgozói minél szélesebb körben vehessenek
részt a rendezvényeken. Így igazán összeszokott és ütőképes csapat néha szerencsés

kiválasztás esetén jön csak össze. Bár ötödikek lettünk, de a magyar csapat közösség kovácsoló erejét senki nem vitatta, és a rendezők a záró banketten az eredményhirdetésnél
ennek bizonyságát is adták. Balogh Tibor
személyében nálunk volt a torna legidősebb
játékosa, valamint William a tolmácsunk lett
a torna legnépszerűbb embere, akitől ha
megkérdezik, hány nyelven beszél, azonnal
visszakérdez „európain vagy afrikain”. A torna záró bankettje nagyon magas színvonalú
volt, ahol a védnökök hangsúlyozták, hogy
továbbra is szeretnék a nukleáris iparban dolgozó nemzeteket ily módon összehozni és a
résztvevők körét akár kibővíteni. A hazautazásunk előtt lehetőségünk nyílt még Szentpétervárat, az észak Velencéjét megtekinteni.
Mindez csodás élményt nyújtott a péterhoffi kirándulásunkkal együtt, ahol a cári kert
színpompás szökőkútjai között sétálhattunk.
A rezidenciáján Putyin kedvenc borát is kortyolhattuk, amely a tokaji aszú 7 puttonyos
eszencia volt.
Köszönet mindezért a Paksi Atomerőműnek (és a Padosznak), hogy lehetőséget
biztosított a számunkra, hogy a tornán részt
vegyünk, és kívánjuk a kollégáknak, akik a
jövőben képviselnek minket, hogy hasonló
élményekben legyen részük.

Buzás Attila, Balogh Tibor

