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Energetikai együttműködés

Kovács Pál államtitkár a NAÜ új alelnöke

Közmeghallgatás

a Paksi Atomerőmű üzemidő-hosszabbításáról

fotók: Beregnyei Miklós

Az Országos Atomenergia-hivatal (OAH)
a Paksi Atomerőmű 1. blokk tervezett
üzemidőn túli működtetésének üzemeltetési engedélye ügyében közmeghallgatást
tartott 2012. október 4-én Pakson, a Polgármesteri Hivatal nagytermében.

Paksi Atomerőmű, tekintettel arra, hogy
blokkjainak üzemeltetési engedélyei harminc évre érvényesek, 2008-ban benyújtotta az OAH-hoz az atomerőművi blokkok
üzemidő-hosszabbítási programját, mellyel
kapcsolatban az OAH megállapította, hogy
a program alkalmas a meghosszabbított üzemeltetés feltételeinek megteremtésére.
Az Atomerőmű 2011 decemberében beadta az 1. számú blokkjának üzemidő-hosszabbítására irányuló engedélykérelmét, mely alapján az
OAH elindította az államigazgatási
eljárást. Ezen eljárás része volt az
október 4-i paksi közmeghallgatás.
Miután a közmeghallgatás moderátora ismertette a rendezvényre
vonatkozó fontos információkat,
Pekárik Géza, a Paksi Atomerőmű
műszaki igazgatója összefoglaló jelleggel bemutatta az erőmű 1. számú
blokkja üzemidő-hosszabbításának
engedélykérelmét megalapozó tevékenységet
és a benyújtott dokumentációt. Ezt követően
Szepes Károly, az OAH főosztályvezető-helyettese adott tájékoztatást az engedélyezési
eljárásról és annak további menetéről. Az
előadások után a megjelentek kérdéseket tet-

tek fel a hatóság és az erőmű képviselőinek,
illetve kifejtették véleményüket, álláspontjukat az üzemidő-hosszabbításról.
A hozzászólók között Perger András, az
Energia Klub képviseletében elmondta fenntartásait az atomerőművel szemben, különös
tekintettel a hermetikus terek és a nyomástartó rendszerek ellenőrzésével kapcsolatban. Többszöri hozzászólása során dr. Tóth
Csaba Attila, szekszárdi önkormányzati
képviselő a biztonsági kérdéseket helyezte
előtérbe. Dr. Kiss Péter kérdései főként arra
irányultak, hogy milyen energiaellátási helyzet állna elő az országban, ha elmaradna az
üzemidő-hosszabbítás és az erőműbővítés.
A kérdésekre az OAH és a Paksi Atomerőmű szakemberei adtak választ, melyek között
elhangzott, hogy az atomerőműben komplex
biztonsági vizsgálatot hajtottak végre. Az
üzemidő-hosszabbítás költsége nem terheli
a lakosságot, az üzemidő-hosszabbítás elmaradása érintené az ellátásbiztonságot. A
kiégett üzemanyag átmeneti tárolója biztonságosan működik. Az új blokkok építésével
a Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. foglalkozik.

A válaszok elhangzása után elégedettség
mutatkozott a kérdezők részéről, és úgy tűnt,
a résztvevők egyetértenek abban, hogy szükséges és elkerülhetetlen az üzemidő-hos�szabbítás és a bővítés.
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Szeptember 24-én Bécsben tartotta a Közgyűlést követő első, új
összetételű ülését a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ)
Kormányzó Tanácsa (KT). Magyarország kétéves tagságát 2011.
szeptember 26-án kezdte, a kelet-európai regionális csoportból
hazánk most K
 ovács Pál klíma- és energiaügyi államtitkárt jelölte a két alelnöki tisztség egyikére, egy éves időtartamra.
Magyarország a Kormányzó Tanácsban korábban egy alkalommal töltött be hasonló tisztséget, 2004-ben dr. Rónaky József, az Országos Atomenergia-hivatal főigazgatója látta el a
Közgyűlés levezető elnöki feladatát.
A megtisztelő, új alelnöki feladat megerősíti Magyarország
kiemelkedő nukleáris szakértelmének és sikeres közreműködésének nemzetközi elismertségét a NAÜ sokrétű tevékenységében. Felszólalásában Kovács Pál hangsúlyozta, hogy hazánk
kiemelt feladatnak tekinti a nukleáris képzés és oktatás szerepének erősítését a NAÜ műszaki
együttműködési programjában.
Laszlóczki Ivetta

2012. szeptember 19–23. között hazánkba látogatott Dr. Hashim Yamani, a szaúdi Abdullah Király Nukleáris és Megújuló Energiák Központjának az elnöke
és vezető beosztású szakemberei. A szaúdi delegáció magyarországi látogatásának az volt a célja, hogy megismerkedjenek a magyar nukleáris iparban,
illetve nukleáris kutatás-fejlesztésben résztvevő szervezetek munkájával, és a
kölcsönös együttműködés lehetőségeivel. Kovács Pál, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium klíma- és energiaügyi államtitkára közölte, hogy a közeljövőben körvonalazódnak azok a területek, ahol Szaúd-Arábia és Magyarország együtt tud
működni nukleáris ipari kérdésekben.
A négynapos program részeként tárgyaltak Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszterrel, Kovács Pál államtitkárral; megtekintették a BME Nukleáris Technikai
Intézet oktatóreaktorát, tájékoztatást kaptak a magyar kutatási programról Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnökétől; valamint találkoztak Baji
Csaba MVM elnök-vezérigazgatóval és dr. Rónaky Józseffel, az OAH főigazgatójával.
Dr. Hashim Yamani elmondta, hogy a szaúdi energiatermelés jelenleg száz százalékban az olajtól függ, ezen szeretnének változtatni. Az olaj mellett a nukleáris
energiára és a megújuló energiaforrásokra is szeretnének támaszkodni a jövőben.
Ehhez a tervhez nemzetközi partnerekre van szükség, és remélik, hogy Magyarország segíteni tudja a szaúdi törekvéseket. Hozzátette, hogy egyebek mellett az
oktatásban, illetve kutatás-fejlesztésben is együtt tud majd dolgozni a két ország.
Emellett a technológia beszerzés, illetve beruházások területén is megindulhat az
együttműködés.
A budapesti egyeztetés során a szaúdi King Abdullah Nukleáris és Megújuló
Energiák Központja részéről ismertette azt a tervet, amellyel Szaúd-Arábia a jelenlegi, olajra alapozott energiaellátástól a fenntartható energiatermelés felé fordul. A
Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézeteinek munkatársai bemutatták azokat a kapacitásokat és lehetőségeket, amelyekkel Magyarország rendelkezik.
Szeptember 21-én került sor a paksi látogatásra, ahol Kovács Pál államtitkár
mellett Hamvas István vezérigazgató, Bognár Péter humán igazgató, Volent Gábor biztonsági igazgató és Németh Gábor nukleáris szaktanácsadó fogadta a vendégeket a Karbantartó Gyakorlóközpontban (KGYK). Itt prezentáció keretén belül
tájékoztatást kaptak az Atomerőmű meghatározó szerepéről az ország energiastratégiájában, a termelési adatokról, a fizikai védelemről, valamint a szakemberek
képzéséről és utánpótlásáról. A KGYK megtekintése után üzemi területen folytatódott a program; bemutatásra került a 3–4. blokki reaktorcsarnok, a 4. blokki vezénylőterem és a meleg vizes csatorna. Az idő rövidsége miatt nem került már sor
a Bátaapátiban lévő kis és közepes aktivitású hulladéktároló megtekintésére, de az
RHK Kft. ügyvezető igazgatója, dr. Kereki Ferenc prezentáció keretén belül adott
tájékoztatást a hulladéktároló biztonságos működéséről. A pénteki látogatást követően Budapestre tért vissza a delegáció.
Magyarország az elmúlt egy évben is erősítette az oktatás és a szakemberek
utánpótlása terén a nemzetközi együttműködést. Sikeres oktatási programokkal
bizonyította, hogy a békés célú atomenergiát alkalmazó országok miként tudnak
további szakmai támogatást nyújtani az atomenergia alkalmazását tervező tagállamok részére. Erre jó példa a magyar-vietnami szakemberképzési program, illetve a
jelenleg körvonalazódó együttműködés Szaúd-Arábiával.
Laszlóczki Ivetta
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„Tiszta” győzelem
Az MVM Energia Futamon hat kategóriában, közel 40 alternatív hajtású jármű versenyzett a Lánchíd pesti
hídfőjénél, a Széchenyi téren. Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. ezzel a különleges rendezvénnyel hívta fel a közönség figyelmét idén is a szén-dioxid-kibocsátásmentes energiatermelésre és felhasználásra. A
cél érdekében a professzionális fejlesztői csapatok mellett hírességek is rajthoz álltak.
A napenergia meghajtású járművek és tanulmányautók versenyén a futam egyetlen napelemes meghajtású járműve, a Pannonrider 4.0 és sofőrje végzett az élen. A versenyző elmondta, hogy a jármű nem csak
gyors, de költséghatékony, csendes, és energiatároló képessége miatt sötétben is üzemel. A fiatal mérnökök
által fejlesztett futurisztikus járművek nem csupán a győztesnek járó elismerésért küzdöttek. A versenyző
csapatok fejlesztéseiken keresztül mutatták be, hogy a CO2 kibocsátás-mentes közúti közlekedés megvalósítható, elérhető és feltétlenül szükséges a környezetbarát jövő, a fenntartható fejlődés érdekében.
Ezzel az üzenettel több magyar híresség is egyetért és néhányan a kezdeményezés mellé is álltak: Görög
Zita tévés műsorvezető, és Kozmann György olimpikon, világbajnok kajakozó, Kovács „Koko” István olimpiai
bajnok ökölvívó, Schell Judit színésznő, Horváth Gáspár az Irie Maffia billentyűse és Rákóczi Ferenc rádiós
műsorvezető.
Az eredményhirdetésre 15 órakor került sor, a legjobbaknak járó kupát Baji Csaba, az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. elnök-vezérigazgatója adta át. „Az elismerés nem csak a versenyen nyújtott teljesítményért jár
a csapatoknak, hanem azért a többéves kutatómunkáért és a megvalósításba fektetett energiáért is, amelyet a
fejlesztők olyan célkitűzések szolgálatába állítanak, mint az élhetőbb környezet, a fenntartható jövő.” – mondta
a győzteseket köszöntő beszédében Baji Csaba.
Felkai György az MVM Csoport kommunikációs igazgatója a rendezvénnyel kapcsolatosan elmondta:
„Tavaly ősszel kimagasló érdeklődés igazolta, hogy egy modern, izgalmas verseny keretei között is népszerűsíthető a környezettudatos gondolkodásmód. Az MVM Energia Futam az MVM Jövő Hídja programmal közösen
olyan környezettudatos, innovációs és interaktív kiállítást eredményezett, amely egyedülálló Európában és teljes
mértékben Zöldárammal üzemelt.”
Az MVM Csoport leányvállalata az MVM Partner Zrt. néhány hónapja mutatta be környezetbarát Zöldáram termékét, amely garantáltan megújuló forrásokból származó villamos energiát kínál a KKV- és a nagyvállalati szektornak.
forrás: MVM

Újabb kommunikációs csatornánk
Facebookon a Paksi Atomerőmű

A Paksi Atomerőmű kommunikációs szervezete újabb információközlési, kapcsolati
rendszerrel gazdagította tájékoztatási tevékenységét. Az MVM Csoport kommunikációs stratégiájához hasonlóan az Atomerőmű
is nagy hangsúlyt helyez a legújabb kommunikációs csatornák, eszközök használatára,
és ennek eredményeként hivatalos oldalt hozott létre a Facebookon.
Az új közösségi média alkalmazásával lehetőség nyílik a virtuális térben való mindenkori, gyors jelenlétre, a valós idejű, kétoldalú
kommunikációra. Ezáltal az információk közzététele és a visszacsatolása hamarabb lezajlik,
ami mindkét oldal számára kedvező hatású,
sok előnnyel jár. A Facebookon való megjelenés
mindemellett rendkívül költséghatékony, ami
még célszerűbbé teszi használatát.
A Paksi Atomerőmű hangsúlyt helyez arra,
hogy a kisebb és nagyobb régióval kölcsönös
kapcsolatot ápoljon, aktív tagja legyen úgy a
közvetlen környezetében lévő közösségnek,
mint az országos lakossági körnek. Nagyon fontosnak tartja, hogy az egyedülálló és értékes
információikat megossza a nyilvánossággal, az
érdeklődő lakossággal. E közösségi oldal által

az Atomerőmű nemcsak a saját tevékenységét
kívánja bemutatni a külvilágnak, hanem felvállalja azt a szerepet, amellyel a nukleáris energia
világát elérhetővé, érhetővé teszi a laikusok számára, ismeretbővítéssel szolgál, egyfajta tudást
ad az érdeklődők részére.
A közösségi térben való jelenléttel és aktivitással az Atomerőmű nem csupán a tájékoztató tevékenységét bővíti, hanem a partnercégek
üzeneteinek megosztásával támogatja a települések életét, a civil szervezetek, a „jó ügyek” érdekeit.
Az Atomerőmű ebben tevékenységében számít saját munkavállalóira is, akiket ösztönöz az
internetes háló, a Facebook etikus, a vállalati
szabályoknak megfelelő használatára.
A közösségi oldal használata tehát közösen
történik, hisz így váltja valóra azt a célt, és felel
meg annak a küldetésnek, amely a gyors, széleskörű, kölcsönös információcserében és kölcsönös elégedettségben valósul meg.
A Paksi Atomerőmű oldalának elérhetősége:
www.facebook.com/paksiatomeromu
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Jövőképünk és
stratégiánk

Rajtunk múlik, tőlünk függ a siker
Mai világunkban egy vállalat eredményes működésének és hosszú
távú fennmaradásának alapvető feltétele, hogy megfelelően tervezett és szervezett módon, egységes célrendszer megvalósulásának
érdekében, jól kidolgozott jövőkép mentén – stratégia – alapján
működjön. Pontosan úgy, ahogy például a saját családunk is „működik”: minden nap mindegyikünk pontosan tudja, mi a dolga,
megtervezzük a programokat és gazdálkodunk a családi költségvetésből.
A vállalati stratégia egy olyan cselekvési terv, amely kijelöli az
utat a célok eléréséhez, és megmondja, milyen erőforrásokat és
hogyan használjunk fel a célok, eredmények elérése érdekében. A
vállalati stratégia jellemzően középtávra – vagyis 3-5 évre – vonatkozik, s mivel a világ, a gazdasági és társadalmi környezet folyamatosan változik, évente felül kell vizsgálni. Természetesen a középtávú stratégia mindig előre is tekint: egy hosszabb, általában 8-10
éves időtáv vonatkozásában kijelöli a távolabbi célokat, feltételezi
bizonyos körülmények fennállását, és azok alapján meghatározza a
kitekintés időtartamának legfontosabb eseményeit, mérföldköveit.
A stratégiát mindig az adott vállalat felsővezetése készíti elő, s legfelsőbb tisztségviselő testülete, az Igazgatóság hagyja jóvá.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatósága 2011 júliusában
hagyta jóvá a társaság 2011-2013-ra vonatkozó stratégiáját, amely
2020-ig tartó kitekintéssel határozza meg a vállalat jövőképét. E
stratégia felülvizsgálatát illetően idén nyáron született igazgatósági
döntés.
A Paksi Atomerőmű stratégiai szintű céljai több szempont – a
tulajdonosi elvárások, a jövőkép, valamint a belső és külső környezeti elemzések – alapján kerültek meghatározásra. A stratégiai
célkitűzések eléréséhez az Atomerőmű részéről a nukleáris bázisú
villamosenergia-termelési potenciál maximalizálása, a nukleáris
engedélyesi feltételek teljes körű biztosítása és az önköltség optimalizálása szükséges.
Az Atomerőmű jövőképe az elkövetkezendő évekre célul tűzte
ki, hogy az erőműben a nukleáris biztonság mindenkori elsődlegessége mellett, optimális költségszinten és műszakilag megalapozottan, a termelői kapacitások bővítése mellett a lehető leghosszabb ideig termeljen villamos energiát. A vállalat a társadalmi
elfogadottság magas szintjének megtartása mellett olyan stabil és
eredményes működést kíván a jövőben is megvalósítani, amelynek
következtében a nukleáris villamosenergia-termelés terén előkelő
helyet foglal el az EU viszonylatában is.
Vállalatunk stratégiai céljainak megvalósítását 40 konkrét akció támogatja – ezek fontosságát mi sem mutatja jobban, mint az,
hogy közülük 18 szerepel az MVM Csoport középtávú stratégiájában is. Az akciók közül mostanra több már sikeresen megvalósult,
ilyen például a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap (KNPA) befizetés
éves mértékének csökkentése, a PRISE folyamat (primer körből a
szekunder körbe történő átfolyás) kezelése, a hatásfok növelése az
RN44 vezeték csőkapcsolás átalakításával, a sótalan vízfelhasználás
csökkentése, a társadalmi elfogadottság növelése, az Atomerőmű
leszabályozási képességének piaci értékesítése, illetve az üzemanyag beszerzési árának csökkentése. Ugyan a stratégiai akciók között található néhány olyan is, amely jelenleg előkészítés és összevonás alatt áll, többségük azonban e pillanatban is folyamatban van.
Vállalatunk stratégiai akcióinak ütemezése természetesen összhangot mutat tulajdonosunk, az MVM középtávú stratégiájának
ütemezésével is. A még szükséges akciók előkészítése, illetve a kívánatos fejlesztések végrehajtása jellemzően 2013-ig megtörténik,
az akcióktól várt gazdasági eredmény pedig már a 2013-as üzletei
évben realizálhatóvá válik.
A fenti célok természetesen csak akkor valósulhatnak meg, ha
azok elérésében mindannyian közreműködünk – úgy, ahogy aktív
részesei vagyunk családunk életének is. Mindennapi munkánk során egy emberként járulunk hozzá a vállalat sikeréhez, amelyből mi
magunk is részesedünk.
A magyar nemzetgazdaság egyik legfontosabb szereplőjeként
nemcsak az ország villamosenergia-ellátásbiztonságának megteremtésében működünk közre. Gazdasági eredményünk az ország
kasszáját gyarapítja, 5000 család megélhetéséhez biztosítunk munkahelyet és jelentős forrásokkal segítjük a minket befogadó város,
valamint a régió fejlődését is. Joggal lehetünk hát büszkék a munkánkra és arra a stratégiára, amely mindezek megvalósulásának
alapját képezi.
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Az elmúlt időszakban nagy nemzetközi
érdeklődés mutatkozott a Paksi Atomerőmű iránt. Több külföldi delegáció érkezett
szakmai látogatásra. Az atomerőműben
járt a brit, az indonéz, a szaúdi és a vietnami szakemberek csoportja.

tették készségüket arra, hogy a magyar nukleáris ipar tapasztalatait a hatósági szabályozás
területén is hasznosítsák.  (Laszlóczki Ivetta)
Szaúdi szakemberek érdeklődése

A brit nagykövet, Graeme Jonathan Knott
szeptember 22-én érkezett az Atomerőműbe.
A vendégek Nagy Sándor, az MVM Zrt. termelési vezérigazgató-helyettes kíséretében a
Tájékoztató és Látogatóközpontban tartott bemutatkozó beszélgetést követően az üzemi területen tettek látogatást. 
(Bodajki Á.)
Az Indonéz Nukleáris Ügynökség delegációja

Dr. Ir. As Natio Lasmant, az Indonéz Nukleáris Ügynökség elnökét és helyetteseit, valamint
Indonézia magyarországi nagykövetét fogadta
szeptember 15-én a Paksi Atomerőműben Kovács Pál, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
klíma- és energiaügyért felelős államtitkára,
valamint Volent Gábor, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. biztonsági igazgatója. A látogatás
célja a két ország közötti szakmai kapcsolattartás elmélyítése, valamint együttműködési
lehetőségek feltérképezése volt az atomenergia
békés célú alkalmazása területén. A küldöttség
résztvevői megtekintették a Tájékoztató és Látogatóközpontot, a 4. blokki reaktorcsarnokot,
valamint a Karbantartó Gyakorlóközpontot.
Az elhangzott előadások során átfogó képet
kaptak a magyar nukleáris ipar helyzetéről és
aktuális feladatairól. A szakemberek rendkívül
eredményesnek ítélték látogatásukat és kifej-

Hashim Al-Yamani, a szaúdi Atomenergetika
és Megújuló Energiák Hivatal elnökének vezetésével népes delegáció látogatott el 2012. szeptember 21-én a Paksi Atomerőműbe. Az ázsiai
állam a jelenleg még teljes mértékben olajra
épülő energiatermelését diverzifikálni szeretné, ezért nyitnak a nukleáris és a megújuló
technológia felé. „Magyarországi programjuk
során a szaúdi delegáció tagjai megismerkednek a magyar nukleáris iparban, illetve a nukleáris kutatás-fejlesztésben résztvevő szervezetek munkájával, és a kölcsönös együttműködés
lehetőségeivel”– mondta Kovács Pál, az NFM
klíma- és energiaügyért felelős államtitkára a
Magyar Tudományos Akadémián rendezett tanácskozáson. 
(Vöröss E.)
Vietnami oktatók képzése
Vietnami egyetemi oktatókat fogadott október
1-jén a Paksi Atomerőmű. A 40 fős csoport háromhetes képzés keretében szerez átfogó képet
az Atomerőműről. „Egy új iparág, a nukleáris
ipar alapjait rakják le, és ezzel történelmet ír-

Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek 2012. szeptember 11-én
látogatást tett az Atomerőműben,
amely útjára elkísérte Farkas József, a kecskeméti Karol Wojtyla
Barátság Központ igazgatója. A
vendégek az erőműről szóló tájékoztatót követően az üzemi terület
bejárásán vettek részt.

Katasztrófavédelmi vezetőket fogadott a Paksi Atomerőműben Hamvas
István vezérigazgató, Volent Gábor biztonsági igazgató és Bana János
balesetelhárítás-vezető. A képen Bán Attila tűzoltó alezredes katasztrófavédelmi kirendeltség vezető, Wéber
Antal tűzoltó ezredes Tolna megyei
katasztrófavédelmi igazgató, Kossa
György tűzoltó dandártábornok országos iparbiztonsági főfelügyelő. A
szakemberek a szakmai beszélgetést
követően látogatást tettek az üzemi
területen, a baleset-elhárításnál és a
tűzoltóságnál.BÁ

Atomfutás
Több mint hatszáz résztvevője volt
az Atomfutás elnevezésű nagyszabású futóversenynek Pakson. A szeptember 15-én délelőtt rendezett, sokakat megmozgató, országos szintű
futóprogram különlegességét az adta,
hogy a város nevezetességei mellett az
útvonal a Paksi Atomerőmű területét is érintette, és e sportesemény
köré szerveződött a városi kenyér-, hal- és borünnep.
Az Atomfutás fővédnöke
dr. Kovács Antal olimpiai és világbajnok sportoló, az Atomerőmű Sportegyesület (ASE)
elnöke, a váltóverseny védnöke Szekeres
Pál, az Emberi Erőforrások Minisztériumának sportért felelős helyettes államtitkára volt. A megnyitón Hajdú János,
Paks város polgármestere üdvözölte a
résztvevőket, a rajt előtti visszaszámlálást Kovács „Kokó” István tette meg.
A sportprogramra nevezők a „marATOM” különböző távjain,
kerekes székes, váltócsapatos,
valamint nordic walking kategóriában indulhattak. A gyermekek a nyolc év alattiaktól
14 évesig állhattak rajthoz.
A futók az ASE-csarnoktól
indultak, és Paksnak szinte
minden nevezetességét útba
ejtették, így a Duna-parti
gesztenyesort, a Sárgödör
teret, az Erzsébet Nagy Szállodát és természetesen a Paksi Atomerőművet is. A versenyzők az üzemi
területen áthaladva láthatták az Atomenergetikai Múzeumot, a vadasparkot, és
eljutottak az Atomerőmű Horgászegyesület halastavaihoz.
Dr. Kovács Antal nemcsak a Paksi Atomerőmű menedzsmentjének csapatában
futott, mint kommunikációs igazgató, és
vette át váltóban a stafétabotot Cziczer
Jánostól, az Atomerőmű üzemviteli igaz-

gatójától, hanem mint apuka, két kisgyermeke futását is kísérte. „Rendkívül
jó hangulatban zajlott a futás, és többek
között a paksi halászlé és az Erzsébet
Nagy Szálloda előtti zenei program is elnyerte a közönség, a résztvevők tetszését.
A futók az Atomenergetika Múzeumból

fotók: Bodajki Ákos

fotók: Bodajki Ákos

Brit nagyköveti látogatás

Vendégeink voltak

fotók: Bodajki Ákos

Nagy nemzetközi érdeklődés a
Paksi Atomerőmű iránt

nak a programban részt vevő vietnami szakemberek”– fogalmazott Kovács Pál államtitkár. A
vietnami oktatók és kutatók nukleáris képzése
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetemen kezdődött, és az ott eltöltött három
hét után érkeztek Paksra.
(Bodajki Á.)
A vietnami oktatók képzéséről, annak befejezése
után újságunkban beszámolunk.

Kulturális Örökség Napjai
1984-ben indította útnak az Európai Örökség Napok rendezvénysorozatot az Európai Tanács. Az
esemény legfőbb célja, hogy a lakosságban erősítse a kulturális örökség megóvásának igényét.
Ehhez szervesen kapcsolódva fontosnak tartották megismertetni az európai polgárokkal a kulturális örökségeket, felhívni a figyelmet ezek megőrzésére. Céljuk volt még a sokkal nyitottabb
viselkedés előmozdítása, és a lakóhelyhez, országhoz való kötődés erősítése.
Magyarország 1999 óta vesz részt az eseményen, amelynek szervezésével és koordinálásával a
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal foglalkozik. A rendezvénysorozathoz való csatlakozással az volt
a célja, hogy a nyilvánosság érdeklődését a kultúra, művelődés, építészet felé irányítsa, és a társadalom eltérő érdeklődésű rétegeit minél nagyobb létszámban mozgósítsa. Idén 650 helyszínen
várták a vendégeket programokkal, rendezvényekkel, sétákkal, bemutatókkal, nyitott kapukkal.
A Paksi Atomerőmű több éve csatlakozott a rendezvénysorozathoz. Ahogyan minden évben,
a kommunikációs szervezet munkatársai idén is meghosszabbított nyitva tartással várták a vendégeket. Hazánk egyetlen atomerőművét 10 és 12 órai kezdettel egy-egy órás tárlatvezetéssel
mutatták be az érdeklődőknek.
A Tájékoztató és Látogatóközponthoz hasonló módon szeptember 15-én már az Atomenergetikai Múzeum is részt vett a Kulturális Örökség Napjai programján.
A Paksi Atomerőmű részvétele a Kulturális Örökség Napjain sikeresnek mondható, hiszen közel 100 látogató választotta a sok-sok helyszín közül a Paksi Atomerőmű megismerését.

Balázsné Kern Dóra

azzal indultak tovább, hogy még visszajönnek alaposabban megnézni” – mondta Kovács Antal, az egykori élsportoló.
Kiemelte továbbá azt a lelkesítő élményt
is, amikor a legidősebb – egy 78 éves –
futó szűnni nem akaró tapsot kapott, és
amikor a legfiatalabb futó, az 1 éves Sára
(Braun Ákos világbajnok paksi cselgáncsozó kislánya) is teljesítette a 600 méteres távot.
Az Atomfutás részét képezte az év elején kezdődött
Atom100
futóprogramnak,
amely a Paksi Atomerőmű
régiójában négy futóverseny
összekapcsolásából áll, és össztávja adja az Atom100-ból
a 100-at, azaz a 100 km-t. A
program keretében az érintett
kaposvári, bajai, nagyatádi és
paksi helyszíneken bemutatták a Paksi Atomerőművet, amely a hazai villamosenergia-termelés több mint
negyven százalékát állítja elő.
A civil összefogással szerveződött
paksi Atomfutáson – melynek az ASE
volt a házigazdája – kétszáz önkéntes
segédkezett. A verseny jó hangulata,
sikere alapján várható, hogy a jövőre
tervezett Atomfutásnak is nagyszámú
jelentkezője lesz.

Lovásziné Anna

4

2012. október

Sikeres három évtized
Sorozatunk az 1. blokk fizikai indítását és
az országos hálózatra kapcsolását megelőző munkák néhány pillanatát idézi fel,
ezzel tisztelegve elődeink teljesítménye
előtt.

A Paksi Atomerőmű
nukleáris ötpróbája

A Paksi Atomerőmű 2009 nyarán nukleáris ötpróbát indított a
honlapján. A játék lényege, hogy
animációs eszközökkel kell felépíteni egy-egy egyszerűsített atomerőmű-modellt, majd azokból egy
komplett üzemet. A negyedévenkénti eredmények alapján a legjobb résztvevő kilenced magával
erőmű-látogatáson vehet részt.
2012. szeptember 12-én került sor
ilyen látogatásra. A következő negyedévi eredmények alapján a nyertes Csikós Attila lett.
–– Attila, honnan érkeztél? Hogy
találtál rá erre a játékra?
–– Szekszárdi vagyok, itt dolgozom szerkezetlakatosként egy
kft.-nél, már 17 éve. Az interneten
nézegettem az erőmű oldalát, és úgy
találtam rá a játékra, amit nagy örömömre, meg is megnyertem. Igazából nem is számítottam rá. A játékot teljesen egyedül oldottam meg,
mindenféle segítség nélkül. Az én
eredményem lett a legjobb, aminek
jutalma ez a mai nap. E-mailen értesítettek, hogy részt vehetek egy
erőmű látogatáson, és hozhatok magammal családtagokat, barátokat is,
sőt az utazást is az erőmű biztosítot-

ta oda-vissza. A látogatás után pedig
vendégül látnak minket egy ebédre.
–– Milyennek találtátok az erőmű-látogatást?
–– Most jártunk itt először. Volt
közülünk, aki már az Atomenergetikai Múzeumot látta, de üzemlátogatáson még senki nem vett részt.
Meglepően hatalmasak az épületek,
a berendezések, mindez fantasztikus
élmény volt számunkra. Előzőleg
már próbáltam téjékozódni fényképek és térkép alapján, hogy milyen
és mekkora területen helyezkedik
el az erőmű, de ahhoz képest sokkal
nagyobbnak tűnik minden. A kéményekről a főútról nézve nem is gondolnánk, hogy valójában mekkorák.
Varga József kísérőnktől korrekt tájékoztatást és válaszokat kaptunk a
kérdéseinkre.
–– Mivel töltöd a szabadidődet?
–– Szívesen horgászom. Két kislányom van, az egyik 5, a másik 3 éves.
Ha van egy kis szabadidőm, akkor
azt a családommal töltöm.
–– Mi a további program?
–– A múzeum látogatása következik, ebéd, majd utazunk vissza. Fantasztikus élményekkel térünk haza.

Orbán Ottilia

Sorozatunkban elérkeztünk a fizikai indítás
felidézéséhez, amely három fázisból állt. Az
első fázisban az üzemanyag berakása szerepelt, amelyet 1982. október 31-én 18 órakor
kezdtek meg, miután dr. Kapolyi László ipari
minisztériumi államtitkár aláírásával megérkezett az indítóbizottság engedélye.
(TN. 1982.257. sz. 3 .p.)

Negyedszázados a 4. blokk
Hazánk legnagyobb villamosenergia-ipari beruházása 1973-ban kezdődött, majd 1987-ben
fejeződött be, ugyanis 1987. augusztus 16-án 11 óra 26 perckor megtörtént a 4. blokk párhuzamos, országos hálózatra történő csatlakoztatása.
A vasárnapi eseményen
Vámos Gábor ügyeletes
mérnök jelentette Kapolyi László miniszternek a
kapcsolás megtörténtét.
A blokkon a következő
személyek voltak szolgálatban: Szőke Attila blokkügyeletes, Angyal Ferenc
reaktoroperátor,
Hanol
József turbinaoperátor és
László Zoltán blokkelektrikus.
Köszöntjük mindazokat,
akik a blokk építésében és
üzemeltetésében részt vettek és részt vesznek! Beri

Vincze Bálint fotókiállítása Moszkvában

A tábla felirata: A paksi ürgék üdvözlik Moszkvát!

vezet képviseletében pedig Lőrincz László, a PADOSZ
elnöke.
Dr. Kovács Antal a megnyitón orosz nyelven köszöntötte a vendéglátókat és mondta ünnepi beszédét, melyben kiemelte a képeknek az emberi szemléletre, gondolkodásmódra való hatását. Úgy látja, hogy még azok is,
akik alapvetően nem szimpatizálnak az atomerőművekkel, miután végignézik a képeket, másként gondolkodnak, és pozitívabb véleményt fogalmaznak meg az atomenergiáról. A társadalmi támogatottság elérésében fontos
szereppel bír a természeti környezet képekben történő
megjelenítése, és közvetítése a lakosság felé.
A vendéglátók részéről történelmi jelentőségűnek minősítették az eseményt, mivel 20 év után ez volt az első
külföldi kiállítás a Roszatom székházában. A nagy sikert
aratott megnyitót Vincze Bálint előadása és beszélgetés
követte, melyen szó esett a kulturális és szakmai kapcsolatok erősítéséről.
A Paksi Atomerőmű a kiállítás anyagát a Roszatomnak adományozta. Az orosz cég tervezi, hogy a képeket az ország atomerőműveinek városaiban is bemutatja.LAnna

fotó: Kern László

a Paksi Atomerőmű természeti környezetéről

Vincze Bálint, a Paksi Atomerőmű munkatársa meghívást kapott természeti képeinek bemutatására az
orosz atomenergetikai állami konszerntől, a Roszatomtól. A kiállítás megnyitóját szeptember 16-án
Moszkvában, a Roszatom székházában tartották.
A képek bemutatása a Roszatom szakszervezete és a Paksi Atomerőmű Dolgozóinak Szakszervezete (PADOSZ)
között kialakult együttműködés eredményeként valósult
meg. Az orosz szakszervezeti képviselők korábbi paksi
tartózkodásuk alatt találkoztak a Paksi Atomerőmű tipográfusa, grafikusa, Vincze Bálint fotóival, melyeken az
erőmű környezetében élő növény- és állatvilágot örökítette meg, köztük a paksi Ürgemező kis állatait. E képekből
Genuin címmel készült fotóalbum és több alkalommal
rendeztek kiállítást is. A képek ezúttal Oroszországban
mutatkoztak be, ott ahol az atomenergiát kiemelten kezelik, és éppen ünnepsorozatot rendeztek az atomerőművekben dolgozók (mintegy 260 ezer ember) számára.
A Paksi Atomerőmű ezt a kiállítást ajándékozta az ottani
kollégáknak, ezzel járult hozzá a rendezvényhez.
A megnyitón a Paksi Atomerőmű menedzsmentje
részéről részt vett C
 ziczer János üzemviteli igazgató és
dr. Kovács Antal kommunikációs igazgató, a szakszer-

A szovjet szakértők a daruzási manővert figyelik. Az átrakógép irányítófülkéjében Finta István
csoportvezető
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Mérföldkő

a nukleáris létesítményekben dolgozók
képzettségi követelményeinek szabályozásában
való hivatkozás kikerül a rendeletből, akkor
a szakminisztérium felelősségvállalásának
nem lesz jogszabályi alapja. Ennek áthidalására az új rendeletben az OKJ-val közel azonos részletességgel
kellett megfogalmazni a képesítési
követelményeket és
a képzés során betartandó szabályokat. Így lett a rendelet elfogadható
az OAH és az NFM
mellett a szakképzésért felelős Nemzetgazdasági Minisztérium és az oktatásért
felelős Emberi Erőforrás Minisztérium számára is.
Az új rendelet az Atomerőmű mellett egységes követelményeket tartalmaz valamennyi
magyar nukleáris létesítményre, a kutató- és
oktatóreaktorok mellett a Bátaapátiban működő radioaktív hulladéktárolóra is.
A rendeletben van még egy fontos újdonság. Összhangban az NBSZ új előírásaival, a
korábbi hatósági jogosító vizsgás munkakörök közül a biztonság szempontjából meghatározó munkaköröket kiemelten kezeli a
rendelet. Ezután csak ezeknek a munkaköröknek (ügyeletes mérnök, blokkügyeletes
és reaktoroperátor) a jogosítványát adja ki a
nukleáris hatóság. A többi, korábban hatósági jogosító vizsgás munkakört a rendelet
kiemelt társasági jogosító vizsgás munkakörnek nevezi. Az ezekben a munkakörökben
dolgozó kollégák, mivel a munkakörük tartalma, a biztonsághoz való kötődésük, a velük
szembeni elvárások és követelmények nem
változnak, ugyanolyan felesőséggel, jogosultságokkal és kedvezményekkel fognak rendelkezni, mint eddig. A változásból ők annyit
fognak észrevenni, hogy vizsgáikon a hatóság
képviselője nem fog részt venni.
A rendelet új elemként bevezeti a felügyelet alatti munkavégzési engedély fogalmát, és
leírja az ahhoz szükséges képesítési követelményeket. Ez segít bennünket a külső munkavállalókkal szemben támasztott elvárások
egyértelműbb kommunikációjában, és abban, hogy az elvárásoknak való megfelelést
számon kérhessük.
A rendelet lehetőséget teremt az Atomerőmű számára, hogy a belső képzési rendszerét,
a képzések végrehajtásának szabályait úgy
alakítsa, hogy az átlátható, a külső jogszabályi
változásokra kevésbé érzékeny és elsősorban
a nukleáris biztonságra fókuszáló legyen.
–– Az elmondottakból úgy tűnik, hogy
az új rendelet megjelenéséhez nagyon sok
munkára volt szükség az oktatási szervezet
részéről.
–– Igen, munkatársaimmal nagyon sokat
dolgoztunk, és ha kellett, a hatóság, minisztériumok képviselőivel egyeztettünk, vitatkoztunk. Nehéz lenne összeszámolni, hogy
hány változatot véleményeztünk, amíg az
NFM eljutott a mostani állapothoz. Közben
az a veszély fenyegetett bennünket, hogy ha
a rendelet nem jelenik meg időben, néhány
munkakörben ellehetetlenül a vizsgáztatás.
Szerencsére ez nem következett be. Amen�nyiben az OAH 2012. november 1-ig jóváhagyja a szükséges belső eljárásrendi változtatásokat, a címben jelzett mérföldkövön
valóban túljutunk.
KV

Múzeumba került

az 1982 óta üzemelő 400 kV-os főtrafó

Szakmai napon
a püspökszilágyi tárolóban
A Nukleáris Újságíró Akadémia szakmai programsorozata keretében 2012. szeptember
19-én az Atomerőmű újság munkatársai is látogatást tettek a püspökszilágyi radioaktívhulladék-tárolóban. Az ott szerzett tapasztalataikról az alábbi összefoglaló ad tájékoztatást.
A Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) a Radioaktív Hulladékokat Kezelő (RHK) Kft. püspökszilágyi telephelye, a Cserhát és a Gödöllői-dombság találkozásánál, két település, Kisnémedi és Püspökszilágy határán fekszik. A szakújságírók
csoportjának Kapitány Sándor telephelyvezető és munkatársai mutatták be a létesítményt.
Az RHFT-t 1976-ban adták át, az első szállítmányt 1977 márciusában fogadta.
Üzemeltetését a Fővárosi Köjáltól 1998-ban vette át az RHK Kft. A telep működését
a helyi társadalom, a környező hét település érdekeit képviselve az Izotóp Tájékoztató Társulás (ITT) kíséri figyelemmel.
A telephelyen az intézményi (kórházi, laboratóriumi, ipari vállalati) kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok feldolgozása és tárolása történik. 1983 és 1996
között a Paksi Atomerőműben keletkezett 1500 m3-nyi kis aktivitású hulladékokat
is befogadta. Ma már Bátaapátiba szállítják az atomerőmű kis és közepes aktivitású
hulladékát. Jelenleg 5040 m3 a létesítmény bővített tárolókapacitása.
Az RHFT technológiai épületében történik a hulladékok kezelése, feldolgozása,
tömörítése. Az épület pincerészében a nagy aktivitású, hosszú idejű átmeneti tárolásra szánt hulladékokat tárolják. Itt 50 db csőkút szolgál az elhasznált sugárforrások elhelyezésére. Szintén itt található az 1000 db fémhordó befogadására
alkalmas térrész, valamint a nukleáris anyagok tárolására alkalmas helyiség.
A felszín közeli tároló az eltérő hulladékfajták külön-külön történő elhelyezése
érdekében vasbeton tárolókból, valamint szénacél és rozsdamentes acél csőkutakból áll. A csőkutakba a sugárforrásokat helyezik. A vasbeton medencék a kis és
közepes aktivitású szilárd radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére szolgálnak. Ezekbe a hulladékokat kezdetben többnyire műanyagzsákokban helyezték el,
1998-tól már csak fémhordóban.
A biztonságnövelő program keretében 2000-ben megkezdték az eredeti kiépítéskor készült tárolók feltárását. A medencéket felnyitották, és a hulladékokat
kiemelve, tömörítve és újracsomagolva nemcsak az elhelyezés hosszú távú biztonságát növelték, hanem jelentős tároló térfogatot is felszabadítottak. A sugárforrásokat külön gyűjtötték. A nagy aktivitású sugárforrásokat hermetikusan lezárt
torpedóba helyezték, azaz tokozták.
A környezeti monitoring tekintetében elmondható, hogy a telephely környezetéből éves szinten közel 600 mintát (aeroszol, növény, talaj stb.) vesznek. A tároló környezetében a természetes háttértől eltérő értékek nem mutathatók ki. Ezt a
tényt az ellenőrző hatóságok és független szervezetek ellenőrző mérései is megerősítik.
A szakmai nap zárásaként az újságírók találkoztak dr. Kereki Ferenccel, az RHK
Kft. ügyvezető igazgatójával, Edelmann Györggyel, Kisnémedi polgármesterével és
Tordai Sándorral, Püskpökszilágy polgármesterével, akik többek között szóltak a
tároló és az Atomerőmű lakossági elfogadottságáról, nagymértékű támogatottságáról. 
Lovásziné Anna

fotók: Honti Gabriella RHK

fotó: Bodajki Ákos

A Paksi Atomerőműben mint a hazai
nukleáris ipar nagyvállalatánál a speciális tevékenységből adódóan a kezdetektől
speciális szakemberképzés folyt. Ez év november 1-jén hatályba
lép a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium új
rendelete, mely a nukleáris létesítményben
foglalkoztatott munkavállalók speciális
szakmai
képzését,
továbbképzését és az
atomenergia alkalmazásával összefüggő tevékenységek folytatására jogosultak körét
szabályozza.
Az új rendeletről, annak szükségességéről
Kiss István oktatási főosztályvezetőt kérdeztük.
–– A nukleáris létesítményekben foglalkoztatottak képzettségére vonatkozó követelmények alapelveit az atomenergiáról szóló
1996. évi törvény, valamint a 118/2011. (VII.
11.) Korm. rendelet és mellékletei, a nukleáris biztonsági szabályzatok (NBSZ) határozzák meg. A részletes követelményeket
korábban egy 1998-ban kiadott IKIM-MKM
együttes rendelet (IKIM rendelet) tartalmazta. A rendelet előírásainak megfelelően
a munkaköri betanulás során a megfelelő
iskolai végzettséggel rendelkezők a képzési
program részeként általában OKJ-s vizsgát
(az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítés megszerzéséhez szükséges
vizsga) is tettek. A képzési programjaink az
OKJ vizsga után a munkakörök többségében
gyakorlati betanulással, szakterületi, társasági vagy hatósági jogosító vizsgával folytatódtak az önálló munkavégzési jogosultság
megszerzéséig. Ez a rendszer jól működött
2006-ig, amikor az OKJ módosítását követően az atomerőműves szakmák egy része
kikerült a képzési jegyzékből. Az NSZFI-vel
(Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet) folytatott hosszú egyeztetés eredményeként az erőműves szakképesítések döntő
hányada 2009-ben visszakerült az OKJ-ba.
Sajnos ez továbbra sem oldotta meg a problémát, mivel a felnőttképzési, szakképzési törvények és az OKJ-s kritériumok együttesen
olyan követelményrendszert támasztottak a
betanulókkal és a képzési programok, vizsgák lebonyolításával szemben, amelyek vagy
ellehetetlenítették azokat, vagy sok értelmetlen feladatot, például korábban már letett
vizsgák megismétlését igényelték. A helyzet
kezelése érdekében folyamatosan egyeztettünk az éppen illetékes, legutóbb a Nemzeti
Fejlesztési Minisztériummal (NFM), valamint az OAH-val. Ez év elején áttörést jelentett javaslatunk, hogy a rendelet ne hivatkozzon arra az államilag elismert szakképesítési
rendszerre, amelyből 2012 elején az OKJ
szakképesítések számának drasztikus csökkentése miatt az atomerőműves szakmák
egyébként is kikerültek. Helyette kezdeményeztük, hogy a rendelet a munkakörök betöltéséhez ténylegesen szükséges képesítéseket írja elő szakmai követelményként. Ez az
önmagában egyszerűnek tűnő megoldás sok
fejtörést okozott mind a hatóságnak, mind
a minisztériumnak, mivel számukra úgy
tűnt, hogy OKJ-s szakképesítés adja a minőségi garanciát a képzésünkben, s ha az arra
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Nagydíjas szivattyú

ASE-sportolók

A Ganz Engineering és Energetikai Gépgyártó Kft. kettős beömlésű, hegesztett házú erőművi szivattyúja
megkapta a 2012. évi Magyar Termék Nagydíjat, valamint az Eximbank és a Magyar Exporthitel Biztosító Exporthitel Különdíját. Az új termék az atomerőművekben is alkalmazható, miután az úgynevezett erőművi
száraz hűtőrendszerek igényeire fejlesztették.

HEBC: elkerülhetetlen az
erőművek megújítása
Magyarország energiaellátása jelenleg stabil, kiegyensúlyozott és biztonságosnak mondható. Az
ország 2030-ig szóló Energiastratégiája előremutató, az irányaival egyetértünk, azok összhangban
állnak az EU célkitűzéseivel is. A magyar energiaipar legnagyobb kérdése, hogy a piacvédelem, az
energiaellátás biztonsága és a piaci verseny feltételeinek megteremtése hogyan kerülhet egyensúlyba
– olvasható a Magyar Európai Üzleti Tanács (HEBC)
éves országjelentésének energetikával foglalkozó
fejezetében.
„Európában élünk” címmel mutatták be a Magyar Európai Üzleti Tanács 14. éves országjelentését. A kiadvány energetikával foglalkozó fejezetében a nukleáris
energiatermelésről is olvashatunk. Eszerint a Japánt
ért szörnyű katasztrófa után bizonytalan helyzet alakult ki a világ nukleáris energiaiparában. A társadalmi
nyomásra történő, nem kellően átgondolt atomerőmű
leállítások számos problémát vetnek fel. Magyarországon az alapellátás részét képezi a nukleáris energiatermelés. Nélkülözhetetlen megoldás az importfüggőség
és a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére. Számolni
kell a kapacitások elavulásával, ezért véleményük szerint a fejlesztés feltétlen szükséges.
Figyelembe véve az energetikai beruházások rendkívüli költségigényét és hosszú megtérülési
idejét, csak egy kifejezetten stabil üzleti környezetben
várhatók befektetők. Ha elmarad a szükséges kapacitások megépülése, az országos szinten komoly problémákat vetít előre, ezért a kiszámíthatóság itt is kulcskérdés.

Mayer György

Értékes segítség

a sárkányhajó világbajnokságon

Augusztus 30-tól szeptember 2-ig Milánóban, az Idroscalo Club
Sportközpontban rendezte meg a Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség (ICF) az ez évi sárkányhajó világbajnokságot. A legrangosabb
megmérettetésre 17 ország küldte el válogatott csapatát. Három távon (200, 500 és 2000 m) és kétféle hajótípusban lehetett nevezni
(20 és 10 evezős).
A magyar színekben öt ASE-sportoló is rajthoz állt: Dobai Krecht
Mónika, Szucsán Marina, Fehér Imre, Prancz Zoltán és Viktor
Endre. Dobai Krecht Mónika és Szucsán Marina a női masters (40
fölötti korcsoport) csapat tagjaiként, a fiúk az élsportot képviselő
szenior csapatban versenyeztek.
Mi lányok még az idén májusban csatlakoztunk a Sárkányanyák
nevű hazai csapathoz, a csapatkapitány, Zsigmond Zsóka meghívására. A Sárkányanyák bázisán összeállt a magyar női masters válogatott. Hetente jártunk Budapestre edzeni. Az edzések kemények, az
utazás hosszú és fárasztó volt, de megérte. A csapat edzéseit Vaskuti
István, a moszkvai olimpia kenubajnoka tartotta. Sokat tanultunk
tőle és a csapattársaktól. Olyan híres kajakos hölgyekkel eveztünk
egy hajóban, mint Rakusz Éva, Dömötör Irén és Házi Zsuzsa (utóbbi
az evezős sportágban is remekel a mai napig).
A verseny számunkra összesen 14 futamot jelentett. A szerzett
érmek magukért beszélnek: 20-as hajó 200 m: 1. hely, 20-as hajó 500
m: 1. hely, 10-es hajó 200 m: 1. hely, 10-es hajó 500 m: 2. hely, 10-es
hajó 2000 m: 2. hely.
A paksi fiúk már többször vettek részt különböző nemzetközi
sárkányhajó versenyeken, így tapasztalt versenyzők. Ők is eredményesen szerepeltek, de jó tudni, hogy jellegéből adódóan a szenior
kategóriában indultak a legnépesebb és legkeményebb mezőnyök.
Az elért eredmények: 20-as hajó mix 2000 m: 2. hely, 10-es hajó
mix 2000 m: 3. hely, 10-es hajó mix 200 m: 4. hely, 10-es hajó férfi
200 m: 5. hely, 20-as hajó mix 500 m: 5. hely, 10-es hajó férfi 500 m:
5. hely.
A nemzetek közötti összesített versenyben a 186 tagú magyar
csapat az orosz és a kanadai válogatott mögött a harmadik helyezést
érte el.
Szucsán Marina

egy atomerőmű mellett
Amint arról korábban beszámoltunk, 2010
szeptemberében az atomerőművet üzemeltetők világszövetsége, a WONUC, a szokásos
2-3 napos helyett 8 napos futást rendezett
Spanyolországban a garoňai atomerőmű
tervezettnél hat évvel korábban történő bezárása ellen.
A spanyol Ipari és Energetikai Minisztérium
2009-ben határozott úgy, hogy 2019-ig érvényes üzemeltetési engedélye dacára 2013 júliusában bezáratja az észak-spanyol erőművet.
Ezért 2010-ben Spanyolországban álltak rajthoz a WONUC-futás résztvevői, akik rendhagyó
módon 8 napos sportrendezvény keretében tiltakoztak a határozat ellen. Garoňából ugyanis
Madridba, a minisztérium elé futottak. Paksról
két kollégánk, Lippai Zoltán és Jobbágy Gyula
vállalkozott a 355 km megtételére, míg az utolsó kétnapi futásra még hét munkatársunk is
csatlakozott. Az ibériai fővárosban a futókhoz
még több ezren társulva demonstráltak a döntés hatályon kívül helyezéséért.
Mint idén kiderült, a szervezők sikerrel jártak, ugyanis a minisztérium visszavonta rendelkezését, így az egyblokkos atomerőmű az
eredeti elképzeléseknek megfelelően kitöltheti
2019-ig szóló üzemidejét! E döntés eredményeképpen fellélegezhet az egyébként meglehetősen rossz gazdasági helyzetben lévő tartomány,
s persze az államnak sem jön rosszul az itt olcsón megtermelhető villamos energia.
Jobbágy Gyula elmondta még, hogy WONUC-futás idén is lesz; 1998 óta immár a 17.
alkalommal találkoznak az atomerőműves
sportemberek a november 8-12. között megrendezendő eseményen. Érdekesség, hogy
2011 után ezúttal is Japán lesz a házigazda,
ahol a végleges bezárástól fenyegetett atomerőművek továbbüzemeltetése mellett foglalnak majd állást.
Ha ott is a spanyolországihoz hasonló eredménnyel járnak…
-vöröss-

Pascal-évforduló
Blaise Pascal
francia matematikus, fizikus, egyetemes
gondolkodó
350 évvel ezelőtt, 1662. augusztus 19-én
távozott az élők
sorából. Mindössze 39 évet
számláló rövid élete ellenére hatalmas szellemi örökséget hagyott hátra: több különböző
tudományterületen is korszakalkotó felismerésekre jutott.
Matematikusként a projektív geometria,
a valószínűség-számítás, a kombinatorika és
az infinitezimális kalkulus kapcsán tett úttörő jellegű felfedezéseket. Fizikusként a vákuumot és a légköri nyomást vizsgáló kísérleteivel ért el forradalmi eredményeket (ezért
nevezték el róla a nyomás mértékegységét).
Mindezek mellett számos eredeti ötlettel állt
elő, a mechanikus számológép megépítésétől
kezdve, a városi tömegközlekedés alapjainak
lerakásán át, a skolasztikus teológiai vitastílus

humorral való felfrissítéséig, egyszersmind a
francia irodalmi nyelv megújításáig.
Legnagyobb hatású alkotása azonban
minden bizonnyal a halála miatt töredékesen maradt nagy műve, a keresztény vallás
apológiájának szánt Gondolatok. A magával
ragadó stílusban megfogalmazott aforizmák
középpontjában az emberi lét legalapvetőbb
kérdései – eredendő nyomorúsága és a mindenki által vágyott boldogság kilátásai – állnak, amelyeket az ember saját végső sorsával szembeni érthetetlen közönye tesz még
bonyolultabbá. Olyanok vagyunk – olvassuk
például a híres 200. töredékben –, mint aki
börtönben ül, halálos ítélettől fenyegetve, de
van még egy órája megtudni és visszavonatni
az ítéletet; ám ő ehelyett lejátszik inkább még
egy kártyapartit.
Pascal halálának 350. évfordulóján Párizsban nagyszabású tudományos konferenciával
emlékeztek meg a kiváló gondolkodóról, de
a világ más részein is sor került hasonló rendezvényekre, hazánkban például a budapesti
Francia Intézet adott otthont a közelmúltban
a filozófiai hagyatékát kutató magyar és külföldi tudósok eszmecseréjének.

Könyvajánló: A valószínűségtől a bizonyosságig
Az évfordulóra időzítve jelent
meg az Oltalom Alapítvány gondozásában Prancz Zoltán Pascal
bölcseletét elemző doktori dis�szertációja. A summa cum laude
minősítéssel megvédett értekezés
átirataként napvilágot látott, korabeli festményekkel és metszetekkel gazdagon illusztrált kötet
címe: A valószínűségtől a bizonyosságig – Megfejthetők-e Pascal Gondolatai? Kollégánk az alábbi szavakkal foglalta
össze könyve tartalmát:
– A Gondolatok máig a világirodalom
egyik legrejtélyesebb műve. A töredékesen maradt pascali hitvalláshoz, koncepcióm szerint, a francia géniusz egyik, ha nem
a legjelentősebb matematikai felfedezése, a
valószínűség-számítás ad kulcsot. „Mindent
el kell követnie, hogy megtalálja az igazságot
a valószínűség-számítás segítségével” – hív
fel például a 236. töredékben. A napjainkban
már önálló matematikai tudományág egy feladványból nőtt ki: Ha két szerencsejátékos,

például egy három nyerésig
tartó pénzfeldobás során valamiért megszakítja a játékot,
hogyan kell elosztaniuk a feltett
nyereményt? Pascal nem a már
lefutott, hanem a még hátralevő játszmákra alapozott, s ezek
kimenetelének valószínűségét
meghatározva helyesen számolta ki az osztozkodás arányát.
Eljárása egyetemes jelentőségét felismerve, megpróbálta azt
más jellegű kérdések, egyebek mellett Isten
létezésének, illetve a Szentírás kijelentéseinek
valószínűsége kapcsán is alkalmazni. „Arra
gondoltam, – írja például a 693. töredékben
– mennyivel nagyobb a valószínűsége annak,
hogy nemcsak az van, amit látok, és kutatni
kezdtem, vajon Isten nem hagyott-e magáról
valami jelet a világban.”
Prancz Zoltán (a Paksi Atomerőmű mérnöke, újságunk szerkesztőségének tagja)
Pascalnak ezt a halál által félbeszakított különleges kutatását kísérli meg rekonstruálni
elemzésében.

Lovásziné Anna

7

2012. október

Térségi kitekintő
AlternArt kiállítások
Gerjeni hírek

Több mint 50%-a elkészült a tervezett beruházásoknak. A vízmű
épületének szerkezeti munkái hamarosan befejeződnek, és beszerelhetővé válnak az új technológia gépei. Az új víztorony
tartályát is összehegesztették, a szigetelése és
látványos felállítása van hátra. Az új torony kb.
6 méterrel lesz magasabb a jelenleginél, így
nagyobb lesz a víznyomás a településen, gyorsabban fog folyni a víz a csapokból. A hálózatok

tervezett cseréje 100%-os. A tolózárak és a tisztító idomok beszerelése is megtörtént az utcák
végeinél. Ennek eredményeként lesz lehetőség
arra, hogy ha valahol csőtörés történik, vagy valamilyen munkálatra kerül sor, akkor ne legyen
szükséges az egész faluban elzárni a vizet, hanem csak abban az utcában, ahol a probléma
fellépett, vagy munkálatok folynak. A két új kút
fúrása is megkezdődött a „legelőn”.

XXll. Gerjeni Szüreti Nap
Idén már 22. alkalommal rendezte meg a település a Szüreti Napot, melyre a Leader közösség
és a Vidékfejlesztési Minisztérium pályázatán
közel 500 ezer Ft-ot nyert.
Szombat délelőtt a helyi kézművesek, Kozák
Éva és Szebényi Edina fazekasok és Kovácsné
Lupsa Erzsébet bőrdíszműves munkáiból láthattak kiállítást az érdeklődők, valamint helyi gazdák
termékeiből kóstolgathattak. A sportcsarnokban
Bencze Boglárka komptörténeti kiállítását lehetett megnézni. A csarnok udvarán kis vásári forgatag volt, ahol a gyermekek önfeledten játszhattak.
Délután, a hagyományos programokat megelőzően, a dunaszentgyörgyi Vadrózsa Népi
Együttes látványos műsorát tekinthette meg a
nagy számú közönség. A bírói – Szabadi Rita és
Vajda András –, valamint a jegyzői – László Anita
és Kurucz Balázs – pár megérkezését követően a
gerjeni fiatalok nyitó táncára került sor.
A hintók és lovas kocsik után a sok száz gerjeni
és vidéki résztvevő végigvonult a település utcáin,
meglátogatva a bírói és a jegyzői pár házát.

A menet végül a sportcsarnokhoz ért, ahol az
erre az alkalomra szépen feldíszített teremben
elkezdődhetett a szüreti bál. Elsőként az InterOperett két színésze Egri József és Keszler Éva
nagysikerű operett egyvelegének tapsolhatott
a közönség. Ezután egy más műfaj következett:
a Géderlaki Néptáncegyüttes mutatta be „Mihály-napi szokások” című műsorát. Ezt követően
kezdődhetett el az igazi szüreti bál, amelyet a
gerjeni Duna Népdalkör előadása szakított meg
egy alkalommal. A gerjeni dalárda a naphoz illő
bordalokat énekelt. Természetesen a bál velejárója, az izgalmas tombolasorsolás sem maradt el,
értékes nyereményekkel. Az idén is fergetegesre
sikerült bál hajnalig tartott.

Önkormányzat, Gerjen

Marx György Emlékverseny

Marx György, a magyar fizikatudomány kiválósága, a nukleáris ismeretterjesztés apostola, szellemiségével a tudományt, az oktatást és az atomenergia békés felhasználásának ügyét szolgálta.
Emlékének ápolására hivatott a már kilencedik alkalommal Pakson megrendezett sakkverseny, amelynek idén
nyáron az Erzsébet Nagy Szálloda adott otthont.
Ez alkalommal nem meghívott külföldi és hazai nagymesterek
küzdöttek a díjakért, hanem bárki nevezhetett. Több kategóriában, több korosztály számára tették lehetővé a játékot. A legerősebb mezőny az Open A csoportban jött össze. Zömmel hazaiak
alkották a mezőnyt, de a 27 játékos között volt két külföldi is
(Nadj Hedjesi Balind indiai sakkozó Szerbiából és Quagligozzi
Francesco Franciaországból).
A tízfordulós verseny magyar sikert hozott:
Hujber Flórián (2383 ELO pontszám) 6½ pont,
Straubinger Dániel (2249), Nadj Hedjesi Balind (2374) és
Lizák Péter (2429) 5,
Németh Miklós (2088), Berta Tibor (2065),
Balázs Gábor (2425) 4½.
Két atomerőműves kolléga is érintett a díjazottak kapcsán:
Straubinger Dániel, Straubinger József műszaki főszakértő fia,

valamint Berta Tibor műszaki szakértő. Eredményeikhez
gratulálunk.
gyulai

Két kiállítás is nyílt a közelmúltban a paksi művelődési központban. Az
egyik a Paksi Atomerőmű Zrt. és az AlternArt Művészeti Közhasznú Egyesület közös pályázatára benyújtott képekből, a másik az AlternArt alkotóinak munkáiból.
Augusztus 30-án került sor a Paksi Atomerőmű és az AlternArt közös pályázatára
benyújtott képzőművészeti alkotásokból rendezett kiállítás megnyitójára, mely
alkalommal a közönség elé tárták és díjazták a legjobb munkákat.
A pályázat Magyarország egyetlen atomerőművének művészi, alkotói szemmel történő bemutatását, az ipari létesítmény emberközelségének tükrözését tűzte ki céljául, az erőmű és a környezetében élők kapcsolatának erősítése érdekében.
A megnyitón dr. Kovács Antal, társaságunk kommunikációs igazgatója mondott beszédet. Hangsúlyozta, hogy a benyújtott pályamunkák magas színvonalat
képviselnek, és külön örömére szolgál a témában ennyi alkotást látni.
Ezeket a műveket a továbbiakban
kommunikációs célokra szeretnék
felhasználni. Miután megfelelő számú alkotás gyűlt össze, a vándorkiállítás szervezésének a lehetősége is
szóba kerülhet.
Venczel László, az AlternArt
Egyesület vezetője hirdette ki a díjazottak nevét és a nyertes alkotásokat, az 1. díjat Zirczy Judit, a 2. díjat Dózsa-Farkas Krisztina, a megosztott 3. díjat pedig Végh Júlia és Péger József kapta, a
közönség díjat Pokorni-Lovas Katalin nyerte el. Venczel László elmondta, hogy
a zsűrinek nehéz dolga volt, hiszen jobbnál-jobb pályaművek érkeztek. Úgy véli,
a Paksi Atomerőmű által eddig nyújtott támogatást viszonozni szándékozó pályázattal és kiállítással, az egyesületnek sikerült letennie a névjegyét.
Szeptember 13-án újabb kiállítás nyílt. A biennálén az Egyesület tagjai által
az elmúlt két évben készített műveket mutatták be az érdeklődőknek. A tárlat
október végéig látogatható a művelődési központ nagy kiállítójában. A mostani
kiállítók között szerepelnek az egyesület négy új tagjának alkotásai is. Összességében elmondható, hogy tevékenységük legüdébb színfoltja továbbra is a tagok
által képviselt művészeti ágak sokasága. 
Gyöngyösiné Nyul Petra

fotó: PaksNET

Jól halad az ivóvíz projekt

Loviisa és Paks testvérváros lett
Ünnepi képviselő-testületi ülésen írta alá
szeptember 15-én, a városházán Olavi
Kaleva, Loviisa és Hajdú János, Paks polgármestere a két település testvérvárosi
szerződését. Komoly előzménye van a
szerződés aláírásának, hiszen szakmai
együttműködés és civil szerveződés alapozta meg a kapcsolatot.
A szakmai közeledés még a 80-as években történt: Finnország volt az egyetlen
nyugat-európai ország, amely orosz atomerőművi blokkot épített. A loviisai tapasztalatokat felhasználva a szimulátor-építés
majd a karbantartás terén kezdődött és
különféle témákkal fejlődött tovább: a szakemberek azóta is éves szemináriumokon
osztják meg egymással tapasztalataikat.
A munkakapcsolat azután civil gyökeret is
vert, 1994-ben megalakult a Finlandia Kör,
amely egymás kultúrájának megismerését,
a két város közeledését segítette elő (többek között kulturális rendezvények szervezése fűződik a nevükhöz, és az emlékezetesek finn mikulás estek is).
Az elmúlt években több alkalommal
sor került a két település városvezetői között szakmai tapasztalatcserére, amelynek
aktualitást ad a Paksi Atomerőmű bővítése
is. A látogatások során a paksi küldöttség
megismerte, hogyan illeszkedik be szűkebb
környezetébe a loviisai atomerőmű (hiszen
két hasonló nagyságrendű településről van
szó), és milyen a kapcsolat az erőmű és az
azt befogadó település között. A találkozások során mindkét félben megfogalmazódott a testvérvárosi kapcsolat kialakítása.

A loviisai polgármester vezette delegáció (amelynek tagja volt az ottani országgyűlési képviselő és a loviisai atomerőmű
műszaki igazgatója is), a Kenyér-, hal- és

Hajdú János és Olavi Kaleva
borünnep valamint az Atomfutás rendezvénysorozatára érkezett Paksra. Ekkor került sor a testvérvárosi szerződéskötésre.
„A megállapodás célja, hogy ösztönözzük
a képzési és kulturális cseréket, valamint az
energetikai vonatkozású és egyéb együttműködő vállalkozásokat azzal a céllal, hogy
gazdagítsuk polgáraink életét, növeljük a
nemzetközi egyetértést és a kölcsönös elfogadást. Célunk a kulturális csereprogramok és a más, a barátság kialakítását célzó
programok létrehozása, az energiaszektorra
és az oktatásra vonatkozó együttműködés
kiterjesztése közösségeink hasznára.” – áll a
testvérvárosi szerződésben.
Kulturális téren a paksi közönség is tapasztalatot szerezhetett, hiszen a rendezvénysorozaton több alkalommal nagy sikerrel lépett fel a Loviisa Big Band zenekar. A
kapcsolat immár hivatalos szintre emelkedett, s várhatóan diákcsere programokkal
folytatódik.

PH, Paks
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Térségi kitekintő
Negyedszerre választhattak sportágat
A strand teljes területét lefedő rendezvény házigazdái és az egyes sportágak vezetői a jól végzett
szervezőmunka után elégedetten konstatálhatták:
idén is sokan érdeklődtek az egyes sportágak felől.
A tapasztalatokat konferencia keretei között értékelik a résztvevők.
Vöröss Endre

10 éves a Csillag Show
Fennállásának 10. évfordulóját teltházas közönség előtt, fergeteges
gálaműsorral ünnepelte a Csillag Show Tánc Egyesület. A Tánccal
a világ körül címmel rendezett jubileumi eseményt szeptember 29én tartották a paksi Csengey Dénes Kulturális Központban.
Lapunkban már több alkalommal beszámoltunk az egyesület eredményeiről. Előző számunkban világbajnoki sikereikről tudósítottunk.
Az egyesület vezetője, dr. Czárné Nagy Ildikó az elmúlt tíz évre visszatekintetve elmondta, hogy folyamatosan a fejlődésre törekedtek, ami eredményeikben meg is mutatkozik. Egyre több versenyszámban lépnek fel, fejlesztik a technikát,
a mozgásokat, és egy újabb sportágat is igyekeznek meghonosítani, a cheerleading hajrázást, amely olyan zenés produkció, amely talaj-akrobatikából, ugrásokból, dobásokból, emelésekből, táncból és szurkolásból áll. Komoly munka
vezetett idáig, és bízik az egyesület további sikerében.
Az egyesület nem sokat pihen, hiszen szervezik
november 3-i Csillagfény Parádét (szépség és egyéniség versenyt) és a nemzetközi Alpok Adria szépségverseny megyei döntőjét. November 4-én pedig
egy országos táncversenyt rendeztek.LAnna
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Száz éve született Kalocsa legjelentősebb, Európában is számon tartott művésze, Nicolas Schöffer, azaz Schöffer Miklós. Az idei év egyben halálának 20. évfordulója is, így a kettős évfordulón rá emlékezve, a város 2012-t „Schöffer-évként” ünnepli. Ebben az esztendőben, az életművét prezentáló kiállítóhelyen
ennek jegyében már több kiállítást és tárlatot rendeztek (Mattis-Teutsch
Waldemar hologram kiállítása, Joseph Kádár és Kelle Antal tárlata, II. Francia
Napok rendezvénysorozat, ahol rangos, európai hírű művészek munkáiban
gyönyörködhettek az érdeklődők, és adózhattak a kibernetikus művészet úttörőjeként számon tartott, világszerte ismert és elismert művész emléke előtt).
Szeptember 6-án Schöffer Miklós születésére emlékezve filmvetítéssel, Schöffer-szimpóziummal és a művész grafikáinak kiállításával adóztak a művészetszeretők az alkotó életműve előtt. A nap fénypontja a Schöffer torony fénybe
öltöztetése volt. Kalocsa város önkormányzata nagy erőkkel dolgozik azon,
hogy a torony a régi fényében tündököljön. Este 8 órakor bekapcsolták a
torony alsó fehér fényeit – melyet ezután minden este megcsodálhatunk –,
illetve erre az estére a Chronos 8 tornyot színes fénybe öltöztették, aláfestő
zeneként pedig a Nicolas Schöffer zenei kompozíciót hallgathatta meg a közönség. Az ünnepségsorozatot megtisztelte jelenlétével Roland Galharague
nagykövet úr, Eléonore de Lavandeyra Schöffer, a művész özvegye és Török
Ferenc, Kalocsa város polgármestere is. 
Péjó

Magyar Termék Nagydíjat nyertek
a különleges Kalocsa-bélyegek

fotók: Wollner Pál

Huszonhat, Pakson is elérhető sportág mutatkozott be szeptember második hétvégéjén a városi
strandon.
Már négy éve annak, hogy – a vidéki városok közül
elsőként – az atomvárosban megrendezték az első
sportágválasztót. A szeptember elején sorra kerülő
sportesemény azóta hagyománnyá vált, s amint Bedecs Ferenc, a főszervező Atomerőmű Sportegyesület ügyvezető-helyettese elmondta, a gyerekek és a
pedagógusok is várják a rendezvényt. Az iskolások
szervezett keretek között érkezve az első napon,
pénteken ismerkedtek 8-16 óra között a lehetőségekkel, másnap pedig nyílt napot tartottak a szervezők.
A sportágválasztó főszponzora az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és Paks városa
volt, ám a mintegy másfélezer fiatalt megmozgató rendezvény rangját mutatja,
hogy egyre több kisebb támogató is felsorakozik mögé. Érdemes volt tehát minél
több sportággal megismerkedni, mert az
ott elhangzott információk alapján összeállított totó kitöltésével értékes jutalmakat lehetett nyerni. Ilyen volt a mini hifi és
az ötvenórás nyelvtanfolyam is.

Schöffer-centenárium - Kalocsán

A 85. Bélyegnap tiszteletére 2012. július 6-án kibocsátott filatéliai különlegesség, a Kalocsa bélyegek nyerték
el a minőségi termékeknek járó kitüntető címet. A Magyar Posta részéről a díjat Péterffy Gábor filatéliai
igazgató vette át szeptember 4-én, a
Parlament Felsőházi Termében.
A bélyegsorozat 80 Ft-os címletén
kalocsai hímzés, a 130 Ft-os bélyegképen pedig kalocsai paprikafüzér és a
kalocsai Paprika Múzeum épületének
külső részlete látható. A sorszámozott blokk bélyegképén és keretrajzán a Kalocsai Érseki Kincstár egyedülálló egyházművészeti emlékei
közül látható néhány. A bélyegblokk
1-től 10000-ig tartó sorszámozott
példányai a 85. Bélyegnap: Kalocsa

Kollekció elnevezésű különleges
bélyeg összeállításban vásárolhatók
meg. A speciális 80 Ft-os címlet különlegessége, hogy azon a kalocsai
rózsa motívuma valódi hímzéssel
szerepel, a 130 Ft-os bélyegképen
pedig a paprika motívumra paprika illatú szitalakk került, amely így a
paprika különleges illatát hordozza.

Péjó

Húszmillió gyermekprogramokra
a múzeumban
A közelmúltban a kalocsai Viski Károly Múzeum nyert pályázati támogatást, múzeumpedagógiai programok megvalósítására. Romsics Imre,
az intézmény vezetője arról számolt
be, hogy a megvalósítás előtt álló
projektben mintegy négyszáz eseményre kerül sor. Az érdeklődőket

többek között családi napokra, ásványbemutatókra várják majd, de
lesznek nyári programok is, melyben
mintegy százötven évvel repülhetnek vissza az időben a diákok, megismerve az akkori paraszti kultúrát.

Péjó

Megkezdte a pontgyűjtést az MVM Paks

Szeptemberben az OTP Bank Ligában
két győzelem, egy döntetlen, egy vereség,
a Magyar Kupában továbbjutás a legjobb
32 közé, míg a Ligakupában egy győzelem és egy vereség a mérlege az MVM
Paks labdarúgó csapatának, illetve új
vezetőedzőjének, Tomislav Sivicnek. A
tréner korábban a Kecskemét gárdáját
irányította, mely egylettel Magyar Kupát
nyert, legutóbb pedig a szerb FK Hajduk
Kula technikai tanácsadójaként dolgozott. „Kis Károly magasra tette a lécet, a
Paks minőségi futballt játszott, második
és hatodik volt a bajnokságban, Liga-

kupát nyert és a nemzetközi porondon
vitézkedett. Bizonyára nehéz lesz megismételni ezeket az eredményeket, de
ez a cél. Szeretném, ha minél hamarabb
visszakerülne a csapat arra a helyre, ahová való, és nem oda, ahol most van. Sok a
rutinos játékos a keretben, az egylet gerince alapjaiban nem változott, így biztos
vagyok abban, hogy elérjük céljainkat.”
– mondta el székfoglalóján Tomislav Sivic. A vajdasági magyar szakember bemutatkozása megfelelő a paksi kispadon,
a bajnokságot a 10. helyen zárta az év kilencedik hónapjában a zöld-fehér alaku-

lat. A csapat a szezon közben két korábbi
válogatott játékossal erősödött. Lázok János és Bori Gábor érkezésével minőségi labdarúgók kerültek a Fehérvári útra.
Az októberi sorsolás viszont korántsem
ígérkezik könnyűnek, a gárda a Győrt és
az MTK-t fogadja, míg a kettő közt a Ferencváros otthonába látogat. Hír még az
MVM Paks háza tájáról, hogy a Kiss Tamás, az együttes egyik legkreatívabb tagja térdszalag-szakadást szenvedett, ezért
minden bizonnyal hat hónapot kénytelen
kihagyni.

Faller Gábor
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Erőműves híradások

fotó: Bodajki Ákos

A Paksi Atomerőműben nagy múltja van a Műszaki Alkotói Pályázatnak, amelyet évente hirdetnek meg,
és amelyre értékes szellemi alkotások
érkeznek. A pályázatok elbírálásánál
előnyt élveznek azok a pályaművek,
amelyek az erőmű előtt álló problémák,
valamint a társaság stratégiai feladatainak megoldását, a hatékonyság növelését szolgálják.
Az Atomerőmű újság folyamatosan beszámol a pályázat eredményességéről, bemutatja a pályamunkákat és alkotóikat. Az idei, 24.
Műszaki Alkotói Pályázat meghirdetésekor visszatekintünk a múltra, amihez Nagy László fejlesztési és elemzési osztályvezetőtől kaptunk tájékoztatást.
A kezdet a gazdasági szabályozás 1988-as kedvező változására
nyúlik vissza (könnyítések bizonyos bér jellegű kifizetésekre, ha
kapcsolódnak műszaki fejlesztésekhez). Pónya József vezérigazgató
támogatásával a lehetőség első kihasználója és a pályázatok lebonyolítója Cserháti András volt, az akkori műszaki fejlesztési osztály vezetője. Rajta is maradt ez a feladat a jogutód szervezeteken, Bajsz
József, dr. Elter József vezetésével, és most Nagy László gondozza
a mozgalmat, intézi az adminisztrációt. Közben persze alakultak a
szabályok, jelenleg a humán igazgatóság felügyelete alá eső IER205_
VU03_V02 folyamatutasítás határozza meg a munkáltatói kitüntetések, díjak adományozását.
A díjat a vezérigazgató adományozza a kiemelkedő műszaki alkotói tevékenység elismeréseként a társaságunkkal munkaviszonyban
álló dolgozóknak. A fent említett utasítás szabályozza az odaítélhető
díjak számát, összegét. A pályázatot minden év augusztusában hirdetik meg. A beérkezett pályázatokat nyilvános meghallgatás keretében mutathatják be az alkotók. Ezek után, kidolgozott értékelési
szisztéma alapján az igazgatóságok és a szakszervezet által delegált
zsűri értékel. Egy értekezlet keretében összesítik az értékeléseket,
így alakulnak ki a helyezések, amiket jóváhagyásra felterjesztenek a
vezérigazgatónak. Január elején ünnepélyes keretek között a vezérigazgató osztja ki a díjakat.
A díjkiosztó után a műszaki könyvtárban hozzáférhetők a pályamunkák.
Nagy László fejlesztési és elemzési osztályvezető adatbázisából
sok mindenre fény derül. Eddig majd hétszáz dolgozatot nyújtottak
be. Az első, kezdeti jeligés anyagok szerzői már feledésbe merültek.
Kezdetben sokkal aktívabban pályáztak, egy-egy alkalommal 6080 pályamunkát kellett a lehető legigazságosabban elbírálni. Ez az
időszak egybeesett a személyi számítógépek rohamos elterjedésével,
mindent nyilvántartottak Commodore 64-en. Azután kevesebb, de
annál nagyobb gazdasági hasznot hozó, komolyabb pályamunka készült a fizikusok, elemző mérnökök jóvoltából.
A pályázók között számos névvel találkozhatunk, akik azóta magasabb pozíciókat is betöltenek. A zömmel azonosítható pályamunkák kb. fele-fele arányban egyedül vagy csoportosan készült. Eddig
majd ötszázan adtak be pályamunkát, a legtöbbet Bunkóczi András
(22), Dénes László, dr. Elter József, Tóth János (15), Szécsényi Zsolt
(14) és Orbán Mihály (12) készítette.
Sokan a támogatott továbbtanulásuk kapcsán kezdenek bele
egy-egy témába, a munkájuk folytán megismert rendszerek kisebb-nagyobb átalakításával elérhető előnyöket mérlegelve fognak
hozzá a pályázatíráshoz. Ha nem is nyerik meg a fődíjat, a pályamunka kidolgozása során elmélyített ismeretek megkönnyítik a
napi munkát, és az így megerősített tudás önbizalmat, biztonságot
ad. Sokszor akadnak olyan feladatok, amelyek a szakmák, szervezetek határterületeire esnek, ilyenkor csapatmunkában végzik azt.
Egymás munkáit megismerve nő a társosztályok megbecsülése, javul a kollegialitás, szakmai barátságok alakulnak.
Az idei Műszaki Alkotói Pályázat nevezési határideje: október
15. A pályamunkákat november 15-ig lehet beadni, az értékelés
december 31-én lezárul.
gyulai

Versenyeken az őreink
A Fegyveres Biztonsági Őrségek III. Országos Szakmai Csapatversenyére szeptember 8-án került sor, melyre
a Paksi Atomerőmű két csapatot indított.
A versenyen ezúttal is négy feladat végrehajtása volt a követelmény: 1. több feladatos akadálypálya leküzdése,
2. lőgyakorlat végrehajtása pisztoly és sorozatlövő fegyverrel, 3. marok és sorozatlövő fegyver szét- és összeszerelése, 4. elméleti tudás szintfelmérése, tesztlap kitöltésével. A paksi fegyveres biztonsági őrök I. csapata 18. helyezést, II. csapata 6. helyezést ért el az összesített eredmények alapján.
Szeptember 29-én rendezték meg a
XV. Dr. Oláh László IPA Pisztoly Emlék
Lőversenyt és Bográcsétel Főzőversenyt a biritói lőtéren.
A versenyt fegyveres és IPA-barát kategóriákban hirdették meg, amelyre – a
korábbi években megszokott módon –
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. fegyveres
biztonsági őreinek csapata is nevezett.
A 4. helyet szerezték meg. A csapat tagjai: Pata Csaba, Hanuszka Zsolt és Végh
Csaba.
GYNYP

Új belépők köszöntője

Az immár hagyományos köszöntő az irodaépület II. emeleti tanácstermében zajlott. Huszonhét
munkavállaló vehette át az új belépők számára készített emlékérmet.

fotó: Bodajki Ákos

Értékes szellemi
alkotások

A Paksi Atomerőművel 2012. május 1. és augusztus 31. között új munkaviszonyt létesítő munkavállalókat a cégvezetés nevében – a részvénytársaság vezérigazgatója távollétében – Bognár Péter
humán igazgató köszöntötte, szeptember 26-án.
„Az erőmű életében már hagyománnyá vált
az új munkavállalók köszöntése, amelynek célja, hogy emlékezetessé tegyük az új munkatársak
számára a belépésüket, a társaság életéhez történő csatlakozásukat” – kezdte köszöntőjét a humán
igazgató. A továbbiakban elmondta, hogy kiemelkedő jelentőségű a Paksi Atomerőmű életében a
2012-es esztendő, mivel ez évben ünnepeljük az
1. blokk átadásának harmincadik évfordulóját.
Ettől az évtől várjuk, hogy újabb húsz éves működésre kapunk engedélyt az 1. blokk tekintetében,
illetve napirenden van az új blokkok létesítése is.
Ezért reményét fejezte ki, hogy az új munkatársak
közül – már tapasztalt szakemberként – többen
is dolgozni fognak a Paks II-ben, amely biztosít-

ja az erőmű termelésének folyamatosságát. Az új
belépők mostani létszáma jelzi, hogy a nyugdíjba
vonuló munkatársak pótlása folyamatosan történik, ami egyben generációváltást is jelent. Hangsúlyozta, hogy az új munkatársak felé a szakmai
tudás és tapasztalat megszerzése mellett elvárás a
részvénytársaság iránti lojalitás, hiszen az erőmű
jövője hosszú távon csak elkötelezett munkatársakkal képzelhető el.
Az új belépők számára a Paksi Atomerőmű látképét és a munkavállalók belépésének napját tartalmazó emlékérmet a szakmai szervezetek igazgatói, illetve megbízott vezetői adták át.
Ezt követően az Atomerőműben működő érdekképviseleti szervezetek részéről Weisz Mátyás,
a PADOSZ elnökhelyettese köszöntötte az új kollégákat, aki írásos tájékoztató anyag átadásával hívta
fel a jelenlévők figyelmét a szakszervezetekhez történő csatlakozás fontosságára.
LILI

Új belépő kollégáink
A Tájékoztató és Látogatóközpontban:
Thuróczy Zsuzsanna térségi szakértő.
Az üzemviteli igazgatóságon:
Nagy László primer köri gépész,
Szalontai János turbinagépész,
Szél Benjamin turbinagépész,
Szendi Balázs primer köri gépész,
Tóth László turbinagépész,
Vajda Péter primer köri gépész.
A műszaki igazgatóságon:
Bernáth Szabolcs Péter projektfelelős,
Csepregi Péter projektfelelős,
Ódor Dávid rendszertechnológus,
Szász Balázs Mihály cad mérnök.
A biztonsági igazgatóságon:
Nagy Magdolna műszaki ügyintéző.

A karbantartási igazgatóságon:
Baranya Gábor karbantartó lakatos,
Fáth Bálint technológus mérnök,
Filip Bernadett szerszámkiadó vezető.
A gazdasági igazgatóságon:
Gold Gabriella gazdasági elemző,
Horváthné Papp Erika raktáros,
Hüffner Annamária pénzügyi előadó,
Inhoff Csaba szerződéskötő,
Kökényesi Kuglics Krisztina szerződéskötő,
Molnár Roberta logisztikai főelőadó,
Rujder Zoltán József koordinátor,
Szabó Ferenc raktáros,
Vajda Péter szerződéskötő.
A humán igazgatóságon:
Kiss Adrienn humánpolitikai ügyintéző,
Tomolik Erika humánpolitikai előadó.
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OSZTÁLYTABLÓ
DOZIMETRIAI SZOLGÁLAT – A ÉS B MŰSZAK

fotók: Bodajki Ákos

Araczki András
szolgálatvezető

1965-ben született Szekszárdon. Gyerekkorát Madocsán
töltötte. Itt járt általános iskolába. 1983-ban a szekszárdi Rózsa Ferenc Szakközépiskolában mechanikai műszerészként végzett.

Börzsei Péter
szolgálatvezető

Szekszárdon született, 1972-ben, és jelenleg is ebben a városban lakik. Felsőfokú tanulmányait Pécsett, a Pollack
Mihály Műszaki Főiskolán végezte, ahol
1996-ban épületgépész mérnök képesítést szerzett.
2002-ben, az Atomix Kft. munka- műbe. Itteni pályafutását betavállalójaként került az atomerő- nuló dozimetriai szolgálatvezető

munkakörben kezdte. A tanulóidő lejártát, illetve a szükséges
vizsgák letételét követően – 2004
óta – már a Paksi Atomerőmű
közvetlen alkalmazásában tölti
be a szolgálatvezetői munkakört.
Feladata a műszakban lévő dozimetriai szolgálat munkájának
irányítása, a munkautasítások dozimetriai szempontú jóváhagyása,
illetve, átfogóan fogalmazva, az

Németh Pál
dozimetrikus

1958. március 1-jén született Szekszárdon. A gyönki
gimnáziumban érettségizett német tagozaton, majd
Dombóváron szerzett dízelmozdony vezetői szakképesítés.

Pataki Gábor
dozimetrikus

Pakson született, 1962-ben. Az általános iskolát követően Budapesten, az Üteg utcai Erősáramú Szakközépiskolában folytatta tanulmányait, erősáramú berendezés szerelő – villanyszerelő szakon. Első munkahelye a
Vertesznél volt, 1981-től villamos szerelési munkákat végzett az 1. és a 2. blokkon.
A sorkatonai szolgálatot követően, 1985- ban a dozimetriára került. Emlékezetes
től atomerőműves állományban fegyveres és izgalmas feladatként említi a 2. blokki
biztonsági őrként dolgozott, majd 1996- sérült üzemanyaggal kapcsolatos sugár-

Soós Tamás

A középiskola után külső cégeknél dolgo- ban. Azóta is ebben a munkakörben tevézott mielőtt 1988-ban a Paksi Atomerő- kenykedik.
mű Vállalathoz sikerült felvételt nyernie,
András 1986-ban családot alapított, azaz akkori sugárvédelmi osztályra. Do- óta is boldog házasságban él, három fiuk
zimetrikusként kezdett, majd 1997-ben született.
szolgálatvezetői munkakörbe került.
Szabadidejében horgászik, illetve a csa2004-ben a Dunaújvárosi Főiskolán mű- ládi házukat rendezik, szépítgetik.
szaki menedzser diplomát szerzett, amit
egy minőségügyi diploma követett 2006
Orbán Ottilia

atomerőmű, az atomerőmű környezete és a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója sugárzási viszonyainak ellenőrzése, a szolgálat
közreműködésével. A műszakos
munkarendet – a legtöbb műszakos kollégájához hasonlóan –
kissé fárasztónak tartja, de mint
hozzáfűzi, a különböző műszakbeosztások következtében a napi
munka egyáltalán nem monoton,

hanem nagyon is változatos szokott lenni.
Péter nős, két gyermek édesapja: kisfia 3 éves, nemrég született
kislánya pedig 4 hónapos. Szabadidejében, ha a családdal kapcsolatos tennivalói engedik, szívesen
sportol. Nagyon szeret teniszezni,
és igyekszik minél többször eljárni a barátaival – ha lehet családostul – szórakozni.
Prancz Zoltán

Az 1980-1985 közötti időszakot a Volánnál töltötte személyi forgalom irányítóként. 1985-ben került az erőmhöz, folyamatos műszakba, dozimetrikusként.
Azóta is az „A” műszak oszlopos tagja,
amire a mai napig nagyon büszke.
Felesége a szekszárdi kórház baleseti
ambulanciáján részlegvezető. Két gyermekük van, lányuk kis unokájukkal (aki

idén született) otthon van gyesen, fiuk az
ESZI-ben tanul, környezetvédelmi szakon.
Pál szabadidejében a családi ház körüli
teendőkkel van elfoglalva. A család is nagyon fontos szerepet tölt be az életében,
így ha teheti, a fennmaradó időt velük
tölti.

Orbán Ottilia

védelmi munkákban való aktív részvételt,
valamint a kémények belsejében végzett
sugárvédelmi méréseket az 1997-ben kezdődött kémény felújítási munkák során.
Gábor három műszakban dolgozik, változatos feladatai közül kiemelten fontos
tevékenységnek tartja az MSSZ betartatását. Két éve küldöttként részt vesz a Műszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szervezetének munkájában.
Munkája elismeréseként 2010-ben megkapta az Atomerőmű Kiváló Üzemeletetője

Díjat. Munkatársaival jó kapcsolatot tart
fenn. Mint hozzátette, ez nem nehéz, mert
jól összeszokott gárdát alkotnak.
Gábor családjával Pakson él, felesége az
egészségügyben dolgozik, fia jelenleg elsőéves egyetemista. Szabadidejét leginkább
hímzéssel tölti, de szeret horgászni is, kedvenc helye az Atomerőmű horgásztava. A
természet szeretete fontos számára. Ha alkalma adódik rá, szívesen gyűjt csiperkét,
fenyőtinórút, őzláb-, laska-, szegfűgombát
családja és barátai részére.
KV

kola levelező tagozatán gépész
technikusi képestést szerzett,
eközben egy külsős cég állományában az erőmű forgácsoló műhelyében gépszerelőként
dolgozott. 2004-ben az Atomix
Kft. alkalmazottjaként a hőkezelő műhelybe, két évvel később
pedig a primerköri gépészekhez került. 2007 októberében
felvételt nyert az Atomerőmű
dozimetriai szolgálatához. Ta-

más váltóműszakban dolgozik,
feladatai közé sorolható többek
közt a sugárvédelmi ellenőrző
rendszer üzemeltetése és felügyelete, amennyiben szükséges,
a megfelelő intézkedések megtétele, a kiszállítások során történő
sugárvédelmi mérések elvégzése
és a dozimetriai engedélyek kiadása. A műszakozás nem okoz
számára különösebb nehézséget,
bár a délelőttös műszakkal kap-

csolatban megjegyezte, a 4.40-es
ébresztő néha kicsit korán van.
Tamás feleségével Pakson él.
Szabadideje nagy részét házuk
felújítása köti le, de ha teheti, kedvenc helyére, a simontornyai tóhoz jár horgászni. Tavaly június
óta sárkányhajózással is foglalkozik, idén második alkalommal
vett részt az igazgatósági versenyen.
KV

landos utat járt be, munkahelyei
révén igen sok helyen megfordult.
Dolgozott többek között a tengizi
dozimetrikus
olajmezőkön, ahol egy évet töltött
Pakson született, 1958-ban. Születése el, és a Vegyépszer alkalmazásáóta Dunakömlődön él, így az általá- ban egy asztalosműhelyt vezetett.
nos iskola nyolc osztályát is itt végezte Később olyan német városokban
el. Ezt követően Budapestre ment to- is megfordult hosszabb-rövidebb
vábbtanulni, mégpedig a Káesz Gyula Faipari Szakközépiskolába, ideig, mint például Dortmund és
asztalos szakra. 1977-ben végzett, ekkor szerezte meg az érettségi Berlin.
1996. 09. 16-án nyert felvételt
bizonyítványát is.
Az iskola után rögtön el is helyez- Állami Építőipari Vállalatnál. Az az Atomerőműbe, azon belül is a
kedett, elsőként a Pest Megyei elmúlt negyven évben aztán ka- dozimetriai osztályra. Először so-

kakhoz hasonlóan az Atomix Kft.
állományába került, majd sikeres
KKÁT dozimetrikusi vizsgát tett,
és 1999. 12. 01. óta az Atomerőmű közvetlen alkalmazottjaként
tevékenykedik. Műszakos munkarendben dolgozik, a „B” műszakhoz osztották be. Fő feladatai
közé tartozik az Atomerőmű sugárvédelmi ellenőrzése, valamint
a kiégett fűtőelemek biztonságos
elhelyezésének sugárvédelmi felügyelete a KKÁT-ban.

Zoltán nős, és két gyermeke
van. Felesége egy üzletben dolgozik eladóként, fia és lánya pedig az erőműben helyezkedett el.
Szabadidejét tevékenyen szereti
eltölteni, gyakran barkácsolgat,
főz, valamint a verseket is nagyon
kedveli. A rockzene is közel áll
hozzá, a klasszikus magyar rock
zenekarok albumai mellett Cseh
Tamás dalait hallgatja szívesen.

Winter Gábor

dozimetrikus

1980-ban, Budapesten született, de
Pakson nőtt fel, és itt járt általános iskolába is. Tanulmányait Baján, a Vízügyi Szakközépiskola közlekedés gépész szakán folytatta, ahol 1998-ban érettségizett.
Az Atomerőművel 1999-ben ke- csapágy- és tengelydiagnosztikárült kapcsolatba, egy külsős cég val, rezgésméréssel foglalkozott.
munkavállalójaként forgógépek A biritói I. István Szakképző Is-

Homoki Zoltán
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Németh Zoltán

Munkája két fő részből áll: egyrészt a KKÁT sugárvédelmi labodozimetrikus
ratóriumában a kiégett kazetták
betárolásának idején lát el sugárDunaújvárosban született 1975-ben, védelmi laboráns és dozimetrikumajd Bölcskén és Pakson nőtt fel. Általá- si feladatkört, másrészt, amikor
nos iskolába Bölcskén járt, ezt követően nincs betárolás, akkor a Dozimetpedig Szekszárdra, az Ady Endre Szakkö- riai Osztály Dozimetriai Szolgálazépiskolába került, ahol magasépítő technikusként végzett. Elsőként tánál látja el a dozimetrikusi felfelszolgálóként dolgozott Bölcskén, majd a Neutron Kft-nél lett előké- adatkört. Mindkét munkahelyen 3
műszakban dolgozik. Kollégáival
szítő technikus 1995-ben.
Majd elsősorban a kihívás és a előbb, mint az Atomix Kft. alkal- jó kapcsolatot ápol, sokat segítetjobb anyagi lehetőségek miatt be- mazottja, majd két évvel később tek neki a szakma elsajátításában.
adta jelentkezését a Sugárvédel- átkerült az Atomerőmű állomány- A felsőfokú tanulmányai idején
mi Osztályra, dozimetrikusnak. ba. Azóta is az „A” műszakban is mellette álltak, Zoltán ugyanis nem hagyott fel a tanulással.
1997.09.08-án felvételt is nyert, dolgozik.

Kovács Gyula

Az Atomerőműbe – az akkori
Paksi Atomerőmű Vállalathoz –
1987-ben került. Dozimetrikusi
dozimetrikus
munkakörben helyezkedett el,
Egy Somogy megyei kis faluban, Szen- műszakos munkarendben. Aztán született, középső gyermekként a óta is a „B” műszakot erősíti. Felcsaládban. Az általános iskolai tanul- adata szerteágazó, többek között
mányokat a közelben fekvő Csurgón a telepített sugárvédelmi ellenőrvégezte. Ezt követően Kaposváron, a Kinizsi Pál Élelmiszeripari ző rendszerek üzemeltetésében
Szakközépiskolában tanult tovább és tette le az érettségi vizsgát. és felügyeletében működik közA későbbiekben, szakmai tanulmányainak megfelelően, az élelmi- re, emellett képesítést szerzett a
Kiégett Kazetták Átmeneti Tároszeriparban kezdett dolgozni.

Környezettudatos vegyészeti technológia

fotó: Bodajki Ákos

A környezettudatos atomerőművi működést bemutató cikksorozat mostani témája kapcsán Lozsi Gábor üzemvezetővel
beszélgettem arról, hogy
a vegyészeti technológiai
feladatok ellátása során
hogyan tükröződik a környezettudatos üzemeltetés.
–– Milyen területeket említenél meg a
téma kapcsán?
–– A mindennapi üzemvitel helyett talán
beszéljünk arról a két nagyobb volumenű
projektről, melyben a vegyészeti technológiai osztály is érintett. Az egyik a pótvíz-előkészítő rendszer rekonstrukciója, a másik
a szekunderköri sótalanvíz-felhasználás
csökkentése.
–– Hogyan tükröződik a környezettudatos anyagfelhasználás és üzemeltetés a
pótvíz-előkészítő rendszer tervezett átalakítása során?
–– Sótalan vízre gyakorlatilag már az erőmű indítása óta szükség volt, pl. a kazánház
felfűtéséhez is. Így ez az egyik legrégebben
üzemelő technológiai rendszer. Korából
adódó állapota miatt szükségessé vált napjainkra a rendszer korszerűsítése, beleértve akár a teljes cserét is. Hangsúlyoznám
ugyanakkor az erőműnél meghonosodott
magas színvonalú karbantartást, hiszen ez is
hozzájárul ahhoz, hogy a rendszer ma is képes a blokkok biztonságos üzemeltetéséhez
szükséges sótalan vizet előállítani. Viszont,
ha figyelembe vesszük az üzemidő-hosszabbítást, erősen kétségessé válik, hogy hosszú
távon a jövőben is képes lesz-e feladatát elvégezni. A projektmunka megkezdése előtt
egy szakmai nap keretében a vegyészet felhívta a figyelmet erre a problémára. Ezt követte egy értékelemzés, melynek eredménye
igazgatósági szinten került jóváhagyásra,
majd a szokásos menetrendben elkészült a
fejlesztési és műszaki terv. Most a kiviteli
tervek összeállításánál tartunk. A tervezés

során egy olyan korszerű és környezetbarát
membrántechnológián alapuló vízelőkészítő került kiválasztásra, amely ki fogja váltani a jelenlegi klasszikus ioncserés technológiát. Környezetre kedvezőbb hatása abban
rejlik, hogy a jelenlegi technológiai sor ioncserélő gyantáinak regenerálása viszonylag
nagy vegyszerigényt (évente több száz tonna sav és lúg) jelent. Az új pótvíz-előkészítő
rendszer ezzel szemben membrán technológiát használ, amelynek jelentősen kisebb a
külső vegyszer segédanyag szükséglete, így
vele együtt a környezetterhelés is.
–– Térjünk át a következő projektetekre!
–– Ezek a sótalanvíz-felhasználás csökkentéséhez kapcsolódnak. A munkában az
erőmű több szervezete vett részt, köztük mi,
a vegyészeti technológiai osztály szakemberei is. A szekunder kör víz igénye az elmúlt
évig évente mintegy 900 ezer m3 volt. Egy
értékelemzési munka keretében 2009-ben
indult el annak felülvizsgálata, hogy hogyan
tudjuk ezt jelentősebb mértékben csökkenteni. A költségtakarékosság mellett ezzel
az erőmű környezetvédelmi paraméterei is
javíthatók, hiszen a sótalan víz mennyiségével arányosan az előállításhoz felhasznált
vegyszer mennyisége is csökken, amihez
hozzá kell még számítanunk a berendezések
műszaki állagmegóvását elősegítő adalékanyagokat is (a megfelelő kémiai paraméterek biztosítása céljából). Az értékelemzés
két csoportra bontotta az átalakításokat, így
rendszer- és berendezésszintű átalakításokat határozott meg. A berendezésszintű átalakítások elvégzésre kerültek. Ennek eredménye már most látható, hiszen nagyjából
200-250 ezer m3-rel kevesebb sótalan vizet
kell előállítanunk éves szinten. Az értékelemző team hasonló mértékű megtakarítást prognosztizált rendszerszinten is, ami
az üzem egészét tekintve, az átalakítás után,
közel 50-60%-os csökkenést jelent majd.
BR

Dunaújvárosban a gépészmérnöki
karon, karbantartási szakirányon
szerzett diplomát, míg Gödöllőn, a
Szent István Egyetemen a Műszaki
fejlesztői szakot végezte el sikerrel.
Munkatársaival sok időt töltenek
együtt munkahelyen kívül is, szinte már második családként tekintenek egymásra.
Zoltán, akit mindenki „Csipi”
becenéven ismer, nagycsaládban
nőtt fel, három testvére van. A
bátyja, Péter szintén dozimetrikus. Két húga: Melinda és Napsugár. Párjával, Juhász Nórával, aki
az MVM Kontó Zrt.-nél dolgozik,

négy és fél éve él együtt boldogságban. Első gyermeküket nagy izgalommal október 28-ára várják. A
kis jövevény fiúcska lesz, de a nevét
még nem döntötték el. Mostanság
minden energiájukat a fészekrakás
köti le.
Zoltán szabadidejében szeret
sportolni, gurít a városi teke II.
osztályában, hosszú évek óta síel,
és 2 éve képviseli a Paksi Atomerőművet az iparági sítalálkozókon.
Emellett kenutúrákra is jár a barátaival, horgászik, valamint baráti
társaságának szívesen szokott főzni.
Winter Gábor

lójában történő munkavégzésre
is. Legemlékezetesebb munkájának a kettes blokki üzemzavar
során megsérült fűtőelemek eltávolításában és a Kiégett Kazetták
Átmeneti Tárolójában, az első
betárolásában történt részvételét
tartja. Munkája elismeréseképpen megkapta Az Atomerőmű
Kiváló Üzemeltetője díjat.
Gyula nős, a felesége, Margó, a
Szerencsejáték Zrt.-nél dolgozik.

32 éve élnek együtt, két gyermekük van, Melinda 27, Noémi 20
éves. Gyula egyik kedvenc szabadidős elfoglaltsága a főzés, amit
a kollégák számos műszakos ös�szejövetelen és nyugdíjas búcsúztatón élvezhettek már. Emellett
hobbija még a horgászat és a borászkodás is.

Prancz Zoltán

Az ördög nem alszik!
Október hónaptól a már jól ismert
szlogen, Az ördög nem alszik! címmel új rovat indul az Atomerőmű
újságban, melyet a biztonsági igazgatóság munka- és tűzvédelmi osztálya
(mtvo) indít. A címből egyértelműen
következik, hogy a cikkek témája munka vagy/és tűzvédelem lesz.
Csordás Jenő, az mtvo osztályvezetője elmondta, hogy olyan aktuális témákat választanak minden hónapban, melyek a
munkahelyen, valamint a magánéletben is
hasznosíthatóak, praktikusak és hozzájárulhatnak a munka- és a háztartási balesetek
számának csökkenéséhez.
Ennek az első bemutatkozó cikknek a témája röviden a munkahelyi öltözet, az öltözködéskultúra íratlan szabályainak betartása.
Az aktualitását két dolog adta:
Az egyik, hogy az utóbbi időben jelentősen megnőtt a gyalogos közlekedés során bekövetkezett munkabalesetek száma.
2012 harmadik negyedévvel bezárólag a
bejelentett munkabalesetek kétharmada
közlekedés során következett be. A kivizsgálások során az esetek többségénél (kb.
80%) nem találtak olyan külső körülményt
(csúszós, egyenetlen járófelület) ami a munkabaleset okozta. Feltételezhető ezért, hogy
azok figyelmetlenség, rossz mozdulat miatt
következtek be és vélelmezhető, hogy ahhoz esetenként a környezetnek nem megfelelő cipő is hozzájárult.
A másik ok, a jellemzően nyáron tapasztalt strandos öltözet, azaz strandpapucs, rövidnadrág, hölgyeknél a hasat kivillantó top,
tűsarkú cipő.
A Paksi Atomerőmű Munkavédelmi Szabályzatának 5. sz. melléklete egyértelműen
meghatározza, hogy az üzemi területen
belüli technológiai szabadtereken, technológiai épületekben, technológiai helységekben, műhelyekben, laboratóriumokban,
raktárakban, irodákban fizikai munkát végezni zárt és lapos sarkú lábbeliben, vala-

mint hosszú szárú nadrágban, hosszú
ujjú, de minimum a felső kart
nagyobb részben takaró felsőtesti ruházatban lehet.
Az üzemi területre látogatók öltözékét – igaz, hogy
csak javaslatként – szintén az
előzőekben említett szabályzat 11.
számú melléklete tartalmazza. A melléklet
szerint a látogatóknak is a zárt, lapos sarkú
cipő, hosszú szárú nadrág – hölgyeknél a
szoknya is megengedett – javasolt.
A fentiekkel ellentétben nincs szabályozva sem a fizikai munkát végző, sem a
szellemi munkakörben foglalkoztatottak
számára, hogy az udvartéren milyen öltözetben közlekedjenek. Ezért előfordul(hat),
hogy egy a javasolt öltözetben a fokozottan
őrzött területre (turbinagépház) belépő látogatócsoport az udvartéren például strand
öltözetű, strandpapucsos, rövidnadrágos
dolgozóval találkozik szembe. Ez visszatetszést okozhat, nem kelti jó hírünket.
Tekintettel arra, hogy a területünkön a
különböző vállalkozások munkavállalói is
nagy számban vannak jelen, akik egy része
csak irodában dolgozik – a saját munkavállalóinkhoz hasonlóan – ezért nem szabályozhatjuk az öltözködést, nem szűrhetjük ki
a portákon a nem megfelelőnek vélt öltözetűeket, nem tilthatjuk meg, hogy a területre
belépjenek.
Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmet
arra, hogy vannak írott és íratlan szabályok
az öltözködéskultúrával kapcsolatban, amelyek kimondják, hogy pucér has, mély dekoltázs, rövidnadrág és strandpapucs viselése
nem illik egy ipari létesítményben. Kérünk
ezért minden szintű vezetőt, hogy ne menjenek el szó nélkül a nem megfelelő öltözetű
dolgozó mellett, és kérjük továbbá, hogy a
felső szintű vezetők a fórumokon hívják fel a
figyelmet a megfelelő öltözetre!


Laszlóczki Ivette
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Az Üzemi Tanács tagjainak választása

fotó: Bodajki Ákos

Lőrincz László, a Paksi Atomerőmű Dolgozóinak Szakszervezete
(PADOSZ) elnöke hangsúlyozta,
hogy az Atomerőműben olyan érdekegyeztető rendszer alakult ki,
ami segíti, hogy egyaránt érvényesülhetnek a munkavállalói jogok és

hogy a 2012. 09. 17-én lezárult jelölt állítást követően létrejött jelöltlistán szereplő személyek valamelyikére szavazzunk, és minden munkavállaló éljen a szavazási jogával. A béren kívüli juttatás és a jóléti ellátás ágazati,
valamint atomerőművi szintű rendszerét érintő döntésekre a munkavállaló akkor tud érdemben hatást gyakorolni,
ha szavazatával biztosítja az érdekképviseleti szervezetek,
így például az Üzemi Tanács folyamatos működését. A
2012. évi I. számú törvény A Munka Törvénykönyvéről
237. §-a alapján a részvénytársaságunknál 13 fős Üzemi
Tanácsot kell választani, a 19 fős jelölt listáról. Sikeres és
eredményes választást követően, a megválasztott képviselők mandátuma 5 évre szól.BR
AZ ÜZEMI TANÁCSBA
JELÖLTEK NEVE

JELÖLŐ
SZERVEZETEK

Bakó Tibor

PADOSZ

Bencze János

ADÉSZ

Néber Tibor, az Atomerőműben
Dolgozók Érdekvédelmi Szervezetének (ADÉSZ) elnöke nyomatékosította, hogy a sikeres és eredményes Üzemi Tanács tag választás
révén biztosítható továbbra is az érdekképviselet. Ezen testület hatékony munkájával hozzájárul a jóléti juttatások rendszerének megőrzéséhez, együttdöntés révén befolyással bír az
üzemi étkeztetés, a szerződéses buszjáratok végleges változatára. A jóléti juttatások rendszeréből megemlítette
még a lakáscélú támogatásokat, ahol az elosztás feltételrendszerének a kidolgozásában elévülhetetlen érdemei
voltak az ADÉSZ küldötteknek is.

Bocsor István

PADOSZ

Harmath Péter István

PADOSZ

Hetesi János

ADÉSZ

Horváth László

MÉSZ

Kovács Mónika

PADOSZ

Lengyel József

MÉSZ

Lőrincz László

PADOSZ

Lukácsi Tibor

PADOSZ

Molnár Lajos

MÉSZ

Oláh József

PADOSZ

Pelcz Istvánné

ADÉSZ

Riger Ferenc

ADÉSZ

Rák Sándor Istvánné, a Választási Bizottság elnöke, a bizottság
pártatlanságát hangsúlyozva kiemelte, hogy a munkavállalók érdekérvényesítése a különböző
ügyekben és fórumokon, a meglévő
érdekképviseleti szervek aktív működésével biztosítható legjobban. Ezért nagyon fontos,

Schiffler Zoltán

ADÉSZ

Szép Szilárd

ADÉSZ

Vitéz Tibor

MÉSZ

Weisz Mátyás

PADOSZ

Wolf Attila Antal

MÉSZ

fotó: Lovásziné

fotó: Bodajki Ákos

Berkes Sándor, a Műszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete
(MÉSZ) elnöke a következőket
mondta: A sikeres és eredményes
Üzemi Tanács választás fontos esemény az Atomerőmű életében, hiszen a dolgozók a megválasztott
tagjaikon keresztül tudják biztosítani saját érdekeik képviseletét. A munkáltatóval együttdöntési illetve jóváhagyási jogosítványain keresztül, az ÜT fontos szerepet játszik abban, hogy a jóléti intézmény rendszer fenntartható
legyen, az eddig elért értékeket, juttatásokat megőrizze a
dolgozók részére. A MÉSZ számára mindig is fontos volt,
hogy a béren kívüli juttatások és a rekreáció lehetősége
megmaradjanak. Az általunk indított jelöltekről elmondható, hogy a közösségükért tenni akaró és tudó emberek.
A jogaikkal, a lehetőségeikkel és az eszközeikkel minden
jelöltünk tisztában van, így többek között az új Munka
Törvénykönyve alapján megnövekedett munkaidőtartamból fakadó ügyek kapcsán is hatékonyan tudják munkájukat végezni. Például a közeljövőben mindenkit érintő kollektív szerződésre, valamint a szervezeti és működési
szabályzatra irányuló változtatások egyeztetése, elfogadása során. Ugyancsak egy előttünk álló fontos feladat a műszakosokat is érintő, januártól megváltozó szerződéses
busz menetrend optimális összeállítása.

a munkáltatói lehetőségek. Ahhoz, hogy a munkahelyhez
kötődő valamennyi területen ez a rendszer fenntartható
lehessen, szükség van az Üzemi Tanácsra, a szakszervezetekre, a munkavédelmi képviseletre és a felügyelő bizottság munkavállalói oldalára egyaránt, hiszen a négy érdekérvényesítő szervezet eltérő jogosítványokkal képviseli a
munkavállalókat. A PADOSZ számára az Üzemi Tanács
választás kiemelten fontos esemény. Szükséges, hogy legrátermettebb tagok kerüljenek megválasztásra. Az
ÜT-nek komoly szerepe van abban, hogy a munkavállalók
a béren kívüli juttatásokat milyen szabályrendszer keretén belül és milyen formában vehetik igénybe. Különösen
nagy feladat vár az Atomerőmű Üzemi Tanácsára az MVM
Társaságcsoporti Üzemi Tanács megalakítása során, mivel az ÜT kompetenciájába tartozó döntések a jövőben
egyre inkább az MVM csoportszintű érdekegyeztetésen
fognak eldőlni. A PADOSZ jelöltjeiről egy-egy rövid bemutatkozó anyag készül, amit többféle csatornán keresztül juttatnak el a munkavállalókhoz.

fotó: Bodajki Ákos

Üzemi Tanács (ÜT) tagjainak választására kerül sor
2012. október 17-18-án az Atomerőműben. Ennek
kapcsán szeretnénk felhívni a munkavállalók figyelmét a választásokon való részvétel fontosságára. A választásban érintett és közreműködő szakszervezetek
vezetői, valamint a Választási Bizottság elnöke a választás tétjét hangsúlyozták a velük készült interjúk
során.

Munkavédelmi képviselők választása
Az Atomerőműben 2012. október 17-18 között munkavédelmi képviselő választására kerül sor. Ennek kapcsán a
választásban érintett és közreműködő Választási Bizottság,
valamint a szakszervezetek elnökei a választás tétjét hangsúlyozták, valamint felhívták a munkavállalók figyelmét a
választásokon való részvétel fontosságára.

fotók: Bodajki Ákos

A Paksi Atomerőmű Paritásos
Munkavédelmi Testület tagjaként
Csordás Jenőt, a munka- és tűzvédelmi osztály (mtvo) vezetőjét kérdeztem, aki a választás fontosságára
irányuló kérdésemre elmondta: A
munkavédelmi képviselők egy olyan
érdekvédelmi szervezet, amely szemben az egyéb érdekképviseletekkel, egy speciális területre, a munkavédelemre
koncentrál. A munkavédelem pedig mindenkit érint, mindenkit egészségesen várnak haza, tehát egyáltalán nem
mindegy, hogy a munkahelyen milyen körülmények között,
milyen hangulatban és hogy töltjük el a 8-12 órát. A munkavédelmi képviselők aktív közreműködésével készült el az
első munkahelyi kockázatelemzés, a munkahelyi környezeti
felmérés. A munkavédelmi képviselők észrevételei, javaslatai alapján javultak a munkavégzés körülményei, így például
a 101. épületek külső falára, valamint a TLK előtti járda mentén világítótesteket helyeztek el, a biztonságos közlekedés
érdekében. De említhetném a munkaruházat, védőeszköz

kiválasztásban játszott szerepüket is, hiszen valós munkakörnyezetben ők tesztelik és értékelik elsőként ezeket. A foglalkozás-egészségügy tevékenységének jobbítására irányuló javaslataik is hozzájárultak a szolgáltatás színvonalának
emeléséhez.
Szabó Béla, a Munkavédelmi Bizottság elnöke beszélgetésünk során
kiemelte, hogy a munkavédelmi
képviselő közreműködésével a munkavállalók fokozottabban részt vállalhatnak a munkahelyi egészségvédelem és munkabiztonság területén.
A képviselői munka sikerét nagyban meghatározza a működéshez szükséges feltételek biztosítottsága, a szakmai képzés, továbbképzés, a munkáltatóval és a munkavállalókkal
való együttműködés. A megválasztott munkavédelmi képviselő révén biztosítható a munkavédelmi jogok és kötelezettségek érvényesítése, a foglalkozási megbetegedések és
munkabalesetek megelőzése, a munkabiztonság javítása.
Célszerű minden dolgozónak ismernie a munkavédelmi
képviselőkre vonatkozó jogosultságokat és kötelezettségeket. Vegyen részt minden dolgozó a választásokon, hiszen a
munkavédelmi képviselő kifejezetten arra kap megbízatást
a választóitól, hogy a munkavédelem területén védelmezzék
a munkavállalók érdekeit.

Berkes Sándor, a Műszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szervezetének (MÉSZ) elnöke a következőkre hívta fel a figyelmet. Nagyon fontos a dolgozók számára, hogy részt vegyenek a szavazáson, hiszen az eredményes és sikeres választást
követően a területekre megválasztott munkavédelmi képviselőn keresztül tudják eljuttatni a munkáltatóhoz és a szakszervezetekhez azokat a panaszokat, amelyek a munkaegészségüggyel kapcsolatosak (pl. a közvetlen munkahelye,
esetleg a munkaruházata nem komfortos stb.). A munkáltatónak nagyon fontos partnerei a dolgozók által megválasztott munkavédelmi képviselők, így az általuk előterjesztett
igényeknek és javaslatoknak ez idáig mindig helyt adott a
vállalat vezetése, és erőforrásokat biztosított a minél biztonságosabb és egészségesebb munkahelyek kialakítására.
Lőrincz László, a Paksi Atomerőmű Dolgozóinak Szakszervezete (PADOSZ) elnöke a választással kapcsolatban
hangsúlyozta annak fontosságát, hogy a választási jogával
minden munkavállaló éljen, és amennyiben a PADOSZ és a
MÉSZ jelöltje által képviseltekkel azonosulni tud, támogassa
őket szavazatával. A munkavédelem fontosságát példázza,
hogy a Munkavédelmi Bizottság szervezésében, az országban egyedülálló módon a munkáltatóval közösen Munkavédelmi Napokat tartottak, ahol jelen voltak a munkavédelmi képviselet, a munkáltató és a munkavédelmi eszközöket
gyártó cégek. Közösen azon dolgoztak, hogy az atomerőműfolytatás a következő oldalon
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Átfogó biztosítéki ellenőrzés

fotó: Bodajki Ákos

audit módszertanra épült.
Az ellenőrzésen a hatósági oldalt
dr. Koblinger László, az OAH ÁNI főigazgató-helyettese, dr. Vincze Árpád,
a Nukleáris és Radioaktív Anyagok
Főosztályának vezetője, dr. Stefánka
Zsolt, a Biztosítéki Osztály vezetője, illetve Földesi Erzsébet és Rácz Gabriella biztosítéki felügyelők képviselték. Az
engedélyes képviselői Volent Gábor biz-

tonsági igazgató, Beier Matthias osztályvezető, Némethné Hubert Erzsébet
és Buglyó Norbert Tamás biztosítéki
munkatársak voltak.
Az ellenőrzés több szinten, munkacsoportokban zajlott. Az „A” munkacsoportban a vállalati szintű, a biztosítéki tevékenységgel szembeni
elkötelezettséget, a biztosítéki szervezet
fenntartásával kapcsolatos stratégiai
szempontokat vizsgálta a hatóság. A B1B3 munkacsoportokban a biztosítéki
szervezet működtetésével, működésével, a biztosítéki tevékenységgel kapcsolatos kérdések hangzottak el.
Dr. Vincze Árpád az ellenőrzést lezáró megbeszélésen elmondta, hogy már
az előzetes értékelés alapján kiválónak
értékelhető az Atomerőmű biztosítéki
rendszere, amely tapasztalataik szerint
nemzetközi összehasonlításban is példamutató. Az ellenőrzés előzetes értékelésében a hatóság
mindössze három
meg foga l ma zot t
ajánlás és nyolc
megfontolandó javaslat mellett több,
csaknem tucatnyi
jó gyakorlatot is
kiemelt a biztosítéki rendszer működésében, amely
az ajánlásokon túlmutató erőfeszítéseket tükröznek. Ezek
a Paksi Atomerőmű biztosítéki rendszerének zökkenőmentes működését szolgálják. Ilyen például, hogy a biztosítéki
szervezet saját mérési/ellenőrzési tevékenységet is végez.
Az ellenőrzés részletes értékelésének
elkészülte és a kapcsolódó határozat
kora őszre várható.

Laszlóczki Ivette

folytatás az előző oldalról

ben minden munkavállaló a lehető legjobb minőségű és komfortfokozatú
munkavédelmi eszközöket vehesse
igénybe. Fontos, hogy a munkavédelmi
képviselő szakismeretekkel rendelkezve
egy személyi sérüléses baleset jegyzőkönyvezésekor kiválóan el tudja látni a
feladatát, biztosítva, hogy a munkavállaló szempontjából minden fontos körülmény rögzítésre kerüljön. Leghatékonyabban a kivizsgálás során lehet a
balesetben érintett munkavállaló érdekképviseletét ellátni.
Néber Tibor, az Atomerőműben Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete (ADÉSZ)
elnöke aláhúzta, hogy a Paritásos Munkavédelmi Testület folyamatos működésének fenntartásához sikeres és eredményes választás szükséges. Ez a testület a
munkavédelmi képviselők által összegyűjtött munkavédelmi gondokat félévente összesíti, és megoldási javaslatot
készít a vállalatvezetés számára. Tevékenységük jelentősége abban áll, hogy
így az adott munkaterület munkabiztonsági paraméterei folyamatosan nyomon
követhetők. A problémákra, hiányosságokra egyedi és hatékony megoldásokat

tudnak kidolgozni a munkavédelmi képviselők. Munkájuk elősegíti a környezettudatosabb munkavégzést, hulladékgazdálkodást. Javaslatukra például a
primerköri speciális büfében a fémtartalmú csomagoló anyagok részére szelektív
hulladékgyűjtők kerültek kihelyezésre.
Rák Sándor Istvánné, a Választási Bizottság elnöke elmondta, hogy a munkavédelmi képviselet ellátásában kulcsfontosságú, hogy az egészségre és
biztonságra vonatkozó munkáltatói intézkedések előzetes megvitatásában a
munkavállalók részt vegyenek, a konkrét
munkahelyi környezet kialakításában elképzeléseik érvényesülhessenek. Erre
pedig a munkavédelmi képviselőkön keresztül nyílik lehetőség. A módosított
1993. évi XCIII. számú Munkavédelmi
törvény alapján a részvénytársaságunknál 13 fő munkavédelmi képviselőt kell
választani. Az idei évben szerencsésebb
a helyzet az eddigieknél, mivel mindezt
19 főből álló jelölt listáról tehetjük meg.
Sikeres és eredményes választást követően, a megválasztott képviselők mandátuma 5 évre szól.
BR

Az idei évben negyedik alkalommal értékelik a közvetlen munkahelyi vezetők
a részvénytársaság munkavállalóinak egyéni teljesítményét, a teljesítmény- és
kompetenciaértékelési rendszer (TKR) keretében. Az értékeléshez kapcsolódó feladatokról beszélgettem Stolczenbachné
Nagy Krisztina humánpolitikai főosztályvezetővel.
–– Milyen feladatok elvégzését igényelte a humán szervezettől a 2012. évi teljesítmény- és kompetenciaértékelésre történő
felkészülés?
–– Az előző évi TKR eredményekről, az eddigi működési tapasztalatokról ez év májusában a cégvezetés számára tájékoztató anyagot készítettünk, amelyet áttekintve a cégvezetés úgy döntött, hogy mind az értékelő vezetők,
mind az értékelt munkavállalók felkészítésére szükség van az értékelő megbeszéléseket megelőzően. Ezért képzési programot állítottunk össze a két célcsoport számára. A
képzési programok el is kezdődtek szeptember első hetében, s október közepéig tartanak. A felkészítő programok elsődleges célja az egyéni teljesítmény- és kompetenciaértékelésre történő ráhangolódás; a vezetők számára olyan hasznos gyakorlati ismeretek
átadása, amelyek támogatják őket az értékelő megbeszélések lebonyolításában, az értékelt munkatársak számára pedig önismeret fejlesztést nyújtanak. Ezen túl az értékelés minél egységesebbé tétele érdekében kiemelt feladatunknak tekintjük a tavalyi
évben összeállított kompetencia térképek megismertetését, népszerűsítését. Ezt azért
tartom fontosnak, mert a kompetencia térképek konkrét, körülírt értékelő kategóriáinak tanulmányozása támogathatja a konfliktusok elkerülését, az objektív értékelés elfogadását. Az előkészítő feladatokhoz természetesen hozzátartozott az értékelő lapok
előkészítése, az egyéni adatok egyeztetése és megküldése az értékelő vezetők részére.
–– Milyen működési tapasztalatok vannak a három évvel ezelőtt bevezetett
rendszerről?
–– A rendszer bevezetése óta rendszeresen monitorozzuk a működését. Ez egyrészt az értékelő vezetőkkel történő folyamatos konzultációt jelent, másrészt az éves
értékelést követően kérdőíves felmérést végzünk a társasági portálon a vélemények,
észrevételek megismerése, összegyűjtése céljából. Ezeket az eredményeket értékelve
nagyon hasznos információkhoz és javaslatokhoz jutunk a rendszer eddigi és további
működését illetően.
Az értékelő vezetők és az értéklelt munkavállalók véleménye megegyezik abban,
hogy hasznos kezdeményezésnek tartják a TKR működtetését. Ugyanakkor vannak
olyan észrevételek is, melyek szerint az értékelés sok szubjektív elemet tartalmaz, illetve nem egységes értelmezés alapján történik. Ezen túl az értékeléshez kapcsolódó jutalom meghatározására, nagyságára vonatkozóan is több észrevételt kaptunk.
Egy ilyen rendszer bevezetése és hatékony működtetése több évet vesz igénybe, ezért a
TKR-t mi is folyamatosan fejlesztjük, a felmerült igényekhez igazítjuk.
–– Az idei évben történt-e módosítás, valamilyen változtatás a rendszerben a
korábbi évhez képest?
–– A már említett vélemények, javaslatok és a cégvezetés értékelése azt mutatták,
hogy a rendszer nem igényel változtatást a tartalmi
elemekben, vagy az értékelés módszerében. Az észrevételek, javaslatok részben a rendszer folyamatos
kommunikációjával,
az értékelő vezetők és értékelt
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Lászlóné Németh Ilona
fotó: Bodajki Ákos

Az Országos Atomenergia-hivatal Általános Nukleáris Igazgatósága (OAH
ÁNI) első alkalommal hajtott végre
átfogó biztosítéki ellenőrzést a Paksi
Atomerőműben.
Az ellenőrzés célja annak hatósági felülvizsgálata, hogy a Paksi Atomerőmű
biztosítéki rendszere a vonatkozó Európai Uniós és a hazai jogi szabályozásoknak és ajánlásoknak megfelelően
működik-e. Garantálható-e, hogy az
Atomerőmű létesítményi szinten mindent megtesz annak érdekében, hogy
hazánk nemzetközi egyezményben vállalt kötelezettségeinek maradéktalanul
és az elvárt színvonalon eleget tegyen.
Az ellenőrzés struktúrája – az Európai
Atomenergia Közösségnek a nukleáris
anyagok nyilvántartására és kontrolljára vonatkozó ajánlása alapján – az
Európai Biztosítéki Kutató és Fejlesztő
Társaság (ESARDA) által kidogozott

Teljesítmény- és
kompetenciaértékelés 2012
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Az atomerőmű tűzvédelmét biztosító beépített oltórendszerek kevésbé szoktak a figyelem középpontjába
kerülni, hiszen – szerencsére – nem jellemző, hogy
működésbe kellene lépniük, hanem jobbára pas�szívan, a háttérben maradva állnak rendelkezésre.
Mindazonáltal bonyolult műszaki rendszerekről van
szó, amelyek működőképességét az erőmű többi berendezéséhez hasonlóan biztosítani kell, számolva
az idő előrehaladtával óhatatlanul bekövetkező állapotromlásukkal, elavulásukkal, illetve a kapcsolódó jogszabályi változásokkal. A halonnal oltók ilyen
szempontok miatt szükségessé vált cseréjéről Nyékiné Bach Éva projektvezető nyilatkozott szerkesztőségünknek.
–– Milyen célt szolgálnak közelebbről a halonnal
oltók?
–– Az atomerőműben a kritikus helyek tűzvédelmét
látják el ezek a beépített berendezések. A kritikus helyek,
ahol halonnal oltó rendszerek vannak üzemben, a következők:
10-40UY10/1-4
új jelölésük: 10-40UY77

Halonnal oltók cseréje

1-4 blokki tartalékvezénylők (E302/1-4)

10-40UY11/1-4

új jelölésük: 10-40UY78

1-4 blokki számítógéptermek (E308/1-4)

01UY02/1

új jelölése:

01UY77

I. kiépítés, átrakógép vezénylő (A320/I)

30UY16/1

új jelölése:

02UY77

II. kiépítés, átrakógép vezénylő (A320/II)

50UY03

új jelölése:

53UY77

1029. épület, szim. központ, blokkvezénylő terem (015. h.)

50UY04

új jelölése:

53UY78

1029. épület, szim. központ, számítógép terem (016. h.)

50UY05

új jelölése:

53UY79

1029. épület, szim. központ, alapelvi szimul. (04. helység)

50UY06
új jelölése: *
102. épület, számítógép terem 1., 2.
* (ez utóbbi kapcsán megjegyzem, hogy nem tartozik a jelenlegi kiváltás terjedelmébe, itt a 102. épület rekonstrukciója kapcsán valósul
meg a későbbiekben a kiváltás).

–– Miért vált szükségessé a meglévő halonnal oltó
berendezések cseréje?
–– Ezeket a rendszereket még az atomerőmű-beruházás időszakában telepítették, és azóta üzemben vannak.
A 94/2003. (VII.2.) számú kormányrendelet értelmében
2004. május 1-jétől az ózonréteget károsító anyagok alkalmazása – ilyenek a halon oltógázok is – csak az ún.
kritikus alkalmazási területeken alkalmazhatóak, BM
OKF egyedi engedélye alapján. A halon gáz felhasználása
tehát mindinkább korlátok közé szorul. Ezen túlmenően
az atomerőműben üzemelő 14 halonnal oltó rendszer
üzeme hosszútávon nem biztosítható, mert az indító
patronok gyártása megszűnt, tárolásuk és szállításuk bonyolult a bennük
lévő robbanóanyagnak
minősülő anyagok miatt.
Emellett a halon tartályok
nyomáspróbája, és ebből
eredően élettartamuk is
fokozatosan lejár, annak
meghosszabbítása nem
lehetséges. Mindebből fakadóan gazdaságilag és
műszakilag is indokolt a
teljes rendszerek cseréjét
elvégezni.
–– Milyen oltógáz váltja fel a halont, s milyenek annak paraméterei?
–– A szakértői egyeztetések nyomán a NOVEC1230 típusú oltógázra esett a
választás. Ez környezetbarát, egészségkárosító hatása
csak az oltási koncentráció kétszerese fölött jelentkezik,
az elektronikai berendezések működésére semleges hatású. Ugyanakkor szabványi előírás, hogy az oltóanyag
kijuttatása előtt a helyiséget el kell hagyni.
–– Melyek az átalakítás fő lépései, és mi jellemzi a
munkák ütemezését?
–– A kivitelezés terjedelmébe tartozik az elbontásra
kerülő berendezések ártalmatlanítása, a halon gáz és a

robbanóanyagnak minősülő indítópatronok töltetének
biztonságos és a rendeleteknek megfelelő módon történő megsemmisítése. A berendezések kiváltásának kivitelezési munkáit részben főjavítás alatt (idetartozik a
négy tartalékvezénylő), részben főjavításon kívül kellett
elvégezni. A meglévő berendezéseket egyesével kellett elbontani, mert az új berendezések tartályai és az oltóvezetékek többnyire a régiek helyére kerültek. A kivitelezést
csak részletesen kidolgozott organizációs terv alapján
lehetett végrehajtani.
–– Mely cég a kivitelező?
–– A tagvállalati szinergiák kihasználása érdekében
vállalkozóként az MVM
Ovit Zrt. került kijelölésre. A berendezéseket (az
oltógázzal töltött palackokat a szerelvényekkel)
a TYCO Fire Protection
Products angol cég gyártotta, az oltóanyagot az
amerikai 3M világcég fejlesztette ki.
–– Hol tartanak jelenleg a munkák?
–– Jelenleg az utolsó rendszer kivitelezése
zajlik a 3. számú tartalékvezénylőben. (A cikk
megjelenésének idejére
feltehetően be is fejeződik az átalakítás.) A kezelő személyzet oktatását követően kerül sor a hivatalos
próbára. A többi 12 rendszernél a kezelőszemélyzet oktatása, a hivatalos próba és az üzembe vétel megtörtént.
Az üzemeltető valamennyi rendszernél a munka- és tűzvédelmi osztály. A berendezések átvételének csúszása, az
időközben elrendelt pótmunkák, valamint a 3. sz. tartalékvezénylő idei kivitelezése miatt szerződésmódosítás
szükséges, ezért a projekt várhatóan ez év decemberében
fejeződik be.

Prancz Zoltán

Fiataljaink
ókjában a fiókvezetői munkakört,
így hét évet a paksi Erste Bankban
töltött mint fiókvezető. Nagyon
szerette ezt a munkát, amely az
gazdálkodó
általa korábban megtanult általános banki feladatokon túl az alkalmazottak irányítását és a velük
való foglalkozást is jelentette. Összetett feladat volt ugyan,
de nagyon szívesen emlékszik erre az időszakra.
Alexandra a Paksi Atomerőműbe is pályázat útján került,
a humán gazdálkodást támogató csoport által kiírt személyügyi gazdálkodó és fejlesztő munkakörbe. A pályázati
felhívásra jelentős számú pályázat érkezett, és a kiválasztási
eljárás eredményeképpen Alexandra került ki nyertesként.
Munkahelyéről és munkafeladatairól szívesen és lelkesen
beszélt. Elmondta, hogy nagyon jó közösségbe került, ahol
a csoportban ugyan mindenki a női nemet képviseli, ennek
ellenére nagyon jó közöttük a kapcsolat. Úgy érzi, a segítőkész kolléganők jó szívvel fogadták, és befogadták őt. A
csoport feladata igen sokrétű és szerteágazó; így végzi a humán feladatokkal kapcsolatos funkcionális tervezési feladatokat, részt vesz a terv-tény költségek összehasonlításában,
elemzésében, jelentések készítésében. Feladata a munkavállalói állományi jellemzők vizsgálata, munkavállalói szintű személyi jellegű költségadatok kezelése, a bér- és egyéb
személyi jellegű ráfordítások, a jóléti és szociális juttatások
vizsgálata, a létszám- és munkaidőmérleg adatok (túlóra,
készenlét) elemzése, a humán igazgatóság költség, bevételi
és beruházási terveinek összeállítása, a humán szervezetek

fotó: Bodajki Ákos

Bemutatjuk

Gáspár Alexandra
személyügyi
és fejlesztőt

Budapesten született, kisgyermek korát a fővárosban töltötte. Az általános
iskola második osztályába járt, amikor szüleivel és öccsével
Paksra költözött, mivel édesanyja és édesapja munkát kapott az Atomerőműben. Az általános iskolát Pakson fejezte be, majd a szekszárdi Garay János Gimnáziumba nyert
felvételt. Érettségi után nyelvtudása fejlesztése érdekében
egy évet Angliában töltött, majd, miután hazajött, középfokú nyelvvizsgát tett. A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Karán magyar szakos tanító diplomát szerzett,
közben egy utazási irodában dolgozott. Az utazásszervezésen, utasokkal való ügyintézésen kívül idegenvezetéssel is
foglalkozott, csoportokat kísért különböző külföldi országokba. 2004-ben a Zalaegerszegi Főiskola pénzügy, számvitel szakán végzett, ezzel párhuzamosan a bankszakmában helyezkedett el. Először az OTP paksi fiókjában, majd
több éven keresztül a Raiffeisen Bank szekszárdi fiókjában
dolgozott. Lakossági referensként, illetve tanácsadóként
lakossági ügyekkel foglalkozott; hitelezés, folyószámlázás,
befektetések, a privát banki üzletág, a közép- és mikrovállalati hitelezések volt a feladata. Több éves banki gyakorlat és
tapasztalat birtokában megpályázta az Erste Bank paksi fi-

tevékenységéhez kapcsolódó szerződések előkészítése, az
igazgatóságok által kezdeményezett hasznosítási, felhasználói szerződések előkészítése.
Úgy érzi, a korábban szerzett ismereteit, tapasztalatait
jól tudja hasznosítani jelenlegi munkakörében. A szerződéskötések területén – amit a legkedveltebb feladatai közé
sorol –több szakterület munkatársaival szükséges folyamatosan együttműködnie, ami lehetőséget ad számára a
munkakapcsolatok szélesítésére. Férjével és két kislányával
Pakson élnek, kertes családi házban. Férje vállalkozóként
dolgozik, egy kft. vezetője. Nagyobbik lányuk Gréta, tizenkét éves, a Balogh Antal Általános Iskola hatodik osztályába
jár, kisebbik lányuk Zsófia, jelenleg bölcsődés, és hamarosan három éves lesz.
Édesapja is Pakson él, a részvénytársaságtól ment nyugdíjba, de jelenleg is dolgozik az Atomerőmű területén.
Édesanyja Győrben él, az öccse családjával.
Alexandráék kedvenc időtöltése a kirándulás, nagyon
szeretik a Balatont, rendszeresen járnak Balaton körüli kerékpártúrára. Nagyon szívesen látogatják Magyarország tájait, amikor tehetik, közös kirándulást, túrázást szerveznek.
Alexandra szeret olvasni, a munka és a családi feladatok
ellátása után szívesen vesz a kezébe könyvet, elsősorban
– ahogyan ő mondja – a csajos könyveket kedveli, mivel
a könnyed, szórakoztató történetek mellett tud igazán kikapcsolódni.

Lászlóné Németh Ilona
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Szakmák az Atomerőműben
rendszerek üzembe helyezésekor rengeteg tapasztalatot sikerült gyűjteniük azok
működésével, karbantartásával kapcsolatban. Az üzemvitelhez szükséges vegyi
anyagok kezelésére szolgáló segédberendezések távműködtetésének rekonstrukciója,
részleges
automatizálása jelentősen megkön�nyíti a gépészek
és az operátorok
munkáját. Az évek
során az üzemeltetés alatt keletkező
folyékony
radioaktív hulladékok elhelyezése
a tárolókapacitás szűkössége miatt nehézkessé vált. Lehetőségként felmerült a
cementálás útján szilárd hulladékká való
alakítás, de ez a nagy térfogat-növekedés
miatt nem volt járható út. Ezért a további
feldolgozás mellett született döntés, mely
során a folyékony hulladékból kivonják a
sugárzó anyagokat, amit aztán – jóval kisebb térfogatú – szilárd hulladékként lehet kezelni, a megtisztított folyadék (víz)
fotó: Bodajki Ákos

Az üzemfenntartási főosztály biztonsági rendszerek osztályán a folyamatirányító rendszer csoport feladata a segédépületi rendszerek irányítástechnikai
karbantartása, az alkalmazott technológiák különféle hibáinak elhárítása.
A csoport változatos tevékenységéről
Koleszár Zoltán műszerésszel beszélgettünk.
Koleszár Zoltán 1971-ben született Pakson. Az általános iskolát követően az
ESZI-ben, az 1986-ban indult első évfolyamon tanult tovább. Elektronikai műszerész szakon érettségizett 1990-ben.
Középiskolai tanulmányai befejeztével
az erőműben, az üzemviteli igazgatóságon, a műszerkarbantartó osztályon
helyezkedett el, ahol korábban szakmai
gyakorlatát is töltötte. 2008-ban szintén
az ESZI-ben elektrotechnikai-technikus
képesítést szerzett. A 90-es évek végén
indult, a segédépületi rendszerek modernizálását célzó projektnek és a szervezeti
átalakításoknak köszönhetően 2000-ben
alakult meg a folyamatirányító rendszer
csoport, ahol Zoltán jelenleg is dolgozik.
A segédépületi rekonstrukciók alatt, az új

pedig kibocsájtható a Dunába. Ennek érdekében kialakításra került a folyékony
hulladékok áttárolását szolgáló, a két segédépületet összekötő csőhíd technológia, illetve ezzel párhuzamosan megépült
a tartálypark, ahol a feldolgozásra váró
folyékony hulladék
tárolható. A feldolgozást segíti a
kobaltbontó technológia is, amely
a folyékony hulladékokban oldott
állapotban jelen
lévő kobalt izotóp
eltávolítására szolgál. Ez egy új eljárás, mely során a kobalt izotópok a technológiában alkalmazott bórral reakcióba
lépnek, és azzal együtt kikristályosodva
teljes mértékben kiszűrhetőek. A speciális présszűrő segítségével teljesen szilárd
anyag préselhető ki az eredetileg pépes állagú masszából. Az így keletkezett anyag
már cementálható, és biztonságosan elhelyezhető a bátaapáti radioaktív hulladéktárolóban.

A kobaltbontó technológia világszerte
kevés helyen fellelhető, különleges eljárásnak számít, annak üzembe helyezésében való részvételért Zoltán több kollégájával együtt vezérigazgatói dicséretben
részesült. A csoport feladatai közé tartozik még a mérőkörökben használt jelátalakítók javítása, karbantartása is.
Zoltán kihangsúlyozta, szerencsésnek
érzi magát, mert nagyon jó közösségben
dolgozik, és ez a napi feladataik elvégzése
során is fontos tényező. Hozzátette, munkájukat a vegyészeti osztály folyékony
hulladék feldolgozó csoportjával szoros
együttműködésben végzik, akikkel szintén nagyon jó szakmai és emberi kapcsolatot ápolnak.
Zoltán családjával Pakson él, feleségével két gyermeket nevelnek. Lánya, Kitti,
végzős a paksi Vak Bottyán Gimnáziumban, fia, Zoli, idén kezdte meg tanulmányait az ESZI-ben. Szabadidejével kapcsolatban elmondta, két és fél éve motorozik,
fennmaradó idejében pedig a családi ház
körüli tennivalókkal foglalkozik, például
szeret kerti kisgépeket javítgatni.
KV

Generációk
Lojek József és felesége, Katalin, egykori erőműves dolgozók, mára már boldog nyugdíjasok és nagyszülők, de gyermekeik, Szilvia és Csaba, továbbra is a Paksi Atomerőmű
alkalmazásában állnak. Ez alkalommal a család négy tagját mutatom be.
Lojek József nem mindig élt Pakson. A nyíregyházi származású négy fiúunoka büszke nagypapája valamikor a Volánnál dolgozott, s majd csak a 80-as évek közepén, 1985-ben
került a Paksi Atomerőműbe, mint gázüzemű gépész. Itt
dolgozott egészen nyugdíjba vonulásáig, 2006-ig. Miután

1985-ben felvételt nyert az erőműbe, az új munkakör és feladatok sok újdonságot és kihívást hoztak számára. József
elmondta, általában hatan vagy heten dolgoztak együtt,
így szükség volt csapatmunkára és együttműködésére, de
ez a típusú munkaforma sosem állt tőle távol. Az Atomerőműre mint munkahelyre mindig szívesen emlékszik vissza.
Az utóbbi években a bevásárlás, főzés, a szőlőben végzett
munka és az unokák felügyelete teszi ki mindennapjait,
persze mindezt nem bánja, szívesen végzi. Majd csak ezek
után jut ideje pihenésre, sétára, biciklizésre, baráti összejövetelekre.

Míg Józseffel beszélgetek, Katalin süteménnyel kínál.
Csengetnek, majd megérkeznek a gyermekeik, Szilvia és
Csaba.
Ezt követően Katalint kérdezem az erőműves évekről.
Mint kiderül, ő már korábban, 1982 óta dolgozott az atomerőmű humánpolitikai igazgatóságának adminisztrációs
csoportjában, ahol munkaidő elszámolással foglalkozott.
Munkájában mindig is azt szerette a legjobban, hogy precízen kellett dolgozni és emberekkel foglalkozhatott. 2007ben ment nyugdíjba. Unokáit szívesen viszi el strandra,
kosármeccsre – egykor maga
is hosszú éveken keresztül kosárlabdázott. Szeret csónakázni a Dunán és a víz közelében
eltölteni a szabadidejét. Évek
óta a Paksi Városi Vegyeskarban énekel, ennek köszönhetően szinte bejárta egész
Európát, legutóbb Litvániát
hódították meg. Belföldön is
rendszeresen szerepelnek, és
kórusfesztiválokon mutatkoznak be.
Katalin és József mind a
mai napig aktívan tartják a
kapcsolatot egykori kollégáikkal, május 1-jén rendszerint
együtt főznek.
A beszélgetést a továbbiakban Szilviával folytatom. Lojek Szilvia vegyipari szakközépiskolában tanult és szerzett a bizonyítványt, Budapesten. Ezt követően kozmetikus iskolában folytatta
tanulmányait, mielőtt az Atomerőmű alkalmazásába állt.
A Paksi Atomerőmű sugár- és környezetvédelmi főosztálya környezetellenőrző laborjában 1995 óta hasznosíthatja
vegyész tudását, jelenleg mint izotóp laboráns. Munkája a
külvilág számára az igazán láthatatlan, a környezetvédelmi
állomásokon vett mintákat elemzi, ami szintén precíz és
pontos munkát követel. Munkájukat gyakorlatozó iskolások
és látogató csoportok rendszeresen megtekintik, de őt ez

cseppet sem zavarja, mindig szívesen válaszol a felmerülő
szakmai kérdésekre. Szilvia két 13 éves ikerfiú boldog anyukája. A fiúk már 5 éves koruk óta sportolnak, az eltelt idő
alatt megismerkedtek a cselgánccsal és a labdarúgással
is. A mozgás szeretetét édesanyjuktól örökölhették, mivel
Szilvia jelenleg is rendszeresen fut, kerékpározik és úszik.
Emellett szívesen ismerkedik számára új idegen nyelvekkel,
jelenleg olaszul tanul.
Lojek Csaba a tanulóévei befejeztével géplakatos bizonyítványt szerzett. Ez követően 1993-ben gépész édesapja
mellett helyezkedett el. Tanulmányait továbbfolytatta, felvételt nyert a pécsi Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola gépipari technikumára, amit sikeresen elvégzett.
Az iskola befejezése után gépészként dolgozott tovább.
Az évek múlásával Csaba folyamatosan tanult és képezte
magát, így idővel a reaktor karbantartó osztályon előkészítőként, majd a Dunaújvárosi Főiskola sikeres befejeztével
2001-től a műszaki főosztályon berendezés mérnökként
dolgozik. Munkájában precíz, következetes, szereti megoldani a műszaki kihívásokat. Már több újítását is elfogadták, a Műszaki Alkotói Pályázaton is sikeresen szerepelt.
Ha szabadideje engedi, Csaba lelkes horgász és vadász, de
természetszeretete a túrázások során is megmutatkozik. A
különféle sportokat már gyermekkorában is nagy lelkesedéssel űzte; így a cselgáncsot, a kézilabdát és a kenut. Csaba
két fiú büszke édesapja: Levente 7, Lőrinc 3,5 éves. Felesége,
Ágnes, körzeti nővérként dolgozik egy háziorvosi rendelőben Pakson.
József és Katika havonta egyszer ízletes vasárnapi ebéddel várja a gyerekeket és az unokákat, hogy ilyenkor az
egész család együtt lehessen.
Szilvia és Csaba számára mindig is példaértékű volt szüleik munkája, így az iskolát is mindig célirányosan választottak.
A Lojek család nyaranta szívesen tölti szabadidejét a
Dunán. Ilyenkor az unokák és a férfiak lelkes horgászokká
válnak, míg a család nőtagjai a vízben úszkálnak, élvezve a
forró paksi napsütést.

Lehmann Katalin
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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 Hanol Ferenc szállítási üzemvezető idézi fel pályafutását.

fotó: Bodajki Ákos

Hanol Ferenc és a karbantartási munkáinak igen
szállítási
sokrétű koordinálását is.
üzemvezető
–– Úgy tudom, a feladatköröd
mindezekkel még korántsem teljes.
–– A munkaköröm része még a
vasút üzemvezetői feladatok, a vasúti szállítások biztosítása, valamint a
–– Milyen szakmában dolgoztál, vasúti pálya üzemeltetése és karbanmielőtt beléptél az Atomerőműhöz? tartása; a mobil emelőgépek – tar–– Autószerelő voltam, Pakson goncák, autódaruk – üzemeltetési,
dolgoztam egy magánműhelyben. karbantartási és vizsgáztatási ügyeiAz Atomerőmű szállítási csoportjá- nek intézése, a speciális emelések
ban 1977 januárjában kezdtem meg megszervezése, valamint a kikötői
a munkát, szintén autószerelőként.
320 tonnás daru is hozzám tarto–– Mi jellemezte a körülménye- zik. Mindemellett a balesetelhárítási
ket a belépésedkor?
szervezet, szállító csoport parancs–– Még csak néhány épület állt: a noki tennivalóit is ellátom (ennek
101-es és talán a 102-es épület, a 3-as kapcsán érdekességként megemlítraktár és a 10-es (kaig) épület. A cég hető például, hogy tavaly 10 vasúti
járműállománya ekkor 15 gépkocsit személykocsit szereztünk be egy felszámlált, a személy- és a teherautó- tételezett kimenekítés biztosítására).
kat is ideértve. Volt köztük például
–– Ezeknek a feladatoknak az
Volga, Polski Fiat, Nisa, Uaz, Zil és immár huzamos ideje tartó, sikeZsuk. Később bejött az Ifa és a Bar- res elvégzéséhez nyilván tanulásra,
kas is. A szállítási csoport 6 fővel továbbképzésre is szükséged volt.
indult: rajtam kívül Dächert Imre,
–– Igen. Az erőműben töltött évek
Adorján János, Hujbert József, Végső során leérettségiztem a paksi Vak
István és Tóth Vendel dolgozott itt. Bottyán Gimnáziumban, majd gépKezdetben a 3-as raktárban alakítot- jármű-technikusi képesítést szereztuk ki a műhelyünket, majd a 10-es tem Székesfehérváron, az Ybl Miklós
(kaig) épületbe költöztünk. 1978-tól Közlekedésgépészeti Szakközépiskokerültünk a 15-ös számú épületbe – lában. Ezek mellett, a vasút üzemvea jelenlegi garázsépületbe –, immár zetői feladatokra tekintettel a mozideális körülmények közé. Időköz- donyvezetői vizsgát is letettem.
ben természetesen a gépjárműállo–– Milyen kitüntetést, elismerést
mány is jelentős változásokon ment kaptál?
keresztül. Ahogy utaltam rá, kezdet–– 1978-ban kiváló dolgozó, 1988ben KGST gyártmányú járművekkel ban a Nehézipari Minisztérium kidolgoztunk, majd a rendszerváltás váló dolgozója, 2007-ben Céggyűrű
után a Renault márkát favorizálta kitüntetést kaptam. Mindezeket
az akkori cégvezetés (ennek nyomán nagyra értékelem, mégis, a legnamegszereztük a Renault márkaszer- gyobb elismerést számomra az a
viz jogot is a telephelyünkön), majd megbecsülés jelenti, amit a munújabb flottaváltás következett, mely- katársaimtól és a cégvezetéstől a
nek során az Opelre esett a választás. kezdetek óta kapok. Itt szeretném
–– Hogyan alakult a pályád foly- elmondani, hogy a szállítási szertatása? Milyen feladataid voltak?
vezet megalakulásától fogva kiváló
–– 1978-ban a kaig gépjármű kollégákkal dolgoztam és dolgozom
karbantartó csoportjának vezető- együtt. A nagyszerű kollektíva létreje lettem, majd művezetővé, később jöttében meghatározó szerepet játkarbantartás-vezetővé neveztek ki. szott a nemrég elhunyt Papp Gyula,
Időközben a szállítási csoport osz- aki nyugdíjba vonulásáig vezette a
tállyá nőtte ki magát, a létszáma szállítási osztályt. Kimagasló képesmintegy 130 főig emelkedett. Jelen- ségű, rendkívül jó szervezőkészségtős változás volt azonban a szervezet gel rendelkező ember volt, ezért is
életében a szállítás 1996-os kiszerve- válhatott a szállítás mind munkatelzése, az Atomtransz Kft. létrehozásá- jesítményét, mind az emberi, baráti
val. Ez a formáció 2001-ig működött, kapcsolatokat tekintve példaértékű
ezalatt koordinálóként dolgoztam. munkaközösséggé.
Ezt követően az Atomix Kft.-hez
–– Mik a terveid a jövőre nézve?
került a kiszervezett tevékenység
–– Egész pályafutásom során
jelentős része, az erőműben pedig jól éreztem magam ezen a helyen,
megalakult a szállítási üzem, amely- mondhatnám: megtaláltam maganek üzemvezetői teendőire kaptam mat, ki tudtam bontakozni ebben a
megbízást. Egész pályámat tekintve munkában. Jelenleg már nyugdíjba
a feladatkörömet átfogóan az Atom- mehetnék, de amíg csak lehet, illetve
erőmű személy- és teherszállítási, amíg csak szükség van rám, dolgozvalamint munkagépigényeinek ügy- ni szeretnék.

Prancz Zoltán
intézéseként írnám le, ideértve természetesen mindezek üzemeltetési

Mi újság
a jogsegélyszolgálatnál?
Mindannyiunk életében adódott már olyan
helyzet, amikor ügyes-bajos dolgaink intézéséhez jogi útmutatásra, jogi szakember segítségére volt szükségünk. A részvénytársaság
munkavállalói és nyugdíjasai az ilyen jellegű
problémáikkal a jogsegélyszolgálathoz fordulhatnak. A jogsegélyszolgálat működéséről dr. Wartig László ügyvéddel beszélgettem.
–– Ügyvéd úr, milyen feladata van a jogsegélyszolgálatnak a részvénytársaságnál.
–– A jogsegélyszolgálat részvénytársasági működése hosszú múltra tekint vissza, én
magam 1983 januárja óta végzem ezt a tevékenységet az atomerőműnél. A tanácsadói tevékenység területe az elmúlt közel harminc év
alatt jelentősen megváltozott, amelynek oka
részben a társadalmi
változások, jogszabályi változások, másrészt a munkavállalók
igénye a jogi segítség
vonatkozásában megváltozott. A kezdeti
időszakban a munkahely objektív és tárgyi
feltételeivel, munkavégzéssel, munkajoggal, juttatásokkal kapcsolatban felmerülő
problémák jelentkeztek. Napjainkban – amikor a jogi szabályozás
szélesebb körű lett, nagyon gyakran változnak
a jogszabályok, ami a jog területén dolgozó
szakemberektől naprakész felkészültséget igényel – a mindennapi életvitelhez kapcsolódó
témákban keresnek meg az emberek. Így építési
engedély benyújtása, ingatlanvásárlás, közlekedési szabálysértés ügyek, társadalombiztosítással, gyermektartás fizetésével, megállapításával
kapcsolatos ügyek a legjellemzőbbek, vagy
sokan keresnek meg a nyugdíjba vonulásukat
megelőző döntési időszakban is. Általában beadványszerkesztés, tanácsadás igénnyel fordulnak hozzám, de nagyon gyakran megtörténik,
hogy olyan felkészült ügyfelek keresnek meg,
akik interneten, vagy szakirodalomban már
előtanulmányokat folytattak. Ilyenkor az is előfordul, hogy egy-egy ügyben én tanulok az ügyféltől. Ezért is örülök annak, hogy a mindennapi
„szürke” ügyvédi tevékenység mellett elláthatom a jogsegélyszolgálat működtetését is, mert
az ember így nem lesz szakbarbár, hogy csak a
családjogot és polgári jogot ismeri, hanem nagyon sokféle és egyedi problémával találkozik.
Azt szeretném kiemelni, hogy ezek a problémák
általában a magánjog területét érintik, nagyon
ritkán fordulnak elő a munkajogot, munkavállaló, munkáltató közötti jogvitát érintő ügyek.
fotó: Bodajki Ákos

Régi motorosok

–– Milyen feltételekkel vehetik igénybe a tanácsadói tevékenységet az Önhöz fordulók?
–– Azt, hogy ki és milyen tárgyban jogosult
igénybe venni a jogsegélyszolgálatot, egy a
részvénytársaság és köztem létrejött szerződés szabályozza. Ez kiterjed a céggel tanulmányi szerződéses jogviszonyban állóktól, az
aktív munkavállalókon át, a cég nyugdíjasaira
egyaránt. Itt szeretném elmondani, hogy a cég
nyugdíjasai – mivel nekik nehezebb a bejutás
az atomerőmű területére – előzetes egyeztetés
után, megkereshetnek a Pakson lévő irodámban is.
A megállapodás alapján a jogsegélyszolgálat büntetőjogban csak a sértett képviseletét
láthatja el, tehát ha valakit a hatóság eljárás alá
von, erre a munkáltató
nem találja ildomosnak a jogsegélyszolgálat igénybevételét.
Szintén nem terjed ki
a jogsegélyszolgálat
tevékenysége
arra
az esetre, amikor a
részvénytársasággal
szemben peres eljárást indít a munkavállaló, ugyanakkor
valós vagy vélt érdeksérelem esetén a helyi
szintű egyeztetési eljárásban képviselhetem a
munkavállaló érdekeit.
A jogi tanácsadást a munkavállalók és a cég
nyugdíjasai térítésmentesen vehetik igénybe.
–– Vannak-e olyan ügyek, amelyek az utóbbi
időben megszaporodtak?
–– Vannak úgynevezett szezonális ügyek,
amelyek egy-egy időszakban jellemzőek. Ilyen
volt az elmúlt hónapokban a devizahitelekkel
kapcsolatos végtörlesztést és egyéb megoldásokat – lakáscserét, forint alapú hitelt – igénybevevő ügyfelek esete, vagy egyre többen keresnek meg az alkalmazotti villamos energia
kedvezményes vételezésével kapcsolatos dokumentumok elkészítése, a tulajdonosi jogviszony, illetve a szívességi lakáshasználat igazolása ügyében is.
–– Mikor és hol vehetik igénybe a munkavállalók a jogi tanácsadást?
–– Az érdeklődők minden keddi és csütörtöki napon 13 órától 15 óráig kereshetik fel a jogsegélyszolgálatot, ami az Oktatási épület első
emeletén a 100-as számú irodában működik,
időpontot egyeztetni a személyzetfejlesztési
csoport munkatársainál lehet az 50-09-es telefonszámon.


Lászlóné Németh Ilona

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Egészségközpontjában ismét Egészségkuckó
elnevezésű program lesz az őszi szünetben, október 29-31. között, Lacza-Brázay
Bernadett szervezésével és Somogyi László közreműködésével.
Helye: ESZI (Paks, Dózsa Gy. u. 95.), volt főiskolai épület, II. emelet 202-es terem.
A tábor célja az egészségfejlesztés, egészségnevelés megismertetése minél korábbi életkorban.
7-13 éves korú gyerekek jelentkezését várják. A programban hangsúlyos szerepet kap az egészséges táplálkozás (dietetikus szakember segítségével), énkép-testkép, önismeret, személyiségfejlesztés (pszichológus szakember segítségével), egészséges életmód kialakítása (egészségügyi tanácsadó-egészségfejlesztő mentálhigiénikus szakemberek segítségével), mindezek mellett az őszi
szünidő kellemes eltöltése játékos formában.
A gyerekek felügyeletét 7.30-tól 16 óráig biztosítják. Az ebédet a Família Panzió és Étteremben
fogyasztják el a gyerekek, a tízórait és az uzsonnát pedig kiszállítják a tábor helyszínére. A tábor díja
1500 Ft/fő/nap, amely az étkezési költséget tartalmazza. A tábor maximális létszáma 18 fő.

Érdeklődni és jelentkezni lehet Somogyi Lászlónál a 88-42-es telefonszámon.

EGÉSZSÉGKUCKÓ
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Példamutatás – Egy eszes ESZI-s
Pálfi Nikolett, az ESZI 12. a osztályos tanulója a
Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok által
kiírt országos fizika mérési feladatok versenyében az előkelő 6. helyet nyerte el. A lehetséges
54 pontból megoldásaira 46-ot kapott.
Már az általános iskolában is kitűnő tanuló volt.
A Hevesy György Kémiaversenyen megyei szintű helyezést ért el. Tagja volt az általános iskolai
énekkarnak. Emellett atletizált, és a labdajátékokat is szerette, kapus volt a kézilabdacsapatban. Jó alapokkal jött tehát
az ESZI-be Kölesdről.
Nikolett kollégista és fizika szakkörös. Szorgalmának és kitartásának
köszönheti, hogy az egyre nehezedő feladatok megoldásait szépen kidolgozva, határidőre tudta beküldeni. Többször kapott maximális pontszámot, jutalompontot. A szakkörben segítenek ugyan, de a feladatokat
önállóan kell megoldani. Néha előre kell tanulni, mert a tanmenetben
még nem vették a megoldáshoz szükséges részeket. A mérési hibák értékelése közben még követ el hibákat – ezen javítani kell, mert pontokat
veszt vele –, jegyezte meg önkritikusan.
Osztályával a napokban jöttek meg Olaszországból. Egy életre szóló
élmény volt számára – még nem járt külföldön.
Már készül az érettségire, fizikából letette az osztályvizsgát, és most
ősszel az előrehozott érettségit is megkísérli.
Sok sikert a továbbtanuláshoz!
gyulai

Ifjú innovátor az ESZI-ből

fotó: Wollner Pál

Kuti Lívia, 12. b osztályos tanuló, a 21. alkalommal kiírt kétfordulós Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen második
helyezést ért el 59 pályázó közül, Windows
Phonera írt BigMapsre épülő navigációs
alkalmazásával.
Lívia a következőket
mondta el pályamunkájáról és önmagáról:
–– A program alapKomjáthy Szabolcs, Kuti Lívia,
ötlete egy fesztiválon
Szilágyi Bernadette
jutott az eszembe, mikor mobil telefonon egymást kerestük. A feladat megfogalmazása során
a funkcióját kibővítve segélykérésre is alkalmassá tettem. Nem csoda
hát, hogy a bírálók beválasztották a kidolgozandó témák közé. A kidolgozáshoz a Microsofttól sok segítséget kaptam: tananyagot, szoftvert,
vagy épp egy pár napos tréninget, hála főleg Szilágyi Bernadettének, a
Microsoft Korlátlan Lehetőségek Program menedzserének. Közvetlenül
a versenyfeladat kidolgozásához konzulenst is kaptam, Komjáthy Szabolcs személyében. A júliusi díjátadó és kiállítás óta most fogom újra bemutatni az alkalmazást, már teljes és piacképes formájában Budapesten,
a Science Parkban, az Ericsson Kutatás-fejlesztési Központjában a Kutatók Éjszakáján. Ebben a tanévben fogok érettségizni. Utána a Budapesti
Műszaki Egyetemre szeretnék bekerülni. Nagy segítséget jelent ehhez a
versenyen elért eredményem, ami a felvételinél plusz 20 pontot jelent
majd. Végzett informatikusként a Microsoftnál szeretnék dolgozni.
Kuti Lívia a nagyteljesítményű és felhasználóbarát számítástechnikai projektet kidolgozó legjobb pályázónak járó különdíjában részesült
Szabó Lóránt Zsolt társaságában. Mindketten ellátogathatnak a Google
zürichi központjába. Líviának egy látogatás egyeztetés alatt áll a New
York-i Microsoft központba is.
Nem ez volt az első díj, amit idén átvehetett. Februárban a Biztonságosabb Internet Napja rendezvényen már első díjat kapott egy klasszikus mese, a Piroska és a farkas átdolgozásával. A nyertes videó a www.
saferinternet.hu weboldalon megtekinthető.
– Végigvinni egy ötletet a megvalósításig rendkívül szép feladat, hatalmas kihívás, és főleg az érdekel, hogyan lehet az alkalmazást kis részletekre bontani és hogyan lehetne csoportmunkában is dolgozni, mint
ahogyan azt a „szoftver-iparban” végzik. Most nagyon sok tanulás, kutatás kell a részletes kidolgozáshoz, ami egyben rengeteg időt is igénybe
vesz, de mindig is szerettem és szeretem ezt csinálni – mondta még el
Lívia.
gyulai

Az atomenergia szerepe a jövő
szénmentes energetikájában
Az OECD Atomenergia Ügynöksége (OECD-NEA)
idén tette közzé tanulmányát, melyben kritikai analízis alá veti az atomenergia lehetséges szerepét az
üvegházgáz (ÜHG) kibocsátás csökkentésében. A
dokumentum különböző forgatókönyvek alapján
vizsgálja a kibocsátások csökkentéséhez szükséges atomerőmű-építések ütemét, figyelembe véve a
meglévő atomerőművek üzemidejét.
A tanulmány leszögezi: az atomerőművek közvetlenül nem bocsátanak ki üvegházhatású szén-dioxidot. A teljes nukleáris ciklus más elemeiben
volumenében hasonló a magújulókéhoz az ÜHG-kibocsátás, és több mint egy nagyságrenddel kisebb a
fosszilis energiatermelés kibocsátásánál.

A lakosság atomenergia iránti bizalmának vis�szaszerzése.
A radioaktív hulladék biztonságos kezelésének
demonstrálása, beleértve a nagyaktivitású hulladék
elhelyezésének megvalósítását.
Az atomenergia térnyerése új országokban a
proliferációs problémák sikeres kezelése mellett.
Az üzemanyag-ellátás megbízható biztosítása,
tekintettel az atomreaktorok tervezett 60 éves élettartamára.
Fentieken kívül meg kell említeni, hogy a fukushimai baleset után a fokozódó biztonsági követelmények miatt számítani kell a beruházási költségek
és az erőműépítések időtartamának növekedésére.
Ugyanakkor a növekvő
ÜHG kibocsátás, tonna CO2 eq/GWh
biztonság megnyugtatóTechnológia
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Különböző energiatermelési technológiák ÜHG-kibocsátása:
forrás: WNA, 2011
felhasználásra ösztönöz,
azonban a növekvő CO2
A különböző forgatókönyvek analízise alapján és metán-kibocsátás veszélyeztetheti a globális égmegállapítható, hogy a jövőben az atomenergia hajlatváltozás elleni harc sikerét.
meghatározó módon hozzájárulhatna a kibocsáA kihívások megválaszolásában fontos szerep
tások jelentős csökkentéséhez, amennyiben képes hárul az atomerőművek működtetőire és a függetlenne a világ áramtermelésének egyharmadát szol- len szabályozó hatóságokra, amelyek az erőművek
gáltatni 2050-re. Ez a részarány elengedhetetlenül biztonságos működtetésével és a nukleáris projekszükséges lenne a világ áramtermelő szektorának tek átláthatóságának biztosításával növelhetik a la90%-os CO2 kibocsátás csökkentéséhez, párhuza- kosság bizalmát.
mosan a megújulók még nagyobb ütemű térnyeMás hasonló tanulmányokkal összhangban a
résével, a szén-dioxid elválasztási és tárolási tech- szóban forgó is hangsúlyozza, hogy a sikeres nuknológiák (CCS) széleskörű alkalmazásával és az leáris expanzió egyik alapvető feltétele a szilárd
energiahatékonyság jelentős növelésével.
kormányzati támogatás. A kormányoknak biztoAz atomenergia jelenleg csökkenő ütemben sítaniuk kell a megfelelő jogi, szabályozási és piaci
13,4%-kal részesedik a világ áramtermeléséből. Ez feltételeket. A nukleáris szabályozás országok köa csökkenés azonban várhatóan megáll az utóbbi zötti harmonizációja szükséges az engedélyezési
években megindult új építkezések nyomán. A fukus- és építési idő csökkentéséhez, ezzel párhuzamosan
himai baleset és a világgazdasági válság miatt 2011- mérsékelve a beruházási költségeket. Fontos korben az új atomerőművek építése világszerte megtor- mányzati feladat a kutatás-fejlesztés-innováció előpant, de vannak bíztató jelek
arra nézve, hogy ez a visszaesés
csak pillanatnyi. A tanulmány
szerint 2020-ig évi 16 GWe,
a század 20-as éveiben évi 20
GWe, a 30-as években 36 GWe,
2040-től pedig évi 42 GWe új
atomerőmű-kapacitás megépítése szükséges ahhoz, hogy az
ÜHG kibocsátás csökkentési
célként kitűzött 1200 GWe kapacitást elérjük 2050-re.
Ami a jelenleg működő atomerőműveket illeti, az
üzemidő-hosszabbítási proAtomerőmű kapacitás létesítése a világon 1978 és 1987 között, valamint a
jektek lehetővé teszik, hogy az
kibocsátás-csökkentési célok eléréséhez szükséges kapacitások 2050-ig, GWe
atomenergia-kapacitás folyamatosan bővüljön 2030-ig. Ezután azonban az elöregedő erőművek leállása miatti segítése az energia-technológiák terén. Ugyanakkor
kiesést csak fokozott erőmű-építési ütemmel lehet e technológiák piaci érettségének elérésekor biztokompenzálni.
sítani kell az egyenlő versenypiaci feltételeket. Ebbe
A nukleáris expanzió előtt álló kihívásokat a ta- beletartozik az energiatermelési technológiától fügnulmány az alábbiakban összegzi:
getlen kibocsátás-kereskedelem megteremtése is.
A finanszírozás nehézségei, különös tekintettel
az építkezés elhúzódása miatti pénzügyi kockáza- forrás: OECD-NEA, 2012: http://www.oecd-nea.org/nsd/
reports/2012/nea6887-role-nuclear-low-carbon.pdf
tokra.
Az építés ipari-kapacitási és humán erőforrás
korlátai.

Szerbin Pável
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KENTON-HAGYATÉK

Kishírek
a nagyvilágból

Együtt élni az atommal
„Egy nukleáris meghajtású repülőgéppel, amely szuperszonikus sebességgel halad, lehetséges lenne körberepülni a bolygót napi egyszer, és aztán tankolás nélkül megismételni ezt”
– így kezdődik Ritchie Calder Living With The
Atom című kötetének egyik fejezete. A könyvet
a The University of Chicago Press adta ki 1962ben, és – akárcsak a sorozatunkban bemutatott
többi mű – megtalálható az Atomenergetikai
Múzeum Kenton-hagyatékában.
A fent említett repülővel kapcsolatban a korlátozó faktor nem is annyira a nukleáris mérnöki
oldal, mint az, hogy férfiak egy csoportja meddig tudja elviselni egymás társaságát a fedélzet
által biztosított kis helyen bezárva, mindezt fent
a sztratoszférában. A repülőgépek személyzete sugárterhelésének csökkentése érdekében
akkor még remélték, hogy egy sugárzásellenes
pirulát is sikerülhet kifejleszteni. Ezt sugáresemény előtt kellene bevenni, utána fejtené ki védő hatását. Ha
már repülőknél tartunk: egészen konkrét elképzelések voltak
magukra a légi járművekre vonatkozóan is. Becslések szerint
körülbelül 500 ezer fontnyi tömegű aeroplánokkal számolhatnánk, és ahhoz, hogy 35 ezer láb magasan repülhessenek, egy
300 megawattos reaktorra lenne szükség.
Azonban nem csak atomrepülőgépekről szól a Living With
The Atom. Minden fejezet más-más témát dolgoz fel: van szó
a közvélemény félelmeiről nukleáris téren, a média magatartásáról, atomerőművekről, a lehetséges nukleáris veszélyekről,
az atomkérdést övező vitákról, a radioaktív hulladékokról és elhelyezésükről, uránbányászatról, és még atommeghajtású vízi
járművekről is. A megértést és a szemléletességet fekete-fehér
fényképek és rajzok, ábrák segítik.

A sok érdekesség közül mindet nem tudjuk bemutatni, de
néhány példán keresztül remélhetőleg láthatóvá válik majd a
kedves olvasó számára, hogy érdekes kötettel állunk szemben.
Szó esik arról az egyik fejezetben, hogy nem
mindig könnyű eldönteni, mi a helyes tájékoztatási mód egy nukleáris jellegű témában, hogyan
célszerű a hatóságoknak kommunikálniuk. Nem
ment könnyen a kommunikáció a tudósokkal
sem: a média nem mindig értett szót velük, ők
pedig nem mindig értettek szót a médiával. A
médiának nehéz eldöntenie, hogy mi az igazán
fontos tudományos hír, a tudósoknak nehéz az
újdonságokat olyan formában tálalniuk, hogy az
érthető legyen az újságíró, pláne az átlagember
számára.
Megint egy másik fejezetben az atommeghajtású hajókról kapunk kicsit részletesebb információt, méghozzá a Savannah nevű tengerjáró
révén. A nevezett jármű közel 595 láb hosszú, és alapvetően
60 utas és 124 főnyi személyzet szállítására volt alkalmas. A
reaktora 69 megawattos, ez hajtotta maximum 20 csomó sebességgel. A reaktorban egyébként sima víz (H2O) töltötte be a
hűtőközeg, a moderátor és a hőátadó közeg szerepét is. Óránként 8,6 millió fontnyi víz ment keresztül a rendszeren, a folyamatban részt vevő víz hőmérséklete pedig 496° Fahreinheitről
560°-ra emelkedett. Ami az üzemanyagot illeti, 4,4%-os dúsításúval dolgoztak.
Amint az az előzőekből kiderült, a szerző próbált a rendelkezésre álló kevesebb mint 300 oldalon áttekintést adni az atomenergiáról és atomenergetikáról, annak tudományos, műszaki
és társadalmi vetületeiről. Érdekes olvasmány, melyet a Kenton-hagyaték őriz.
Simon Zoltán

ISACA

Big Data

Az ipari-, a pénzügyi- és a szolgáltató vállalatok informatikai vezetői, üzemeltetői, biztonsági szakemberei és ellenőrei 1969-ben létrehoztak egy szervezetet. Hamarosan nemzetközivé bővülve Information
Systems Audit and Control Association (Isaca) néven nonprofit szervezetként működve kerültek be
a köztudatba. Ennek a szervezetnek Magyarország
1991-től tagja. A szervezet célja, hogy a témában a
legjobb gyakorlatra alapozott módszereket felkutassa, oktassa és elterjessze a világban.
Az Isaca által kidolgozott Cobit kézikönyv az egyik legjelentősebb olyan nemzetközi nyílt szabvány, amely
alapján az informatikai rendszerek menedzselését,
üzemeltetését, fejlesztését, biztonságosabbá tételét és
ellenőrzését meg lehet valósítani. A Cobit alapelvein az
Isaca számos nemzetközileg elfogadott minősítést alakított ki, egy teljes képzési és vizsgáztatási folyamattal.
Ez évben konferenciát rendeztek Budapesten, az
Aréna Plaza mozitermében. Részben a Cobit 5 megjelenésére időzítették, melyről Ramsés Gallego, biztonsági
stratéga tartott előadást. Az összes előadás az informatikai biztonságról szólt: a hiteles dokumentumok, adattárolás a felhőben, okos telefonos alkalmazások aggasztó biztonsága. Az etikus hackerek rendkívül meggyőző
élő demót mutattak be, utalva rá, hogy milyen trehányak, felkészületlenek vagyunk.
A kockázatelemzés témában Rakonczay Gábor, az
Atlanti-óceánt egyedül átszelő kenus mesélte el röviden
azt a részt, hogyan történt a majdnem végzetes borulása (előtte is már többször borult), minek következtében
tönkrement több létfontosságú berendezése, és nem tudott többé kapcsolatot teremteni. Bár tudatában volt a
veszélynek, az egyik légkamrán lévő nyílást nem zárta
le azonnal, így a boruláskor az gyorsan megtelt vízzel,
és a hajó majdnem elsüllyedt. Bár nagyon sok tanácsot
megfogadott, nem gondolta például, hogy a tengervíz,
a sós pára még a konzerveket is kikezdi, amik azután
megromlanak, és az út végére éhen halhat.
gyulai

Az adattárolásra szinte mindig volt igény. Ehhez különböző anyagokat választottak: sírkövet, kőtáblát, cserepet, majd a papír nagyon sokáig elegendőnek bizonyult, előbb kézzel, majd Gutenberg
óta nyomdai úton megírva. Már az ókorban kialakultak a könyvtárak. Az emberiség tudása azóta meghaladja ezeket a kereteket. Ma
már, a számítógépek megjelenésével az adatokat a nagyon gyors
elérés, feldolgozás érdekében elektronikus formában tárolják.
Napjainkban egy fényképezőgépbe is gigabájtos tárolókártyák
kerülnek. Hatalmas szerverparkok szolgálják az adatok után kutatókat. Több száz terabájt tárolókapacitással. Az energiaellátásuk,
hűtésük egy nagyváros ellátásához is elegendő lenne. Nem véletlen, hogy beindult a „Green IT”, a „zöld számítástechnika” mozgalma az energiatakarékosság jegyében.
Az adattárolás módszerei is sokat változtak. A nagyobb gazdasági hatékonyságra törekvés megteremtette az adatbányászatot,
amikor már különböző adatállományokat egyidejűleg dolgoznak
fel bizonyos összefüggések feltárására. A keresések, feldolgozások
hatékonyságát növelendő, a szabad kapacitások hálózatokon keresztüli igénybevételével megalkották a felhőt (cloud computing).
Amikor már ebben az irdatlan adatmennyiség feldolgozásában
akarnak újabb összefüggéseket találni, a korábbi módszerek vagy
nem tudnak eredményt szolgáltatni, vagy túl lassan teszik azt. A
többféle forrásból érkező, nem feltétlenül strukturált, nagyságrendekkel bővebb mennyiségű, gyors feldolgozást igénylő adatokat
illetjük összefoglalóan a Big Data névvel. Ehhez már új algoritmusok kellenek. A nagy informatikai beszállítók is külön e célra fejlesztett technológiai megoldásokat kínálnak Big Data platform
néven.
Versenyelőnyt jelent annak mielőbbi kimutatása, hogy egy hirdetési kampány által megcélzott réteghez megfelelően jut-e el az
információ, és ezt úgy értékelik-e, ahogyan a kezdeményezők elgondolták. Ez például nyilvános közösségi hálózatok üzeneteinek
válogatásával és feldolgozásával érhetik el.
Természetesen ma már nemcsak olyan keresőmotorok léteznek, melyek adatbázisokban, strukturálatlan szövegekben kutatnak használható adatok, összefüggések után, hanem például
képek alapján. Például okos telefonnal készített fénykép alapján
megmondja, hogy az hol készült, vagy egy lefotózott kismadárról,
hogy milyen fajta, még számos lehetőség adódik a felhasználásra.
gyulai

http://konferencia.isacahu.com/galeria

USA: ÚJRA MAGASAN
AZ ATOM TÁMOGATOTTSÁGA
Fukushima után szép lassan újra emelkedik az
atomenergetika támogatottsága – idővel a japán események előtti szintre érhetnek vissza
az adatok. A Nuclear Energy Institute megbízásából két cég, a Bisconti Research és a GfK
Roper kérdezett meg 1000 amerikait egy telefonos felmérés keretében. Most 65%-on áll a
nukleáris energetikai ipar támogatottsága, míg
Fukushima előtt ez 71% volt. A trend azonban
javulást mutat: 2012. februárban 64%-on, hat
hónappal Fukushima után (2011. szeptember)
pedig még 62%-on állt. Az ellentábor is csökken: most 29% mond nemet az atomra, februárban 33% tette ezt, tavaly szeptemberben
pedig 35%. Jó hír az atomiparnak, hogy most
81% szerint az összes olyan atomerőmű engedélyét meg kellene hosszabbítani, amely teljesíti az országos hatósági követelményeket. 60%
szerint az USA-nak mindenképpen kell még
új atomerőműveket építeni, a meglevő telephelyeken történő kapacitásbővítést pedig 68%
támogatja. Már csak hab a tortán, hogy 76%
szerint a jelenlegi erőművek biztonságosan
üzemelnek.

ÚJ EDF-ES LÁTOGATÓKÖZPONTOK
BRITANNIÁBAN
Az Egyesült Királyságban régebben jó pár látogatóközpont várta az érdeklődőket az ottani
atomerőműveknél, aztán az utóbbi néhány évtizedben egyiket a másik után zárták be. Most
azonban az új tulajdonos EDF Energy úgy döntött, hogy megnyitnak nem egy, hanem egyenesen hét látogatóközpontot. Ezek közül az első
a skóciai Hunterston B lesz, üzemlátogatással
és interaktív eszközökkel. Éves szinten 3500
látogatóra számítanak, főként iskoláscsoportok és „oktatási csoportok” révén, bár a nagyközönség is jöhet majd előzetes bejelentkezést
követően. Skócia egyébiránt nem könnyű terep
az atomipar számára. Ahogy az energetikáért
felelős miniszter fogalmazott: „Bár a skót kormány határozottan az új atomerőművek építése ellen foglalt állást, elismerjük, hogy az EDF
Energy egy nagyra értékelt helyi munkáltató,
és támogatja azt a közösséget, amely otthont
ad neki.”

URÁN AUSZTRÁLIÁBÓL KÍNÁBA
Jelentős ausztrál sikerként könyveli el az
Energy Metals cég, hogy NT Energy nevű
leányvállalatának első uránszállítmánya elindulhat Kínába. Kínában a China Guangdong
Nuclear Power Co. (CGNPC) cég CGNPC-URC
leányvállalata veszi majd meg az uránkoncentrátum-szállítmányt. Hogy még szövevényesebb legyen az üzleti oldal, az Energy Metals 60,6%-ban a CGNPC tulajdonában áll. Az
Energy Metals most úgy véli, hogy a jelenlegi
megállapodás és a többségi tulajdonossal való
egyedi viszony jelentős lehetőséget biztosít
majd az ausztrál termelőknek a kínai piac kiaknázására. Bár Ausztrália a nagy urántermelők közé tartozik, az eddigi exportjaik csekély
hányada (2009-ben mindössze 3% az Energy
szerint) jutott el Kínába. Reményeik szerint ez
hamarosan megváltozik.
(Forrás: mindhárom World Nuclear News)
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Teljes kapacitáson
a Bushehr-1 blokk

Az AtomSztrojExport cég közleményben
számolt be a névleges teljesítmény eléréséről. A blokkot egy évvel ezelőtt kapcsolták
hálózatra.
Augusztus 30-án, a reggeli órákban érte el az
egység a névleges teljesítményt. Az üzembe
helyezés ezen végső állomásán fogják elvégezni a berendezések és a rendszerek utolsó ellenőrzését. A történet régen kezdődött: a Siemens
KWU 1975-ben kezdett hozzá két nyomottvizes
blokk építéséhez, de a munkálatokat 1979-ben
abbahagyták. Akkor az első blokk lényegében
kész volt, a második kb. 50%-on állt. Később a
terület romokban állt a számos légicsapás miatt
az Irak és Irán között kialakult háború következtében. Aztán 1994-ben az orosz Minatom
egyezményt kötött Irán atomenergiáért felelős
szervezetével arról, hogy átépítik és befejezik
az 1. blokkot egy VVER-1000 típusú egységként, felhasználva a telephelyen található infrastruktúrát. Ehhez jelentős módosításokat kellett
végrehajtani, köztük a reaktor főbb alkatrészeinek legyártását. Sok év késedelem után, 2011.

NEI SmartBrief

szeptember 4-én kapcsolták hálózatra, 60 MW
teljesítményszint mellett. Ezt követően fokozatosan terhelték fel a mostani 1000 MW értékig.
Igor Mezenin konstrukciós vezető szerint
a blokk – tervezését tekintve – unikum. A tervezőgárda sikeresen integrálta az orosz technológiát a németek által szállított és beépített
berendezésekbe. Jelentős energiát emésztett
fel a német eredetű készülékek, épületek és
nagyobb szerkezetek állapotának és alkalmazhatóságnak értékelése. Sok esetben újszerű
ötletekkel kellett előállni az adaptációhoz. A
blokkot 2012 végétől iráni mérnökök üzemeltetik majd, de az orosz támogatás még évekig jelen lesz a telephelyen. Javítani kell az iráni személyzet képzettségének színvonalán, mert az
még nem elégséges. Ehhez most dolgozzák ki
az együttműködés részleteit. Az üzemanyagot
Oroszország biztosítja, használat után az oda
is kerül majd vissza. A blokk teljes mértékben
a NAÜ által foganatosított biztosítéki előírások
alapján üzemel.
Forrás: World Nuclear News, 2012. szeptember
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Hírek Japánból
Japán: lehetőségek a környezetre és az energiára
Társadalmi vitára várja a lakosságot az Energia- és Környezeti Tanács.
A minisztériumi szintű szervezet arra
kéri a lakosságot, hogy vegyen részt ebben és
tegye meg észrevételeit. Élve a lehetőséggel,
a Japan Atomic Industrial Forum (JAIF) az
alábbi kívánságait fogalmazza meg:
• A villamosenergia-ellátás stabil fenntartása érdekében – figyelembe véve a
megújuló energiák használatában jelentkező ellátási bizonytalanságokat –
Japánnak a jövőben lehetőségként meg
kell tartania az atomenergiát. Természetesen fenn kell tartani annak biztonságát, a bizalom kérdését el kell választani
az érzelmi megközelítéstől, és elegendő
időt kell hagyni az ügy kezelésére.
• A kormányzatnak a lehetőségekről való
döntését háromévente a legrészletesebben meg kell vizsgálni, összhangban az
energiapolitikai alaptörvénnyel.
A JAIF óvatos, részrehajlás nélküli vitára szólít fel, amelyet nem a rövid távú lakossági vé-

1np

lemények befolyásolnak. Megfogalmazásuk
szerint: biztosítani kell a nukleáris biztonságot és csökkenteni kell a jövőbeni kockázatokat; erősíteni kell az ellátásbiztonságot és
közre kell működni a globális felmelegedés
ügyének kezelésében; alacsonyan kell tartani az energiaárakat és el kell kerülni a japán
ipar tönkremenetelét; rendszeresen felül kell
vizsgálni az energiaellátásra vonatkozó terveket.
Japánban még most is sokan élnek rossz
körülmények között a másfél éve bekövetkezett tragédia miatt. A társadalomnak ös�sze kell fognia ezen emberek és környezetük
kárainak minél előbbi felszámolása érdekében. Az atomerőművi baleset miatt nagy az
aggodalom és a bizalmatlanság a lakosság
körében. A sugárzástól való félelem további
gondokat okozhat, és sok a veszélyes pletyka
is, emiatt segíteni kell az embereket a kérdéskör jobb megértésében.
Forrás: Japan Atomic Industrial Forum, 2012.
szeptember
Varga József

Az EdF telephelyi engedélyre vár

A francia óriáscég szeretné megkapni a hatóságtól a Hinkley telephelyre vonatkozó engedélyét.
Az Egyesült Királyság nukleáris hatósága úgy tervezi, hogy november
végéig kiadja a francia vállalatnak a telephelyi engedélyt. Ezzel jelentős akadály hárul el a beruházás megkezdése elől, ha a franciák az építkezés megindítása mellett döntenek. A pontos
időzítés még számos fontos információtól függ, amelyeket a szervezetnek meg kell kapnia
és fel kell dolgoznia – nyilatkozta Colin Patchett, a brit nukleáris hatóság helyettes vezetője.
A franciák az év végéig döntenek a programról, kérvényüket 2011 júliusában nyújtották
be. Az új erőmű kikövezné az utat az új generációs reaktorok építése előtt, és több tízezres
munkalehetőséget teremtene. A Egyesült Királyságban a kilencvenes évek óta nem építettek
új atomerőművi blokkot. A tizenhat üzemelő blokk a hazai termelés egyhatodát adja.
Forrás: 1NuclearPlace, 2012. szeptember
Varga József
One Nuclear Place

Márpedig atomerőmű épül
Levy megyében!
A Duke Energy egyik vezetője szerint 2024-ben már üzemelni fog az erőmű.
Jeff Lyash, a cég alelnöke az állami hatóság képviselői előtt tette a fenti kijelentését. A cégnél döntés született arról, hogy a 24 milliárd dolláros beruházást megvalósítják, és az erőművet a megjelölt időre elindítják. Biztos vagyok a menetrendet és a számokat illetően – tette hozzá az alelnök. A program
megvalósítása esetén azonban szárnyalni fog a villamos energia ára, 2018-tól
kezdődően mintegy 20 dollárral emelkedik az átlagos fogyasztók havi költsége.
A vállalat vezetője, Jim Rogers ügyvezető azonban másképp fogalmazott a hatóság előtti első megjelenésekor. Azt mondta a bizottságnak, hogy először meg
kell szerezniük a szövetségi hatóságtól az előzetes üzemeltetési engedélyt, majd
ennek birtokában döntenek a projekt további sorsáról. Nem tartja valószínűnek, hogy ehhez az engedélyhez 2014 vége előtt hozzájutnának. Lyash tántoríthatatlan véleménye meglepte a fogyasztókat képviselő ügyvédeket, akik azt
kérdőjelezték meg, hogy vajon az alelnök hallotta-e egyáltalán az ügyvezető
igazgató szavait. A válasz: nem!
Ahhoz, hogy az erőmű 2024-ben üzembe lépjen, az építkezést 2016-ban
meg kell kezdeni. A Progress Energy Florida szóvivője szerint Lyash véleménye
nincs ellentétben Rogers szavaival, és a beruházás őket is érdekli. A Duke eddig
1,1 milliárd dollárt költött el, amit a fogyasztók akkor is megfizetnek, ha nem
épül meg az erőmű. Egy, a helyi közösségekkel kötött egyezmény leírja azokat
a terheket, amelyeket a fogyasztóknak a következő öt évben el kell viselniük. A
szolgáltató 2013. január elsejétől átlagosan 3,45 dollárt szed be a fogyasztóktól
2017 végéig. A Southern Alliance for Clean Energy nevű zöld szervezet megtagadta az egyezmény aláírását, és megtámadta a költségek fogyasztókra történő
áthárításának elvét. Ráadásul szerintük ez az összeg 2018-ban hirtelen 23,47
dollárra fog emelkedni.
A Progress 2006-ban indítványozta a beruházás elindítását, akkor 4-6 milliárd dollárral számoltak és 2016-os indítást feltételeztek (a tervek szerint két
darab, AP-1000 típusú blokkot építenének). 2008-ra a várható költségek elérték a 17 milliárdot. 2010-re a költség nem változott, de az indítást kitolták
2021-re. Tavaly már 22 milliárdról beszéltek, idén pedig már a bevezetőben
szereplő számok jelentek meg. Úgy látszik, hogy a sok késlekedés és halasztás nem tett jót a terveknek, nem tűnik már költséghatékonynak a beruházás.
A földgáz árának változékonysága (értsd: Amerikában csökkenése) miatt nem
igazán jó vásár hosszú távon a – korábban olcsónak tekintett – nukleáris energiába fektetni.

Mikor lesz újraindítható
a Fort Calhoun erőmű?
Egyhamar nem engedélyezi a nukleáris hatóság a kellemetlen helyzetbe került
erőmű indítását.
Az NRC és az Omaha Public Power District (OPPD) közmeghallgatást tart
arról, hogy hogyan hozható indítási állapotba az atomerőmű egyetlen blokkja.
Az ügy háttere ismert: 2011-ben szokásos éves karbantartásra állították le a
blokkot. A Missouri folyó áradása miatt kialakult helyzet és néhány hatósági
elmarasztalás nem tette lehetővé az indítást. A környezetvédők szerint örökre
be kellene zárni az egészet. A jelenlegi hatósági tilalom oka egy 2011 júniusában, a villamos rendszeren keletkezett tűz, valamint egy kulcsfontosságú elektromos rendszeren egy 2010-es teszt alatt fellépő meghibásodás. Ráadásul egy
évvel a jelentős áradás előtt hibákat tártak fel a védekezési tervben, s azokat az
erőmű nem orvosolta időben. Az üzemeltető és a hatóság is rögzítette azonban
nyilatkozataiban, hogy a problémák semmilyen fenyegetést nem jelentettek a
lakosság számára. A zöld Sierra Club kérte a hatóságot, hogy vonja vissza az
erőmű üzemeltetési engedélyét a biztonságban megmutatkozó fenyegetettség
miatt. A múlt hónapban tartott közmeghallgatás után a hatóság nem volt hajlandó erre.
Az OPPD az Exelon céget bízta meg azzal, hogy lépésről-lépésre készítse elő
az erőmű indításának ügyét és vigye a napi tennivalókat. A Sierrra Club jogásza szerint az Exelon bevonása nem fogja úgy megoldani a problémát, ahogy
ők elvárják. Az OPPD szóvivője azt közölte, hogy decemberre tervezik a blokk
felfűtését a végleges próbák elvégzéséhez, de számukra sem világos, hogy mikor adja ki a hatóság az indítási engedélyt.
Forrás: NEISmartBrief, 2012. szeptember
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Iparági és atomerőműves
sárkányhajó verseny

A szeptember 15-16-i hétvégén sokszor
hallatszott a sárkányhajók dobjának
hangja a dombori kajak-kenu versenypálya felett.
Szombaton, 15-én rendezték a villamos
ipari Vitsport Sárkányhajó Kupát, amelyre
kilenc társaság sárkányhajó csapata nevezett. Ezt a rendezvényt már harmadik alkalomból szervezték meg. Az idei verseny
újdonságaként a 20 fős hajón kívül lehetett
nevezni a tízevezős versenyszámra is. A
versenytáv 200 méter volt. 20-as hajóban
mix (14 férfi és 6 nő) csapatot lehetett kiállítani, 10-es hajóban férfi és mix (6 férfi
és négy lány) csapatok indultak. Az időjárás nem kedvezett a versenyzőknek - csak
az utolsó futamra bújt elő a nap -, de ettől
függetlenül jó hangulatú, kiváló sportszellemű verseny zajlott le. Az eredmények:
20-s hajó mix:
1. MVM PA Zrt. Atomjók,
2. Atomix,
3. Elmű-Émász Sárkány Essencia.

10-s hajó férfi:
1. MVM PA Zrt. Atomjók,
2. Atomix,
3. Elmű-Émász Sárkány Essencia.
10-s hajó mix:
1. EDF Démász,
2. Atomix,
3. MVM Informatika.
Vasárnap, szeptember 16-án immár ötödik
alkalommal az Atomerőmű igazgatóságai
közötti házi versenyt rendezték meg. 200
méter volt a versenytáv, 20 fős mix csapatok versenyeztek egymással. Szoros küzdelemben az üzemviteli igazgatóság csapata lett ismét az első, a második helyen a
biztonsági, a harmadikon a karbantartási
igazgatóság csapata végzett. Szép őszi idő,
jól megszervezett verseny (az idei versenyt
a biztonsági igazgatóság szervezte, köszönet érte), csapatküzdelem, élmény, jó kedv
– ezek jellemezték a vasárnapot. Ismét bebizonyosodott, hogy a sárkányhajózásnak
hatalmas csapatépítő ereje van.

Szucsán Marina

fotó: Beregnyei Miklós

A Sakkolimpián jártunk

Egy szép hagyomány folytatódott, amikor a
40. Sakkolimpia záró-fordulóira megérkezett Isztambulba a paksi küldöttség.
Az Atomerőmű támogatásával már
több sakkolimpia helyszínét meglátogattuk, szurkoltunk a magyar válogatottnak,
köztük paksi játékosoknak: Ács Petinek,
Berkes Fecónak, Vajda Szidinek.1990-ben
Újvidéken jártunk (itt női válogatottunk
aranyérmes lett), 2002-ben Bledben szerzett ezüstérmet a férfi válogatott (Ács Peti
kiemelkedő szereplésével). Voltunk még
Torinóban (2006.), Drezdában (2008.), de
az utóbbi helyszíneken nem kerültünk dobogóra (bár közel voltunk hozzá). A sakkolimpiákat 2 évente rendezik, 2014-ben
Norvégia lesz a házigazda.
Az idei sakkolimpiát Isztambulban rendezték augusztus 28. és szeptember 10. között. 162 férfi és 131 női válogatott csapat

(4-4 táblán), 11 fordulós svájci
rendszerű versenyen döntötte el
a végső helyezéseket.
A magyar „férfi” válogatott Lékó Péter, Almási Zoltán, Polgár Judit, Berkes Ferenc, Balogh
Csaba - az értékszámok alapján
a 4. helyet foglalta el az előzetes
rangsorban. Érdekesség a sakkban, hogy a nők játszhatnak a
férfi csapatban, de fordítva nem.
A női válogatottunkat előzetesen a 12. helyre rangsorolták.
A 162 férfi csapat közül legalább 10 csapat volt, amelyik
esélyesként indulhatott a viadalon, sok
múlott a sorsoláson, a pillanatnyi formán,
idegállapoton.
Az utolsó 11. fordulóban Örményországgal vívtunk. Ha nyerünk, akkor dobogó, döntetlen esetén bent vagyunk az első
6-ban. Sajnos 2,5-1,5 arányban vesztettünk, így csak a 9. hely jutott. Az örmények
viszont ezzel a győzelemmel megnyerték az
olimpiát.
A 9. helyezés kicsit csalódás, de nem
rossz eredmény.
Elfogadhatóan szerepelt sakkozónk,
Berkes Ferenc, aki 9 játszmából 6 pontot
szerzett (4 győzelem, 4 döntetlen, 1 vereség).
A női válogatott a 17. helyen zárt, amely
szintén az elvárttól kisebb lemaradást jelent.
Lehet javítani!
Gosztola István

Rodostói emlékezés

A Rákóczi-ház előtt

Az Atomerőmű sakkszakosztályának néhány tagja és ismerőseik társaságában
felkerestük a II. Rákóczi Ferenc Múzeumot Rodostón (mai nevén Tekirdag). A
fejedelem és a bujdosók 1720. április
24-én érkeztek Rodostóra, ahol 1735.
április 8-án hajnal 3 órakor hunyt el a
fejedelem. A fejedelem hamvait 1906
októberében szállították haza, és a kassai dómban helyezték örök nyugalomra,
miután az 1906. évi országgyűlés eltörölte az 1715/49-es törvénycikket, amely őt
hazaárulónak bélyegezte.
A Rákóczi-ház megvételéről és emlékhellyé történő átalakításáról 1926-tól
folytak a tárgyalások, és 1933. október
24-én került sor az ünnepélyes házavatásra. Az utolsó felújítás 2010-ben volt,

ekkor lett
hivatalosan
II. Rákóczi Ferenc
Múzeum. A
csoport tagjai megilletődve járták
körbe a termeket, vilA fejedelem készítette szék
logtak a vakuk, igyekezett mindenki a Rákóczi által
készített szék mellett lefotóztatni magát.
Majd a Paksi Atomerőmű dolgozói és a
Jámbor Pál Társaság nevében elhelyeztük a múzeum előterében a nemzetiszínű emlékszalagokat. 
beri

Iparági vízitalálkozó

Az EDF Démász Társaságcsoport rendezésében, a Maty-éri Evezős és Kajak-Kenu
Pályán zajlott le a 34. Villamosenergia-ipari Kajak-kenu találkozó, augusztus 31. és
szeptember 2. között, kiváló időjárás mellett. Kilenc társaságcsoport mintegy 120
versenyzője nevezett.
Pénteki szabadedzést követő esti
sportági értekezleten 13 évi eredményes
munka után lemondott csapatvezetői
és sportbizottsági tagságáról Hajósi Edit
(Paksi Atomerőmű). A továbbiakban versenybíróként támogatja a sportágat. Maga
helyett Lőrincz Zoltánt (Paksi Atomerőmű)
ajánlotta, akit elfogadtak, megszavaztak.
Szombaton az ünnepélyes megnyitó
után kezdődött a viadal. Mintegy 21 számban mérték össze tudásukat a versenyzők.
Az egyes versenyszámok létszámától függően előfutamokat és döntőt tartottak,
vagy már egyenesen a döntőben harcolhattak a jó helyezésekért és időeredményekért.

Eredmények:
1. Elmű-Émász
2. Budapesti Erőmű
3. GDF SUEZ Dunamenti Erőmű
4. MVM Paksi Atomerőmű
7. MVMI Informatika

241 pont
160
136
124,
21

A nap végén a jelentkezőkből 6 hajónyi
legénységet sorsoltak 10 fős sárkányhajókba. A csapatok játékos formában mérték
össze maradék erejüket. Az esti banketten
adták át az érmeket, kupákat.
Az erőmű csapatát: Blatt József, Boross
Lilla, Borbély Sándor, Eigner Zita, Hajós
Edit, Hirt János, Lőrincz Zoltán, Mátrai
Zsolt, Takács Tibor, Takács Eszter, Takács
Kata, Takács Áron alkották.
Újdonság volt, hogy az elkészült pályaszálláson történt a csapatok elhelyezése,
ahol nagyon jól érezte magát mindenki.
gyulai
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Munkatársaink szabadidőben
Ismét a paksi csapat foglalta el
az iparági foci trónját

A taijiquan több mint sport,
életstílus is
Vájer Attila szolgálatvezető (dozimetriai osztály) a
Paksi Chen Stílusú Taijiquan SE edzőjeként a júniusi IV. Taiji Európa Bajnokságon egy arany- és két
ezüstérmet szerzett.
–– Mutasd be kérlek az egyesületet! Hogyan,
mikor jött létre, kik az alapítók?
–– A Paksi Chen Stílusú Taijiquan Sportegyesület 2003 novemberében alakult. Mivel az alapítói
taglétszám – a törvényi előírásoknak megfelelve –
több mint 10 fő volt, és nem szívesen emelnék ki
senkit, ezért ezt nem részletezném, de az egyesület
akkori elnökeként – én is közöttük voltam. 2000ben kezdődött Pakson az oktatás, Molnár Gábor
vezetésével. Az egyesület létrehozásának célja,
hogy a tagok részére a taijiquan gyakorlásához
szükséges anyagi alapot megteremtse: pályázatok, támogatások, illetve tagdíj útján. Ezen kívül a
szervezet számos közhasznú tevékenységet végez:
nyílt edzéseket, szemináriumok szervez, bemutatókon vesz részt, publikál.
A taglétszám jelenleg 10 fő. Én mint oktató, tiszteletbeli tag vagyok. A jelenlegi elnök – és szintén
alapító tag – Őzse Gabriella, aki az oktatásban is
részt vesz.
–– Sokunk számára még ismeretlen ez a sport.
Ismertesd a sport lényegét!
–– Fontos megemlítenem, hogy a taijiquan,
amivel mi foglalkozunk, nem nevezhető a szó hagyományos értelmébe vett „sport”-nak. Ezt nem
azért mondom, mert hogy többnek akarnám mutatni, mint ami, hanem mert egyszerűen más. Ez
egy nagyon régi harcművészeti stílus, amely a sok
száz éves tapasztalatok alapján alkalmaz nagyon
sok olyan modern sport-tudományos elméletet is,
amit most kezdünk (újra) felfedezni. Ami miatt
mégis csak más, az azok az elvek miatt van, amikkel a régi Kínában megpróbálták leírni a világban
működő összefüggéseket. Ezeknek az elveknek az
alkalmazásával működik a stílus, és ezért – sport
helyett – egyfajta életmód, ami – a harcművészet
mellett – az egészséges életre is nevel. Természetesen ezt is be kell valahova sorolni a nyugati terminológia szerint, és talán a sport áll hozzá a legközelebb.
–– Milyen kimagasló sikereket értetek el? Mesélj a legutóbbi Európa Bajnokságról röviden és
néhány verseny eredményt is említs meg!
–– 2006: „Stílusok Harca” Magyar Wushu Szövetség Országos Bajnokság, felnőtt férfi fegyveres
kategória – II. helyezés. 2007: „Stílusok Harca”
nyílt meghívásos verseny, felnőtt fegyveres csapat kategória – I. helyezés (Bonta Ferenccel, Lacza
Jánossal, Őzse Gabriellával). Chan Wu Nemzetközi Nyílt Tradicionális Kungfu és Modern Wushu
Verseny, felnőtt férfi fegyveres kategóriában (1839 év) – I. helyezés. 2008: I. Tavaszi Kikelet Kupa,
pusztakezes „C” kategóriában – I. helyezés – kard
„B” kategóriában – I. helyezés, szablya kategóriában – I. helyezés. 2009: H.K.F. Országos Bajnokság
döntő Tradicionális Belsőerős, fegyveres formagyakorlat férfi kategória – I. helyezés. 2012: Párizsi Tai Chi EB, chen taijiquan gyors pusztakezes
kategória – II. helyezés – kard formagyakorlat –
II. helyezés - szablya formagyakorlat – I. helyezés.
A francia Wushu Szövetség megrendezésében
került sor a párizsi Carpentier Hall-ban, 2012. június 6. és 10. között, a 4. Tai Chi Európa Bajnokságra

(FF Wushu Arts Énergétiques et Martiaux Chinois).
A rendezvényre – melyen 16 ország, csaknem 300
versenyzője vett részt – a Magyarországi Chen Stílusú Xin Yi Hun
Yuan Taijiquan Iskola – hazánkból
egyedül – hat fővel
képviseltette magát. A paksi egyesület – a Paksi Önkormányzat és két
helyi vállalkozó támogatásával – két
fővel vett részt: Horváth Beatrix és én. Első nap csak
a helyszíni regisztráció, illetve a megnyitó ünnepség zajlott le és a második naptól kezdődtek a versenyek. Öt páston kellett a pontozó bírók előtt előadni a gyakorlatot, akik 1.00-tól 10.00-ig értékelték
a látottakat. Azokban a kategóriákban, amelyekben
a jelentkezők száma egy bizonyos létszámot meghaladta – két csoportban – előselejtezőre került sor,
és ezekből a legjobb három-három helyezett jutott
a döntőbe. Iskolánk összesen kilenc érmet szerzett:
négy aranyat, négy ezüstöt és egy bronzot.
–– Milyen eseményeken, versenyeken vagytok
jelen rendszeresen?
–– Egyesületünk tagjai 2006 óta rendszeresen
vesznek részt regionális, országos, valamint nemzetközi, egyéni és csoportos, pusztakezes és fegyveres formagyakorlat versenyeken, ahol sok sikert
értek már el. Azonban nemcsak versenyeken, hanem számos helyi és országos rendezvényen, fesztiválon kaptunk már lehetőséget, a teljesség igénye nélkül: Atomerőmű Családi Napok, Pünkösdi
Fesztivál, Augusztus 20-i rendezvény, Egészségnap, Összhang, Paks’n Roll, Civil Nap, Nagy Sportágválasztó, Szüreti Napok (Szekszárd), Országos
Harcművészeti Fesztivál (Debrecen), Nemzetközi
Harcművészeti Fesztivál (Kecskemét), Együtt a
mozgásért (Budapest, Millenáris Park).
–– Jövőbeli tervek, célok?
–– Az egyesület célja továbbra is az, ami eddig
is jellemezte az egyesület munkásságát: az érdeklődőkkel megismertetni ezt a sokoldalú harcművészetet és tovább fejlődni a megszerzett jártasságokban. Verseny szinten amennyiben lehetőség
nyílik rá, és anyagiakban is támogatókra találunk,
szívesen részt vennének tagjaink más külföldi versenyeken, legfőképpen Kínában.
–– Hol lehet felvenni veled a kapcsolatot, aki a
sport, illetve az egyesület után érdeklődik?
–– Az érdeklődők további információt az egyesület honlapján találnak (www.paks.chentaichi.
hu), továbbá telefonon érdeklődhetnek személyesen is (06 20/466-0769). Ezen kívül őszig ingyenes, nyílt edzéseket tartunk szombatonként reggel
6:30-8:00 között, a strand mögötti parkban, ahova
minden érdeklődőt szeretettel várunk! Új, kezdő
csoportot pedig ősztől indítunk, melynek pontos
időpontja és helyszíne a honlapunkon lesz elérhető.
Fontosnak tartom megemlíteni, hogy mindez
nem csak az én munkám eredménye. A családom
áldozatvállalása, Molnár Gábor edző szakmai útmutatása, valamint Őzse Gabriella egyesületi elnök,
a szükséges anyagi fedezet megteremtésére irányuló segítőkészsége nélkül ez az eredmény nem születhetett volna meg.


Orbán Ottilia

Szeptember 7-9. között rendezték Balatonfüreden a XXX. Villamosenergia-ipari Kispályás Labdarúgó Döntőt, amelyen az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. először töltötte be a házigazda szerepét. A balatonfüredi
Rekreációs Központ biztosította a szállást és az étkezést, a mérkőzések
pedig a Balatonfüredi SC új sportközpontjában zajlottak.

A selejtezők után a döntőbe jutott a Dunamenti Erőmű, E.ON Hungária, E.ON Édász, Mátrai Erőmű, Vértesi Erőmű, Bakonyi Erőmű, Mavir,
Elmű-Émász, valamint a tavalyi győztes, a Titász és a rendező, a Paksi
Atomerőmű csapata.
Szombaton az Atomerőmű humán igazgatója, Bognár Péter megnyitója után útjára indult a labda, megkezdődtek a mérkőzések. A kezdet:
atomerőműves csapatunkon jól látszott, hogy még mindenki keresi a helyét. Mavir – Paks: 3-2. A folytatás: magunkra találtunk! Paks – Bakony:
4-2, E.ON Édász – Paks: 3-5, Paks – Elmű-Émász: 2-0. A selejtezőt csoportelsőként zártuk. Este a Koczor pincészet borkóstolóján „lazítottak” a csapatok, vasárnap a negyeddöntőkkel folytatódott a torna.
Már a döntő előtt kiderült, hogy a paksi csapatunk eredménytől függetlenül részt vehet a 2013. évi döntőn, mivel a rendező az E.ON Édász
csapata lesz, ahol mi győztesként szeretnénk ott lenni. Végül egy kemény, de sportszerű összecsapáson Szabó Róbert góljával elnyertük a
kupát.
Az iparági verseny dobogósai: 1. MVM Paksi Atomerőmű,
2. E.ON Édász,
3. Dunamenti Erőmű.
A Rekreációs Központban rendezett eredményhirdetésen Bognár Péter igazgató adta át a díjakat. A paksi csapat az első helyen kívül elnyerte
a „Legeredményesebb vállalat” vándorkupát, valamint Szlanyinka Pál a
„Legjobb kapus” címet. A Paksi Atomerőmű által alapított „Legsportszerűbb csapat” vándorserlegét a Mátrai Erőmű kapta.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani az odaadó munkáért és segítségért a Rekreációs Központ összes dolgozójának, valamint a szervezőknek: Tinnyei Gabriellának, Nagy Zsófinak, Lukácsi Tibornak.
Gratulálok a csapatunknak és a döntő résztvevőinek!

Lengyel József főszervező

Tömegsport – pontgyűjtéssel
A londoni nyári olimpiának
ugyan vége, de említést kell
tenni a tömegsport vonzatáról, az Olimpiai Ötpróba mozgalomról.
Öt sportágban (gyalogtúra, kerékpározás, futás, úszás
és triatlon/duatlon) kellett
jelentős távokat teljesíteni
1, 2, 4 pontért. Voltak kötelező ajándékok 10 pont után
(nyakszalag, baseball sapka,
hátizsák, polár felső). Akik minden sportágból összesen legalább 10
pontot gyűjtöttek össze, részt vehettek egy sorsoláson, melynek eredményeképpen nyolcan kaptak ízelítőt az olimpiai küzdelmekből a helyszínen. A 7. tartalék Szél István (erőműves munkatársunk), míg a próbahúzáson Stellios Simiakis (az erőművesek nyelvoktatóként ismerik)
nevét adta ki a számítógép.
Az elmúlt másfél évben 21 hazai városban 372 próba zajlott. Ezeken
mintegy ötvenezren vettek részt. Külön ki kell emelni az ez alkalomból
meghirdetett iskolák versenyét. Ők sportszergarnitúrákat kaptak jutalmul.

gyulai
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Hogyan töltik napjaikat nyugdíjasaink?

Ezen a csodás őszi napon Sztrida Ferenccel és feleségével, Mártival beszélgettem az erőműben töltött időszakról
és az azt követő nyugdíjas éveikről.
–– Honnan és mikor kerültetek Paksra?
–– Ajkáról kerültünk ide 1979 nyarán,
némi huzavona után – mondja Feri. Az ajkai erőműben 21 évet töltöttem el, és nem
akartak elengedni. Pakson az építkezés
már folyamatban volt, a szerelések kezdődtek. Az erőműben tenni akaró lelkes
fiatalok közé kerültem, egymás után jöttek a napi sikerek, úgyhogy nem bántuk
meg azóta sem, hogy idejöttünk.
Ajkán tanítottam – folytatja Márti -, faipari mérnöki végzettséggel nem tudtam
máshol elhelyezkedni, csak a szakmunkásképző intézetben. Először asztalosokat tanítottam, majd gépipari szakrajzot, ehhez
pedagógiai végzettséget kellett szereznem
a diplomám mellé.
–– Milyen területen dolgoztatok az
Atomerőműben?
–– Márti: Az erőműben az oktatási osztályon dolgoztam. Főleg a dokumentációk
rendszerezését végeztük, majd oktatás-

2012. szeptember
10 éves
Kiss Péter
mig mfo gmo
Varga Zsolt
mig mfo gmo
Kákai Mónika
mig mfo vimo
Mészáros Miklós
mig rtfo dko
Bóna Gábor
mig nufo rfo
Beliczai Botond Tamás mig nufo rfo
Parkó Tamás
mig nufo rfo
Wurm Gábor
üvig üvfo ro
Bukóczkiné Kiss Erika kaig szfo gszo
Jilling István
kaig szfo észo
Kern János Pál
kaig szfo észo
Müller Attila
kaig szfo észo
Marsalkó Judit
kaig üffo dro
Mukli Béláné
gig logfo bszo
Bakó Györgyi
gig logfo bszo
Hollósi Zsolt
huig okfo szimo
20 éves
Réhm Miklós
mig rtfo rto
Szintai Ferencné
gig szgfo ltüo
30 éves
Kállai László Tiborné üvig vefo vto
Csikósné Erdős Judit mig mfo imo
Bakó Tibor
mig rtfo dko

keres Adriennel. Julcsi 6 éves, óvodás, nagyon cserfes kislány, sokszor van nálunk.
Ákos fiúnk Budapesten él, matematika-fizika szakos tanár, emellett felvette az
angol és informatika szakot. Most banknál
dolgozik. Lányai a Kodály általános iskolába járnak. Orsolya hatodikos tanuló, tagja
a rádió énekkarának, legutolsó fellépése
augusztus 20-án volt. Emília másodikos és
gyönyörűen énekel.
Megváltozott a világ, de szívesen gondolunk vissza az erőműben eltöltött évekre, és éljük a szép korúak életét.

Vadai Zsuzsa

Nyugállomány….
(Részlet)
Forgó, morgó, villanygyártó
gőzturbinák elmegyek,
úgy gondolom nélkülem is
forognak a kerekek...
Lássatok majd csodát,
nagy átváltozást:
hogyan lesz
a turbinák szakija
az unokák papija?

A főzőklubbal az Őrségben
Augusztus 30. és szeptember 2. között a Paksi Reform Főzőklub Egyesület tagjai és hozzátartozói négynapos kiránduláson vettek részt az Őrségben.
Csütörtökön kora reggel indultunk. A délelőtti órákban megálltunk
Kaposváron és a megújult városközpontban tettünk sétát. Ezután
a Zselicben lévő Szenna skanzen volt az úti cél. A területen lévő
kazettamennyezetes református templom 1785ben épült, népi barokk stílusban. Utunkat folytatva, délután rövid sétát tettünk Zalaegerszeg
belvárosában. Éppen a vacsora kezdetére értünk a
szálláshelyünkre, Őrimagyarósdra, az Őrség vendégházba.
A második nap reggelén a Vadása tóhoz indultunk, ahol friss forrásvizet vettünk magunkhoz.
Őriszentpéteren keresztül Szalafő – Pityerszeren
az őrségi népi műemlékegyüttest tekintettük
meg, idegenvezetővel. Innen elindulva kicsit sétáltunk a Felsőszeri tanösvényen. Elmentünk egy
tökmagolaj sajtolóhoz, ahol Gergócs Miklós mutatta meg, hogyan készül a híres tökmagolaj házilag. Őriszentpéteren a római katolikus templomot
néztük meg. Az erődített román stílusú templom
1230 körül épülhetett, a gótikus bővítést pedig a
XIV-XV. században kapta. A belső festése XVII.
századi kora barokk munka. Velemérben, a Cipó fogadó teraszán
fogyasztottuk el a babgulyás ebédünket, majd felsétáltunk a Veleméri Árpádkori templomba. Lefelé jövet a záporeső jól elkapott
bennünket. Ezen a délutánon még Magyarszombatfán a Vadászati

Kiállítást, majd a Fazekas Múzeumot, és több fazekas műhelyt tekintettünk meg. Hazafelé menet megálltunk Pankaszon az 1755ben épült szoknyás haranglábnál. A bőséges vacsora után még egy
kis táncra is sor került a vendégházban.
Pénteken reggel, a kicsit hűvös időben először Szentgotthárdra érkeztünk, ahol az 1748-64-ben épült templomot tekintettük

meg. Innen a hármas határhoz mentünk Szlovénia felöl. Gyalog
közelítettük meg a hármas határkőt – szakadó esőben. A szlovák,
osztrák, magyar hármas határ ma már szabadon járható. Szlovénia
csodálatos tájain keresztülhaladva Lentibe vezetett utunk, ahol a
Márton pincében vártak bennünket borkóstolóra. Vacsora
után jól esett a pihenés.
Vasárnap reggel összepakoltunk és elbúcsúztunk a vendégház tulajdonosától. A jáki apátsági templomba éppen a
Pető József, az Atomerőmű horgászegyesületének nyugdíjas tagja, ismét nagy hamise végére értünk. Innen Kőszegre mentünk, és ott töllat fogott. Augusztus 28-án kedden este tíz órakor akadt a horogra az atomerőmű
töttünk el pár szép őszi napsütéses órát. Kora délután inhorgásztavaknál a 180 cm hosszú, 52 kg-os, kapitális méretű harcsa. Pető József
dultunk hazafelé. Útközben körbeautóbuszoztuk a Szent
elmondta, hogy éppen elaludt, amikor jelzett a kapásjelző. Tíz perces fárasztás után
György-hegyet.
kézzel emelte ki a nagy halat a tóból. Csalinak dévérkeszeget használt. Az idén már
Kellemesen elfáradva, sok-sok élménnyel gazdagodva
többen fogtak ki a Füzesi tavakból hasonló nagy halakat.
Wollner Pál
érkeztünk meg Paksra.

Wollner Pál

Nagy fogás

fotó: Wollner Pál

más-más kirándulóhelyekre (Szeged, Kőszeg, Zemplén). Legutóbb Bakonybélben
voltunk, és alig várjuk a következő találkozást. Rengeteget olvasok, rejtvényt
fejtek, színházbérletünk is van, a téli időszakban sokat kötök sapkától a pulóverig
mindent. – mondja Márti.
–– Feri folytatja: A régi 8 mm-es filmfelvételeinket a fiam digitalizálta, én meg
áttettem számítógépre. Összevágom a felvételeket, ahol nincs beszéd, oda zenei
aláfestést teszek, így a családunk életének
legfontosabb mozzanatait megőrizzük az
utókornak. Szeretem a fotókat kombinálni a verseimmel, melyeket kinyomtatok a
család örömére.
Nincs unalom, naponta taxizom és hozom-viszem az unokákat, balettre, zongorára, énekre. Mind a négy iskolás unokánk
nagyon jó tanuló.
–– A családotokról mondjatok pár
szót.
–– Emese lányunk az orvosi szakvizsgát
tette le először, majd az akupunktúra és
homeopátia képzést is elvégezte. Jelenleg
az erőmű orvosi rendelőjében dolgozik,
a foglalkozás egészségügyi szakvizsgát
is megszerezte. Gyermekei: Zsófi gimnáziumba jár, nagyon vidám lélek, Rákóczi-díjas, végig kitűnő volt, Eszter hetedikes, humán beállítottságú, szavaló-,
mesemondó versenyt nyert. Gyönyörűen
énekel, 2010-ben együtt énekelhetett Sze-

fotó: Wollner Pál

Törzsgárdatagsági
elismerések

szervezőként, később csoportvezetőként
dolgoztam 2002-ig, a nyugdíjba vonulásomig.
–– Feri: A turbinaüzem vezetésével bíztak meg. 1981 őszén összevonták a reaktor- és a turbinaüzemet, 1986-ig blokküzem vezetőként tevékenykedtem, majd
a turbina osztály vezetőjeként. 2002-ben
saját elhatározásból jöttem el nyugdíjba. Nagyon kedves emlék az elköszönés:
Hetzmann Albert, az akkori főnököm és a
volt kollégáim együtt búcsúztak el tőlem.
Néha írogatok, főleg az unokáknak és nevezetes eseményekre, akkor is rímekbe
öntöttem az elmúlt éveket és a jövőképet,
melyet sikerült betartanom.
–– Mivel töltitek napjaitokat?
–– Megadatott az, hogy a nyugdíjas
éveket meg tudtuk alapozni anyagilag, és
pszichésen is felkészültünk. Alapvetően
az unokák töltik ki az életünket. Üdülési jogunk van, ennek kapcsán rengeteget
utazunk. Zalakarosra évente kétszer, a
nyári időszakot Almádiban töltjük, lányunk családi házban lakik, ott is elkel
a segítségünk. Külföldre is kirándulunk,
Emeséékkel voltunk Spanyolországban,
Ákosékkal Skóciában, Ausztriába szinte
minden évben megyünk az unokákkal.
Nagyon jó baráti társaságunk van Ajkáról: 5 házaspár, akikkel a legényszállón
együtt éltünk, most is tartjuk velük a
kapcsolatot, és évente egyszer elmegyünk
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Kiváló eredmények a kajak-kenu Magyar Bajnokságon
Mivel a kajak-kenu rendkívül népes sportág
Magyarországon, a szokásoknak megfelelően idén is több időpontban és helyszínen
rendezték meg a Magyar Bajnokságot különböző korcsoportok számára. Az Atomerőmű Sportegyesület (ASE) versenyzői – akik
közül többen az atomerőmű dolgozói is
egyben – dicséretesen helytálltak a legrangosabb nemzeti viadalon. Az alábbiakban
összesített bajnoki és dobogós eredmények
önmagukért beszélnek.
Gyermek, Kölyök, Serdülő
Magyar Bajnokság, Sukoró, július 27-29.
K1 női kölyök IV. 1000 m: 1. Pupp Noémi
C4 férfi serdülő 500 m: 1. Hanol István Dávid,
Kerekes Szilveszter, Huszák Donát, Fritz
Marcell
C4 férfi kölyök 4000 m: 1. Gyulai Szabolcs, Kovács Ákos, Róka Bence, Hauzman Donát
C1 férfi kölyök III. 4000 m: 2. Cseh Olivér
C4 férfi serdülő 1000 m: 2. Hanol István Dávid, Kerekes Szilveszter, Fritz Marcell, Huszák Donát
C1 férfi serdülő V. 4000 m: 3. Koleszár Zoltán
C1 férfi serdülő V-VI. 3x200 m váltó: 3. Török
Márk Aurél, Hanol István Dávid, Koleszár
Zoltán
MK1 férfi kölyök III. 3x200 m váltó: 3. Kerti Tamás, Bencze Barna Attila, Orvai Róbert
C2 férfi serdülő VI. 500 m: 3. Török Márk Aurél,
Koleszár Zoltán
C2 férfi serdülő VI. 1000 m: 3. Koleszár Zoltán,
Török Márk Aurél

PC2 férfi gyermek I-II. 2000 m: 3. Klenk Botond, Somkert Máté
C4 férfi kölyök 1000 m: 3. Cseh Olivér, Róka
Bence, Hauzman Donát, Kovács Ákos
K4 férfi serdülő 1000 m: 3. Pinczés Alexander,
Horányi Péter, Kovács János, Vucsák Norbert

C1 férfi masters 500 m: 2. Fehér Imre
C1 férfi masters 200 m: 2. Fehér Imre
C2 férfi masters 500 m: 2. Fehér Imre, Viktor
Endre
C1 férfi masters 200 m: 3. Prancz Zoltán
C2 férfi szabadidős és egyetemista 200 m: 3.
Lőrincz Zoltán, Schönweitz János

U23 és Ifjúsági Magyar Bajnokság,
Szolnok, augusztus 04-05.
K1 férfi U23 200 m: 2. Somorácz Tamás
C4 férfi ifjúsági 1000 m: 2. Péri Dávid, Blatt
Kristóf, Till József, Török Márk Aurél
K1 férfi U23 500 m: 3. Somorácz Tamás
K1 női U23 4000 m: 3. Kiszli Vanda
K2 női U23 1000 m: 3. Kiszli Vanda, Fenyvesi
Réka
C4 férfi ifjúsági 4000 m: 3. Török Márk Aurél,
Blatt Kristóf, Till József, Ledneczky Zoltán

Felnőtt Magyar Bajnokság, Szolnok,
augusztus 17-19.
K4 férfi felnőtt 500 m: 1. Boros Gergely, Sík
Márton, Bozsik Gábor, Császár Gergely
(utóbbiak: EDF Démász-Szeged)
K4 férfi felnőtt 200 m: 2. Boros Gergely, Sík
Márton, Bozsik Gábor, Beé István (utóbbi:
Domino Honvéd)
K4 férfi felnőtt 1000 m: 3. Boros Gergely, Sík
Márton, Bozsik Gábor, Császár Gergely
C4 férfi felnőtt 200 m: 3. Fehér Imre, Prancz
Zoltán, Viktor Endre, Végh Attila (utóbbi:
BSE)

Masters, szabadidős és egyetemista
Magyar Bajnokság, Fadd-Dombori, júl. 21-22.
C1 férfi masters 200 m: 1. Viktor Endre
C2 férfi masters 200 m: 1. Fehér Imre, Prancz
Zoltán
C2 férfi szabadidős és egyetemista 500 m: 1.
Feil Imre József, Csabai Edvin (Csepel)
C2 férfi szabadidős és egyetemista 200 m: 1.
Feil Imre József, Viktor Endre
C4 férfi masters 200 m: 1. Fehér Imre, Prancz
Zoltán, Schönweitz János, Viktor Endre
C4 férfi szabadidős és egyetemista 500 m: 1.
Lőrincz Zoltán, Schönweitz János, Takács
Tibor, Viktor Endre

Edzők: Bedecs Ferenc, Feil Imre, Gutai Dániel,
Meczker András.

Prancz Zoltán
Lapzárta utáni hír: Kiszli Vanda, az ASE
kajakozója bronzérmet szerzett a szeptember 21-23. között Rómában megrendezett maraton világbajnokságon,
női felnőtt kajak-kettes, 26 km-es távon. A következő számunkban részletesebben is beszámolunk a sikerről.

Ajánljuk hazánk tájait

Az atomerőmű dolgozói megőrzik
elhunyt munkatársaik emlékét.

Papp Gyula
(1938–2012)
Életének 75. évében,
türelemmel viselt
betegségét követően, 2012. augusztus
17-én elhunyt Papp
Gyula, a részvénytársaság nyugdíjasa. Kunszentmiklóson született 1938.
augusztus 2-án. 1979. március 1-jén
kezdte munkáját a Paksi Atomerőmű
Vállalatnál. A gazdasági igazgatóság
szállítási osztályának csoportvezetőjeként 2000. február 13-án vonult
nyugdíjba. Lelkiismeretes, példamutató munkáját 1992-ben Céggyűrű
kitüntetéssel, 1995-ben Zeusz-díjjal
ismerték el. Családja, barátai, tisztelői, volt kollégái augusztus 31-én, a
Fehérvári úti temetőben megtartott
gyászszertartáson búcsúztak el tőle.

Gödör Sándor
(1930–2012)
2012. augusztus 24én, életének 82. évében elhunyt Gödör
Sándor
nyugdíjas
munkatársunk. 1930.
augusztus 18-án, Dunaszentgyörgyön született. 1981. június 30-án kezdte munkáját a Paksi Atomerőmű Vállalatnál. A
karbantartási igazgatóság karbantartó
lakatosaként vonult nyugdíjba 1990.
augusztus 19-én. Hozzátartozói, tisztelői, volt munkatársai augusztus 29-én,
a dunaszentgyörgyi temetőben kísérték
végső nyughelyére.

Sági István

A nyugat királynője

(1945–2012)

Szombathely
Az ókori római Savaria, vagyis a mai
Szombathely Magyarország legrégebben
lakott városa. Ez az őskortól lakott település az idők folyamán a térség életében
mindinkább központi szerepet töltött be,
melyet a várost átszelő fontos stratégiai
és kereskedelmi céllal megalkotott Borostyánkőútnak köszönhetett.
A Vas megyei székhely a Kisalföld
és az Alpokalja találkozásánál, a Gyöngyös-patak mentén fekszik. A város jelentős kerékpárúttal rendelkezik, így
nem csak Szombathely látnivalóit barangolhatjuk be két keréken, de eltekerhetünk az Őrségbe, esetleg a közelben fekvő
Jákig, Kőszegig. Kerékpárúton folytathatjuk utunkat akár a Rábáig vagy a Fertő
tóig is.
Mindegyik úti cél külön szépségeket
tartogat az arra utazó számára, így érdemes elmerülni a veleméri templom
varázslatos fény-árnyék játékában, a jáki
templom román kori falai közt, és a kőszegi vár gyógyfüves kereskedésében.
A Rába-vidék és a Fertő tó csodás növény- és állatvilága mind kárpótolja az
arra utazót: megérte a hosszú út. Mint
sokszor és sokan tartjuk, maga az utazás
is felejthetetlen pillanatokat ígér, ha a vándor nyitott szemmel és szívvel járja útját és

Gyászközlemények

hagyja
elidőzni tekintetét
a természet és az ember alkotta világban.
Mielőtt két kerékre szállnánk, érdemes Szombathelyen is alaposabban körülnézni. Induljunk a város Fő terétől,
mely jellegzetesen háromszög formájú,
és amely már az 1200-as évek környékén is itt terült el. Csobogó szökőkút,
tarka virágok és zöldellő fák szegélyezik
az arra sétálók útját. Modern üzletek,
hagyományőrző kereskedések és tarka
árukészletet kínáló szatócsboltok mindenütt. Érdemes még a téren megpihenni,
miközben egy frissítő ital érkezik az asztalunkhoz.
Belvárosi utunkat folytatva érintsük
a Régészeti Műhely és Tárházat, a Romkertet, a Történelmi Témaparkot, valamint a Savaria Legio Bemutatóraktárát,
ahol felejthetetlen látogatás során elmerülhetünk az ókori Római Birodalom
fennhatósága alatt álló Pannonia provincia (a birodalom alárendelt tartománya)
Savaria, vagyis Szombathely színes ókori
történelmében.
Orvos- és hadtörténeti, pénz- és éremgyűjtemény, valamint könyvritkaságok

tekinthetők meg a Smidt múzeumban. A
Szombathelyi Képtár és Agora Pincegaléria egyaránt helyet ad a 17-20. századi, illetve kortárs művészek alkotásainak. Látogatásunk során érdemes megtekinteni
a századokkal ezelőtt épült templomokat,
székesegyházat és Magyarország első tornyos zsinagógáinak egyikét.
A kirándulást követően fáradalmainkat a város zöldövezetében álló Csónakázó-tó partján, valamint a Fedett Uszoda
és Termálfürdőben, illetve a gyermekeknek oly kedves Kalandvárosban pihenhetjük ki.
Végezetül pedig: ha Szombathely, akkor Savaria, és ha Savaria, akkor történelmi karnevál, amely augusztusban színesíti a város életét.
Az előző számunk megjelent cikk
végén a kutatómunkára vonatkozó
kérdés (Mi Szentendre címerállata)
megoldása: bárány. Mostani feladványunk: Milyen nevet visel a szombathelyi színház? A válasz a következő számban tekinthető meg.

Lehmann Katalin

2012.
szeptember
5-én elhunyt Sági
István, társaságunk
nyugdíjas munkavállalója. Kisdorogon született 1945.
február 16-án. 1986.
szeptember 1-jén lépett be a Paksi
Atomerőmű Vállalathoz. A műszaki
igazgatóság gépész műszaki osztályán
vezetőmérnökként dolgozott. Nyugállományba 2006. december 31-én
vonult. Családja, barátai, volt munkatársai szeptember 12-én a kisdorogi temetőben kísérték utolsó útjára.

Oláh Józsefné
(1932–2012)
2012. szeptember10én, életének 81.
évében tragikus hirtelenséggel elhunyt
Oláh Józsefné, a
paksi
atomerőmű
nyugdíjasa. 1932. április 7-én, Pusztaszeren született. 1980.
április 21-től lett a Paksi Atomerőmű
Vállalat alkalmazottja. Belépésétől
kezdődően takarítónőként dolgozott
a szolgáltatási osztályon. 1987. április
8-án vonult nyugdíjba. Szerettei, ismerősei, nyugdíjas társai szeptember
14-én a paksi Fehérvári úti temetőben
vehettek végső búcsút tőle.

Bíróné Tünde
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Babahírek
Bana Lilla vagyok, 2012.
szeptember 13-án 1 óra 14
perckor láttam meg a holdvilágot. 4300 grammal és 59
centiméterrel születtem, szóval szép nagy baba lettem.
Azóta is szépen eszem, alszom, nagyon jó kisbaba vagyok. Testvéreim Zéti, Anett
és János, meg az egész család nagyon várták az érkezésem, és az óta is kényeztetnek. Most már az esti
fürdést, meg az őszi sétákat is nagyon szeretem!
Édesapám Bana János, a biztonsági igazgatóság
balesetelhárítás osztályvezetője, édesanyám Enyedi Bernadett, a Tájékoztató és Látogatóközpont
kommunikációs csoportjának vezetője.

Hernádi Zalánnak hívnak.
A család első gyermeke vagyok, Budapesten születtem 2012. augusztus 28-án.
A születési súlyom 3200
gramm volt, a magasságom
55 centiméter. Nyugodt kisbaba vagyok, szeretek nagyokat aludni, különösen
kint, a friss levegőn. Kedvenc időtöltésem a feketefehér képek, ábrák nézegetése. Édesapám, Hernádi András, a karbantartási igazgatóság építészeti
osztályán építészeti állapot felügyelő, édesanyám,
Hernádi-Szabó Szilvia, az MVM Erbe mérnökirodán gazdasági elemzőként dolgozott, mielőtt én
megszülettem.

Nevem Bán Botond, Szekszárdon születtem 2012. június 29-én, születési súlyom
3450 gramm, a magasságom
55 centiméter. Bár sokat fáj
a pocakom, nagyon keveset
sírok, inkább forgolódom
és nyögdécselek. Sokat vagyok ébren, nagyon jó az
étvágyam, szépen gyarapodom. Szeretem, ha szüleim
felvesznek és dajkálnak. Harmadik gyermekként
jöttem a családba, a nővérem, Enikő, öt éves, a
bátyám, Hunor, 18 hónapos. Mindketten nagyon
szeretnek engem. Apukám Bán Péter István, az
üffo biztonsági rendszerek osztályon műszerész,
anyukám Almási Adrienn, környezetgazdálkodási
agrármérnök, jelenleg gyesen van.

Nevem
Kalmár-Appelt
Áron. Budapesten, 2012.
augusztus 24-én, 13 óra 18
perckor születtem. Ekkor
3330 gramm és 52 centiméter voltam. Nagyon szeretek
babakocsizni, sétálgatni a jó
levegőn. Szeretem a meleget,
ami lehet napfény, melegvíz-fürdetés, hajszárító. Ha
nyűgös vagyok, akkor jöhet
a cumi (csőrike). Ha nincs csend, akkor csőrike mehet a „csőribe”, és egyből minden szép, és jó lesz!
Apukám, Kalmár Andor, a műszaki igazgatóság
gazdálkodást támogató csoportjában gazdasági
elemző, anyukám, Appelt Orsolya, nfü szabálytalanság-kezelési referens.

Engert Jázmin vagyok, a szekszárdi kórházban
születtem 2012. augusztus 23-án. Ekkor a súlyom
3510 gramm, a magasságom 56 centiméter volt. A
család első gyermekeként
jöttem a világra, és nagyon
jó kisbaba vagyok. Éjszaka alszom (aminek szüleim
nagyon örülnek), nappal
viszont szeretek sokat kézben lenni. Ilyenkor mosolyogni szoktam és – a magam nyelvén – beszélgetek.
Édesapám, Engert Zoltán,
a karbantartási igazgatóság
turbina és forgógép karbantartó osztályán karbantartó lakatos, édesanyám,
Engertné Márkus Tekla, titkárnő a Tolna Megyei
Kormányhivatalnál.

Kirschner Dorka vagyok, a pécsi kórházban születtem 2012. augusztus 4-én. Születési súlyom
2820 gramm, magasságom 49 centiméter volt.
Második gyermek vagyok a
családban. Bátyám, Dávid,
2 éves, és nagyon kedvesen
fogadott. Gyakran szeretget,
puszilgat, énekel és mondókázik nekem. Nagyon jó
baba vagyok, sokat alszom,
ritkán, de sokat eszem, a
súlyom szépen gyarapszik.
Apukám, Kirschner Zoltán,
a turbina és forgógép karbantartó osztályon dolgozik
mint turbina karbantartó. Anyukám, Kirschnerné
Katona Anett, gyógytornász Szekszárdon, a Balassa János Kórházban, jelenleg gyeden van.

Bor Barna – az olimpiáról
nak bizonyultam riválisomnál. A második mec�csemen az afrikai bajnok marokkói jött, akin egy
szép válldobást hajtottam végre, ami ippont ért. A
harmadik meccsemen a világbajnoki ezüstérmes,
Európa-bajnok német Andreas Tölczert kaptam,
akitől 2-1 intés arányában kaptam ki. Nem éreztem
jogosnak a második intésemet. Úgy éreztem, hogy
a bírók elhamarkodottan döntöttek. Így sajnos
nem jutottam be a legjobb 4 közé, de a vigaszágon
még volt lehetőségem a javításra. A vigaszágon a
brazilok 165 kg-os kiválóságával kellett megküzdenem, de sajnos bírói döntéssel alulmaradtam.
Úgy érzem, ezt a meccset hoznom kellett volna,
és akkor a bronzéremért küzdhetek. Így az előkelő hetedik helyet szereztem meg. Ez az eredmény,
ha mondhatom, egy picit csalódás volt számomra,
mert a tudásom alapján éremre számítottam, és az
előző évek eredményei is azt mutatták, hogy nem
lehetetlen ez az elvárás magammal szemben, de a
dzsúdó egy ilyen sportág, és néha kiszámíthatatlan tud lenni.
Bor Barna jelenleg edz, készül a jövő évi Európa
bajnokságra, amit Budapest rendez meg. Nagyon
szeretne ezen a versenyen jól szerepelni, és felállni
a dobogó valamelyik fokára.

Gáti Norbert

Nevem Rózsa Panna, Szekszárdon láttam meg a napvilágot, 2012. augusztus 9-én.
Amikor megszülettem a súlyom 4210 gramm volt, a magasságom 61 centiméter. Sokat alszom és sokat eszem,
keveset sírok. Nagyon szeretem, amikor kézben vagyok, viszont nem szeretek
egyedül lenni. Két és fél éves
testvérem, Bence, nagyon szeret engem, amit azzal is ki szokott fejezni, hogy sokat énekel nekem.
Édesapám, Rózsa Péter, a karbantartási igazgatóság biztonsági rendszerek osztályán művezető,
édesanyám, Gál Edit, a testvérem születése előtt
adminisztrátorként dolgozott egy mérnökirodában.
Szentkirályi Nóra vagyok, Budapesten születtem,
2012. augusztus 14-én. Születésemkor a súlyom
2850 gramm, a magasságom 54 centiméter volt.
Első gyermekként érkeztem
a családba. Nagyon jó kisbaba vagyok, jó az étvágyam,
imádok fürdeni, és az éjszakákat általában végig szoktam aludni. Rengeteget mosolygok, amivel mindenkit
sikerül levennem a lábáról.
Az egész család rajong értem! Édesapám, Szentkirályi
Gábor, a karbantartási igazgatóság turbina és forgógép
karbantartási osztályán turbina karbantartó lakatosként dolgozik, édesanyám, Szentkirályi Bea, primerköri előkészítő laboráns.
LILI

Fogathajtó emléknap

fotó: Wollner Pál

Az Atomerőmű Sportegyesület dzsúdósa, Bor Barna július 31-én érkezett ki
Londonba, az olimpiára,
éppen azon a napon, amelyen Csoknyai László versenyzett. Élményeit az
alábbiakban osztja meg olvasóinkkal.
–– Az olimpiai falu hangulata nekem sokkal
jobban tetszett, mint négy esztendeje Pekingben.
Nem voltak akkora nagy távolságok a falun belül, mindent meg lehetett közelíteni gyalog, míg
Pekingben néha buszra kellett szállni, ha például
a falu egyik végéből a másikba el akartunk jutni. A verseny előtti napokban volt lehetőség az
átmozgató edzésekre a verseny helyszínén lévő
bemelegítő teremben. Így mire a versenyhez értünk már számomra nem volt újdonság. Az én
versenynapom augusztus 3-ra esett. Sajnos nem
fogtam ki életem legnagyobb napját, de nyugodtan mondhatom, hogy a felkészülésem jól sikerült,
amit mesteremmel Hangyási Laci bácsival elvégeztünk. A sorsolásom kedvező volt. Az első mérkőzésemen a holland Verbij Luk jött, akit általában
meg tudtam verni. Ez most sem történt máshogy,
a taktikai utasításokat betartva két intéssel jobb-

Prókai Máténak hívnak,
2012. szeptember 4-én 11
óra 26 perckor születtem
Szekszárdon, 3250 grammal
és 56 centiméterrel. Szüleim
és két nővérem már érdeklődve várta az első kisfiú
megérkezését a családba.
Nagyon jó étvágyam van, éjszaka is szeretek enni (ezért
a pocim néha fáj), 2 hetesen
már majdnem 4 kg vagyok. Nővéreim: Bogi, öt éves,
Panni, három éves. Szeretnének velem játszani, de
én még egész nap alszom. Apukám, Prókai Gábor,
mérnök a biztonsági igazgatóság minőségfelügyeleti osztályán. Anyukám, Prókainé O. Katalin, az
OTP Bank munkatársaként dolgozik, de jelenleg
velünk van itthon.

Szeptember 23-án tartották meg Pakson, az Ürgemezőn az I. Aradi István
Fogathajtó Emléknapot, amelynek fő eseménye az egy évvel ezelőtt elhunyt
paksi lovas emlékére rendezett fogathajtó verseny volt. A fogathajtást két
fordulóban, délelőtt és délután bonyolították le. Ezen kívül sor került még
csikósbemutatóra, lovak ügyességi versenyére és western bemutatóra is.

Wollner Pál

Paksi tárlat

Szeptember 21-én
nyílt meg a Paksi
Képtárban az I. Paksi Képző- és Iparművészeti Tárlat. A kiállítást Hajdú János
polgármester nyitotta meg. Elmondta,
hogy a kiállítást hagyományteremtő
szándékkal rendezték, amelyre negyven, Paks és környékbeli hivatásos és

nem hivatásos (autodidakta, rajztanár és
naiv alkotó) képző- és iparművész jelentkezett. Közel kilencven műalkotást
állítottak ki.
Ebből az alkalomból avatták fel ez az új
kiállítási csarnokot is, amelyet a város
vásárolt meg.
Wollner Pál

