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az elmúlt 10 év alatt elért jó biztonsági teljesítmény megőrzése és javítása.
A program további célja olyan módszerek bevezetése, amelyek biztosítják a
biztonságos munkavégzésre való törekvés ösztönzését és az ezzel kapcsolatos
elvárások folyamatos hangsúlyozását.
A vezérigazgató ráirányította a figyelmet arra, hogy kulcskérdés a ve-

Múltról és jövőről
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Nincs hálásabb feladat, mint amilyen
Nagy Sándor vezérigazgatónak jutott:
egy személyesen megélt, sikeres eseményre visszatekinteni és egy hasonló
siker reményében a jövőről beszélni az
ifjúság előtt.
Pakson, az Energetikai Szakközépiskolában márciusban emlékeztek meg az 1.
blokk indításának 30. évfordulójáról az
iskola fizikatanárának, Nagyné Lakos Máriának a szervezésében. A rendezvény
meghívottja Nagy Sándor volt, aki a három évtizeddel ezelőtti esemény egyik
főszereplője, mint blokkügyeletes-mérnök
teljesített szolgálatot, jelenleg pedig az
atomerőművi blokk(ok)al foglalkozó MVM
Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. vezérigazgatója.
A visszaemlékezés egy rövid korabeli
filmbejátszással kezdődött, majd Nagy
Sándor beszélt a személyes élményeiről.

A program második része is izgalmas volt,
hiszen a nagyelőadót megtöltő fiatalok
jövőjét befolyásoló tervekről szólt. A vezérigazgató beszámolt az új blokk(ok)al
kapcsolatos előkészületek pillanatnyi
helyzetéről, majd a diákoknak adta át a
szót.
A kérdések jól tükrözték, hogy mi
foglalkoztatja a fiatalokat – ezekre nem
lehetett rövid válaszokat adni. Megkérdezték: milyen szakmákra lesz szükség az
új blokk(ok) építésénél, miből és hogyan
finanszírozzák a beruházást, milyen energiaárakra számíthatunk, milyen realitása
van a mecseki uránbánya újraindításának?
Nagy érdeklődéssel várták a fiatalok
a választ arra a kérdésre, hogy mire kell
számítaniuk, ha az erőműben akarnak dolgozni. Nagy Sándor erre a kérdésre adta a
legrövidebb választ: jól tanulni és nyelvvizsgát tenni.
-beri-

zetők felelőssége és példamutató magatartása. Ismertette a magas fokú
biztonsági kultúra szintjeit, általános
jellemzőit, valamint a tipikus lehetséges
problémákat. Többek között a formális
vezetői értekezletek, a túlzott leterhelés,
a kis jelentőségű eltérések megtűrése,
a tapasztalatok visszacsatolásának hiányosságai mellett a formális önértékelés

is a biztonsági kultúra romlásához vezethet.
A NAÜ Nemzetközi Nukleáris Biztonsági Tanácsadó Csoportja (INSAG) meghatározta a leépülés 5 fázisát, melyek a
következők: a túlzott önbizalom, az önelégültség, a tagadás és visszautasítás, a
veszély, valamint a teljes összeomlás.
A 2003-ban történt üzemzavart követően megújulás és látványos fejlődés,
intenzív fejlesztési program indult, és
2009-től stabilizálódott a biztonsági teljesítmény.
Most nem állhatunk meg, célunk az
elért eredmények további javítása, melyet a BMR (biztonsági mutató rendszer)
célértékek reális szigorításával, valamint
az atomerőmű területén munkát végzők
biztonság iránti elkötelezettségének és
személyes felelősségének erősítésével érhetünk el. Hamvas István szavait idézve
„Mindig a jó gazda gondosságával végezzük munkánkat!”

Laszlóczki Ivetta

Miniszteri kitüntetés Hamvas Istvánnak
A Honvédelemért Érem Kitüntető Cím I. osztályú fokozatát adományozta Hamvas Istvánnak, a Paksi
Atomerőmű vezérigazgatójának Hende Csaba honvédelmi miniszter.
Az elismerésben Tóth Ferenc, a Tolna Megyei Védelmi Bizottság elnöke, kormánymegbízott is részesült. A honvédelmi miniszter nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából tüntette ki Hamvas
Istvánt és Tóth Ferencet a védelmi felkészítésben hosszú időn át végzett kimagasló, példamutató
munkájuk és a honvédelem támogatásában nyújtott tevékenységük elismeréseként.

Közös vezetői fórum
Az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő
Zrt. (MVM Paks II. Zrt.) és az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. március 22-én közös vezetői fórumot tartott a Paksi Atomerőmű
telephelyén létesítendő új atomerőművi
blokk(ok) létesítéséhez kapcsolódó elemzési, tervezési, döntés-előkészítő és engedélyezési munkáról, az előttük álló feladatokról.
A rendezvényen a Paksi Atomerőmű részéről Hamvas István vezérigazgató, az MVM
Paks II. Zrt. képviseletében Nagy Sándor vezérigazgató, Tóth Csilla műszaki igazgató és
Mittler István kommunikációs vezető adott
tájékoztatást. Hamvas István bevezetőjében
kihangsúlyozta azt a célkitűzést, hogy a nukleáris biztonság mindenkori elsődlegessége
mellett, optimális költségszinten és műszakilag megalapozottan a termelői kapacitások
bővítése mellett a lehető leghosszabb ideig
termeljünk villamos energiát. Ezt szolgálja az
üzemidő-hosszabbítási program is, amelynek
keretében az erőmű 30 éves tervezett üzemidejét 20 évvel hosszabbítja meg. Emlékeztetett
arra, az atomerőmű bővítését felvető gondolat
2007-ben született meg, az ezt követő másfél
éves munka eredményeként 2009. március 30án az Országgyűlés is elfogadta az előkészítésre
felhatalmazást adó határozatot, amelynek köszönhetően az atomerőmű bővítésével hos�-
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„Az élet olyan, mint a kerékpározás. Állandóan mozgásban kell lennünk, hogy
egyensúlyban legyünk.” – Albert Einstein
ezen szavaival nyitotta meg a Biztonsági Kultúra Fejlesztése kampányhónapot
a márciusban tartott fórumon Hamvas
István vezérigazgató. Az idézett sorokkal arra hívta fel a figyelmet: annak
ellenére, hogy a Paksi Atomerőmű biztonsági teljesítménye jó, és a biztonsági
kultúrára vonatkozó mutatók is kedvezően alakulnak, nem szabad, hogy elbizakodottak és önelégültek legyünk.
A biztonsági kérdésekkel folyamatosan
kell foglalkozni, a biztonsági kultúrát folyamatosan kell erősíteni.
Elhangoztak Hamvas István gondolatai a biztonsági kultúrával kapcsolatban
és megfogalmazta elvárásait, melyek az
erőmű dolgozóira és a külső vállalkozók
munkavállalóira egyaránt vonatkoznak.
Elmondta, hogy a program célja a biztonsági kultúra alapvető jellemzőinek
erősítése a szervezet működésében,
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A biztonsági kultúrát folyamatosan kell erősíteni

szabb távon is valóra válhatnak a jövőképben
megfogalmazott célok.
Nagy Sándor vezérigazgató a projekttársaság tevékenységéről tartott tájékoztatójában
említést tett a 2020 utáni fogyasztói igények
előrejelzéséről. Kiemelte, hogy bár a magyar
villamosenergia-igények az elmúlt időszakban
a jelenlegi gazdasági folyamatokhoz igazodva
enyhén csökkenő tendenciát mutattak, idén
februárban az előző évekhez képest megháromszorozódott a villamosenergia-import.
A magyar villamosenergia-rendszerben a
rendelkezésre álló hazai kapacitás éppen csak
fedi a hazai igényeket. Ez a kapacitáshiány, és
az import részarányának csökkentésére való
törekvés is indokolja, hogy új erőművet építsünk. Előadásában elmondta, hogy az MVM
Paks II. Zrt.-nél az engedélyezéssel kapcsolatos feladatok elvégzése, a fővállalkozói tender
dokumentációjának összeállítása és a finanszírozási koncepció kidolgozása mellett a kommunikáció az egyik legfontosabb feladat.
folytatás a következő oldalon
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Közös vezetői fórum

A jövő fizikusai

fotó: Bodajki Ákos

folytatás az előző oldalról

Ezek az MVM Csoport által megnyitásra
tervezett budapesti látogatóközpontban
is megjelennek, ahol a magyar villamosenergia-ipar többi szereplője mellett
teret kapnak a tervezett új blokk(ok)al
kapcsolatos információk is. Ezt követően
elmondta, hogy határozott igény és szándék van arra, hogy az idén elinduljon a
tendereztetés. A tenderdokumentáció
gyakorlatilag kész, a finanszírozás kidolgozása azonban még folyamatban
van. Az új blokk(ok)on dolgozó munkavállalók képzése, a megfelelő ismeretek
átadása, illetve az atomerőművi kultúra
elsajátítása a Paksi Atomerőmű képzési
rendszerén keresztül fog megvalósulni.
Tóth Csilla műszaki igazgató as�szony az eddig elvégzett feladatokról, az
engedélyeztetésről és a tenderkiírási folyamatról számolt be. Elmondta, a tendereztetés indításához szükséges a megfelelő jogszabályi háttér megteremtése.
A fővállalkozói tendertervezet tartalmazza a nukleáris biztonsági és műszaki,
kereskedelmi követelményeket. Az ös�szeállításánál a fővállalkozóval szemben
támasztott igények mellett fontos lépés
annak a terjedelemnek a meghatározása, amelyet a magyar alvállalkozók
tudnak majd közbeszerzési eljárás keretében elnyerni. A magyar vállalkozások 2011/2012. évi felmérése során több
százat azonosítottak. A folyamatban lévő
műszaki feladatok kapcsán elmondta,
vizsgálatok folynak az új blokkok hűtési
lehetőségeiről. A villamos hálózat vizs-

Egyéves az
Atomenergetikai
Múzeum
Március 7-e emlékezetes dátum a Paksi
Atomerőmű üzemtörténeti gyűjteményének életében, hiszen pont egy éve nyitotta
meg kapuit az Atomenergetikai Múzeum
(AEM). Az ünnepélyes megnyitót követően
a nagyközönség számára is megtekinthetővé vált húsz év gyűjtőmunkájának eredménye. A múzeum nagy népszerűségnek örvend, tavaly március óta 12 280 fő látogatót
fogadtunk. Első születésnapunkon négy látogatócsoport is érkezett hozzánk, akiknek
az ünnepnap alkalmából a múzeum logójával díszített ajándékokkal és emléklappal
kedveskedtünk.
Faragó Szandra, AEM

gálatai során kiderült, az 1600 MW-os
blokkok is gond nélkül rendszerbe
illeszthetőek, azonban mindenképpen

szükséges hálózatbővítés, és egy új paksi alállomás létesítése. A Paksi Atomerőművel közös veszélyhelyzet-elhárítás részeként a későbbiekben új védett vezetési
pont épül. A műszaki igazgató asszony
előadásában beszámolt a környezetvédelmi- és a telephelyi engedélyezéshez
kapcsolódó környezeti vizsgálatokról, a
földtani kutatási programról is.
A fórum utolsó napirendi pontjaként,
a résztvevők által felvetett kérdésekre válaszolva Nagy Sándor kifejtette, a Paksi
Atomerőművel való együttműködést erősíteni szeretnék az üzemi tapasztalatok,
az oktatás-képzés és a kommunikáció
területén is. Hamvas István hozzátette,
az emberi erőforrás-gazdálkodás terén
is aktív együttműködésre törekszenek.
A magyar beszállítók arányára irányuló kérdésre Nagy Sándor úgy válaszolt,
hogy jelenleg, az eddig jelentkezett és a
feltételeknek is megfelelt cégek alapján,
hozzávetőlegesen 30% az elérhető részarány. Kérdés irányult az új blokk(ok)al
kapcsolatos információk széles körű elérhetőségére is. Mittler István ezzel kapcsolatban elmondta, vizsgálják annak a
lehetőségét, hogy budapesti látogatóközpontot létrehozzanak. Elmondta, hogy
a két cég a kommunikációban naprakészen tájékoztatja egymást, és folyamatosan segítik egymás munkáját.

Kárpáti Viktor

Az Energetikai Szakközépiskolában rendezték
meg a 19. megyei Szilárd Leó Fizikaversenyt,
amely az ESZI-ből indult útjára 1995-ben, és fő
szervezője Csajági Sándor fizikatanár, az ESZI
igazgató-helyettese. A Tolna megyei fizikaversenyek viszont Bonyhádról indultak, még az
1970-es években.
A természettudományok iránti csökkenő
érdeklődés ellenére hat iskolából 44 diák vett
részt a versenyen. A szervezők szerint a feladatok nehézségi fokából, a követelményszintből
nem engedtek, mert hagyománya van ennek
a versenynek, és sok neves fizikus, egyetemi
tanár, műszaki ember kezdte a pályáját e keretek között.
A 11. évfolyamosok versenyét Kacz Dániel nyerte, Bonyhád, Petőfi Sándor Evangélikus

Gimnázium, felkészítő tanára Wiandt Péter. Második helyezett Wessel Ármin, harmadik helyezett Arnold Balázs, mindketten a szekszárdi Garay János Gimnázium tanulói, felkészítő tanáruk
Elblinger Ferenc. Holtverseny miatt szintén harmadik lett Horváth Deli, a dombóvári Illyés Gyula Gimnáziumból, felkészítő tanára Tóth Sándor.
A 12. évfolyamosok versenyében az első
három helyet a bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium tanulói szerezték meg.
A helyezés sorrendjében: Takács Gábor, Baumgartner Róbert, Győrfi Mónika, felkészítő
tanáruk Wiandt Péter.
Mindkét kategóriában négy fő kapott
dicséretet, köztük a 12. évfolyamos Pálfi Nikolett, az ESZI tanulója, felkészítő tanára
Nagyné Lakos Mária.
-beri-

Villamosenergia-ipari
vegyészeti továbbképzés Siófokon
A Paksi Atomerőmű vegyészeti főosztálya hetedik alkalommal szervezte meg a villamosenergia-ipari vegyészeti továbbképzést. A rendezvényt Elter Enikő vegyészeti főosztályvezető
nyitotta meg. A továbbképzésen 66 fő vett részt
a magyarországi erőművekből és a víz-gáztechnológiával foglalkozó hazai és külföldi beszállítók képviseletében, a rendezvény szervezője
Rozmanitz Péter (Paksi Atomerőmű) volt.
Az első nap levezető elnökei Boza István
(Mátrai Erőmű Zrt.) és Pintér Tamás (Paksi Atomerőmű) voltak. A következő előadások hangzottak el: Chesterton ARC bevonatok alkalmazása
a vízkezelésben (Benkovics József, Chesterton
Hungary Kft.); Vízkezelési problémák erőművekben és megoldási lehetőségeik (Paszera András, MESSER Hungarogáz Kft.); PUROLITE I.E.R.
for R.O. membrane technologies (Joe Chmelar,
Purolite); Organikus vegyületek stabilitása az
erőművi gőzkörfolyamatokban (Baczoni András, NALCO); FINEAMIN felhasználásával kapcsolatosan a MOL Zrt.-nél szerzett eddigi tapasztalatokról (Tóth István, MOL); Erőművi mintavételi
rendszerek létesítése (Monori Pál, Amlet Kft.);
Memosens folyadékanalitikai érzékelők és ezek
karbantartása Memobase Plus szoftverrel (Becze
Zoltán, Endress+Hauser); Flexim Clamp-on ultrahangos áramlásmérés a csővezeték gépészeti
megbontása nélkül (Iványi Zsolt, Flowell Kft.);

DR3900/DR6000 spektrofotométerek bemutatása, erőműves alkalmazások (Kovács Gábor,
HACH LANGE Kft.); Analitikai megoldások és újdonságok az erőművi laborgyakorlatban (Bolla
Gábor, Lab-comp Kft.).
A második napot Patek Gábor (Paksi Atomerőmű) levezető elnök nyitotta meg. A következő témakörök kerültek sorra: A tervezett
atomerőmű-bővítés, eddigi eredményeink és a
társaság feladatai (Schunk János, MVM PAKS II.
Zrt); Szennyvíztisztító telep rekonstrukció (Baranyi Krisztián, Paksi Atomerőmű).
Mindenképpen szükség van egy olyan fórumra, ahol a szakma vegyészei találkozhatnak,
kicserélhetik tapasztalataikat, megoszthatják
a problémáikat. Az előadásokat követően kerekasztal beszélgetés következett, ahol az erőművek beszámoltak az aktuális megoldott és
megoldandó feladataikról. Áttekintették a vegyészeti adatok kezelésének és minőségbiztosításának helyzetét.
A jelenlévők nagyon hasznosnak tartották
az elhangzott előadásokat és a további személyes információcsere ilyen, szervezett lehetőségét az iparági szakemberek között. Az évenkénti
további szervezési munkát továbbra is igényeli
a vegyészeti szakma a Paksi Atomerőműtől, az
iparág meghatározó gazdasági egységétől.

Orbán Ottilia

Megérkezett a vietnami egyetemi oktatók
harmadik csoportja
A Magyarország és Vietnam közötti oktatási együttműködés
keretében az első, 40 fős csoport 2012 szeptemberében érkezett, a második, 34 fős csoport 2012 novemberében kezdhette
meg tanulmányait a Paksi Atomerőműben.
A vietnami egyetemi oktatók harmadik csoportjának továbbképzése is elkezdődött a Paksi Atomerőműben. A Budapesti Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetemen megtartott három hetes elméleti oktatást követően a 42 fő számára április 2-án indult a program. A megnyitón Hamvas István vezérigazgató és Kovács Pál

klíma- és energiaügyért felelős államtitkár köszöntötte a vendégeket, méltatva annak jelentőségét, hogy Magyarország szerepet
vállalhat Vietnam nukleáris programra történő felkészülésében.
Kiss István oktatási főosztályvezető elmondta, a harmadik
csoportban a korábbi hat vietnami egyetem mellett a Vietnami
Villamos Művektől (EVN), illetve az EVN két főiskolájáról is érkeztek résztvevők. Az elkövetkezendő három hét alatt a vendégek
mintegy 50 előadás, foglakozás keretében ismerhetik meg a paksi
technológiát és az üzemeltetési tapasztalatainkat. A tantermi előadások mellett sok üzemi helyszínt látogatnak meg, a gyakorlati
képzésben kiemelt szerepet kap a Karbantartó Gyakorlóközpont
és a szimulátor is. Hozzátette, a képzési program legfontosabb
célja, hogy a vietnami egyetemi oktatók azonosulni tudjanak azzal a szemlélettel, hogy egy nukleáris létesítmény üzemeltetése
során a nukleáris biztonság minden más szemponthoz képest elsőbbséget élvez. A szakmai ismeretek mellett ez az üzenetet lesz a
legfontosabb, amelyet a vietnami nukleáris szakemberek képzése
során tovább kell adniuk.
Kárpáti Viktor
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Kihelyezett ülés
a Paksi Atomerőműben

A román energiaügyi miniszter, Constantin
Nita és delegációja március 28-án látogatásra
érkezett a Paksi Atomerőműbe. A programon,
mely az Erzsébet Nagy Szállodában kezdődött, részt vett Kovács Pál, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium klíma- és energiaügyért
felelős államtitkára, Hamvas István, a Paksi
Atomerőmű vezérigazgatója, Bognár Péter
humán igazgató és dr. Kovács Antal kommunikációs igazgató. A vendégek az atomerőműről tartott előadást követően üzemlátogatásra
indultak az erőműbe, ahol a Karbantartó Gyakorlóközpontot is megtekintették.

Ukrán delegáció tett látogatást március 29én az atomerőműben. A delegáció tagja volt
Eduard Sztavickij, Ukrajna energetikai és
szénipari minisztere. A vendégeket Hamvas
István vezérigazgató és Kovács Pál klíma- és
energiaügyért felelős államtitkár fogadta. A
megbeszélésen jelen volt Orbán Anita energiabiztonságért felelős utazó nagykövet, Nagy
Sándor, az MVM Paks II. Zrt. vezérigazgatója, Gopcsa Péter, az OVIT vezérigazgatója,
továbbá az atomerőmű részéről Bognár Péter
humán igazgató és dr. Kovács Antal kommunikációs igazgató..

fotó: Orbán Ottilia

Nukleáris ötpróba – Lányok győzelme

Az atomerőmű honlapján nukleáris ötpróbát indítottunk 2009 nyarán. A játék lényege, hogy
animációs eszközökkel kell felépíteni egy-egy egyszerűsített atomerőmű-modellt, majd azokból egy komplett üzemet. A negyedévenkénti eredmények alapján a legjobb versenyző erőmű-látogatáson vehet részt.
A tavalyi év utolsó nyertese 2013. február 28-án érkezett a látogatásra. Az eredmények alapján a
nyertes Ács Viktória, a Hévízi Bibó István Gimnázium végzős évfolyamának a tanulója. Kísérői: barátnője Szabó Eszter, az emelt fizika csoport és fizika tanáruk.
–– Hogy találtál rá erre a játékra?
–– Három évvel ezelőtt már volt egy „bibós” csapat, akiket szintén a tanár úr kísért el. Az ötlet
az volt, hogy próbálkozzunk meg mi is ezzel a játékkal, amit meg is nyertünk, ami egyben az emelt
fizika kirándulásunknak is tekinthető.
–– Nekem nagyon jó érzés és büszkeséggel tölt el, hogy lányok nyerték meg ezt a játékot. A fiú osztálytársaitok orra alá dörgöltétek az eredményt?
–– Igazából Eszter barátnőmmel versenyeztem, és egymás orra alá dörgöltük az eredményeinket, mi versengtünk egymással. Most pontosan nem tudom, hogy melyikünk állt neki előbb versenyezni. Minden nap mondogattunk egymásnak, hogy ki hány másodperc alatt tudta megcsinálni,
és tanár úr is versengett velünk. Ekkor már eljutottunk addig, hogy nagyon jó eredményeink születtek. A tanár urat is jócskán leköröztük, aki értetlenkedve nézett ránk, hogy most akkor ezt hogyan
csináltuk. Így nekem sikerült egy olyan eredményt produkálnom, amit ő már nem tudott felülmúlni.
–– Mennyire foglalkoztat Titeket az atomerőmű, az atomenergia kérdése?
–– Fizikából nagyon részletesen tanultunk már ezekről a dolgokról, konkrétan az atomerőmű
felépítéséig mindent. Így jutottunk el a nukleáris ötpróba gondolatához. Persze nagy motiváció
volt a beígért csoki torta is. Ígéretet kaptunk arra, hogy aki megnyeri a játékot, vagy a legjobb eredményt éri el, az kap egy csoki tortát. Most úgy van, hogy előbb-utóbb megkapjuk és felosztjuk a
csoportban.
–– Mik a terveitek a jövőre nézve?
–– Budapesten a műszaki egyetemen szeretnék továbbtanulni, a mechatronika szakot néztem
ki magamnak. Remélem, hogy sikerül, bár elég magas a ponthatár. Barátnőm, Eszter a logisztika
szakot szeretné választani.
–– Hobbi, szabadidő?
–– Sokat zenélek, kis zenekar, nagy zenekar, különórák, de szeretek sportolni is. Mivel kiskoromban énekelni szerettem volna, de szüleim szerint hamiskás volt a hangom, így választottam a furulyát, a trombitát és a zongorát. Kedvenc sportunk Eszterrel a foci és a kosárlabda.
–– Milyennek találtátok az erőmű látogatást?
–– Nagyon tetszett nekünk. Jó volt élőben látni az egészet. Nem elég csak az, hogy megtanuljuk
órán. Minden fizikásnak el kellene jönnie ide egyszer. Még nem voltunk itt, most járunk itt először.
Volt közülünk, aki már az Atomenergetikai Múzeumot látta, de üzemlátogatáson még senki nem
járt itt. Varga József (PA Zrt.) kísérőnktől teljesen korrekt tájékoztatást és válaszokat kaptunk a kérdéseinkre.
–– Mi lesz a további program?
–– Ebéd után meglátogatjuk a bátaapáti hulladéktárolót, majd utazunk vissza. Fantasztikus élményekkel térünk haza, és ajánljuk mindenki figyelmébe ezt a rendkívüli létesítményt.

Orbán Ottilia

fotó: Bodajki Ákos

fotók: Bodajki Ákos

Külföldi delegációk látogatása

A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács (NGTT) kihelyezett ülésének március
14-én a Paksi Atomerőmű adott otthont.
Az NGTT olyan konzultációs, javaslattevő
testület, amelyben jelen vannak a munkavállalói, a gazdasági, a civil, a tudományos és az egyházi oldal képviselői.
Az atomerőműben a vendégeket Bognár
Péter humán igazgató köszöntötte, majd
tájékoztatást adott az atomerőmű hazai
energiapolitikában betöltött szerepéről.
Azt követően Kovács Pál klíma és energiaügyi államtitkár Magyarország energiastratégiájának eredményeiről számolt be. A Tanács elnöki tisztségét betöltő dr. Parragh
László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke megköszönte a lehetőséget,
hogy a Tanács az Atomerőműben tarthatja

soron következő ülését és közvetlen tapasztalatokat szerezhet a hazai villamosenergia-termelés egyik legmeghatározóbb
szereplőjéről. Erre biztosított jó lehetőséget az üzemi területi látogatás. Bognár Péter humán igazgató és Cziczer János üzemviteli igazgató vezetésével a vendégek a 4.
blokkon megtekintették a blokkvezénylőt,
a turbinacsarnokot és a reaktorcsarnokot.
A Tanács tagjai elismerően szóltak a látottakról. Nagyon meggyőző volt számukra,
amit az atomerőműben láttak. Véleményük szerint a rend, a tisztaság, fegyelem
és a biztonságos üzemelés azt mutatja,
hogy „Paks” jó kezekben van. Az eddig elért
eredményekhez gratuláltak, és kifejezték jó
kívánságaikat a jövőbeli terveket illetően.
DCS

Játékos atomfizika
Az Energetikai Szakközépiskolában
(ESZI) évente megrendezésre kerülő
játékos atomfizika háziverseny idén is
az év első hónapjaiban zajlott.
Az ESZI tanára és a program életre hívója, Nagyné Lakos Mária, fontosnak tartja, hogy többet tudjanak az iskola diákjai erről a témáról, tekintettel arra, hogy
Pakson, az atomerőmű iskolájában tanulnak. Idén 11 csapat nevezett a különböző
évfolyamokból és szakmacsoportokból,
közülük 6 csapat teljesítette mindhárom
fordulót.
A hagyományosan háromfordulós vetélkedő az atomerőmű, a nukleáris energiatermelés népszerűsítése érdekében
szerveződik. Elsőként egy nukleáris totószelvényt (13+1) kellett kitölteniük a csapatoknak. Később három részből álló házi
feladatot kaptak, melyet egy hét alatt oldhattak meg. A feladat egyik része lexikális
tudást igényelt az atomfizika tárgykörből,
amelyhez események, fogalmak pontos
meghatározásait kellett tudni. A másik része az atomerőmű részeinek elnevezéseire,
és a működésének lényeges elemeire irányult. A harmadik részben választhatóan
az angol vagy német szakirodalom, szakszavak ismeretéről, szakszövegértésből
adhattak számot a diákok. Végül számítógépes szimulációban el kellett indítani egy
VVER 440-es reaktort és egy kampányt
kellett végigvezetni. A megtermelt energia szerint kapták a pontokat. A szükséges tudást az iskolai tananyagból, szakmai
honlapokról lehetett megszerezni.
Az iskola vezetői mellett a WiN (Women in Nuclear/Nők a Nukleáris Energetikában) képviseletében Gyarmathy Katalin is részt vett az eredményhirdetésen,
ahol a diákok a WiN-től is kaptak ajándékokat. WiN

Kitüntetések
az OAH-ban
A köztársasági elnök megbízásából Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából dr. Rónaky Józsefnek, az Országos
Atomenergia Hivatal főigazgatójának a
hazai atomenergia biztonságos felhasználása érdekében végzett példaértékű
munkássága, vezetői tevékenysége elismeréseként a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozta.
Gyimesi Zoltán-díjat adományozott
a nukleárisenergia-termelésben, majd
annak hatósági felügyeletében nyújtott
negyvenévi kiemelkedő szakmai teljesítményéért Beszédes Tamásnak, az Országos Atomenergia Hivatal szakmai főtanácsadójának.
Az OAH Nukleáris Biztonsági Igazgatóság Nukleáris Technológiai és Értékelési Főosztályának egy évtizede tartó példás irányításáért Miniszteri Elismerésben
részesült Hullán Szabolcs, az Országos
Atomenergia Hivatal főosztályvezetője.
OAH
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Tájékozódás az állásbörzén
Az elmúlt hetekben rendezték meg a HVG és a
BME Állásbörzét, amelyeken az MVM cégcsoport is kiállítóként jelen volt. A részvétel fő célja a tagvállalatok által végzett tevékenységek és
a nyitott pozíciók (munkakörök) megismertetése
az álláskeresőkkel, valamint az energetika és a
cégcsoport reprezentálása volt az országon belül
komoly figyelemmel és érdeklődéssel kísért eseményeken. A rendezvényeken a cégcsoport standjánál érdeklődőket az álláskeresési „technikáikról” kérdeztem.
Az elmúlt évek talán legszembetűnőbb változása,
hogy a felsőfokú tanulmányaikat végző diákok immár
nagyon tudatosan állítják össze képzési programjukat.
Eszköztárukban az állásbörzén történő tájékozódás is
szerepel, amikor is a cégek képviselőinél érdeklődnek
a munkáltatói elvárásokról, és törekednek olyan készségeket, gyakorlati jártasságokat megszerezni, melyek
birtokában sikerrel nyújthatják be pár év múlva álláspályázatukat. Csokorba gyűjtik mindazokat az alterületeket, amikkel kiegészítve, kompletté és szerteágazóvá tudják tenni szakismereteiket.
A szakma szeretete mellett a szülőföldhöz való ragaszkodás is számos esetben meghatározó az álláskeresés során, így sok, főként friss diplomás szívesen
helyezkedne el Pakson.

Az álláskeresők az internet súlyát, szerepét hangsúlyozták. A kereséseket jellemzően a tematikus portálok
(pl. Professioanal, Workania) valamelyikén kezdik, de
sokan egyből a fejvadász cégeken keresztül szeretnének célba érni. Mindkét módszer előnye, hogy gyorsan és számos helyre el lehet juttatni a jelentkezéseket,
valamint egy helyen át tudják tekinteni a meghirdetett állásokat. A nálunk érdeklődő megkérdezettek elmondása alapján jellemzően 1,5–2 évet vesz igénybe a
pályakezdők álláskeresése. A gyors sikert hátráltatja,
hogy hiányoznak a munkakör betöltéséhez szükséges
tapasztalatok. Az álláskeresők komoly nehézségként
élik meg, hogy a felsőfokú tanulmányaikba épült nyári gyakorlatokon túl hogyan szerezzék meg a 2-5 éves
szakmai tapasztalatot. Úgy érzik, hogy nincs átmenet, hiszen vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkezőket keresnek gyakornoki állásra, vagy egyből sokéves
tapasztalatot kérnek a jelentkezőtől. A meghirdetett
álláspályázatok kiválasztási szempontrendszerében
a válaszolók a munka sokrétűségét, a feladatkörök
komplexitásából adódó kihívás nyújtotta „izgalmat”, a
szakmai fejlődés lehetőségét, a nagyvállalati munkakultúra adta előnyöket és a jelentős alkalmazotti létszám által is sugallt biztos karrier lehetőséget emelték
ki cégcsoportunk kapcsán.
BR

Balatonfüredi felújítások
az épület műszaki állapotának, szerkezeti állagának rohamos romlását jelezték. A Koloska Kikötőben ugyanakkor az épület műszaki
megújulása mellett egyfajta funkcióbővítést,
komfortfokozat emelkedést is szerettünk volna megvalósítani.
A rekonstrukció első ütemében megvalósult fejlesztések egy része a munkavállalók
számára is látványos – a központ épületének
külső részén, a szobák egy részének vizesblokkjain, valamint a Koloska Kikötő belső átalakításán a leginkább észrevehető – jelentős
részük viszont az állagmegóvást, a technológiai, technikai fejlesztést, a gazdaságosabb
üzemeltetést szolgálja.
Stolczenbachné Nagy Krisztina főosztályvezetőt a végrehajtott munkákról kérdeztük,
arról, hogy egyes átalakítások miként kerültek kivitelezésre, azokra miért volt szükség, és
az őszi felújítások milyen feladatokat foglalnak magukba.

fotók: Bodajki Ákos

Az idei évben megújulva várja vendégeit
Balatonfüreden a Rekreációs Központ és a
Koloska Marina Kikötő. A felújítási munkák
első üteme befejeződött, így a nyári üdülések alkalmával már élvezhetik pihenéseik
során munkavállalóink a kedvező változásokat, azok előnyeit. A felújítások ősszel
folytatódnak, szeptember közepén kezdetét veszi az újabb ütem, ami várhatóan december végéig tart.
Az eddigi munkák elvégzéséről Bognár Péter
humán igazgatótól és Stolczenbachné Nagy
Krisztina humánpolitikai főosztályvezetőtől
kaptunk tájékoztatást.
Bognár Péter igazgatótól a két épületkomplexummal kapcsolatban arról érdeklődtünk, hogy a felújítások eredményét
munkavállalóink közvetlenül miben láthatják, tapasztalhatják, valamint, hogy a felújítás
milyen mértékben, milyen módon biztosítja
a működtetés, szolgáltatások hatékonyságát.

–– A balatonfüredi Rekreációs Központ,
valamint a Koloska Kikötő esetében egyaránt
egy immár több éve tervezett és szükségszerű rekonstrukció vette kezdetét 2012-ben a
létesítmény üzemeltetési osztály koordinálásával. A központ épületkomplexuma az elmúlt 3 évtizedben több felújításon esett át,
ezek egy része látványos megújulást eredményezett, gondoljunk csak a Rekreációs Központ liftjének beüzemelésére vagy a nyílászárók cseréjére. Azonban az elmúlt években
észrevehetően megnőtt az olyan meghibásodások, technikai gondok – beázások, csőtörések, gépészeti problémák – száma, amelyek

–– A felújítás első ütemének leginkább
szembetűnő eredménye a központi épület
homlokzatának megújulása, amelynek során
új hőszigetelési rendszer készült, árnyékolók
kerültek beépítésre, a teraszokon a korlát és
elválasztó falak, teraszok burkolatának felújítása, valamint külső menekülő lépcső építése
történt meg. A IV. emeleti tetőn megvalósult
a hő- és vízszigetelés cseréje, valamint az új
villámvédelem kialakítása. Új csapadékvíz levezető hálózat is készült.
A belső rekonstrukció során az épület menekülési útvonalai átépítésre kerültek. Megújult az elektromos hálózat egy része is az I.,

II. és III. emelet vonatkozásában; megtörtént
az új szinti elosztók és a lakószobák új villamos betáplálásának kiépítése, új szobai elosztók kerültek felszerelése.
A gépészeti átalakítások során a legnagyobb feladat a konyha felújítása volt, ennek során a komplett gépészeti és villamos
rendszer (szellőzés, gázellátás, fűtés, hűtés,
vízellátás, szenny- és csapadékvíz elvezetés,
villamos betáplálás) megújult, valamint megvalósult a teljes konyhatechnológia modernizálása.
A központba érkező munkavállalók és
családtagjaik szemmel is jól látható változást
tapasztalhatnak az I., II. és III. emelet több
szobájában is, ahol a vizes blokkok komplett
felújítását végeztük el. Az uszoda járófelülete
csúszásmentes réteget kapott.
A sportpálya burkolatának komplex felújításával egy több éve fennálló problémát,
a pálya csúszásmentesítését is sikerült megoldani.
A Koloska Kikötőben az átalakításoknak
köszönhetően 20 fővel emelkedett a férőhely
kapacitás, a megújult kikötő ifjúsági táboroknak is otthont adó üdülőként üzemelhet. A
vitorlás sportolói szállás funkció érdekében
a tetőtérben új vizesblokkok kerültek kiépítésre, a régi szobák, a földszinti vizesblokk
felújítását, illetve átalakítását szintén elvé-

geztük. Kialakításra került egy nagyméretű
klubhelyiség, valamint új, korszerű, külső fa
nyílászárók kerültek elhelyezésre. Előtető építésével új kerékpártároló létesült.
A felújítás második ütemében terveink
szerint a szükséges rendszerszintű felújítási
munkákat végezzük el, melynek keretén belül sor kerül a főépület, az oldalszárny és az

uszoda tetőszigetelésére, a tetőfelújításhoz
kapcsolódóan a vízelvezető rendszerek cseréjére, valamint a földszinti külső homlokzat
szigetelésére. Folytatódik a vendégszobákhoz kapcsolódó vizesblokkok felújítása, illetve további villamos-vezetékek cseréje,
valamint a villámvédelmi rendszer kiépítése
történik meg. Mindezen munkák eredményeként egy kevésbé látványos, viszont, a mai
kor szerint elvárható műszaki állapotú komplexum várja majd a pihenni és feltöltődni vágyó munkavállalókat és családtagjaikat.
LAnna
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Az eddig elért eredmények
fotó: Lovásziné Anna

A Biztonsági Kultúra Továbbfejlesztési Program a március
5-én megtartott tematikus vezérigazgatói fórummal indult.
A program koordinátorával,
Debreczeni Sándorral az eddig
elért eredményekről beszél
gettünk.
–– Mely fázisban tart most a program?
–– A program elindításáról a cégvezetés döntött idén
januárban, a biztonsági igazgatóság által e témában készített cégvezetői előterjesztés alapján. Az előkészítő
munka ezután indult el, az ABÜ team és több atomerőműves szervezet bevonásával, de igénybe vettük több, a
témában jártas külső és belső szakember tapasztalatát
is. Az egyes akciók megszervezésére úgynevezett „kis
teameket” alakítottunk ki, amely teamek az irányításommal előkészítették ezen akciók megvalósíthatóságát.
A cégvezetés által elfogadott, a biztonsági kultúra fejlesztéséhez kapcsolódó akciók így a márciusi hónap elejétől
elkezdődhettek, és – a biztonsági kultúra állapotával
kapcsolatos kérdőíves felmérés, és az előkészítés alatt álló
motivációs program kivételével – jelenleg is zajlanak.
–– Milyen eredményeket lehet eddig felmutatni?
–– A program nyitó rendezvényeként egy tematikus
vezérigazgatói vezetői fórum került megrendezésre, melyen a vezetők tájékoztatást kaptak a program céljairól és
a várható eseményekről.Ezzel párhuzamosan kinyomtatásra került két, a biztonsági kultúrához kapcsolódó, füzet formájában megjelenő kiadvány. Az egyik kiadvány
az Alapvető Biztonsági Üzenetekkel (ABÜ) és az ABÜ
üzenetek megjelenésével foglalkozik. Ez a füzet minden
MVM PA Zrt. munkavállaló és a logisztikai főosztály által meghatározott vállalkozói kör részére is átadásra került. A másik füzet hibamegelőző eszközökkel kapcsolatos, mely a munka előtti eligazításban részt vevő vezetői
és munkavállalói körnek került kiadásra. A két füzetben
található ismeretek alapján elindult a biztonsági kultúra elemeinek ismertetése a munkaterületeken, a munka
előtti eligazítások során.
A kiadványok mellett igénybe vettük a portált is, ahol
az „aktivitás” keretében egy, a biztonsági kultúrával kapcsolatos tematikus oldal tekinthető meg, ahol a biztonsági
kultúrához köthető információk jelennek meg szöveges
ismertetők, képek, videók formájában.

Gondolva a vállalkozói, beszállítói körre is, az atomerőmű internetes felületén, szűkített terjedelemben eléretővé
tettük számukra ugyanezen információkat. Erről Volent
Gábor biztonsági igazgató, a témában tartott előadásának
keretében tájékoztatta őket a vállalkozói fórumon.
A tematikus vezérigazgatói fórum után indult el a biztonsági kultúrával kapcsolatos oktatás, mely hetente egy
alkalommal, hat héten keresztül tart, és amelyen szintén a
biztonsági kultúrához köthető elméleti ismeretek és gyakorlati tapasztalatok kerülnek bemutatásra.
–– Bemutatnád egy kicsit bővebben is a füzeteket?
–– A fentiekben említett két füzet egy nagyobb zsebben elfér, és színes kivitelben került kinyomtatásra. A két
füzet alapja az ABÜ team által korábban kidolgozott
anyag volt, melyet két „kis team” tekintett és dolgozott
át a jelenlegi formájára. A füzetek tartalmazzák az Alapvető Biztonsági Üzeneteket azok magyarázatával együtt,
esettanulmányok formájában feldolgozzák az ABÜ megjelenését az atomerőművi tevékenységek során, valamint
azokat a hibamegelőző eszközöket ismertetik, amelyek
alkalmazásával csökkenthetőek, elkerülhetőek munkavégzésünk során a hibák.
–– Milyennek ítéled meg a program fogadtatását?
–– A program fogadtatásával kapcsolatban még nincs
sok információnk, mivel nemrég indult. A visszajelzések
túlnyomó része a program kidolgozásában részt vevő
kollégáktól, valamint a véleményezésben résztvevő vezetőktől érkezett. Ezek többsége támogató és pozitív, de érkeztek kritikák és jobbító javaslatok is, melyeket igyekez-

fotó: Bodajki Ákos
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Motivációs program indul
A Biztonsági Kultúra Továbbfejlesztési Program egy újabb
állomásához érkezett, mégpedig a motivációs program
elindításához. Ezzel kapcsolatban Hamvas István vezérigazgató elmondta, hogy ezt a
motivációs eszközt a jó biztonsági színvonal további javítása
érdekében vezetik be, ezzel is ösztönözve mindenkit a
példaértékű biztonságközpontú viselkedésre és gondolkodásmódra.
Társaságunk felső vezetői, az igazgatók, az ügyeletes
mérnökök és a főosztályvezetők kapnak lehetőséget arra,
hogy 2013 végéig saját mérlegelésük alapján úgynevezett
ezüst kártyák formájában értékeljék a biztonsági kultúra
elemeinek (eljárásrendek alkalmazása, szabálykövetés,
munka előtti eligazítás, eseményjelentés stb.) kiemelkedő és példamutató alkalmazását. Minden vezető 5 darab
kártyával rendelkezik majd, amelyet odaadhat az általa
érdemesnek talált munkavállalóknak. A folyamatosan kiemelkedő biztonsági teljesítményt nyújtó dolgozók több
kártyát is kaphatnak az év folyamán. A kártyák tulajdonosait megismerhetjük az intranet biztonsági kultúra felületéről. Az ezüst kártyával rendelkező dolgozó közvetlen
munkahelyi vezetője a TKR értékelésnél veszi figyelembe
a példamutatást. Továbbá az 1 és 2 darab ezüst kártyát kapott dolgozó tárgyi ajándékban részesül. Abban az eset-

tünk a legnagyobb mértékben figyelembe venni. Az év
végén készül egy összefoglaló értékelés, ami majd igyekszik fókuszálni a program általános fogadtatására is.
–– Mely fázisához ért most a program, mi lesz a következő állomás?
–– Ahogy a fentiekben már említettem, a program
idáig zökkenőmentesen zajlott, amiért köszönet illet
minden aktívan résztvevő kollégát és vezetőt is. A soron
következő egyik állomás még előkészítés előtt áll, ez a
biztonsági kultúra állapotával kapcsolatos kérdőíves felmérés lesz. A másik állomás egy motivációs program elindítása, amelyről Hamvas István vezérigazgatóval készített interjúban lehet olvasni.

Laszlóczki Ivetta

ben, ha valaki 3 kártyát gyűjt össze 50 000 forintos, 4-5 kártya
esetén 100 000 forintos egyszeri jutalomban részesül.
A vezérigazgató hangsúlyozta, hogy egy nukleáris létesítmény működésében a szabályok betartása és a biztonság
szem előtt tartása kötelessége mindenkinek. Az ösztönzés
ezen formájával példaképeket szeretnénk állítani az atomerőműben dolgozók elé.
Laszlóczki Ivetta

biztonsági
kultúra
motivációs
program

Ismerd meg és tartsd be
a szabályokat!
Dolgozz szakszerűen,
felelősen!
Törekedj
a hibamentességre!
Kétely esetén válaszd
az óvatosabb megoldást!

2013

2013

A Paksi Atomerőmű 1. blokkjának 30. évfordulója
megmozgatta a szakemberek fantáziáját, és a három
évtizedhez méltó alkotást hoztak létre a Prométheusz
magyar unokái című könyv magírásával. A Kihívások
és megoldások a magyar nukleáris technika fejlődésében alcímet viselő tudományos összefoglaló 15 szerző
művét tartalmazza.
Szemléletes írás tekint vissza az atomerőmű tervezési időszakára és építésére. Olvashatunk az atomenergetika magyarországi elterjedéséről és az ezt
megalapozó tudományos és oktatói tevékenységekről. Érdekes anyag foglalkozik az atomerőmű üzemanyagával, a kiégett fűtőelemek helyzetével és a
radioaktív hulladékok sorsával. Nem maradt ki a feldolgozott témák sorából a minőségbiztosítás és a biztonsági kultúra kérdése, ezen belül a nukleáris biztonság és a biztonságnövelés kérdései sem.
A szerzők eddigi munkásságukkal a nukleáris technika területén elismertséget és szakmai tekintélyt szereztek: Aszódi Attila, Bajsz József, Bilecz Ferenc, Buday
Gábor, Cserháti András, Elter József, Hamvas István,
Kiss István, Láczai Szabó Tibor, Lovass Gyula, Maróthy
László, Ördögh József, Szatmári Zoltán, Trampus Péter.
A könyvet szerkesztette: Maróthy László.
(A könyvhöz kereskedelmi forgalomban lehet
hozzájutni.)
-Beri-
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Az atomerőmű és a villamosenergia-termelés megítélése
a helyi közösség szempontjából
A cikksorozat előző részében bemutatásra került az áramfogyasztási helyzet megítélése a helyi közösség szempontjából. Ahogyan láttuk, az empirikus kutatás eredményei
még a legoptimistább elvárásokat is felülmúlták. Jól látható és értelmezhető volt, hogy a helyiek még elkötelezettebbek, mint a hazai átlag az atomerőművek iránt, és a
90 %-os elfogadottság szinte hihetetlen.
Az áramfogyasztási helyzet megítélését követően, a
cikksorozat jelen része egy még specifikusabb témával
foglalkozik. Célzottan a Paksi Atomerőmű helyi megítélésére koncentrál. A kérdéscsoport 9 kérdést foglal magába,
amelyből jelen részben 7-tel kívánok foglalkozni.
Először is a helyiek tájékozottságára voltam kíváncsi.
A további válaszokhoz képest szinte ennél a kérdésnél volt
leginkább tetten érhető némi bizonytalanság, de így is a
paksiak közel fele (46 %) összességében jól informáltnak
érzi magát az atomerőmű helyzetével kapcsolatos témákban. 35 százaléknyian számoltak be közepes tájékozottságról. Rosszul informáltnak 18 százaléknyian tartották
magukat. A tájékozottság az iskolai végzettséggel és a
környezettudatos gondolkodás mértékével párhuzamosan emelkedik. A következő kérdésnél, azaz – ön helyesli, vagy nem helyesli, hogy Pakson atomerőmű működik?
– már sokkal egyöntetűbb volt a helyzet: a megkérdezettek szinte kivétel nélkül (91 %) helyeslik, hogy Pakson
atomerőmű működik. A társadalmi háttérváltozók nem
befolyásolják érdemben ennek a kérdésnek a megítélését.
A 3. kérdés a Paksi Atomerőmű biztonságára vonatkozott.
Az előző kérdéshez hasonlóan itt is nagy volt az összhang
a helyi lakosság körében, és szinte hasonló arányban (ös�szesen 92 %) biztonságosnak is tartják az erőmű működését. Az atomerőmű korszerűségének megítélésére vonatkozó kérdésnél a város lakóinak döntő többsége (71 %)
korszerűnek tartja, csupán 19 százaléknyian nevezték elavultnak. Az alapfokon iskolázottak az átlagnál nagyobb
mértékben gondolják elavultnak az atomerőművet.

Az atomerőmű közelsége inkább előnyös vagy inkább hátrányos
az Önök számára?

A következő 3 kérdésből 2 grafikon segítségével próbálom jobban szemléltetni, hogy mi is a véleménye a helyi közösségnek az atomerőmű előnyeivel és hátrányaival
kapcsolatban.
Ahogyan azt az ábra is jól tükrözi a város lakossága
egyértelműen (82 %) előnyösnek látja azt, hogy náluk
működik az atomerőmű. Az előnyök között, ahogyan azt
a következő ábrán jól látjuk, a legfontosabbnak azt tartották, hogy munkahelyeket teremt (54 %). Alacsonyabb, de
még mindig jelentős említettsége volt az iparűzési adó bevételnek (26 %). A kérdésre 36 százaléknyian nem tudtak

2. rész

vagy nem akartak válaszolni. A legidősebb korosztály és
az alapfokon iskolázottak az átlagnál bizonytalanabbak
voltak e kérdés kapcsán.
Végül, de nem utolsó sorban a hátrányokról is essen
szó. E kérdés érdekessége, hogy a legmarkánsabb (45 %)
vélemény az volt, hogy semmilyen hátránya nincs az erőmű működésének a város lakosságára nézve. E kérdésre
sajnos 43 százaléknyian nem tudtak vagy nem akartak
válaszolni. Ugyanakkor ennél a kérdésnél jól tetten érhető
a helyi közösség elfogultsága is, hiszen a válaszadók a hátrányok felsorolásánál, csupán 6,2 %-ban említették meg a
radioaktív hulladék kezelésének problematikáját (ezzel a
kérdéscsoporttal mélyebben, a cikksorozatom utolsó részében foglalkozom).
Továbbra is jól érzékelhető az a trend, amely már a
cikksorozat előző részében is körvonalazódott, miszerint
a paksi helyi közösség még elkötelezettebb és bizakodóbb
az atomerőművel kapcsolatban, mint az országosan mért
átlagok. Félelem érzetük jelentősen kisebb és az előnyök
sokkal szignifikánsabb szerepet töltenek be, mint a hátrányok, melyek alapján egyre jobban úgy tűnik, hogy
az elmúlt 30 év kihívásai és sikerei mintegy érzékelhető
szimbiózist teremtettek az atomerőmű és a helyi lakosság
között.
Nagy Roland

Ön szerint milyen előnyei vannak annak, hogy az atomerőmű az Önök környezetében működik?

A nukleáris energiatermelés a mindennapi élet
vélt és valós kockázatai tükrében
A nukleáris energiatermelés problematikája kapcsán feltétlenül meg kell különböztetni a nukleáris biztonság problémáját,
ami elsősorban műszaki illetve természettudományos probléma, és a nukleáris energiatermelés lakosság általi elfogadásának
problémáját, ami leginkább kommunikációs
probléma. Noha e két tényező nyilvánvalóan
összefügg valamilyen mértékben, távolról
sem fedik egymást: Egy biztonságos létesítményt is elutasíthat a lakosság (jó példa
erre, hogy Ausztria népszavazással döntött
arról, hogy nem üzemelteti a már felépült
725 MW teljesítményű atomerőművét; a
kérdés nemzetközi jellegének szemléltetésére pedig az ugyancsak az osztrákok által
támadott, a közös határ közelében épült
cseh temelíni atomerőmű esete hozható fel).
Ugyanakkor egy veszélyes atomerőmű üzemeltetése nem feltétlenül ütközik a lakosság
ellenállásába (hivatkozhatunk itt például
a csernobili erőműre, amely egy nem kellő
körültekintéssel megvalósított üzemviteli
„kísérlet” által aktivizálódó konstrukciós hibát rejtett magában, tehát esetében minden lehetséges „rossz” jelen volt, a lakosság
jóhiszeműsége azonban mindvégig töretlen
maradt).
Az alábbi táblázat egy, az ENSZ Környezeti Programja keretében készült rendkívül
érdekes kimutatást tartalmaz arról, hogy az
emberek hogyan ítélik meg a mindennapi
életet kísérő különböző dolgok, hatások

egészségügyi kockázatát, illetve azok valóságosan mekkora kockázatot jelentenek.
„A kockázat valós sorszáma” feliratú oszlop
az adott kockázat súlyosságát jelző valóságos sorszámot tartalmazza, a legsúlyosabb
kockázatforrástól haladva a legkevésbé súlyosig, „A kockázat vélt sorszáma” feliratú
oszlop pedig azt a sorszámot tartalmazza,
amelyik helyre a felmérésben résztvevők sorolták az adott kockázatforrást (ugyancsak a
nagyobbnak tartott kockázatnak adva a kisebb sorszámot).
Igen beszédes, hogy az atomenergiát a
legnagyobb egészségügyi kockázatforrásnak minősítették a megkérdezettek, holott
valójában csak a 20. helyen áll veszélyesség
tekintetében. Témánk szempontjából igen
érdekes még, hogy az orvosi röntgennek a
legtöbben különösebb fenntartások nélkül
alávetik magukat, pedig a vizsgált személyek jelentős nagyságú sugárdózisokat is
kaphatnak: a röntgenalkalmazást 17. helyre
sorolták, holott a 9. helyen áll. Mindez tehát
azt igazolja, hogy az ismeretek hiánya miatt
erőteljesen szétválhat a nukleáris biztonság
valós állapota és annak lakossági megítélése. Valóban különböző, illetve eltérő kezelést
igénylő problémákról van szó, melyek kapcsán távolról sem elég a nukleáris biztonság
műszaki biztosítása, hanem nélkülözhetetlen annak megfelelő kommunikálása is: a
megértetés és a megértés.

Prancz Zoltán

A mindennapi életet kísérő különböző dolgok, hatások egészségügyi kockázatának megítélése,
illetve azok kockázati jelentősége a valóságban.
Tevékenység
A kockázat valós sorszáma A kockázat vélt sorszáma
dohányzás
1
3
alkoholfogyasztás
2
7
gépjárművek
3
5
kézi fegyverek
4
2
elektromos áram
5
19
motorkerékpár
6
6
úszás
7
30
sebészet
8
11
röntgenalkalmazás
9
17
vasút
10
23
repülés
11
15
…
háztartási gépek
14
27
…
tűzoltás
16
10
rendőri akció
17
8
fogamzásgátlás
18
9
…
atomenergia
20
1
hegymászás
21
22
…
síelés
24
25
védőoltás
25
29
élelmiszer színezék
26
20
élelmiszer tartósítás
27
12
rovarirtók
28
4
antibiotikumok
29
21
aeroszolok
30
13
(forrás: Köteles György: Sugáregészségtan, Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2002)
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Az ESZI-s szóbeliről

Tavaszi-téli képek az erőműben

Véleménye szerint bármilyen kérdést tett
fel, teljes és kielégítő választ kapott mindre. A felvételire elkísérte egy ESZI-s barátja is, akitől végig bátorítást kapott, hiszen
az egészséges izgalom mindenkiben benne van egy ilyen esetben. Hogy mire számított és mit vár ettől az elbeszélgetéstől,
annyit válaszolt, hogy pontosan ilyesmire
gondolt, mint a mai délután. Beszélgetés,
egymás iránti érdeklődés, könnyed és laza
hangvételben.
Ha felvételt nyerne, szeretné megismerni a közgazdáság minden területét.
A későbbiekben ezen a területen szeretne
elhelyezkedni, esetleg továbbtanulni. Reméli, hogy édesapja nyomdokaiba léphet,
mivel ő is ezen a területen dolgozik. Ezért
választotta ő is ezt a szakmacsoportot. Ő
olyasvalaki, akire felnéz, aki inspirálja őt.

Orbán Ottilia

fotó: Wollner Pál

Az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium (ESZ) 302 felvételiző részvételével
március elején tartotta a szóbeli meghallgatásokat. A szóbeli pontértékelési szempontjai voltak: megjelenés, kommunikációs készség, olvasottság, továbbtanulási
elképzelés, a jövőre vonatkozó tanulmányi
tervek, szaktárgyi tudás, az ismeretek alkalmazásának képessége, önálló gondolkodás voltak. A hat szakmacsoportban 22
bizottság állt fel, tagjaik közt a pedagógusokon kívül egy-egy jelenlegi diák is részt
vett a Diákönkormányzat megbízásából.
A már korábban megírt felvételi vizsgán,
a szóbeli meghallgatáson szerzett és a hozott pontok összesítése után kerül nyilvánosságra, hogy ki válhat az iskola tanulójává.
A szóbeli vizsga célja volt, hogy a felvételiző számot adjon kreativitásáról, gyors
reakcióképességéről, változatos szókincséről, szituációkezeléséről, fejlett kommunikációs képességeiről, szóbeli szövegalkotási tudásáról.
A szóbeli vizsgák előtt teljesen természetes dolog, hogy izgulunk, legyen az
bármilyen fajta vizsga: érettségi, felvételi,
vagy akár állásinterjú.
Dobler Bence Szakmárról, egy Kalocsa környéki kis településről érkezett a
meghallgatásra. A közgazdaság szakmacsoportot jelölte meg. Elmondta, hogy a
beszélgetés bemutatkozással kezdődött,
majd azzal folytatódott, honnan érkezett,
mi az érdeklődési köre, mely tantárgyakat
szereti. Végül megkérték, hogy ő is tegyen
fel kérdéseket a bizottságnak. Bence főleg a
tanári karról és létszámukról érdeklődött.

A TV2 csatorna Autóguru – Autók és kalandok című műsorának stábját látta vendégül az Atomenergetikai Múzeum, egy
speciális forgatási helyszínt biztosítva.
A műsor egy autós magazin egyedülálló
látvánnyal és tartalommal, fő téma természetesen az autó, de minden más, amivel
közlekedni lehet. A múzeumban is különleges gépjárműveket mutattak be, két alpintechnikai emelőkosaras munkagépet,
amelyeket a Paksi Atomerőműben is használtak. A televízióban április 6-án mutatták
be ezt a részt, aki esetleg lemaradt, az interneten is megtekintheti a csatorna archívumában.

Szabó Péter

fotók: Bodajki Ákos

Tévések a múzeumban

képek: Bodajki Ákos

fotó: ESZI

A képek március 26-án készültek. A váratlan és nagy mennyiségű tavaszi hóesés az atomerőmű zavartalan működését nem befolyásolta.

Bábjáték és bábkészítő Akadémia
A Családbarát Munkahely pályázat keretében került sor a Bábjáték és bábkészítő Akadémia első foglalkozására március 14-én.
A zord időjárás ellenére sorban érkeztek a
gyermekek testvérekkel, szülőkkel és nagyszülőkkel. Az ügyes gyerek és felnőtt kezek
segítségével a két órás foglalkozás végére
összeállt a Három kismalac című mese minden szereplője és díszlete.
–– Miért fontos a gyerekek számára a bábkészítés? – kérdeztem Boglári Tamást, a Pécsi
Bóbita Bábszínház bábszínészét.
–– Nehezen tudok elfogultság nélkül beszélni a bábkészítésről. Először is, nekem ez
mindig egybefolyik a szórakozással, hiszen
kötelességeimen túl, általában szabadidőmben végzem. Másrészt, ha gyerekként, játék
közben, szükségem volt valamire, ami nem
volt a játékdobozomban (ötödik gyerek voltam, tehát játékaim részben viseltesek, részben hiányosak voltak, kezdve az építőkockáktól a félfülű macikig), édesapám mindig
összeeszkábált valamit papírból, szegélylécből, vagy édesanyám öltött össze egy fél
pár zokniból, leszakadt gombból, foltnak való
kockás anyagból oroszlánt, majmot, kislabdát. Persze, ahogy felnőttem, ezek a tárgyak
elvesztek, vagy rögtönzött jellegükből adódóan szétestek. Az emlékek azonban nem
múltak el, emlékszem édesapám összevont
szemöldökére, amint a ragasztott darabokat
szorítja, vagy anyukámra, ahogy az anyagokat válogatja, és arról mesél, kiskorában,
falun, milyen színű ruha volt a kedvence.
A bábkészítés olyasmi, mint a barkácsolás.
Létrehozhatunk gyerekeinknek valami sosem
látottat azokból a szilánkokból, amik érték,
vagy funkció nélkül hevernek a fiók alján.
Fontossága nem is nagyon annak van, mit
csinálunk, hiszen lehet, egyik nap babaágyat

készítünk, másnap tűzokádó sárkányt. Az a
fontos, hogy szülő és gyerek valami közös célért, együtt dolgozik. Sokszor meglepődök,
mikor a kis gyerekkezek ügyesebben hajtják
be a papírt, díszítik aprólékos türelemmel a
szegélyt, mint szüleik, akik akár milliós tenderekről döntenek, vagy tonnás gépek fizikáját
oktatják. A gyereknek sikerélményt ad, amikor a papír és filcdarabokból összeáll egy farkas, béka vagy várkastély, amivel utána órákig játszhat. A közös munkában adott szülői
példa nevelő hatásáról pedig könyvtárakat
tölt meg a szakirodalom.
A bábok és díszletek elkészítését követően a bábszínészek előadták a mesét, amely
igen nagy sikert aratott a gyerekek körében.
Az elkészített bábokat és díszleteket a gyerekek haza vihették magukkal, és a családtagokkal együtt bármikor ismét eljátszhatják a
tanulságos történetet.LILI
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Paks város hírei

fotó: Wollner Pál

Zsilipfelújítás

Kavalkád címmel az Atomfoltosok Foltvarró Klub tagjainak munkáiból nyílt kiállítás március 11-én a Csengey Dénes Kulturális Központ kiskiállítójában.

Wollner Pál

Futsal torna

Pakson is megkezdődtek a vízműépítési
munkák. Felújítják a 6-os utat keresztező
átereszeket és az azokhoz tartozó zsilipeket,
hogy a csapadékvíz Dunába való juttatását
segítsék. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság beruházásában megvalósuló, 28 milliárdos árvízvédelmi gigaprojekt aprócska
része a paksi korszerűsítés. Egyébként, az
összköltségből 3,5 milliárd jut a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területére, a
KÖDU-2-es projektelemre. Ez kilenc Duna
menti települést érint. Bölcskén, Madocsán, Pakson, Gerjenben, Domboriban,
Tolnán, Bogyiszlón, Decsen és Bátán végeznek karbantartási, töltés-megerősítési és
más feladatokat, csökkentve az árvíz kockázatát. A projektzárás tervezett időpontja
ez év decembere.

Szelektív gyűjtőedények
fotó: Wollner Pál

Biztosan sokan észrevették már azokat a jelzőkarókat, melyek Paks felé tartva a 6-os út
jobb oldalán láthatóak. Ha ehhez hozzáves�szük azt az előismeretet, miszerint a város
régóta tervez egy biciklis utat a város déli határa és Csámpa között, már összeállhat a kép.
Lapunk ennek járt utána.
Amint azt Mészáros Tamástól, Paks Város
Polgármesteri Hivatala Műszaki Osztályának
beruházási ügyintézőjétől megtudtuk, a zöld
és kék végű jelzőkarók valóban e terv megvalósításának elkezdését jelzik. A közbeszerzési
pályázat eredményének kihirdetésére 2012.
november 16-án került sor, a vállalkozási-építési szerződés aláírására pedig a győztes Baranya Aszfalt és Betonelemgyártó Kft.-vel
tizenegy nappal később, november 27-én.
A beruházás értéke bruttó 161,5 MFt. A belterületi szakaszon a Dél-Dunántúli Operatív
Program segítségével 90 %-os a támogatás,
míg a külterületen ugyanez az arány 100 százalékos.
Károlyi Sándor, a Baranya Kft. főépítésvezetője kérdéseinkre válaszolva elmondta: a
4 630 méteres út a város déli részénél csatlakozik két, már meglévő – a volt Aldi felé menő
és a főutcai – kerékpárúthoz. A 6-os úttól a
Duna felőli oldalon halad majd a nyomvonal
nem egészen a déli bejáróig, ahol áttér a főút
másik oldalára, és ott folytatja útját Csámpa
felé. Burkolata aszfaltos lesz, szélessége két
méter. A fővállalkozó már tárgyal helyi építőipari cégekkel a projektben való részvételről,
aláírt szerződésük egyelőre csak egy paksi
vállalkozással van. Lezárult az engedélyek
beszerzése, jelenleg a nyomvonalon álló fák
kivágása zajlik.
Ami a szintkülönbségét illeti, megtudtuk:
a kivitelezés során törekszenek majd arra,
hogy csökkentsék az eltéréseket. A tervek
szerint az utat 2013. július 15-én adják át a
forgalomnak. További információ erőműves
kollégáinknak, hogy az erőmű F2-es és F3-as
portájának közelében elhelyeznek a kerékpárral munkába érkezők számára egy-egy tíz
beállásos biciklitárolót is.

Vöröss Endre

Atomfoltosok kiállítása

Az ASE sportcsarnokban március elején
tartották az V. Nemzetközi Egyenruhás Futsal
Tornát. Az esemény megnyitója után Morgen
Ferdinánd, a fiatalon, tavaly elhunyt paksi
kosárlabdázó emléktáblájánál a torna alkalmából Juhász István rendőr alezredes, az IPA
paksi szekciójának vezetője és Bán Attila paksi tűzoltó alezredes a saját és a társszervezetek nevében főhajtással tisztelgett és koszorút helyezett el. A tiszteletadáson jelen voltak
a társszervezetek küldöttségeinek vezetői.

Az V. Nemzetközi Egyenruhás Futsal Tornát a Kovászna megyei Tűzoltóság nyerte el,
a csapat nevében Bende Lajos kapitány vette
át Herczeg Józseftől, a paksi önkormányzat
külkapcsolatokért felelős tanácsnokától a
győztesnek járó serleget.
Eredmények, az első három sorrendben:
Kovászna megyei Tűzoltóság, IPA Paksi Szervezete, Tolna megyei Rendőr-főkapitányság,
Szekszárd.

Wollner Pál

III. Paksi Tavaszi Művészeti Fesztivál
Az április 28-ig tartó fesztivál ideje alatt a Csengey Dénes Kulturális Központban,
a Pro Artis Művészeti Iskolában, a Paksi Képtárban és az Erzsébet Nagyszállodában
számos program zajlik, mint például hangversenyek és hangszerbemutató koncert. A
képzőművészeti rendezvények mellett helyet kaptak táncművészeti, valamint dráma- és
színművészeti rendezvények is.
A szervezők, a Pro Artis Művészeti Iskola és a Csengey Dénes Kulturális Központ
munkatársai szeretettel várnak minden érdeklődőt a fesztivál programjaira, melyek
nagy része ingyenes.

MVM PAKS
Az újpesti 6:0-s paksi diadal után reménykedve várták az újabb győzelmet az MVM Paks csapatától a hazai szurkolók az OTP Bank Liga 19.
játéknapján. A Fehérvári úton a Budapest Honvéd volt az ellenfél, a piros
feketék az előző fordulóban 4:0-ra kaptak ki a Bozsik Stadionban a Videoton
egyletétől. A paksi meccs gyors góllal kezdődött, de ennek a vendégek örülhettek, majd
az első félidőben további két találatot szerzett a budapesti egylet, így 35 perc alatt eldőlt
a három pont sorsa. A 3-0 után Vácon az Eger ellen javíthatta volna ki a csorbát az MVM
Paks csapata, de az időjárás közbeszólt, a 20. forduló mérkőzéseit elhalasztották. A Magyar Labdarúgó Szövetség döntése értelmében a teljes játéknapot április 10-én pótolják.
Tomislav Sivic együttese jelenleg hat győzelemmel, nyolc döntetlennel és öt vereséggel
a tabella nyolcadik helyén áll. A válogatott nemzetközi fellépései közben sem maradt
meccs nélkül az MVM Paks, a gárda március 22-én az U21-es válogatottal játszott, és maradt alul 3:0-ra. Az év harmadik hónapjában új kezdeményezés indult, a zöld fehér klub
futballistái a helyi általános iskolákba látogatnak, és sportolásra, valamint a mozgás fontosságára hívják fel a diákok figyelmét. A testnevelésórákat a labdarúgók tartják, számos
játékos- ügyességi feladattal fűszerezve. A Bezerédj és a Deák Ferenc Általános Iskolában
tett látogatás után a közeljövőben a helyi és a környékbeli oktatási intézményekbe is ellátogatnak majd. A Haladás elleni március végi hazai mérkőzés lapzártánk után kezdődött,
áprilisban a Siófok, az Eger, a Diósgyőr, a Videoton és a Győr elleni összecsapás következik
az OTP Bank Ligában.

Faller Gábor

Pakson és a hozzá tartozó külső településrészeken szeletív gyűjtőedények jutottak el az intézményekbe és a háztartásokba. A kukákat, szerződéskötést követően,
a Kölesdi úti hulladékudvarban vehették
át. A külső településrészeken a helyi átvételt is megszervezték azoknak, akik
nem tudták megoldani a paksi hulladékudvarból való házhozszállítást. Az első
körben 1500 gyűjtőedény talált gazdára.
A többi kukával kapcsolatos közbeszerzés még folyik. Pakson mintegy 8500 az
érintett háztartás, a társult településeken
– Bölcskén, Gerjenben, Györkönyben,
Nagydorogon, Madocsán és Pusztahencsén – pedig további 4160.

Áldozatsegítő
A megyei kormányhivatal igazságügyi
szolgálata Pakson is tart ügyfélfogadásokat. Jogi segítségnyújtás és áldozatsegítés
kérhető a nép ügyvédjétől, aki a munkaügyi kirendeltség épületében (Dózsa
György út 62.) lesz elérhető április 30-án,
május 14-én és 28-án, június 11-én és 25én; mindannyiszor 9-12 óráig. Bővebb információ a szolgálat 74/529-280 telefonszámán kérhető.

Könyvbemutató
Sólya Veronika nyugdíjba vonulása után
kezdett publikálni. A Dunaszentgyörgyön
élő tollforgató első kötete most jelet meg.
A Hazafelé című – verseket és novellákat
tartalmazó – könyv bemutatóját márciusban a helyi könyvtárban tartották. Paksi
vonatkozása is van a kiadványnak. Borítóját a szerző fia, Molnár Gyula készítette,
aki, többek között a Paksi Hírnöknek is
dolgozik mint fotós.

Kórustalálkozó
Kilenc énekkar vett részt a Tolna Megyei
XIII. Liszt Ferenc Kórustalálkozón. Az eseményt az idén Pakson, a Csengey Dénes
Kulturális Központban tartották március
végén. Fellépett a Paksi Városi Vegyeskar
(Paks), a Liszt Ferenc Pedagógus Kórus
(Szekszárd), az Annamatia Női Kar (Dunaföldvár), a Pro Cultura Humana Kórus (Tamási), a Cantemus Kamarakórus (Dunaföldvár), a Paksi Pedagógus Kórus, a Mözsi
Bartók Béla Női Kar, a Kapos Kórus (Dombóvár) és a Blazsek Kórus (Németkér).
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A részvénytársaság vezetése március 18án köszöntötte a Paksi Atomerőművel
új munkaviszonyt létesítő munkavállalókat, az Irodaépület földszinti tanácstermében. Ez alkalommal harmincnégy
munkatársunk vehette át a belépésük
emlékére készített ezüstérmet.
Bognár Péter humán igazgató bevezető
szavaiban elmondta, hogy az új belépők
egy több évvel ezelőtt indított szép hagyománynak lehetnek részesei, amikor
a cégvezetés ünnepélyes keretek között
köszönti őket. Az új belépők fogalom ez
esetben már sokaknál nem igazán jelent
friss belépést, mivel a 2012. szeptember
1. és december 31. között belépett munkatársak köszöntése történt. Az is több
munkavállalóra jellemző, hogy nem a
belépésekor került az atomerőmű területére, mert valamelyik külső cégnél már
korábban is dolgozott itt. Ugyanakkor a
Paksi Atomerőműhöz tartozni egy olyan
élmény, amely meghatározó minden jelenlévő munkatárs számára. Hamvas
István vezérigazgató köszöntőjét azzal
kezdte, hogy az erőmű korfája a kezdeti
időszakban a harminc év körüliek jelentős létszámát mutatta, az idősebbek létszáma elenyésző volt. A mai korfa teljesen homogén, de az új belépő kollégákra
nézve bízhatunk abban, hogy a korfát a
fiatalabb munkavállalók irányába fogják
elmozdítani. Ez így van rendjén, a nyugdíjba vonuló munkatársakat ifjú, ambiciózus fiatal munkavállalók váltják fel.
A vezérigazgató – utalva a bevezetőben
elhangzottakra – elmondta, hogy valóban meghatározó a részvénytársasághoz
való tartozás élménye, amelyhez kapcsolódik az az érzés is, hogy a részvénytár-

fotó: Bodajki Ákos

Erőműves híradások
Új belépők köszöntőése

saság stabil munkahelyet és megélhetést
biztosít. Ez a stabilitás egyrészt annak
köszönhető, hogy az itt dolgozók jól végzik munkájukat, másrészt olyan terméket
állítunk elő, amelyre a pénzügyi, gazdasági válságtól függetlenül szükség van.
Ez azt jelenti, hogy ránk is szükség van,
meghatározó piaci szereplők vagyunk, és
mivel stratégiai jellegű a cég, a keresetszint országos szinten is megfelelőnek
tekinthető. Ahhoz, hogy ez így is maradjon, mindenkinek, így az új belépőknek
is teljesíteni kell a követelményeket. Ezek
között első helyen szerepel a tisztességes
munkavégzés, második a nyugodt, békés
munkahelyi légkör, amely mindenkitől
bizonyos mértékű toleranciát igényel, a
harmadik dolog pedig, hogy amit csinálunk, az teljes szívvel, lélekkel csináljuk.
Ha mindannyian így gondolkodunk, akkor az egész cég működése eredményes és
sikeres lesz a továbbiakban is. Azt kérte a
vezérigazgató az új belépő munkavállalóktól, hogy az elhangzottakat szem előtt
tartva éljenek és dolgozzanak a Paksi
Atomerőműben. Ehhez mindenkinek sok
sikert kívánt.
Az új belépők a szakterületi igazgatóktól vették át az emlékérmet, amelyen az

erőmű látképe mellett a munkavállalók
neve és belépésük időpontja szerepel.
Az ünnepélyes köszöntő végén a részvénytársaságnál működő három szakszervezet nevében Bocsor István, a Padosz elnökhelyettese köszöntötte az új
kollégákat. Elmondta, hogy azt a rangot
és értéket, amely ma Paksi Atomerőművet jellemzi, a jövőben is meg kell őrizni,
amely a szakszervezetek számára is kiemelt fontosságú. Ehhez szükséges, hogy
a szakszervezetek támogatottsága megmaradjon, illetve erősödjön, ezért kérte
az új belépőktől, hogy csatlakozzanak a
cégnél működő három szakszervezet valamelyikéhez.
Új belépő kollégáink:
A vezérigazgató közvetlen szervezeteiben: Bartos Zoltán vezérigazgatói tanácsadó, dr. Puch Lívia jogi előadó.
Az üzemviteli igazgatóságon: Bíró
Krisztián primerköri gépész, Kónya Péter turbina gépész, Berki Richárd gépész,
Führpasz Sándor Géza elektrikus, Grósz
József elektrikus, Csata Miklós ügyeletes
műszerész, Nyesev Mercédesz Ágnes ellenőrző laboráns.

A műszaki igazgatóságon: Berkó Balázs tervező mérnök, Bors Ferenc tervező
mérnök, Pletenyik-Reszler Anikó tervező
mérnök, Vajda András berendezés technikus, Galgóczy Ákos berendezés mérnök, Vilimi András műszaki főszakértő,
Madarasné Erős Alíz projektfelelős.
A karbantartási igazgatóságon: Werling Róbert karbantartó villanyszerelő,
Ferde Gyula karbantartási műszaki ellenőr, Krausz Gábor rendszermérnök,
Vén Brigitta költséggazdálkodási kontroller.
A biztonsági igazgatóságon: dr. Guba
László humánbiztonsági főszakértő, Kródiné Terdik Ildikó beléptetési ügyintéző.
A gazdasági igazgatóságon: Hargitai András István osztályvezető, Mukli
Valéria gazdasági elemző, Wiedemann
Ágnes gazdasági elemző, Meczkerné Valentiny Margit logisztikai előadó, Tógyer
Krisztián raktáros, Krausz Erika raktáros, Rikkné Kardos Klaudia Stella raktáros.
A humán igazgatóságon:
Buránszky Virág humánpolitikai
ügyintéző, Csibiné Wiedeman Tünde
humánpolitikai ügyintéző, Zsoldos Dániel koordinátor. LILI

Új ismeretek az időszakos oktatásokon
2013-ban is lezajlott az évenként szokásos tűzvédelmi, munkavédelmi és balesetelhárítási központi oktatás az Atomerőműben, amely az idei évtől kezdődően sugárvédelmi és
rendészeti ismeretekre vonatkozó előadásokkal is kiegészül.
Az egyes szakterületekhez tartozó előadásokat Lukács
Tamás, tűzvédelmi mérnök (munka- és tűzvédelmi osztály),
Hajnády György, munkavédelmi főelőadó (mtvo), Herman
Attila, szervező-tervező mérnök (balesetelhárítás), Bajári
Miklós, sugárvédelmi mérnök (dozimetriai osztály) és Béda
Gábor szakértő (rendészeti osztály) tartották.
A tűzvédelmi előadás – amely jelentős részben a bejárások során készített fényképek értelmezéséből, kommentálásából épült fel – a következő fő területeket fogta át: A WANO
IT FP 6-1 2/3 feladathoz kapcsolódóan a passzív tűzvédelmi megoldások javítandó sajátosságairól esett szó. A Paksi
Atomerőmű 2012. évi tűzvédelmi helyzetének ismertetése
során az elmúlt évben bekövetkezett tűzjelzéseket, ezen belül a téves vagy hibás tűzjelzéseket, valamint a tűznek nem
minősülő, tűz jellegű eseményeket jellemző adatok hangoztak el. A tűzvédelmi ellenőrzések tapasztalatai keretében
több figyelem felhívás történt – egyebek mellett a „fenyőfás” gépkocsi parkolót borító tűlevél rétegre dobott csikkek
veszélyére. Az előadás egyéb aktualitásokkal foglalkozó részében többek között az oltórendszer, illetve az alkalmazott
oltógáz cseréjéről és a Tűzvédelmi Szabályzat változásáról
kapott információt a hallgatóság.
A munkavédelmi előadást szintén számos fénykép illusztrálta, amelyek az ellenőrzések tapasztalatait, valamint
a munkabalesetek tanulságait dolgozták fel. Az alapvető,
általános munkavédelmi ismeretek felfrissítésén túlmenően

az előadó a Munkavédelmi törvény néhány fontosabb változását is ismertette, így többek között az összehangolási
kötelezettséggel, a dohányzási tilalommal, a munkavédelmi
bírság mértékével, illetve kiszámításának alapjával, valamint a munkavállalók kártérítési felelősségével összefüggő
változásokat. Különösen hangsúlyos az összehangolási kötelezettség szigorítása, azaz hogy olyan munkahelyen, ahol
különböző munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak, a munkavégzést úgy kell
összehangolni, hogy az az ott dolgozókra és a munkavégzés
hatókörében tartózkodókra ne jelentsen veszélyt.
A balesetelhárítási előadás a korábbi években már megszokott szempontokra épült, mintegy lekövetve egy balesetelhárítás során szükséges tennivalók logikai folyamatát
(riasztás és tájékoztatás, menekülési útvonalak meghatározása, védőintézkedések bevezetése, gyülekezés, létszámellenőrzés, kimenekítés, mentesítés). A 2012. évi gyakorlatok
tapasztalatai nyomán a következő figyelemfelhívások hangoztak el:
–– Elzárkózás elrendelésekor ne csak saját irodánk, műhelyünk, hanem az épület szintjén lévő közösségi terek (tárgyalók, közös tartózkodók, mosdók és mellékhelyiségek) ajtóit és ablakait is tartsuk csukva! Ezáltal hatékonyan gátoljuk
a veszélyes anyagok bejutását az épületbe.
Új gyülekezési koncepció kidolgozása folyik, amelyről a
besz-lapon lehet bővebben olvasni. 2013-ban újabb nemzeti és nemzetközi gyakorlatok részese lesz a Paksi Atomerőmű
(magyar nemzeti, valamint WANO- és NAÜ-gyakorlatok).
A sugárvédelmi előadás kiemelt célja volt, hogy felhívja a
munkavállalók, munkahelyi vezetők figyelmét a sugárvédel-

mi szabályok betartására, betartatására, illetve bemutassa
azt az elvárást, amit a munkahelyi vezetőknek a munkavállalók felé közvetíteni kell a szabálykövető magatartás fontosságával kapcsolatban. Külön hangsúlyt kapott a dózismérők
hangjelzése esetén követendő helyes eljárás felelevenítése.
A fentieken túlmenően szó esett még többek között a Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat megsértésének különböző
súlyosságú eseteiről, ezen belül az MSSZ rendkívül súlyos
megsértéséről mint újonnan bevezetett kategóriáról, valamint az ezekhez kapcsolódó szankcionálás szigorításáról (az
ellenőrzött zónai belépési engedély megvonásáról, illetve a
Kollektív Szerződés szerinti jogkövetkezmények alkalmazásáról).
A rendészeti előadás során elhangzott, hogy a Paksi
Atomerőmű területére belépő minden személynek kötelezettsége az Atomerőmű kapcsolódó szabályrendszerének
megismerése, illetve annak betartása; alávetni magát az
ellenőrzési jogkörrel rendelkező személyek intézkedéseinek;
a tudomására jutott belső információ megőrzése; a vállalat
iránti lojalitás és a biztonságos munkahelyhez fűződő érdek
érvényesítése, önkéntes jogkövetés keretében.
Az előadó a fentieken túlmenően áttekintette még
egyebek mellett a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket,
a rendészeti szervezet felépítését, az Atomerőmű zónáit és
beléptetési pontjait, a beléptetés adminisztratív előírásait, a
belépési engedély sajátosságait, a gépjárművel történő behajtás szabályozását, a munkára képes állapot ellenőrzését,
a szállítások kezelését, valamint a fénykép- és videófelvétel
készítés feltételeit.

Prancz Zoltán
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METROLÓGIAI ÜZEM – SUGÁRFIZIKAI LABORATÓRIUM

Sós János

fotók: Bodajki Ákos

mény mérők, felületi szennyezettség mérők időszakos és javítás utálaborvezető
ni minősítése, valamint az üzemi
mérőeszközök és mérőkörök fügJászszentlászlóról származik. Nővére férje, dr. getlen kalibrálása. Nagy szerepet
Virágh Elemér tanácsára jött az atomerőmű- kap a hatósági előírásoknak megbe, a sugárvédelmi osztályra, 1982 májusában. felelő precíz munkavégzés. Fontos
Ő ismertette és szerette meg vele ezt a szakmát. szempont annak igazolása, hogy
János idővel műszaki rendszer- pedig laborvezető és minőségügyi az atomerőmű megfelelő metrológiai minőségbiztosítási rendszert
szervező diplomát, minőségügyi vezető.
Az 1980-ban létrejött sugárfizi- üzemeltet, és a használt sugárfizimérnök képesítést és EOQ (European Organization for Quality) kai laboratórium 1993 óta az OMH kai mérőeszközök megbízhatóan
minőségügyi rendszermenedzser (ma MKEH MH) által feljogosított működnek.
János a munkája elismeréseként
oklevelet szerzett. Több mint 20 minősítő laboratórium, 2003. óta
éve került a jelenlegi munkahelyé- pedig a NAT által akkreditált ka- megkapta a Szakma Ifjú Mestere, a sugárfizikai laboratóriumba. libráló laboratórium. A labor fel- re, majd 2006-ban az Atomerőmű
Kalibráló mérnökként kezdett, adata a hitelesítési kötelezettség Kiváló Karbantartója címet, 2011majd vezető mérnök lett, jelenleg alá tartozó dózis- és dózisteljesít- ben pedig a Céggyűrűt. Az idén,

Bertalan István
kalibráló technikus

Szekszárdon született, a Sárközből, Decsről jött Paksra. A
megyeszékhelyen, az 505. számú Ipari Szakmunkásképző
Intézetben mechanikai műszerész szakmát tanult, majd
Pakson, a Vak Bottyán Gimnáziumban érettségizett, később Pécsen, a Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskolában ipari elektronikai technikus végzettséget szerzett.
Szakmai pályafutását műszerész- nem kis erőfeszítést kívánt tőle. Minként kezdte a Vertesznél. Dolgozott az denesetre nem szívesen adná fel e célegykori Szovjetunióban és Németor- kitűzését – a nehézségek ellenére sem.
szágban is. Később, 1999-ben a Fastron Ugyancsak szakmai fejlődést igényel
Hungária Kft.-nél betöltött művezetői az, hogy a laborba is szinte évente újabb
beosztásból került a Paksi Atomerő- és újabb készülékek kerülnek. Ezek a
műbe, mégpedig azonnal a jelenlegi korábbiaknál magasabb követelményemunkahelyére, a metrológiai laborba. ket támasztanak a munkájával szemKalibráló technikusi munkakörben ben, amelyekkel lépést kell tartania.
István hobbija a címeres téglák gyűjdolgozik, sugárfizikai méréseket végez a kollégáival közösen. Munkájával tése. Mint mondja: „van már néhány
kapcsolatban a legfontosabb szempont- száz darab, meg egyéb régiségek, tele a
nak azt tartja, hogy mindig a megfelelő ház a kacatokkal”.
Jelenleg élettársi kapcsolatban él
szakmai színvonalon és minőséggel teljesítse a rá bízott feladatokat. Szívesen Dunakömlődön, ahol családi házat
veszi, ha erről visszajelzést is kap. Büsz- építettek. Előző házasságában született
ke arra, hogy nem sokkal ezelőtt elérte Bianka lánya már 22 éves, és szintén
az atomerőműben dolgozik, egy külső
a tízéves törzsgárda tagságot.
Szakmai terveivel kapcsolatban az kft.-nél. István élettársának is van két
angol nyelv tanulását említi, aminek a gyermeke, Joci és Tündi, így tulajdonszakterületén is hasznát venné. Ennek képpen nagycsaládosként tekintenek
érdekében elkezdett egy nyelvtanfo- magukra.

Prancz Zoltán
lyamot is, ami azonban munka mellett

Hegedüs Erik László
technológus

Szekszárdon
született 1978.
április
2-án.
Tolnán a Sztárai Gimnáziumban érettségizett, majd
ott végezte el a szoftverüzemeltetői szakot. Az idei évben fog végezni a dunaújvárosi főiskola műszaki informatikus
mérnökasszisztens szakán. Távolabbi
tervei között szerepel, hogy tanulmányait esetleg tovább folytatja mérnök
informatikus szakon.
2008 márciusa óta dolgozik az atomerőműben, a sugárfizikai laboratóriumban. Két éven keresztül állt az OVIT
alkalmazásában, majd 2010 márciusától PA Zrt.-s állományba került, technológusként.

Feladatai a dózis- és dózisteljesítmény mérők, felületi szennyezettség
mérők, sugárkapuk hitelesítő minősítése és kalibrálása, nemesgáz és folyadék
aktivitásmérők kalibrálása.
Erik családjával Tolnán él. 2012ben nősült, s idén júliusra várják első
gyermekük megérkezését. Párja, Benedeczki Rita, paksi származású, a Paksi
Futball Clubnál titkárságvezető. Erik
szabadidejében szeret kerékpározni,
kirándulni, horgászni. Mások és saját
örömére pedig a dobolást választotta
mint zenei kikapcsolódást.
Legfontosabb dolognak tartja az életében a családját, barátait és az egészséges életvitelt.

Orbán Ottilia

tavaly és tavalyelőtt is indult a Műszaki Alkotói Pályázaton, két II. és
egy III. díjat sikerült szereznie.
Szakmai célkitűzéseiről beszélve elmondja: Fontos, hogy a labor
feljogosított státuszát, amit a hatóság minden évben ellenőriz, fenntartsák. Eszközeik egy része az
idők során elhasználódott, illetve
jogilag nem használható tovább.
Ezek cseréje a jelen és a közeljövő
feladata, a folyamatos fejlesztés
pedig minőségirányítási elvárás
is. Ehhez a folyamatos szakmai továbbképzések elengedhetetlenek.
János Tolnán él családjával,
kertes házban. Felesége, Lívia is
az erőműben dolgozik, a kibocsá-

tás-ellenőrző laboratóriumban.
Fiuk a Corvinuson, nemzetközi
tanulmányok szakon végzett, most
az ELTE mester szakára jár. Kislányuk a Garay gimnáziumban másodikos.
Szabadidejükben a házukat szépítgetik, és szívesen kirándulnak a
barátaikkal Magyarország tájain.
János emellett lelkes amatőr borkóstoló (bíráló), valamint a szőlőés gyümölcstermesztéssel ismerkedik.

Prancz Zoltán

Rákóczi Rózsa
kalibráló technikus

1959. szeptember 7-én született egy Békés megyei kis faluban, Gádoroson. Itt végezte az általános iskolát is. Humán beállítottsága
ellenére műszaki középiskolába került Békéscsabára, ahol geodétaként végzett 1978-ban. 1978-tól 2008-ig egy nagyon lelkes jó kollektívában dolgozott Szegeden, egy országos geodéziai cégnél.
2008-ban került Paksra. Mint mondja, gákon sikeresen túl van, de bőven van még
szép 30 évet hagyott Szegeden, ahol ott ma- mit tanulnia. Szerencsére az új kollégák naradt Nóra lánya, a barátai, a kollégái, akik gyon segítőkészek, így reméli, hogy hamaronagyon hiányoznak neki. Ha teheti, meg- san száz százalékban ki tudja venni a részét
látogatja őket, és a Gádoroson élő szüleit és a munkából.
rokonait is. Több mint 30 év után talált rá
Rózsa párjával Györkönyben él egy széegy kedves gyerekkori barátja, és a találko- pen rendbe hozott parasztházban. Pincehezásból házasság lett. Egy ideig nehéz volt gyen a présházukban saját boraikat kóstolmunkát találnia, Dunaújváros és Paks között gatják. Felnőtt gyerekeik is szívesen jönnek
ingázott. Időközben elvégezett egy OKJ-s hozzájuk haza párjukkal, családjukkal, sőt
szociális gondozó és ápoló tanfolyamot. Eb- most már Csanáddal, az első kis unokájukben a szakmában közel egy évet töltött el, két kal. Sokat kempingeznek, utaznak, a rendműszakban napi 12 órában, egy szenvedély- szeres sporttól sem riadnak vissza.
betegekkel foglalkozó otthonban. 2012 szepVéleménye szerint nagyon sok fontos dotemberében jött a lehetőség, aminek nagyon log van az ember életében. Család, otthon,
örült, hogy ismét műszaki pályára kerülhet. munka stb., de számára a legfontosabb,
Így szeptember 17-től az OVIT alkalmazásá- hogy ők és a szeretteik jó egészségben még
ban, a sugárfizikai labor csapatába tartozik nagyon sokáig ott legyenek egymásnak.
mint kalibráló technikus. A szükséges vizs
Orbán Ottilia

Horváth János
kalibráló szakmunkás

1963-ban született Szekszárdon. Tengelicen, majd a megyeszékhelyen járt iskolába. 44 éves koráig Tengelicen élt. Első munkahelye a szekszárdi BHG Alkatrészgyártó Kft. volt, ahol 1987-ig
dolgozott.
A Paksi Atomerőműbe 25 évvel ezelőtt kalibrálása évente történik, a hitelesítésekkerült, a korábbi sugárvédelmi osztály su- re kétévente kerül sor. Ez a tevékenység a
gárfizikai laboratóriumába. Az elmúlt évek biztonsági előírások maximális betartása
során több munkáltatója is volt, míg végül mellett végezhető, hiszen elektromos be2002-ben felvételt nyert az MVM Paksi rendezésekkel és sugárforrásokkal dolgozAtomerőmű Zrt. állományába. Munkakö- nak. Az elvégzett tevékenységet minden
re és feladatai a hosszú évek alatt nem vál- esetben precíz dokumentálásnak kell kötoztak, mindvégig a sugárfizikai laborató- vetnie, és a jegyzőkönyvekbe felvett mérési
adatokat a nyomon követhetőség céljából
riumban folytatta tevékenységét.
Napi feladatai közé tartozik az erőmbe archiválniuk is kell.
Jánosnak két lánygyermeke van, az időtelepített sugárzásmérők és kézi műszerek
kalibrálása, hitelesítése. János munkavég- sebb főiskolán, a fiatalabb pedig gimnázizésének állandó helyszíne az egészségügyi umban tanul, idén érettségizik. Kollégánk
épületben található labor, itt végzi a műsze- jelenleg Tolnán él, az ottani családi ház
rek vizsgálatát, ellenőrzését, kivételt a tech- felújításával foglalkozik szabadidejében.
nológiába beépített sugárzásmérők, illetve Szeret olvasni, ha ideje engedi. Korábban
a portákon elhelyezett sugárkapuk képez- szívesen járt horgászni és focimeccsre egynek, ahol csak külső helyszíni ellenőrzés aránt.
GYNYP
valósítható meg. A sugárzásmérő eszközök
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Károlyi Károly
vezető mérnök

1973-ban született Baján. Bátaszéken, Pécsett, Szolnokon,
valamint Budapesten folytatta tanulmányait. 2002-ben a
Szolnoki Repülőtiszti Főiskola elektromos műszer és oxigén
szakán szerzett diplomát. Ezt követően egy tolnai cégnél helyezkedett el technológusi munkakörben. Később az ottani villamos laboratórium
vezetőjévé is kinevezték. Itt ismerkedett meg a munka világával.
Jövőbeni tervei között nemcsak a szakA Paksi Atomerőműbe 2002-ben nyert
felvételt. A sugárfizikai laborba került, mai továbbtanulás, hanem a nyelvtanulás
itt dolgozik azóta is: a kezdetekben mint is szerepel. Szeretne továbbá szakterülekalibráló mérnök, jelenleg pedig vezető tén hozzájárulni az üzemidő-hosszabbímérnök beosztásban. A laboratórium- táshoz kapcsolódó tevékenységhez, és a
ban a sugárfizikai mérőműszereket ka- majdan épülő új blokkok létesítésénél is
librálják, hitelesítik, Károly ehhez nyújt szívesen kamatoztatná szakmai tudását.
Feleségével és 15 éves fiukkal Tolnán élszakmai segítséget kollégái részére. A
laboratórium korábbi akkreditálásaiban nek egy társasházban. Gergő a tolnai gimis szerepet vállalt, mint szakterületi re- názium tanulója. Párja pedig itt, az erőmű
ferens, emellett ő a labor sugárvédelmi területén, az MVM ERBE Zrt. állományában dolgozik. Szabadidejükben sokat kimegbízottja.
Ahhoz, hogy szakmai tudása megfele- rándulnak, országhatáron kívül-belül.
Károly számára fontos az egészséges
lőbb legyen, 2008-ban elvégezte a Budapesti Műszaki Egyetem Nukleáris Tech- életmód, ezért sokat kerékpározik hobbinika Intézetében a reaktortechnikai szak- szerűen, országúti kerékpárral és mounmérnök képzést. Fontos számára a labor- tain bike-kal egyaránt. Tavaly 9000 km-t
ban zajló szakmai munka, és ezt próbálja sikerült letekernie. Az idei évre is megpropagálni is. Teszi ezt oly módon, hogy vannak már a tervei, ahogy mondja, célrendszeresen indul kollégáival a társasá- ja összesen 10000 km megtétele. Hos�gunk által meghirdetett műszaki alkotói szabb távú tervei között szerepel még egy
pályázaton. Lelkiismeretes munkájuknak TransAlp elnevezésű, 4-5 napos 6-700 km
és felkészültségüknek köszönhetően ed- hosszú teljesítménytúra megtétele 2000 m
szinttel, az Alpokon keresztül.
dig mindig eredményesen szerepeltek.

Gyöngyösiné Nyul Petra
Károly 2012-ben Igazgatósági Nívódíjban részesült, amire nagyon büszke.

Németh Norbert
kalibráló technikus

1983. március 5-én született Kiskunhalason. Az általános
iskolát Akasztón járta ki, majd az ESZI-ben érettségizett,
ahol fémipari minőségbiztosítási-számítástecnikai technikusi bizonyítványt szerezett. 2004-ben felvételt nyert a
PTE Illyés Gyula Főiskolai Karra, ahol közgazdászként, vállalkozás fejlesztés szakirányon végzett. Három éves képzést követően 2010-ben vehette át a diplomáját a
nyelvvizsga megszerzése után. Mindig is érdekelte a gazdaságtan, a pénzpiac, a vállalkozások irányítása, ezért választotta felsőfokú tanulmányai során ezt a területet.
2003 januárjában került az atomerő- képzés során megszerzett tudást, a jelenműbe, már akkor jelenlegi techniku- legi munkahelyén is hasznosítani tudja,
si munkakörében dolgozott, de még az hozzájárulva ezzel is az atomerőmű jó
Atomix Kft. alkalmazásában. Később az hírnevéhez.
Szabadidejét aktív programokkal tölti
OVIT-hoz került. 2010 márciusában léki, szívesen horgászik, szereti a technikai
pett be a PA Zrt. állományába.
A sugárfizikai laboratórium feladata sportokat, a kirándulást. Bár szenvedéigen sokrétű és izgalmas, ahol felada- lyeinek egy ideje már nem hódolhat, ezt
tai közé tartozik a technológiai és nem cseppet sem bánja, hiszen 4 hónapos kistechnológiai mérőeszközök kalibrálá- lányával tölti a legtöbb szabadidejét. 2011sa, minősítése, valamint azok szakszerű ben vásárolt családi házuk csinosítására,
dokumentálása. A minősítéseket a Ma- kertjük rendezésére is szakít időt, hiszen
gyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal ebbe a szép környezetbe szívesen invitálja
a barátait egy-egy kerti partira. Ilyenkor
(MKEH) feljogosítása szerint végezik.
Céljai között szerepel tudásának bő- magára veszi a szakács szerepét, amikor
vítése, a meglévő gazdasági ismeretek is elsősorban hosszú főzési idővel készült
ötvözése mérnöki szakismeretekkel, egy ételeket szeret főzni, azokból is leginkább
olyan mérnöki szak választása, ahol a a vadételeket.BR

Kovács Sándor
kalibráló mérnök

Szekszárdon született 1983-ban. Gyerekkorában és általános iskolás évei alatt Szedresen lakott. A szekszárdi
Garay János Gimnáziumban érettségizett, majd a Veszprémi Egyetemre adta be jelentkezését. A sikeres felvételi
vizsgát követően környezetmérnöki szakon folytatta felsőfokú tanulmányait. Idővel szakirány választásra is sor került, s mivel a sugaras témájú előadások keltették
fel leginkább az érdeklődését, így a radioökológiai szakterület mellett döntött.
Egyetemi gyakorlatát a Paksi Atom- azonban a felületi szennyezettség méerőmű akkori sugárvédelmi osztályán rők hitelesítést helyettesítő minősítése, a
töltötte, a kibocsátás ellenőrző labo- gáz-, és folyadék térfogati aktivitás-konratóriumban. Az itteni tevékenység, a centrációmérők kalibrálása, a teher-, és
gyakorlati idő alatt szerezett ismeretek, személyportai sugárkapuk ellenőrzése
tapasztalatok alapján az egyetem után tartozik. A napi feladatok mellett fogis szeretett volna társaságunknál ma- lalkozott a laboratórium részére készíradni, itt elhelyezkedni és elméleti tu- tett mérőprogramok ellenőrzésével és a
megbízott kivitelezőkkel való kapcsolatdását kamatoztatni.
Egy pályázat útján végül is 2010-ben, tartásért is felelt a munkavégzés során.
Sándor jelenleg Szekszárdon él, párja
nem sokkal a diploma megszerzését
követően, került az erőműbe, jelenle- Szekszárdon dolgozik pénzügyi és tugi munkahelyére, a metrológiai üzem risztikai referensként.
Szabadidejében szeret zenét hallgatni,
sugárfizikai laboratóriumába, kalibráló
mérnöki munkakörbe. A munkába állást illetve egy amatőr zenekarban basszuskövetően az összes munkafolyamattal gitározik.
GYNYP
megismerkedett. Legfőbb feladatai közé

Varga László
kalibráló mérnök
Kollégánk Sajószent péteren született
1957-ben, és
ott is nőtt fel. Az általános iskolai tanulmányait szülőhelyén végezte, majd
Miskolcon 1976-ig a Bláthy Ottó Erősáramú Szakközépiskolába járt. 1978-tól
a Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskolán tanult tovább, a Gyengeáramú Kar Műszer-Automatika szakán volt hallgató 1981-ig. Később több
továbbképzésen is részt vett, például a
Műegyetem tanreaktoránál, az Országos Mérésügyi Hivatalnál, a Magyar
Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatalnál, az Eötvös Lóránd Fizikai Társaságnál, valamint a Szenzor Metrológia
Kft.-nél .
Mivel korán megtetszettek neki az
elektronikus berendezések, ezért előbb
a Medicor Művek fejlesztési osztályán a
fejlesztésekben segédkezett, később pedig a Videotonban a hi-fi torony fejlesztésén dolgozott, ahol a Kiváló Ifjú Szakember címet is elnyerte.
Az erőműbe 1986-ban hívták dolgozni. A műszerkarbantartási osztályon
kezdte meg munkáját, ahol a sugárzásmérő rendszer megfelelősségét kellett
biztosítani. Akkor tervezte és kivitelezte az EIK-ba a hideg- és melegvizes csatornák hőmérséklet méréseit biztosító

készüléket, később pedig a Dozimetriai
Információs Rendszer számára az illesztő egységeket. Jelenlegi munkahelyén, a
sugárfizikai laboratóriumban 14 éve dolgozik minősítő illetve kalibráló mérnökként. Feladata többek között a sugárfizikai műszerek és berendezések hitelesítése, kalibrálása, illetve a mérőprogramok
és berendezések fejlesztésének egyeztetése, a besugárzási paraméterek naprakész számítása.
Az első házasságából született Marianna lánya elvégezte az Eötvös Loránd
Tudományegyetemet, és egy egészségügyi szakközépiskolában tanít Budapesten. Lacus fia építészhallgató a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. Életüket bearanyozza a második
házasságából született 8 éves Petike, aki
Szekszárdon a Babits Mihály Általános
Iskola első osztályos tanulója. Felesége
a Zomba és Vidéke Takarékszövetkezet
központjában kockázatkezelőként dolgozik. Mindannyiukra nagyon büszke.
Szabadidejüket aktívan töltik: szívesen korcsolyáznak, bicikliznek, fociznak, sakkoznak, társas játékokat játszanak és kirándulnak. Nagyon kedvelik
az élményparkokat. Szeretnének minél
több szép élményben részt venni, amit
mindenkinek tiszta szívből kívánnak!
W.G.
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Műszaki Alkotói Pályázat – 2012
Harmadik díjas pályázatok – 1. rész
Kooperatív szimulátoros képzési
program fejlesztése a Paksi Atomerőmű
külső villamos betáplálásának
helyreállítására
Lakatos Gábor, Prókai Attila
Az egyesített villamosenergia rendszerekben ritkán (10-2/év)
előfordulhatnak nagy kiterjedésű, hosszú ideig tartó üzemzavarok – akár 4-6 órás rendszerösszeomlások. Ha ez minket
is érintene, automatikusan leválnánk a hálózatról, és a blokkok szigetüzembe kényszerülnének. Az atomerőmű biztonsági rendszereinek ellátására a dieselgenerátorok üzembe
lépnek, de a normál betáplálású technológiák ellátás nélkül
maradnak. A hosszú idejű kiesés hátráltathatja a blokkok
visszaindulását. A távközlő, adatátviteli rendszerek akkumulátortelepeik véges kapacitása miatt leállnak. Indokolt olyan
nagyteljesítményű energiaforrásokat (Dunamenti Erőmű, Litér) biztosítani, melyek az összeomlott rendszer elemeinek
felhasználásával energiaellátást biztosítanának a normál háziüzem számára a rendszerüzemzavar elhárításáig.
Mindkét útvonalat, alapos előkészítés után, a gyakorlatban is sikeresen kipróbálták egy-egy alkalommal – költsége
10 mFt-ra rúgott. Célszerűvé vált egy szimulátoros program,
mert a gyakorlatok során nem lehetett a teljes érintett személyzetet kellőképpen kiképezni, a különféle esetekre felkészíteni.
Az atomerőműben kifejlesztettek egy komplex háziüzemi szimulátort. A feladatot összehangolták a MAVIR szimulátoraival. Az így kialakított rendszeren minden lehetséges
eset kiértékelhető és az folyamatában begyakoroltatható. A
végrehajtott kooperatív szimulátoros tréningen a résztvevők
összehangolt munkájának köszönhetően egy órán belül sikerült megoldani a rendszerösszeomlást úgy, hogy az erőművi
blokkoknál nem okozott problémát. Jellemző, hogy a gyakorlat alatt majd kétszáz érdemi kommunikációs kapcsolatot
létesítettek a résztvevők, miközben mintegy 136 kapcsolási
műveletet hajtottak végre hiba nélkül – egy szakmai nyelven
beszéltek.
A dokumentált program ismételhető, hogy a teljes személyzet, minden műszak azonos körülmények között gyakorolhassa be a szükséges műveleteket. A résztvevők és a külső
közreműködők véleményét bedolgozhatják az évente újra
meg újra végrehajtandó gyakorlat anyagába. Ezzel a szimulátoros kooperatív gyakorlattal nem kockáztatják az üzembiztonságot, és lényegesen kisebb költségkihatása is.
Lakatos Gábor
igazgatói tanácsadó
–– Békésen születtem 1958. július 28-án.
Az általános iskolát szülővárosomban végeztem. Szentesen jártam szakközépiskolába, ahol
az erősáramú villamosipari szakmával ismerkedtem meg. Innen egyenes út vezetett Budapestre, a Kandó
Kálmán Villamosipari Főiskolára. A mérnöki oklevél megszerzése után előbb az ERŐKAR-nál dolgoztam, majd 1982-ben
jelentkeztem felvételre a Paksi Atomerőműbe. Az itt eltöltött
30 év alatt a váltóműszakos üzemviteli munkától kezdve, a
biztonsági mérnöki tevékenységen át a villamos üzemviteli
osztály vezetéséig ívelt a pályám. Jelenleg igazgatói tanácsadó munkakörben a biztonsági igazgatóságon dolgozom, és
WANO képviselőként támogatom az atomerőmű biztonságos
működését.
Az atomerőmű teljes feszültség-kimaradását leképező villamos szimulátor fejlesztése és a képzésekbe történő bevonása nagymértékben fejleszti az operatív személyzet üzemzavar
elhárítási képességeit.
Pakson élek feleségemmel, három gyermekünk Budapesten dolgozik. Feleségemmel közös hobbink a külföldi utazás.
Prókai Attila
önálló mérnök
–– Kazincbarcikán születtem. Szüleim révén kerültem Paksra. Édesapám és több rokonom is az erőműben dolgozik. 1989-ben vettek
fel a villamos üzemviteli osztályra, ahol végigjártam a ranglétrát és jelenleg mint önálló mérnök dolgozom.

Középiskolába a „legendás” Üteg utcába jártam, itt technikus
képesítést szereztem. 2007-ben a „Kandón” mint villamosmérnök (BSc) végeztem, szeptembertől az (MSc) képzést folytatom.
A pályázatra Lakatos Gáborral együtt neveztünk, ő szorgalmazta az alállomási tréning szimulátor (ATS) továbbfejlesztését. Célunk, hogy az operatív személyzet a PAE teljes
villamosenergia rendszerét érintő üzemzavarok elhárítását
gyakorolja. A gyakorlatok között szerepel pl. az atomerőmű
ún. „black-start” újraindítása.
43 éves vagyok, nős, feleségem okl. gépészmérnök, az ERBE-nél dolgozik. Három saját és két nevelt gyermekem van.
Szabadidőmet a családommal töltöm. Emellett nyelvet tanulok, barátaimmal amatőr-zenélek.

Az atomerőmű önfogyasztásának
csökkentése háziüzemi villamos energia
megtakarítással
Fenes László
A háziüzemi önfogyasztás jelentős részét a technológiai helyiségek, térrészek világítása teszi ki. Ez az erőművünk esetében
megközelíti a 2 000 kW-ot. Ebből az éjjel-nappal fényárban
úszó turbinacsarnok a negyedét igényli. Az ellenőrzéshez,
biztonságos munkavégzéshez a gépterem +9,6 m szinten
200 lux szükséges. Méréseket végeztek éjjel és nappal, mely
kimutatta, hogy jelentős a túlvilágítás (~300 lux).
A pályázók tanulmányaik alapján tudhatták, hogy a világítótestek betáplálási feszültségének csökkentésével csökkenthető a megvilágítás erőssége. A kérdéses 400 W-os
higanygőz lámpákat laboratóriumi körülmények között
bevizsgálták, ami azt mutatta, hogy a lámpák a feszültségcsökkentés hatására csökken a kibocsátott fényáram (ezzel
együtt a megvilágítás mértéke), csökken természetesen a
felvett teljesítménye, a fényhasznosítása, a hatásfoka viszont
nem. A kibocsátott fény színhőmérséklete, ezzel a megvilágításánál a színfelismerés változatlan a csökkentett feszültség
mellett is. A lámpák élettartamára rendkívül kedvező ez az
üzemmód.
A betáplálási útvonalba egy-egy feszültségszabályozásra
alkalmas berendezést (ECOLIGHT 74) építettek be. A berendezés lelke egy több megcsapolásos kisveszteségű transzformátor. Az egyenletes megvilágítás biztosítása érdekében az idő
függvényében szabadon szabályozható. Ha meghibásodik, a
teljes feszültséget adja ki a lámpatestek felé. A rendeletekben
előírt megvilágítás megtartásával a villamos energia 25%-a
megtakaríthatóvá vált.
A feszültségszabályzó költsége 3,5-4 mFt, kb. 3 év alatt
megtérül. A megtakarított villamos energia 200 lakás éves
szükségletét fedezi. Mint Lakatos Gábor elmondta: a turbinacsarnok világítási rendszerébe beépítésre került feszültség
szabályozókkal az energiafogyasztás évente 1 millió kWh-val
volt csökkenthető úgy, hogy az előírt megvilágítási szint továbbra is garantált.
Fenes László
üzemeltetés vezető
–– Tatán születtem 1963. május 1-jén. Középiskolai tanulmányaimat Pécsett fejeztem
be mint erősáramú berendezés technikus. Felsőfokú végzettséget az Óbudai Egyetemen szereztem műszaki menedzser szakon 2011-ben. 1986 óta dolgozom az atomerőműben, mindvégig a villamos üzemviteli
osztályon. Végigjártam a ranglétrát, voltam elektrikus, vezető
elektrikus, művezető, 16 évig műszakoztam. Jelenlegi beosztásomban 2012. július 1-jétől dolgozom.
A műszaki alkotói pályázatra az akkori osztályvezetőmmel,
Lakatos Gáborral jelentkeztünk, és végig az energia megtakarítás gondolata foglalkoztatott bennünket. A pályázatban
olyan megoldást találtunk a turbinacsarnoki világítás energia-felhasználásának csökkentésére, amely az ország több területén alkalmaznak, de nekünk be kellett építenünk és meg
kellett feleltetnünk az erőművi előírásoknak.

Pakson élek a feleségemmel. Két leánygyermekem már
önálló élet él Budapesten. A szabadidőm legnagyobb részét
a sport teszi ki. A Teke szakcsoport helyettes vezetője vagyok,
szervezem a városi bajnokságot és sok vidéki versenyen veszek részt.

A tokozott üzemanyag kezelés során
alkalmazott neutron detektorok
beépítés előtti metrológiai vizsgálata
Orbán Mihály, Károlyi Károly
A Paksi Atomerőműben hosszú évek óta megoldatlan volt a
sugárvédelmi célú neutrondetektorok metrológiai ellenőrzése. Ezért ezeknek a készülékeknek a kalibrálására külföldi
szakintézményekben került sor. Az utóbbi évek fejlesztésének
eredményeként a metrológiai üzem sugárfizikai laboratóriumában üzemelő régi neutron besugárzó felújítását kezdeményeztük. A mai szabványoknak megfelelő amerícium-berillium neutron sugárforrás került betöltésre, és egy külföldi
mérésügyi intézet elvégezte a neutron sugárzási tér nemzetközi etalonra történő leszármaztatását. Amikor a tokozott
üzemanyag kezeléshez kiegészítő sugárvédelmi ellenőrző
rendszer került beszerzésre, adódott a feladat, hogy a rendszerbe illeszkedő neutron dózisegyenérték mérők beépítés
előtti metrológiai vizsgálatát a meglévő felújított neutron besugárzó segítségével Pakson végezzük el. Ennek során a következő feladatok kerültek végrehajtásra.
• A mérések megtervezése, metrológiai minőségellenőrzési utasítás kidolgozása.
• A mérések végrehajtása az üffo mü sugárfizikai laboratóriumában.
• Az elvégzett vizsgálatok kiértékelése.
• Kalibrálási bizonyítványok elkészítése és mérési bizonytalanság becslés.
• A mérőeszközök jelölése, átadásuk beépítésre.
Összefoglalásként megállapítható, hogy a mérési eredmények megfelelően alakultak. A Tokozott Üzemanyag Kezelés projektnek átadott kalibrálási bizonyítványok igazolták
a beépítésre kerülő neutrondetektorok metrológiai megfele
lőségét.
A módszer bevezetésével megoldott ezen eszközök további, ciklikus és javítás utáni metrológiai ellenőrzése is. Így
hosszú távon sem kell az eszközöket külföldi laboratóriumokban kalibráltatni. Ezzel jelentős költség és idő takarítható
meg. Megjegyezzük, hogy időközben a magyar mérésügyi
hatóság feljogosította az MVM PA Zrt.-t ezen mérőeszközök
hatósági hitelesítéssel egyenértékű minősítésére is.

Orbán Mihály
önálló üzemvezető

Károlyi Károly
vezető mérnök

A pályázat megalkotói az üzemfenntartási főosztály metrológiai üzemének dolgozói, mindketten villamosmérnökök.
Ezen kívül speciális metrológiai képzettséggel és mérésügyi szakvizsgával rendelkeznek. Munkaköri feladatuk az
atomerőmű hagyományos és sugárfizikai műszerezésének
metrológiai minőségbiztosítása. A laboratóriumi háttér lehetőséget biztosít egyedi mérésügyi feladatok megoldására
és kutatásra is. Az utóbbi években többször eredményesen
szerepeltek a Műszaki Alkotói Pályázatokon.
Szabadidejükben aktívan sportolnak, bicikliznek és konditerembe járnak. Az igazi kikapcsolódást a család jelenti
számukra.
gyulai
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Mérőperemes frissgőz mennyiségmérések megszüntetése
fotók: Bodajki Ákos

A
mérőperemes
frissgőz
mennyiségmérések
megszüntetése
olyan
hatékonyságnövelő
beruházás, amely a
közelmúltban lezajlott teljesítménynövelés vonulatához
csatlakozik, illetve több szempontból
összefügg azzal. A kapcsolódó műszaki és ütemezési kérdésekről a témáért
felelős projektvezető, Nagy Tamás, a
projektfőosztály villamos és irányítástechnikai beruházások szakmacsoportjának munkatársa adott tájékoztatást
az Atomerőmű újság olvasói számára.
–– Hogyan foglalható össze röviden a
beruházás célja?
–– A beruházás alapcélja a főgőzrendszeri nyomásveszteségek csökkentése,
amivel turbina főszervó nyitástartalék
(és az előzetes, de egyelőre nem egyértelműen visszaigazolódó várakozások
szerint reaktor belépő hőmérséklet tartalék) nyerhető. Ezzel a blokkok jobban
megfelelnek a teljesítménynövelés követelményeinek. Az átalakítás további célja
a mennyiségmérésekhez kapcsolódó irányítástechnikai mérőkörök egyszerűsítése és számuk csökkentése. A mérőkörök
számának csökkentésével ugyanakkor
jelentősen csökken a beépített berendezések száma, amivel egyúttal mérséklődik
az eszköz és karbantartási igény is.
–– Hogyan függenek össze az átalakítást indokló előzmények a közelmúltban
sikeresen lezajlott teljesítménynöveléssel?
–– A blokkok teljesítménynövelésének
megvalósításával csökkent a reaktor belépő hőmérséklet korláthoz viszonyított
tartalék. Ugyancsak csökkent a turbina főszervó nyitási tartaléka, ami a pri-

mer frekvencia szabályzásban fontos
szerepet játszik. Kézenfekvően adódik
azonban az ilyen módon megváltozott
körülmények korrekciójára nézve a nyomásveszteség csökkentésének lehetősége
a *1,*2RA11,12,14F003-as mérőperemek
megszüntetésével, mivel ezekre a mérésekre sem biztonsági, sem üzemviteli, sem műszaki szempontokból nincs
szükség.
–– Hogyan alakult ki az átalakítás
alapkoncepciója?
–– Egy erre a célra létrehozott értékelemző team – Égner Ibolya, Jakab Albert, Lung Attila, Tőke János, Szarvas
Krisztián, Nagy Attila, Nagy András –
feladata volt, hogy a PassPort rendszerben
„Mérőperemes frissgőz mennyiségmérések kiváltása” néven szereplő átalakítást
felülvizsgálja és továbbfejlessze. A team, a
kiindulási problémát alapul véve, a főgőzrendszeri nyomásveszteségek csökkentését, valamint a rendszer egyszerűsítését
tűzte ki célul. Az értékelemzés lefolytatása után az átalakítást a következő három
részre bontotta:
1.) A *1,*2RA11,12,14F003 mérőperemek megszüntetése; 2.) A 3-4. blokkon
a mérőkörök számának csökkentése az
1-2. blokk szerinti állapotra, továbbá a jelenleg itt alkalmazott nyomáskülönbség
távadók korszerűbb eszközökre cserélése;
3.) A *0RA01-06F101 mérőperemek kiváltása pontos mérést biztosító, kisebb hidraulikai ellenállással rendelkező mérő
eszközre.
A rendszertechnikai osztály a mérőperemes frissgőz mennyiségmérések kiváltása és mérőköri egyszerűsítésére műszaki változási igényt nyújtott be. A műszaki
döntéshozó értekezlet 2009. október 24-i
ülése a műszaki változási igényt elfogad-

ta. Fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy
a *0RA01-06F101-es mérőperemek kisebb
maradó nyomásveszteséggel rendelkező
eszközökre cserélését az F003-as mérőperemek megszűntetése és azok hatásának
értékelése, valamint a blokkok jövőbeni
állapota alapján a későbbre javasolja az
értékelemző team. Ekkor kell a kisebb közegellenállású mérőeszköz beépítésének
lehetőségét ismételten megvizsgálni. Ehhez a későbbre halasztott tételhez a költségek tervezését is majd az aktuálissá válásakor kell elvégezni.
–– Milyen biztonsági osztályba sorolt
rendszereket érint az átalakítás?
–– A mérőperemek megszüntetése a
jelenleg ABOS 2 osztályba sorolt technológiai vezetékeknél történik. A megszüntetendő mérőkörök ABOS 4-es besorolásúak, azaz nem tartoznak biztonsági
osztályba.

–– Mi a jóváhagyott beruházás részletesebb műszaki tartalma?
–– Az *1,*2RA11,12,14F003-as mérőperemek megszüntetetése a kivágásukat takarja, valamint a helyük pótlását egy-egy
függőleges csőszakasszal, mivel ezekre a
mérésekre biztonsági, üzemviteli és műszaki szempontokból sincs szükség. A 2.
blokki mérőperem kivágások előtt és után

referenciamérések elvégzésére került sor,
melyet a Rendszertechnikai Osztály végzett el és értékelt ki. Az 1. és 2. blokkon a
90-es évek közepén történt méréstechnikai rekonstrukció. Ennek következtében
alakult ki a jelenlegi állapot. A gőzfejlesztők gőzvezetékeinél egy behegesztett
mérőperemhez két mennyiség mérőkör
csatlakozik. Az ezekhez alkalmazott
nyomáskülönbség távadók nagy megbízhatóságú és a Paksi Atomerőműben
bevált Rosemount (Emerson) gyártmányú eszközök. A 3. és 4. blokkon, a blokkindítások óta az eredeti létesítés szerint,
változatlan kiépítésben üzemelnek a gőzmennyiség mérőkörök. Itt jelenleg a gőzfejlesztők gőzvezetékein egy behegesztett
mérőperemhez öt darab mennyiség mérőkör csatlakozik. Az ezekhez alkalmazott nyomáskülönbség távadók MMG
gyártmányú eszközök.
–– Milyen ütemezésben valósul meg a
beruházás?
–– Az átalakítás a 2. blokkon már elkészült, valamint a 3. blokkon a távadók kiváltása megtörtént. Lezajlottak a 2. blokki
mérőperem eltávolítás hatását ellenőrző
mérések is, amelyek pozitív visszajelzéssel szolgáltak arra nézve, hogy a megnyert
nyomáskülönbség valóban javítja a turbina szabályozhatóságát. Idén a 3. blokkon
megvalósul a mérőperemek eltávolítása,
jövőre az 1. és 4. blokki átalakítással a
projekt első szakasza lezárul.
A projektben természetesen több kollégám is részt vesz, Botka Rita, a gépész
szakterületi projektfelelős, Klujber Ilona
irányítástechnikai projektfelelős, valamint Kovács Adolf MVM ERBE műszaki
ellenőr igen jelentős mértékben hozzájárul a projekt megfelelő haladásához.

Prancz Zoltán

Új típusú személyi doziméterek bevezetése
fotók: Bodajki Ákos

Ez év március 4-étől az erőmű ellenőrzött zónájában az eddig használt hatósági film-doziméterek helyett hatósági
TL-doziméterek alkalmazása veszi kezdetét. A típusváltással kapcsolatban
Csizmadia László Géza, a személyi dozimetriai laboratórium vezetője adott
tájékoztatást.
–– Mi tette szükségessé a típusváltást?
–– A hatósági dozimetriában ezidáig használt „Kodak Personal Monitoring Film” típusú doziméterek gyártása a közelmúltban megszűnt, ezért az Országos „Frédéric Joliot-Curie”
Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet (OSSKI)
újfajta megoldást keresett, amely alkalmazható a személyi
dozimetriai ellenőrzés során. A választás egy „Panasonic UD
802 AT” elnevezésű, TLD típusú dózismérőre esett, mely megfelelő az említett területen.
–– Mi a különbség a korábbi és az új típusú doziméterek működési elve között?
–– A film-dózismérők működési elve kicsit hasonlít a fényképészetben alkalmazott filmekéhez. Sugárzás hatására történik feketedés a dozimetriai filmen, mely előhívás után egy
erre a célra alkalmas készülékkel (ún. denzitométer) mérhető.
A feketedés mértékével arányos a dozimétert illetve az azt viselő személyt ért sugárterhelés.
A TLD (TermoLumineszcens Detektor) ezzel szemben úgy
működik, hogy a kis tablettaszerű TL anyagban lévő elektronok sugárzás hatására megváltoztatják energiaállapotukat
(gerjesztődnek), és ezt az állapotot a doziméter kiolvasásáig
megtartják. A kiolvasás egy hőkezelési eljárás, mely során az

elektronok visszakerülnek eredeti állapotukba, és közben a
kapott dózissal arányos fényt bocsátanak ki.
–– Vannak-e előnyei vagy hátrányai valamilyen szempontból az új dozimétereknek a korábbiakkal szemben? Megbízhatóságukat, pontosságukat tekintve jobbak-e?
–– Annyi előnye van az újfajta doziméternek, hogy a működéséből adódóan többször felhasználható, hiszen a kiolvasás után kinullázódik. Ezzel szemben a filmet csak egyszer
lehetett alkalmazni. A pontosságról az OSSKI érintett vezetője
elmondta nekem, hogy laboratóriumi körülmények között végeztek teszteket, és mindkét fajta dózismérő nagyon jó eredményeket produkált. Hátrányról eddig nincs tudomásunk.
–– Melyek az első konkrét tapasztalatok az új doziméterek
kapcsán?
–– Az első turnus kiosztása a munkavállalók felé sikeresen
megtörtént. Egyéb tapasztalatról még korai lenne beszélni,
ugyanis az értékelést nem a mi laboratóriumunk végzi, hanem az OSSKI.
–– Milyen ütemezésben zajlik le az új doziméterek beveze
tése?
–– A viselési időszakoknak megfelelően márciusban kb.
2080 dolgozó már megkapta és használja is az új dozimétert,
a többi dolgozónak az áprilisi csere alkalmával fogjuk kiosztani azokat.
–– A típusváltás miatt hárul-e valamilyen többlet tennivaló,
feladat a dozimétereket használó munkavállalókra? Miben vártok tőlük együttműködést?
–– A dolgozóknak nincs különösebb tennivalójuk ezzel
kapcsolatban, viszont mindenkit megkérünk arra, hogy a doziméterek viselésére és munkaidőn kívüli tárolására vonat-

kozó szabályokat maradéktalanul tartsák be. Ez azért is fontos, mert egyrészt ha a védőruházatban felejtett dózismérőt
kimossák a mosodában, az nagy valószínűséggel károsodik.
Másrészt a doziméterek el- és visszajutatását ezentúl az OSSKI
fogja végezni meghatározott időpontban, ezért ha a havonta
elvégzendő cserénél nem találjuk helyén a dozimétereket, akkor megnehezedik a szállítás összehangolása.
Itt jegyzem meg, hogy tervezzük a doziméter csomagok
ellátását ún. áruvédelmi címkékkel, melyeket már az elektronikus dózismérőknél alkalmaznak a mosodába kerülés kivédésére.

Prancz Zoltán

Régebbi hatósági
filmdózismérő

Új típusú hatósági TL-doziméter, szétszerelve

14

2013. április

Szakmák az atomerőműben

Bemutatjuk

ra jár, amely tíz hétig tart. A majdani tervező
mérnöki feladatai közül egyelőre részfeladatok
Pletenyik-Reszler Anikó megoldásával foglalkozik. Kollégái nagyon
kedvesen, segítőkészen fogadták a szerkesztervező mérnököt
tési csoportban, ahol tizenketten dolgoznak.
Szekszárdon született 1980. Férfi és női kollégái egyaránt vannak, ami műszaki tenovember 25-én. Gyermek- rületen nem mindenhol jellemző. Munkatársai között
korát Pakson töltötte, itt járt fiatalok, vele egykorúak, és nagy tapasztalattal renáltalános iskolába, majd a delkező kollégák is dolgoznak, akik át tudják adni szápaksi Vak Bottyán Gimnáziumba jelentkezett, ahol az mára a szakmai ismereteket. Tervei között szerepel,
általános tagozatra járt, de érdeklődési köre miatt két hogy minőségügyi területen továbbképzi magát. A
évig matematika-fizika fakultáción vett részt. Érettsé- nyelvtanulás területén is fejleszteni szeretné tudását,
gi után a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki a német nyelv mellé az angol nyelv magasabb szintre
Karára felvételizett, és az ipari termék- és formaterve- való fejlesztését tűzte ki célul.
Férje Pakson, az OVIT szerelő és karbantartó főző mérnök szakon szerzett diplomát. Műszaki érdeklődését a génjeivel örökölte, szülei mérnök végzett- mérnökségén dolgozik mint mérnök, csoportvezetői
ségűek, és nővére is környezetmérnökként dolgozik. munkakörben. Két kislányuk van, Petra négy és fél
Az egyetemi évekre szívesen emlékszik vissza, bár éves, óvodás, és Boglárka, 3 éves, aki bölcsődés. Csaa gimnázium után nem volt túl könnyű az egyetem ládi házban laknak Pakson, és ez meg is határozza
elvégzése, de sok érdekes dolgot tanult, mivel a gé- mindennapjaikat, mivel a házhoz nagy kert és udvar
pész képzés mellett az ipari termék- és formatervezési tartozik, gyümölcsfákkal, szőlővel, aminek művelése,
ismereteket is megszerezte. Az egyetem elvégzése gondozása sok időt igényel. A kertészkedésből már
után Bicskén kezdett el dolgozni, a Spar Magyaror- a kislányok is kiveszik részüket, örömmel ültetnek,
szág Kereskedelmi Kft. logisztikai központjában, a gondozzák a virágokat a kertben. Szabadidejében a
hálózatfejlesztési osztályon. Itt az új Spar és Interspar család szívesen tesz kisebb kirándulásokat, a későbüzletek műszaki megtervezésével foglalkozott. Ez vi- biekben sátras kirándulásokat is terveznek. Kedvenc
szonylag rövid ideig tartott, majd az Oncotherm Kft. tevékenységük – ahogy Anikó mondja – a puzzle minalkalmazottja lett Pátyon. A cég a daganatos meg- den mennyiségben. Ilyenkor együtt, közösen rakosbetegedések terápiás kezelésére kifejlesztett termék gatják a kirakó darabkáit, akár óránkon keresztül is.
Anikó gyermekkorától kötődik a Paksi Atomerőtervezésével, fejlesztésével, gyártásával foglalkozott.
Anikó a minőségügyi osztályon dolgozott, részt vett műhöz, mivel szülei az atomerőműben dolgoztak, és
szinte minden munkafolyamatban. Nagyon szerette az ő születését megelőzően költöztek Paksra. Édesapezt a munkát, azon dolgoztak, hogy a kifejlesztett eljá- ja Reszler Béla, aki a projekt támogató osztálytól ment
rás a lehető legkevesebb szenvedést és mellékhatást nyugdíjba, édesanyja pedig a műszaki fejlesztési oszokozza az érintettek számára, és javítson a betegek tály munkavállalója volt. Jelenleg mindketten nyugéletminőségén. Ezt a munkát első kislánya születése díjasok, így nagyon sok segítséget tudnak nyújtani,
szakította meg, majd másfél év múlva megszületett szívesen vállalkoznak arra, hogy idejüket a két kislány
a második kislány, így Anikó az elkövetkező időszakot unokával töltsék. Nővére Budapesten él, ő sincs távol
a gyermekek nevelésével töltötte. A GYES lejártát kö- az erőművek világától, a Pöyry-Erőterv Zrt.-nél dolgovetően került a Paksi Atomerőműbe. 2012. december zik, és amikor teheti, hazalátogat.
Anikó büszkén mondta, hogy szerencsésnek érzi
31-én nyert felvételt a műszaki igazgatóság gépész
műszaki osztályra, ahol tervező mérnökként dolgozik. magát, mivel nagyon összetartó családban élhetnek,
A munkaköri feladatok betanulása mellett jelenleg gyakran meglátogatják férje szüleit is, akik SárospataLászlóné Németh Ilona
atomerőművi üzemeltetési alapismeretek tanfolyam- kon laknak.

fotó: Bodajki Ákos

fotó: Bodajki Ákos

Az üzemfenntartási főosztály biztonsági
rendszerek osztályán, a reaktoron belüli
mérések csoport tevékenységéről Bányai
János műszerésszel beszélgettem.
Bányai János 1964-ben született Pakson. Az
általános iskolát követően tanulmányait a
szekszárdi 505. sz. Ipari és Szakmunkásképző Iskolában műszerész szakirányon folytatta. Később, 1985-ben a paksi Vak Bottyán
Gimnáziumban leérettségizett. 1982-től,
egy külsős építőipari vállalat munkavállalójaként került kapcsolatba az Atomerőművel. 1987-ben felvételt nyert az erőmű reaktoron
belüli mérések csoportjához, ahol jelenleg is dolgozik. A csoport fő
tevékenységeként a reaktorokban telepített hőmérsékletmérők, valamint a kazetták neutronfluxus mérőinek (KNI) a cseréjét végzi.
Ezen mérőeszközök teszik lehetővé az aktív zónán belül a nukleáris és termohidraulikai folyamatok ellenőrzését, a mért jelek önálló
képernyőn, megfelelő formában történő megjelenítése útján. Az aktív zónán belüli fluxuseloszlást sugár irányban (radiális) és a zóna
magassága mentén (axiális) 36 db detektor segítségével ellenőrzik. A
hűtőközeg hőmérsékletét az üzemi kazetták kilépő helyén, valamint
az aktív zóna feletti keverő térben mérik. Az üzemi kazettákból kilépő közeg hőmérsékletének mérése a védőcsőblokk (VCSB) száraz
HE (TK) csatornáiban elhelyezett hőelemekkel (210 db), az NA500
mm-es melegági csonkok magasságában pedig szintén a VCSB száraz HE (TK) csatornáiban elhelyezett hőelemekkel történik (6 db). A
VCSB-n 12 db HE átvezetés, átvezetésenként 18 db száraz csatorna,
azaz összesen 216 db csatorna, tehát ugyanennyi hőmérsékletérzékelő található. A hurkok hideg- és melegági hőmérséklet méréseit
hurkonként 2-2 mérési hellyel végzik. Ez 6x4, azaz 24 db mérőhelyet
jelent. A TK mérőkörök érzékelőit nyolc, KNI mérőket pedig négy
évenként ki kell cserélni, állapottól függetlenül.
János elmondta, egész évben folyamatosan dolgoznak. Tevékenységükhöz tartozik a detektorokhoz kapcsolódó mechanikus alkatrészek, a TK-fejek, a grafittömítések cseréje, a nyomáspróbák elvégzése, a TK fejek kalibrálása, illetve a hozzájuk tartozó kábelpódiumon
található kábelek cseréje, mérése, illetve a tartalékkábelek elkészítése
is. A több száz kábel jelentős pluszmunkával járó cseréje a biztonságosabb üzemeltetést szolgálja.
Szabadidejében János egyik kedvenc időtöltése a horgászat, emellett, amennyiben ideje engedi, a tollaslabda, a ping-pong, a foci és a
biciklizés is része mindennapjainak. János 25 éves fiával, Péterrel él
együtt, aki szintén az erőműben, a bro-n dolgozik, az szbv mechanikai csoportban szbv szerelő.
KV

Fiataljaink

IBIR alapok: Óvatosan az internettel!

Március második felében számolt be a
sajtó arról, hogy a norvég Telenor bizalmas adatait sikerült az egyelőre ismeretlen támadóknak megszerezniük. A
helyzet komolyságát jelzi, hogy értesítették a NortCERT-et, rendőrségi nyomozást rendeltek el az ügyben, és a vállalat
biztonsági igazgatója számolt be az eseményről.
Természetesen részletesebb információkat nem osztottak meg a nyilvánossággal, azonban a kiderült tényekből
szakértők már sok mindenre tudnak
következtetni. A biztonsági szakértők
a hálózati adatforgalom szokásos monitorozásakor arra figyeltek fel, hogy a
vállalat vezetőinek számítógépein furcsa internetes tevékenységek történnek.

Sajnos már későn vették észre, hogy mi
történik, mert a támadóknak e-mail címeket, jelszavakat, személyes adatokat
és egyéb adatokat sikerült megszerezniük, valamint egy ideig át is tudták venni
a vezérlést a számítógépek felett.
A vizsgálatokból az derült ki, hogy a
norvég Telenor egyes vezetőit, munkatársait először elektronikus levelekben
keresték meg. Valószínű, hogy a célzott
támadást a kiszemelt áldozatok internet
felőli becserkészése előzte meg, vagyis
adatokat gyűjtöttek róluk, és így tudták azt megtenni, hogy a levelek, amiket
küldtek megbízható forrásúnak tűntek.
A levelekbe ZIP kiterjesztésű fájlokat tettek, amelyek megnyitása után az adott
számítógépekre egy addig még ismeretlen trójai faló (vírus) került fel. Volt olyan
levél is, amelyben egy kártékony oldalra
mutató hivatkozás szerepelt.
Az, hogy ki állt a támadás mögött,
egyelőre nem lehet tudni. Egy ilyen támadást csak úgy lehet végrehajtani, ha a
támadó jelentős erőforrásokkal és szakértelemmel rendelkezik. A biztonsági

igazgató azt nyilatkozta, megtették azokat a védelmi intézkedéseket, amelyek
azt szolgálják, hogy a jövőben ne következhessenek be hasonló incidensek.
Az ehhez hasonló esetek megelőzésében nagyon fontos szerepet kap a hálózati tevékenység monitorozása, amely
tevékenység a hálózati szakemberek
feladata. Egyszerű felhasználóként egyrészt azzal tudunk hozzájárulni az ilyen
típusú támadások megelőzéséhez, hogy
a munkahelyi levelezésünket szigorúan
csak munkavégzésre használjuk. Nézzük
egy kicsit részletesebben, hogy mit is jelent ez:
• Ne adjuk meg és ne is regisztráljunk
a munkahelyi e-mail címünkkel az
internetes oldalakon, főleg ne tegyük
ezt a közösségi oldalakon.
• Külső felekkel történő levelezés során a válaszokból és a továbbításokból mindig gondosan töröljük ki a
saját és mások munkahelyi, belső levelezési címeit.
• Soha ne válaszoljunk kéretlen reklámüzenetekre (spam) sem.

• Az idegen vagy külső forrásból származó levelekben található linkekre
való kattintással nagyon vigyázzunk, inkább kerüljük el.
• Amennyiben azt tapasztaljuk, hogy a
munkahelyi levelünk mellékletének
megnyitását követően váratlan hibaüzenetet kapunk, vagy gyanúsan
sokáig dolgozik a számítógép esetleg
lefagy, akkor azt sürgősen jelentsük a
HelpDesk-nek.
Másrészt, legyünk óvatosak a magánéleti információk megosztásával a közösségi portálok használata során, az ott
elérhető információkat ilyen célokra is
felhasználhatják.
Az Információbiztonsági Szabályzat
ki is mondja: társaságunk az elektronikus levelezési szolgáltatást csak és kizárólag munkavégzés céljából, a munkaköri feladatok hatékonyabb ellátásának
érdekében biztosítja. A szolgáltatást
magáncélra és egyéb, a munkavégzéssel
nem összefüggő célokra használni tilos.
SJ
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Régi motorosok

Generációk
Sóthy család

fotó: Bodajki Ákos

Rovatunkban az atomerőmű kezdeti időszakától
fogva itt dolgozó munkatársainkat mutatjuk be,
olyan
momentumokat
elevenítve fel és téve közkinccsé a segítségükkel az
erőmű hőskoráról, amelyek már csak az ő emlékezetükben élnek. Ezúttal Vörös Imre, a villamos
üzemviteli osztály művezetője idézi
fel pályafutását.
–– Paksiként egyenes utad volt az
atomerőműbe?
–– Műszaki érdeklődésű gyerek voltam: Pécsett, a Zipernowsky Károly
Gépipari, Erősáramú Gép- és Készülékgyártó és Műszeripari Technikumba felvételiztem 1971-ben, amelyet már mint
szakközépiskolát fejeztem be 1975-ben.
Akkoriban az „atomosok”-ról, az induló erőmű-beruházásról beszélt az egész,
teljesen felbolygatott régi Paks, így adódott, hogy én is a hagyományos helyi
munkalehetőségek helyett inkább ott
próbáljak szerencsét. A sors és a család
segítségével az Erőmű Beruházási Vállalatnál helyezkedtem el 1975. szeptember
1-i munkakezdéssel, a szolgáltatási osztályon, villanyszerelőként. Már ott egy
számomra teljesen új szakma, az üzemviteli munka nyílt meg előttem, mivel
az 1975 őszén üzembe helyezett indító
kazánházba kerültem mint műszakos
villanyszerelő. Itt dolgoztam 1977. szeptember 30-ig. Ekkor egy, az iparágon
belül elfogadott módon, áthelyezéssel
átkerültem a Paksi Atomerőmű Vállalathoz, azaz PAV-os lettem – ezt akkortájt mondták jó és rossz értelemben is.
Szintén villanyszerelőként dolgoztam,
de már a villamos osztály üzemviteli
részén. A napról-napra változó, folyamatosan bővülő felvonulási hálózat,
valamint az egymás után üzembe helyezésre kerülő új, az erőmű későbbi üzemét szolgáló létesítmények elosztóinak,
villamos berendezéseinek a kezelése
volt a feladatunk.
–– Nehezebb volt ez az időszak a maihoz képes?
–– Hát, a körülményeket tekintve
nem volt egy Hotel Intercontinentál, a
mai tartózkodók sokkal komfortosabbak, kényelmesebbek. Mi azonban nem
sokat foglalkoztunk a körülményekkel.
A napi munka mellett az atomerőmű
speciális ismereteihez készült oktatóanyagokat kellett folyamatosan bújnunk. Érdekességként említem meg,
hogy az első osztályvezetőmet, Knizner
Istvánt, minden este fél nyolckor fel kellett hívnunk, és a nap addigi eseményeiről be kellett számolnunk neki. Ilyenkor
természetesen a tanulásra is rákérdezett, és hamar kiderült, ha valaki csak
mellébeszélt. Folyamatos tanulás és
vizsgák itthon, betanulás külföldön – ez
jellemezte ezt az időszakot. Én 1978-ban
Novovoronyezsben voltam, de később
sokan voltak az NDK-ban, Greifswaldban is.
–– Hogyan alakultak a következő
éveid?

–– 1977 decemberében a
volt pécsi iskolámban technikusi oklevelet szereztem.
1979 októberétől 1981 augusztusáig katona voltam,
majd visszakerültem a villamos üzemvitelre. Akkor
már az 1. blokk szerelése
előre haladott fázisban volt.
Sorra jöttek a cirkulációs
mosatás, az idegengőzös indítás, a meleg járatás munkái. 1982-ben
az első reaktorzónát is berakták, és 1982
decemberében elindult az 1. reaktor. A
fizikusi mérések után a generátorokat is
a hálózatra kapcsoltuk. Majd jött a másik három blokk.
1986. március 1-ével kineveztek művezetőnek. Ma is ebben a beosztásban
dolgozom, a 3-4. blokkon, az E műszakban.
–– Mennyire volt meghatározó ez az
időszak akár szakmai pályafutásodat,
akár személyes életedet tekintve?
–– Az üzembe helyezés rendkívül érdekes korszaka volt az életemnek. Rengeteg új ismeretet kaptunk, szereztünk,
lestünk el, minden nap valami újat láthattunk. Több olyan program is zajlott,
aminek a kiszolgálása miatt akár 40
órát is bent voltunk. Ha ma ilyet mondana valaki, biztosan azt hinnék, hogy
elgurult a gyógyszere. Sok új kolléga került az üzemvitelre, s az ő betanításuk,
vizsgára felkészítésük nagyon sok plusz
munkát jelentett, de nekik, akárcsak korábban nekem, egy új szakma került a
kezükbe, amelyből tisztességgel el tudták tartani a családjukat.
–– Úgy tudom, kitüntetésekkel is elismerték a munkádat.
–– Egyszer kaptam Kiváló Dolgozó
kitüntetést, egyszer pedig Biztonságos
Üzemeltetés díjat.
–– Milyen szakmai terveid vannak?
–– Az új blokkok már nem nekem
épülnek, de ennyi év alatt már lett annyi
rálátásom, hogy az egész beruházás érdekeljen a pályázat beadástól az üzembe
helyezésig. Szeretném a nyugdíjazásomig hátralévő időt úgy eltölteni a munkában, hogy azt ne érezzem tehernek,
szívesen csináljam. Szeretném átadni,
ha nem tűnik szerénytelenségnek, a
fiatalabb munkatársaimnak azt a tapasztalati tudást, amit az évek alatt magamba gyűjtöttem, és ami nekik talán
segítség lehet.
–– Mivel foglalkozol a szabadidődben?
–– Szeretek olvasni, zenét hallgatni,
kerékpározni, szívesen ismerkedem a
világ dolgaival az interneten keresztül
is, érdekel a politika, de csak olvasás és
vita szintjén.
–– Ha egy mondatban kellene sűrítened minden életbölcsességet, amire eljutottál, hogyan fogalmaznád ezt meg a
munkatársak felé?
–– Tudom, hogy ma a sikerorientált
gondolkodásba nem nagyon fér bele a
türelem, az alázat, de mégis azt mondom, végig kell járni a lépcsőfokokat,
hogy őszintén örülhessünk, ha a csúcsra értünk: „Ahhoz, hogy meg tanuljunk
repülni, először meg kell tanulnunk járni.”
Prancz Zoltán

fotó: Lovásziné Anna

Akik a kezdetektől itt dolgoznak

Ezúttal a Sóthy család tagjait szeretnénk bemutatni olvasóinknak. Irénke és G
 yuri 1983ban ismerkedtek meg, majd egy év múlva megszületett kislányuk, Tímea. A Paksi
Atomerőmű számukra több mint két évtizede jelenti a biztos megélhetést. 1988-ig Budapesten éltek, amikor azonban a családfő
az erőműben kapott állást, az atomvárosba
költöztek.
Sóthy Györgyné, Irénke 1963-ban született
Kecskeméten. Szülővárosában folytatta általános iskolai tanulmányait, majd Keszthelyre
került a vendéglátó-ipari szakközépiskolába.
1981-ben érettségizett. A Paksra költözés után
a helyi vendéglátó-ipari cégnél, a Dunavend
Kft.-nél helyezkedett el. Eközben végzett el egy
felsőfokú szakirányú képzést is.
1993-ban azonban – mondhatni teljes fordulatot vett az élete – a korábbi tevékenységet
végleg felszámolva kezdte meg pályafutását
az erőmű területén. Az itt működő fordító iroda vezetője lett. Majd, több mint egy évtized
elteltével, 2004 februárjában került az akkori
villamos osztályra, műszaki ügyintézői munkakörbe. 2007-től Tóth Pál főosztályvezető mellett látja el a titkársági feladatokat. Időközben
elvégezte a menedzser-asszisztensi képzést is.
Sóthy György 1958-ban született Sárbogárdon, általános iskolába Mezőszilason, majd
Pakson járt. Középiskolai tanulmányait Budapesten folytatta az Ihász Dániel Közlekedésgépészeti Szakközépiskolában. 1976-ban érettségizett, majd ugyanitt végezte el a kétéves
technikus minősítő képzést is.
A Paksi Atomerőmű Vállalat szállítási osztályára Papp Gyula invitálására jött, ahol 1997
végéig autóbuszvezetői munkakörben dolgozott. Kilenc év után átkerült az ügyeletes
gépjárművezetőkhöz. 1996-tól a szállítási
tevékenységet az Atomtransz Kft., majd – a
mai napig is – az Atomix Kft. keretein belül
folytatta tovább. 2003 januárjában nevezték
ki személyszállítási csoportvezetőnek. Hozzá
tartoznak az ügyeletes gépjárművezetők, valamint az egyéb személyszállításban közreműködő munkatársak, illetve az ő tevékenységük
irányítása, a vezénylések elkészítése. További
feladatai a személyszállítással kapcsolatos igények fogadása, feldolgozása és az ehhez kapcsolódó koordináció, szükség esetén az erőmű
irányító központtal együttműködésben. Abban a szerencsés helyzetben van, hogy a szakterülete mindkét oldalát jól ismeri, mely nagyban segíti munkáját. A napi feladatok mellett
az Atomix Kft. minőségirányítási rendszeréhez
saját szakágazatán belül kapcsolódó feladatokat is ellátja.
Dr. Sóthy Tímea, a család legfiatalabb tagja,
1984-ben született Budapesten. Általános és
középiskolai tanulmányait is Pakson végezte.
A Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán folytatta felsőfokú tanulmányait,

ahol 2009-ben végzett. Még abban az évben
(októberben) el is kezdett dolgozni az atomerőmű jogi osztályán. Kezdetben jogi asszisztensként tevékenykedett, majd 2010 októberétől jogi előadói munkakörbe került. Időközben
elvégezte a közbeszerzési referens képzést, ennek köszönhetően a Paksi Atomerőműben induló közbeszerzési eljárások jogi képviseletét
látja el 2011 augusztusától, dr. Czimmer Roland
vezető jogtanácsos megbízásából.
Szakmai tudását még tovább szeretné fejleszteni, ezért az idei év februárjában beiratkozott az Eötvös Loránd Tudományegyetem közbeszerzési szakjogász kurzusára. Hamarosan
pedig esedékes lesz számára a jogi szakvizsga
letétele is – teszi hozzá.
Arra a kérdésre, hogy miért éppen a Paksi
Atomerőművet választotta munkahelyéül, azt
a választ adta, hogy már 16 éves kora óta jó
párszor megfordult itt. Mindig is vonzotta ez
a vállalat, mely meghatározó szerepet tölt be
Paks város és nem utolsó sorban az ő családja életében. Édesapja, édesanyja és édesapja
testvérei is itt dolgoznak hosszú-hosszú évek
óta. Egyetemi évei alatt többször volt gyakorlaton, mind a vezérigazgatói titkárságon,
mind pedig a Jogi Osztályon. Az államvizsgái
előtt kapott lehetőséget cégünk korábbi vezető jogtanácsosától, dr. Bertha Kálmántól, aki
szívesen fogadta munkáját a jogi osztályon.
Így lett aktív részese az erőmű életének, melyre szülei is büszkék és számukra is megnyugtató érzés, hogy két generáció is képviseltetheti
magát itt.
A Sóthy család Pakson él. Az édesanya imád
sütni-főzni, rengeteget olvas, kézimunkázik
(köt, horgol és gobleineket készít). Két éve
pedig egy régi nagy álmát sikerült megvalósítania, megtanult szőni. A gyapjúból készült
„székely festékes” világa teljesen magával ragadta – meséli. Őszi tervei között szerepel az
általa készített munkák kiállítás keretében történő bemutatása. Az édesapa szabadidejében
a ház körüli teendőkkel és a kert művelésével
foglalkozik. Nagy kedvence a síelés, ez a téli
sport közelebb áll hozzá, mint bármely nyári

szabadidős tevékenység. Timi a szabadidejében szívesen olvas, és futni szokott, régebben
pedig szívesen járt édesapjával síelni. Családi
körben sokat kirándulnak, érdeklőnek a tájak,
az emberek, ételek és minden újdonság iránt,
amit korábban még nem fedeztek fel.

Gyöngyösiné Nyul Petra
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Jövőnk Nukleáris Energetikusáért Alapítvány
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 2011ben alapította a Jövőnk Nukleáris Energetikusáért (JNE) Alapítványt, melynek
célja a hazai nukleáris szakemberképzés
feltételeinek javítása és a minőségi szakember utánpótlás elősegítése.
Új sorozatunkban beszámolunk a kuratórium által sikeresnek ítélt pályázatokról, valamint bemutatunk egy-egy pályázót is azok
közül, akik munkájuk, teljesítményük révén
megvalósítják az alapítói célkitűzéseket.
A JNE Alapítvány kuratóriuma március
7-i ülésén összesen 13 157 000 Ft támogatás
odaítéléséről döntött. A kuratórium egyhangú döntése értelmében 2013. február
1-től június 30-ig rendszeres tanulmányi
ösztöndíjban részesül Babcsány Boglárka,
Czerovszki Tamás, Czopf Anna, Horváth
András, Kovács Arnold, Lovász Líviusz,
Nagy Lajos, Radócz Gábor, Tiborcz Lívia
és Tóth Barnabás. Pályázata alapján konferencia cikk kidolgozását és konferencia-előadói részvételét támogató ösztöndíjra jogosult Horváth László. Külföldön folytatott
tanulmányokat támogató ösztöndíjban részesül Gerényi Anita. PhD ösztöndíj kiegészítő ösztöndíjat nyert 2013. február 1-től
2013. augusztus 31-ig Laczák Lili Eszter.
PhD-ösztöndíjban és PhD ösztöndíj kiegészítő ösztöndíjban részesül 2013. február
1-től december 31-ig Rovni István. A ku-

ratórium döntése szerint a BME Nukleáris
Technikai Intézet pályázaton elnyert keretösszegének erejéig az alapítvány átvállalja
egy csoportos külföldi szakmai tanulmányút költségeit. A tanulmányúton résztvevő
hallgatóknak az út során szerzett tapasztalataikról fényképes szakmai beszámolót
kell készíteniük, a legjobb munka megjelenik az Atomerőmű újságban. A kuratórium a 2013-2014. évben támogatja a BME
Nukleáris Technikai Intézet könyvtárát a
nemzetközi folyóiratok beszerzésében. Az
Energetikai Szakkollégium intézményi támogatásban részesül. Támogatást nyert
a BME Energetikai Gépek és Rendszerek
Tanszéke intézményi szoftverbeszerzésre,
az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat a magyar
fizikatanárok CERN-i tanulmányútjának lebonyolítására.
A rendszeres tanulmányi ösztöndíjat elnyert hallgatók közül
Babcsány Boglárkát
kérdeztük eddigi tanulmányairól, jövőbeni céljairól.
„A gimnáziumi évek
alatt részt vettem egy
fenntartható fejlődéssel
kapcsolatos tanulmányi versenyen, ekkor
találkoztam először az atomenergetikával. A
gimnáziumot követően a Corvinus egyetem

nemzetközi kapcsolatok szakára jelentkeztem. Itt, az egyik tantárgyam keretében foglalkoztam Hollandia atomenergia-iparának
gazdaságtanával, törvényi szabályozásával,
illetve a nukleáris biztonság kérdéseivel. Ez
is, valamint az, hogy szerettem volna több
matematikát és reáltárgyat tanulni, inspirált
arra, hogy jelentkezzem a BME energetikai
mérnök alapszakára. A szakirányok közül
az atomenergetika keltette fel leginkább az
érdeklődésemet, többek között – mivel ez
egy folyamatosan fejlődő tudomány – a kutatási lehetőségek széles palettája miatt. A
későbbiek folyamán lehetőségem nyílt arra,
hogy kipróbáljam magam egyetemi oktatóként is. Az oktatói szerep nem volt teljesen
ismeretlen számomra, mert az érettségit követően a gimnáziumban egy oktatási tevékenységet végző cég matematika oktatóként
alkalmazott, ennek köszönhetően középiskolai hallgatókat készíthettem fel az emelt
szintű érettségire. Ezt a feladatot nagyon
megszerettem, ezért szívesen vállaltam –
demonstrátori tevékenység keretében – évfolyamtársaim tanulmányainak segítését
az Atomenergetikai alapismeretek c. tárgy
oktatásával. Külön öröm, hogy a hallgatói
visszajelzések pozitívak voltak. A következő
félévben felkértek a másodéves energetikai
mérnök szakos hallgatók Mag- és neutronfizika c. tantárgya gyakorlati anyagának ok-

Az ördög nem alszik!
Áramvédő kapcsoló, mely életet menthet
Az elektromos áram mindennapjaink életeleme, használata
elkerülhetetlen. Napi tevékenységeink során számtalan,
villamos energiával működő eszközzel, készülékkel találkozunk. Ezek az
eszközök azonban nemcsak szolgálnak bennünket, hanem
számos veszélyt is hordoznak magukban: a tűzveszélytől a
közvetlen életveszéllyel járó villamos áramütésig. A meghibásodott berendezést, készüléket csak a külső jellemzőjük
(pl. működésképtelenség, alakdeformálódás, elszíneződés)
megváltozása alapján vesszük észre. A belső (pl. testzárlatos) hiba a szem számára rejtve marad, viszont a készüléket
megérintve „megrázó élményben” lehet részünk. És ezt komolyan kell vennünk. A villamos áram számára a testünk
nem ellenfél!
Az elektromos baleset az, amikor a test két olyan ponttal érintkezik, amelyek között feszültségkülönbség áll fenn,
ezáltal a testen keresztül folyó áram az életműködést veszélyezteti. Az emberi szervezeten átfolyó néhányszor 10
milliamper áram már izomgörcsöt, szabálytalan szívműködést és sajnos halált okozhat. Az elektromos kisfeszültségű (50 - 1000 V-ig), 230 V-os hálózatok általában földelt
rendszerűek. (A tapasztalat azt igazolja, hogy a szabványos
„kisfeszültség” elnevezés sajnos megtévesztő, mert kön�nyelműségre és elbizakodottságra ad alapot a név, hiszen a
nagyfeszültségtől óvakodunk jobban, pedig az áramütéses
balesetek döntő többségét – több mint 90%-át – a kisfeszültségű áramütés okozza.)
A földelt rendszer azt jelenti, hogy a zárlatos készülék,
vagy egy feszültség alatt levő vezeték megérintése áramütést okoz, ha egyidejűleg testünk valamely része a talajjal,
padozattal (nedves, nyirkos hidegburkolattal) vagy valamilyen fémtárggyal (víz-, gáz-, fűtéscső stb.) érintkezik.
Például a zárlatos hajsütővas vagy hajszárító használata a
fürdőszobában a párás kövön állva még papucsban is életveszélyes.

A háztartásban található készülékek esetében a veszélyt a megérinthető, kézzel fogható burkolatoknak (pl.
automata mosógép, hűtőszekrény) a termék meghibásodása következtében történő feszültség alá kerülése jelenti. Az ilyen készüléket a villamos hálózatról mielőbb le kell
választanunk. Ezt a feladatot az áramvédő kapcsolóra (ÁVK
vagy Fi-relé) bízzuk. Az áramvédő kapcsoló ma a legmodernebbnek tekintett érintésvédelemre alkalmazott kikapcsoló szerv. Testzárlat esetén a készülék működésbe lép,
és lekapcsolja a fogyasztót a hálózatról, így az áramütött
személy védelme biztosított. Ez a lekapcsolás életvédelmi
szempontból nagyon gyorsan (t < 0,2 sec) végbemegy.
Ahhoz, hogy az áramvédő kapcsoló megfelelően működjön, időnként a teszt gombbal kapcsolni kell. A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy a teszt gombot megnyomva
az áramvédő kapcsoló leold. Ezután felkapcsoljuk, majd
megint megnyomjuk a teszt gombot. Ezt a műveletet háromszor célszerű megismételni. Az ellenőrzést érdemes
havonta egyszer elvégezni. Amennyiben nem működik,
szakember beavatkozására van szükség. Szabadtéri, pl.
kertben végzett tevékenység során az áramvédő-kapcsoló
használata különösen ajánlatos. A megfelelő eszköz kiválasztásában és elhelyezésében kérje ki szakember tanácsát.
Az áramvédő kapcsoló egy olyan érintésvédelmi eszköz, mely adott esetben emberi életet menthet meg. A
gyakorlati alkalmazásban jól bevált. Helyes bekötés és üzemeltetés esetén megbízhatóan működik. Ára a betöltött
szerepéhez képest nem összemérhető, ma már 5-8000 Ft
körüli értékben kapható.

Fojdl Antal

tatására, idén tavasszal pedig az Energetika
II., illetve ismét az Atomenergetikai alapismeretek tantárgy gyakorlatainak megtartására. Idén jelentkeztem a nukleáris technika
szakirány fizikus mesterképzésre, mert úgy
gondolom, az atomenergetikai mérnök szak
után ebben az irányban érdemes bővíteni
tudásomat, és a tanszéken kiváló lehetőség nyílik a kutatásokra is. Diplomamunkám keretében szubkritikus rendszereken
történő reaktivitás mérési lehetőségekkel
fogok foglalkozni, a negyedik generációs
reaktorok fejlesztése kifejezetten érdekel.
Azt is elképzelhetőnek tartom, hogy a Corvinus Egyetemen szerzett gazdasági ismereteimet, valamint azt, hogy nemzetközi
kapcsolatokkal foglalkoztam, érdemes lesz
kamatoztatni a jövőben, akár nukleáris területen is. Elhivatott vagyok az atomenergia
iránt érdeklődő hallgatók oktatását illetően,
hiszen úgy érzem, az oktatási tevékenységben történő aktív szerepvállalás révén tehetem a legtöbbet azért, hogy a megszerzett
tudást a magyar nukleáris ipar szolgálatába
állítsam.”
Az Alapítvány működését, a kuratórium
döntéseit részletesen a www.jnea.hu honlapon lehet nyomon követni.


Kárpáti Viktor

Nyílt forráskód
Immár harmadik alkalommal rendezte meg a ComputerWorld
a nyílt forráskódú fejlesztések konferenciáját március 21-én
Budapesten, az Aréna Plázában található Cinema Cityben.
A Microsoft felhasználóbarát programverziói túl sűrűn jelentek meg, rengeteg hibával, biztonsági réssel kerültek forgalomba. A felhasználók csak a hibákat detektálhatták, majd a
fejlesztő nagy sokára küldte vagy sem a javításokat. Ezt megelégelve, először csak egy diplomamunka kapcsán (1983) a
UNIX mintájára kidolgozták és ingyenesen bárki rendelkezésére bocsátották a Linux rendszert. Kezdetben csak parancssorokkal volt vezérelhető. Később a Microsoft World, Excel
keretrendszerének mintájára leprogramozták, választhatóan
magyar menüvel látták el az OpenOffice programot. A német
kormány után az Európai Unió is felkarolta és 7 európai nyelven megjelentette az EuroOffice2012-t. Költségkímélő volta
miatt kormányhatározattal (1479/2011. XII. 23.) a magyar közigazgatásban is ezt kell alkalmazni. Szeged városa 6 hétig tesztelte és a legjobb véleményt adta.
Az iskolák korábban is dolgoztak már Linux-os programokkal egy-egy tanár úttörő munkájának köszönhetően, de ezek
nem váltak közkinccsé – személyhez kötődtek. Egy fejlesztő és
tanácsadó kft. felismerte ezt, és a fejlesztés élére állva az iskolák számára legköltséghatékonyabb megoldásként megalkotta az OpenEDU-t. A SuliX szerver magába foglalja az intézményi adminisztrációt, a tantárgyi segédleteket, a tanár-diák
kapcsolattartást, vizsgáztató modult – mindez egy gombnyomásra telepíthető formában akár kezdőknek is. Támogatja a
géptermek tömeges telepítését is. Természetesen az iskola
speciális igényei szerint testre szabható, bővíthető. A menürendszere többnyelvű, akár a nyelvi órákon gyakorolhatják a
diákok az egyes programok terminológiáját. Már több mint
500 intézmény csatlakozott a programhoz – a több helységben is elérhető bemutató iskolákban működés közben meg
lehet nézni, tanácsot lehet kérni a kipróbálás előtt.
A nyílt forráskód nemcsak azt jelenti, hogy a programok
forráskódja bárki számára elérhető, hanem azt is, hogy más
programrendszerek fájlait értelmezi, szerkeszthetővé teszi (pl.
pdf, CorelDRAW fájlok).
Több független, nemzetközi fejlesztői csoportosulás
van, akik várják az ötleteket, a kiteljesedésre elszánt progra
mozókat.gyulai
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Kafetéria 2013 – a számok tükrében
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. munkavállalóiként – a Karácsonyi Kafetériát nem
számítva – az idei évben már 7. alkalommal dönthettünk arról, hogy a VBKJ (Választható Béren Kívüli Juttatások) Rendszer elemei közül melyiket választjuk,
mely juttatási formák szolgálják leginkább
céljaink megvalósulását.
Az MVM csoportszintű megállapodás
2013. január 4-i aláírását követően január
19-én helyi szinten is megszületett a megállapodás a VBKJ Rendszer 2013. január
1-től történő módosításáról.
A VBKJ keretösszeg 2013. évben azonos maradt a 2012. évivel. (Ezen belül az
önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói
hozzájárulás 5,4 %, önkéntes egészségpénztári munkáltatói hozzájárulás 4 300,Ft/hó, míg az önkéntes önsegélyző-pénztári munkáltatói hozzájárulás 2 200,- Ft/
hó.) A beiskolázási támogatást a VBKJ
nyilatkozattól függetlenül májusban kérhetik majd arra jogosult munkavállalóink.
Az egyes juttatási elemek igénylését a
havi keretfigyelés – esetünkben 47 000,-

Ft/hó – szabályainak alkalmazása mellett
ez évben már az MVM Kontó Zrt. által
kifejlesztett KONTOLINE rendszerben január 23-28-ig tehették meg a munkavállalók, akár önállóan, akár ügyintézői segítség igénybevételével. Az új nyilatkoztatási
rendszer fogadtatása kedvező volt.
Tavaly első alkalommal igényelhettünk
SZÉP Kártyát. Ez évben 2216 fő kért rá
utalást, köszönhetően az elfogadóhelyek
bővülésének, a jó színvonalú szolgáltatásoknak. Kiemelendő, hogy saját üdülőink
igénybevételét társaságunk továbbra is
kedvezményesen biztosítja a munkavállalók és közvetlen hozzátartozóik részére.
A szintén 1-es szorzós étkezési Erzsébet utalványt 2112 fő választotta. Munkahelyi étkezésnek minősülő szolgáltatás
keretében kártyafeltöltést 531 fő munkavállalónk igényelt.
2338 kolléga választotta a Vitamin
egészségpénztári, míg 302 fő a Pannónia
Önsegélyző pénztári többlet hozzájárulások igénybevételét. Ez utóbbi esetben a
szolgáltatások keretében az ún. 180 napos

Rekreációs tréningek
megújult tartalommal
A Paksi Atomerőmű évről-évre szervez
rekreációs tréninget a kiemelt üzemviteli műszakos munkarendben dolgozó
munkatársak számára, a hosszantartó
és jelentős munkaterhek csökkentése,
az önismeret, az együttműködés, a csapatépítés fejlesztése, a testi, lelki állapot javítása, az egészségtudatosság fokozása érdekében. Az idei évi tréningek
a balatonfüredi Rekreációs Központban hat turnusban, összesen 96 munkavállaló részvételével zajlanak.
A rekreáció új keletű fogalom, ám tévedés
azt gondolni, hogy ez is a modern kor vívmánya. A rekreációs tevékenység az emberrel egyidős. Amikor őseink a szabadidejükben törzsi szertartásokat, rituálékat
végeztek a kornak és civilizáltságuknak
megfelelően, akkor ők „rekreálódtak”,
vagyis megújultak, kikapcsolódtak és feltöltekeztek új energiákkal a túlélés érdekében. A rekreáció mostani céljai közé sorolható a munkavégző képesség helyreállítása
és megtartása, a stressz kezelése, valamint
az egyensúlyon alapuló életmód kialakítása és megtartása. A változás törvényeinek
megfelelően a rekreáció is folyton alakul,
formálódik a felmerülő igények, szükségletek alapján. Az idei évben az üzemviteli
személyzet számára szervezett rekreációs
tréningek – a társasági és munkavállalói
igényeket figyelembe véve – két fő területet ölelnek fel: az egyik a munkaképesség,
lelki egyensúly fenntartása, a másik az
egészséges életmód, a sportrekreáció alkalmazható eljárásainak, eszközeinek feltárása, bemutatása.
Lacza-Brázay Bernadett pszichológustól, a program egyik trénerétől megtudtam, hogy az ötnapos tréning tematikája is ennek megfelelően alakult ki. Az
első két nap programja az ismerkedés, az
együttműködés, a kommunikáció, a konfliktuskezelés, a konfliktuskezelési stratégiák megismerése és a csapatépítés köré
szerveződött. Minden téma feldolgozása

– az elméleti ismeretek átadása mellett –
játékos gyakorlatokkal, csapatépítő játékokkal egészült ki.
A hét második felében a hangsúly a
mozgásban gazdag, egészséges életmódra,
az egészségtudatos szemlélet fejlesztésére
helyeződött. A Szentes-Szendrey Anna
Mária tréner vezetésével megvalósított
programon a résztvevők előadás keretében ismerkedhettek az életkori sajátosságoknak megfelelő mozgásprogramok
kialakításával, a jobb fizikai és szellemi
terhelhetőség lehetőségeivel, és az ülőmunka ártalmainak kiküszöbölésére ös�szeállított gyakorlatokkal. Új edzésforma
bemutatására is sor került; Lacza Zsolt
tréner TRX alapgyakorlatokat mutatott
be, és lehetőség volt a TRX kipróbálására,
a módszer begyakorlására is. A program
könnyed sétával fejeződött be a köredzés
helyszínén, a Balaton partján. Az utolsó
nap délelőttjén az összetartás erősítése érdekében, a csoportok saját igényeik alapján tervezhették meg a napi programot,
amely során igénybe vehették a Rekreációs
Központ szolgáltatásait, vagy közös kirándulást szervezhettek.
LILI

egyenlegből évi 98 000,- Ft erejéig igénybe vehető beiskolázási támogatás miatt e
pénztárba több munkavállalónk is emelt
összeget tett.
A munkáltató által biztosított számítástechnikai eszköz használatát 499 fő
igényelte. Az idei évben a bruttó összeg
90 %-a került egy összegben levonásra, a
fennmaradó 10 % pedig maradványértékként a 36 hónap letelte után fizetendő.
A lakáscélú juttatást ez évben 317 fő
munkavállalónk veszi igénybe. A jogosultság ellenőrzését követően a keretből
igényelt összeg 10 %-kal növelt mértékéig
igényelhették a kollégák e VBKJ elemet.
Mivel ismételten 1,5117-es szorzóval
kerülhetett be a választható elemek közé az
ajándék utalvány és az internet használat,
így jócskán veszítettek népszerűségükből:
82 fő kért ajándék Erzsébet utalványt, míg
az internet használatot 780 munkatársunk
választotta. Ugyanakkor az internet szolgáltatók által biztosított flottakedvezmény
igénybevétele népszerű a munkavállalók
körében.

A számokat összehasonlítva megállapítható, hogy a három „dobogós” helyet a
Vitamin Egészségpénztár, a SZÉP kártya
és az étkezési Erzsébet utalvány érte el nálunk.
A cikk írásakor, a nyilatkozatok feldolgozását követően már a háttérmunka zajlik, így például az utalványok rendelésével,
birtokbaadásával, az igényelt számítástechnikai eszközökkel, lakáscélú juttatások biztosításával kapcsolatos teendőinkkel „fűszerezve” végezzük a napi „jólétis”
feladatainkat. Ha éppen foglalt a telefonunk, akkor az érdeklődők az intraneten
az „ügyintézés” rovatban a JLO ügyfélfogadási rend címszó alatt megtalálhatják az
osztály tevékenységével, így az egyes kafetéria elemek átadásával, utalásával kapcsolatos információkat is.
Végezetül szeretnénk megköszönni munkatársaink pozitív hozzáállását,
együttműködését a 2013. évi VBKJ nyilatkozatok határidőre történő megtételében.

Bíróné Nyers Tünde

Ingyenes látásvizsgálat
az Atomerőmű területén
Az ember egyik legfontosabb érzékszerve
a szeme. A látásunk, életünk során folyamatosan változik, ezért nagyon fontos,
hogy látásunk élességét folyamatosan ellenőriztessük. Ehhez nyújtott támogatást
az Atomerőmű humán szervezete, amikor
a munkavállalók számára az elmúlt időszakban 4 alkalommal ingyenes látásvizsgálatot szervezett.
A vizsgálatot a Vizus Kft. optometrista szakembere Kemesné Szoboszlai Emília végezte, aki a látásvizsgálat fontosságáról a
következőket mondta:
–– Sokan azt hiszik, hogy tökéletes a látásuk, és ennek tudatában dolgoznak, ülnek az autóba, majd amikor leülnek a látásvizsgáló ellenőrzőtábla elé, kiderül, hogy
nem látják a fekete vonal feletti számokat.
A jó látás napi teljesítőképességünkre és
életvitelünkre is hatással van. Befolyásolja
olvasási, munkavégzési és tanulási képességünket, a gépkocsivezetést, az információszerzésünk kényelmét és pontosságát.
Ennek ellenére kevesen vesznek részt rendszeresen szemvizsgálaton, ami már gyerekkortól kezdődően ajánlott. Felnőttkorban,
45 éves kor után pedig évente célszerű
ellenőriztetni látásunkat, annál is inkább,
mert negyvenéves kor környékén elkezdődik a látás természetes romlása. Születéskor 21 dioptriához képes alkalmazkodni
szemünk, 45 évesen már csak hármat korrigál. A legtöbb embernek ebben a korban
lesz szüksége szemüvegre az olvasáshoz.
Az alkalmazkodóképesség teljes hiányát 65
évesen érjük el. A szem sok, az egész testet érintő rendellenességekről is árulkodik,
pl. cukorbetegség, magas vérnyomás, de
szemvizsgálattal kimutathatók a szürkevagy zöldhályog és a maculadegeneráció
kialakulásának tünetei is. A látásproblémák vagy szembetegségből, vagy a szem
optikai rendszerének fénytörési hibájából
fakadnak, mely utóbbiak egyénre szabott
szemüveggel vagy kontaktlencsével jól kor-

rigálhatók. Ha a szem a retina (látóhártya
vagy ideghártya) elé fókuszálja a fénysugarakat, akkor rövidlátásról, ha a retina mögé,
akkor túllátásról beszélünk. Az előbbieknek
„mínuszos”, az utóbbiaknak „pluszos” lencsére van szükségük. A jó látás feltétele az
optikailag tökéletes lencse és a megfelelő
korrekció.
–– Milyen tapasztalataik vannak az erőműves munkavállalók látásvizsgálatával
kapcsolatban? – kérdeztem Némethné Kupai Csilla látszerészt.
–– Naponta több mint negyven munkavállalónál végeztünk látásvizsgálatot.
Annak ellenére, hogy nem kötelező vizsgálatról volt szó, nagyon nagy érdeklődést
tapasztaltunk. Érezhető volt, hogy a megjelent munkatársak odafigyelnek az egészségükre, a többség elmondta, hogy 2-3 évvel
ezelőtt volt vizsgálaton. Nagyon sokan képernyő előtti munkát végeznek, és jellemzően szükség volt látáskorrekcióra, javulás
és romlás egyaránt tapasztalható volt. A
résztvevők több mint 40%-a választott új
szemüveget, elmondásuk alapján kedvezőnek ítéltek meg a kínálatot és az árajánlatot, pozitívan értékelték a rövid elkészítési
határidőt és a többféle fizetési lehetőséget.
LILI
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KENTON-HAGYATÉK
AGESTA: A SVÉD ATOMIPAR ELŐFUTÁRA
Az 1950-es években úgy becsülték,
hogy Svédország villamosenergia-termelésében jelentős szerepet játszanak
majd az atomerőművek – írja a „The
Agesta Nuclear Power Station” című
könyv (kiadó: Aktiebolaget Atomenergi, 1964). A projekt egyik zászlóshajójáról, a nehézvizes blokkra épülő Agesta
atomerőműről szól a könyv, mely az
Atomenergetikai Múzeum Kenton-hagyatékában lelhető fel.

A könyvet forgatni kezdő gyanútlan érdeklődő több tucat oldalon keresztül
szinte kizárólag technikai részleteken,
számokon, műszaki ábrákon kell, hogy
áthámozza magát. Az átlag, laikus olvasó könnyen feladhatja, de ez hiba lenne,
ugyanis a 70. oldal körül megragadó, színes képgalériában találjuk magunkat,
amely elvisz minket a reaktorcsarnoktól
és a gőzfejlesztőktől a hűtővízkörökön át
egészen a vezénylőig.
De mit is kell tudnunk az Agesta atomerőműről? Félig-meddig kísérleti céllal
építették: megtalálni a svéd viszonyokhoz igazítva a legműködőképesebb technológiákat és a legjobb gyakorlatokat az
atomenergetika területén. Tulajdonképpen egy 10 MW-os villamos teljesítményt
produkáló erőművel állunk szemben,
mely az áramtermelésen kívül a távfűtésből is kivette a részét – egész konkrétan
55MW-nyi mértékben. Már a telephely kiválasztásakor szempont volt, hogy legyen
a közelben olyan lakosság, amely – nagy
gazdasági veszteség nélkül – élvezheti az
atomerőmű által biztosított távfűtés előnyeit. Az Agesta erőmű így tehát 17 km-re
került Stockholm központjától, 3,5 km-re a
Farsta kertvárostól.
A primerkört és az üzemanyag tárolására szolgáló létesítményt úgy helyezték
el, hogy gránitba robbantottak egy üreget

számukra. Körülbelül 20 méternyi sziklatakaró védte a külvilágot a létesítményben
esetlegesen fellépő problémáktól.
A 60-as években járunk, ezért a könyvben a környezetvédelmi faktor csak
egy-két bekezdést kapott, de abból is kiderül, hogy a Magelungen tóhoz kapcsolódóan kontrollprogramokat dolgoztak ki,
mivel a folyékony hulladékok oda kerültek. Légnemű aktivitásra nem számítottak
normál működés mellett, de három mérőállomást azért felállítottak az erőmű körül.
A mérési adatokat heti, illetve havi gyakorisággal elemezték ki részletesen. Május
és október között tejmintákat is vizsgáltak
havonta egyszer.
Külön fejezet foglalkozik az üzembe
helyezési időszakkal és az azt övező nehézségekkel. Példaként említi, hogy vízszivárgás volt a primer körből, összesen 0,75
liternyi óránként. A szakemberek rájöttek:
ez jórészt annak volt tulajdonítható, hogy
a szeleptömítések nem voltak elég szorosak. A javítások után a szivárgás rögtön
lecsökkent 0,25 l/órára. Ezt persze még tovább lehetett csökkenteni a későbbiekben
a megfelelő intézkedések végrehajtásával.
Összességében megterhelő időszak
volt az üzembe helyezés, de nagyon jól
sikerült, írja a könyv. A követelményeket,
amelyeket a nehézvizes technológia támasztott, megfelelően teljesítették. Aki
többre is kíváncsi, a Kenton-gyűjteményben kutasson! 
Simon Zoltán

Bemutatjuk
a Nukleon Nukleáris Tudományos Műszaki Folyóiratot
Cikksorozatunkban olyan műszaki szakmai folyóiratokat mutatunk be, amelyek területe kisebb-nagyobb átfedésben van az
atomenergetikával. Ezáltal is hozzá kívánunk járulni a különböző szakterületek, illetve szakemberek, valamint az érdeklődő
laikusok közötti jobb információáramláshoz. Ezúttal a Nukleon
Nukleáris Tudományos Műszaki Folyóiratot ajánljuk.
A Nukleonnal egy, a Paksi Atomerőmű szakmai profiljához igen
szorosan kapcsolódó szakfolyóiratot vehet kézbe – azaz az internetes megjelenés folytán inkább így kell fogalmaznunk: idézhet
monitorára – az olvasó. E közeliséget világosan tükrözik az atomerőművűnkre konkrétan is hivatkozó Beköszöntő sorai, amelyek
egyszersmind összefoglalják a folyóirat történetét és küldetését
is: „Az elmúlt években komoly változásoknak lehettünk tanúi az
atomenergia területén. Rendszeresen érkeznek hírek a világ különböző pontjain működő blokkok üzemidejének meghosszabbításáról, és mind több ország jelenti be szándékát új atomerőmű
építésére. Hasonló folyamatoknak zajlanak hazánkban is: folyik a
paksi atomerőmű blokkjainak teljesítménynövelése, az üzemidő
meghosszabbítása, és egyre többet hallani új blokk építéséről
is. A nukleáris energia biztonságos felhasználásával kapcsolatos
tudás megőrzése, átadása és bővítése igen nagy kihívást jelent.
Az egyes országokban zajló programok mellett a közelmúltban
nemzetközi együttműködések is indultak, melyekhez hazánk is
csatlakozott. De van feladat a szűkebb környezetünkben is. Az
üzemeltetés, az oktatás és a kutatás-fejlesztés területén egyaránt
fontos a legfrissebb eredmények magyar nyelvű publikálása. Ezt
felismerve indítottuk útjára 2002-ben a Nukleáris Technikai Szimpóziumot, azóta minden évben körülbelül 50 szakmai előadást
hallgathat meg a közönség a kétnapos eseményen. A Szimpózium sikerén felbuzdulva a Magyar Nukleáris Társaság újabb nagy
fába vágta fejszéjét: Nukleon névvel tudományos műszaki folyóiratot indítunk, ezzel is segítve, gyarapítva a rendszeres magyar
nyelvű publikálás lehetőségét.”
A tanulmányok szerzői a szakma jeles, többnyire hazai képviselői, s számos kollégánk nevét is felfedezhetjük közöttük. A publikálás lehetősége ugyanakkor mindenki számára nyitott, aki teljesíti a szükséges feltételeket.

Kishírek
a nagyvilágból
PAKSI GYŐZELEMRŐL ÍR
A BRIT MÉDIA
A brit nuclear24 is beszámol a Paksi Atomerőmű sikeréről: cégünk hivatalos Facebook-oldala (www.facebook.com/paksiatomeromu)
elnyerte a PIME Award for Communications
Excellence nemzetközi kommunikációs díjat.
A kampány célja nemcsak az volt, hogy új életet leheljen a meglevő, de alacsony forgalmú
Facebook-oldalba, hanem hogy egy teljesen új
közönséget is megszólítson az atomerőmű. Végül olyan forgalmat generált a kampány során
a közösségi médiás oldal, melyről „a globális
brandek is csak álmodhatnának”, fogalmaz a
nuclear24. A díjat Marco Streit, a European
Nuclear Society (Európai Nukleáris Társaság,
ENS) elnöke adta át a Paksi Atomerőmű képviselőjének. (Forrás: nuclear24)


PAKSI BŐVÍTÉS
OROSZ-MAGYAR SZEMMEL

Többek között dr. Aszódi Attilára hivatkozva
veszi közelebbről is szemügyre az atomhelyzetet Kelet-Európában a Rosatom hírlevele. A
professzor elmondása alapján a térségben lakók támogató álláspontot foglalnak el. A csehek, a szlovákok, a magyarok, a szlovének,
és a románok mind-mind pozitívan állnak a
kérdéshez, míg a lengyelektől hasonló attitűd
várható. Utána a Magyar Mérnök Akadémia
tagjára, Szentgyörgyi Zsuzsára hivatkozva
taglalják Paks vonatkozásában az orosz beruházási lehetőségekben rejlő előnyöket, illetve azokat a szálakat, amelyek összekötik a két
országot, beleértve a folyamatos orosz-magyar
szakmai együttműködést a nukleáris energetika területén.
(Forrás: Rosatom Newsletter)


AZ OROSZOK HATALMAS
NAPERŐMŰVET TERVEZNEK
AZ ŰRBE

A témák közös alapirányultságuk mellett is változatosak, szerteágazók, így bárki, akit foglalkoztatnak a nukleáris kérdések,
találhat az érdeklődési körének megfelelő cikket. Csupán véletlenszerűen tallózva is olyan izgalmas problémák kifejtése kerül
elénk, mint például A Paksi Atomerőműből származó kiégett
üzemanyag hasznosítási lehetőségei; A lézeres urándúsításról;
Zajdiagnosztikai módszerek alkalmazása a baleseti állapotban
lévő reaktorok állapotának ellenőrzésére; Az atomenergia jövője
Fukushima után; Hazai környezetradiológia Fukushima után; Hidrogénfúziós reakciók csillagokban – és sorolhatnánk tovább, akár
az archívumban levő tanulmányok címeivel is.
A Nukleon Nukleáris Tudományos Műszaki Folyóirat a következő linken érhető el: http://mnt.kfki.hu/Nukleon

Prancz Zoltán

Az oroszok azon gondolkoznak, hogy egy hatalmas naperőművet építsenek az űrbe - az
állomás a begyűjtött energiát lesugározná a
Földre. Az ötletet az orosz űrügynökség, a Roskosmos egyik leányvállalata propagálja most, a
koncepció pedig Peter Glasiertől származik,
aki az Egyesült Államokban állt elő vele még
1968-ban. Hatalmas szolárpanelekre lenne
szükség a kívánt energia generálásához: több
négyzetkilométerről beszélünk itt. Miután a
panelek elvégezték dolgukat, az energiát az űrállomáson elektromossággá alakítanák, majd
egy nagy mikrohullám-antennával küldenék le
a Földre, végső soron az azt igénylő elektromos
hálózatokba. A kutatások alapján elmondható:
jobb lenne lézereket használni a mikrohullámok helyett, mert a rádióhullámokat nehéz fókuszálni, és több négyzetkilométeres területet
lefedő fogadóantenna kellene hozzájuk. Lézerek esetén a terület tizedére csökken. A probléma az, hogy jelenleg nincsenek ilyen erős
lézerek. Nagyobb probléma, hogy sokan eleve
kétkednek: a projekt gazdasági és technológiai
megvalósíthatóságát ugyanúgy megkérdőjelezik, mint a veszélytelenségét.
(Forrás: Solar Daily / Voice of Russia)

Simon Zoltán
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HÍREK A NEMZETKÖZI ATOMENERGIA VILÁGÁBÓL
world nuclear news
Elkészült az első üzemanyag a kínai EPR
blokkhoz
Az Areva legyártotta a Taishan-1 blokkra szánt üzemanyag első tételét
A telephelyen létesítendő két blokk közül az első üzembe lépését a jövő évre
tervezik a beruházók. A zónában 241 darab köteg van, összesen közel 64
ezer pálca alkotja a rendszert. Az Areva arról tájékoztatatott, hogy most fejezte be a három kampányból álló gyártási ciklus első részét franciaországi
gyárában. A kiszállításra 2014-ben kerül sor, és az új típusú fűtőelem gyártása során számos mérnöki és gyártási kihívással kellett szembenézniük. Az
óriáscég ügyvezető igazgatója, Luc Oursel így nyilatkozott: – Mindnyájan
büszkék lehetünk arra, hogy elértük ezt a mérföldkövet. Szeretnék gratulálni
társaságunk mindazon dolgozójának, akik ebben a munkában részt vettek, a
tervezéstől a gyártáson át a végső összeszerelésig.
A Taishan telephely 1. és 2. blokkja egy 8 milliárd eurós szerződés keretében épül, amelyet 2007 novemberében kötöttek meg. A Hong Kongtól nyugatra 150 kilométerre található telephelyen az első beton kiöntésére 2009
októberében került sor, két év múlva már ráemelték a konténment tetejére
a dómot. 2013 januárjában már készen voltak az összes nagyberendezés (a
reaktortartály, a négy gőzfejlesztő és a térfogat-kompenzátor) szerelésével
is a reaktorépületen belül. Az első blokkot 2014-ben, a másodikat egy évvel
később szeretnék indítani, de további két blokkot is terveznek a telephelyre.

Nincs környezetvédelmi akadálya a Darlington atomerőmű korszerűsítésének
OK – mondta a kanadai nukleáris hatóság
A hatóság arra a következtetésre jutott, hogy a tervezett felújítás kapcsán
„nem valószínű kedvezőtlen környezeti hatások felbukkanása”. Erre a kijelentésre az adott lehetőséget, hogy számításba vették a környezetvédelmi
értékelésben feltárt minden lehetséges hatást. Az üzemeltető 2011 decemberében nyújtotta be engedélykérelmét a hatóságnak. A cég két lépésben
kívánja megvalósítani beruházást. Az első „azonosítási” fázis szerint megtervezik 480 darab nyomástartó- és kalandriacső, valamint 960 darab tápvízcső
eltávolítási és kicserélési munkálatait a telephely mind a négy reaktorában.
A második fázis lesz a végrehajtási szakasz. Az első szakasz 2016-ig tart, a
végrehajtás befejezését 2023-ra teszik jelenleg. A korszerűsítés után a blokkok további 25-30 évet üzemelhetnek, de mindegyik egységet önálló engedélyeztetési eljárásra kell majd bocsátani.
2012 márciusában az üzemeltető 600 millió kanadai dolláros megbízást adott az SNC-Lavalin és az Aecon cégeknek, hogy megvalósítsák az
első fázist. Az Aecon teljes léptékű reaktor-makettet fog gyártani, amely
tartalmazza az összes fontos berendezést. Így szimulálni és ellenőrizni tudják a munkavégzés minden fontos mozzanatát a valós reaktorokon történő
munkavégzés előtt. Az SNC-Lavalin végzi a szükséges különleges eszközök
kifejlesztését. A két cég részletes elemzést és költségvetést készít a megvalósításra, és biztosítja az első reaktoron történő munkavégzéshez szükséges
eszközök beszerzését. Az üzemeltetőnek egyéb tervei is vannak, további két
blokkot szeretne építeni a telephelyen. A tereprendezésre vonatkozó kérelmet 2012-ben nyújtották be a hatóságnak. Ez leginkább a talaj megtisztítására, a föld kiemelésére és a talajminőség javítására vonatkozó terveket tartalmazta. Nincs még kiválasztva a lehetséges beszállító, de az SNC-Lavalin/
Candu Energy társulás és a Westinghouse is tervek készítésén munkálkodik,
végzik a költségek és a határidők azonosítását. A szóba jöhető típusok a továbbfejlesztett Candu 6 az AP 1000.

Észrevehető eredmények Fukushimában
Újságírókkal találkozott a japán miniszterelnök
Pontosan két évvel a tragédia után Shinzo Abe miniszterelnök tokiói hivatali rezidenciáján fogadta a sajtó képviselőit. Felhívta a figyelmet arra, hogy
nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a kemény valóságot, ami a nukleáris
baleset sújtotta térségben kialakult. A gigantikus földrengés következményei még két év után is élnek, és a kiürített területek újraminősítése – mint a
helyreállítás legfontosabb eleme – folyamatosan zajlik.
World Nuclear News, 2013. március
Varga József

Látogatás a Gösgen atomerőműben
A PIME 2013 konferencia technikai túrái között szerepelt a Zürichtől mintegy 55 km-re található atomerőmű megtekintése. A konferencia résztvevőjeként
magam is tagja voltam annak a nagyjából húszfős csoportnak, amely ellátogatott a létesítménybe.
Az erőmű közvetlenül Däniken városa mellett, egy új ipari parknál terül el. Már messziről vonzotta a tekintetet a
150 méteres hűtőtorony. A blokki adatok röviden: 1035
MW teljesítmény, urán-dioxid és MOX üzemanyag, három gőzfejlesztő, 117 db négyszögletes üzemanyag-kazetta (teljes hosszuk 3,86 m), minden kazettában 20 db
kadmium-tartalmú elnyelő rúd, 76 tonna fűtőanyag van
a zónában. A külső konténment hengeres/kupolás szerkezet. Átmérője 63,6 méter, magassága 56,8 m. Falvastagsága alul 1,6 m, a kupolánál 1,2 m. Az acélkonténment 52
m átmérőjű, falvastagsága 32 mm. Méretezési értékei 4,9
bar és 135 °C. Az olvadékfogó medence 6 m falvastagságú
betonból készült. A blokk 1979-ben kezdte meg működését, Siemens (KWU) és Sulzer együttműködés terméke. A
gépházban egy nagynyomású és három kisnyomású turbinaegység dolgozik. Egy generátor termeli az energiát, a
turbógépegység teljes hossza 55 m. A generátort hidrogén
és víz hűti. A turbinaasztal lapos, semmi nem áll ki belőle, és a táptartály sincs különösen magasan. Az alfanumerikus jelölési rendszer szinte teljesen megegyezik a paksi
rendszerrel (pl. TH, RA, RB, SA, SC, UJ stb.), még a turbina olajrendszere is barna csövekből áll. A tulajdonos fele
részben Zürich kanton, a többi részvényen néhány város
és különböző szolgáltatók osztoznak.
Impozáns látogatóközpont várja az érdeklődőket,
évente kb. 22 ezer vendég keresi fel a létesítményt. Számos szekcióra van bontva az épület, minden szakmai
igényt kielégít a kínálat. Lehetőség van ajándéktárgyak
vásárlására is. Nincs viszont angol nyelvű prospektus,
nem olvashatók a világ blokkjainak termelési adatai. Tíz
fő foglakozik az erőmű kommunikációs ügyeivel, tizenkét
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Eltávolították a nátriumot
a Winfrith telephelyről
Nagyjából 25 tonna nátriumot nyertek vissza a
dorseti telephelyen
A visszanyeréssel, az újracsomagolással és az anyag
tárolásával kapcsolatos munkákat februárban fejezték be – közölte a kutatási projektek felszámolásával foglalkozó cég. A munkálatok felölelték más
telephelyekről (Dounreay, Hunterston, Cadarache
– Franciaország) származó anyagok kezelését is. A
programot 2011-ben indították. A kezelési folyamat
során az eddig konténerekben tárolt nátriumot 10
kg-os adagokba rendezték, hogy majd megsemmisíthessék a Trabade vagy a Veoila létesítményekben.
A lehetséges tűzveszély miatt az eljárást egy speciális munkákat végző cégre bízták. Ez rendelkezik erre
a célra épített egyedi berendezésekkel, amelyek fel
vannak szerelve különleges szárító- és szellőztető
rendszerekkel.
Az acéltartályokat száraz nitrogén atmoszférában nyitották ki, az eltávolított nátrium sátorszerűen lezárt területre került, majd nitrogénnel töltött
kis hordóba rakták, végül acélból készült szállítódobokba helyezték, amelyeket szintén száraz nitrogénnel töltöttek fel – tárta fel a folyamat lépéseit Andy
Philips projektmenedzser.
NEI Magazine, 2013. március

Varga József

fő pedig csoportkísérő. Az erőmű területére 11 év felettiek
léphetnek be. Mi bőven efelett voltunk, hát be is mentünk.
A telefon és egyéb elektronikai eszközök itt is kinn maradtak, a beléptető ponton kaptuk meg a kártyánkat. Le
kellett venni az öveket, ki kellett rakni a pénzünket, és egy
kosárba téve az egészet átvilágították. A látogatói kártya
végig aktív, nem szimbolikus dolog – számtalanszor használtuk a mozgás során. Nem könnyű bejutni az öltözőbe
sem. Itt teljes átöltözést kellett végrehajtani. A fehérnemű
két méretben áll rendelkezésre: a sárga színű a kisebb, a
piros a nagyobb. Az overallok már több méretben léteznek, a zipzár színe alapján lehet kiválasztani a kívánt méretet. A papucsos/cipős átlendülés megegyezik a mi rendszerünkkel, illetve a doziméterek viselése is ugyanaz. A
csoportunkban volt két arab hölgy, a hajukat valamilyen
elegáns, hálószerű anyaggal burkolták be vendéglátóink.
Cérnakesztyűt nem kaptunk, helyette speciális kenőccsel
kentük be a kezünket, amit a látogatás végén lemostunk.
Mivel két konténment van, számos lehetőség áll fenn a
zsilipelés gyakorlására. A zsilipek viszonylag nagyok, több
személy együttes forgalmát el tudják látni. Amikor először
beléptünk az acélkonténmentbe, rögtön ki is küldtek bennünket, mert 30 főnél több tartózkodott ebben a térrészben (ebből kb. 12 fő a mi csoportunk másik fele volt). Így
minket kiküldtek (zsilip, kártya stb.), és ez nagyon jól jött,
mert kísérőnk egy hosszabb túrára vitt el bennünket a két
konténment közötti részbe (pl. ZÜHR-helyiség). Visszajutva legbelülre, megnézhettük a pihentető medencét, és
felmentünk az egyik gőzfejlesztő-helyiség tetejére. Sikerült megtalálni a csavarhúzó gépet is, illetve megnéztük
a polárdarut is alulról.
Hihetetlenül egyszerű minden, érezhetően sokkal
kevesebb alkatrészből áll a blokk, mint a mi egységeink.
Rend, tisztaság mindenütt. Számos halon-tartályt láttunk
a két kontémment között. Kérdésemre elmondták, hogy
már tervezik a gáz cseréjét más anyagra. Véget ért a túra,
el kellett hagynunk az ellenőrzött zónát. Az öltözőben
visszaöltöztünk utcai ruhánkba (zuhanyozni nem kellett,
az csak az igazi dolgozóknak jár). A sugárkapuknál feltorlódott a csapat, mert átfordulós rendszerűek, és általában
is sokáig tart a pozícionálás bennük. Az udvartérre menet még megálltunk a blokkvezénylő betekintő részében.
Az ergonómia, a panelek és a pultok kivitele a 40 évvel
ezelőtti tervezést tükrözi. Azt is megtudtuk, hogy náluk
nincs kifejezett ÜH-program. Jelenleg szeretnék elérni a
40 éves üzemidőt, majd utána konzultálnak a hatósággal,
hogy mennyit szeretnének még üzemelni (pl. 10 évet),
majd újra és újra. Svájc 2025-ben le akarja állítani ös�szes üzemelő blokkját, tehát várhatóan nem lesz egyszerű
konszenzusra jutni az üzemeltetők és a törvényhozók vitájában. Az udvartéren megtudtuk, hogy a szükséges 34
m3/s hűtővízből átlagosan 0,6 m3/s távozik a hűtőtorony
tetején. A trafó érdekes berendezés, három egyfázisú tekercsből áll, és van egy tartalék egység is (a feszültségszint
27/400 kV).
Más erőművekben is zajlik a vita. Svájc Bern kantonjának kormánya tárgyalásokat kezdeményez a 373 MW-os,
forralóvizes Mühleberg atomerőmű üzemeltetőjével a
blokk végleges, legkésőbb 2022-ben történő leállításáról.
A kormány közleménye szerint ez a megoldás alternatívát
nyújtana a kanton polgárai által kezdeményezett népszavazással szemben, amelyben a kérdés, hogy az 52%-ban a
kanton által tulajdonolt üzemeltetőnek azonnal le kell-e
állítania a blokkot.A javaslat az egyeztetési folyamat után
2013 augusztusában kerülhet a kanton parlamentje elé. A
BKW válaszközleménye szerint a cég jelenlegi hosszú távú
stratégiája, hogy 2022-ben állítja le a Mühleberg atomerőművet, de minden lehetséges forgatókönyvet vizsgál, és
2013 végén tervezik a végleges döntést meghozni.

Varga József
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NEI SmartBrief
Kiöntötték a Vogtle-3 blokk első betonját
A Southern Nuclear megkezdte a blokk speciális alapozásának munkálatait
A fenti eseményre három nappal azt követően került sor, hogy a társaság beruházásában
2013. március 11-én elkészült a Virgil C. Summer atomerőmű épülő második blokkjának
betonalapozása. Ez a blokk az elmúlt három évtizedben az első új építésű reaktor az USA-ban.
A South Carolina Electric and Gas Company és a Santee Cooper két AP1000 típusú nyomottvizes blokkot épít a telephelyen, ahol már egy reaktor üzemel.
Az alapbeton adja a konténment és a többi épület számára az alapzatot. A betonréteg mintegy két méter vastag, és a 7000 köbméter beton egy körülbelül 70×50 m-es területet fed le.
A beton beöntése két napig tartott, és hivatalosan ettől a fázistól számítják az atomerőmű
építését. Mindkét telephelyen az NRC által kiadott kombinált üzemeltetési engedély alapján
folynak a munkálatok. Habár a Vogtle telephely munkáit előbb engedélyezték és az ütemezésben is előbbre volt sorolva, most már látható, hogy a két program szinte együtt halad. Az
alapozás során a betonszállító kocsikból szabályos futószalagot kellett kialakítani, hogy folyamatos legyen a beton áramlása.

A nukleáris zöldek felemelkedése
A Sierra Club és a Greenpeace mindig saját forgatókönyveik szerint dolgoztak, és azért küzdöttek, hogy világszerte elfogadtassák a jövő egyetlen lehetőségének a szélturbinák és a napelemek alkalmazását. De a szénkibocsátás növekedésétől való félelem és a klímaváltozás valamiféle katalizátorként egy újfajta, modern környezetvédőt hozott létre: a pronukleáris zöldek
csoportját. Tagjaik között köszönthetjük a régi motoros környezetvédőt és laptulajdonost,
Stewart Brandot, valamint Ted Nordhaust és Michael Schellenbergert (Breakthrough Institute – Áttörés Intézet, Oakland). Ebben a körben dolgozik Mark Lynas környezeti aktivista,
Tony Blair korábbi brit miniszterelnök, és egy neves szakember, a tudós James Lovelock.
Egy kanadai tag is van, az oknyomozó filmjeiről is ismert Greenpeace-alapító Patrick Moore.
A virágzó villamosenergia-piac 1985 óta évi 3 százalékkal növekszik, és úgy tűnik, a nukleáris alapú termelésnek továbbra is jelentős szerep jut ezen a piacon. De az nyilvánvaló, hogy
az „új zöldek” támogató hozzáállása nem fog jelentős szerepet játszani az amerikai piacon a
következő évtizedekben. Ennek az az oka, hogy a palagáz kitermelése okozta forradalom bőséges támogatást biztosít az alacsony költségű földgáz használatának.
A nukleáris szószólóknak talán Ázsiában és Európában lehet nagyobb sikerük, ahol a
földgáz továbbra is viszonylag drágának számít. Japánban, ahol a nukleáris ipar éppen a túlélésért küzd, a földgázt folyékony formában importálják, és az ára négy-ötszöröse a jelenlegi amerikai árnak. Nyugat-Európában ez az ár három-négyszerese az amerikainak. Csak ott
lehet jelentősége az atomerőműveknek, ahol a gázár tartósan magas marad. Mégsem a gáz a
nukleáris terjeszkedés legnagyobb gátja, hanem a szén-dioxid-kibocsátásért leginkább felelős nyersanyag – a szén. Például Kínában 500 ezer (!) MW új széntüzelésű kapacitás létesült
2000 és 2011 között. 2013 és 2016 között nagyjából 315 ezer MW szenes erőmű-kapacitás
jelenik meg az országban. Azok a tények terelik erre a pályára befektetőket, hogy ott a bőségesen rendelkezésre álló szén kitermelése viszonylag olcsó, és nincs az OPEC-szabályozáshoz
hasonló piaci modell.
Tavaly szeptemberben Nordhaus és Schellenberger közzétett egy tanulmányt, amelyben
felvázolták a szakma újraélesztésének forgatókönyvét. Új, nemzeti elkötelezettséget javasolnak, az újgenerációs technológiák fejlesztését és a kis teljesítményű moduláris reaktorok mielőbbi megjelenését.
NEI SmartBrief, 2013. március
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Adatokból info
Budapesten, a Hotel Boscolo (New York kávéház) adott otthont az IBM Storage fórumának.
Az informatikai forradalom hajnalán még a PC-k
kifejlesztése idején is irányadó volt a patinás
számítástechnikai világcég, az IBM. A file-szerverek gazdaságos üzemét eredményező fejlesztés, a virtualizáció felsőfokát jelentő cloud-computing elnevezés is tőlük származik. Az így
kialakuló tárhelyek eddig elképzelhetetlennek
hitt adatbázis méreteket (peta-, exa-, zetaByte)
tettek lehetővé, és a köztudatban elterjedt elnevezését – BigData – is az IBM adta meg.
Ezek a hallatlan adatbázis méretek már
strukturált és strukturálatlan adatokat egyaránt
tartalmazhatnak, amelyekből új programok
tudnak csak eredményesen fontos információkat kinyerni, amik új üzleti előnyöket eredményeznek.
Azért, hogy minél hitelesebb forrásból értesülhessünk a fejlesztéseikről, neves külföldi és
hazai szakértőket kértek fel az előadások megtartására.
Veres Zsolt, az IBM Magyarország vezérigazgatója elpanaszolta, hogy bár minden eszköz,
program, adatállomány, tudás rendelkezésre

áll, mégsem használják ki kellőképpen a BigData feldolgozásban rejlő lehetőségeket, sem
a kereskedelemben, sem a közvélemény-kutatásban. Ez annál fájóbb, mivel a BigData az IBM
egyik fő terméke.
Robyn Schwartz, az IBM központi kutatási
munkatársa, a kiskereskedelem és a pénzügy
üzleti modellek, ezen belül ezekbe a folyamatokba a legfrissebb technológiai lehetőségek
bevonása iránt érdeklődik. Az elismert feltaláló
12 szabadalom birtokosa. Az IBM mindig is a fejlesztések élharcosaként volt ismert. Tendencia,
hogy a minél gyorsabb adatfeldolgozás érdekében számos funkciót a processzorba telepítenek
– ez már a Cognitív Computing korszaka lesz
(távérzékelés, érintés, látás – felismerés, szaglás,
hallás – beszédértés, ízlelés).
Ságvári Bence szerint az adatnövekedésnek
a tárolókapacitás nem korlátja. Jön a gondolkodó gépek korszaka. Az egyéni tanulóprogramokkal követhető, hogy a diák a feladatmegoldás során milyen segédleteteket használ – ezzel
tudás, tudáshiány értékelhető. Még az on-line
érettségit is bevezethetőnek tartják 2020-ra.
gyulai

CeBIT 2013

Hannoverben ismét a világ legnagyobb informatikai szakkiállítását rendezték meg március 5-9. között. A vásárba 70 országból 2700 kiállító jött el, hogy
megmutassa termékeit a 280 000 érdeklődőnek. Zsugorodik, de egyben évek
óta már terjeszkedik is Ausztrália, Eurázsia, Dél-Amerika felé, ahol az év
során szintén CeBIT-eket rendeznek, de más vásárokkal is kooperálnak, pl.
Computex Taiwan.
A CeBIT a hannoveri ipari vásárból vált önálló kiállítássá 1986-ban, fénykorában 450 ezer m2 kiállítási területére 800 000 látogatót vonzott. Most felmerült, hogy újra össze kellene hozni a két kiállítást – maga Angela Merkel
német kancellár javasolta.
A kiállítás jelmondata tavaly a Cloud Computing és a BigData, idén a Shareeconomy – hangzott el a BITCOM sajtókonferenciáján. Lám milyen szép
gesztus: az informatikáért oly sokat tevő korábbi BITCOM elnökről, a „szaxofonos” herr professor Augus-Wilhelm Sheer-ről nevezték el – gondoltam
tájékozatlanságomban. A Sareeconomy a tudás- és erőforrás-megosztást jelenti, ami nem csoda azok után, hogy már programokkal kutatják a felhőben
tárolt redundáns adatok meglétét.
A német mérnökök szövetsége (VDI) sajtótájékoztatóján most is elemezte az informatikusok álláslehetőségeit. Megállapították, hogy továbbra sem
nőiesedik el a szakma. Trendjeik szerint a legtöbb munka az IT biztonság,
a számítások a felhőben, okos hálózatok, integrált IT-rendszerek területéről
fog jelentkezni.

A kiállítás díszvendége Lengyelország volt, több mint 3000 m2 kiállítási
területen mutatta meg fejlettségét, transzparenseit az egész városban lengette a tavaszi szél.
A távközlés csarnokában igazi nagy lehetőség a csatornavásár orosz távközlési holdakról, mindezt az űrkutatás 55 éves jubileuma alkalmából.
Kaspersiky Lab sajtótájékoztatóján megemlítették, hogy a nagy vízhangot
kiváltó „Vörös Október” vírus után magyar egyetemen találták meg a DoQu
vírust – ezek ellen már mind védettek, akik az ő programjaikat használják.
Korábban is volt már 3D-s nyomtató, mely elsimított port ragasztott ös�sze, hogy a kívánt modell felépüljön. Hátránya, hogy az eredmény csak a
műveletsor végén, a ragasztatlan por leszórása után válik láthatóvá. Az új
módszer a plotter és a ragasztópisztoly házasításából született. Nemcsak az
alkatrészmodelleket, de protézisek mintadarabjait is elő lehet állítani ezzel
a módszerrel – csupa-csupa felrakó hegesztés, ahol egyik réteg a másikba
olvad.
A speciális „nano-párába” helyezett eszközök működőképesek maradtak,
és vízhatlanná váltak. Korábban egy zuhanyfüggöny szelepeit számítógéppel vezérelve és megvilágítva, reklámfeliratokat, emblémákat rajzolhattak
ki. Most gőzfüggönybe vetített színes kép érintő képernyőként működhetett.
Az 5-ös és 6-os csarnokban voltak magyarok. A Nemzeti Külgazdasági
Hivatal támogatásával, mintegy 50 m2-en 14 kis magyar informatikai cég állított ki, sokkal jobb pozíciókkal, mint a korábbi években. Részletek a www.
wikitech.hu/2013/03/06/a-legujabb-magyar-fejlesztések-berlinben/ honlapon
találhatók. A Nemzeti Tankönyvkiadó
háromdimenziós, kiterjesztett valóság
technológiát alkalmazó oktatási szoftvere, a TeachAR – 3D World aranyérmet
nyert az European Seal of e-Excelence
értékelésében.
A „zöld informatika”, a jövő energiatakarékossága egy pályázati rendszerben
elnyerhető bemutatkozás a CeBIT 16-os
pavilonjában – a CODE_n. A legsikeresebb pályamunkák 15 000 € díjat is kapnak. Idén 250 pályázó jelentkezett 35 országból.
gyulai
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Munkatársaink szabadidőben
A múlt év végén ünnepeltük az 1. blokk indításának 30. évfordulóját, amiről az Atomerőmű újság előző számaiban is megemlékeztünk, és ez alkalommal folytatjuk a 30 évvel ezelőtti időkre való
visszaemlékezések sorát. LA

A radiokémiai laboratóriumhoz kerültünk
A Veszprémi Vegyipari Egyetem radiokémiai ágazatán szerzett friss mérnöki diplomával és a Magyar Villamos
Művek Tröszt paksi telephelyre szóló
ösztöndíjával felszerelkezve csatlakoztam 1979-ben a Paksi Atomerőmű
Vállalat lelkes és fiatal szakembergárdájához, két évfolyamtársammal
együtt. Végzettségünk alapján mindhárman a nukleáris főosztályhoz tartozó frissen alakított radiokémiai laboratóriumhoz kerültünk. Meg kell említsem, labor akkor
még csak kiviteli, beruházási terveken és egyéb műszaki dokumentációkban szerepelt, a valóságban még csak a leendő helyét
tudták megmutatni, irodából is csak egy fél jutott, a reaktorfizikusokkal osztoztunk egy irodán. Az első öltözetünk, amivel a cég
felruházott bennünket, pufajkából és gumicsizmából állt, hogy a
helyszínen tudjuk nyomon követni a technológiai és mintavételi
rendszerek építésének fázisait.
… Gyakorlati továbbképzésünk élesben, szó szerint aktívan
folytatódott, heteket töltöttünk betanulással a működő atomerőművekben, Novovoronyezsben, Greifswaldban, Bohunyicében, ahol a speciális vizsgálati eljárásokat, módszereket sajátítottuk el. Az ott szerzett tapasztalatok alapján építettük fel a labor
ellenőrzési rendszerét. Ezekből az időkből máig tartó szakmai és
baráti kapcsolatokat ápolunk.
A laboratóriumi helyiségek elkészültével lassan beköltöztünk
az egészségügyi épület földszintjére. Laborvezető, technikus,
mérnök a legnagyobb egyetértésben cipelte, emelte, húzta-vonta a bútorokat, eszközöket. Ehhez az erőátviteli és logisztikai
munkához időnként segítséget kaptunk az arra járó gépészektől,
technológusoktól, leendő operátoroktól is.
Az 1-es blokki „melegjáratás” tisztasági követelményeinek
ellenőrzésére már felállt a műszerpark és a személyzet is. A min-

Visszaemlékezések
dennapi kihívások, új feladatok összekovácsolták a csapatot, de
nemcsak a „radiosokat”, hanem mindenkit, aki a blokk üzembe
helyezésén dolgozott. … Kedves emlékek is fűződnek ehhez a
periódushoz. Éjszaka az ügyeletes gépkocsi sofőrje ébresztett
szendergésemből, hogy azonnal be kell menni, sürgős munka
van. A gépkocsiban Karcsi bácsi (az akkor még különálló vegyészet technikusa) várakozott. Mi a probléma? Víz van az olajban,
mérni kell. Nálunk pedig olaj van a primerköri vízben, azt mérem.
Reggelre a gépész kollégák mindkét rendszeren felderítették a
szivárgások helyét. A melegjáratás alatti éjszakai teák ízét tán
még ma is érzem, amik arról voltak nevezetesek, hogy csúcsidőben laborvezetőnk a koordináló tevékenysége mellett saját
maga készítette teával kedveskedett a műszakban dolgozóknak.
A blokkok indulása utáni időszakok sem teltek eseménytelenül, szakmai kihívásokban nem volt hiány. … A 2-es blokki fűtőelem tisztításkor bekövetkezett sajnálatos üzemzavar hatásának
vizsgálatából is oroszlánrészt vállaltunk, az elhárítási munkákhoz
és az elszennyeződött rendszerek tisztításához kapcsolódókról
nem is beszélve. Mind emellett a fokozott terjedelmű radiokémiai és analitikai vizsgálatokkal részesévé váltunk az erőmű sikertörténetének, a teljesítménynövelésnek.
… A cégvezetésnek és közvetlen feletteseimnek köszönhetően az analitikai terület korszerűsítése sem maradt el a nukleáris technika fejlődése mögött. … A fejlődés azóta is folyamatos,
eredményeire ma is büszkék vagyunk, nagyon színvonalas és a
kor követelményeinek megfelelő műszerparkkal rendelkezünk.
A bórsav mérési módszerek és eszközök alakulásával tudom
legjobban szemléltetni a változásokat. Kezdetben vala a kézi
feltöltéssel működő egyszerű büretta, amit egy félautomata
pumpás feltöltésű, reagens tartályos kivitel követett. Utána automata bürettára váltottunk, de itt nem álltunk meg, bevetettük
a beépített analitikai programokkal működő automatatitrálót,
amit a számítógép vezérelt teljesen automata titrálóberendezés
követett.
… Osztályunk feladata a primer és szekunder köri technológiai közegek kémiai és radiokémiai ellenőrzése, a primerköri

hőhordozó és a fűtőelemek állapotának, valamint a technológiai berendezések korróziós és radiációs állapotának felügyelete,
a felhasznált anyagok és segédanyagok minőségellenőrzése,
a fém- és korróziós vizsgálatok elvégzése. Gyakorlatilag a hidegvizes csatornától a melegvizes csatornáig előforduló valamennyi rendszerrel és közeggel dolgunk akad. A technológiát
működtető szervezetek a vizsgálati eredményeink alapján végzik
a szükséges beavatkozásokat, ezért nagyon fontos, hogy valamennyi általunk szolgáltatott adat hiteles legyen. Annak ellenére,
hogy az akkreditált vizsgálólaboratóriumokra vonatkozó ISO szabvány 2001-ben lett csak elfogadva, és a 80-as években még
nem volt kötelező előírás az akkreditáció, nekünk sikerült már
előre felépíteni egy minőségügyi rendszert nemzetközi ajánlások alapján. Ez a rendszert 1986-ban vezettük be – akkor még
laborutasításnak neveztük –, és ebben rögzítettünk minden
fontos információt, amely a mintavételek gyakoriságára, a vizsgálati terjedelemre és módszerekre, műszerek kezelésére, adatok
kezelésére és közlésére, jogosultságokra vonatkozott. 2002-ben
minden gond nélkül megszereztük az akkreditált státuszt, a
minőségirányítási követelmények szerinti munkavégzés nem
okozott törést a laborok munkájában, hiszen addigra mindenkinek rutinná vált.
A tevékenységi körünkön belül pályám kezdetén főként analitikai szakterülettel foglalkoztam, beosztott, majd csoportvezető mérnökként, 1991-től pedig laborvezetőként a radiokémiai
feladatok ellátásából is kiveszem a részem.
Úgy érzem, munkám elismerésében sem volt hiány. 1985ben Kiváló Ifjú Szakember elismerést kaptam egy új mérési
módszer kidolgozásáért, 2009-ben Céggyűrű kitüntetésben részesültem, 2011-ben a Műszaki Alkotói Pályázaton 3. helyezést
értünk el to-s és mtvo-s kollégákkal egy technológia változtatásról szóló újítással. Ugyanúgy sikernek könyveltem el és örültem azoknak a köszönő leveleknek is, amiket egy-egy nagyobb
munka elvégzése, vagy egy projekt befejezése után a cégvezetéstől kaptam.
Kollektívánk nagyon jól összekovácsolódott, ezt a hagyományt, az együttműködést és egymás munkájának segítését,
elismerését a mai napig megőriztük…


Varjúné Baracska Ilona laborvezető

Gyógytorna a mozgásszervi betegségek szolgálatában
A mozgásszervi betegségek száma a mozgásszegény, stresszes
életmód, a sok ülés és a helytelen testhasználat miatt fokozatosan növekszik. E betegségek
megelőzésére és kezelésére a
legjobb megoldás a gyógytorna, amelyről Schreiner
Györgyi gyógytornásszal beszélgettem.
–– Miért tartod fontosnak a gyógytorna alkalmazását a
mozgásszervi megbetegedésben szenvedőknél?
–– Míg régebben elsősorban az idősebb korosztályt
érintette ez a probléma, addig napjainkban – főként az
irodai, számítógépes munkakörnyezetnek és a mozgásszegény életmódnak köszönhetően – egyre több fiatal
is szenved a különféle mozgásszervi bántalmaktól. Ezek
kialakulása nagy részben a hibás testtartásra vezethető
vissza. A rossz testhasználat miatt túlterhelődik a gerincoszlop, az izmokban állandósul a feszültség, ami idővel
fájdalomhoz, mozgásszervi betegséghez vezet. A legfontosabbnak a megelőzést tartom, mert akkor sokkal kevesebb probléma jelentkezik a későbbiekben. A megelőzést
már gyermekkorban kell kezdeni, s ez egyfajta életformát
is jelent. Mikor már jelentkeznek a problémák, akkor a
különböző állapotnak, életkornak megfelelő programot
állítunk össze. Minden páciens részére egy átfogó mozgásszervi vizsgálat után, egyéni kezelési terv készül. A
gyógytorna minden korosztálynak javasolt, egy átfogó
általános vizsgálat után. A cél a maximumot teljesíteni
a gyógyulásban, a teljes mértékű rehabilitáció, a páciens
igényeinek és lehetőségeinek megfelelően. A gyógytorna
testi és lelki rehabilitációt nyújt a betegeknek. Foglalkozom csecsemők korai mozgásfejlesztésével, gyermekek

gerinc- és lábproblémáinak kezelésével, baleseti sérülésekkel, baleseti és protézis műtétek utáni teljes rehabilitációval.
–– Milyen kezeléseket vehetnek igénybe a hozzád fordulók?
–– Ahogy említettem, egyéni kezelési terv készül minden vendégnek. Vízi és száraz torna, valamint gépi kezelések kombinálásával komplex terápia is igénybe vehető.
Nincsen olyan sérüléstípus, amely kizárná a pácienst a
kezelésből. Tehát traumatológiai, ortopédiai és reumatológiai esetek kezelését is vállalom. A mozgásos programokon kívül, azok kiegészítéseként speciális eszközök
is segítik a betegeket a gyógyulásban, így igénybe vehető
és bérelhető a passzív térdízület mozgató gép, a passzív
csípőízület mozgató gép, a gravitációs függesztő rács, a
Medical taping (színes tapasz), az elektromos izomstimuláló készülék, a mágnes terápiás és a hideg terápiás eszköz. Ezen kívül különböző nyirokproblémákat is kezelek,
elsősorban a tumoros megbetegedések gyógyulás utáni
szövődményeként előállókat. Ilyenkor nemcsak fizikai,
hanem sok esetben lelki kezelésre is szükség van, illetve
életmód tanácsadásra, hiszen nagyon sok múlik a táplálkozásunkon, azon, hogy milyen vitaminokat, szükség esetén táplálék kiegészítőket fogyasztunk.
–– Milyen módon vehetik igénybe a szolgáltatásokat a
Paksi Atomerőmű munkatársai?
–– Az erőművel több mint húsz éves a kapcsolatom,
mivel még főiskolára jártam, amikor a Nukleo-Med Kft.
akkori főorvosa, dr. Ótos Miklós megkeresett azzal, hogy
szívesen dolgozna együtt velem. Ez az együttműködés
azóta is tart, és sajnos az utóbbi időben – ahogy idősebb
lesz az erőmű személyzete –, egyre inkább tapasztalom,

hogy növekszik a hozzám fordulók száma. A gyógytornakezeléseket a foglalkozás-egészségügyi szakorvosok által
kiállított beutalóval lehet igénybe venni. Gyakran jönnek
hozzám úgy a betegek, hogy az időszakos orvosi vizsgálat alkalmával, vagy egyéb, pl. hőtérképes vizsgálatot követően javasolja a szakorvos, hogy panaszaival, esetleges
problémáival forduljon gyógytornászhoz. Amennyiben
valaki nem csoportos, hanem egyéni kezelést szeretne
igénybe venni, arra is van lehetőség, ez esetben Vitamin
Egészségpénztári számlát tudok kiállítani. Azok a páciensek, akiknek a közlekedés nehéz, vagy műtéti beavatkozásuk volt, Pakson és a város 25 km-es vonzáskörzetében,
előzetes egyeztetés alapján az otthonukban is igénybe vehetik a szolgáltatásokat, korlátozott mértékig az Országos
Egészségpénztár támogatásával, illetve egészségpénztári
hozzájárulással.
–– Az igénybe vehető szolgáltatásokon túl megtudhatunk valamit a gyógytornász személyéről is?
–– Az Orvostovábbképző Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Gyógytornász Szakán végeztem 1991-ben,
majd több olyan képzési programban vettem részt, amely
a szakmához kapcsolódik, mint a nyiroködéma kezelése –
kiegészítő képzés, függesztőrács-képzés, wellness és SPA
menedzser – középvezetői tanúsítvány, modern scoliosis
schroth terápia, hospice alapozó tréning. Vesszőparipám
az egészséges életmód, a természetes anyagok fogyasztása, használata.
Lokálpatrióta vagyok, Pakson születtem, itt érzem otthon magam, a szüleim is Pakson élnek, akiktől a mai napig nagyon sok támogatást kapok. Kertes családi házban
lakunk a párommal és két lányommal, a 19 éves Evelinnel
és a 7 éves Elmirával.
Lászlóné Németh Ilona

22

2013. április

Hogyan töltik napjaikat nyugdíjasaink?

Simon Jánossal és feleségével, Edittel beszélgettünk a balatonfüredi üdülő „életre keléséről”, és nyugdíjas éveikről.
–– Mikor milyen módon kerültetek
erőműhöz, hol dolgoztatok?
János: – Tanulmányaim befejezése
után a Honvédelmi Minisztérium élelmezési osztályán kezdtem dolgozni, majd
Balatonkenesén a Honvéd Üdülőben. Az
erőmű egyik rendezvényén az élelmezési
ellátás volt a feladatom. Ekkor kerültem
kapcsolatba az erőművel és értesültem a
balatonfüredi építkezésről. Az üdülő félig
kész állapotban volt, amikor jelentkeztem Pakson. A 24 pályázó közül engem
választottak, és elkezdődött életem nagy
kalandja. Az erőműhöz 1984. április 1-jén
nyertem felvételt. A kezdeti időszakban feleségemmel minden reggel Füredre, vagy
Paksra utaztunk, este vissza a gyermekünkhöz Kenesére. A még javában épülő
REKÖ-ben, a mostani orvosi rendelő volt
spártai módon berendezve, ahol az építőkkel és az erőmű műszaki ellenőrével
közösen gyakoroltuk a békés egymás mel-

lett élést. Hatalmas felelősséggel és lelkesedéssel igyekeztünk megteremteni a magas színvonalú létesítmény működéséhez
szükséges eszközöket, berendezéseket és
a szolgáltatásokat. Lázasan készültünk a
nagy napra, amikor az első vendéget fogadhatjuk.
Edit: – Jánossal mindig együtt dolgoztunk. A fiunk megszületése után könyvelőként dolgoztam, szintén a vendéglátás
területén. Balatonfüreden 1984. május
1-jén kezdtem a munkámat. Kezdetben a
beszerzések koordinálását, a könyvelői és
a nyilvántartói munkát végeztem. Később
a szálloda üzemegység irányítása, a pres�szók könyvelése, továbbá elszámoltatása,
illetve az anyag- és eszközbeszerzések
koordinálása, a kézi raktárak kezelése tartozott a feladataim közé.
–– János, az egyik legnehezebb területén
dolgoztál az erőműnek, hiszen a vendégek
„itt eresztették ki a gőzt”. Ahányszor találkoztunk, Te mindig nyugodt, higgadt úriember voltál, és példás rendet tartottál az
üdülőben. Mi a titkod, hogyan lehet így is
dolgozni?
–– Köszönöm szíves kérdésed. Jól esik
hallani, hogy ilyen emléket is hagytam
magam után. Valóban, a REKŐ egy speciális terület volt, melynek nyugodt légkörű üzemeltetéséhez, felettébb fontos
feltételeknek kellett egyszerre teljesülniük.
Legfontosabb talán a szakma szeretete és
egy szlogen szem előtt tartása: „szíveslátás
vendéglátás, minden vendég kedves ven-

dég”. Ragyogó kollektíva alakult ki, amelynek tagjaira mindig számíthattam. Nem
utolsó sorban meg kell említenem a biztos
családi hátteret, hiszen a párom nemcsak
a gyermek nevelés terheiben vállalt oroszlánrészt, hanem a szakmai munkában is
bátran támaszkodhattam rá. A REKŐ 22
éven át nemcsak a munkahelyünk volt, hanem az otthonunk is, ahonnan 2006 végén
egyszerre mentünk nyugdíjba.
–– Nyugdíjasként mivel foglalkoztok? Kikapcsolódásra pihenésre van-e idő?
János: – A nyugdíjazás után két szállodatervezési projektben az üzemeletetési
szempontok érvényre juttatására kértek
fel, ami szép kihívás volt. Ezen két év alatt
Edit a lakásunkból otthont varázsolt. Végre felszabadultan foglalkozhattunk a két
unokánkkal. A badacsonyi szülői ház és a
birtok ápolása biztosítja a fizikai és szellemi megújulásunkat. Kikapcsolódást jelent
az olvasás, rejtvényfejtés (sudoku) és az internetezés.
Edit: – A családról való gondoskodás,
a sütés-főzés jelenti számomra az igazi kikapcsolódást. Szívesen olvasok, szeretek
kézimunkázni és tévézni.
–– Meséljetek a családotokról!
–– Csaba informatikus mérnökként a
helyi kórházban dolgozik, felesége Csilla
könyvelő a FÜREDHŐ-nél. Két gyermekükkel megkaptuk életünk legnagyobb
ajándékát, az unokáinkat, Máté 12, Dóra
7 éves. Balatonfüreden élnek, tőlünk 400
méterre. Kell ennél nagyobb boldogság?

PADOSZ Nyugdíjas Tagozat Közgyűlése
A PADOSZ Nyugdíjas Tagozata az Atomerőmű Nyugdíjas Klub Egyesület termében
március 4-én tartotta éves
közgyűlését, melyen több
mint száz tag jelent meg.
Majoros János tagozatvezető köszöntője, valamint
ügyrendi kérdések tisztázása
után, a résztvevők egy perces
néma felállással emlékeztek
2012-ben elhunyt társaikra,
Pécz Dezsőre és Veszelovecz
Ferencnére, akik már nem
lehetnek közöttünk.
Ezt követően ünnepélyes
pillanatok következtek. Elsőként a nők köszöntésére
került sor a közelgő nőnap
alkalmából. A hölgyek nagy
örömmel fogadták az ajándékot és a virágot, melyet
férfi tagtársaiktól vehettek
át. Másrészt most adódott
alkalom az 50 éves szakszervezeti tagsággal rendelkezők
köszöntésére: Hernek Tiborné, Takács Józsefné, Csúcs
Csaba, Mesterházy Árpád,
Palásti Pál, Vida Károly
vehetett át emlékplakettet
Weisz Mátyás elnökhelyettestől. Minden elismerésünk
a kitüntetetteknek és mindazoknak, akik több évtizeden
keresztül kitartanak a szakszervezeti mozgalom mellett! Kalmár Mártonnénak

a PA Zrt. Humán Alapítvány
kuratóriumában
végzett
munkáját köszönte meg a
PADOSZ elnökhelyettese.
A közgyűlés harmadik
napirendi pontja Weisz Mátyás elnökhelyettes beszámolója volt a PADOSZ 2012-es
évéről. Szólt az új Munka
Törvénykönyvéből fakadó
kihívásokról, az ágazati és
helyi KSZ-k tervezett módosításairól, az EVDSZ ügyeiről, a „forró drót” kiadvány
megjelenésének felfüggesztéséről.
Ezt követően Majoros
János tagozatvezető tartott
beszámolót a tagozat munkájáról, az összekötők összejövetelein elhangzottakról,
a Segélyezési Bizottságban
végzett
tevékenységéről.
Megemlítette Kovács István-

né és Kövesi József 2012-ben
Kiváló Aktivista kitüntetésben részesült nyugdíjas ös�szekötőket, és az elmúlt évben nyugdíjba vonulóknak
szervezett köszöntő tapasztalatait.
Utolsó napirendi pontként a PA Zrt.-től nyugdíjba vonultak képviselője, dr.
Germán Endre számolt be az
eddig elért eredményekről:
étkezési támogatás rászorultsági alapon, karácsonyi ajándékutalványban részesülők
számának növelése, nyugdíjas elhalálozása esetén a
hátramaradottak ügyintézésének segítése, balatonfüredi
nyugdíjasok teremhasználati
idejének növekedése.
Még elintézésre váró feladatok: a karácsonyi ajándékutalvány érintettekhez
való eljuttatásának javítása,
a Paksi Atomerőmű 30 éves
jubileumi ünnepség hiányosságainak pótlása, a Villamos
Nap rendezvényen a nyugdíjasok részvétele, orvosi vizsgálatok kedvezményes igénybe vétele stb.
A résztvevők által felvetett kérdések megválaszolásával, rögzítésével és kötetlen
beszélgetéssel zárult ez a tartalmas délután.
gyulai

–– Tagjai vagytok egyesületnek, klubnak?
–– Megalakítottuk 2010-ben az Atomerőmű Nyugdíjasok Balatonfüredi Egyesületét. Változatos programokat szervezünk,
kirándulunk. Szeretnénk, ha a REKÖ
nyugdíjasai igénybe vehetnék az intézmény szolgáltatásait.
–– Mi az, amiről még szívesen beszélnétek?
–– Szívesen emlékezünk vissza a REKÖ
folyamatos fejlődésére. 1987-ben uszodát,
1992-ben kikötőt és strandot avattunk,
majd kezdődtek a felújítások, amelyekből
mindig bővített, minőségileg megújított
szolgáltatásokkal nyitottunk.
–– Egy maradandó élmény, amit szívesen megosztanátok az olvasókkal?
–– Felejthetetlen nap volt életünkben az
első vendég fogadása az új épületben. 1984.
november 14-én reggel még az asztalosoktól vettünk búcsút, dél körül az utolsó vállalkozótól. Délelőtt érkeztek a mobiliák, a
lányok takarítottak és ágyneműt húztak.
Fél kettőkor rakodták az utolsó franciaágy
szállítmányt. Fél háromkor gálában, mosolyogva fogadtuk az első vendégünket.
Szalagátvágó ceremónia mellőzésével kezdődött el a szíveslátás a REKÖ-ben.
–– Csodálatos lehet a Balaton mellett
élni. Ez mit jelent számotokra?
–– Nekünk az együtt eltöltött negyvenöt
év és a kis családunk a csoda. A Balaton
ehhez csak egy gyönyörű díszlet.

Vadai Zsuzsa

20 éves a MÉSZ
A Műszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete 2013.
június 1-jén ünnepli fennállásának 20 éves évfordulóját.
A rendezvényt az Atomerőmű Horgászegyesület tavainál tartják a vállalat rendezvénysátrában, ahol a nap
folyamán lesz többek között horgászverseny, gyermek
játszóház, ugrálóvár, kézműves foglalkozások sora, ünnepi torta, valamint változatos színpadi kulturális műsorok, helyi és környékbeli csoportok közreműködésével, kicsiknek, nagyoknak
egyaránt.
A MÉSZ szeretettel várja szakszervezeti tagjait és nyugdíjas tagjait családjaikkal együtt egy önfeledt szórakozásra, kikapcsolódásra, az emlékek felidézésére.
A családi napra jelentkezni, bővebb információt kérni a 75/508-451 és a 75/507751 telefonszámokon lehet. A jubileumi családi nap jelentkezési határideje:
2013. május 10.
MÉSZ

Törzsgárdatagsági elismerések
2013. március
Ujszászy József

10 éves
üvig üvfo iüo Matvijan Júlia

Nagy László

20 éves
mig nufo feo Potyondi Ágnes

30 éves
Angyal Ferenc
üvig kio Angyal János
Lippai Zoltán
üvig üifo Pálfi László
Kovács György
üvig üvfo ro Galgóczy Sándor
Hanuszka Gyula
üvig üvfo kto Magyar Erika
Mészáros Béla Tamásné üvig vefo veo Ledneczki Józsefné
Berkó János
mig mfo Juhász Lászlóné

mig mfo vimo

mig pfo

kaig kafo vko
kaig üffo bro
kaig üffo hto
big rendo
gig szgfo kszo
gig szgfo kszo
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Baranya megye déli részén, a főleg mészkő borította Villányi-hegységtől délre, a Dráva folyásától északra található
Siklós városa. A település kedvező területi viszonyait mi sem
bizonyítja jobban, hogy a város környékén végzett régészeti ásatások az utolsó jégkorszak végére már embercsoportok
telepeit és maradványait tárták fel.

Ajánljuk hazánk tájait
Siklós

A törökvilág őrzője
A vidéken letelepedő kelta törzsek szőlőtermesztéssel
foglalkoztak, majd a később megjelenő római telepesek vitték tovább a földművelés ezen tudományát. Bacchus dicséretének kedvező áldása pedig napjainkban is hatással van a
szőlőtermesztésre. Elég csak a környék kiváló boraira gondolnunk.
A római terjeszkedés megszűnésével és visszaszorultával
számos népcsoport és törzs fordult meg Siklós környékén.
Az évszázadok folyamán egymás után telepedtek le a hunok,
az avarok, de számottevő volt a délszláv népcsoportok jelenléte is.
A 13. század második felére tehető a siklósi vár építése,
ami előbb a Siklósi család, majd a Garaiak tulajdonát képezte. Ekkor kezdődött az eddigi kis vár felemelkedése, amelynek falai erősségé lettek. A Garai család kihalásával a vár a
királyé, Hunyadi Mátyásé lett, aki később fiának, Corvin Jánosnak adta. A vár ismét új tulajdonosra szállt, és 1515-ben
II. Ulászló révén a Perényi család kezére került, akik reneszánsz stílusban építették át, illetve bővítették ki a déli fekvésű várat.
1527 és 1529 között a várban tartották a koronaékszereket. 1543-ban Siklós végvár lett. Mint a végvárak esetében
lenni szokott, az erősség itt is komoly szerepet kapott a török hadakkal fenyegetett háborús évtizedekben. Vass Mihály
várkapitány sokáig tartotta a várat az előrenyomuló hadaktól. Csak akkor adták fel, amikor a törökök szabad elvonulást
ígértek a magyar várvédőknek. Azok nem állván szavukat,
galád módon lekaszabolták a várból távozó magyar vité
zeket.
II. Szulejmán Allah segedelmével és jól szervezett seregeivel sikeresen elfoglalta a déli erősséget. A Magyar Királyság

HÍREK
Kosárlabda:
A hónap első mérkőzését Körmenden játszotta a kosárlabda csapat. Ez a mérkőzés volt az alapszakaszban az utolsó mérkőzés.
Sajnos Vojvodáék 91:63-as vereséget szenvedtek, így a harmadik
helyen végeztek az alapszakaszban a Szolnok és a Székesfehérvár
mögött.
A középszakaszt a Kaposvár otthonában kezdte a piros-kék
csapat. Az Atomerőmű az alapszakaszban mind a két mérkőzését
megnyerte, ezért kellő önbizalommal léphetek pályára. A találkozót végig a Kaposvár irányította, és 102:84-et mutatott a kijelző a
lefújás után.
A Kaposvári mérkőzés utáni héten, hétfőn az Atomerőmű SE
és a spanyol Enrique Guttierrez Garcia közös megegyezéssel szerződést bontottak.
A középszakasz második fordulójában a Szolnok ellen hazai
környezetben léptek pályára az ideiglenes edzővel felállt piros-kékek. Az amerikai Zo Williams parádés játéka ellen nem volt ellenszere a Tisza-parti csapatnak, és 16 pontos győzelmet ünnepelhetett Schmidt Béla és csapata.
Az Atomerőmű SE kosárlabda szakosztályának újonnan kinevezett vezetőedzője, Schmidt Béla egészségügyi probléma miatt
orvosi kivizsgálásra szorul. A vizsgálatok több napot is igénybe
vehetnek, és nincs határozott időpont azok befejezésére. A feszített tempójú feladatok, mérkőzések jelentőségét mérlegelve az
ASE szakosztályvezetése úgy döntött, hogy azonnal új vezetőedzőt keres. Így Czigler Lászlót kérték fel a vezető edzői feladatok
ellátására.

sorsa a törökkel szembeni egymást követő csatákban megpecsételődni látszott.
A 143 éves uralmat követően 1686-ban Badeni Lajos őrgróf foglalta vissza a várat. Később megkezdődött a helyreállítás. A 18. század első éveitől Vak Bottyán tartotta kezén a
várat, majd a Rákóczi szabadságharcot követően a Batthyány
család birtokába került, akik barokk emeletsort építettek rá.
1848-49-ben a felkelő honvédsereg gyülekezőhelye volt, idővel ismét a Batthyány család tulajdonába került, majd néhány rövid évtizedet követően a Benyovszky családnak adták
el. 1936-ban a honvédkincstáré lett, majd 1944-ben állami
tulajdonba került. A 20. században restaurálták, majd múzeumot hoztak létre benne. A vár környezetében rendszeresen
tartanak rendezvényeket, előadásokat, amellyel mindinkább
vonzóvá kívánják tenni az egyébként is színes kultúrájú települést.
A török korszakból számtalan emlék maradt fenn napjainkra is. Temetői sírok, dűlőnevek és fürdők mellett Siklóson, a várhoz igen közel található Malkocs-bej-dzsámi,
amely 1993-ban Europa Nostra-díjat kapott.
Magyarország déli részén barangolva ellátogathatunk a
szomszédos településre, a gyógyvízéről ismert Harkányba,
de a borairól méltán nevessé vált Villány településekre is.
Utazásunk bármelyikéhez, hasznos időtöltést, kellemes kikapcsolódást kívánok!
Az előző számunkban megjelent cikk végén a kutatómunkára vonatkozó kérdés (Ki volt az osztrák mészáros?) megoldása: Báró Julius Jacob von Haynau (17861853). Mostani feladványunk: Sikerült-e elfoglalnia a
Tenkes kapitányából jól ismert Eke Máténak a siklósi várat? A válasz a következő számban tekinthető meg.

Lehmann Katalin

A felsőház harmadik fordulójában 89:86-ra győzött Schmidt
Béla csapata a Jászberény ellen. A végig kiélezett mérkőzésen Vojvoda Dávid utolsó másodpercben elengedett dobásával győzött
három ponttal a piros-kék csapat. Így még mindig őrzi veretlenségét az Atomerőmű a hazai pályán.
Március utolsó hétvégéjén rendezték meg Pakson a Morgen
Ferdinánd Magyar Kupa Döntőt. A hazai csapat mellett, az Alba
Fehérvár, a Szolnoki Olaj KK és a Pécsi Pannonpower vett részt
a két napos tornán. Az Atomerőmű csapata az elődöntőben a
székesfehérvári csaptattal küzdött meg. Szoros csatában 75:82es végeredménnyel az Alba jutott a döntőbe. Ld.: Vojvoda 25/9,
Williams 15/3, A második elődöntőn a Szolnok simán átgázolt a
Pécsen. Végeredmény: 61:97. Vasárnap, a bronzmérkőzésen Levy
és Vojvoda ponterős játékának köszönhetően 96:58-ra győzött az
Atomerőmű csapata, így a harmadik helyen végeztek a Magyar
Kupában. A döntőben az Alba Fehérvár magabiztos játékkal 20
pontos győzelmet aratott, így ők lettek a Morgen Ferdinánd Magyar Kupa győztesei. Végeredmény: 74:54
Dzsúdó:
A Köztársasági Kupán Junior fiaink eredményesen szerepeltek,
és elhódították a Köztársasági Kupát. A válogató versenyek sorát
nyitotta a kupa, amelyeken lehetőség nyílik megszerezni a kvótát
az Európa Kupákon való részvételre. Fiaink jól teljesítették az első
állomást.
I. Horváth Zsombor +55 kg
II. Horváth Adrián 90 kg
I. Kárpáti Gábor 73 kg
III. Ohát Zalán 90 Kg
I. Ömböli Renátó 100 kg

Gáti Norbert

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK
Az atomerőmű dolgozói megőrzik elhunyt
munkatársaik emlékét.
Molnár István János (1957–2013)
2013. február 18-án,
életének 56. évében
hosszantartó betegség után elhunyt Molnár István, az atomerőmű nyugdíjasa.
Pakson született 1957.
április 22-én. 2003.
november 26-ától lett
társaságunk munkavállalója. Vezetői, kollégái nagyra értékelték kimagasló szakmai tudását és becsülték segítőkészségét,
vele együtt bíztak gyógyulásában. De a betegség az
aktív munka abbahagyására kényszerítette. A kaig
vko karbantartási műszaki ellenőreként 2012. november 20-ától lett nyugdíjas. A gyászoló család,
a rokonok, a volt munkatársak és ismerősök 2013.
március 1-jén a paksi Kálvária temetőben kísérték
utolsó útjára.
Berecz
Istvánné
(1952–2013)
Életének 61. évében
2013. február 21-én
elhunyt Berecz Istvánné (született Kólya
Magdolna) nyugdíjas
munkatársunk. 1952.
szeptember
20-án
született Szolnokon.
1986. január 1-jén nyert felvételt a Paksi Atomerőmű
Vállalathoz. 20 évi munka után, a logfo rako raktárosaként 2006. február 10-én vonult nyugállományba.
Szerettei szűk családi körben vettek végső búcsút
tőle.
Bérces Béla (1932–
2013)
Társaságunk nyugdíjasa, Bérces Béla életének 81. évében, 2013.
február 26-án örökre
eltávozott közülünk.
1932. november 27én
Bodroghalmon
született. Több erőműben szerzett szakmai tapasztalatokkal felvértezve 1977. október 2-án lépett be a Paksi Atomerőmű
Vállalathoz. Az üzemviteli főosztály művezetőjeként
dolgozott nyugdíjazásáig, 1991. február 1-jéig. A
gyászoló család, barátok, ismerősök, nyugdíjas társak 2013. március 12-én a paksi Fehérvári úti temetőben kísérték végső nyughelyére.
Bakáné Kern Apolka Renáta (1977–2013)
Tragikusan fiatalon,
életének 36. évében
2013. március 6-án
elhunyt az ATOMIX
Kft. munkavállalója,
Bakáné Kern Apolka
(született Kern Apolka Renáta). Apolka
1977. november 29én Pakson született.
Az ATOMIX Kft.-hez 2001. június 1-jén lépett be,
ahol környezetvédelmi mérnökként helyezkedett
el. Szakágvezető, csoportvezető, kontroller, legvégül
műszaki előkészítő mérnök munkakörökben bizonyította hozzáértését, szakértelmét.
A gyászoló család, barátok, kollégák 2013. március
12-én a paksi Kálvária temetőben kísérték utolsó útjára.

Bíróné Tünde
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Babahírek
Kovács Boglárka vagyok, Szekszárdon születtem
2013. február 2-án, 3500 grammal és 57 centiméterrel. Első gyermek vagyok a családban, már
mindenki nagyon várta az érkezésem. Nagymama a kedvencem, mert nagyon sokat segít. Kicsit
hasfájós vagyok, de anyukám mindig elringat, így
jókat alszom. Apa hangját nagyon szeretem, mindig odafigyelek rá, megnyugszom tőle, gyakran
mosolygok neki. Édesapa Kovács Tamás, aki nukleáris karbantartó lakatos a reaktor és készülék
karbantartó osztályon, édesanyám itthon vigyáz
rám.
Nevem Kovács Márk Ákos, Pécsett születtem,
2013. február 24-én. Születési súlyom 3810
gramm, a magasságom 51 centiméter. Két testvérem van, Flórián 11 éves, Letícia 7 éves. Én most
már sokat eszem, viszont nem sokat alszom, de
szüleim bíznak benne, hogy ez változni fog. Apukám Kovács Gábor, aki a vegyészeti osztályon víztisztító kezelőként dolgozik, anyukám Kovács Gáborné Tóth Andrea, aki születésem előtt a Tolna
Megyei Integrált Szociális Intézmény Szentandrás
Otthonában dolgozott Bölcskén, mint gazdasági
ügyintéző.
Kiss Zente Benett vagyok, Szekszárdon születtem 2013. február 18-án 12 óra 44 perckor, 3350
grammal és 56 centiméterrel. Második fiúgyermek vagyok a családban. Nagyon mosolygós és
kiegyensúlyozott baba vagyok. Egyelőre sokat
eszem és alszom, de egyre többet igyekszem
ébren is lenni. Nagyon szeretem a testvéremet,
figyelek rá, ha a közelembe jön. Ritkán sírok, szinte csak akkor, ha megéhezem. Apukám Kiss Ernő,
projektvezetőként dolgozik a mig projekt főosztályán, anyukám Kiss Alexandra, aki az ERBE környezetvédelmi szakértője.
Nevem Vilimi Róza, Szekszárdon születtem 2013.
március 9-én. Születési súlyom 3540 gramm volt,
a magasságom 56 centiméter. Negyedik gyermek
vagyok a családban. Sári nővérem 5 és fél, Barnus
öcsém 4 és fél éves, és kisebbik öcsém, Soma, 16
hónapos. Sokat alszom, nagyon nyugodt gyerek
vagyok, aki jól bírja a zajt és a nyüzsgést, amit a
testvérei okoznak. Édesapám Vilimi András, műszaki főszakértőként dolgozik a rendszertechnikai főosztályon, édesanyám Rigó Izabella, aki
közgazdász.
Lajpold Luca vagyok, Szekszárdon születtem
2013. február 12-én, éjjel 1 óra 13 perckor. A súlyom 2800 gramm, magasságom 51 centiméter
volt. Első gyermek vagyok, nagyon jó baba, éjszaka eszem és alszom. Napközben, amikor ébren
vagyok, szeretem, ha mesélnek nekem. Jó kedélyű, mosolygós kislány vagyok. Nagyon szeretek
fürödni, ilyenkor nagy szemekkel nézek és tempózom. Apukám, Lajpold János, a kereskedelmi
csoport csoportvezető helyettese, anyukám, Kónya Zsuzsanna az „Együtt a parlagfű ellen” Alapítványnál dolgozik, de jelenleg itthon van velem.
Nevem Szabó Szilvia Rita, a szekszárdi kórházban születtem 2013. március 6-án. Születéskori
súlyom 3500 gramm, magasságom 58 centiméter volt. A családba első gyermekként érkeztem. Rendkívül nyugodt és érdeklődő gyermek
vagyok. Amikor ébren töltöm az időt, nagyon
érdekel minden, ami körülöttem zajlik, aktívan
reagálok a külvilági ingerekre. Édesapám, Szabó Ferenc, a biztonsági szakágazatnál dolgozik.
Édesanyám Garam Rita, aki egy biztosítási társaság paksi cégénél dolgozott irodai operátorként.
LILI

Önkéntesség
Napjaink pénzközpontú kultúrájában feledésbe merül az önkéntesség. Kevés szó esik eme
nemes cselekedetről, pedig igen is létezik, nem új találmány.
Önkéntes munkát végezni, azt jelenti, hogy az ember fizetség és ellenszolgáltatás nélkül,
saját elhatározásból közhasznú feladatokat lát el.
Szeretnénk nagyobb társadalmi elismertségben részesíteni azon munkavállalóinkat, akik
bármely szervezet tagjai, vagy „csupán” önnön céljaikon túl észreveszik a lehetőségeket,
ahol segíteni lehet. Várjuk azok jelentkezését, akik önkéntesen segítenek környezetük vagy
közösségünk életének jobbá tételében. Következő havi számunkban velük szeretnénk interjút készíteni az önkéntes munka népszerűsítése céljából.
L.Anett

Ünnepcsokor a Paksi Orosz Klubban
A 2013. évi programterv szerint a Paksi Orosz Klub
(POK) március 9-én a Sport étteremben rendezte a
hagyományőrző – három ünnepnek szentelt – klubestet. Ezek a február 23-i Honvéd nap (amelynek
Férfi nap státusza van Oroszországban), a Nemzetközi Nőnap és télbúcsúztató farsang. Alaposan készültek a rendezvény szervezői, sok új ötlettel álltak
elő, rengeteg fantáziát belevittek az est szervezésébe. Nagy meglepetés volt a magyar-orosz vegyes
családok gyermekei által orosz nyelven előadott
„Répa-mese”, a híres orosz népmese alapján megrendezett színdarab, amelyben nagyapó ültetett
egy répát, és az nagyon nagyra nőtt. Az alaptörténet a mában játszódott, és óriási sikere volt az előadásnak. Az ifjú színészek névsora: Pinczés Alexander és Anna, Leber Veronika és Liza, Bor Annamária,
Turánszki Natália és a legfiatalabb színésznő az öt
éves Kósa Szonja. A gyerekelőadást követte a felnőttek produkciója, improvizált női hadsereg felvonulását láttuk vidám, ötletes jelmezekkel, sziporkázó
szövegekkel, nagyon jó koreográfiával. A POK férfi
tagjai katonai ruhákba bújtak, az est hölgyvendégei
szavazhattak a legjobb military jelmez alakítására.
Volt ott kommandós, katona, testőr, tábornok, még
marsall is. A programban ezen kívül helyet kapott
szkander-bajnokság, számos vidám vetélkedő, a
régi katonás orosz dalok közös éneklése és sok más

móka. A szkander-verseny győztese Csernouszov
Szergej lett, de ez még nem minden: a hölgyek között tartott szavazás alapján Szerezsa bácsink megkapta a „100%-ra Férfi” külön díjat. A mi Szerezsánk
ezt 100%-ban megérdemli! A Nőnap ünneplése
elképzelhetetlen virág nélkül, minden hölgy vendéget egy szál rózsával köszöntöttek. Adtunk a gasztronómiai élményeknek is, külön díj járt a legjobban
díszített és ötletesen nevezett ételre két kategóriában: hideg ételek és desszertek. A hidegtál kategóriában Poviselné Nelli lett a győztes, a desszertek
kategóriában Szucsán Marina lett az első. Az idén
a POK megújította a honlapját, Povisel István és fia,
Dávid munkájának köszönhetően. Az est folyamán
bemutatásra került az új honlap a POK tagoknak és
a szimpatizánsoknak.
Köszönjük a szervezőknek ezt a vidám, tartalmas,
felejthetetlen klubestet. Ez a rendezvény is bekerül
a POK történelmébe. Az ezt megörökítő képeket láthatják a POK honlapján.
Szucsán Marina

Mi illik?

Ajándékozás – a figyelmesség jele
Az ajándék önkéntesen adott dolog, de vannak
olyan élethelyzetek, amikor illik ajándékozni, és
nem ajándékozni modortalan viselkedést jelent.
Az alábbiakban egy kis ízelítőt adunk arról, hogy
mire is kell ügyelni ajándékozásaink során:
Magán célú ajándékozásnál:
Az ajándék értéke ne legyen túlzó, mert ezzel a
megajándékozottat zavarba hozhatjuk.
Az ajándéknak személyesnek kell lennie, de nem
lehet bizalmaskodó vagy tolakodó.
Ha valaki egy italra, délutáni kávézásra vagy
vacsorára a lakására hív minket, akkor a háziasszonynak illendő virággal vagy minőségi
bonbonnal – sosem táblás csokoládéval –, a
férjének pedig egy üveg itallal vagy az ismert
szenvedélyéhez kapcsolódó apróbb ajándékkal
kedveskedni.
A virágcsokor tíz szál alatt mindig páratlan számú virágból álljon, és soha ne legyen túldíszített.
A papírt mindig távolítsuk el átadás előtt – a celofánban történő átadás nem helytelen. Bizonyos
virágféleségeket, például vörös rózsát vagy fehér
rózsát nem illik ismerősnek átadni, helyette adhatunk más színvilágú vágott virágot. Ha elegánsak
akarunk lenni, akkor egyféle virágból és nem túl
bonyolult csokrokat készíttetünk.
Ha vacsoravendégként italt viszünk ajándékba,
ne lepődjünk meg azon, ha a házigazda nem az
általunk vittet teszi az asztalra. A vacsora összeállítását a háznál lévő italokkal tervezték, így a

mi ajándékunk meglehet, hogy nem illeszkedik
ehhez.
Az ajándékot – nem ünnepélyes esemény esetén
– illendő kicsomagolni, és illendő örülni is neki,
de túlozni nem szabd. Nagyobb eseményeken,
ahol az ajándékok kicsomagolása fennakadást
okozhatna, az ajándékot a kibontás után illik személyes telefonhívással vagy köszönő kártya elküldésével megköszönni.
Magánszférában való ajándékozásra hivatali
logóval ellátott cégajándékot ne használjuk fel.
Hivatalos ajándékozásnál:
A hivatali, üzleti ajándék lehet a hungarikum
tárgykörébe tartozó ajándék (Tokaji Aszú,
Zwack Unicum, Fütyülős Barackpálinka) díszdobozban, hazánkat bemutató exkluzív könyv, művészi reprodukció, a Magyar Nemzeti Bank által
kiadott érme, vagy például egy utazótáska szett.
Nem tekinthető hivatali ajándéknak az olyan olcsó reklámtárgy mint a kulcstartó, toll, eldobható
öngyújtó, sörnyitó stb., ezek a szóró ajándék kategóriájába tartoznak és reklámcélokat szolgálnak.
Hivatalos ajándékozásnál nőnek tilos ruhaneműt vagy kozmetikai készítményt ajándékozni.
Ilyen ajándékokat csak a hozzá közelálló férfitől
kaphat.
Figyelemmel kell lenni az adójogszabályokra,
munkahely által elvárt, etikus viselkedési for
mákra.

LAnna

