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Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a hagyományoknak
megfelelően az idén is megtartotta évindító sajtótájékoztatóját. Az eseményen Baji Csaba, az MVM Magyar
Villamos Művek Zrt. elnök-vezérigazgatója, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatóságának elnöke és Hamvas
István, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója
ismertette az elmúlt év eredményeit és az idei év célkitűzéseit.
A rendezvényre 2013. február 7-én a Magyar Tudományos Akadémia klubjának könyvtártermében került
sor. A sajtó és média képviselőit dr. Kovács Antal, az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs igazgatója
köszöntötte.
„Az MVM Csoport legjelentősebb energiatermelője,
a Paksi Atomerőmű tavaly a legszigorúbb biztonsági
előírások betartása mellett teljesítette a maga elé tűzött
célokat mind biztonsági, mind gazdasági szempontból” – mondta Baji Csaba, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
Igazgatóságának elnöke, az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. elnök-vezérigazgatója.
„A sikerek a fegyelmezett üzemvitelnek, a jól tervezett és kivitelezett karbantartásoknak, átalakításoknak
köszönhetőek. A nemzetközi szervezetek elismerő nyilatkozatai az ellenőrzésekről, felülvizsgálatokról és az

1. blokk üzemidő-hosszabbítási kérelmének pozitív elbírálása az Országos
Atomenergia Hivatal (OAH) által, mind
azt bizonyítják, hogy az atomenergia
hazai alkalmazása nemcsak környezetkímélő és gazdaságos, hanem biztonságos módja is a villamosenergia-termelésnek” – foglalta össze előadását
Hamvas István, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója.
A társaság vezetői beszámoltak
arról, hogy az atomerőmű eddigi történetének legjobb termelési eredményével zárta a 2012. évet: tavaly
15 793 GWh-val (gigawattórával) járult
hozzá a hazai villamosenergia-termeléshez. A kiemelkedő eredmény nagyban köszönhető a
létesítmény közel 90%-os teljesítmény-kihasználtságának, amellyel az erőmű részaránya 45% fölé emelkedett
a magyar villamosenergia-termelésben.
A tájékoztató munka egyik fontos mérföldköve volt,
hogy tavaly nyílt meg Pakson az Atomenergetikai Múzeum, amely igényes részletességgel mutatja be a létesítmény múltját és jelenét, működésének elméletét és
gyakorlatát. A Tájékoztató és Látogató Központot pedig
10%-kal keresték fel többen tavaly, mint az azt megelőző esztendőben. Az ilyen jellegű ismeretterjesztéssel is a
vállalatcsoport egyik tervezett beruházásának, az atomerőmű bővítésének társadalmi elfogadottságát kívánják
segíteni.
Az idei év legfontosabb feladatai között szerepel a
2. blokk üzemidő-hosszabbítására vonatkozó engedélykérelem előkészítése, a Célzott Biztonsági Felülvizsgálat
alapján elhatározott további fejlesztések kivitelezése és
az úgynevezett tokozott üzemanyagok elszállításának
előkészítése is.
A legfrissebb közvélemény-kutatásokból egyébként
kiderült, hogy a magyar lakosság háromnegyede, tehát
75%-a ért egyet azzal, hogy hazánk egy atomerőmű segítségével gondoskodik a villamosenergia-ellátásról.

Családbarát munkahely
a Paksi Atomerőmű
„Boldog ember az, aki örömmel indul munkába,
s még boldogabb az, aki örömmel indul haza is
onnan!” – hirdette a felirat az Emberi Erőforrások Minisztériumában, a Családbarát Munkahely Pályázat díjátadóján.
A 2012 őszén kiírt pályázat célja olyan családbarát munkahelyek kialakítását és fejlesztését megvalósító munkahelyi programok támogatása, amelyek
elősegítik a munka és magánélet összeegyeztetését,
a családi, magánéleti és munkahelyi kötelezettségek
összehangolását. A pályázatot négy kategóriában
hirdették meg: nagyvállalatok, kis- és közepes vállalatok, valamint költségvetési intézmények számára. A felhívásra részvénytársaságunk is benyújtotta
pályázatát, amelyben a szervezeti adatok mellett ismertetni kellett azokat a családbarát, a munka és a
családi élet összeegyeztetését támogató politikákat,
intézkedéseket, programokat, amelyek a gyakorlatban működnek társaságunknál. A pályázat harmadik és leglényegesebb eleme a megvalósítandó csa-
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ládbarát intézkedések részletezése, és a programok
megvalósítására készített költségvetés volt.
A pályázat eredményhirdetésére 2013. január
21-én került sor az Emberi Erőforrások Minisztériumában, ahol Soltész Miklós szociális, család- és
ifjúságügyért felelős államtitkár köszöntötte a díjazott munkahelyek képviselőit. Hangsúlyozta, hogy a
családi élet és a munkahelyi feladatok összeegyeztetése alapvető érdeke a munkaadóknak, hiszen kiegyensúlyozott munkatársakkal, jóval hatékonyabban lehet dolgozni, és érdeke a munkavállalóknak
is, mivel családi életük és munkájuk harmonikusabbá, életük kiegyensúlyozottabbá válik. Elmondta,
hogy a pályázatra összesen 90 munkahely nyújtott
be pályázati anyagot, amelyből 23 pályamunkát díjaztak. Részvénytársaságunk pályázata is elismerésben részesült, és a kitüntető cím elnyerésével együtt
a támogató 1 millió forint vissza nem térítendő támogatást ítélt meg részünkre.

folytatás a 3. oldalon

Az eddigi legeredményesebb
év áll mögöttünk
Beszélgetés Hamvas István vezérigazgatóval

fotó: Vincze Bálint

Évindító sajtótájékoztatót tartott
a Paksi Atomerőmű

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
életében a 2012-es év több tekintetben is sikeresnek mondható.
A legkiemelkedőbb esemény,
hogy a 30 éve biztonságosan
üzemelő 1. blokk megkapta a további 20 évre szóló üzemeltetési
engedélyét. Az Atomerőmű villamos energia termelése a múlt
évben érte el az eddigi legmagasabb értéket.
A múlt év sikereinek, eredményeinek hátteréről, összetevőiről
és az idei év főbb feladatairól kérdeztük Hamvas István vezérigazgatót.
–– Vezérigazgató úr! Az elmúlt
év eredményei és eseményei közül
melyek a legjelentősebbek, meghatározóbbak?
–– A 2012-es év sok szempontból említésre méltó a Paksi Atomerőmű életében. Rendkívül jól
működött a szokásos üzemeltetési
gyakorlat, amelynek részét képezte a főjavítások előkészítése, megszervezése, végrehajtása, valamint
a szükséges átalakítások elvégzése
is. A Paksi Atomerőmű egy év
alatt még nem termelt ilyen magas
értékű villamos energiát, és ez nagyon jó árbevételt eredményezett.
2012-ben az Országos Atomenergia Hivatal számos feladatot határozott meg az 1-es blokk
üzemidő-hosszabbítási engedélykérelmével kap
csolatban. Mindemellett készültünk a 2-es blokki üzemidő-hosszabbításra, és a
rendes főjavítási munkák mellett
számos olyan munkát hajtottunk
végre, amelyek a 2-es blokk üzemeltetésének meghosszabbításához feltételül szerepelnek. Ezek
között említhetem például a súlyos
baleset kezelés megvalósításához
szükséges műszaki átalakításokat.
Nagyon fontos eredmény számunkra, hogy a Paksi Atomerőműben lefolytatott WANO vizsgálat az erőmű biztonságát jónak
minősítette. Feladatunk volt a sérült, betokozott üzemanyag hos�szú távú kezelésének megoldása,
az üzemanyag kiszárításának
előkészítése, az engedélyek megszerzése, a szükséges szerszámok,

eszközök Paksra szállítása. Változásokat és újabb feladatokat
hozott a múlt év elején a humán
erőforrás gazdálkodást segítő SAP
HR rendszer indítása, majd az SAP
6.0 szoftver bevezetésére történő
felkészülés. Bár mindkét eszköz
bevezetése elég nagy leterhelést
jelentett, mindegyiket sikeresen
kiszolgáltuk. A múlt év szempontjából meghatározó volt, hogy az
MVM Csoporton belüli működési hatékonyság javítását célzó
munkákban nagy részt vállalt fel a
Paksi Atomerőmű szakembergárdája. Ez a projekt mára jó pályára
állt, és szolgálja az MVM Csoport
hatékony működését. Jelentős
eseményként éltük meg a munkakörelemzés és -értékelés végrehajtását. Ezzel a Paksi Atomerőmű
történetében több próbálkozás
után először készült olyan munkaköri rangsor, amely cégszinten
elfogadott, és fontos kiindulása
annak, hogy a munkák elismerése
tekintetében igazságos és átlátható
kép alakuljon ki.
A termelési eredményt, az elvégzett munkák számát és volumenét tekintve is rendkívül jó évnek minősíthetjük a múlt évet, ami
egyben jó indulási alapja a 2013-as
évnek. Mindez a munkatársak elkötelezett, komoly felelősségtudattal végzett munkájának az eredménye, amit ezúton is megköszönök.
–– Az Atomerőmű biztonságnövelő intézkedései, melyeket már
évekkel ezelőtt indított, miként
mutatkoztak meg a Célzott biztonsági felülvizsgálat nemzetközi
ellenőrzése során?
–– A nukleáris biztonság olyan
fogalom, amely csak úgy tud érvényesülni, ha folyamatosan fejlesztjük, javítjuk. A biztonságnövelés, az erre való törekvés és
elkötelezettség mindvégig jellemző az üzembe helyezést követő
időszaktól kezdve. A Célzott biztonsági felülvizsgálat egy jó mércéje és visszaigazolása volt annak,
hogy a Paksi Atomerőmű üzemelése során mindig is élt a biztonságnövelés lehetőségével.
folytatás a következő oldalon
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Interjú Baji Csabával,

folytatás az előző oldalról

Beszélgetés Hamvas István vezérigazgatóval

fotó: Bodajki Ákos

–– 1987-ben helyeztük üzembe a 4. blokkot,
és 1992-ben már elindultak a biztonságnövelő
munkák, majd az AGNES projekt keretében
a biztonságnövelést célzó intézkedések 2002ig végrehajtásra kerültek.
A folyamat tovább folytatódott az esetleges súlyos
baleseti helyzetek kezelését
megoldó átalakításokkal,
és az üzemidő-hosszabbítással összefüggő munkákkal. A Célzott biztonsági felülvizsgálat olyan
időszakban került lefolytatásra, amikor az átalakítások sokaságát elvégeztük,
illetve elindítottuk. Az Európai Bizottság által felkért
szakértők jó minősítést fogalmaztak meg, és a
súlyos balesetek kezelésével kapcsolatos intézkedéseinket reálisnak ítélték. Pakson a nukleáris biztonság a helyén van, ami garanciát ad
a további húszévnyi biztonságos működéshez.
–– A 30 éve üzemelő 1. blokk indításánál Ön
is jelen volt. Milyen gondolatokkal emlékezik
vissza a kezdetre, és milyen üzenetet lát ebben
a jövőt tekintve?
–– A jubileum felidézte az akkor megélt
emlékeket, azt a kollektívát, amely akkor itt
a cél megvalósításán dolgozott. Tettük a mindennapi munkánkat, céltudatosan, elkötelezetten és lojálisan az építendő erőmű iránt.
Akkor azt éreztük, hogy együtt, közös lendülettel képesek vagyunk erre. Úgy látom, hogy
az erőmű történetében ez az érzés mindvégig
megmaradt, és bár igaz, hogy a fiatalos hevület alábbhagyott, de a felelősség minden döntésben fellelhető. Az állandó tenni akarás és
elkötelezettség ma is megmutatkozik számos
esemény kapcsán. Visszaigazolva látom, hogy
a valamikori csikócsapat szellemisége átöröklődött, megmaradt. Amíg az emberek büszkék
arra, hogy az Atomerőműben dolgozhatnak,
és cselekednek az előrehaladásért, addig nincs
ok az aggodalomra. Azonban vezetői szinten
mindenképpen példát kell mutatni, és kellően
kell kommunikálni a munkatársakkal. Érdemben kell tudatni, hogy mit miért teszünk,
láttatni kell az eredményt, és visszajelzést adni
a munkánk eredményéről, jelentőségéről. Ez
fontos azért, hogy a dolgozók viszonyulása az
erőműhöz mindvégig a korábbihoz hasonlóan
jó maradjon.
–– Pozitív események történtek az új blokkok építésével kapcsolatban, kormánybizottság alakult és létrejött az MVM Paks II. Zrt.
Az Atomerőmű miként támogatja a bővítéssel
kapcsolatos tevékenységeket?

–– A bővítés gondolatát mi magunkénak érezzük, hisz innen pattant ki az ötlet,
hogy hogyan lehet továbbvinni a hazai nukleáris energiát, és ennek érdekében alakult
itt meg a Teller- majd a
Lévai-projekt. Mi vittük
el a bővítés ügyét addig a
szintig, amíg a parlamentben erről érdemi döntés
született. Saját munkatársainkat delegáltuk a
Lévai-projektbe is, és a
Paks II. projekttársaság
jelenlegi szakembereinek
jelentős része a mi állományunkból ment át. Természtesen ügyelünk arra,
hogy munkatársaink távozásával az üzemeltetés biztonsága ne sérüljön, és keressük a megfelelő ütemezési
módot, képzési lehetőséget. A projektet csak
a jól felkészült szakemberek tudják majd működtetni, és ez közös érdekünk.
–– Melyek az idei év meghatározó feladatai és várható változatásai, melyek a munkavállalókat érinthetik?
–– Továbbra is elsőrendű feladatunk az
üzemeltetés, karbantartás minőségi végrehajtása.
Mint ahogy eddig sem, idén sem rekord
termelés elérésére a célunk. Ennél sokkal
fontosabb, hogy a biztonság javuló tendenciáját megtartva üzemeltessük a blokkokat és
teljesítsük terveinket. Vallom, hogy csak biztonságos blokkal lehet eredményes termelést
folytatni. Ezt igazolták az elmúlt évek, amikor
is a biztonsági mutatók javulásával egyre jobb
gazdasági eredményeket értünk el.
A hosszú távú stratégiai feladataink közül fontos a 2. blokk üzemidő-hosszabbítási
engedélykérelmének benyújtása, valamint a
3. és 4. blokki üzemidő-hosszabbítási engedélyéhez szükséges átalakítások elvégzése.
Az idei főjavítások is terheltek lesznek ilyen
átalakításokkal. Kiemelt jelentőségű ez évben a sérült, betokozott üzemanyag hosszú
távú kezelésének megoldása, a kiszárítás
végrehajtása, a tokozott üzemanyag elszállításának előkészítése. Érdekes és fontos feladat lesz az országos balesetelhárítási gyakorlat végrehajtása is.
Tervezzük egy tematikus biztonsági hónap
megszervezését, amelynek során az a kitűzött
célunk, hogy saját dolgozóink és a nálunk
dolgozó külső cégek munkavállalói körében
erősödjön a biztonságtudatosság, a biztonsági
kultúra iránti elkötelezettség.

Lovásziné Anna

Új vezérigazgató-helyettes az MVM-nél
Harmati György lett az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. stratégiai vezérigazgató-helyettese 2013. február 1-jétől.
Harmati György 41 éves közgazdász. 1994-től mindeddig a
Shellnél dolgozott különböző pozíciókban, 1998 óta Spanyolországban. Legutóbb, 2008-tól a Shell España gázellátási igazgatója volt. Üzletfejlesztéssel, stratégiai tervezéssel, gáz- és
kapacitás portfólió optimalizálással, valamint értékesítéssel
foglalkozott. Az MVM Zrt. kiemelten számít nemzetközi tapasztalataira, a gáz üzletágban szerzett szakmai tudására. A
magyar nyelv mellett, anyanyelvi szinten beszél oroszul, valamint felsőfokon angolul és spanyolul.

az MVM Paks II. Zrt. igazgatóságának elnökével
Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. a Paksi Atomerőmű bővítése érdekében, az új blokkok előkészítésével kapcsolatos feladatok elvégzésére 2012 júliusában létrehozta az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő
Zrt.-t. Az MVM Csoport új társasága 2012 novemberében megtartotta első sajtótájékoztatóját, ahol beszámoltak az eddig elvégzett munkákról és jövőbeli
terveikről.
A bővítéssel kapcsolatos tevékenységekről Baji Csabától, az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatójától, az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. és az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. igazgatóságának elnökétől kértünk tájékoztatást.
–– Miként foglalható össze az MVM Paks II. hosszú távon számolhatunk a nukleáris energia biztonságos felhasználásával. Elődeink,
Zrt. létrejöttét megelőző munkafolyamat?
–– A paksi atomerőmű-bővítés előkészítő annak idején alapos előkészítő munka után
munkáinak folyamatában meghatározó ese- hozták meg azt a döntést, amely által a Paksi
mény volt a 2009-es országgyűlési döntés. Atomerőmű megépülhetett. Ez az atomerőEzáltal az Országgyűlés 95%-os, kiemelkedő mű már 30 éve biztonságos és kiszámítható,
támogatással előzetes hozzájárulását adta a kiválóan tervezhető működéssel, olcsó villaPaksi Atomerőmű telephelyén létesítendő új mos energiával szolgálja Magyarország gazatomerőművi blokk(ok) előkészítéséhez. Je- dasági érdekeit. Mindez rendkívül fontos, hilentős szereppel bír továbbá, hogy az Ország- szen a Paksi Atomerőmű hosszú távon jelent
gyűlés által 2011. október 3-án elfogadott, energiabiztonságot. A legolcsóbban termel,
2050-ig előretekintő Nemzeti Energiastraté- ami szintén nagyon fontos, a gazdasági fejlőgia előirányozta a blokk(ok) létesítésével kap- dés, növekedés alapja lehet.
2011-ben az Európai Unió elrendelte az
csolatos teendőket. Szintén nagy jelentőséggel bír, hogy 2012-ben a Paksi Atomerőmű európai atomerőművek célzott biztonsági
tervezett bővítésével kapcsolatos kérdések felülvizsgálatát, más néven a stresszteszt elmegvizsgálására a miniszterelnök vezetésé- végzését. A felülvizsgálatok után megállapível létrejött a Nukleáris Energia Kormány- tották, a Paksi Atomerőmű a legjobban megbizottság, amelynek a mindenkori nemzeti feleltek egyike. A minősítő szakmai grémium
fejlesztési és a nemzetgazdasági miniszter is az atomerőműben hozott intézkedéseket keltagja. A kormány a Paksi Atomerőmű telep- lően megalapozottnak, sőt, példaértékűnek
helyén létesítendő új atomerőművi blokk(ok) találta.
–– A jövőt tekintve milyen feladatok az el
megvalósítását a nemzetgazdaság szempontjából kiemelt fontosságú és az energia- sődlegesek?
–– Első helyen áll a tenderkiírás, ez az
ellátás biztonsága szempontjából alapvetően
szükséges beruházásnak tekinti, ahogy azt a MVM Paks II. Zrt. feladata lesz. A paksi bővítéssel kapcsolatosan sokszor szóba kerül az,
Nemzeti Energiastratégia is rögzíti.
–– Miben nyilvánul meg az MVM Zrt. támo hogy milyen erőműtípusokkal számolunk a
szakmai előkészítő munka folyamán. A szágatása, háttérbiztosítása?
–– Az MVM-nél a Teller-projekt végezte a mításba jöhető reaktortípusok között szepaksi atomerőmű-bővítés folyamatában el- repel amerikai, orosz, francia és dél-koreai.
sőként az Országgyűlési döntéshozás meg- Mindegyik atomerőmű típus megfelel a hazai
alapozását. 2009. március 30-án 330 igen, kritériumrendszernek, legelsőként a nukleá6 nem szavazattal az országgyűlés részéről ris biztonság szempontjának. Természetesen
megszületett a döntés. Ezután jött létre az a tender keretében, komplex értékelés során
MVM Csoportnál a Lévai-projekt a tervezett választhatjuk majd ki, melyik felel meg leginbővítés előkészítésére, a felelős döntése- kább az elvárásainknak. Ismétlem, a prioritáket megalapozó háttérmunkák elvégzésére. sok között első helyen a biztonságos műköA Lévai-projekt munkáját 2012. július 26-tól dés áll.
A Nemzetközi Energiaügynökség előreönálló társaságként az MVM Paks II. Atomerőjelzése szerint az energiatermelési arányokmű Fejlesztő Zrt. folytatja.
Az integrált nemzeti energetikai társa- ban a szén-bázisúak csökkenésével, a nukságcsoport a bővítés előkészítése vonatko- leáris energia változatlan szerepvállalásával
zásában is a Nemzeti Energiastratégiában és a megújulók bővülésével számolhatunk.
megfogalmazott feladat-meghatározásnak A szakemberek úgy vélik, a világ energiamegfelelően jár el. Az MVM Csoport bizto- igény-növekményével párhuzamosan abszosítja Magyarországon a hazai gazdaság és a lút értékben a nukleáris energiatermelés is
lakosság folyamatos és biztonságos energia- növekedni fog, és a Nemzeti Energiastratégia
szerint ebben Magyarország is szerepet kíván
ellátását.
Felelősségünknek érezzük azt, hogy a vállalni.
jövő generációját megfelelően ellássuk olcsó
Kitekintve a nemzetközi atomenerés elegendő mennyiségben rendelkezésre gia-helyzetre, elmondható, hogy ma 437
álló villamos energiával. Ugyanezt tették elő- atomerőművi blokk van a világban, ebből
deink és a mi generációnk is, ahogy azt a Pak- 132 az Európai Uniói országaiban. A 64 épülő
si Atomerőmű harminc éves biztonságos és reaktor közül 4 az Európai Unióban található.
gazdaságos működése megnyugtató módon Első nukleáris blokkjának létesítését közel 40
bizonyítja. Kellő tapasztalattal rendelkezünk ország tervezi. Hazánk élen kíván járni abban
a nukleáris energiatermelés területén, és biz- is, hogy segítséget nyújt az újonnan erőművet
tonságosan tudjuk előállítani a villamos ener- építő országok, köztük Vietnam szakembereigiát. A paksi bővítés előkészítésének minden nek képzésében. A Paksi Atomerőmű gazdaegyes lépése a közvélemény előtt zajlott, a fo- ságos és biztonságos működése iránt nemlyamatot a média is nyomon követhette.
zetközi érdeklődés mutatkozik, amit számos
Nemcsak jövőbeli terveink vannak, ha- külföldi delegáció paksi látogatása is igazol.
nem szilárd bázisunk is, amelyekre alapozva 
Lovásziné Anna

fotó: MVM

Az eddigi legeredményesebb év áll mögöttünk
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A Családbarát Munkahely 2012
plakettet és oklevelet cégünk képviseletében Stolczenbachné Nagy
Krisztina humánpolitikai főosztályvezető vette át, aki a tervezett családbarát programokról a következőket
mondta:
–– Pályázatunkban első helyen
szerepelt a bábkészítő és bábjáték
akadémia megszervezése. A három
alkalomból álló program keretében olyan szakemberek irányításával végzett foglalkozást szeretnénk
megvalósítani, amely beavatja a szülőket, nagyszülőket a gyermekekkel,
unokákkal együtt, a bábok készítésének és a bábokkal való játéknak a
rejtelmeibe, ezen keresztül a közös
meseélmény megélésébe. A résztvevők megtapasztalhatják, hogy milyen a paraván mögött, és a színészmesterségbe is belekóstolhatnak egy
előadás erejéig. A foglalkozásokat a
Pécsi Bóbita Bábszínház művészeinek közreműködésével március, április és május hónapban látogathatják az érdeklődők.
A másik tervezett programunk az
Egészségkuckó tavaszi gyermektábor.
A kisgyermekes munkavállalóinknak
nagy problémát jelent a tavaszi, nyári
és őszi szünetben gyermekeik napközbeni ellátásának, felügyeletének
biztosítása.
Részvénytársaságunk
erre való tekintettel, hiánypótló kezdeményezésként harmadik éve szervez a 6-13 éves korosztály számára
egészségfejlesztő programokat az iskolai szünetek időtartama alatt. A tavaszi szünetben megvalósuló egész
napos táborban a gyermekek háromszori ékezésének biztosítása a pályázaton nyert pénzből, kedvezményes
térítéssel vehető igénybe. A gyermektábor programjainak még színvonalasabbá tétele érdekében a résztvevő
gyermekek mozgásigényét kielégítő
eszközök (például ping-pong asztal)
beszerzésére is pályáztunk.
A pályázat harmadik eleme a
családbarát üdülők kialakítása, fejlesztése. Ennek keretében a részvénytársaság üdülőiben a kialakított
gyermekjátszóterek és játszószoba
technikai felszereltségének javítását,
a gyermekek minél komfortosabb
elhelyezését biztosító eszközök beszerzését tervezzük. A lehetőségek
szélesítése, a kor igényeinek megfelelő programok kialakítása érdekében
üdülőinket baba- és gyermekbarát
eszközökkel szeretnénk kiegészíteni,
hogy még alkalmasabbak legyenek a
kisgyermekkel üdülő munkavállalóink és családtagjaik számára. Az aktív pihenés támogatását szolgálja a
tan-dem kerékpár, a gyerekszállító
utánfutó, vagy a különböző gyermekjátékok beszerzése.
A családbarát programok megvalósításáról folyamatosan értesülhetnek munkavállalóink a társasági
portálon.

Lászlóné Németh Ilona

Területfejlesztési célok megvalósítása érdekében köttetett az az
együttműködési megállapodás,
melyet január 17-én írt alá Pakson
dr. Puskás Imre, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke és Hamvas István, az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója.
Az együttműködés kezdeményezője a Tolna Megyei Önkormányzat, amely 2012. január 1-jétől
projektgazdaként komoly szerepet vállal fel a területfejlesztésben.
A közös munkának aktív részese
lesz az Atomerőmű. A múlt évben
elkezdett helyzetfeltárást február
28-ig elkészítendő területfejlesztési koncepció követi.
Dr. Puskás Imre a megállapodás aláírásakor tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy a területfejlesztési célok megvalósításában számítanak az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., mint a megye legjelentősebb
gazdasági társaságának közreműködésére. Olyan területfejlesztési
koncepciót és programot kívánnak kidolgozni, amely 2014-től a legkedvezőbben kezeli a gazdasági fejlesztésre fordítható összegeket.
Arra törekednek, hogy a fiatalok a megyében találjanak munkalehetőségeket, itt telepjenek le, alapítsanak családot és alakítsanak ki
megfelelő egzisztenciát.
Hamvas István tájékoztatójában kiemelte, hogy az erőmű üzembe
helyezése során idetelepült és az erőműben dolgozó emberek magukénak érzik Tolna megyét. Az Atomerőmű számára is fontos, hogy
fotó: Lovásziné Anna

folytatás az 1. oldalról

Együttműködés a megye fejlődéséért
fejlődjön a régió. Ezért is vették
örömmel a megkeresést, és maximális segítséget adnak a koncepció készítése és megvalósítása
során. Az Atomerőmű több területen nyújtott eddig is támogatást, mint például a Duna-Mecsek
Területfejlesztési Alapítvány és a
Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány által. Ez a segítség
megtízszerezte azt a tőkét, ami a
megyébe érkezett. Szintén a fejlődést szolgálta – több mint 26 éves
működése során – az Energetikai
Szakközépiskola is, hisz sok olyan
szakembert képzett, akik ötleteikkel, gondolkodásukkal, döntéshozásaikban nagyban segíthetik a megye fejlődését.
Lapunknak nyilatkozva Puskás Imre beszámolt arról, hogy a területfejlesztés az új európai uniós költségvetési ciklus kezdetével indul,
és ily módon a 2014-től 2020-ig tartó időszakot öleli fel. A tervet csak
a gazdasági és civil élet meghatározó szereplői révén tudják megvalósítani. Ebben jelentős szerepe van az Atomerőműnek, ahol a megye
GDP-jének (bruttó hazai termék) 20 százaléka termelődik meg. – Számunkra megtisztelő, hogy az Atomerőmű vezérigazgatója kedvezően
reagált az együttműködési megállapodásra, és az erőműben rendelkezésre álló tudással segítik a munkánkat – mondta a megyei közgyűlés elnöke.
LAnna

Vendégeink voltak
Az Atomerőműben tett látogatást február 5-én Kovács
Pál klíma- és energiaügyért
felelős államtitkár kíséretében See-Moon Park, a WiN
(Women in Nuclear) elnöke
és Sophie Prévot, a WiN Europe főtitkára
A WIN képviselőivel készített interjú márciusi számunkban olvasható.

fotó: Bodajki Ákos

Családbarát munkahely
a Paksi Atomerőmű

Paksi nők a WiN Globalban
A WiN Global nemzetközi szervezet jubileumi, 20. kongresszusát rendezte a tavalyi évben. A Svédországban tartott konferencián a
WiN Magyarország képviseletében részt vett
Endrei Katalin, Kissné Zoltáné G. Ludmilla és
Hanti Ágota.
A szervezetnek 91 ország a tagja, jelenleg
3726 nő dolgozik a célok eléréséért világszerte. A tagok közt éppúgy megtalálhatók
független kutatók, a nukleáris gyógyítás területén dolgozók, mint ahogy a nukleáris
hatóságoknál és az iparban dolgozó női szakemberek. A konferencián új tisztségviselőket
is választottak, így a WiN Global új elnöke dr.
Se-Moon Park, dél-koreai projektmenedzser,
a WiN Korea elnöke lett. A magyarországi
WiN szervezet munkájának elismeréseként
Kissné G. Ludmillát, a magyar WiN akkori elnökét a végrehajtó bizottság tagjává választották. (A WiN Europa irányító szerveinek
szintén választott tagja a WiN Magyarország
korábbi elnöke. A 2010-ben Magyarországon
megalakult, 11 tagú WiN Europa szervezetet
a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség is elismerte, szakmai véleményével támogatja.)
A svédországi szakmai konferencia témája a „biztonság a nukleáris életciklusban:

a tervezéstől a leszerelésig” volt, az előadások közti szüneteket a poszter-szekció színesítette.
A tudományos és a műszaki szekciókban
előadások hangzottak el többek közt a Fukushima Daiichi erőmű jelenlegi állapotáról,
a NAÜ részéről a csernobili baleset tanulságairól, a balesetelhárítási szervezetek működéséről, több előadás foglalkozott a súlyos
balesetek elkerülésére hozott különböző
szakmai megoldásokkal.
A szervezet legfőbb célja, hogy az iparágban dolgozó női szakemberek kommunikáljanak a szakértőkkel, a kormányokkal, a
lakossággal, független, objektív szakértelemmel. Az országjelentésekben a tagországok
röviden ismertették a szervezetük elmúlt évi
tevékenységét, helyzetét. Több előadó jelezte, hogy országa atomerőművi blokkok építését tervezi.
LAnna

Új tisztségviselők
a WiN-ben
Az 1992 óta működő WiN (Women in
Nuclear, azaz a Nők a nukleáris energetikában) Magyarország elnevezésű
szervezet olyan, a nukleáris területen
dolgozó nők bevonásával alakult, akik
tényszerűen, nyitottan és őszintén kívánnak kommunikálni a nukleáris energiáról
és az ahhoz kapcsolódó munkájukról.
A WiN Magyarország 1992-től a nemzetközi WiN Global tagja. 1993-tól a Magyar
Nukleáris Társaság szakcsoportja.
A WiN tagságát nagy részben a Paksi
Atomerőműben dolgozó hölgyek alkotják, ezért is tartották a január 11-i ülést
Pakson. Az összejövetelen új tisztségviselőket választottak, beszámoltak a múlt
évben elvégzett feladatokról és vázolták
az idei év terveit, tennivalóit.
Az újonnan választott vezetőség elnöke Hanti Ágota, elnökhelyettesei dr.
Radnóti Katalin és Kiss Zoltánné G. Ludmilla (korábbi elnök), titkára Gyarmathy
Katalin.
A múlt évről szóló beszámolóban szó
esett a WiN Global konferenciáról, valamint a WiN képviselőinek részvételével
zajló államtitkári és miniszteri találkozókról. Mint elhangzott, a szakcsoport
kimagasló eredményt ért el az oktatás
területén, főleg a középiskolások körében végzett ismeretterjesztő előadásaival, továbbá különböző helyi, térségi
és országos versenyek szervezésével, a
rendezvényeken való közreműködéssel.
Részt vettek országos fesztiválokon, ahol
előadásokkal, beszélgetésekkel és ún.
nukleáris totókkal szélesítették az érdeklődők atomenergetikai ismereteit. Támogatták más nukleáris csoport, például a
FINE (Fiatalok a Nukleáris Energetikáért)
tevékenységét.
LAnna
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Művészetpártolói elismerés
az Atomerőműnek
A cég komoly segítséget nyújt az egyéni
alkotók és az alkotóközösségek munkájához, szponzorálja kiadványok, köztéri alkotások létrehozását, előadások, koncertek
és kiállítások megvalósítását. Az ünnepségen külön kiemelték, nagy elismeréssel
szóltak az Atomenergetikai Múzeum létrehozásáról, mellyel a megye turistákat vonzó látványosságainak sorát az erőmű ezzel
az ipartörténeti unikummal gazdagította.
LAnna

Sajtótájékoztató az OAH-ban

fotó: Gyulai

Évnyitó sajtótájékoztatót tartott január 15-én az Országos
Atomenergia Hivatal (OAH).
Ebből az alkalomból számba
vették az elmúlt év jelentősebb történéseit és az idei év
előre látható feladatait.
Rónaky József, az OAH
főigazgatója felhívta a figyelmet, hogy a hivatal legmozgalmasabb évét zárta,
Fichtinger Gyula, Rónaky József, Horváth Kristóf
miközben felügyelte a gondjaira
bízott 4 nukleáris intézményt.
Felülvizsgálta és jelentősen lecsökkentette a biztonsági övezeteket, a Célzott biztonsági felülvizsgálatot (stresszteszt) példamutatóan levezényelte, engedélyezte az 1. blokk üzemidejének
meghosszabbítását (ÜH). A nukleáris védettségi rendszert kiépítették, ezt a szöuli csúcstalálkozón kiemelkedőnek ítélték. A lakosság tájékoztatására Pécsett és Győrben nagy érdeklődéssel kísért nagysikerű előadásokat tartottak. Kiosztották a 2. Nukleáris Újságíró Akadémia
okleveleit.
A feladatok közül kiemelte a stresszteszt végrehajtandó tevékenységeinek ellenőrzését,
a felkészülést a 2. blokk üzemidő-hosszabbítási beadványának, és az új blokkok létesítésével kapcsolatban a telephely engedély-kérelem fogadására. Elmondta, hogy a kutatóreaktor
10 évente esedékes időszakos biztonsági vizsgálata következik, továbbá kétnapos országos
nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlatot rendeznek
ez év júniusában – ez 4-5 évente esedékes nagygyakorlat.
Fichtinger Gyula, az OAH Nukleáris Biztonsági Igazgatósága vezetője, a főigazgató helyettese a Célzott biztonsági felülvizsgálatról
beszélt részletesebben. Már 2002-től foglalkoztak a biztonságnövelő kérdésekkel. Az úgynevezett stresszteszt 51 feladatot indukált, melyből 4 már megvalósult, a többit 2018-ig ütemezték. Az EU felülvizsgálata megállapította, hogy a tervezési alapok megfelelnek a biztonságos
üzemeltetés feltételeinek. Az 1. blokk ÜH engedély kiadásának előfeltétele, hogy a stresszteszt
előírásait végrehajtsák. Felülvizsgálják a biztonsági jogszabályokat, kidolgozzák a nemzeti akciótervet (64 oldal). A blokkok kíméletes üzeme, a végrehajtott fejlesztések, a megerősítések
és a szükséges berendezések, alkatrészek cseréje volt a záloga az ÜH-nak. A tovább üzemelő
blokkoknak a megnövelt üzemidő végén is rendelkeznie kell elegendő biztonsági tartalékkal.
Horváth Kristóf, az OAH Általános Nukleáris Igazgatósága vezetője, főigazgató-helyettes
elmondta, hogy sokan használják a környezet károsítása nélkül a nukleáris technikákat, mintegy 450 cégnek adtak ki ilyen irányú engedélyt, és ez év májusában nemzetközi felülvizsgálat
következik.
Nemzetközi egyezmény alapján tavaly a kutatóreaktortól elszállítottak egy újabb adag,
20% dúsítású üzemanyag kazettát, és jövőre is lesz még egy szállítmány.
Újságírói kérdésre elmondták, hogy bár van példa arra a nemzetközi gyakorlatban, hogy a
felhalmozott nukleáris tapasztalatot, tudást értékesítik, de a nemzetközi gyakorlatot követve
inkább együttműködés keretében cserélik ki azt. Ilyen együttműködés bontakozik ki napjainkban Vietnám és Szaúd-Arábia vonatkozásában. gyulai

fotó: ATŰ

Három Tolna megyei civil szervezet által
alapított „A Tolna megyei művészetért”
plakett elismeréssel jutalmazták a Paksi
Atomerőmű művészetpártoló tevékenységét.
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
tolnai csoportja, a Kézjegy Tolnai tollforgatók Klubja és a Bárka Művészeti Szalon
közös elismeréseit, a Mözsi-Szabó István
grafikájának felhasználásával készült ezüst
plaketteket 2013. január 22-én adták át a
szekszárdi zeneiskola hangversenytermében. Az idén négy alkotó, Gacsályi József író, költő, Sebestyén István
székely mesemondó, Zsiros Ari festő,
művészetszervező, Német Tibor művész-tanár, és egy művészetpártoló, a
Paksi Atomerőmű részesült a díjban.
A díjátadásakor elhangzott, hogy
az Atomerőmű, mint Tolna megye
kulturális életének legjelentősebb támogatója kapta az elismerést.

Bujtás Gyula és Szücs Gábor

Országos szinten egyedülálló
az Atomix Kft. integrált irányítási rendszere
Az Atomix Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
integrált irányítási rendszerének új ISO tanúsítványait Szücs Gábor, a kft. ügyvezető
igazgatója ünnepélyes keretek közt, január
22-én vette át Bujtás Gyulától, az EMT Első
Magyar Tanúsító Zrt. vezérigazgatójától.
Az Erzsébet Nagy Szállodában megrendezett átadási ünnepségen a Paksi Atomerőművet Szinger Csaba gazdasági igazgató
képviselte, aki az Atomix Kft. korábbi vezetőjeként kulcsszerepet töltött be a minőségbiztosítási rendszer létrehozásában.
Az Atomix Kft. szakágazatain belül (és az európai tűzoltóságok közül is elsőként) először
az Atomerőmű Tűzoltóság
szerezte meg az ISO 9001es minősítést 1999-ben,
melyet 2000-ben az Atomerőmű Biztonsági Szolgálat
auditálása, majd 2006-ban
a Vendéglátó és Igenforgalmi Szakág élelmiszerbiztonsági ISO 22000 tanúsítása követett. 2006 óta így
az Atomix Kft. valamennyi
szakágazata rendelkezik
ISO tanúsítvánnyal, melyet
sikerrel alkalmaznak tevékenységeik során. A jelenlegi integrált irányítási
rendszer kialakításában közreműködő szakembereket kérdeztem eddigi tapasztalataikról.
Bőhm Péter, az Atomix Kft. minőségirányítási vezetője:
–– Az Atomix Kft. vezetése még 1999-ben,
a tűzoltóság ISO tanúsítását követően döntött úgy, hogy sokrétű munkánk hatékony
elvégzéséhez, a lehető legjobb szolgáltatási
minőség eléréséhez minden szakterületen
szükséges egy integrált minőségbiztosítási
rendszer bevezetése, melynek segítségével
megrendelőink elvárásainak megfelelő minőséget nyújthatuk. Az Atomix Kft.-nek, az
erőmű kapacitásbővítése kapcsán a jövőbeni megrendelések várományosaként fontos,
hogy a döntéshozók lássák, hogy milyen minőségi és mennyire megbízható szolgáltatást
végez a cég.
Szücs Gábor, az Atomix Kft. ügyvezető
igazgatója:
–– A minőségbiztosítási rendszerek célja,
hogy a vállalatok működését átláthatóbbá
tegyék, emellett segítsék a vevői elégedett-

ség növelésére irányuló törekvéseket függetlenül attól, hogy termékről vagy szolgáltatásról van szó. A Vendéglátó és Igenforgalmi
Szakágnál sikeresen működtetett ISO 22000es élelmiszerbiztonsági rendszert a Balatonfüredi Rekreációs Központ vendéglátási részlegénél is be fogjuk vezetni, melyet 2013-tól
az Atomix Kft. üzemeltet.
A jelenlegi, négyes integrált rendszer tanúsítása a minőségirányítás, a környezetvédelem, a munkabiztonság és az információbiztonság területét öleli fel. A most átvett ISO
tanúsítványokkal a teljes Atomix szervezet
minősítése megtörtént erre a négy szabványra. A minőségbiztosítási rendszer segítségével a
szervezetben egyértelműen tisztázódnak a felelősségi és hatáskörök. A környezetvédelem terén a
környezetterhelés
csökkentése, a munkabiztonság
területén a munkabalesetek számának csökkentése,
illetve a munkabalesettel
járó munkaidő-kiesések
számának csökkentése a
fő szempont. Az információbiztonság egy új terület, melynél fontos, hogy
a döntésekhez szükséges információk megfelelő mennyiségben és minőségben álljanak
a vezetők részére, valamint az ezekhez való
hozzáférés is pontosan szabályozva legyen.
Bujtás Gyula, az EMT Zrt. vezérigazgatója:
–– Az EMT Első Magyar Tanúsító Zrt.
(EMT Zrt.) a világ egyik vezető nemzetközi
tanúsító testülete, a National Quality Assurance (NQA) kizárólagos képviselője Magyarországon. Az Atomerőmű Tűzoltósággal
az első, 1999-ben zajlott audit óta dolgozom
együtt. Az EMT Zrt. 2002 novemberében alakult, most töltöttük be 10-ik évünket. 10 év
alatt több mint 1500 céget minősítettünk.
A Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakág élelmiszerbiztonsági rendszerének ISO 22000-es
tanúsításával, valamint az Atomerőmű Tűzoltóság nukleáris minősítésével együtt az
Atomix Kft. hat különböző minősítéssel rendelkezik. Ezzel az első olyan cég Magyarországon, amely öt különböző szabvány szerint
minősített, így a jelenlegi integrált irányítási
rendszer regionális és országos szinten is
egyedülálló.
Kárpáti Viktor
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Kitüntetett tűzoltóink

fotók: ATŰ

Bemutatjuk az Atomerőmű Tűzoltóság
három dolgozóját, a 2013. január 18-i állománygyűlés kitüntetettjeit. Juhász Sándor
az „Atomerőmű tűzoltóság emlékérmet”
vehette át munkatársai szavazatai alapján,
míg Lacza János 20 éves, Gál József Márton
25 éves jubileumi oklevelét.
Juhász
Sándor
1994-ben került az
Atomerőmű
Tűzoltósághoz.
Több
beosztása is van, de
az alpinmentés áll
legközelebb a szívéhez, hiszen hobbija
a hegymászás, az ott
összegyűjtött tapasztalatait hasznosítani
tudja munkája során is. Rengeteg új kihívással
és feladattal találkozik tűzoltóként. Számos
gyakorlaton, képzésen és tanfolyamon kell
bizonyítani, megfelelni, amelyek mind fejlesztik szellemi és fizikai képességét. Ma már
csak néha vesz részt versenyeken, inkább tanácsaival próbálja segíteni fiatalabb kollégáit.
Munkája és kollégái elismeréseként kapta meg
az emlékérmet. Mint mondja, úgy érzi, hogy
mindenkivel sikerült jó kapcsolatot kialakítani, legtöbbekkel barátok is. A munkájuk során
együtt töltött évek csapattá kovácsolta össze a
társaságot, akikkel örömmel dolgozik együtt.
Kulcsfontosságúnak tartja a kommunikációt
és az őszinteséget. Szabadidejét tevékenyen
szereti eltölteni, túrázik, fut, síel, barátaival
fesztiválokra jár. 20 éve hódol a hegymászásnak, ami rengeteg kalanddal és élménnyel fűszerezi meg életét.
Lacza János 1993 óta tagja az állományának, jelenleg hírközpont kezelő, különleges
szerkezelő. 1991-ben végzett az ESZI-ben

A biztonsági kultúra fejlesztéséért

irányítástechnikai
műszerészként, majd
onnan került az első
munkahelyére,
az
Atomerőmű Tűzoltósághoz. Elmondta,
hogy sokat köszönhet kollégáinak, akik
sokat segítettek szakmai ismereteinek elsajátításában, amikor a tűzoltósághoz került, így a beilleszkedés
gyors és könnyű volt számára. A sok gyakorlatnak, képzéseknek és tanfolyamoknak
szívesen tesz eleget, hiszen ezek folyamatos
szakmai fejlődést jelentenek számára. Emellett a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen folytatja felsőfokú tanulmányait. Természetesen
a munkája mellett a hobbijára és családjára
próbál minél több időt szentelni. Nős,13 éves
ikerfiai vannak. Szabadidejében szívesen focizik és horgászik.
Gál József Márton
Debrecenben született, de Tolnán nőtt
fel, és itt járt a Textilipari Szakközépiskolába. 1988-ban
került a Paksi Tűzoltósághoz, majd 1994
óta az Atomerőmű
Tűzoltóság állományának tagja. Jelenleg gépkocsivezetőként és mentőápolóként
dolgozik. Fontosnak tartja, hogy feladatainak
mindig meg tudjon felelni, ezért folyamatosan
képzi magát tanfolyamokon és gyakorlatokon.
Munkája mellett még méhészkedik. József fia
is az erőműben dolgozik, három unokája van,
akikkel szívesen tölti szabadidejét. L.I.

Az elkövetkezendő
hónapokban „A biztonsági
kultúra
fejlesztéséért” jegyében új program
indul az Atomerőműben.
A biztonsági kultúra továbbfejlesztése
céljából a cégvezetés döntése alapján
indul a fent nevezett
program. A biztonsági kultúra fontossága
nyilvánvaló
és alapvető dolog
egy nukleáris létesítményben. A biztonságos technológia mellett szükség
van arra is, hogy
az üzemeltető személyzet megfelelően viszonyuljon a
biztonsághoz; mind
a vezetők, mind a
beosztott dolgozók
elkötelezettek legyenek a biztonság
mindenek elé helyezésében. Ehhez
az egyének szintjén biztonságtudatos
gondolkodás, a szervezet szintjén biztonsági kultúra kialakítása szükséges.
A most induló program célja, hogy
oktatásokkal, előadásokkal, fórumokkal és egyéb akciókkal ráirányítsa a
dolgozók, vezetők és vállalkozók figyelmét a biztonságra. A program két
részből fog állni. Az első a márciusban
kezdődő és főjavításokig tartó bizton-

sági kultúra hónap, míg a kampány
második része egészen az év végéig
tart.
A biztonsági kultúra fejlesztési
programot a biztonsági igazgatóság
koordinálja, az „Alapvető Biztonsági
Üzenetek” (ABÜ) team bevonásával.
A programmal kapcsolatban folyamatosan tájékozódhat mindenki az
Atomerőmű újságból, a Heti Hírlevélből és a portálról.

Laszlóczki Ivetta

fotók: Bodajki Ákos

Az Atomerőmű Tűzoltóság
állománygyűlése

Dr. Szvitán Gábor mentőorvos

Az elmúlt évek hagyományához híven, idén január 18-án tartotta meg
évértékelő állománygyűlését az
Atomerőmű Tűzoltóság és az Atomerőmű Mentőszolgálat. Bőhm Péter
parancsnok, a tűzoltóság vezetője és
egyben az Atomix Kft. ügyvezető-helyettese és dr. Szvitán Gábor mentőorvos foglalta össze és értékelte az adott
szervezet múlt évi munkáját, majd
ismertette a 2013. év fő feladatait.
Az állománygyűlést Bőhm Péter tűzoltóparancsnok nyitotta meg. Miután köszöntötte a tűzoltóság dolgozóit és a vendégeket,
átadta a szót Szücs Gábornak, az Atomix
Kft. ügyvezető igazgatójának. Szücs Gábor ismertette az Atomix Kft. pénzügyi
mérlegét, és elmondta, hogy eredményesen zárult a 2012-es év is. A cég létszáma
meghaladja a 800 főt, melyhez hozzájárul
az, hogy az Atomix Kft. megkapta a Balatonfüredi Rekreációs Központ üzemeltetését is. Kitért arra, hogy már 6 elemből áll

az integrált minőségirányítási rendszerük,
ebből négy tanúsítványt 2013. január 22én vehetett át. A cég ügyvezetője további
fejlődésre számít a 2013-as évben is.
Bőhm Péter tűzoltó parancsnok ismertette a tűzoltóság jogi helyzetét, valamint
a jogszabályból és együttműködési megállapodásból adódó feladatokat. Ezen feladatok közé tartoznak a tűzmegelőzési
tevékenység, tűzoltási és műszaki mentés, sürgősségi betegellátás és a vállalkozási szerződésből adódó egyéb feladatok
(ügyeleti szolgálat biztosítása, az ÁVIT-ból
adódó feladatok ellátása és a gyakorlatokon való részvétel, üzemzavar esetén a felderítésben és elhárításban való részvétel,
alpintechnika, liftből mentés, súlyos balesetkezeléssel, valamint a 400/120 KV-os
alállomás mobil tűzvédelmével kapcsolatos feladatok ellátása). Továbbá kiemelte,
hogy 2012 márciusától a létesítményi tűzoltók nem vehetnek részt az önkormányzati tűzoltók munkájában, külső területre
már nem vonulhatnak.
A parancsnok beszélt az állomány létszámának minimális változásáról. Jelenleg 80 fő alkotja az állományt, akik eleget
tettek az előírt képzési követelményeknek és vizsgáknak. A tűzoltók számára
előírt rendszeres elméleti képzéseket követő vizsgákon és ellenőrző gyakorlato-

kon minden alkalommal kiváló, jó eredménnyel teljesítettek. Az elmúlt évekhez
hasonlóan, számos versenyen és megmérettetésen indultak, ahonnan mindig
dobogós helyezéssel tértek haza.
Elmondható, hogy a riasztások száma
csökkent az erőmű területén, 191 riasztás
érkezett a tűzoltókhoz. A riasztások 49%ában a mentőkre volt igény, 22% tűzjelzés
volt, 18%-ban liftből való mentéshez és
10%-ban műszaki mentéshez hívták őket.
Bőhm Péter a 2013. év legfontosabb feladatainak az atomerőmű bővítésére való
felkészülést, valamint az oktatási és képzési rendszer továbbfejlesztését tartja. Hozzátette, hogy végre kell hajtani a megváltozott jogszabályi előírásoknak megfelelően
a belső szabályozó rendszer felülvizsgálatát és módosítását, működtetni kell a bevezetett irányítási rendszert, folytatni kell a
hivatásos tűzoltóságok bevonásával a Tűzoltási és Műszaki Mentési Tervben (TMM)
szereplő előírásokra vonatkozóan a helyismereti és ellenőrző gyakorlatok tartását.
Nem utolsó sorban fontos az üzemi személyzettel közös szituációs, begyakorló és
ellenőrző gyakorlatok folytatása.
Dr. Szvitán Gábor az Atomerőmű Mentőszolgálat múlt évi tevékenységével kapcsolatban elmondta, hogy ők továbbra is
együttműködhetnek az Országos Mentő

Bőhm Péter parancsnok

Szolgálattal, 15 km-es körzetben részt vehetnek a segítségnyújtásban. Ismertette,
hogy 146 esetben riasztották a mentőket,
50%-ban üzemi területről. Legnagyobb
számban baleseti sérülésekhez, illetve belgyógyászati problémákhoz kérték segítségüket. Beszélt az orvosok és mentőtisztek
képzéséről, hiszen annak ellenére, hogy ők
a Nukleo-Med Kft. alkalmazásában állnak,
jogosítványaik megegyeznek az OMSZ-nál
dolgozó kollégáikéval.
Az előadások zárásaként idén is átadásra került az Atomerőmű Tűzoltóság Emlékérem, melyet kollégái szavazata alapján
Juhász Sándor tűzoltó vehetett át.
Az állománygyűlés Volent Gábor biztonsági igazgató szavaival zárult, aki aláhúzta, hogy a cégvezetés elvárásainak
megfelelően az Atomerőmű Tűzoltóság
2012-ben is magas színvonalon teljesítette
feladatait.

Laszlóczki Ivetta
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Szakembereink a nemzetközi partneri vizsgálatokban
Szakembereink régóta az erőműves vizsgálatok résztvevői. Az alábbi táblázat az elmúlt félév programjait mutatja.
Erőmű
Pekárik Géza
Hanti Ágota
Nagy Péter
Bajsz József
Leber Ferenc
Majkut Milán
Tóth János

Angra 1 (Brazilia)
Dukovany (Csehország)
Dukovany (Csehország)
Zaporozsje (Ukrajna)
Kola (Oroszország)
Dungeness B (UK)
Rovno (Ukrajna)

Varju Attila

Neckarwestheim
(Németország)
Temelin (Csehország)
Gravelines (Franciaország)
Kozloduj (Bulgária)

Elter Enikő
Elter József
Nagy Péter

Mint a táblázatból is látható, az elmúlt ősz bővelkedett vizsgálatokban. Ez a tendencia a jövőben csak erősödni fog. Ugyanis a fukushimai
baleset nyomán mind a NAÜ, mind a WANO a
vizsgálatok gyakoriságának – s ami ebből következik: számának – a növeléséről döntött.
A sűrítés mellett más változások is esedékesek
a közeljövőben. Megjelenik a vizsgálandó területek között a súlyos balesetekre való felkészültség értékelése.
Ebben a tekintetben a NAÜ előrébb jár: Elter József ezt a területet vizsgálta a francia Gravelines erőműben.
E.J. – Ez a terület korábban nem szerepelt az
OSART terjedelemben, 2011-ben volt az első
ilyen vizsgálat, a mostani volt a negyedik.
Módszertan, útmutató a vizsgálathoz még
nincsen, emiatt a vizsgálatot a szokásostól
erősebben determinálhatták a vizsgáló saját
elképzelései. Az erőműben nagyon szépen kidolgozott balesetkezelési útmutatók állnak
rendelkezésre, de a személyzet igen keveset
tud azok műszaki, elemzési hátteréről. Baleset esetén igen erősen támaszkodnak, hagyatkoznak a központi segítségre. Az elmúlt
20 évben számtalan balesetkezelő átalakítást
hajtottak végre (rekombinátorok, szűrt leeresztés), több alternatív átkapcsolási, betáplálási lehetőséget építettek ki. A 6 blokkos telephelyen több különböző mobil balesetkezelő
eszközzel rendelkeznek. Ezzel együtt balesetkezelés tekintetében nem vagyunk elmaradva
tőlük. Sőt… pl. a pihentető medence vagy a
nyitott reaktoros ügyekben talán távolabbra
is látunk már náluk. Mindenesetre a stressztesztet követően önként és hatósági előírásra
számtalan – a nálunk is elhatározotthoz hasonló – beavatkozást terveznek. Az erőmű
egy igen fejlett ipari övezet központjában
fekszik. Meglepő – idehaza elképzelhetetlen –
közelségben található 15-20 jelentős veszélyforrást képviselő veszélyes üzem, olajtároló és
feldolgozó stb.
A WANO még a kritériumok kidolgozásánál
tart, a tervek szerint a súlyos balesetek kezelése
2014-től válik a vizsgálatok részévé.
Szakembereink benyomásai és tapasztalatai
sokfélék. Az erőművek hozzáállása is változó.
Egyes orosz és ukrán erőművekben érezhető
volt a védekező, hárító hozzáállás. A kritikai
megjegyzéseket, észrevételeket nehezen viselték. Másutt teljes nyitottságot tapasztaltak kollégáink, ami a vizsgálatok sikerének előfeltétele.
A vizsgálatok 2,5 – 3 hetes intenzív munkát jelentenek. Itt egy tévhitet kell cáfolnunk:
egy felülvizsgálaton részt venni nem leányálom. A munkaterhelés a vizsgálat ideje alatt

időpont

vizsgálat

augusztus
szeptember
szeptember
október
október
október
október –
november
november

OSART
WANO
WANO
WANO
WANO
WANO
WANO

üzemvitel
műszaki háttér
karbantartás
szervezet és irányítás
üzemvitel
tűzvédelem

WANO

üzemvitel, biztonsági kultúra

november
november
december

OSART
OSART
OSART

vegyészet
súlyos baleset kezelés
karbantartás

messze meghaladja az itthoni hajtós időszak
szintjét is. Ez érthető, hisz a vendéglátó szervezet – már ahol értik a partneri vizsgálatok lényegét – igyekszik minél többet megmutatni a
csoportnak a saját működéséből annak érdekében, hogy a reális képalkotást követően munkáját érdemben javító javaslatokat kapjon. Mindez
a csoport tagjainál reggel 6-tól este 10-ig vagy
12-ig tartó munkaprogramban realizálódik.
Az erőműves normál munkaidőben folynak
a megfigyelések, azt követi a csoporton belüli
egyeztetések és a látottak rögzítése jelentések
formájában. Az intenzív munkában csupán
kisebb felüdülést jelent az egyik hétvége valamelyik napjára szervezett kulturális program.
A csoport tagjaitól mindez nemcsak szellemi,
hanem fizikai állóképességet is igényel.
A munka során angolul kell kommunikálni,
gondolkodni, jelentést írni – illetve az orosz/ukrán erőművek esetében oroszul/angolul –, s ez
további igénybevételt jelent, de egyben kiváló
– kényszerítő – nyelvkurzus is egyben. A vizsgálatra történő felkészülés elengedhetetlen eleme az előzetes információk tanulmányozása.
Az esetenként ezer oldalt közelítő terjedelem
áttanulmányozása, s amennyiben szükséges,
további infók begyűjtése az internetről nem végezhető el pillanatok alatt.
Szakembereink a vizsgálatok hozamának
tekintik kapcsolati tőkéjük szélesedését. A kapcsolatok létrejötte lehetővé teszi, hogy konkrét
kérdésekkel forduljunk később partnereinkhez.
Az új kultúra, gyakorlat megismerése a saját
munkánkat is jobbá teheti. Fontos elv: ha valami más, mint amit mi megszoktunk, az nem
feltétlenül rossz.
Varju Attila jóvoltából képet kaphattunk
arról, hogy miképp élik meg a német üzemeltetők a Fukushima utáni hisztériát.
V.A. – A német atomtörvény tavalyi módosítása szerint a Neckarwestheim 2. blokk
2022-ben fog leállni, élettartam-hosszabbításról szó nincs. A beszélgetések során úgy
vettem ki, hogy nem is nagyon reménykednek az ott dolgozók valami számukra kedvező politikai fordulatban, amely gyökeresen
változtatná meg az atomipar igen szomorú
kilátásait Németországban. Az üzemvitelen
magas az átlagéletkor, sokan a nyugdíjig történő kitartás gondolatával élnek a 2022-es leállítás kapcsán.
Egyéb, a vizsgálók által érdeklődésre számot
tartó tapasztalatok:
V.A. – Hasznosnak tartottam a WANO
PC által a javítandó területek priorizálásának biztonságra hatás szempontú módszerét,
a biztonsági kultúrának mint kereszt funk-

vizsgált terület

cionális területnek az értékelését. Jó példaként hoztam azt a kis biztonsági tájékoztató
zsebkönyvet, amely a vezetői elvárások mellett A-tól Z-ig tartalmazta az erőműben betartandó viselkedési normákat, valamint egy
2013-as munkavédelmi zsebkönyvet, amit
átadtam az mtvo-nak tapasztalat hasznosítás céljából.
Németországban egyedülálló hűtőtornyot,
ún. hibrid üzemű hűtőtornyot alkalmaznak
a 2. blokk esetében. Alacsony építésű (kb. 50
m magas) és nedves-száraz üzemre is képes.
Száraz üzemhez előfűtött levegőbefújást (forszírozott huzat) alkalmaznak, ami kb. 10
MW önfogyasztás növekedést jelent csúcsüzemben, viszont ilyenkor a „kémény” nem
„pipál”, azaz nincs nedves vízpárafelhő csóva
a vidék felett. Ezzel tulajdonképpen a tervezéskor a helyi szőlőtermesztők igényének feleltek meg, mert így nyáridőben semmi sem
„árnyékolja” be a szőlőültetvények fejlődését.
Elter Enikő (Temelin): − A doziméter
összerendelés az ellenőrzött zónában: a teljes útvonalat be kellett vinni kódokkal, ez a
nálunk felmerült mozgásszám/benti létszám
ellenőrzésének egyik eszköze is lehetne. Az ellenőrzött zónában bizonyos folyosókra csak
„rácsos kapun” keresztül lehetett bejutni,
újabb belépőkártya regisztrálással.
Leber Ferenc (Kola): − A fukushimai erőmű blokkjainak tragédiáját követő időszakban itt is további biztonságnövelő intézkedések megkezdését határozták el, illetve kezdték
meg, azonban erről nem sikerült részletesebb
információt szerezni. Az erőmű udvarán álló
hatalmas, (állítólag a Rosenergoatom által
minden erőműnek központilag beszerzett és
megkérdezés nélkül le is szállított) diesel-motoros szivattyú gépcsoport már ezen intézkedések keretében várja a sorsát, illetve elmondás szerint azt, hogyan is legyen rendszerbe
állítva.
A vizsgálói munka komoly igénybevételt
jelent, de emellett érdekes és kihívásokkal teli.
A megszokottól eltérő környezetben dolgozni,
idegen emberekkel kollegiális munkakapcsolatot teremteni, mindez felér egy jó minőségű
vezetői tréninggel.
A vizsgálatokon való részvételnek nem feltétele a vezetői beosztás. Ami elengedhetetlen:
kommunikációképes nyelvtudás és munkahelyi tapasztalat. Amennyiben bővíteni tudjuk a
partneri vizsgálatokban résztvevő szakértőink
körét – erre a cikk elején említettek miatt igény
van –, azzal a mi erőművünk is gazdagabb lehet.
A vizsgálók információi alapján összeállította: Bajsz József

Média és archívum
Értékek megőrzése
A TelePaks Nonprofit Kft. vezetősége rövid értékelést készített Paks város képviselő-testületének tagjai részére, valamint az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. irányába.
Kovács Tibor, a Kft. ügyvezetője a TelePaks Kistérségi Televízió, Kövi Gergő főszerkesztő pedig a Paksi Hírnök által elvégzett
feladatokról, a működésüket 2012-ben érintő változásokról, az idei évi célkitűzésekről,
pénzügyi, személyi és szervezeti kérdésekről
beszélt a január második felében tartott rendezvényen.
A meghívott vendégek a két beszámoló
előtt lehetőséget kaptak a televízió és az újság szerkesztőségének megtekintésére, egyúttal betekintést nyerhettek a Paksi Digitális
Archívum (PDA) fő előkészítési, illetve működési területére is.
Ezután Csapó Sándor, az IT Labor Kft.
ügyvezetője tartott előadást az internet alapú adatbázis (helytörténeti archívum) létrehozásáról, melynek elsődleges célja a paksi
értékek megőrzése volt. A rendelkezésre álló
anyagok digitalizálása, feltöltése, illetve a
rendszer működésének véglegesítése folyamatban van. Egy előre meghatározott, szigorú ütemterv és koncepció alapján folynak
a munkálatok. Idővel a nyilvánosság számára
is elérhetővé válik majd a PDA internetes felülete. Az érdeklődők ily módon, négy részadatbázis (személyek, szerveztek, helyszínek,
események) összehangolt adatkapcsolatai
révén tájékozódhatnak az atomvárosban valaha élt vagy most is élő személyek, illetve a
korábban vagy jelenleg is működő szervezetek tevékenységéről, a helyi eseményekről,
írott, képi vagy hanganyagok segítségével,
és a település, adott témakörhöz kapcsolódó
helyszíneire is elnavigálhatnak.

Gyöngyösiné Nyul Petra

Írásbeli felvételi
Az Energetikai Szakközépiskolába
(ESZI) jelentkező nyolcadikosok január közepén írtak felvételit. Több
mint kétszáz diák vett részt a próbán,
a központi felvételik egyik helyi sajátossága, hogy akik az ESZI-ben írnak,
azok itt is szeretnének továbbtanulni
– közölte Major Ferenc kommunikációs vezető.
Az írásbeli vizsgán megjelenők
közül 81-en élvezhetik a „hazai pálya
előnyét”, tehát a paksi általános iskolákból jöttek. 105-en próbálkoztak a
paksi kistérség területéről, illetve a
30 km-es körzetünkből, míg 21 fiatal messzebbről, esetenként az ország
távolabbi vidékeiről utazott Paksra,
a felvételire.
A magyar nyelvből és matematikai feladatokból álló sikeres írásbeli
felvételi után március 13-án még egy
személyes elbeszélgetésre is várja az
iskola az oda jelentkezőket.
Az írásbeli felvételi vizsgán és a
szóbeli meghallgatáson szerzett pontok, valamint az ún. „hozott pontok”
összesítése után derül fény arra, hogy
ki lesz az a 120 szerencsés tanuló, aki
az iskola 27. évében 4 vagy 5 évre az
ESZI polgárává válhat.

Wollner Pál
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Uszódi népviselet
a múzeumban

Bátyai híradás
Tél van, februárt írunk.
Mindent hó fed, vagy szürke köd borít be. A falu
nyáron szemet gyönyörködtető virágos közterületei most kihaltak. Alszik
a Vajas-part, csönd van a
máskor zajos sportpályán.
A nemrég felújított piactéren sietősen, fázósan áthaladnak az ittlakók. Azonban tudják, hogy Bátya mi
mindennel gyarapodott, szépült az elmúlt évben
– köszönhetően annak az anyagi támogatásnak,
amelyet TEIT tagsága révén a Paksi Atomerőműtől
és az RHK Kft.-től kapott.
A téli időjárás ellenére is folyik annak az egészségügyi központnak a felújítása, amelyhez a JETA
révén nyertünk el nagy összegű támogatást.
Van azonban egy hely, ahová ilyenkor szívesen
jár a falu apraja-nagyja. Az augusztusban átadott új
könyvtárba a feltöltődés igényével ülnek be az emberek. Volt itt már író-olvasó találkozó is.
A sportolni vágyókkal rendszeresen megtelik
a sportcsarnok, melynek tetőszerkezetét szintén
TEIT támogatásból tudtuk felújíttatni.
A szomszéd településekhez hasonlóan nálunk is
lüktet az élet, köszönhetően a civil szervezetek által
szervezett programoknak.
Halastavunkon rendszeresen találkoznak a horgászversenyek résztvevői.
Sportpályánk környezetét a Duna-Mecsek Alapítványtól nyert pályázati összegből sikerült megszépíteni.
Általános iskolánk színjátszó csoportja minden
ünnepünkön magas színvonalú műsorral emeli föl
lelkeinket és teszi magasztossá az emlékezést. Legutóbbi karácsonyi „Koldusének” c. előadásuk sokakat vonzott a Faluházba.
Országosan is elismert Danubia Fúvószenekarunk ünnepi koncertjeinek közönsége elismerően

Újabb Kézjegy
Megjelent a Tolna megyei alkotók legújabb kiadású
antológiája, a Kézjegy 18. A kiadvány ismét tartalmas, változatos írásos és képi anyagot tartalmaz,
és ismét fellelhető benne atomerőműves, illetve a
paksi kapcsolódás.
„Fekete-fehér könyvünk színes alkotói munkásságot vonultat fel mind a hagyományosan a
megyénkhez kötődő, ez alkalommal a paksi Péger
József képzőművész megalkotta grafikák, illetve a
Suhai Pál megírta bevezető színesítette kötet „állandóan-változó” szereplői, mind a többé-kevésbé
konstans szerzők munkássága eredményeképpen…” – írja Kosztolányi Péter a könyvről, majd
később így folytatja: A száz éve született Túrmezei
Erzsébettel szólva mi is „elültetjük kis almafánkat,
/ Bízva, hogy kihajt, / Gyümölcsöt terem, / Titok a
jövő. / Sürget a jelen.”
A Kézjegy 18. antológia elkészítésében úgy írással, mint
illusztrációval, vagy
szerkesztési és tördelési tevékenységgel
közreműködött több
paksi alkotó, atomerőműves
munkatárs. A kiadást a Paksi
Atomerőmű is támogatta.LAnna

tapsolt, minden alkalommal nagy tetszést aratnak.
Évente több alkalommal lehet összejönni virágos dekorációk készítésére
a Kaláka Nagycsaládosok
szervezésében az egyház
közösségi házában.
Egyházunk képviselőtestülete és a civil Katolikus Olvasókör munkája
szorosan összekapcsolódik. Az ősz folyamán méltóságteljes termény megáldáson, az Advent kezdetén lelki áhítaton vehettünk részt. De mulatozásra is szívesen jövünk össze
a plébános hívó szavára.
Népi hagyományaink hű őrzői a Rozmaring
Népdalkör és a horvát kultúrát megjelenítő Vodenica tánccsoport. Ők a helyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében alakultak meg.
Mindkét együttes országos minősítésen elismerést
kapott.
Örömmel vesszük, hogy az önkormányzat falunapi rendezvényein minden civilszervezet fellép, és
segíti a közösséget összetartani.

Legutóbb egy ünneplős menyecskeruhával bővült a gyűjteményünk. A népviselet Uszódról
érkezett hozzánk, Bazsó László
önkormányzati képviselő és az
ajándékozók társaságában. Lukács Zoltánné és Tóth Lajosné
lelkesen meséltek erről a ma már
egyre kevesebbet használt viseletről, miközben gyakorlott kézmozdulatokkal öltöztették a női
bábut a számos szebbnél szebb
ruhadarabba. A végeredményt
a látogatók az Atomenergetikai
Múzeumban csodálhatják meg.


Faragó Szandra, AEM

Kalocsai események
Folyamatosan működik a gyermekosztály: Január 15-én nyitott a megyei kórházba integrálódott Kalocsai Szent Kereszt Kórház Gyermekosztálya. Ettől az időponttól a gyermek szakorvos hiány miatt több mint három
éve bezárt osztály a nap 24 órájában fogadja a betegeket. A jövőben a 15
ágyas, a megye egyik legjobban felszerelt gyermekosztálya ad helyet a
gyermek alapellátási ügyeletnek, ahol csecsemőkortól 18 éves korig fogadják a betegeket.

Végül megemlítem az idén 5. alkalommal megrendezésre kerülő Fokhagyma Fesztivált. E rendezvényt minden augusztus első hétvégéjén tartjuk.
Kedves Olvasók! Jöjjenek el hozzánk! Látogassák meg az addigra kizöldülő, virágos tereinket,
fokhagyma- és paprikafüzérekkel feldíszített házainkat, megújult intézményeinket, és érezzék jól
magukat nálunk, Bátyán!

Bátya Község Önkormányzata

Fórum a városfejlesztésről: Városépítészeti Fórumot tartottak január
11-én Kalocsán, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Karának urbanisztika szakos hallhatói és oktatói.
Az előadásokban több városfejlesztési gondolat is napvilágot látott,
így szó esett a térségalapú gazdaságfejlesztés lehetőségeiről, a fenntartható turizmusról, a Szőlők köze városrész rehabilitáció eredményeiről, ill. az Érsekkert fejlesztési lehetőségeiről is.
Kalocsa a díszvendég: Az idei, immár 36. Nemzetközi Idegenforgalmi
Kiállítás február 28. és március 3. között kerül megrendezésre. A kiállítás külföldi díszvendége ezúttal Szlovákia, a belföldi díszvendég Nyíregyháza, a kulturális díszvendég pedig Kalocsa lesz.
Péjó Zoltán

Vetélkedő a suliban
Az Energetikai Szakközépiskola (ESZI)
január 22-én egy újszerű, érdekes vetélkedőt rendezett kilenc általános iskola
7-8. osztályos tanulóinak részvételével a
megye, illetve a régió településeiről.
A programot Szabó Béla, az ESZI
igazgatója nyitotta meg. Elmondta,
hogy első alkalommal szervezték meg
ezt a versenyt, a magyar kultúra napja
alkalmából. Az ESZI ezen a napon egy
vetélkedővel kíván ünnepelni. Sokan
csak az irodalmi kultúrát tekintik ennek
az ünnepnek, de véleménye szerint több
fajta kultúra létezik, például a természettudományos és a műszaki kultúra is.
A vetélkedő feladatait ennek szellemében az ESZI szakmai munkaközösségei
közösen állították össze, összekapcsolva
a humán- és reáltantárgyakból megszerzett ismereteket az ESZI-ben oktatott szakirányok játékos feladataival.
A feladatok a reformkorhoz kötődő ismereteken kívül a különféle tantárgyak keretén belül megszerzett is-

meretek gyakorlati
alkalmazását, ötletességet, találékonyságot, gyors észjárást, helyzetfelismerést is kívántak a
diákoktól.
Jó alkalom és lehetőség volt a vetélkedő arra is, hogy felhívják a figyelmet
az ESZI-ben folyó szakmai munkára,
valamint az iskola kiváló felszereltségére, hangulatára, az itt oktatott szakmai
irányokra is.
A vetélkedő kilenc állomásból állt.
A résztvevő négyfős csapatoknak különféle tantárgyakból megszerzett ismereteken kívül ötletességre, gyors észjárásra, helyzetfelismerésre és ügyességre
is szüksége volt. A vetélkedő szponzorai
egykori ESZI-s diákok. Természetesen
a résztvevő diákokon kívül a benevező
iskolákat is díjazták, teljesítményük arányában. Az esemény főszervezője Gyöngyösi Olga tanárnő volt.
A csapatok Kalocsáról, Szekszárdról,
Tolnáról és Szászvárról érkeztek, és ter-

mészetesen a paksi intézmények is képviseltették magukat a megmérettetésen.
A résztvevő iskolák:
ʯʯ Deák Ferenc Ált. Isk., Paks;
ʯʯ Mészöly Géza Ált. Isk., Sárbogárd;
ʯʯ Bezerédj Ált. Isk., Paks;
ʯʯ Nagyasszonyunk Katolikus Int.,
Kalocsa;
ʯʯ Kiss György Általános Művelődési
Központ, Szászvár;
ʯʯ Wosinsky Mór Oktatási Intézmény,
Tolna;
ʯʯ Dienes Valéria Ált. Isk., Szekszárd;
ʯʯ II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk., Paks.
A vetélkedőt a sárbogárdi iskola
nyerte a kalocsai és a paksi Deák iskolát
megelőzve. A nyerteseket Orosz Attila,
volt ESZI-s szponzorálásával egy-egy
iPod-dal jutalmazták, és minden résztvevő ajándékcsomagot, emléklapot
kapott.

Orbán Ottilia
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Ünnepség a Magyar Kultúra Napján

fotó: Wollner Pál

A rendezvényt Tell
Edit köszöntő beszéde nyitotta meg
január 21-én a Csengey Dénes Kulturális
Központban.
Az alpolgármester
asszony felelevenítette a korábbi századok legfontosabb
törekvéseit a magyar
nemzeti nyelv, a magyar nemzeti tudat, a
polgári nemzet megteremtésére.
Majd
hozzátette, ma, a globalizációs folyamatban egyre fontosabbá válik a kisközösségi
kultúra megőrzése, megélése, valamint a
helyi kapcsolattartás, a párbeszédek minősége, a közösségi szabályok tiszteletben
tartása, egymás megbecsülése. Ezekből
épül fel a nemzet, és ezeknek lesz megtartó erejük is. Az együttélésnek a kölcsönös
segítségvállalás, segítségnyújtás, a nemze-

Január 25-én a Csengey Dénes Kulturális
Központ könyvtárában mutatták be Oláh
Zoltán Virágom, virágom címmel megjelent
új könyvét. Hatvanhárom, szerelmeihez írt
versét gyűjtötte egy kötetbe a költő, mely
a hetedik kiadványa. A szerelmes versek
gyűjteményét Tell Edit ajánlotta az olvasók
figyelmébe, a bemutatón könyvvásárt és
dedikálást is tartottak. A paksi alkotó közel
egy évvel ezelőtt mutatta be legutóbbi kötetét Csipke csillagok címmel, amikor édesanyját, Oláh Mihályné Nusi nénit köszöntötte 80. születésnapja alkalmából 21 legszebb
kézimunkájához írt költeményével.
A mostani kötet megjelenését az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. és a Suzuki Barta
támogatta.
Wollner Pál
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Esküvőnap az Erzsébet Nagy Szállodában
Nagyszabású
nyílt
napra várta az érdeklődőket a paksi Erzsébet Nagy Szálloda
január 12-én, az első
ízben megszervezett
Esküvőnapjára. Az esküvőnapon számos
érdekes, egész napos
program, fellépés és
előadás várt azokra, akik ellátogattak
a helyszínre. Ízelítő a
programból: a szekszárdi Ditta Esküvői
Ruha Stúdió bemutatója, a Stand Up! Együttes fellépése, a
spanyol királyi udvart is megjárt és príma
díjas Bogyiszlói Cigányzenekar fellépése,
Jaksa Tímea és Fekete Csaba fotográfusok
kiállítása, előadása, Németh Edit ceremóniamester és szertartásvezető előadása,
a hotel esküvői ajánlatának ismertetése,
gyümölcsfaragás, a Takács Virágboltok dekorációs bemutatója, próbasmink és próbafrizura lehetőség, a Kriszta Design Torta
Stúdió bemutatója. Az egész napos színes
fotó: Wollner Pál

Oláh Zoltán
új könyve

ti értékek és érdekek szem előtt tartása ad
megfelelő alapot.
Úgy tartja, hogy a közösség is neveli,
formálja az embert, és nagy szerepe van ebben a közösségi tereknek, programoknak.
Megítélése szerint az elmúlt években a város vezetősége jól gazdálkodott értékeivel
a városi rendezvényeken és közművelődési intézményeiben. Nagyra értékelt min-

den fajta szerepvállalást,
mely a helyi kultúra megőrzésére, megerősítésére
irányult, melyért ezúton is
köszöntét fejezte ki a kulturális és közművelődési
intézményekben dolgozóknak.
A rendezvény második
felében az Egy szenvedély
margójára című, Pilinszky
János verseiből készült ös�szeállítást adta elő Kovács
Gábor (gitár, ének) és Orbán György (vers).
A rendezvényt állófogadás zárta, melyen Paks város polgármestere mondott
pohárköszöntőt. Hajdú János kiemelte,
hogy a város vezetősége továbbra is – az
együttműködés jegyében – számít a kulturális tevékenységet végzők munkájára
a közösen vállalt feladatok végrehajtása
során.

Gyöngyösiné Nyul Petra

program Varga-Kovács Tímea esküvő
szervező irányításával valósult meg.
Az érdekes előadások és kiállítók mellett egy szerencsés jegyespár próbaesküvőn vehetett részt, ami a szállodában az
Esküvőnap keretében megtartott szimbolikus esküvői szertartás. A jegyespár a hotel ajándékaként egy éjszakát is eltölthet
a helyszínen, és a résztvevő kiállítóktól is
kapott ajándékot.

Wollner Pál

   MVM PAKS

Paksi borok
sikere
A paksi Sárgödör téri Présháztulajdonosok Egyesülete 2001-ben alakult, de
tevékenysége jóval korábbról számítható. Az egyik legaktívabb paksi civilszervezet, mely a Sárgödör tér szépségének
kialakításáért és a paksi bor jó hírének
ápolásán munkálkodik.
Január 12-én a paksi borok versengtek Temerinben, a XVI. Vince-napi nemzetközi borversenyen. Polgár Zoltán,
a Sárgödör téri Présháztulajdonosok
Egyesületének vezetőségi tagja, borbíró
elmondta, hogy 15 paksi termelő 43 borát vitték magukkal, amelyek közül kettő, a Fabro pincészet és a Maistro pince
nagyarany elismerésben részesült. A temerini borfesztivál a Kárpát-medence
egyik legnépszerűbb borászati rendezvénye.
A benevezett borokból paksiak hoztak el két nagyaranyat (Fabro pincészet
– 2009-es Merlot, Maistro pince – 2011es évjáratú Dorottya Cuvée), 13 aranyat,
(Fabro pincészet, Keller Zoltán, Homoki
Sándor, Hirczi Ferenc, Kovács Mihály) 15
ezüstöt, 11 bronzot és két elismerést.
A borbíráló bizottságok száma 14, bírálók száma 75 bíró, ebből nyolc paksi bíró
volt.
A paksi borok már 8-10 éve mutatkoznak be nemzetközi versenyen. Polgár Zoltán alelnök szervezte meg a paksi
csapat temerini részvételét. Továbbra
is részt kívánnak venni a nemzetközi
megmérettetésen, hiszen a borkészítés
Pakson hosszú múltra tekinthet vissza,
és olyan híres termékekkel büszkélkedhet, mint például a siller bor, melyet a
nemzetközi nagyközönség számára is
ismertté kell tenni. Nagyon jól szerepeltek a paksi siller borok a borversenyen.
A könnyű, friss, gyümölcsös ízű, de a
rosé boroknál teltebb, fűszeresebb aromával bíró paksi bor egyre kedveltebb
és ismertebb már a fogyasztók körében.
Az egyesület évente szervez borversenyt, újboráldást és Siller fesztivált.
Az ideit május 21-én rendezik meg, már
hagyományteremtő módon, helyszíne
a paksi Sárgödör tér lesz. A rendezvény
lehetőséget ad arra, hogy neves magyar
borászok bemutathassák a siller bor készítésének eljárásait, a magyarországi
tájegységek sajátosságait.

Orbán Ottilia

Tomislav Sivic alaposan megdolgoztatja játékosait
Megkezdte felkészülését az OTP Bank Liga
2012/13-as küzdelemsorozatának tavaszi fordulóira a 9. helyen álló MVM Paks labdarúgó csapata. Tomislav Sivic
tanítványai a téli pihenőt követően január 10-én találkoztak, az
orvosi vizsgálatok után többnyire futóedzéseket vezényelt a szakvezető. Az első felkészülési mérkőzését immár hagyományosan az
NB III-as Bonyháddal vívta a csapat, a végeredmény 8:0 lett a zöld
fehérek javára. Ezen a találkozón több saját nevelésű játékost is
szemügyre vehetett a szakvezető. Az egylet január 27-én Horvátország felé vette az irányt, és egy hétig ott készült, két horvát első
osztályú csapat elleni mérkőzéssel fűszerezve az edzéseket. A programban február elején újabb edzőtábor szerepelt, akkor Törökországba utazott az MVM Paks, ahol cseh, szlovák és orosz élvonal-

beli riválisokkal mérte össze erejét. Ami a játékos-keretet illeti
Pokorni Péter, valamint Sipeki István már az NB II-es Szolnoknál
edz, míg Kovács Attila sorsa egyelőre kérdéses. Simon Attilát többen is vinnék, de egyelőre Pakson vette fel a munkát, ahogy Sifter
Tamás is itt kezdte meg az alapozást. Az érkezők rovatba egyelőre
két név került: Könyves Norbert az MTK-tól, míg Németh Gábor
Kecskemétről tette át székhelyét Paksra. Négyen még nem végezhetnek teljes értékű munkát. Kiss Tamás, Zsók József és Bori Gábor ősszel már átesett egy-egy műtéten, valamint a téli szünetben
megsérült Kulcsár Dávid is operáció után lábadozik. Az MVM
Paks labdarúgó csapata március 2-án 16 órakor Újpesten lép pályára az OTP Bank Liga 18. fordulójában.

Faller Gábor
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Erőműves híradások
Befejeződött az Erőmű Irányító Központ (EIK) rekonstrukciója
nyek közé, mint az, hogy az új korszerű
rendszer a blokkok megnövelt üzemideje
alatt is képes legyen üzembiztosan ellátni
a feladatát.
–– Kik és milyen üzemállapotokban
látják el az erőmű operatív irányítási feladatait?
–– Az EIK-ban az üzemviteli személyzet három tagja dolgozik folyamatos műszakrendben. Mindhárom kolléga feladatköre igen összetett, így a teljesség igénye
nélkül csupán egy-két dolgot említenék.
Az ügyeletes mérnök feladatai közé tartozik az erőmű blokkjainak illetve a közös
főbb rendszerek biztonságos üzemeltetésének irányítása, ellenőrzése, a biztonsági kérdésekben hozott döntési feladatok,
rendkívüli eseményekről a tájékoztatás
kötelezettsége (felettes vezetők és a hatóságok felé). Szükség esetén, az üzemzavar
elhárítás kapcsán végzett irányító feladatokat és a veszélyhelyzeti osztályozást is ő
végzi. Az EIK szolgálatvivő többek között
figyelemmel kíséri a blokkok üzemállapotát, az erőművi teljesítmény menetrendet,

Az új sémafal az EIK-ban

a villamos-, a hűtővíz-, a fűtési és az egyéb
segédrendszerek üzemvitelét, szükség
esetén behozatja a lakáskészenlétes mun-

kavállalókat. Kapcsolatot tart a villamos
energia kereskedővel
és a rendszerirányítóval, valamint támogatja az ügyeletes
mérnök munkáját. A
villamos szolgálatvezető ellenőrzi a villamos főberendezések
és segédrendszereik
üzemvitelét,
figyelemmel kíséri 400/120
kV-os alállomás paraA régi sémafal az Atomenergetikai Múzeumba került
métereit, felügyeli az
EIK szünetmentes áramellátó rendszerét, giára épülő LED megvilágítással rendeltámogatja az ügyeletes mérnök munkáját kező projektor modulokból álló videofal
a villamos szakterületet érintő kérdések- rendszer, melynek lelke a mikrotükrök
ben.
ezreiből és az őket vezérlő chipből áll,
A 3 fős operatív személyzet a blokkok amely megfelelő elektronikai háttérrel
normál üzemállapota mellett felkészült és optikai eszközökkel kiegészítve képes
az egy vagy több blokkra kiterjedő üzem- kontrasztos, homogén és nagy fényerejű
zavari üzemállapotok kezelésére is. Ilyen képek előállítására. A rendszer nagy előesetben, az EIK információs eszközeinek nye, hogy a teljes láncban a jel digitális
segítségével biztosítják az üzemzavar- formátumú marad, így „tűéles” képet kaban érintett helyszínekkel punk. Emellett a sémafal vezérlő szerver,
a folyamatos kapcsolatot, a sémafal meghajtó megjelenítők, a hálóirányítják az esemény le- zati eszközök is megújultak.
vezetését, intézkednek a
A rekonstrukciót követően, az integkészenlétes munkavállalók ráltság megvalósítása miatt, több munberendeléséről. A BESZ fel- kaállomás PC kezelőfelülete egyetlen
állásáig itt történik a BESZ monitor, billentyűzet és egér használata
vezetői feladatok ellátása is. mellett érhető el, megtartva a kiszolgáló
–– Milyen rendszereket rendszerek önállóságát.
érintett az átalakítás?
Szeretném megemlíteni, hogy a re–– Az EIK operatív sze- konstrukció vezetőtervezője a Scadanet
mélyzete munkavégzésük Kft., a generál kivitelező a DC Therm Kft.
során alapvető információs és a Scadanet Kft volt.
eszközként a sémafalat, az
Az átalakítás koordinálói feladatait
EIK számítógéprendszert, a (műszaki ellenőri feladatokat) Mester Játeljesítmény ellenőrző, va- nos projektfelelős látta el. A felhasználói
lamint a VERONA rendszert igények maradéktalan megvalósulását
használja.
Fodor Zoltán kollégám ellenőrizte. A
Az építészeti és épület- designe-ért Kiss Marianna kolléganőnk
gépészeti rekonstrukció mellett leglátvá- volt a felelős.
nyosabban talán a sémafal újult meg, ami
Valamennyiüknek köszönet jár érte.
DLP (digital light processing) technolóBR
fotók: Bodajki Ákos

Az elmúlt hónapokban zajlott az
atomerőmű operatív irányítását
végző EIK rekonstrukciója. A
fejlesztés célja az
volt, hogy az erőmű felügyeletét,
vezetői szintű operatív ellenőrzését biztosító informatikai rendszereit minél
magasabb fokon integrálják, mindezt
a legkorszerűbb módon és eszközökkel.
A megújult munkahelyi környezetben
Demeter Károly üzemviteli osztályvezetőt az átalakítás részleteiről kérdeztem.
–– A bevezetőben említett célon túl, milyen igények fogalmazódtak meg az átalakítás tervezési fázisában?
–– Bár az EIK feladatköre, funkciói,
személyi összetétele kapcsán nem terveztünk változtatásokat, a 80-as évek végén
kialakított operatív irányítási rendszer
– még ha időközben kisebb korszerűsítések történtek is – megérett
egy átfogó rekonstrukcióra.
A megfogalmazott követelmények közül a hiteles és
megbízható adat- és információ-szolgáltatás fontossága mellett kiemelném a jelen
kor támasztotta műszaki
előírásoknak, szabványoknak való még hatékonyabb
megfelelést is. Követelményként fogalmazódott meg
továbbá az eddig különálló
olyan eszközök, mint pl. a
Pannon Futár, az akusztikus riasztó, vagy a tűzjelző,
egységes rendszerbe integrálása. Természetesen a
munkahellyel szemben támasztott ergonómiai elvárások, valamint
az EIK demonstratív jellegének megőrzése, ugyanúgy bekerültek a követelmé-

Átépítik, korszerűsítik a 102-es
épület földszintjét
gyártását is. Az épület átalakítás alatt álló részében dolgozó MVMI-s kollégák számára a munkálatok idejére az
F2-es porta mellett telepített
konténer-irodablokkban biztosítottak munkahelyet.
Az átalakuló térben úgynevezett „ház a házban”
rendszerű szerverközpont
épül, ami annyit jelent, hogy
az épületen belül külön falak
biztosítják a szigetelést és a
Az építkezési terület, hóesésben
vízbetörés elleni védelmet.
Ütemterv szerint február közepén kezdik beépíteni a rend- külső technológiai osztályon megkeresésünkre elmondták:
az említett területen acélból készült fűtés-, ivóvíz-, szennyszer szendvicspaneljeit.
A 100-as épületek mögötti úttal kapcsolatosan is kér- víz- és tűzivíz-vezetékek futnak. Állapotuk jelenleg az üzemdeztük ifj. Bernáth Lajost, aki elmondta: jelenleg még nincs biztonságot nem veszélyezteti, de magas koruk miatt egy
tervben a V1 és V2 utakat összekötő, korábban parkolónak felszíni átalakítás, rekonstrukció előtt mindenképpen célhasznált terület felújítása, mert előbb az út alatt húzódó 30 szerű kicserélni őket.

Vöröss Endre
éves közműveket kell kicserélni. A cserével kapcsolatosan a
fotó: Vöröss Endre

Átalakítják a 102-es épület földszintjének északi, mintegy
230 négyzetméteres területét. A 2012. december elejétől
a tervek szerint 2013. május 31-ig folyó munka során egy,
a mai kor információbiztonsági követelményeinek megfelelő szerverközpont létesül. Az adatközpont átalakítása
410 millió forintba kerül.
Első lépésben új logisztikai és villamos elosztó helyiséget alakítanak ki, valamint itt kap helyet egy új, 120 m2-es
szerverterem is. A munkálatok szükségességét a korszerűsítésen felül az is indokolta, hogy a jelenlegi szerverközpont
üzemeltetésénél jelentős kockázati tényezők merültek fel.
Fennállt a veszélye annak, hogy a gépek a gyakran előforduló szélsőségesen magas hőmérsékletű nyári napokon
túlmelegednek, hiszen hűtésük már nem volt elégséges a
biztonságos működéshez. Mint ifj. Bernáth Lajos, a létesítményüzemeltetési osztály vezetője elmondta, a Synergon
Informatika Nyrt. 100 százalékos tulajdonú leányvállalata,
a Synergon Integrator Kft. szakemberei lapzártánkkor az
épület érintett helyiségeinek belső vízszigetelési munkáit
végezték. Január végén megérkeztek a precíziós klímaberendezések, és megkezdték a villamos elosztószekrények
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OSZTÁLYTABLÓ
dozimetriai osztály

fotók: Bodajki Ákos

Rendszerüzemeltetési csoport

Kis Zoltán

sugárvédelmi mérnök
Dunakömlődön nőtt
fel, Pakson
járt általános
iskolába, majd az ESZI-ben érettségizett és tett technikusi vizsgát gyengeáramú műszerész szakon. Ezt követően a budapesti Kandó Kálmán
Műszaki Főiskola műszerautomatika
szakán (a felügyeleti informatika és
elektronikus vagyonvédelmi területen) folytatott tanulmányai zárásaképpen biztonságtechnikai villamosmérnöki diplomát szerzett.
A főiskola elvégzése után Budapesten akart maradni, ezért ott keresett
állást. Egy villamosipari cégnél gyengeáramú hálózatokat tervezett, épített.
Később azonban több szempontból
is szükségesnek tartotta a váltást, így
megpályázott egy állást itt az erőműben, melyet el is nyert. 2007. december 6-án állt munkába a dozimetria
osztályon, sugárvédelmi mérnökként.
Az elektronikus doziméterek és a sugárvédelmi kézi műszerek felügyelete
tartozik hozzá: felelős ezek hitelesítésének ügyintézéséért, üzemeltetéséért, karbantartásáért és a kapcsolódó adminisztráció elvégzéséért. Az
új műszerekhez kezelési utasítást ír,

továbbá az összerendelő és átrendelő
terminálok üzemeltetését végzi.
A jövőben szeretne minél szélesebb
körű szakmai tudásra szert tenni, minél több területtel megismerkedni.
Zoltán szereti a kihívásokat, az új dolgokat, szívesen részt vesz a fejlesztésekben, hosszú távra tervez az Atomerőműben.
Családjának tagjai is szorosan kötődnek az erőműhöz, édesanyja korábban a pénzügyi osztályon dolgozott, jelenleg az MVM Kontó Zrt.-nél
számlakönyvelési
osztályvezető,
édesapja a turbina osztály „B” műszakos szolgálatvezetője, testvére pedig
„A” műszakos vezető elektrikus a 2.
blokkon.
Zoltán a menyasszonyával 6 éve
együtt van, idén szeptemberben lesz
az esküvőjük. Szabadidejében biciklizni, futni, autózni, motorozni,
utazni, filmet nézni, számítógépezni,
zenét hallgatni és fényképezni szeret,
mindezt persze lehetőség szerint családi körben. Érdekli minden, ami az
elektronikához köthető, minden szerkezet, „kütyü”, ahogy ő mondja. Az
extrém sportokat is kedveli, az édesapjával sokszor megy motoros sárkányrepülőzni, szeret síelni, kite-ozni, legújabb hobbija pedig az ugróláb.

Gyöngyösiné Nyul Petra

Major Balázs László
vezető dozimetrikus
Balázs
54
éves, Békés
megyében, a
lőkösházi általános iskolában és az eleki gimnáziumban tanult, majd később – már
fiatal felnőttként – végezte el a Rózsa
Ferenc Gépészeti Szakközépiskolát
Szekszárdon.
A Vegyépszer Vállalatnál kezdett
dolgozni Kazincbarcikán 1976-ban,
először egy szerelő csoportban, majd a
minőségellenőrzési szakterületen. Az
atomerőmű építésének idején került
Paksra első munkáltatója révén, 1978ban.
Néhány év elteltével céget váltott, az
Atomerőmű sugárvédelmi osztályára
került 1985-ben, ahol kezdetben műszakos dozimetrikusként végezte tevékenységét, majd négy évre rá nevezték
ki vezető dozimetrikusnak.
Főbb feladatai közé tartozik a munkahelyi és technológiai sugárvédelmi
rendszerek üzemeltetése és a főjavításokhoz kapcsolódó sugárvédelmi mérési program végrehajtása. Ezen kívül
a sugárkapuk és a cipő dekontamináló
gépek üzemeltetése, valamint a technológiai rendszerekhez kapcsolódó, az
ellenőrzött zónában telepített sugárvédelmi mérések üzemeltetéséhez szük-

séges műszaki feltételek biztosítása, az
eseti mérések külön program szerinti
végrehajtása (például a kiégett fűtőelemek elszállítását megelőző mérések
elvégzése) is a rendszerüzemeltetési
szervezet feladata.
Az idén esedékes társasági vizsgájának megújítása kiemelt feladat lesz,
melyre jó színvonalon szeretne felkészülni. A jövő feladatai közé tartozik
SER MT sémák helyszíni ellenőrzése
is – mondja.
Balázs Dunaszentgyörgyön él a családjával. Felesége, Magdika, pedagógus. Nagylányuk, Eszter, már befejezte
felsőfokú tanulmányait, meg is házasodott. Kisebbik lányuk, Ildikó, aki a
legkisebb gyermekük, idén érettségizik
az ESZI-ben. Nagyfiuk, Bálint gépészmérnökként dolgozik, kisebbik fiuk,
Gábor jelenleg még főiskolára jár.
Balázs a lakóhelyén – több helyi
családdal szoros együttműködésben –
egy civil szervezetben tevékenykedik, főként szabadidős és családsegítő
programokat rendeznek, szerveznek.
Fennmaradó idejét a családi ház körüli
munkáknak és a mozifilmek világának
szenteli.


Gyöngyösiné Nyul Petra

Baranyi
Krisztián

vezető dozimetrikus
1973. november 6-án született
Hatvanban, Heves megyében.
Selypen lakott és ott kezdte el az általános iskolát. Azután
1986-ban költözött szüleivel és öccsével Paksra. Az akkori II. számú általános iskolában folytatta a tanulmányait,
majd átkerült többedmagával a IV. számú „barakkiskolába”. A középiskolát Tatabányán végezte a Szabó József
Geológiai Szakközépiskola és Technikumban. Geológus-technikus képesítést szerzett 1993-ban.
A kötelező katonaság osztása azóta is vezető doután a FTV Geotechnikai zimetrikus. Az Atomerőmű
Rt.-nél kezdett dolgozni az dozimetriai rendszerét kíerőműben, majd sikerült séri figyelemmel és tartja
felvételt nyernie az akko- karban legjobb tudása szeri sugárvédelmi osztályra. rint.
Otthon abszolút hobbi
Először Dekoten-es, majd
Atomix-es volt. PA Rt.-os szinten termeszt saját fo2001-ben lett, ahol a be- gyasztásra igazán erős fajta

Orosz Lajos
vezető dozimetrikus

Szekszárdon született, gyermekkorától kezdve Pakson lakott a
szüleivel, itt járt általános iskolába is.
A szekszárdi Ady Endre nyába. Időközben adódott
Szakközépiskola és Kollé- számára egy lehetőség arra,
giumban elektronika szakon hogy egy nyugdíjazás révén
végzett. 2001-ben érettségi- megüresedett dozimetrikuzett. Ezt kétéves elektrotech- si állást betölthessen. Ebben
a munkakörben három műnikai képzés követte.
2004-ben vették fel az szakban dolgozott. HamaAtomix Kft.-hez az erőmű rosan, egy újabb nyugdíjba
akkori sugárvédelmi osz- vonulást követően, nevezték
tályára, hulladékminősítő ki vezető dozimetrikusnak,
munkakörbe. Majd két év jelenleg ebben a munkakörelteltével, 2006-ban került ben végzi feladatait, de most
át az Atomerőmű állomá- már állandó délelőttösként.

Szabó Péter
üzemeltetés vezető

1970-ben született Dombóváron, ezt követően családjával
Kölesd-Borjádra költöztek, ott
nőtt fel. Az általános iskola után
a szekszárdi Rózsa Ferenc Szakközépiskolában tanult tovább, ahol 1988-ban végzett, mechanikai műszerészként.
Az erőmű az első mun- dett tovább. Egy évvel kékahelye, a szakközépiskola sőbb újabb váltás követkeelvégzése után, 1988 szep- zett, 2004. augusztus 1-től
temberében került ide. A ugyanis üzemeltetés vezecégen belüli első munka- tőkét dolgozik a dozimethelye a radiokémia volt, itt riai osztályon.
Fő feladata az új Sugárhárom műszakos munkarendben dolgozott. Négy védelmi Ellenőrző Rendévvel később, 1992-ben ke- szer (SER), azon belül
rült át a sugárvédelmi osz- pedig a Munkahelyi és
tályra, dozimetrikusi be- Technológiai (MT) alrendosztásba. 2003-ban július szer üzemeltetése. Ebbe az
1-től a szükséges képzettség alrendszerbe tartozik az
megszerzését követően do- üzemi terület, valamint a
zimetriai szolgálatvezetői primerköri munkahelyek
beosztásban tevékenyke- és technológiák sugárvé-

paprikákat. Sokat kerékpározik egyedül és a családjával is. 2003 óta nős és
van két gyönyörű gyermeke: Barna, aki idén 9 éves
és Míra, aki 7 lesz. Velük
szokott strandra járni, síelni, korcsolyázni. Sok közös
családi programot szerveznek. Párja jelenleg munkanélküli, így az otthonukat
tartja rendben.
Krisztián későbbi tervei között szerepel egy-két
sport kipróbálása, ilyen
például a darts. A távolabbi céljai igazán az, hogy a
gyermekeit lássa boldognak, és ezért mindent meg
is tesz. A család jelenleg a
legfontosabb számára az
életben.


Orbán Ottilia

Napi munkáját tekintve elsősorban sugárvédelmi
méréseket végez és gondoskodik a minták szállításáról.
Mindezek mellett a dozimetriai szolgálatnál munkavégzéshez szükséges eszköz-ellátás biztosítása is az ő felelősségi körébe tartozik.
Lajos Dunaföldváron él
családjával. Felesége, Tímea
a beszerzési osztály munkatársa. Van egy 2 éves, bölcsődés kisfiuk, Dominik.
Az elmúlt időszakban szabadideje nagy részét a családi házuk építésével járó feladatok elvégzése töltötte ki.
A ház körüli teendő mellett,
amikor jut rá ideje, szívesen
focizik, barkácsol.GYNYP

delmi szempontból történő
ellenőrzése. Nagy kihívást
jelentett számomra a SZEJVÁL sugárvédelmi rendszer
rekonstrukciója, mely a kiviteli tervezéstől az üzembe
helyezésig 2007-2009 között
valósult meg. Szívesen vette
ezt a kihívást, melyet végül
siker koronázott. A vállalatvezetés el is ismerte a
munkáját, Kiváló üzemeltető díj, Vezérigazgatói dicséret, majd 2010-ben pedig
Céggyűrű formájában, melyet nagyon fontosnak tart.
Péter nős, számára legfontosabb a család. Jelenleg
Pakson él feleségével és két
gyermekével, a nyolc éves
Biankával és a 13 éves Szabolccsal.
Szabadidejében
szívesen biciklizik a családjával, ezen kívül a számítógépezés, internetezés
köti le.
Winter Gábor
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Tervezési csoport

Bajári
Miklós Géza

Metzger István

munkaprogram, technológia, átalakítás egyeztetését, amelyekcsoportvezető
nek bármilyen sugárvédelmi
vonatkozása van. Adatokat szolSzekszárdon született és itt is nőtt fel. A Ga- gáltatnak az erőmű sugárzási
ray János Gimnáziumban érettségizett, majd helyzetéről, a munkavállalók dóPécsett, a Pollack Mihály Műszaki Főiskolán zisairól rendszeres havi, negyedvégzett építőmérnökként, 1995-ben. Első éves és éves jelentések formájában. Oktatásokat, előadásokat
munkaadója a szekszárdi Geodézia Kft. volt.
1998 februárjában nyert felvé- zó. Ők végzik a dozimetriai enge- tartanak a különböző tájékoztatelt az akkori sugárvédelmi osz- délyek forgalmazását, az adatok tókon, szintentartó oktatásokon.
tályra (svo) dozimetrikus mun- feldolgozását, elemzését. Fontos Az előzőekből következik, hogy
kakörbe. 2000 májusában dozi- feladatuk a dózistervezés és a folyamatos kapcsolatban állnak
metriai szolgálatvezetői vizsgát kapott dózisok értékelése, össze- az Atomerőmű műszaki, kartett, majd hamarosan a jelenlegi, hasonlítása a tervezettel. Részt bantartó, üzemviteli, biztonsági,
csoportvezetői beosztásába ke- vesznek a blokkok főjavításának gazdasági szervezeteivel, valarült. A munkakör betöltéséhez előkészítésében, majd végig kö- mint külső cégekkel és nemzetszükséges tanfolyamok, tovább- vetik a tevékenységek sugárvé- közi szervezettel is.
István Szekszárdon él feleséképzések mellett 2007-ben a bajai delmi helyzetének alakulását a
Eötvös József Főiskola környe- főjavítás alatt, a munkák befeje- gével és 7 éves fiukkal. Szabadzetmérnöki szakát is elvégezte. zése után pedig elkészítik a fő- idejükben szívesen kirándulnak,
2012-ben Igazgatósági nívódíj- javítás sugárvédelmi értékelését. kerékpároznak, a házuk körül teA csoport végzi a Kiemelten Su- vékenykednek.
ban részesült.

Prancz Zoltán
Az általa vezetett tervezési gárveszélyes Munkaprogramok
csoport tevékenysége szerteága- (KISUM) mellett az összes olyan

sugárvédelmi mérnök

Szekszádon született, az általános
és középiskolát Tolnán végezte. Az
– akkor még kötelező – sorkatonai szolgálat után a Veszprémi Vegyipari Egyetemen folytatta a tanulmányait. 1988-ban
kezdett dolgozni a Paksi Atomerőmű Vállaltnál, a vegyészeti
osztály radiokémiai laboratóriumában, önálló mérnökként.
1991-től az újonnan szervezett operatív üzemellenőrzési laboratóriumot vezette. A szükséges technológiai és üzemviteli
ismeretek megszerzése után az osztály technológusi feladatait
látta el. 1997-től a kémiai technológiai üzemet vezette.
megvalósí2000-től a szervezetfejlesz- rekonstrukció
tés eredményeként megalakí- tásában és beüzemelésében
tott rendszertechnikai osz- történő részvétel. Kiemelt feltályra került rendszer tech- adat még a szokásostól eltérő
üzemviteli körülmények utánológusi munkakörbe.
2003 végétől dolgozik a su- ni karbantartási munkákhoz
gárvédelmi osztály dozimet- szükséges kiegészítő sugárriai üzemének tervezési cso- védelmi intézkedések köréportjánál. A csoport feladata nek felmérése és javaslattétel
a főjavítások és egyéb, példá- a bevezetésükre.
Miklós szabadidejében szíul az átalakítási, beruházási
munkák kollektív dózisának vesen olvas – leginkább úti
tervezése (ami tulajdonkép- könyveket – és zenét hallgat.
pen a munkavégzés körülmé- Tavasztól őszig a kerti munnyeinek optimálását jelenti), káké a főszerep. Ezt nem csak
a tevékenységek dozimetriai az udvarban, hanem egy csaértékelése. Feladatuk még az ládi örökségből eredő nyaraérintett karbantartási, keze- ló körül is el kell végezni. Ha
lési és üzemviteli utasítások marad idő, akkor a neten is
kiemelten
sugárveszélyes szívesen szörfözik. A virtuámunkák dozimetriai szem- lis utazásai során olyan hepontú egyeztetése, az átala- lyeket keres fel, ahová különkítások, beruházások tervei- ben nem jutna el. Fontosnak
nek sugárvédelmi szempontú tartja az igaz barátságot, a
véleményezése, ellenőrzése harmónia és egyensúly megis. Nem utolsó sorban a cso- teremtését és megőrzését. Véport feladata a szintentartó leménye szerint, ha ez sikeoktatásokban való részvétel, rül, akkor a jelentkező proba sugárvédelmi megbízottak lémák kezelése, megoldása
tájékoztatása is. Jelentős tevé- sikeres lesz.

Orbán Ottilia
kenység volt a sugárvédelmi
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Varnyú Elemér
vezető dozimetrikus

Békéscsabán született 1980-ban. Középiskoláját az ESZI-ben végezte, majd 1998-ban
érettségizett és 1999-ben minőségbiztosítási
technikusi szakképesítést szerzett.
2005. május 18-án kezdett az tetése, ezen belül dozimetriai enerőműnél Atomix-es állomány- gedélyek forgalmazása.
Legkedveltebb hobbija a labban, mint betanuló dozimetrikus, és 2006 decembere óta PA darúgás, igaz, kisfia megszületéZrt.-alkalmazott. A tanfolya- se óta ez kezd háttérbe szorulni.
Tavaly augusztusban nősült,
mok és vizsgák után 2007 januárjától vezető dozimetrikus felesége Varnyúné Tari Edit, aki
a dozimetriai osztály tervezési ápolónő a paksi Idősek Otthonában. Kisfia, Levente december
csoportjánál.
Legfőbb feladata az AS6 rend- 1-jén született, mostanában szaszer dozimetriai modul üzemel- badideje jelentős részét vele és

2

feleségével tölti. Leghőbb vágya,
hogy szeretne gyermekének minél jobb apukája lenni.
Elemér távlati céljai közt szerepel továbbra is az erőműben
dolgozni. Hiszi, hogy akik itt
dolgozhatnak, nagyon szerencsésnek mondhatják magukat.
– Elégedett vagyok az életemmel. Erős családi kötelékben
élek, gyönyörű feleségem van,
csodálatos és egészséges kisfiam,
ráadásul biztos munkahelyem.
Kell ennél több? – mondja.
A legfontosabb dolog az életében természetesen az egészség és
a család.

Orbán Ottilia

3

1 Dozimetriai műszerek
2 A környezetellenőrző állomások
eredményei a Dozimetriai
Vezénylő kivetítőjén
3 Felületi szennyezettség
ellenőrző kapu
4 Az üzemi terület és
a vízkibocsátás sugárvédelmi
ellenőrzésére szolgáló ábra a
Dozimetriai Vezénylőben
4

5

5 Megbeszélés a Dozimetriai
Vezénylőben
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Főtranszformátorok cseréje
Az
Atomerőműben
zajló
energiatermelési folyamatban
– melynek során
a nukleáris energiából villamos
energiát állítunk
elő – a főtranszformátorok mintegy utolsó szereplőként foglalnak helyet. Feladatuk a generátorok által fejlesztett villamos áram
megfelelő feszültségszintre transzformálása, hogy az alkalmas legyen az
országos távvezeték hálózatra történő
kibocsátásra. A nagy volumenű műszaki átalakításról Szabó György projektvezető adott tájékoztatást.
–– Melyek az átalakítás előzményei?
Miért vált az szükségessé?
–– A „főtranszformátorok cseréje projekt” 2009 nyarán alakult azzal a feladattal, hogy előkészítse és koordinálja
a gépház mögé telepített 8 db főtranszformátor lecserélését a 2010-2014-ig tartó időszakban. A cseréket szükségessé
tevő ok egy szóval, a kiöregedés. Már
2004-ben, az üzemidő-hosszabbítás és a
teljesítménynövelés tervezése idején felvetődött a főtranszformátorok felülvizsgálatának kérdése, ugyanis ezeknek az
atomerőművi berendezéseknek az átlagos élettartama körülbelül 30-40 év. A mi
főtrafóink üzembe helyezése 1980-1984
között, a blokkok indulását megelőzően
történt, tehát eljutottak a tervezési élettartamuk határának közelébe. A berendezések valós állapotáról a rendszeres
diagnosztikai vizsgálatok, mérések és az
olajminták vizsgálata révén szereztünk
pontos információkat. Ezeken túlmenően felhasználtuk a WANO jelentések, valamint a hazai műszaki kutatások és tapasztalatok eredményeit, melyek a trafó

működési állapotáról, köztük a váratlan
meghibásodásokról is szóltak. Ez utóbbi
különösen fontos szempont, hiszen a váratlan meghibásodás miatti kiesés mindig nagyobb kárral jár, mint a tervezett
leállás miatti kiesés. Elsőként, 2005-ben
a 31AT alfanumerikájú főtranszformátor részletesebb átfogó vizsgálata történt meg, mivel ennek a berendezésnek
volt a legnagyobb az üzemi hőmérséklete. A vizsgálatba a Kandó Kálmán Műszaki Főiskolát, a Budapower Kft.-t és a
Szentpétervári Egyetemet is bevontuk.
2007-ben fedélemeléses átfogó vizsgálatra és papírminta-elemzésre is sor került (ez utóbbiról annyit érdemes tudni,
hogy ebből nyerhető a legpontosabb kép
a trafó az aktuális állapotáról). Kiderült,
hogy a szigetelésromlás előrehaladott, az
olaj kezelésre szorul, és általában az élettartambeli elhasználódás 95 %-os. Ez
az eredmény mind a 8 transzformátorra nézve irányadó volt, hiszen az üzemi
körülményeik lényegében megegyeznek.
Mivel a transzformátorok felújításának
költsége körülbelül 80%-a lett volna az
új berendezések árának, emellett nem
volt garantálható a felújítást követő 20
éves élettartam és az eredeti vastest felhasználhatósága, megszületett a döntés a
teljes kiváltásról.
–– Milyen gyártmányú transzformátorokra esett a választás, és mely cég a kivitelező?
–– A megfelelő mérlegelés nyomán az
ABB berendezéseit választottuk. A gépeket Németországban, a Rajna partján elterülő Bad Honnefben gyártották, majd
hajóval szállították Paksra. Az átalakítás
fővállalkozója – ideértve a villamos, gépészeti, építészeti tervek elkészítését is –
az OVIT Zrt. lett.
–– Milyen paraméterekkel jellemezhetők az új főtranszformátorok?

–– A berendezések paraméterei, illetve
felszereltsége a következők: 420/15,75 kV
feszültség-áttétel; 300 MVA teljesítmény;
400 kV, 405 kV, 410 kV, 415 kV, 420kV
primer megcsapolás; terhelésmentes átkapcsoló; YNd11 kapcsolási csoport;
mesterséges olaj- és léghűtés; csökkentett veszteség (840/729kW); különálló
hűtőblokkok (3 db); hűtőblokkonként 1
db olajszivattyú, 3 db hűtőventilátor; fokozatmentes, frekvenciaváltós fordulatszám szabályozás; TEC transzformátor
monitoring rendszer, amely a hűtőteljesítményt is vezérli, és az ún. hot-spot funkciót is biztosítja; a 8 db TEC monitoring
rendszert pedig egy központi szerver fogja össze a megfelelő szoftverrel és hardverrel.
–– Milyen ütemezésben halad a munka?
Sikerült-e tartani az előzetes ütemtervet?
–– Minden az ütemterv szerint történik. A transzformátor cserével a kármentő rendszer építészeti átalakítása és
egy olajleválasztó rendszer telepítése is
megtörténik, a korszerű környezetvédelmi előírásoknak megfelelően. Átalakítjuk
a szórtvizes oltórendszert és a tűzjelző
rendszert is, ami az új transzformátorokhoz illeszkedik. Ebből látszik, hogy
sok szakma dolgozik együtt, a villamoson kívül építészet, gépészet, tűzvédelem,
környezetvédelem, szállítás, irányítástechnika. Ennek megfelelően sokrétű és
bonyolult az engedélyeztetési procedúra
és a tervezés, de sikerült felülemelkedni a
kezdeti nehézségeken.
Tulajdonképpen kétféle átalakításról
beszélünk. Az egyik, amikor a blokkokon
hosszú főjavítás van. Ilyenkor mindent
egyszerre elvégzünk az építészeti átalakítástól kezdve a transzformátor cseréig. A
másik esetben, a rövid főjavítás alatt cserélendő transzformátornál az előző évben
előkészítjük a terepet. Ilyenkor a kármen-

tő rendszer átalakítása, az olajleválasztó
rendszer telepítése, az oltórendszer cseréje (igazodva még a régi Ganz trafóhoz) és
a tűzjelző rendszer részleges módosítása
történik meg. Azután a következő évben
beépítjük az új ABB trafót, hozzá alakítjuk az oltórendszert és a tűzjelző rendszert. Minderre azért van szükség, mert
a csupán hosszú főjavítások alatti kivitelezéssel nyolc év alatt valósulna meg a
projekt.
Eddig a 11AT, 12AT, 21AT, 31AT, 42AT
alfanumerikájú berendezések cseréje
történt meg. Az idei évben a 41AT trafó
cserét végezzük el, a 22AT trafónál előkészítjük a terepet, a 32AT-nál pedig végrehajtjuk a teljes körű átalakítást. 2014-ben
a 41AT trafó cseréjével zárul a projekt.
–– Van-e valamilyen üzeneted, amit az
Atomerőmű újságon keresztül is el szeretnél juttatni a témában valamilyen módon
érintett kollégákhoz?
–– A tervzsűriken, a kivitelezések során és az üzembe helyezések után mindig
megragadom az alkalmat, hogy megköszönjem az emberek munkáját. Nagyon
sokan dolgozunk ezen a projekten, ezért
nem is próbálkozom a szereplők felsorolásával, nehogy kifelejtsek valakit. A kezdetekkor rengeteg problémával álltunk
szemben, sokszor homok került a gépezetbe, de ekkora munkánál ez elkerülhetetlen. Ilyenkor éltünk a kritikával és az
önbírálattal is, és sikerült a hibák jelentős
részét kiküszöbölni. A projekt második
felében egyre jobb terveket kapunk, egyre gördülékenyebb a kivitelezés, élvezetessé vált a munkavégzés, kár, hogy csak
8 db főtranszformátorunk van. Ezúton is
köszönöm mindenki munkáját, aki részt
vesz a projektben. Bízom benne, hogy így
folytathatjuk, és problémamentes berendezéseket adhatunk át üzemeltetésre.

Prancz Zoltán

Környezettudatos dekontaminálási technológia
A környezettudatos atomerőművi
működést bemutató cikksorozat
mostani témája kapcsán Baradlai
Pál üzemvezetővel beszélgettem
arról, hogy az alkalmazott dekontaminálási technológiákban
hogyan jelenik meg a környezettudatosság.
–– Bár a dekontaminálást elsősor
ban a munkaterületek dózisviszonyainak csökkentése érdeké
ben végezzük, környezetvédelmi szempontból is van nyeresége
egy korszerű technológiával végrehajtott dekontaminációnak.
Mit jelent ez az erőmű esetében?
–– A dekontamináló üzemben alapvetően a radioaktívan
szennyezett technológiai berendezések, eszközök felületének vegyészeti úton történő tisztítását (dekontaminálását),
mentesítését végezzük. Munkánk szorosan kapcsolódik a főjavításokhoz, amit adott technológia alapján végzünk. Természetesen a főjavításon kívüli időszakra is jut számos tevékenység, ami pár éve kiegészült az üzemidő-hosszabbítási projekt
kapcsán leszerelt, illetve működésből kivont berendezések
dekontaminálásával, melynek hatására ezeket az eszközöket már nem radioaktív hulladékként kell kezelni, elhelyezni.
Maga a dekontaminálás többnyire manuálisan történik, speciális vegyszerek felhasználásával, de ott, ahol magas dózisterek alakultak ki, robotokat alkalmazunk, mint például az FKSZ
és a FET ház, valamint az ÁTM dekontaminálásakor.
Az utóbbi időben készültek speciális berendezések
egy-egy célfeladat ellátására. Ilyen volt például a szabályzó

–– Hogyan módosítják a dekon
és biztonságvédelmi (SZBV) hajtás labirinttaminálási eljárások a vegyszer
tömítés dekontaminálási feladat. Ebben az
szükségletet?
esetben is, a beszerzett és üzembe helyezett
–– Munkánk során többféle
berendezés már a kor színvonalának megvegyszert használunk. Az eljárás
felelően kevesebb dekontamináló vegyszer
módjától függően választjuk ki
felhasználásával működtethető. A környea szükséges vegyszereket. Vanzettudatosabb dekontaminálási eljárások
nak technológiák, mint például
alkalmazását így tudjuk elérni, hiszen a felaz AP-Citrox eljárás, ami nagyobb
használt vegyszerek fajtája és összetétele
mennyiségű vegyszert igényel.
hatóságilag került jóváhagyásra, amitől nem
Ezt alkalmazzuk többek között a
térhetünk el.
főkeringtető-szivattyú forgórész
–– Térjünk vissza kicsit részletesebben az
tisztításához. Ez alkalmanként
üzemidő hosszabbítás kapcsán végrehajtott
8-8 m3 savas, illetve lúgos kémdekontaminálási munkákra.
hatású vegyszeres oldatot jelent,
–– Az üzemidő-hosszabbítás kapcsán
melynek a hatóanyag tartalma
leszerelt, lejárt élettartamú primerköri be1 %. Jóval kevesebb vegyszerigénrendezéseket első közelítésben radioaktív
nyel hajtható végre a vegyszeres
hulladéknak kell tekinteni. Amennyiben
felületkezeléses eljárás, amikor a
hatékony dekontaminálással a radioaktív
felületet kemikáliákkal kezeljük, és
szennyezettségük eltávolítható ezeknek
adott hatóidő után ioncserélt víza fémből készült berendezéseknek, akkor
Üzemeltetésből kivont SZBV hajtások
zel lemossuk. Így természetesen,
felszabadíthatóvá válnak. Ezáltal egyrészt
totál dekontaminálása
ha lehetséges, az utóbbi eljárást
mentesülünk a radioaktív hulladékok tetemes elhelyezési költségeitől, másrészt a berendezések anya- részesítjük előnyben, csökkentve a folyékony vegyszeres hulga újrahasznosíthatóvá válik. Konkrét példaként említeném a ladék mennyiségét, és annak környezetbarát semlegesítési
jódszűrő házak, valamint az SZVB hajtások cseréjét. Ez utób- költségét. Ugyancsak törekszünk a hulladékkezelés és így a
bi esetben a hajtások teljes tömegének több mint felét (kb. környezetvédelem szempontjából előnyösebb vegyszerek
60 %-át) tudtuk mentesíteni, ami összességében mintegy alkalmazására.
80 tonna újrahasznosítható fémhulladékot jelentett.
BR
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Szakmák az Atomerőműben
Az üzemfenntartási főosztály biztonsági rendszerek osztályának
reaktorvédelmi
rendszer
csoportjából Nepp
György műszerésszel beszélgettem.
Nepp György 1974-ben született, Szekszárdon. Középiskolai tanulmányait a
dunaújvárosi Dunaferr Szakközép- és
Szakiskolában végezte, ahol ipari elektronikai technikusként végzett, majd a mechatronikai szakon szerzett képesítést.
A Paksi Atomerőműhöz 1998-ban került,
a Deltaszer Kft. munkavállalójaként, s egy
speciális diagnosztikai feladattal foglalkozott. Még ebben az évben – de már az
Atomix Kft. dolgozójaként – átkerült az
erőmű biztonsági rendszerek osztályára.
1999-től felvételt nyert a Paksi Atomerőmű állományába, az akkor indult reak-

torvédelmi rekonstrukciós projektben
kapott feladatot. Ezt követően a reaktorvédelmi rendszer csoportban kezdett tevékenykedni, aktívan részt vett a korábbi
reaktorvédelmi rendszer lebontásában, átépítésében. Jelenleg az új rendszer üzemeltetése, karbantartása a csoport fő feladata.
A hétköznapi teendőiket a főjavítások alatti munkálatok, valamint a visszaindulások
alatt elvégzett karbantartási feladatok, és
az azokat követő tesztelések egészítik ki. A
leállások közötti időben, napi tevékenységeik során ütemezett irányítástechnikai és
végrehajtó teszteket futtatnak le, illetve az
esetleges meghibásodások kapcsán elvégzik a szükséges javításokat és a módosítandó paraméterek beállítását.
György és családja Pakson él, felesége
az egészségügyben dolgozik. György szeret túrázni, télen síel, nyáron vízi sportokat űz, szabadideje legnagyobb részét
azonban 2011 novemberében született
kislányukkal tölti.
KV

Az ördög nem alszik!
Irodai egészség – Ha zsibbad a kéz
A számítástechnika
elterjedése, a számítógépes munkák
és munkahelyek térnyerése magával hozott jónéhány egészségügyi problémát is. A fáradt szem és rossz tartás okozta
panaszok mellett sok ember szenved az úgynevezett kéztőalagút-szindrómától is.
A kéztőalagút-szindróma a csukló megbetegedése. Amikor huzamosabb ideig egyhangú
terhelés éri a csuklót,
emiatt a kézfejben
zsibbadás jelentkezik,
a kéz és az ujjak erőtlenek. Főként a hüvelykujjban érezhető
fájdalom, de a mutatóujjra, középső ujjra is
kiterjedhet. A jelenség
oka, hogy a kézfejből a
csuklón keresztül futó
ideget (nervus medianus) folyamatos egyoldalú terhelés éri, így
csökken annak vérellátása. Ezt az ideg felett futó, az ideget takaró szövet megduzzadása okozza, ami ennek következtében folyamatosan nyomja az ideget, előidézve
a fájdalmat és zsibbadást. A kéztőalagút-szindróma főként
akkor
jelentkezik, ha a
munka

idő nagy részében a számítógépen
dolgozunk, egérrel a kézben, vagy a
hosszan tartó gépelés is kiválthatja a
tüneteket.
A kéztőalagút-szindróma kialakulása jelentősen csökkenhető megfelelő
ergonómiai intézkedésekkel és odafigyeléssel, mivel a problémát legfőképpen a munka közben mereven tartott
vállak, karok, kezek idézhetik elő, de a
fej és a törzs rendszeres megmozgatá-

Fiataljaink
Bemutatjuk

a Paksi Atomerőműbe, mivel
épületgépészként szeretett
volna az erőmű területén elheÓdor Dávid
lyezkedni. Erre 2010-ben nyílt
rendszertechnológust
lehetősége, amikor a Partner
Szekszárdon szü- Kft.-nél kapott munkát, majd a műszaki
letett 1981. má- igazgatóságra került. Kezdetben az Erbe
jus 13-án. Gyer- munkavállalójaként dolgozott, majd 2012.
mekkorát Tolnán június 15-én belépett a részvénytársaság
töltötte, mindig szívesen gondol vissza a alkalmazottai közé. A rendszertechnikai
gyermekkori barátaival történt „bandázás- osztályon, a komplex technológiai csoportra”, a természetben töltött barangolásokra. ban dolgozik, rendszertechnológus munKözépiskolai tanulmányait Szekszárdon, a kakörben. Feladatai közé tartozik a szellőző
Garay János Gimnáziumban végezte, majd rendszerek ABOS, FBOS besorolása, tervea Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály zési alapjának folyamatos nyomon köveMűszaki Főiskolai karára jelentkezett, ahol tése, az adatok megfelelőségének biztosígépészmérnök szakon végzett 2003-ban. tása. Teljesen új feladatként jelentkezett és
Diplomamunkájával elnyerte a DDGÁZ Rt. nagy szakmai kihívást okoz a hermetizáló
pályázatát. Ezt követően újabb két év kö- szerelvények tömörségellenőrzése, amely
vetkezett a Pécsi Tudományegyetemen, és új fejlesztésű berendezés, és az amerikai
2005-ben épületgépész szakmérnöki dip- ASME szabványon alapuló módszertan alkalmazását teszi szükségessé. A műszaki
lomát szerzett.
Első munkahelye Szekszárdon volt egy értekezletekre előterjesztéseket dolgoz ki,
autóipari alkatrészgyártással foglalkozó és kezeli azokat az AS6-ban.
Dávidot kollégái jól fogadták, viccesen
cégnél, ahol projektvezető beosztásban
dolgozott. Feladata a teljesítményrelé elő- úgy üdvözölték, hogy „ismét egy sárgagyártás áttelepítése és a gyártás felfutta- lábú”. Az idősebb, tapasztalt kollégáktól
tása volt. Ez nyolc hónapig tartó német- sokat tanul, az osztály kollektívájára nem
országi munkavégzést jelentett, Dávid 4-5 jellemző a szakmai tudás féltése, szívesen
kollégájával együtt a Bosch hildesheimi megosztják ismereteiket, tapasztalataikat
gyárában töltötte el ezt az időt, ahol ő volt fiatal kollégájukkal. Erre nagy szükség is
az áttelepítés vezetője és a munka irányí- van, hiszen a rendszertechnológiai ismeretója. Ez fiatal pályakezdőként komoly fel- teket nem lehet megszerezni egyik napról
adatot jelentett számára, mivel ő dolgozta a másikra, ahhoz több éves, folyamatos taki a folyamattervet, a folyamat ellenőrzési nulás szükséges.
Jelenleg Tolnán lakik egy sorházi lakástervet, FMEA hiba és kockázatelemzést
végzett, illetve javító intézkedések meg- ban, az édesanyjával, aki az egészségügy
fogalmazására kapott megbízást. Később területén dolgozik. Tervezi az önálló élettermelésvezetővé nevezték ki, ekkor a fő vitelt a közeljövőben, lakást szeretne váfeladata a gyártásütemezés, kooperációs sárolni Tolnán, esetleg Pakson. Barátnője
feladatok ellátása, üzleti terv készítése, nyo- jelenleg egy OKJ-s képzési programon vesz
mon követése lett. Közben folyamatosan részt, és készül a Szegedi Tudományegyetovábbképezte magát, 2008-ban jelent- tem francia szakára.
Dávid szeret sportolni, ezen belül konkezett a Budapesti Gazdasági Főiskolára,
ahol mérnök-közgazdász oklevelet szer- dizni, illetve a kedvenc sportága a röplabzett, illetve különböző szakmai képesítést da. Különösen a nyári időszakban tölti ki
nyújtó képzési programokban (BPS – Bosch ez a program a szabadideje nagy részét,
Production System a termelési folyamato- ilyenkor szinte minden nap összejön a
kat standardizálja, ISO 9001 – belső auditor csapat. Egyesületként TRSE néven évente
képzés a cégen belüli minőségbiztosítási két-három bajnokságot szerveznek, amefolyamatok ellenőrzésére, APQP – Minő- lyek nagyon jó hangulatú találkozók szokségtervezés és Ellenőrzési Terv készítésére tak lenni. Maradék szabadidejében baráti
összejöveteleket és wellness fürdőzéseket
jogosít) vett részt.
Dávid a Németországban töltött időnek szerveznek, mert ezek a programok jelentik
is köszönhetően kiválóan beszél néme- számára az igazi kikapcsolódást.
tül, és az angol nyelvet is alapfokon bírja.

Lászlóné Németh Ilona
Végzettsége és érdeklődési köre vonzotta

sa, tornáztatása is javíthat a helyzeten. A stressz
viszont a tüneteket tovább súlyosbíthatja, ugyancsak az is, ha képtelenek vagyunk az ellazulásra.
A merev testtartáson kívül bármilyen gyakori,
ismétlődő mozdulat vagy a vibráció is kiválthatja a tüneteket.
A kulcs itt is a megelőzés. A munkaasztal kialakításánál legyenek figyelembe
véve az ergonómiai szempontok, az egér
legyen a billentyűzettel azonos magasságban, a csuklót tartsuk vízszintesen, kerülendő a lefelé vagy felfelé bicsakló csuklótartás. Rendszeresen mozgassuk meg
tagjainkat, körözzünk néhányat a csuklónkkal.
Ha a munkaidőben nem megoldható, akkor az
otthoni számítógép-használatot próbáljuk csökkenteni. A tudatos étkezés is segíthet, mivel a B6

és B12 vitaminokban gazdag ételek fontos szerepet játszanak az idegsejtek védelmében.
Ha a panaszok már kialakultak, a csuklót pihentetni, a panaszokat okozó mozdulatoktól
tartózkodni kell. Mindenképpen forduljunk orvoshoz, aki a megbetegedés súlyosságától
függően javasolhat pihentetést, injekciókúrát, de extrém esetekben műtétet
is, ahol átvágják a nyomást előidéző szalagot.
A kéztőalagút szindróma
sokunk életét keseríti, keserítheti meg, de megfelelő ergonómiai intézkedések mellett a panaszok
csökkenthetők, vagy akár teljesen meg is
szüntethetők. Figyeljünk a megelőzésre!

Kristó Réka
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Műszaki Alkotói Pályázat – 2012
Sorozatunkban bemutatjuk az elismerésben részesült alkotásokat. Elsőként első díjasaink pályamunkáit ismertetjük, majd röviden bemutatkoznak az alkotók is.
Függőleges helyzetű SZBV hajtások labirinttömítéseinek
dekontaminálása merítéses elektrokémiai módszerrel
Baradlai Pál, Kósa Norbert, Kurucz András, Oldal Ottó
vegyészeti technológiai osztály
2012. elején az SZBV hajtások karbantartása új dekontaminálási módszer bevezetése sisorán néhány labirintház alsó hornyában az keres volt, az eljárás alkalmazása negyedére
anyagvizsgálatok során meghibásodást ta- csökkentette az állapotellenőrzésére fordíláltak, ezért szükségessé vált az üzemelő és tott időt, ezzel lehetővé téve a vizsgálatok
a tartalék modernizált SZBV hajtások rend- elvégzését a blokkok tervezett karbantartákívüli állapotellenőrzése, és az azt megelőző si idején belül.
részleges dekontaminálása. A vizsgálatokra
Baradlai Pál
rövid idő állt rendelkezésre, ezért a dekonüzemvezető
taminálást a hajtások álló helyzetében úgy
–– Székesfehérváron szükellett elvégezni, hogy az a belső szerkezeti
letett és ott is érettségizett.
elemekre ne legyen hatással. A dekontamiA Veszprémi Vegyipari Egyenálási tevékenységgel szemben támasztott
feltételeket a rendelkezésre álló dekonta- tem radiokémiai ágazatán 1984-ben véminálási technológiákkal nem lehetett tel- gezett vegyészmérnökként. Első munkajesítni, ezért új módszert és dekontamináló helyén, levelezős képzésben mélyfúrási
berendezést kellett alkalmazni. Az újonnan geofizikus szakmérnöki oklevelet szerzett.
kidolgozott módszer szerint az SZBV
hajtás labirinttömítéses
szakaszán
két fél hengerből
egy elektrolizáló
cellát alakítottak
ki, ahol merítéses elektrokémiai
módszerrel történt
a
dekontaminálás. A berendezés
a 01-02TU10B001
dekontamináló
kádon került elhelyezésre,
ami
technológiai
és
sugárvédelmi céSZBV hajtás labirint tömítés dekontamináló berendezés és a dekontaminálás hatásossága
lokat szolgált. Az

Az erőmű a harmadik munkahelye, ahova
2002. december 19-én nyert felvételt. A vegyészeti főosztály dekontamináló üzemébe
került technológus mérnökként, és ebben a
munkakörben dolgozott 2006 nyarának végéig, a tényleges elhárítás kezdetéig, amikor az addigi vezető nyugdíjba vonult, és őt
bízták meg az üzem vezetésével. Felesége
és lánya továbbra is Veszprémben él, akikhez – munkája miatt – hétvégeken megy
haza. Hobbija a természetjárás, ami manapság háttérbe szorul a ház körüli munkák és
egyéb családi elfoglaltságok miatt. Itt Pakson munka után főleg olvasgat, és most éppen nyelvet tanul.
Kósa Norbert
technológus mérnök
–– A Veszprémi Egyetemen 2003-ban szerezte meg a
vegyészmérnöki diplomáját, s
2004-ben került az Atomerőmű vegyészeti
főosztályán belül lévő vto dekontamináló
üzembe, technológus mérnökként. 2007
óta nős, felesége Olga filológus, három felsőfokú nyelvvizsgával és műszaki szakfordítói képesítéssel rendelkezik, és jelenleg
külsős vállalkozóként a tokozott üzemanyag
kezelési projektben dolgozik műszaki tolmácsként. Két gyermekük van, a nagyobbik
15 éves fiú, Nikita, szakközépiskolás, a kisebbik kislány, Szonja, 5 éves, óvodás.
Norbi szabadidejét szereti a családjával
tölteni és hobbi szinten szakácskodik, valamint régebben autós találkozókra is eljárt. Nagyon szeret utazni és más kultúrákat
megismerni, amit nyaranként, az oroszországi rokonlátogatás alkalmával, autós túra
keretén belül, öt országot érintve meg is tud
tenni.

Kurucz András
üzemeltetés vezető
–– Középiskolai
tanulmányait elektronikai műszerészként fejezte be, majd az
ESZI-ben szerezte meg a gépész technikusi
végzettséget. 1997-től dolgozik az erőműben. Két évet villanyszerelőként, majd dekontamináló gépészként és műszakvezetőként dolgozott, jelenleg pedig üzemeltetés
vezetői munkakörben tevékenykedik. Családjával Faddon él, szabadidejében szeret
kirándulni, szörfözni.
Oldal Ottó
művezető
–– Olaszliszkán
született 1957-ben. Budapesten a
Petrik Lajos Vegyipari Technikumban folytatta középiskolai tanulmányait, majd 1977-től a Paksi Atomerőmű beruházásán anyagvizsgálattal foglalkozott.
1986 óta a vto dekontamináló üzemének
állományába tartozik, jelenleg művezetőként. Feladata a primerköri főberendezések
dekontaminálásának műszaki előkészítése,
koordinálása és irányítása.
1984-ben alapított családot, Pakson élnek három, csaknem felnőtt gyermekükkel.
Zsolt az erőmű dolgozója, Zita és Ottó Márk
még tanulnak. Párja, Rózsika a Bóbita Bölcsődében kisgyermek gondozó.
Ottó szívesen barkácsol a ház körül, és
imádja a kézilabda sportot, fiatalon maga
is játszott. A Tolna Megyei Kézilabda Szövetség elnökségi tagja és a Paksi Kézilabda
SE vezetésében is dolgozik. Két fia a csapat
játékosa.

Orbán Ottilia

Információbiztonsági incidensek kezelése

Mit értünk információbiztonsági incidensen, és milyen típusait különböztetjük
meg? Milyen módon kerülhetünk olyan
helyzetbe, hogy mi legyünk az elszenvedői az incidensnek? Mit tegyünk, ha ilyen
helyzetbe kerültünk? A továbbiakban röviden erről lesz szó.
Az incidens szó jelentése „váratlan,
többnyire kellemetlen esemény”. Az információbiztonság területén megkülönböztetjük az eseményeket és incidenseket,
de mi az a határ, amikor még eseményről
vagy már incidensről beszélünk? Az alapjelentés szerint az incidens negatív hatású
és káros következményekkel jár, tehát ez
az a pont ahol a két fogalom közti különbséget meg lehet fogni. Az IT rendszerek
vonatkozásában eseménynek tekintünk
minden olyan folyamatot, amely a rendszer normál működésében nyomon követhetően, ellenőrizhetően zajlik le, pl.
az arra jogosult felhasználó elindít egy

lekérdezést az AS6-ban. Ekkor rengeteg
biztonsági beállításnak megfelelően készül el a lekérdezés, és a felhasználó jogosultságától függ, hogy mit tehet a lekérdezés eredményével. Incidensnek akkor
tekinthető egy esemény, ha az negatív következménnyel jár vagy járhat – pl. valaki
akár saját tudtán kívül vírusfertőzést juttat be a rendszerbe, és emiatt megsemmisülnek az adatbázisban tárolt adatok.
Az információbiztonsági incidensek
kezelésével foglalkozik a tavaly év végén
életbe lépett 04/2012. sz. Információbiztonsági incidensek kezelése és az információbiztonsági irányítási rendszer kiépítésének támogatása (VIG-VU-IBIR) c.
vezérigazgatói utasítás.
Nézzük meg, milyen típusú incidenseket különböztet meg a VIG-VU-IBIR,
hozzájuk fűzve néhány jó tanácsot, amelyek betartásával csökkenthető az ilyen
típusú incidensek kialakulásának esélye:
• Információkompromittálás
(érzékeny, bizalmas információk
megszerzése, kijuttatása, felhasználása). Kezeljük bizalmasan a
munkahelyi információkat, adatokat, az azokat tartalmazó adathordozókat titkosítsuk. Mindig
ügyeljünk arra, hogy kinek, milyen

formában és milyen információkat,
adatokat adunk át vagy továbbítunk, sokszor akarva-akaratlanul.
• Nem rendeltetésszerű használat.
Az IT rendszereket, hálózati erőforrásokat, adathordozókat az előírásoknak megfelelően használjuk.
Ismerjük meg az IT rendszerek helyes működését. Az IT rendszereket
mindig a céljuknak megfelelően, a
rájuk vonatkozó szabályok és a kezelési utasítások szerint használjuk.
Amennyiben bizonytalanok vagyunk, inkább kérjünk segítséget,
de ne „kísérletezzünk”.
• Illetéktelen hozzáférés. A jelszavunk csak a miénk, ha megadjuk
másnak, hatalmas kockázatot vállalunk, hiszen a mi nevünkben
végezhet el feladatokat, amelyeket
nem tudunk ellenőrizni, és utólag
már senki nem tudja megkülönböztetni az általunk ténylegesen elvégzettektől.
• Rendszer-túlterhelés. Manapság a
hackerek leggyakrabban alkalmazott támadási módja, amellyel egy

vagy több IT szolgáltatást tudnak
sokszor sikeresen megbénítani,
felhasználóként nem tudunk ellene védekezni. Azonban annak jeleit mi is érzékelhetjük, amikor egy
megszokott központi szolgáltatás
drasztikusan lelassul vagy teljesen
leáll.
• Kártékony programkód (vírusfertőzés). Levelezésünkben csak ismert forrásból származó leveleket
nyissunk meg, ha mástól kapunk
adatokat pl. pendrive-on, az első
lépés még a másolás előtt mindig
a vírusellenőrzés legyen. Ellenőrizzük rendszeresen, hogy frissül-e a
számítógépünk vírusadatbázisa, és
jelentsük be a HelpDesk-nek ha régi
a dátuma.
Az információbiztonsági incidensek bekövetkezésével szemben a legjobb védekezés a megelőzés, ezért figyeljünk a
napi munkánk során az IT rendszerek
és eszközök gyanús, a normálistól eltérő
működésére. Amennyiben a fenti típusú
incidensekre utaló jelekkel találkozunk,
azonnal jelezzük a HelpDesk-nek és szervezeti vezetőnknek.
SJ
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Generációk

Régi motorosok

a Papp család

Akik a kezdetektől itt dolgoznak
Rovatunkban a kezdetektől itt dolgozó munkatársainkat mutatjuk
be, olyan momentumokat elevenítve fel
és téve közkinccsé a
segítségükkel az atomerőmű
hőskoráról,
amelyek már csak az ő
emlékezetükben élnek.
Ezúttal Tarczal László,
a gépész műszaki osztály berendezés mérnöke idézi fel pályafutását.
–– Hogyan mutatnád be „az Atomerőmű előtti” életedet, szakmai pályafutásod indulását?
–– A környékről, Madocsáról származom. Tanulmányaimat Szekszárdon, az 505-ös Ipari Szakmunkásképző Intézetben, a Rózsa Ferenc
Szakközépiskolában, a Dunaújvárosi
Gépipari Technikumban és a BME
Energetikai Gépészmérnöki Karán
végeztem. Az első munkahelyem a
Bölcskei Mezőgazdasági Gépgyártó Vállalat volt. 1976. június 10-étől
1977. szeptember 4-éig dolgoztam
itt. A Paksi Atomerőmű Vállalathoz
1977. szeptember 5-én léptem be. A
kalorikus osztályon kezdtem dolgozni, Pákai László osztályvezető vett
fel az indító kazánházba, ami ma
tűzoltó laktanya.
–– Mi jellemezte az akkori körülményeket? Mi volt számodra meglepő? Miben voltak mások – jobbak
vagy rosszabbak – az akkori viszonyok?
–– Az akkori körülmények, munkahelyi elvárások – noha természetesen a munkához szükséges oktatásokat el kellett végezni – nem voltak
eljárásrendekhez kötve. Számomra
meglepetést jelentett a mindenkivel
való általános tegeződés. Munka tekintetében a maximális elvárás és a
nyitottság volt jellemző. Az akkori
viszonyok között egyszerűbben lehetett az eltéréseket kezelni, és az adott
szó garanciát jelentett. Ma feljegyzések, tervzsűrik, értekezletek révén,
vagyis a XXI. század követelményeinek megfelelően történik az eltérések
kezelése.
–– Milyen szakmai utat jártál be
az erőműben a jelenlegi munkakörödig?
–– A kalorikus osztályon karbantartóként, tápház kezelőként
kezdtem dolgozni. A karbantartási
osztály megalakulását követően átkértem magam az új szervezethez.
Az indító kazánházban végeztünk
karbantartási tevékenységet, és a beépítendő armatúrák revízióit hajtottunk végre. 1980-tól a betanuló csoport tagjaként a Gyár- és Gépszerelő
Vállalathoz kerültem betanulásra.
Olyan primer köri berendezések szerelésével és beépítésével foglalkoztunk 1981 februárjáig, mint például
a reaktor, a gőzfejlesztő, a főelzáró
tolózár, a tartálypark és a csővezetékek. Ekkor egy kis megszakítás következett: 1983 februárjáig a Magyar

Néphadsereg Szekszárdi
Vegyvédelmi Zászlóaljánál teljesítettem szolgálatot. A leszerelést követően a karbantartási
főosztály
szerkesztési
csoportjában kezdtem
dolgozni. 1998-ban átkerültem a hegesztés
technológiai osztályra,
csővezeték és csőtartó
művezetői munkakörbe. 2000-ben
a csővezeték és csőtartó üzemet áthelyezték az armatúra karbantartási
osztály szervezete alá. 2007 júniusáig
dolgoztam az armatúra karbantartási osztályon… – azóta vagyok a mostani munkakörömben.
–– Mi a feladatod jelenleg?
–– Jelenleg a műszaki igazgatóság
műszaki főosztályán, a gépész műszaki osztály csővezeték és csőtartó
karbantartó csoportjában dolgozom
berendezés mérnök munkakörben. A
csővezetékek javításának, átalakításának engedélyeztetése és koordinálása a feladatom.
–– Melyek voltak a legemlékezetesebb feladataid eddigi pályafutásod
során, akár pozitív, akár negatív értelemben?
–– A munkavégzés mellet, illetve
azon túlmenően tizenhat újítást és
egy szabadalmat készítettem. A legnagyobb elismerést az „M” kódra
keresztelt, a védőcsőblokkban lévő
hőelemek kimelegítésére készített
újításért kaptam: Faragó Zoltánnal a munkavédelmi, tűzvédelmi
és környezetvédelmi újítási verseny
kategória győztese lettem, országos
szinten. A leghosszabb ideje egy másik ötletemet, a hermetizáló ajtókra
szerelt ajtózáró újítást használják, és
várhatóan a blokkok meghosszabbított élettartama alatt is használni
fogják.
–– Melyek a további célkitűzéseid
szakmai téren és a magánéletben?
–– Szakmai területen a rám bízott
feladatokat az elvárásoknak megfelelően akarom továbbra is elvégezni, és
segíteni kívánom a kollégáimat is. A
magánéletem 1985-ös nősülésemmel
ment keresztül gyökeres változáson.
Két fiunk született, és 2011. december 21-én az első unokánk, Patrícia is
meglátta a napvilágot. Jelenleg a második unokánkat várjuk. A szabadidőm eltöltésében jelentős szerep jut
az unokával való foglalkozásnak. A
fennmaradó időt hobbiimnak szentelem: kertészkedem, szőlészkedem,
és az 1959-ben NDK-ban gyártott
250.AWO Simson veterán motorom
restaurálásával foglalkozom, s persze
szívesen ülök a nyergében.
–– Van-e valami üzeneted, amit
ennyi év távlatából szeretnél átadni
az erőmű munkatársi gárdájának?
–– József Attila szavaival: „… dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a
csillag megy az égen, úgy érdemes”.


Prancz Zoltán

Gábor, Barbi, Zsóka, Zoli
Barátságos légkör, mosoly és vendégszeretet
fogadott, amikor meglátogattam otthonukban
Papp Zoltán munkatársunkat és családját.
Zoltán 1960. március 12-én született egy Ózd
melletti kis faluban. Vegyipari szakközépiskolát
végzett és 1978-ban érettségizett. Párjával, Zsókával Ózdon alapítottak családot, Zoli akkor még
az Ózdi Kohászati Műveknél dolgozott. 1982-ben
megszületett Gábor fiuk. 1987. február 17-én
alkalma adódott arra, hogy munkába álljon az
Atomerőműnél. Négy éven keresztül primerköri
gépész volt, majd átkerült a nukleáris fűtőanyag
üzembe átrakógép operátornak, azóta is itt dolgozik. A szabadideje egyre kevesebb a műszakozás mellett, de kihasznál minden lehetséges
időt. Amikor Paksra kerültek és a lakótelepen
laktak, több szabadidővel rendelkeztek. 2003ban házat vásároltak, így a meglévő szabadidő
is a ház újítgatására és rendbe tételére fordítódott. Viszont három éve rendszeresen úszni is jár.
Ez az, amit nem mulaszt el egy alkalommal sem.
Régebben sokat horgászott, de most lekötik a
ház körüli teendők. Már a kohászatnál is váltóműszakos volt, és a hosszú évek alatt kialakult
az a rend és rendszer, hogy a család megpróbál
alkalmazkodni és ehhez mérten tervezni, legyen
az bármilyen ünnepnap. A család pár hónappal
ezelőtt otthon, közös erővel létrehozott egy saját
konditermet. Az ötlet és a megvalósítás szintén
közös összefogás eredménye. Az összetartás, a
kitartás jó példája. Generációk együtt, egymásért. Természetesen ebből a család hölgytagjai is
keményen kivették a részüket. Felszerelték a termet szobabiciklivel, fekve nyomóval, szaunával
és mindenféle erősítéshez, testedzéshez szükséges eszközökkel. Zoli életében a legfontosabb
a család, az összetartás és az egészség - ez most
megmutatkozott.
Pappné Zsókát – munkájából adódóan – nagyon sokan ismerik az erőműben. Bárki fordul
hozzá, ő mindenre tudja a megoldást, segítséget
és tanácsot ad annak, aki ezt igényli. Neki még
nehezebb volt az újrakezdés, az új élet Pakson.
Zsóka 1960. december 14-én született Ózdon. A gimnáziumi érettségit követően a városban kapott munkát egy kötödében, majd a
Kontakta cég – szinte alapító tagjaként – leányvállalata következett, ahol elektronikai műszerészként dolgozott 1987-ig. Ezt követően költöztek Paksra. Egy évet dolgozott bölcsődében
gondozónőként, és 1988-ban kezdett az erőműben, az akkori szociális- és személyzetfejlesztési
igazgatóságon Gallyas Vilmos vezetésével. Szinte a mai napig ugyanazt a feladatot látja el. Nagyon sok embert megismert az évek alatt, igaz,
a személyes kontaktus már ritkább a kollégákkal

az elektronikus rendszer bevezetése óta, de ma
is fejből tudja mindenki adatait. Nagyon szereti
a munkáját, kollégáit és igazi „régi motorosnak”
számít már az erőműben.
Zsóka is szívesen szaunázik és edz szabadidejében a közösen létrehozott konditermükben.
Fontos számára a család, az összetartás. Tény,
hogy a család összefogása, az ünnepek megszervezése nem egyszerű, mivel Zoltán és Gábor
folyamatosan műszakoznak.

Papp Gábor, a fiatalabb családtag, Ózdon
született, de már Pakson végezte el az általános
iskolát. 1997-ben Szekszárdon folytatta középiskolai tanulmányait a Hunyadi Mátyás Szakközépiskolában, majd gépésztechnológusi technikus
végzettséget szerzett az ESZI-ben. 2004 novembere óta dolgozik a vefo radioaktív hulladékkezelési osztályán, 2007-ben pedig műszakvezetőként folyamatos műszakban. Eleinte nagyon
furcsa volt számára ez a munkaidő beosztás,
hiszen majdnem minden hétvégéje le van kötve
és műszakban tölti el, de már megszokta és kimondottan kedveli. Tervei közt szerepel még egy
főiskola elvégzése, érdekli a gépészet, a hulladékkezelés és gazdálkodás, a környezetvédelem.
Szüleitől már jó ideje külön él, saját lakásában.
Mióta elkészült az edzőterem szülei padlásán,
igyekszik a szabadidejét edzésre használni, itt
kikapcsolódni. Közös családi fitnesz programokat szerveznek, bevonva az összes családtagot.
Gábor párja Kólya Barbara szintén aktív tagja a
„családi projektnek”. Az Electromüller cégnél dolgozik. Szívesen jár úszni, edzeni. Számára fontos,
hogy az idejét úgy próbálja eltölteni, hogy az
hasznos legyen. Sok ideje jusson párjára, magára
és a családjára.
A család, a generációk összetartó ereje és az
egymást segítő családtagok támogatása olyan
sok ember életéből hiányzik manapság. Íme, egy
pozitív példa, arra, hogy mégiscsak létezik.

Orbán Ottilia
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KENTON-HAGYATÉK
ATOMENERGETIKA – KÖZGAZDÁSZ SZEMMEL
Már a címében is közgazdasági vonatkozást sejtet a Nuclear Power Economics című könyv (kiadta: a Kuhn, Loeb
& Co. 1966-ban). Olyannyira szívén
viselte a Kuhn, Loeb & Co. az érintettek informálását a témában, hogy egy
névjegykártyát is csatoltak a könyvhöz.
Ezt a mai napig sikerült megőrizni az
Atomenergetikai Múzeum Kenton-hagyatékának részét képező kötettel
együtt. Peter L. Shea névjegykártyája
kicsit gyűrött és gémkapocs hagyott
rajta rozsdás nyomot, de ez csak növeli
múzeumtörténeti értékét.

A könyv tulajdonképpen egy olyan előadásra épül, melyet az említett cég egyik
tanácsadója, Philip Sporn tartott 1966ban. Az akkori hallgatóság összetétele
csak megerősíti bennünk, hogy ez az olvasmány sokkal inkább közgazdászoknak
szól, mint reaktorfizikusoknak: az előadáson jelen voltak bankárok, befektetési tanácsadók, pénzügyi alapok kezelői,
biztosítótársaságok vezető beosztásban
dolgozó alkalmazottai, valamint az iparág
és a kormány képviselői.
Mindazonáltal nem pusztán számokról, kamatokról, hitelgaranciákról és
megtérülési valószínűségek számításáról
van itt szó. Sporn a technikai részletekbe
is belemegy: többször és több oldalról
megvizsgálva is összeveti a szénerőműveket az atomerőművekkel, néhol kissé
retro szóhasználattal.
Visszatérve a gazdasági vonatkozásokhoz megtudjuk, hogy az elmúlt 5 évben a
szénipar agresszíven reagált – méghozzá
a vasút segítségével – a nukleáris ipar jelentette gazdasági fenyegetésre. A szakember szerint a nukleáris ipar fejlődési
görbéjét nagy mértékben az határozza
majd meg, hogy a szénipar milyen hatásosan tud felelni az atomipar gazdasági
növekedésére. Minél kevésbé lesz képes a
szénipar lent tartani – vagy akár csökkenteni – az árakat, annál inkább növekszik
majd az atom fejlődési üteme.

CEA
Az 1945-ben alapított Francia Atomenergia-bizottság, a
Commissariat à l’Énergie Atomique (CEA) egy nemzeti kutatási alapítvány, amely 15.000
alkalmazottat
foglalkoztat.
Irányítását egy bizottság végzi. Az első elnöke Frédéric Joliot-Curie volt, a jelenlegi Bernard Bigot. Tevékenységi körük
Gerard Cognet
kiterjed: a nukleáris energiára
(DEN), technológiai kutatásokra (DRT), élettudományokra
(DSV), anyagtudományokra (DSM) és a katonai célú kutatásokra (DAM).
A világ számos táján, Abu-Dhabitól Washingtonig (15
helyszínen), így Budapesten is képviseltetik elsősorban a
francia atomipart. A képviselet és a nagykövetség, Gérard
Cognet, Jean-Claude Bernard, valamint munkatársaik az
újév alkalmából meghívtak a hagyományos „galette des
rois” (Háromkirályokkor készített francia sütemény) kóstolójára. Ez egy igen ízletes mandulakrémes pite, melyben
elrejtenek egy babszemet, és akinek a szeletéből előkerül,
azé lesz a papírkorona.
Jó volt hallani, hogy számon tartják eredményeinket:
az atomerőművünkben végzett sikeres stressztesztet, a Bátaapáti kis- és közepes aktivitású hulladéktároló mélységi
tároló megnyitását és az 1. blokk üzemidő-hosszabbítás
engedély kiadását. Beszámoltak arról, hogy a IV. generációs gázhűtésű reaktorok üzemanyag kutatása terén magyar
csoport is önálló munkával kapcsolódik be a fejlesztésbe.
2009-től az alternatív energiaforrások kutatására is kiterjed tevékenységük. Szépen szerkesztett, tartalmas, angol nyelven, negyedévenként megjelenő folyóirat (CEA)
foglalja össze a jelentősebb, széleskörű érdeklődésre számot tartó eredményeket.
Nagy figyelmet fordítanak az utánpótlás nevelésére:
évente mintegy 300 doktori és poszt-doktori ösztöndíjra
lehet pályázni március 21-ig.
gyulai

Sporn kitér az utóbbi évek új erőműépítéseire is, az ezekhez kapcsolódó nehézségekre. Táblázatok segítenek kiigazodni
például az 1965-os évben bejelentett
atomerőmű-építésekkel
kapcsolatban:
melyik cég milyen típusú blokkot épít
mekkora kapacitással, és persze – nem
feledkezvén meg az előadás és a könyv
célközönségéről – mennyiért. Az infláció
miatt természetesen más most a dollár értéke, mint akkoriban, de 5000 MW új atomerőműves kapacitás árát akkor 650 millió
dollárra becsülték.
Sporn az akkori technológiai és gazdasági faktorok alapján az alábbi végkövetkeztetést vonja le: a nukleáris energia
kompetitív előnye relatív előny, azaz nem
jelentős nukleáris technológiai fejlődésből származik, hanem pusztán a fő vetélytárs, a szén gyenge gazdasági teljesítményéből. Ez kétségkívül hozzájárult
– folytatja az érvelést a szakember – ahhoz, hogy a fent említett 5000 MW kapacitásra igény legyen. Ezekre a megrendelésekre egyébiránt igencsak szüksége is
volt akkor a nukleáris iparágnak a fennmaradása érdekében. Sporn azonban jobban örült volna egy abszolút (értsd: nem
pusztán relatív) momentumnak, mivel így
a szénipar is ellustult, önelégültté vált.
Összességében a Nuclear Energy Economics nem-közgazdászoknak talán kicsit száraz, de mégis érdekes olvasmány.
Egy olvasmány, melyet a Kenton-hagyaték őriz.
Simon Zoltán

Elment egy úttörő
Kovács
Győző,
Szekszárd szülötte
(1933. február 27.)
életének 80. évében elaludt, most
már örökre (Budapesten, 2012. december 18-án).
Sokan és hos�szan méltatták tevékenységét, így
még közvetlen barátai is újabbnál újabb oldaláról
ismerhették meg tartalmas életét:
Frissen végzett villamosmérnökként a Magyar Tudományos
Akadémia Kibernetikai Kutató
Csoportjában részt vett az első
magyar Neumann-elvű, belsőprogramozású számítógép (M3)
megépítésében, üzemeltetésében, a dobmemória megalkotásában. Ő vette át és üzemeltette
az URAL-2 számítógépet.
A Számítástechnikai Kutató Intézet Siemens számítógépeinek üzemeltetésével és
bartell-üzletes programfejlesztésével magalapozta a német-magyar informatikai kapcsolatokat.
Az első magyar személyi számítógépgyártás megszervezése
és irányítása mellett a széleskörű ismeretterjesztés, a távoktatás
beindítása, a Mikroszámítógép
Magazin újság, TV-Basic sorozat, számítógép építő klubok létrehozása is a nevéhez kötődik.

Felkutatta és megszerezte, a jövő nemzedékének megmentette a még fellelhető
Neumann János relikviákat. Versenyeket és kiállításokat
szervezett a világhírű
matematikus megismertetésére és emlékének ápolására.
Úttörője volt az Informatikatörténeti Gyűjtemény,
majd Múzeum megalapításának.
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság főtitkári tisztét töltötte be tíz éven
keresztül 1975-1985 között.
Nemcsak a szűken vett szakmával foglalkozott: ismeretei és
ismertsége kapcsán elérte, hogy
Kalocsára kerüljön a város nagy
szülöttjének, Schöffer Miklósnak mobil szobra.
Szívinfarktusai után az ajánlott pihenés helyett inkább a 30
aktív évet választotta. Cikket írt,
előadásokat tartott világszerte,
számos nagy hazai és világcég
szaktanácsadója volt. 1986-ban
elindította és élete végéig gondozta a Garay diákprogramozói
versenyt, ami később Neumann
János Tehetségkutató Programtermék versennyé alakult át.
Ránk pazarolta életét –
mondta búcsúztatójában Hajós
Éva, az I. Béla gimnázium igazgatója. gyulai

Kishírek
a nagyvilágból
EURÓPA JÖVŐJE A NUKLEÁRIS
OPCIÓBAN REJLIK
Az Európai Unió a nukleáris opciót kell, hogy
válassza, ha egyszerre akarja elérni a széndioxid-kibocsátások erőteljes féken tartását és a
fosszilis hordozóktól való függés csökkentését
– ezt hozta ki a Frost & Sullivan tanácsadó cég.
Szerintük 2020-ban (is) jelentős szerepet fog
játszani az energiamixben a nukleáris iparág.
A jelentés rámutat egy fontos, számszerűsített
eredményre: a Fukushima Daiichi erőműben
történt baleset ellenére világszerte most több
új reaktor épül, mint az elmúlt két évtizeden
át. Franciaország, Finnország, az Egyesült Királyság és Svédország mind elkötelezte magát
az atomerőművek mellett, míg Lengyelország,
Románia és Csehország új blokkok építését tervezi az emelt szintű biztonsági értékeléseket
követően. A Frost & Sullivan szerint az üzemidő-hosszabbítások nagyobb piacot jelentenek
majd az elkövetkező 20 évben, mint a bővítések, új építések. Az importok (különösen a gáz
Oroszországból) politikai problémákkal társulhatnak, ezért a nukleáris energia nagyobb ellátásbiztonságot jelent. Bár a megújulókat látják
a legjobb opciónak összességében, azok mind
költségszempontból, mind a termelés nagyságát tekintve elmaradnak a kívánalmaktól.
(Forrás: World Nuclear News)

EGY ÁRAMSZÜNET ÁRA
200 ezer dolláros bírságot kell fizetnie a California Independent System Operator (CAISO)
rendszerirányítónak. Mindezt néhány hibás
döntés miatt, mely lassan két éve történt: a
CAISO műszakvezetője 2010. március 31-én
arra utasította a San Diego Gas and Electric Co.
(SDG&E) áramszolgáltatót, hogy 290 MW-tal
csökkentse a terhelést. Az SDG&E intézkedett
és végül 332 MW-tal ment lejjebb. A figyelmetlen döntések eredménye: 250,000 SDG&E-ügyfélnek 43 percen át nem volt árama, a CAISO-nak pedig most gyakrabban kell jelentenie
a felügyelő hatóságnak és ki kell fizetnie az említett 200 ezer dollárt is.
(Forrás: POWER Magazine)

ATOMENERGETIKA:
NÖVEKVŐ TREND
Növekedett az atomerőművek által képviselt
kapacitás világviszonylatban, írja a WNA
Weekly Digest. Egész pontosan: a 2012-ben
üzemelő 435 reaktor a korábbi 370,4 GW helyett most már 374,1 GW-tal járult hozzá a
világ energiaszükségleteinek kielégítéséhez.
Új energiatermelő egységeket kapcsoltak a hálózatra Dél-Koreában és Kínában, Kanadában
újra termelt több, nagyjavításon átesett blokk,
az USA-ban pedig teljesítménynövelést hajtottak végre több blokkon. Hét blokkon kezdődött
meg az építkezés Oroszországtól kezdve Kínán
át Dél-Koreáig, ami további bizakodásra adhat
okot az iparágnak.
(Forrás: WNA Weekly Digest)
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WANO tanfolyamon
Kiss Gábor, a diagnosztikai csoport vezetője is
részt vett a tavaly év végén Moszkvában tartott
WANO oktatáson.
–– Elsősorban milyen
témák kerültek előtérbe, mi
jelentette a képzés alapját?
–– A fő téma a WANO
peer review oktatás volt. A WANO a nukleáris
létesítményeket üzemeltetők világszervezete –
amelynek mi is a tagjai vagyunk – a világ számos
erőművében és egyéb nukleáris létesítményében
tart ellenőrzést. Nálunk ilyen ellenőrzést legutóbb
tavaly februárban végeztek. Ezek a vizsgálatok az
atomerőművek biztonsági állapotának, általános
rendjének ellenőrzésére, a vonatkozó eljárások
és szabályok betartásának kontrolljára irányulnak. A WANO az IAEA-tól független szervezet, és
Fukushima óta fokozott gyakorisággal végez vizsgálatokat és utóvizsgálatokat. A megnövekedett
számú ellenőrzések miatt egyre több szakértőre
van szükség. A szakértőket néhány napos oktatás
keretében készítik fel a vizsgálatok elvégzésére.
Egy ilyen oktatáson vettünk részt mi is 2012. december 4-6-ig a WANO moszkvai központjában.
Az oktatás során megismertük magát a vizsgálat
menetét, a használandó dokumentumokat, vala-

mint a módszertant. Számos gyakorlaton vettünk
részt, és videóról is elemeztünk munkafolyamatokat.
–– Milyen volt a kapcsolat a többi résztvevővel?
–– Hadnagy Lajos kollégánk várt minket
Moszkvában, és végig ő bábáskodott felettünk,
mindenben a segítségünkre volt. Egyébként angol, valamint orosz nyelvű csoport is indult a
nyelvismeret függvényében. Mi az angol csoportba lettünk besorolva. Jöttek még kollégák Dukovanyból, Temelinből, Loviisaból valamint Mohovcéből, s ez jó alkalom volt az ismerkedésre is. A
tanfolyam mellett lehetőségünk nyílt a VINIIAES
épületében lévő krízisközpont mint védett vezetési pont megtekintésére. Ide futnak be a biztonsági jelek az összes oroszországi atomerőműből.
Összességében nagyon jó benyomásokkal távoztunk, és a magyar csapatról is jó véleménnyel
voltak.
–– Mit tudtok mindebből itthon hasznosítani?
–– Ezeket az ismereteket elsősorban akkor tudjuk majd hasznosítani, ha elhívnak bennünket is
egy másik atomerőműben tartandó vizsgálatra.
Az itthoni munkánkat illetően főként a biztonságtudatos gondolkodásmód fejlesztésében tudjuk
kamatoztatni a tanultakat.

Keszthelyi Katalin

A Higgs-bozonokról
A 2012-es év egyik legnagyobb tudományos-technikai teljesítménye – a Marsra-szállás mellett – a Higgs-részecske felfedezése volt.
A CERN által legutóbb közzétett adatok alapján azonban létezhet egy másik Higgs-bozon
is. A júliusban felfedezett részecskével kapcsolatban az a legizgalmasabb kérdés, hogy
ez maga a várva várt Higgs-bozon, vagy csak
egy a Higgs-bozonok közül. Egynél több fajta

Higgs-részecske létezése azért lenne nagyon
izgalmas, mert ez lenne az első jel az úgynevezett szuperszimmetrikus részecskék létezésére. A szuperszimmetria elmélete szerint
ugyanis több Higgs-bozon is létezik. Egy ilyen
felfedezés szélesre tárná a kapukat egy új fizika felé.
A válaszhoz egyre közelebb kerülünk, mert
a júliusi bejelentés óta is óriási ütemben termelte az adatokat a Nagy Hadronütköztető
(LHC) a CERN-ben: körülbelül négyszer annyi
adat gyűlt össze, mint amennyi alapján a bejelentést tették.
Az új elemzésekkel az egyik nagy detektorrendszer, a CMS-kísérlet megerősítette a júliusi eredményeket. Két független módszerrel
is egymást átfedő (azaz nagyon hasonló) adatokat adott a Higgs-részecske tömegére (126
GeV, azaz gigaelektronvolt). A két független
módszer két különböző bomlási folyamatot
jelent: az egyikben a Higgs-bozon két fotonra, a másikban pedig végső soron 4 leptonra
bomlik.

Jelenleg két csúcs látható az ATLAS adataiban: a korábbihoz képest megjelent egy újabb
csúcs, 123,5 GeV környékén (a másikat itt
126,6 GeV-nál mérték).
A nagy kérdés tehát az, hogy ez valóban
két különböző Higgs-bozon, vagy csak véletlenszerű ingadozás az adatokban? „Mi fizikusok nagyon szeretnénk, ha ez valóban két
Higgs-bozon lenne, de sajnos nem nagyon bízunk benne” – mondta Horváth Dezső, a Debreceni Egyetem professzora, az MTA Wigner
Fizikai Kutatóközpont tudományos tanácsadója.
A további adatok elemzésének közlése
2013 márciusában várható, ezután feltehetőleg hivatalosan is kimondják a „discovery”
(felfedezés) szót a Higgs-bozonról vagy -bozonokról. További adatgyűjtés egyelőre nem
lesz, mert átmenetileg leállították az elmúlt
három évben mintaszerűen működő LHC-t,
amely egy hosszú karbantartás és kapacitásnövelés után 2015-ben indul majd újra. A nagy
újraindulás után, a gyorsító csúcsrajáratásával
szerezhetnek először olyan adatokat a fizikusok, amelyekben lesz már esély az első szuperszimmetrikus részecskék megpillantására
– amennyiben valóban léteznek.
Csak a világ öt százalékáról tudunk. Ahogyan a csillagászat, úgy jelenleg a részecskefizika is csak a világnak ezt az 5%-át tudja magyarázni. Erre szolgál az úgynevezett Standard
Modell (SM), az elemi részecskéket és a köztük ható erőket leíró elmélet. Az SM egy szép,
kerek, matematikailag alátámasztott modell,
amelynek minden elemét sikerült kísérletesen
is igazolni. Az elmúlt években ezeket a kísérleteket újra elvégezték a CERN-ben, és a munka
megkoronázásként felfedezték (ha hivatalosan még nem is mondják ki) a rendszer utolsó
hiányzó láncszemét, a Higgs-bozont.
Még izgalmasabb, hogy a Higgs-részecske
felfedezése kapcsán először mondhatunk valamit az Univerzum csaknem háromnegyedét
alkotó, egyelőre teljesen ismeretlen ún. sötét
energiáról.
(Forrás: origo.hu)
Wollner Pál

Nő az atomenergia támogatottsága
egyes EU-tagállamokban
A legutóbbi felmérések szerint az atomenergia támogatottsága az EU-ban,
ha lassan is, de kezd visszatérni a fukushimai baleset előtti szintre. A korábbi Eurobarometer-jelentések egyik következtetése volt, hogy a lakosság ott
fogadja el inkább az atomenergiát, ahol már működik atomerőmű. Ennek
megfelelően napjainkban is elsősorban ott áll vissza az emberek atomenergiába vetett bizalma, ahol a kormányok kitartanak atomerőmű-fejlesztési
terveik mellett.
Egy tavaly decemberi cseh közvélemény-kutatás eredményei azt mutatják, hogy a lakosság háromnegyede támogatja az atomenergia használatát
és az előző vizsgálat óta a támogatók aránya 4%-kal emelkedett. Hasonlóan
emelkedett a temelini atomerőmű bővítését támogatók száma. A csehek szerint az atomenergia alkalmazása növeli az energia-függetlenséget, csökkentve ezáltal az ország biztonsági kockázatát.
A finnek bizalma is helyreállt az atomenergia irányában, egy tavaly év
végi vizsgálat szerint 34% növelné, míg 24% megtartaná az atomenergia
használatának jelenlegi szintjét (egy évvel korábban ez 29% és 25% volt). Az
atomenergia arányának csökkentését viszont csak 35% támogatja az előző
évi 42%-kal szemben. A válaszadók 18%-a teljesen egyetért, 25%-a bizonyos
mértékig egyetért azzal, hogy nagyon nehéz lenne az atomenergia nélkül
teljesíteni a finn vállalásokat az üvegházgázok kibocsátásának csökkentése
terén (egy évvel korábban ez a szám 11% és 18% volt). Ugyanakkor a finn
lakosság többsége aggódik a radioaktív hulladék elhelyezés várható magas
költségei miatt. A felmérést kommentálva a Finn Energia Iparvállalatok szervezet kijelentette, hogy a válaszok meglehetősen mérsékeltek és azt mutatják, hogy a fukushimai baleset hatása a közvéleményre viszonylag rövid időtartamúnak bizonyult.
Svájcban, ahol a kormány az atomenergia fokozatos kivezetése mellett
döntött 2034‑ig – nem kis részben a fukushimai események hatására –, a
lakosság többsége úgy véli, hogy az atomerőművek biztonsággal üzemeltethetők, mindössze 19% gondolja, hogy az atomerőművek biztonsága nem kielégítő. Ugyanakkor a megkérdezett lakosság 63%-a ellenzi az atomenergia
használatát.
A brit Atomenergiaipari Egyesület (Nuclear Industry Association – NIA)
2012 végén közzétett vizsgálata szerint a szigetországiak több mint 70%-a
véli úgy, hogy az atomenergia meghatározó szerepet játszik a kiegyensúlyozott energia-portfólióban. A britek 71%-ának véleménye szerint „Britanniának olyan energia-mixre van szüksége, amely biztosítja a megbízható áramellátást, beleértve az atomenergiát és a megújulókat”. Igen bíztató a jövőre
nézve, hogy a 16-24 éves korosztályban 9%-kal nőtt az atomenergiát támogatók aránya. Arra a kérdésre, hogyan lehet a legmegfelelőbben biztosítani a
hosszú távú árstabilitást, és meggátolni az energiaárak jövőbeli növekedését,
a válaszadók a kis szén-dioxid kibocsátású technológiák közül a megújulók
(60%) és az atomenergia (43%) alkalmazását jelölték meg, ugyanakkor a
szén (9%), gáz (7%) és az olaj (2%) lehetőségeit ezen a téren jóval borúlátóbban ítélték meg. A lakosság majdnem fele (46%) van tudatában az atomenergia kibocsátás-mentességének (a szél esetében ez az arány 87%, gáznál
5%, olajnál és szénnél 2-2%).
A fenti adatok azt mutatják, hogy Fukushima negatív hatása az atomenergia lakossági elfogadottságára gyengülőben van. Ugyanakkor, mint korábban
az Eurobarometer-felmérésekben, most is megfigyelhető, hogy a megújuló
energiaforrásokkal szemben az atomenergia esetében a lakosság jelentős része még mindig nincs tudatában annak kibocsátás-mentességének. Ez rávilágít arra, hogy vannak még tartalékok a nukleáris ipar kommunikációjában.
(Forrás: Foratom, World Nuclear News, Nuclear24)

Szerbin Pável

Új atomenergetikai piacokon
Az épülő új orosz atomerőművek számára gyártott berendezések mellett
2013-ban a Dél-Ukrán Atomerőműnek
szállít hat nagy szivattyút a Ganz EEG
Kft., amelynek a magyar Ganz Holding
cégcsoport tagjaként szerepe lehet a
Paksi Atomerőmű tervezett bővítésében, amely a magyar ipar egészének
növekedési lehetőséget jelent.
Az épülő új rosztovi atomerőmű 4-es
blokkja számára összesen 9 nagy teljesítményű szivattyút szállít idén a vállalat, 2016-ig pedig az oroszországi Kalinyingrád megyében épülő Balti erőmű
számára gyárt 8 nagy szivattyút. Új lendületet vett a cég által 1980 óta gyártott atomerőművi átrakók fejlesztése,

miután a Lemigrádi-2-es erőmű rendelt
a fűtőelemek ki- és berakását végző berendezéshez részegységeket, amelyek
gyártása jelenleg is zajlik, csakúgy, mint
a szlovákiai Mohi (Mochovce) erőmű átrakójának rekonstrukciója.
A Ganz Ganz EEG Kft. nagy hangsúlyt fektet az innovációra. Hagyományos termékei és piacai – közepes és
nagy vízgépek, szivattyúk és turbinák
gyártása mellett a vállalatnál felhalmozott tudás, illetve a tavaly felújított,
Közép-Európában egyedülálló vízgép-mérőlabor segítségével az olajipari berendezések terén és az alternatív
energetikában is bővítheti a cég a közeljövőben a portfolióját.
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A német energiafordulat
árnyékos oldala
Amellett, hogy Németországnak középtávon 32 milliárd eurójába kerül
az atomerőművek bezárása és az áram fogyasztói ára növekszik, a fordulat egyenesen hátráltatja a környezetvédelmi célok elérését, mert nő a
szén-dioxid kibocsátás.
Mivel a német kormány korábbi döntése következtében 2022-ig az atomerőművek leállnak, pótlásukra 10 GW új erőmű-kapacitást kell beépíteni. Ez nagyjából Dánia mai teljes áramtermelő kapacitásának felel meg. Ez az energiastratégiai fordulat a becslések szerint az erőműépítések, hálózatfejlesztések
és más költségek miatt 32 milliárd euróba fog kerülni, amit főként a német
fogyasztók fizetnek majd meg. Az átrendeződés érdekessége, hogy a jobbára
az ország belsejében és déli részein lévő atomerőművek kapacitás-kiesését a
túlnyomó részben északon telepített vagy épülő megújuló-energiatelepekkel
(elsősorban szélerőművekkel) próbálják helyettesíteni. Mivel a nap- és szélenergia telepek ki vannak téve az időjárás szeszélyeinek, és egyes politikusok
szerint ebből a rendszerből csak az „agyontámogatott” zöldtermelők profitálnak, a termelés kiesését és ingadozását a környezetet jobban szennyező,
nagy szén-dioxid kibocsátású fosszilis tüzelőanyagú erőművek felpörgetésével próbálják ellensúlyozni. Ez, amellett hogy kérdésessé teszi Németország
kibocsátás-csökkentési vállalásainak teljesítését, és így közvetlenül hozzájárul
a klímaváltozás következményeinek súlyosbodásához, egyben csökkenti az
ország energiaellátásának biztonságát is. Ráadásul nem épültek ki időben az
észak-déli gerincvezetékek, így a szeles napokon északon termelt többletáram
paradox módon a közép-európai országokon „zúdul le” Dél-Németországba,
nem kis instabilitási kockázatot hárítva a közép-európai rendszerirányítókra.
A német túltermelés által a hálózati stabilitásra jelentett veszély kivédése érdekében a csehek és lengyelek már be is jelentették, hogy szükség esetén
lekapcsolják országaik hálózatát Németországról. Ennek beláthatatlan következményei lehetnek, a német hálózat tragikus hirtelenséggel omolhat össze,
ezután dominószerűen hullhat porba az egész európai hálózat és sötétség borulhat Európára – de ki tudja, nem lehetetlen, hogy egy ilyen sokk lenne szükséges a német közvélemény kijózanítására, amely meg van győződve arról,
hogy az atom egyenesen az ördögtől való, a megújulók pedig egymagukban
gyógyírt jelentenek minden energetikai bajra. A kijózanodásra mutató jelek
már észlelhetők, igaz, kicsit más vonalon, ugyanis a német észak-déli gerincvezetékek megépítése máris lakossági ellenállást váltott ki, hiszen senki sem
akar a földjére vagy a háza fölé magasfeszültségű vezetéket. A CSU-politikusok
egy része is kezd ésszerűen gondolkodni, látva a megújulók okozta hálózati rendszer-gondokat azzal a javaslattal álltak elő, hogy a zöldáram előállító
cégeknek bizonyos összeggel hozzá kellene járulniuk az energiabiztonság
garantálásához. Sőt, a megújulók termelés-ingadozása miatt szükséges környezetbarát gázmotoros erőműveket részben a zöldtermelők finanszíroznák
majd, esetleg az emissziókereskedelem segítségével. A tervet természetesen
ellenzi a Német Megújuló Energiaszolgáltatók Szövetsége, akik szerint a legkézenfekvőbb, hogy az emiatt megemelkedő költségeket végül a fogyasztók
fizessék meg.
Az energiafordulat következtében az üvegházhatást egyáltalán nem okozó
kibocsátásmentes energiaforrások részaránya 2012-ben 16%-ra csökkent az
előző évi 17,7%-ról Németországban. Az ökoáram támogatása mellett a szén
alacsony világpiaci ára miatt is folyamatosan szorulnak ki a gázüzemű erőművek a német áramtermelésből. Ráadásul a palagáz-termelésben az Egyesült
Államokban elért hatalmas előrelépés óriási szénkészleteket zúdított a világpiacra, ami a viszonylag magas európai gázárak mellett jelentős mértékben
javította az erősen környezetszennyező szénerőművek versenyképességét.
Az ökoáram támogatása megnövelte a német áramexportot is. Ugyanis
amellett, hogy nem megfelelő időjárási körülmények között a szél- és naperőművek nem adnak áramot, szeles, napos időben óriási mennyiségű áramot
termelnek, függetlenül attól, hogy éppen szükség van-e rá vagy nincs. Mivel
a német hálózati áramszolgáltatókat a törvény kötelezi a teljes németországi
megújuló energia átvételére hatóságilag rögzített áron, az áramszolgáltatók
még fizetni is hajlandók azért, hogy külföldi hálózatokba adhassák az igényeket meghaladó árammennyiséget. Tavaly karácsonykor például 200€/MWh-t
fizettek azért, hogy megszabaduljanak a felesleges áramtól, holott rendes körülmények között 50€-t szoktak érte kapni. Összesen 9200 MWh elektromos
energiát adtak el ilyen feltételek mellett. A megújuló energiaforrások kiaknázására vonatkozó törvény értelmében az így jelentkező veszteségek is a német
fogyasztókat terhelik.
Sokszor elhangzik vádként a zöldek részéről, hogy az atomenergia csak az
állami támogatás következtében versenyképes. A német példa ismeretében
elmondható, hogy ezt a képet finoman szólva árnyalni kell.
A jelenlegi gondok mindazonáltal nem jelentik egyértelműen a német
energiafordulat sikertelenségét. Németország gazdag állam, az ismert német
szervezettséggel, fegyelemmel és céltudatossággal elképzelhető, hogy hos�szú távon sikerre viszi az ügyet. Azonban nem biztos, hogy egy szegényebb
vagy kevésbé szervezett ország megengedhetne magának hasonló luxust.
(Forrás: FAZ, Spiegel, Világgazdaság Online, Greenfo, MTI)

Szerbin Pável

NEI SmartBrief
Utazik a reaktor

Nem várt esemény egy 300 tonnás reaktor
szállítása során
A szövetségi nukleáris hatóság szerint csupán kisebb incidens történt a Vogtle telephelyre transzportálás közben, a felmerült probléma nem
veszélyeztette a szállítmány biztonságos célba
juttatását. A megszakított út miatt a szövetségi
felügyelők ellenőrizni fogják a reaktortartályt a
telephelyre történő megérkezése után. A berendezés zsugorított fóliába volt csomagolva, és semmilyen sérülés nem mutatkozott sem a tartályon,
sem a csomagoláson – nyilatkozta Joey Ledford,
az amerikai nukleáris hatóság szóvivője.
A december 15-ei, speciális vasúti kocsin
történő szállítás során egy mérföldnyi utat sem
tettek meg, majd a szállítmányt visszaküldték
Savannah kikötőjébe. A szállítást biztosító szakemberek azért döntöttek így, mert egy apró elmozdulást vettek észre azon a felépítményen,
amire a koreai gyártmányú reaktort rögzítették.
A megtett út hossza negyed mérföld volt, a sebesség egyszer sem lépte át a 2 mérföld/óra sebességet, és végig emberek haladtak a szállít-

mány mellett – tette hozzá a szóvivő. A szállítók
megállították a vonatot, a reaktort kimozdították
központi helyzetéből, így a kísérők számára lehetővé vált a platform részletes ellenőrzése. Ezt
követően döntöttek arról, hogy visszairányítják a
szállítmányt a kikötőbe. A hatóság úgy jellemezte
az eseményt, mint ami nem merítette ki azokat
a feltételeket, hogy jelentést adjon ki vagy pótlólagos helyszíni vizsgálatot rendeljen el. A telephelyre történő megérkezés után azonban egy
„beérkezési vizsgálatot” fognak elvégezni.
Az üzemeltető Georgia Power szóvivője bizonytalan a szállítás újraindításának és a reaktor
megérkezésnek dátumát illetően. Egy antinukleáris csoport máris arra figyelmeztetett, hogy
rosszul biztosították a szállítást, emiatt a reaktortartály szabotázs lehetőségének, vandalizmusnak
és a sós levegő általi korróziónak volt kitéve.
(Forrás: NEI SmartBrief, 2013. január)

Varga József

Bemutatjuk a Villanyszerelők Lapját
Cikksorozatunkban olyan műszaki szakmai
Az épületvillamossági területen, mind pélfolyóiratokat mutatunk be, amelyek területe dányszámát, mind előfizetői állományát tekintkisebb-nagyobb átfedésben van az atomener- ve, piacvezető szaklap a tavalyi évben ünnepelte
getikával. Ezáltal is hozzá kívánunk járulni fennállásának 10. évfordulóját, amelynek apropóa különböző szakterületek, illetve szakembe- ján név- és dizájnváltozáson esett át a kiadvány
rek, valamint az érdeklődő laikusok közöt- (az előbbi kapcsán a Villanyszerelők Lapja elneti jobb információáramláshoz. Ezúttal a VL vezés VL-re egyszerűsödött). A lap megújulása a
Épületvillamossági Szaklapot ajánljuk.
gyökerekhez való hűséget, ám a szakma széleseA Villanyszerelők dő feladataira, az újdonságokra való nyitottságot
Lapja, címével el- szimbolizálja.
lentétben,
nem
A szaklap egy állandó rovatszerkezet mentén
csupán villanysze- reagál az épületvillamossági terület aktuális kérrelők érdeklődésé- déseire,
VILLANYSZERELŐK
LAPJAamelyből kiemelhetők például a tanulre tarthat számot, ságos történeteket, a szabványismereteket, a jogi
ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI
SZAKLAP
noha az épületvil- eseteket,
a megújuló energiaforrásokat, a munkalamosság aktualitás kérdéseit, újdonságait felvo- védelmi kérdéseket, a tűzvédelmi, automatizálási
nultató folyóirat elsősorban természetesen a vil- és biztonságtechnikai témákat tárgyaló fejezetek.
lamos szakemberek olvasmánya. Mindemellett,
A külső megjelenésre nézve is igényes szaklap
mivel az elektromosság, illetve az általa biztosí- papíralapú kiadása megtalálható a Paksi Atomtott kényelem mindannyiunk életének kívánatos erőmű Műszaki Könyvtárában, elektronikusan
része, bárki kerülhet olyan gyakorlati kérdés elé, pedig az alábbi – szintén a közelmúltban megamely kapcsán jól jön a szakszerű tanácsolás – le- újult – weboldalon érhető el (ahol az előfizetési
gyen szó például világítástechnikai, villámvédel- információk is szerepelnek):
mi vagy éppen érintésvédelmi problémák meg- www.villanyszaklap.hu
oldásáról.

Prancz Zoltán
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HÍREK A NEMZETKÖZI ATOMENERGIA VILÁGÁBÓL
world nuclear news
Áramot termel a Ningde atomerőmű 1. blokkja
Mérföldkőhöz érkeztek 2012.
december 28-án az üzemeltetők, amikor a kora délutáni
órákban megkezdték a villamos áram szolgáltatását az
országos hálózatra
Befejeződött az építési és
elkezdődött az indítási időszak – áll az üzemeltető China
Guangdong Nuclear Power
Company közleményében. Az
indítást annak kezdeteként azonosítják, hogy a blokk értéket teremt a társadalom
számára. További próbák várnak az egységre addig, amíg elérik a következő hivatalos állapotot, a kereskedelmi üzem megkezdését. Ennek elérésével veszi kezdetét a
60 évre tervezett, stabil energiaszolgáltatás – olvasható még a közleményben. Meg
kell szerezni még a teljes teljesítményre vonatkozó hatósági engedélyt, számos üzemeltetési programot kell végrehajtani – többek között a 168 órás, a névleges 1080
MW-on történő üzemet is. Az üzemeltető ezt az időszakot néhány hónapra tervezi.
A Fujian tartományban lévő telephelyen négy, CPR-1000 típusú blokk építését
kezdték meg. Az első kettő munkálatai 2008-ban, a másik kettőé 2010-ben indultak. A tervek szerint mindnek üzembe kell lépnie 2015-ig, így jelentősen enyhíteni
tudják az ország iparilag túlzsúfolt délkeleti részében mutatkozó energiaellátási nehézségeket.

Blokkindítás Argentínában
Sikeresen befejeződtek az Atucha-2 blokk melegjáratási próbái
A Nucleoeléctrica Argentina SA jelentésben arról számolt be, hogy 2012. december 14-én megkezdték a nukleáris üzemanyag betöltését a reaktorba. A zóna 451
üzemanyag-kötegből épül fel, 85
tonnányi természetes uránt tartalmaz. A 745 MW teljesítményű,
nyomott tartályos, nehézvizes
(PHWR) blokk üzemanyagát teljes
mértékben Argentínában gyártották. A cég közleményéből kiderül,
hogy a melegjáratás, a hűtőkör és
a moderátor nyomáspróbái 2013.
január 5-én délután sikeresen befejeződtek. A teljes program október 29-én indult, amikor elkezdték
az 500 köbméternyi víz keringtetését és felmelegítését a két főkeringtető-szivattyú és a négy moderátor-szivattyú
segítségével. A nyomást mindkét körben 175 bar értékre növelték, hogy bizonyítsák
a rendszer szilárdságát és tömörségét. További próbákat hajtanak végre február és
április között. Ezek során már a reaktor hőjével termelnek gőzt, és szinkronizálni kívánják a generátorokat az országos hálózattal. Ha ezek sikeresen befejeződnek, akkor eltávolítják a könnyűvizet a reaktorból, alaposan kiszárítják a rendszereket, majd
kb. 600 tonna nehézvízzel töltik fel a reaktort és kapcsolódó rendszereit. Ekkor lesz
teljesen kész az egység a villamos energia termelésére, időpontként június szerepel
a tervekben.
Az Atucha-2 építési munkái még 1981-ben kezdődtek. A blokkot és testvérblokkját a Siemens tervezte, így különlegességnek számítanak a világon. Később
pénzügyi okok miatt 1994-ig csúszott a program kezdése, majd végül egy 2006-os
kormánydöntés élesztette fel a beruházást. Más nukleáris fejlesztésekkel együtt 3,5
milliárd dollárt biztosított a kormány a szektor támogatására, ebből profitált ez a
blokk is. Az építészeti munkák és a főbb gépészeti munkák 2011 szeptemberére készültek el. Az ekkor rendezett, a végleges próbákra kész állapotot demonstráló ünnepségen részt vett Argentína elnöke, Cristina Fernandez is.
Az Atucha-1 és az Embalse (CANDU-6 típus) blokkok biztosítják az ország villamosenergia-termelésének 5%-át. A kormány tervezi egy majdani negyedik blokk
építését is, jelenleg folyik a megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása.
(Forrás: World Nuclear News, 2013. január)

Varga József

nuclear24
Nincs még közvetlen döntés Japánban
Japán miniszterelnöke azt nyilatkozta, hogy az
ország atomerőműparkjának jövőjét egy hároméves értékelés fogja eldönteni
Az is kiderült Shinzo Abe szavaiból, hogy új reaktorok építését vagy a meglévőek helyettesítését
nem szükséges „azonnal meghatározni”. Hozzátette, hogy a jelenlegi reaktorok újraindításáról
a tudományosan elfogadott biztonsági előírások
alapján kell dönteni. Ezután a nagyjából három
évre tehető időszak után fogjuk meghatározni a
mostani reaktorok jövőjét, és a további 10 évre
vonatkozó stabil energiamixbe való átmenet lépéseit – mondta még a miniszterelnök. Ez nem

olyan ügy, amiről azonnal dönteni kell, de például
a kiégett üzemanyag elhelyezése ügyében a kormánynak felelősséget kell vállalnia az ezzel kapcsolatos vizsgálatok felgyorsítására.
A sajtótájékoztatón arra is kitért, hogy döntéseket kell hozni az olcsó és stabil villamosenergia-ellátás biztosítására, figyelembe véve a fosszilis tüzelőanyagok ellátásában mutatkozó globális
kockázatokat. Shinzo Abe 2012 végén, röviddel
a választások után meglátogatta a fukushimai
atomerőművet is. Akkor azt nyilatkozta, hogy fel
kell gyorsítani a térség és a telephely helyreállítási
munkálatait.

Reaktorleállás Ausztráliában
A Sydney mellett található Opal kutatóreaktort
biztonságosan leállították, miután egy kisebb tüzet észleltek és oltottak el a szomszédos villamos
elosztóállomáson. Az üzemeltető szerint az akkori
forró időjárás és a kialakult bozóttüzek nem hozhatók összefüggésbe az eseménnyel. A nukleáris
hatóság közleménye szerint a leállítás a vonatkozó eljárásrendek alapján történt, végrehajtották
a személyzet kimenekítését is. Senki nem sérült
meg, a sugárbiztonság sem sérült. Alapvető okként egy elektromos berendezés kiégését jelölték

meg. Az eseményt az üzemeltető megfelelően
kezelte, a reaktor mindvégig biztonságos üzemállapotban volt.
Az Opal egy nyitott medencés, könnyűvizes, a
kor műszaki színvonalát képviselő reaktor. Teljesítménye 20 MW, alacsony dúsítású uránt használ
kutatási, tudományos és ipari célú tevékenységek
végzésére; ezen kívül kereskedelmi célokra radioizotópokat is gyárt.
(Forrás: Nuclear24, 2013. január)

Varga József

NEI SmartBrief
Malajzia atomenergiát akar
Az atomenergiát felügyelő testület vezetője szerint az építés elkerülhetetlen
A testület ügyvezető igazgatója, Mohamed Zamzam Jaarsaf szerint a nukleáris energia
azon lehetőségek közé tartozik, amelyet komolyan figyelembe kell venni a hazai gázellátás
kimerülése miatt. Az energetikai konferencián elhangzott: a megvalósíthatósági tanulmányokat 2014-re el kell készíteni. A földgáz rohamos fogyása arra kényszeríti az áramtermelőket, hogy drága olajat vagy desztillációs termékeket használjanak energiatermelésre. Az
ország hosszú távú gazdasági átalakítási programjában egy 2000 MW összteljesítményű
atomerőmű szerepel, amelyet 2020-ig terveznek üzembe helyezni. A fukushimai baleset és
az ország zöld mozgalmainak tiltakozása azonban egyfajta „hangtompítót”jelentenek a nukleáris ambíciókkal szemben – zárta szavait az ügyvezető.

Telephelyi szerződés Lengyelországban
A WorleyParsons cég nyerte el a 81,5 millió dolláros szerződést
A nyertes végezheti el a Lengyelországban létesítendő atomerőmű telephelyének felmérését és a kapcsolódó engedélyeztetési feladatokat – jelentette be az ország villamos művének
(PGE) képviselője. A PGE EJ1 nevű, állami tulajdonú energetikai vállalat hivatott az építésre
és a majdani üzemeltetésre, és rajtuk keresztül kerül kifizetésre a nyilvános tenderen nyert
fenti összeg. A cég elnöke, Aleksander Grad szerint a telephelyjellemzést végző szerződéses
partner kiválasztása kritikus a beruházás szempontjából. Az így nyert információ az egyik
legfontosabb a jelentős döntések meghozatalához, így például a végleges telephely kiválasztásához. A PGE 3000 MW atomerőművi villamos teljesítménnyel számol, az első blokkot
szeretnék 2025-ig hálózatra kapcsolni.
A telephelyek felmérése legalább két évet vesz igénybe. Ebben geológiai, környezeti, logisztikai és infrastruktúrát érintő jellemzőket vesznek fel és értékelnek. Jelenleg három lehetséges telephely van szem előtt: Choczewo, Gaski és Zarnowiec. Ez utóbbi helyen a nyolcvanas
években megindult két 440 MW-os blokk építése, de a beruházás abbamaradt és a berendezéseket eladták. Nincs még kiválasztva a reaktort szállító cég, bár a PGE már aláírt nem
exkluzív szerződéseket EPR, ABWR és ESBWR technológiát szállító cégekkel. Tavaly szeptemberben négy lengyel cég szándéknyilatkozatban jelezte az állami erőműcég felé, hogy
részt vennének a beruházásban és részesedést vásárolnának a PGE-ben. Eredetileg december
31-ig állt fenn az ajánlatuk, de ezt most március 31-ig meghosszabbították.
A WorleyParsons egy professzionális ausztrál szolgáltató cég, amely számos szektorban
jelen van (infrastruktúrák kialakítása, környezetvédelem, energetika és természeti erőforrások). Ötvenévnyi tapasztalat van a birtokukban, jelenleg tanácsadói szolgáltatásokat végeznek a törökországi Akkuyu atomerőmű előkészítési munkáiban.
(Forrás: NEI SmartBrief, 2013. január)
Varga József
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Visszaemlékezések
A múlt év végén ünnepeltük az 1. blokk
indításának 30. évfordulóját, amiről az
Atomerőmű újság 2012 decemberi és 2013
januári számában is megemlékeztünk. Jelen számunkban is folytatjuk a 30 évvel ezelőtti időkre való visszaemlékezések sorát.

A munkám sokrétű
és összetett volt

Bardon Józsefné
Életem második munkahelyére, a Paksi Atomerőműbe (akkor még PAV-hoz)
1982. június 16-án nyertem felvételt.
A munkaügyi osztály adminisztrációs
csoportjában kezdtem dolgozni. Nagyon örültem, hiszen előző munkahelyemen csak szerződéssel foglalkoztam
már hét éve. Kicsit féltem, hogy itt milyen lesz a munkám, milyenek lesznek
a kollégák, hiszen egy teljesen idegen
környezetbe, munkakörbe csöppentem.
Főnökeim és kolléganőim nagyon barátságosan, kedvesen, segítőkészen fogadtak. Elmondták, mi lesz a feladatom,
és biztosítottak róla, hogy mindenben a
segítségemre lesznek, bátran kérdezzek.
Első hallásra nagyon egyszerűnek tűnt,
a dolgozók munkaidő elszámolása volt
a feladat, ám részleteiben nem is volt
olyan egyszerű. A hírközlési osztály, a
villamos labor és a villamos karbantartási osztály dolgozóinak munkaóráit
kellett elszámoltatnom. A fizikai dolgozókról naponta kaptam műszaknaplót,
melyet a művezető töltött ki.
Ez tartalmazta minden dolgozóról az
előző napi adatokat (ha dolgozott, milyen
költséghelyen, milyen munkaszámon,

hány órát, hiszen a napi 8
órát több fajta költséghelyen, illetve munkaszámon
is ledolgozhatta). A nem fizikai állományú dolgozók
jelenléti ívet írtak alá. A fizikai dolgozók külön költséghelyre és munkaszámra
dolgoztak, ezeket külön
táblázatban vezettük, majd
hónap végén egy külön
összesítőt
készítettünk.
Minden héten összeszedtük az ebédjegypénzt a következő hétre, és megvásároltuk a jegyeket, majd kiosztottuk névre
szólóan a dolgozóknak. Napi jelentést
írtunk (hányan dolgoztak, hányan voltak
szabadságon vagy betegek, illetve egyéb
távolléteken voltak). Hónap végén elkészítettük a bérlapot, amelyhez hozzátűztük a bizonylatokat (szabadságos papír,
túlóra). Az osztályvezetővel aláírattuk
és leadtuk a munkaügyre ellenőrzésre,
ők továbbították a bérosztálynak. Mindez csak manuálisan került feldolgozásra.
A bérfizetést is mi bonyolítottuk le. Bérfizetés előtti napon beborítékoltuk a fizetéseket, majd fém-, illetve faládikákban
a pénztár páncélszekrényében került elzárásra, hogy másnap a kifizető helyeken
műszakonként fizessük. A fizetés végeztével visszavittük a ládákat a pénztárba,
ahol a pénztáros visszaszámolta a pénzt.
Az év végén a kifizetést vidáman oldottuk
meg, még mikulás sapkát is tettünk, hogy
ne legyen olyan egyhangú a munka.
Majd kezdődött a fejlődés a számítógép világában, bejött
a blokkoló rendszer.
Már külön volt belépőkártyánk és külön
blokkoló kártyánk is,
amit nekünk kellett
ellenőrizni,
illetve
javítani. Két-három
kolléganőnek
volt
egy videoplex számítógépe, amin felváltva dolgoztunk.
A nyomtatott bér-

lapokat, blokkoló listákat a számítóközpont készítette el nekünk. Tanfolyamokat
végeztünk, PC kezelői, Windows (3.1, 95,
98). Fejlődött a számítástechnika, bejött
a személyi számítógép, a 286-os. Már
kaptunk nyomtatót az irodába, ahol a
blokkoló listát kinyomtathattuk. Közben
elvégeztem a középfokú munkaügyi tanfolyamot, mely szakvizsgával járt. A számítástechnika megállíthatatlanul fejlődött, egyre jobban felváltotta, kiszorította
a manuális munkát. A blokkolókártyát és
a belépőkártyát felváltotta egy újabb kártya, ami mindkét funkciót helyettesítette.
A készpénzes kifizetést felváltotta a banki
átutalás, már csak a bérjegyzékeket osztjuk ki a dolgozóknak. Ezek a változások
magukkal hozták az emberi kapcsolatok
változásait is, hiszen már nem olyan közvetlen a dolgozókkal a személyes kontaktus. Ha valami gondjuk akad, általában
telefonon intézzük el. Az idei évtől bevezetésre került az új blokkoló rendszer

(mivel a régi már nagyon elavult volt), és
az SAP rendszer indult élesbe, ami elég
sok odafigyelést, gyakorlást igényelt,
hogy minden precízen, jól működjön.
Az előző rendszerhez képest (Oracle) teljesen más, szerteágazóbb feladatokat, kihívást jelent.
A 80-as években csoportunk megalakította a „Munkácsy Mihály” szocialista
brigádot, melyben mindenki aktívan dolgozott, de a munka mellett azért arra is
volt elég energiánk, hogy brigád-összejöveteleket szervezzünk, megünnepeljük a
munkaversenyeken elért eredményünket
(1984-ben bronzkoszorús szocialista brigád, 1985-ben ezüstkoszorús, 1986-ban
aranykoszorús brigád helyezést értünk
el).
1987-ben az igazgatóság kiváló brigádja lettünk. Szívesen emlékezem vissza
ezekre az évekre, hiszen fiatalok voltunk,

jó közösségben dolgoztunk, családias
hangulatban. Kirándultunk, névnapokon
összejöttünk, sokat beszélgettünk, jól
éreztük magunkat együtt. Ma már sajnos felgyorsult az élet, már nem jut an�nyi szabadidő ezekre a dolgokra, de azért
nem tűnt el teljesen az életünkből a közösségi szellem. Évente 1-2 alkalommal
azért még szervezünk egy farsangi, illetve évbúcsúztató összejövetelt, amelyek jó
hangulatban telnek el.
Még ma is nagyon szeretek a csoportban dolgozni, hiszen jó közösséget
mondhatunk magunkénak. A társosztályokkal jó kapcsolatunk van, egymás
munkáját segítjük. Főnökeink elismerik
munkánkat.

Bardon Józsefné

humánpolitikai ügyintéző

MINMAFI 2013
Hagyományosan a Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskola (GAMF) rendezi Kecskeméten a „Modern Módszerek
az Informatika, a Matematika és a Fizika oktatásában szakmai összejövetelt, melynek a volt szovjet laktanyából felújított újabb épület, a „Tudósház” adott otthont január 23-án.
Itt szó volt a kooperatív tanulás hatékonyságáról, a
hiánypótló valószínűség-számítás szükségességéről és
rendkívül sok gondolatébresztő ötletről. Többen kínáltak
interaktív, vagy csak elektronikus
tananyagot idegen nyelven és magyarul egyaránt. A National Instrument (Ni) fizika-szertárat hozott
egy táskában (LabVIEW).
Nagy Péter, a GAMF docense,
a véletlenszerűség és a józan paraszti észjárás működését sejtautomata-modellen keresztül vezette
le (Conway-féle életjáték). Az egymással kölcsönhatásban
lévő sejtek mindegyikét egyformán érő azonos külső befolyásra adott válaszát a sejtcsoportok korábbi állapota
jelentősen befolyásolja (hiszterézis jelenség). Ezen keresz-

tül világította meg a felismerést, a közvélemény kutatást,
a hatásos reklámok felépítését, az agykutatást a vásárlás
szolgálatában.
Sikó Dezső, a Kecskeméti Református gimnázium tanára kettős ingával szemléltette a pillangó-hatást, a káoszelméletet. Bár a naprendszerünk elemeinek fő mozgásait jól
leírják a Kepler-törvények, de gondos vizsgálatok számos
bolygónál anomáliákat is mutatnak. Rendkívül érdekes
mozgást végzett mind a gravitációs, mind a mágneses inga kis (1520º) és nagy (max 90º) kezdeti kitérítés után. Szimulációs programja
segítségével már sokkal áttekinthetőbb volt ez a kaotikus mozgás.
Új szakok indulnak a főiskolán,
például a médiainformatika. Ismertetésre került a GAMF oktatási
programja is, a választható és a kötelező tantárgyak – az
elhelyezkedési lehetőségek tükrében. Folyamatos gyakorlati képzés nagyvállalati környezetben. Nagy gondot fordítanak a tehetséggondozásra. A diákok kiemelkedő TDK

munkákat készítenek, díjakat nyernek robotversenyeken.
Nyitnak a középiskolák felé, hétvégeken externátusi rendszerben kedvcsináló előadásokat, foglalkozásokat tartanak
a leendő egyetemistáknak.gyulai
Az Atomerőmű portálján a Kommunikáció /Atomerőmű
újság / Atomerőmű újság bővebb cikkei link alatt a cikkhez
kapcsolódó videók (titkárnő, kapus) megtalálhatók.
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Munkatársaink szabadidőben
A tűzhely mellett
Nagyanyáink korában a konyha leginkább a nők terepe volt, a férfiak
csak a végeredményt, a terített asztalt, a gőzölgő levest és a fantasztikus süteményeket élvezték. Manapság azonban ez a terület is hatalmas
változáson ment keresztül, egyre több
férfi áll a tűzhely mellé. Gondoljunk
csak a híres mesterszakácsokra, akik
nap mint nap elkápráztatnak bennünket fantasztikus tudományukkal
a tévé képernyőn keresztül. Mert míg
egy nőnek a főzés kötelesség, addig a
férfinak ez a fantázia és a kreativitás
terepe. De nem kell olyan messzire
mennünk, hogy olyan férfival találkozzunk, aki szeret a konyhában tevékenykedni. Herczig Gábor, a munkaés tűzvédelmi osztály munkavédelmi
mérnöke is szívesen tölti szabadidejét
a konyhában.
–– Honnan jött a főzés iránti érdeklődésed?
–– Lényegében ez egy gyerekkori szenvedély. Tolnán nőttem fel, és ott szinte kötelező
érvényű, hogy halászlét a fiúk már gyerekkorban megtanulnak főzni.
–– Milyen jellegű ételeket készítesz, és kinek? Csak családi körben, vagy esetleg nagyobb társaságnak is?
–– Legszívesebben egyszerű ételeket készítek. Családi házban lakom. Egy szép nagy
fedett terasz kapcsolódik hozzá, ahol egy
tűzrakó helyet alakítottam ki. Így bármily
zord is az időjárás, a szabadtéri főzésnek
nem lehet akadálya. Legszívesebben bográcsban vagy tárcsán szeretem elkészíteni
az ételeket. Magát az elkészítési folyamatot

szeretem igazán, és annál jobb, minél tovább
tart ez a művelet. Ilyenkor bekapcsolok egy
kis zenét, töltök egy-egy pohár bort vagy
sört, és indulhat a főzés. Számomra ez az
igazi jó kikapcsolódás, pihenés. Vallom, tudom, hogy főzni csak örömmel, szívvel és
szeretettel lehet. Nagyszerű érzés, amikor látod, hogy másoknak az elkészített étellel örömet szereztél. Persze az a
legjobb, ha mindez társaságban történik. Annak
van csak igazán jó hangulata. 2001 óta vagyok
a munka- és tűzvédelmi
osztály munkatársa, és
abban az évben, május
1-jén magamra vállaltam a főzést a majálison. Ez az esetek többségében, részben, vagy egészben azóta is az
én feladatom. Szerencsés embernek érzem
magamat, mert egy nagyszerű kollektívának
lehetek tagja: az mtvo csapatának. Az osztályunk évente több alkalommal is szervez
osztálybulit, közös pihenést, csapatösszetartó, -építő tréninget. Általában több naposra
szokott sikerülni. Ilyenkor a szabadtéri főzés,
a tábortűz, a harmonikaszó szinte kötelező
része a programnak, vagyis nagyon kellemes
és jó hangulatú mindig az összejövetel, ahol
sok esetben szintén én vállalom a főzést.
–– Van specialitásod? Melyik konyha
áll hozzád a legközelebb?
–– Egyik specialitásom a borsó gulyás,
amely egy családi recept alapján készül. Nem
sok köze van az igazi gulyáshoz, de gyerekkorunkból származó elnevezés, így a nevét
meghagytam. Azt el kell, hogy mondjam,
nálam nincs kétszer ugyanaz az étel, valamit mindig változatok a recepten. Kedvenc
konyhám természetesen a magyar, valamint

Hétpecsétes titkok
Már az 54. szakmai fórumát rendezte
meg január 16-án a Hétpecsét Információbiztonsági Egyesület, amelyre mintegy 170-en regisztráltak. Értékmentő
munkacsoportból (2001) alakultak át
egyesületté (2004). Az ismeretterjesztés mellett évente díjazzák e speciális
témával pályázó szakdolgozatokat,
diplomamunkákat.
A napokban került nyilvánosságra a
diplomáciai és kormányzati szerverekről szuper titkos adatokat elemelő „vörös október” elnevezésű kémprogram.
Az önállóan szaporodni képes vírusok
az általánosan használt szövegszerkesztők, táblázatkezelők biztonsági
réseit használják a tovaterjedésre. A vírusok már a mobileszközökről is gyűjtötték a féltve őrzött adatokat. Az akció
mögött orosz és távol-keleti hackereket sejtenek.
A saját munkánkat könnyíthetjük,
a hackerek dolgát pedig nehezíthetjük,
ha alkalmazzuk az ISO 27000-es szabványcsoport előírásait – ez jelenleg 30
részből áll és csak angolul olvasható. Alkalmanként egy-egy részt ismertetnek,
most az ISO 27031-es került sorra, mely
az üzletmenet folytonossággal ICT Readiness for Business Continuity (IRBC)
foglalkozik. Móricz Pál összefoglalójában a követelmények, erőforrások,

folytonossági szintek, stratégiai opciók,
teljesítmény kritériumazonosítás fogalmai szerepeltek. Az incidens előfordulása, észlelése, döntés és helyreállítás,
tesztelés és visszaállítás folyamata,
mikor a rendszereknél a rendelkezésre
állás a négykilences (99,99 %), akkor
az üzemeltetés rendkívüli odafigyelést,
fegyelmezett végrehajtást igényel.
Külön előadás foglalkozott Füzér
Gábor jóvoltából az emberi kockázat mérhetőségével. Nagy segítséget
jelentene egy egzakt módszer a személyzet kiválasztásánál, ha a kontraproduktív személyeket idejekorán
kiszűrhetnék. Nemzetközi és hazai
kutatásokra alapozva informatikai
munkakörökre feddhetetlen, kockázatmentes csapatkiválasztást garantálnak,
mely 90%-os biztonságú.
Régi kollégánk, Nagy Péter Kiberbiztonság adatdiódával címmel tartott
előadást, melyből persze kiderült, hogy
ez nem egy egyszerű eszköz az egyirányú adatáramlásra, mint ahogy a neve
sugallná, hanem gondosan programozott, fájlszerverekkel biztosított adatútvonalakról van szó.
Végül Rónaszéki Péter, az elnökség
tagja ismertette az országos információbiztonsági felmérés elgondolkodtató eredményeit.gyulai

az olasz. A fűszerek közül a paprikát és az
olaszos fűszereket kedvelem, mint például az
oregánó, a bazsalikom és a kakukkfű. Nagy
büszkeséggel tölt el, hogy a 17 éves nagyfiam
is örökölte a főzés iránti szenvedélyt. Már
önállóan és kitűnően főz, leginkább intuitív
módon – és, hogy őszinte legyek: néha jobban, mint én.
–– Ha jól tudom, a
főzés mellett van egy
másik hobbid is, ez pedig a versírás. Mesélnél
valamit erről?
–– Valóban, verseket is
szoktam írni, de ez nem is
igazán hobbi. Talán leginkább úgy tudnám megfogalmazni, hogy egyszer csak jön egy ihlet,
egy életérzés – öröm vagy bánat – és velük
együtt a késztetés, hogy azokat rímekbe foglalva leírjam. Ezek személyes költemények,
amik között akadnak szerelmes versek is.
Persze ez csak akkor működik, ha van hozzá ihlet. A legjobbak akkor születnek, mikor
Az ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány jogosult
az SZJA törvény alapján a magánszemélyek adójának 1 %-ára.
Az alapítvány az összeget az Energetikai
Szakközépiskola és Kollégiumban folyó nevelés és oktatás, szakmai középfokú képzés, képességfejlesztés és ismeretterjesztés támogatására fordítja.
Kérem adójának 1%-ával is segítse az
oktatási intézményben folyó képzés színvonalának emelését, a nehéz élethelyzetben lévő diákok támogatását.

folyóírással rögtön le tudok írni egy érzést,
amiből a gondolat származik s mindezt versben. Többször előfordul, hogy a papírra vetett sorokban még csiszolni kell a rímeken.
Ezek a „munkás versek”. Nehezen születnek,
szenvedéssel, de – talán épp ezért – annál
kedvesebbek lesznek számomra később.
–– Megosztanád velünk egy versedet?
–– Természetesen, örömmel!

Keszthelyi Katalin

Cím nélkül…?
Ha itt vagy, hát ne menj el!
Ha szeretsz, hát ne add fel!
Szeress és én szeretni foglak!
Akarj és én akarni foglak!
Szeress és a tiéd lesz minden!
Mert nagyobb kincs nincsen,
Mint a boldogság, szerelmem!
Kérdezz csak bátran,mert:
Sokat kell felelnem…!
Önöknek nem kell
mást tenniük, mint
a NAV által kibocsátott nyomtatványra
– elektronikus kitöltés esetén a 1253 bevallás EGYSZA lapra –, felírni az Alapítvány
adószámát: 18861415-2-17
Munkáltatói adómegállapítás esetén a
rendelkező- nyilatkozatot tartalmazó lezárt borítékot legkésőbb május 10-én kell
a munkáltatónál leadni.
A rendelkező nyilatkozat önállóan, legkésőbb 2013. május 21-éig megküldhető
az adóhatóságnak.

Tisztelt Kollégák!

Energiatárolás
Az Első Magyar Energiatárolási Klaszter (EMEK)
munkaértekezletet tartott Esztergomban január
24-én, különös tekintettel a 2012. év végén kiírt
energetikai fejlesztési pályázatokra, amelyek nemcsak a megújuló energiák kihasználását, de az energiatárolási megoldásokat is támogatják.
A technikai lehetőségek egyelőre önkormányzatok, kis- és középvállalkozások önálló energiaellátását biztosíthatnák. A felkészülés azért fontos,
mert az igények növekedésével, a gyártókapacitások nagyobb kihasználásával az árak folyamatosan
csökkennek, így a műszaki lehetőségek mellett a
gazdaságosság is egyre inkább elérhető közelségbe
kerül.
Tófalvy Zsolt, az EMEK volt munkatársa bemutatott egy Amerikában általánosan használt szimulációs programot (HOMER), mely egy tervezett
telephelyre a felhasználási célok ismeretében megadja, hogy milyen komplex rendszert telepítsenek.
Ennek európai változatát jelenleg fejlesztik. A meteorológiai adatok napsugárzás, szelek adatbázisai
töltődnek. A tanácsadó iroda alkalmazásában a
megújuló energetikai beruházásokat pontosítani
lehet.
Horváth Adrián, egy szlovák zöld energiatárolási tanácsadó iroda vezetője beszámolt róla, hogy
náluk egy tükörprojekt keretében telepítettek és jelenleg is építenek az előzőnél nagyobb kapacitású
energiatároló rendszert. A következő munkaértekezlet Szlovákiában lesz.
Dr. Tóth László, Szent István Egyetem,
Energetikai Tanszék, Gödöllő a „Megújuló
energiákhoz kapcsolódó energiatárolási lehetőségek” címmel tartott egy nagyívű, átfo-

gó, számos példával illusztrált előadást. Sorba vette
a lehetőségeket (szivattyús, légsűrítéses, lendkerekes, szuper kapacitású kondenzátor, különböző típusú akkumulátoros, redox-elemes, H2 üzemű,
szupravezetős), és értékelte is azokat. Ha tárolni
tudnánk az energiát, nem kellene importálnunk.
Csordás Antal, fejlesztőmérnök, Kontakt Elektro Kft., Pécs a „Hidrogén tüzelőanyag-cellás fejlesztések a Kontakt Elektro Kft-nél, egy elektrolizáló
rendszer bemutatása” címmel tartott előadást. Saját fejlesztésű PEM cellákat, stabil és mobil elektrolizáló készülékeket (jó hatásfokú H2 fejlesztő)
készítenek – többek között balatoni villamos motorcsónakokhoz. Ők szállították a pécsi diákok környezetbarát üzemű díjnyertes autójához az üzemanyag-cellákat.
Gyarmati Tihamér, a Párkányi Megújuló Energia Park energiatárolásért felelős vezetője a vanádium redox energiatárolás műszaki lehetőségeiről
és az Energia Park jelenlegi fejlesztési terveiről, előrehaladásáról beszélt. gyulai

Magyarország-Szlovákia
Határon Átnyúló Együttműködési
Program 2007–2013
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Hogyan töltik napjaikat nyugdíjasaink?

Az I. Blokk indításának aktív résztvevőjével, Finta Istvánnal beszélgettem az erőmű kezdetéről és a jelenlegi időkről.
– Felidéznéd az erőműben töltött
éveidet?
– Legelőször 1975-ben jártam az erőmű területén, akkor még csak a kivitelezők végezték a munkájukat. Külsős cégnél
nem kívántam elhelyezkedni, így a szülőfalumhoz, Sióagárdhoz közelebb a szekszárdi TOTÉV-nél helyezkedtem el. Pár
év múlva ismét jelentkeztem az erőműnél
és szerencsére felvételt nyertem, így 1978.
április 1-jén munkába állhattam a reaktor
osztályon. Emlékszem nagyszerűen indult
a hónap mivel április 4-e akkor még ünnep
volt, így 3 szabadnappal kezdtem a munkámat.

Törzsgárdatagsági
elismerések
2012. december
Baradlai Pál 	
Vajda Sándor 	
Virág Zoltán	

10 éves
20 éves

üvig vefo vto
üvig üvfo to
üvig üvfo nfü

30 éves
Takács Imre Ferenc	
üvig üvfo iüo

2013. január
10 éves
Rácz István	
üvig üvfo vüo
Nemes Sándor	
big rendo
Makovecz Gyula Péter	 big skvfo do
Túri Gábor	

20 éves

big minfo mfo

30 éves
Takács László	
üvig üvfo to
Prajda István	
üvig üvfo vüo
Weisz Katalin	
big skvfo kvo
Szabó Károlyné	
gig logfo rako
Koczka Jánosné	
huig hufo mszo

Az első években a tanulás jellemezte
munkánkat. Külföldi betanulásokat, helyi
tanfolyamokat kellett elvégeznünk. Reaktor operátori és főgépészi tanfolyamokon
én is oktattam és közben magam is tanultam egyben. Az építkezés még javában folyt, mikor 1980-ban megérkeztek
az üzemanyag kazetták, melyek őrzéséről,
sugárvédelméről gondoskodunk kellett.
A hidegmosatáshoz és a melegjáratáshoz
imitátor kazettákat használtunk, amelyekkel az átrakógép üzembe helyezését is elvégeztük. Ebben az időben bíztak meg az
üzemanyag átrakó csoport vezetésével.
A csoport 4 főből állt, ezzel a létszámmal
csináltuk meg az 1-2. blokk berakását.
Az első üzemanyag berakás az 1. blokkon 1982 őszén történt. Mai szemmel
nézve iszonyú lassan ment minden műveletet, mivel a lépéseket többszöri ellenőrzés, vizsgálat előzte meg, de csodálatos
élményben volt részünk. 1989-ben neveztek ki üzemeltetés vezetőnek, egy év múlva
osztályvezető helyettesnek, amit 2008 májusáig, a nyugdíjba vonulásomig végeztem.
Napra pontosan 30 évig dolgoztam
az erőműnél, s nagyon jól éreztem magam. Fiatal voltam, anyagilag elismertek,
munkámat megbecsülték, kétszer voltam
kiváló dolgozó, és 2001-ben Céggyűrű ki-

tüntetésben részesültem. Az erőműnek
köszönhetem, hogy eljutottam külföldre,
abban az időben nem igazán lehetett szabadon utazgatni a világban. Novovoronyesben két tanfolyamon, Moszkvában
5-ször voltam az üzemanyaggal kapcsolatos konzultáción. Prágába és Berlinbe is
eljutottam „üzemanyagos” konferenciákra. Fénykoromban voltam Amerikában is,
ahol két erőművet néztünk meg. Nagyon
sokat dolgoztunk – akkor még nem voltak
korlátozva a túlórák – de szívesen csináltuk, tanultunk belőle, és jól is kerestünk.
– A kollégáiddal tartod a kapcsolatot?
– A volt kollégáim közül már csak egy
aktív dolgozó, de a nyugdíjba vonultakkal,
az öthetes „lottós” társasággal rendszeresen találkozunk. Eszünk egy jó halat, sörözünk, és persze kitöltjük a lottót is. Van
egy másik hármas baráti társaság is, akikkel havonta egyszer találkozunk, de nem
eszünk halat, csak sörözünk és megbeszéljük a világ dolgait.
– Mivel töltöd a szabadidődet?
– Mielőtt nyugdíjas lettem, akkor kezdtem el teniszezni. Azóta hetente háromszor játszom. Sporttársaimmal rendszeresen indulunk a teniszklub által rendezett
versenyeken, melyeken eredményesen

szerepelünk. Ha a lehetőség adott, szívesen focizom. Minden év augusztusában a
„pollen szezon” csúcsán elutazunk a tengerpartra, ahol felüdülök, hiszen teljesen
elmúlik az allergiám. Családommal, barátaimmal minden évben rendszeresen
járunk síelni.
– A családodról mondanál pár szót?
– A feleségem Budapesten dolgozik,
ezért a hétvégéket töltjük együtt, hol Pakson, hol Budapesten.
A legnagyobb fiam, Viktor, Szegeden
végzett tanárképzőt, a Tolna Megyei Népújságnál dolgozik. Nős, két gyermeke van
(10 éves kisfiú és 9 hónapos kislány), a
család Szekszárdon lakik. A középső fiam,
István, az egyedüli műszaki „beütésű”.
A Kandón végzett, majd 2012 nyarán diplomázott a műegyetemen. Jelenleg a Nokiánál vezető mérnökként dolgozik. Feleségével és 9 hónapos kisfiával Budapesten
élnek. A legkisebb fiam, Gergely, szintén
Budapesten él és pénzügyi szakemberként
egy bankban dolgozik. Saját zenekarával
rendszeresen koncertezik.
– Zárszóként mit mondanál?
– Minden nyugdíjasnak azt üzenem,
hogy „VIDÁMSÁG”!

Vadai Zsuzsa

Védőoltással
az influenza ellen
A tél beköszöntével gyakrabban előfordulnak
náthás, felső légúti megbetegedések melyekre a gyógyszertárakban keresünk megoldást.
Majd eljön a január-február, amikor a munkahelyünkön, esetleg már a családunkban is
előfordulnak az influenza tipikus tünetei: láz,
orrfolyás, köhögés, fejfájás, az orr és a légutak
nyálkahártyájának duzzanata és az elmaradhatatlan rossz közérzet, levertség. A médián
keresztül minden évben kapunk felvilágosítást a megelőzés fontosságáról, módjairól és
az esetleges szövődmények súlyosságáról,
azonban könnyen meggyőzzük magunkat,
hogy tavaly sem kaptuk el az influenzát.
Az influenza vírusok a köhögéskor, tüs�szentéskor és beszéd közben keletkező légúti
váladékok révén, cseppfertőzéssel terjednek,
különösen közösségekben. Járvány esetén
munkahelyünkön könnyen fertőződhetünk.
Az Országos Epidemiológia Központ hivatalos tájékoztatásai alapján naprakész adatokat kapunk az influenza figyelőszolgálattól.
A járványküszöböt jelenleg még nem értük
el, azonban az előző évek grafikonjait ele-

mezve láthatjuk, hogy az
adott év 6. és 13. hete közötti időszakban tetőzött az influenzás esetek száma.
A megbetegedés legbiztosabb kivédését a védőoltás jelenti. Az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. dolgozói
részére ebben a szezonban is rendelkezésre
áll az orvosi rendelőben, teljesen ingyenesen, csak az 50-09 telefonszámon kell bejelentkezniük. Az előző évekhez hasonlóan,
térítés ellenében a többi cég dolgozói is kér-

Nagy teljesítmények találkozása
Pakson már megkezdték a 2013-as ATOMfutás szervezését és elindultak a nevezések
is. A II. ATOMfutás mellett szeptember 14én (a kenyér-, hal- és borünnep keretében)
megrendezik az I. BrutálATOM elnevezésű

Gyógynövény Akadémia
Az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt. Egészségközpontjában
(ESZI, Paks Dózsa Gy. u. 95.)
Gyógynövény Akadémia haladó tanfolyam indul február 12től, kéthetente, keddenként 17.00
órától Nagyné Szalai Melinda természetgyógyász közreműködésével.
A Gyógynövény Akadémia célja, hogy megismerjük szervezetünket, a szervezetünkben végbemenő mechanizmusokat,
valamint a gyógynövények hatásait a szervezetünkre. A képzés során beszélünk arról, hogyan építsük be tudatosan táp-

hetik a beadását. Az immunválasz ideje 10-14
nap, így a járvány érkezéséig még elegendő
idő állhat rendelkezésünkre a védettség kialakulásához.

Frits Adrienn

lálkozásunkba a gyógynövényeket, hogyan használjuk őket
megfelelően egészségmegőrzésre, illetve betegségek esetén.
A Gyógynövény képzésről:
A Gyógynövény Akadémia haladó képzés 6 egymásra épülő
részből áll, ezért ajánlott minden órán részt venni.
A program 6 alkalommal (február 12., 26., március 12., 26.,
április 9., 23.;) kétheti rendszerességgel kerül megrendezésre.
Az egyes foglalkozások időtartama 90 perc.
Jelentkezni és bővebb információt kérni az 50-09-es telefonszámon lehet 8.00 órától 15.00 óráig.
Egészségközpont

extra versenyt is. Az ATOM100 futóverseny
februárban Kaposvárott, áprilisban Baján,
májusban a Szekszárdi Borvidéken, júliusban Nagyatádon, szeptemberben Pakson
zajlik.

AZ MVM PAKSI ATOMERŐMŰ ZRT.
VÖRÖSKERESZT ALAPSZERVEZETE

véradó napot
szervez

2012. február
27-én, szerdán,
14 óráig az
I. sz. orvosi
rendelőben.
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GYÁSZKÖZLEMÉNYEK

Ajánljuk hazánk tájait

Az atomerőmű dolgozói megőrzik elhunyt munkatársaik emlékét.

A Kinizsi vár
nyomában

A Balaton-felvidéken járva
Kiváló hadvezér, legendás erejét nem múlta felül idáig
senki és semmi a magyar történelemben, győzelmei hőssé
tették: Kinizsi Pál a 15. századi Magyarország vitéze. Hol
találkozhatunk nemes alakjával?
Útilaput kötve lábunkra, barangoljunk egészen a magyar
tengertől északra elhelyezkedő Balaton-felvidékre. A mészkő alkotta keleti részen megannyi magas hegy és kisebb- nagyobb medencék tarkítják a Balaton felett elhelyezkedő tájat.
Mesebeli vidék ez a kövekkel és mészkövekkel fedett lejtőkön,
melyet a permi és triász korszak adott örökül. A talajt termékeny, puha földtakaró borítja. Az ember már évszázadokkal
ezelőtt megvetette rajta lábát. Ilyen eredettel bír Nagyvázsony
község is, amelynek nevezetességei közt szerepel a legendás
emlékezetű Kinizsi Pál vára.
A vár építése a 15. századra tehető. Építtetője a Vezsenyi
család volt. Miután a família férfiágon kihalt, az 1472-es esztendőt követően Hunyadi Mátyás birtokolta az akkortájt csak
békés napokat megélő várat.
Az idő előrehaladtával, majd a törökvész égető közeledtével tűnt fel Kinizsi hősies alakja, aki jelentős győzelmeiért a
szép fekvésű várat jutalmul kapta. Habsburg Miksa trónkövetelő 1490-ben megszerezte azt, majd egy esztendővel később
Kinizsi Pál csak harcok árán tudta visszavenni fegyvereseivel. A nagyvázsonyi uradalom immár erős kézben volt, akiről napjainkig is az hírlik, hogy egyetlen csatát sem veszített
még a törökkel szemben sem. Kinizsi mindvégig hű volt királyához I. Mátyás királyhoz, és azonmód a jó Mátyás király is
szer felett kedvelte a herkulesi adottságokkal rendelkező ifjút.
Ennek emlékét őrzik a következő sorok: ,,Amikor Kinizsi bátorságával kitűnt, Mátyás azzal bízta meg, hogy követségben
menjen a török császárhoz. De Kinizsi, aki a csatamezőn nem
ijedt meg a törököktől, ezt mégsem akarta vállalni.

A király így biztatta: – Jó hívem, Kinizsi Pál! Ha a török a
te fejedet leüttetné, én a fejed helyébe harmincezer török fejét
vágatom le!
– Úgy bizony – mondta erre Kinizsi –, de a harmincezer
fej közül egy se illik úgy a Palkó nyakára, mint ez a mostani
fejem.” (Tóth Béla: A magyar anekdotakincs)
Így történt-e a beszélgetés vagy sem, Kinizsi Pál alakja
mindmáig fennmaradt a magyar emlékezetben és talán alig
van magyar ember, aki ne ismerné a Bihar vármegyei molnár
felmenőket számláló hadvezért.
Kinizsi halálát követően, örökösök hiányában a vár úrnője és a nagyvázsonyi uradalom birtokosa felesége, az Abaúj
vármegyei nemesi családból származó Magyar Benigna lett.
Roppant birtokok halmozódtak fel az özvegyasszony kezében, aki előbb kamicsáci Horváth Márk neje, majd egy fiatal
hozományvadász, Kereki Gergely felesége lett. Utóbbi igen
keservesen végezte; a férj egy kitudódott félrelépését követően szolgáinak segítségével Benigna asszony Kerekit a vár
bástyájáról a mélybe dobatta. A többszörös özvegyasszony
királyi kegyelemben részesült, amit Kinizsi dicső tetteinek
köszönhetett, azonban a felvidéki zsolnalitvai száműzetéstől
mégsem menthette meg senki.
Ilyen emlékek és történetek keringenek a dicső, vitézi tetteket és szörnyű eseteket is számláló Kinizsi-várban. A gótikus vár hosszú évek óta látogatható, panoptikummal és
vármúzeummal rendelkező kiállítása felejthetetlen kikapcsolódást ígér az amúgy is festői környezetben magasodó Balaton-felvidéken járva.
Az előző számunkban megjelent cikk végén a kutatómunkára vonatkozó kérdés (Melyik város városrésze Diósgyőr?) megoldása: Miskolc. Mostani feladványunk: Kinek a
tulajdonát képezte a nagyvázsonyi pálos kolostorban íródott Festetich-kódex? A válasz a következő számban tekinthető meg.
Lehmann Katalin

HÍREK
Kosárlabda:
Az év első meccsét itthon játszotta a kosárcsapat, ahol 20
pontos győzelmet aratott (85:65) Szombathely ellen. A meccs
érdekessége, hogy Johanathan Levy előtte a Falcoban játszott,
most volt csapata ellen lépett pályára és 22 ponttal zárt.
Elkezdte a Magyar Kupa szereplését is a piros-kék csapat.
A Hepp Kupában harmadik helyen végzett MTK Törökbálint
NB1/B-s csapat volt az ellenfél. A 32 pontos győzelem után a
csapat a legjobb nyolcba került.
A 15. fordulóból elmaradt meccset nyerték meg a piros-kékek a Sopron ellen január 23-án, a Gesztenyés úton.
Ezzel a győzelemmel Vojvodáék a második helyre küzdötték
fel magukat a tabellán. Végeredmény: 75:66
Január utolsó mérkőzését Pakson játszották a piros-kékek,
Debrecen ellen. A végig sima összecsapáson, 44 pontos győzelmet szerzett az Enrique Gutierrze Garcia irányította csapat
(104:60). Ezzel őrzik második helyüket a tabellán.
Február első hétvégéjén, szombaton, Nyíregyházán játszik bajnoki mérkőzést az ASE.
Dzsúdó:
Január 27-én az újpesti Dózsa termében rendezték a Felnőtt
Magyar Köztársaság Kupát. Az Atomerőmű SE dzsúdósai kis
létszámú csapattal vettek részt a versenyen. Eredményeik: 1.
Bor Barna+100 kg, 2. Petró József Ákos +100 kg, 3. Őri Felicián 66 kg, 3. Ohát Zalán 90 kg, 3. Ömböli Renátó 100 kg, 2.
Kiss Viven 57 kg

Foci:
Az U-9-es korosztály a Mohácson megrendezett Busó Kupán vett részt, ahol a harmadik helyen végzett.
Az U-10-es korosztály Siófokon szerepelt. Jó játékuknak
köszönhetően, megérdemelten állhatott a dobogó tetejére.
Az U-11-es korosztály Pakson, a Duna Kupán szerepelt.
Lehengerlő játékkal, veretlenül végeztek az élen.
Az U-7-es csapat az Atom Kupán az Atomerőmű Sportcsarnokában a negyedik helyen zárt.

Gáti Norbert

Dzsúdó Országos rangsorverseny:
Január 19-én, Budapesten rendezték az év első – szezonnyitó – dzsúdó-versenyét. Amint az Keszthelyi László, Hangyási
László és Braun Ákos edzők a tájékoztatójukban elmondták,
az első hazai megmérettetés nagyon fontos a kvalifikáció
szempontjából. Ezen a versenyeken lehet a részvételt kivívni
a februári Hungária Kupára, majd ott az áprilisban, Budapesten megrendezendő Európa Bajnokságra. Ezúttal az Atomerőmű SE két versenyzője is diadalmaskodott: a legnépesebb
mezőnyben Csoknyai László fölényes győzelmet aratott, míg
Bor Barna a + 100 kg-osok mezőnyében magabiztosan hozta
a „kötelezőt”. Az edzők értékelése szerint a többi versenyzőnek nagyobb sebességre kell kapcsolnia, hogy a kitűzött célt
elérhessék. A további helyezések az alábbiak szerint alakultak:
3. helyezettek: Petró Józsa Ákos (+100 kg), Ömböli Renátó
(100 kg), Ohát Zalán (90 kg), Polgár Luca (52 kg).
5. helyezettek: Horváth Adrián (90 kg), Kárpáti Gábor
(73 kg), Kiss Vivien (63 kg), Pupp Réka (48 kg).
7. helyezettek: Bíró Róbert (81 kg), Őri Felícián (66 kg),
Kiss Klaudia (63 kg).
Prancz Zoltán

Petrás László (1968 – 2012)
A Paksi Atomerőmű kollektívája megrendülten fogadta a hírt Petrás László
kollégánk 2012. december
12-én tragikus hirtelenséggel bekövetkezett haláláról.
Szekszárdon született 1968.
augusztus 20-án. 1999. február 1-én lépett be a Paksi
Atomerőműhöz. Az üzemviteli igazgatóság villamos
üzemviteli osztályán vezető elektrikusként dolgozott.
Kollégái mindig segítőkész, lelkiismeretes emberként
ismerték. Elhunyt munkatársunkat 2012. december
17-én a gyászoló család, a rokonok, barátok, kollégák
és ismerősök kísérték utolsó útjára a paksi Fehérvári úti
temetőben.
Frast Zoltán (1963 – 2012)
Újabb fiatal kollégánkat
gyászoljuk. 2012. december 20-án életének 49.
évében váratlanul elhunyt
Frast Zoltán, az üzemviteli
igazgatóság munkatársa.
Zoltán 1963. április 26-án
született Pakson. 1984.
március 22-én nyert felvételt a Paksi Atomerőmű
Vállalathoz. A villamos
üzemviteli osztályon művezetőként dolgozott haláláig.
Munkahelyi vezetői, kollégái, volt iskolatársai (az „Üteg
utcások”) egy régi jó csapattagot veszítettek el személyében. Szerettei, rokonai, munkatársai, ismerősei 2013.
január 8-án a paksi Fehérvári úti temetőben vehettek
végső búcsút Tőle.
Donkó András (1929 – 2012)
A gyászoló család küldött
értesítést nyugdíjas volt
munkatársunk,
Donkó
András haláláról, aki hos�szú szenvedés után, 2012.
november 28-án hunyt
el. Jászladányban született 1929. január 3-án.
Az Atomerőműnél 1976.
augusztus 1-én kezdett el
dolgozni. Az oktatási és nemzetközi kapcsolatok osztály
vezetőjeként 1989. december 31-én vonult nyugdíjba.
Hamvait 2012. december 28-án Budapesten a Szent Rókus kápolna urnatemetőjében megtartott szentmise keretében helyezték örök nyugalomra.

Bíróné Tünde
Tombor György (1961 – 2013)
Megrendülten fogadták a
hírt a Paksi Atomerőműben
dolgozó kollégák, hogy az
Atomix Kft. Biztonsági Szakágazat szakágvezető-helyettese, Tombor György
2013. 01. 25-én elhunyt.
Szekszárdon született 1961.
07. 21-én. 1985-ben lépett
be a Paksi Atomerőműhöz,
ahol polgári fegyveres őr, majd váltásparancsnok beosztásban dolgozott. 1996-tól, az Atomix Kft. Biztonsági
Szakágazat megalakulásától szakágvezető-helyettesként tevékenykedett haláláig. Kollégái jó csapattagot
veszítettek el személyében. Szerettei, rokonai, munkatársai, ismerősei 2013. 01. 31-én a faddi temetőben vehettek végső búcsút tőle.
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Mi illik?

Babahírek
Nevem Durzó Gergő. 2012. december 31-én születtem Szekszárdon, így szüleim nagyon szép szilveszteri ajándékban részesültek. Első gyermekként
jöttem a világra. Én a jól evő kisbabák közé tartozom, aki szeret sokat nézelődni, viszont nem szeretek sokat aludni. Édesapám Durzó Béla, a biztonsági
igazgatóság nukleáris biztonsági osztályán vezető
biztonsági mérnök. Édesanyám Rausch Erika, aki az
MVMI Informatika Zrt.-nél dolgozik.
Hamvas Nimród vagyok, 2012. november 20-án születtem a pécsi kórházban. Születésemkor súlyom
3800 gramm, születési magasságom 51 centiméter
volt. Első babaként érkeztem a szüleimhez. Jól érzem
magam ebben a családban, sokat eszem, alszom és
nevetek, ha minden rendben van körülöttem. Apa,
Hamvas Attila, berendezés mérnök a műszaki igazgatóság gépész műszaki osztályán, anya műszaki
ügyintézőként az Ovit-nál dolgozik.
Nevem Kis Marcell, a dombóvári kórházban jöttem
a világra, 2012. október 17-én. Első gyermekként
érkeztem a családba. Mosolygós kisfiú vagyok, aki
szeret sokat mozogni. Jó étvágyam van, így az evéssel nem okozok gondot szüleimnek. Édesapám, Kis
Gábor, az üzemviteli igazgatóságon dolgozik, a villamos üzemviteli osztályon, szolgálatvezető beosztásban. Édesanyám Kisné Holler Ágnes, aki korokan
terapeuta masszőr.
Nevem Pintér Hanna, Szekszárdon születtem 2013.
január 11-én 18 óra 10 perckor. A születési súlyom
2760 gramm, a magasságom 54 centiméter. Első
babaként jöttem a világra, amit a szüleim és én is
nagyon vártunk már. Kedvenc időtöltéseim az evés
és az alvás, a nap hátralévő részében pedig ismerkedem a világgal. Éjszaka viszont gondoskodom arról,
hogy a szüleim se tudjanak nyugodtan aludni. Apukám Pintér Attila, az üzemviteli igazgatóság külső
technológiai osztályán mint területfelelős dolgozik.
Anyukám vállalkozóként egy látványpékséget üzemeltet.

LILI

Kedves Olvasóink!
Első alkalommal jelentkezünk Mi illik? című rovatunkkal, amelyben mostantól
minden alkalommal olyan, reményeink szerint mindenki számára hasznos információkat osztunk majd meg, amelyek ismerete jól jöhet a mindennapi életben
– vagy egyszerűen csak érdekes. A rovatban alapvetően a Paksi Atomerőmű kommunikációs szakemberei írnak majd, akik mindennapi munkájuk során gyakran
találkoznak az etikettel, protokollal, vendéglátással, szerepléssel, rendezvényszervezéssel kapcsolatos feladatokkal, témákkal, kérdésekkel. Természetesen nagy örömmel fogadjuk, ha Olvasóink kérdéseket tesznek fel számunkra, vagy akár témákat
javasolnak – mindezeket a lap főszerkesztője, Lovásziné Anna címére küldhetik a
lovaszine@npp.hu e-mailcímre.
Mai hasznos/érdekes információnk a virágokkal, illetve a virágvásárlással, virágküldéssel kapcsolatos: nem mindegy ugyanis, milyen virágokból állíttatjuk össze a
csokrot. A vörös rózsáról közismert, hogy lángoló érzelmet jelent, azt viszont már
kevesebben tudják, hogy a borostyán például a házastársi hűséget is jelképezi.
A könnyebb áttekinthetőség kedvéért táblázatba foglaltuk a leggyakoribb virágok jelentését – az urakat pedig arra biztatjuk, hogy lehetőleg minél többet használják ezt a silabuszt, és minél gyakrabban vigyenek virágot a hölgyeknek!IK
Tulipán: szív formája miatt a lángoló érzelmeket és a szerelmet mutatja. A nőiesség jelképe is.
Szegfű: komoly szerelmet, szeszélyességet
jelent.
Százszorszép: természetessége miatt az
ártatlanság, a viszonzott szerelem növénye.
Sárga rózsa: jelent örömöt és vidámságot.
Fehér rózsa: a megszokott, kiérdemelt
szerelem, de a szülői szeretet virága is lehet. Jelent még nagyrabecsülést, alázatosságot, ártatlanságot, titoktartást és csendet
is.
Vörös rózsa: a lángoló és birtokló szerelem virága.
Rózsaszín rózsa: a kecsesség jele.
Páfrány: jelentése elragadtatás, elbűvölés.
Nőszirom: nőknek a befogadást, férfiaknak az odaadást jelképezi.
Begónia: az ábrándozás és a vágyak, álmok jelképe.
Orchidea: műveltséget és kifinomultságot
jelképez.
Liliom: kacér nő virága. Termékenység,
múlandóság.

Halász Róbert emlékkiállítása
Régen nem látott festmények és eddig be nem
mutatott grafikák várták az érdeklődőket Halász Róbert festőművész
emlékkiállításának megnyitóján, amelyet a festő
barátai tartottak január
10-én a Csengey Dénes
Kulturális Központ nagykiállítójában.
A tárlatot rendező
Halász-Tisza Veronika, az
intézmény munkatársa,
Halász Róbert fiának a
felesége elmondta, apósa termékeny festő volt, rendkívül gyorsan
dolgozott, egy kép akár egy röpke óra alatt
is megszületett, máskor átgondoltan, megfontoltan alkotott, hónapokig bíbelődött egy
festménnyel. A kiállítás megnyitóján barátai,
dr. Fehér Tibor, Kiss Miklós és dr. Csók Sándor
emlékeztek rá. Csók főorvos a festő kedvenc
költője, Villon egy versét is elmondta.
Halász Róbert festőcsaládba született, hivatalosan 1944. április 1-jén, de valójában
március 31-én – merthogy éppen bombázták
Szegedet, s azt a kórházat is, ahol napvilágot

Kála: a szépség virága.
Írisz: a remény virága.
Borostyán: a házastársi szerelem, hűség,
barátság jelképe.
Fehér liliom: szüzesség, tisztaság, méltóság.
Mirtusz: szerelem.
Amarillisz: nőnek adni azt jelenti, büszkék vagyunk rá. Értékes kapcsolatot jelez.
Búzavirág: remény. Igazi magyar virág.
Dália: elegancia, magasztosság. Csokorban változékony érzelmeket jelez.
Frézia: megbízhatóságot jelent.
Gyöngyvirág: megbecsülés, tisztességes
szűzi szándékot jelent.
Hóvirág: reményt és tisztaságot jelképez.
Ibolya: szerénység, hűség.
Jázmin: elismerés.
Kardvirág: erő, gyönyörűség. Esküvői
csokorban fiú születését jelenti.
Orgona: szeretet.
Pipacs: szerelem, boldogság, szabadság.
Margaréta: ártatlanság, finomság, tisztaság, méltóság.
Nefelejcs: az igaz szerelem virága. Még a
neve is figyelmeztető!

POK pótszilveszter
A Paksi Orosz Klub Egyesület január 19-én az Atomfitt Centrumban várta tagjait a meghirdetett pótszilveszterre. A rendezvény szaunázási fakultatív programmal kezdődött.
A hagyományhoz híven a vendégeket a Déd Moroz (Télapó) és az unokája Sznegurocska
(Hóleányka) várta jelmezben.
Premier előadás keretében az egyesület tagjai adták elő aznap először és utoljára az
orosz népmese motívumokra alapuló, de az események pörgésével a brazil sorozatokat is
felülmúló, 18 év felettieknek ajánlott „Ilyet Önök még az álmukban sem láttak” című színdarabot. A forgatókönyvírója és rendezője Berta Marina volt.
Az előételt a hozott saláták, hideg ételek és sütemények alkották. Az ünnepi vacsora
főmenüje: hús francia módra burgonyával és savanyúsággal volt.
Az est DJ zenéjét Matvijan Vovka szolgáltatta.



látott, ezért egy nappal későbbre anyakönyvezték. Szegedről került Paksra, ahol 2002ben bekövetkezett haláláig élt. Édesanyja,
Lantos Jolán és fivérei is elkötelezték magukat a képzőművészet mellett.
Halász Róbert először 14 esztendősen fogott ecsetet, majd némi szünet után 20 évesen kezdett újra festeni. Érdekelték más művészeti ágak is, foglalkozott szobrászattal, írt
novellákat, meséket. A paksi közönség sok kiállításon ismerkedhetett meg az alkotásaival.

Wollner Pál

Wollner Pál

