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A Paksi Atomerőmű sikerrel zárta nemcsak az elmúlt évet, de a fennállása óta
eltelt időszakot is, hiszen blokkjai nemzetközi szinten elismert biztonsággal
üzemelnek, kimagasló termelési eredményeket mutatnak, a jövőjét tekintve
pedig az 1. blokk újabb húsz évre megkapta az üzemeltetési engedélyt. Mindemellett a Paksi Atomerőműben lefolytatott Célzott biztonsági felülvizsgálat
– stresszteszt – eredményei azt mutatták, hogy az Atomerőmű megfelel a legszigorúbb európai biztonsági ajánlásoknak, és hatósági határozat született
a javító intézkedések ütemterv ellenőrzési eljárásának lezárásáról.

Megérkezett az engedély
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 2012. december 18-án hivatalosan is megkapta az
Országos Atomenergia Hivatal (OAH) engedélyét, amelynek értelmében – az évek
óta sikeresen végzett előkészítő és megalapozó munka eredményeként – további
húsz évig, 2032-ig működhet az Atomerőmű 1. blokkja.
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Biztató jövő – További húsz évig üzemelhet a Paksi Atomerőmű

„Fontos és felelősségteljes pillanat ez,
azért dolgoztunk az üzemidő-hosszabbítási programon több mint egy évtizeden keresztül, hogy továbbra is biztosítani tudjuk
az ország villamosenergia-igényének közel
40 százalékát, mégpedig a legalacsonyabb
áron. Az engedély ellátás-biztonsági és
nemzetgazdasági szempontból is egyaránt

kiemelt jelentőséggel bír. Minél több áramot tudunk termelni Pakson, annál kevésbé függünk az importtól, és ha magasabb
az általunk olcsón előállított áram részaránya a termelésben, akkor a fogyasztókra,
végfelhasználókra is kisebb teher hárul.
A Paksi Atomerőmű természetesen a jövőben is azt a biztonsági filozófiát követi,

Az 1. blokkot ünnepeltük

folytatás a következő oldalon

Az eddigi legjobb termelési érték
A Paksi Atomerőmű Zrt. 15793,0 GWh
villamos energiát termelt 2012-ben. Ebből a termelési értékből az 1. blokk 3988,2;
a 2. blokk 3770,9; a 3. blokk 4035,4;
a 4. blokk 3998,5 GWh-val vette ki a részét. A termelési értéket tekintve a 2012.
év kiemelkedőnek számít, mivel az erőmű történetének legnagyobb termelési eredményét sikerült elérni. A koráb-

bi évekkel összehasonlítva, a termelési
rangsorban most az 1. helyet a 2012. év,
15793,0 GWh-s, a 2. helyet a 2010. év,
15760,6 GWh-s, a 3. helyet a 2011. év foglalja el, 15685,0 GWh-s termeléssel.
Az 1. blokk első párhuzamos kapcsolása óta az erőmű által termelt összes villamos energia mennyisége a 2012. év végére
meghaladta a 382,6 TWh-t.

Az éves főbb adatok alakulása

Termelt villamos energia:
Kiadott villamos energia:
Önfogyasztás:
Igénybe vehető teljesítőképesség:
Főjavítások időtartama:

fotó: Bodajki Ákos

A Paksi Atomerőmű az
1. blokk 30. évfordulójára emlékezve ünnepséget rendezett 2012.
december 14-én a paksi kulturális központban, melyre meghívást
kaptak az 1. blokk
üzembe helyezése idején az Atomerőműben
dolgozó munkatársak.
A megjelenteket elsőként Baji Csaba, az MVM
Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Paksi Atomerőmű igazgatóságának elnöke köszöntötte, majd
Hamvas István, az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója
emlékezett vissza, és elismeréssel szólt
a kollégák, az egykori „csikócsapat” munkásságáról. A hatóság képviseletében dr.
Rónaky József, az Országos Atomenergia
Hivatal főigazgatója mondott beszédet,
aki annak idején maga is jelen volt az 1.
blokk indításánál. Bejelentette, hogy a hatóság pozitívan bírálta el az ünnepelt blokk
üzemidő-hosszabbítását. Ezt követően archív anyagokból összeállított film vetítésével idézték fel az Atomerőmű építésének
munkálatait, majd Szabó Benjáminnak,

amelynek eredményeként sikeresen helyt
álltunk a tavaly lezárult Célzott biztonsági felülvizsgálaton is, és amelynek a hatóság mostani engedélyét is köszönhetjük.
A majd’ húsz éve zajló, folyamatos biztonságnövelő programnak köszönhetően,
a paksi blokkok mindenben megfelelnek
a nemzetközi gyakorlatban ma alkalmazott feltételeknek” – mondta Hamvas István, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója.
Az Atomerőmű az egyéb, hagyományos erőművekhez képest környezetkímélőbb, mivel működése során nem bocsát
ki üvegházhatást kiváltó gázokat. Pusztán
azzal, hogy az 1. blokk tovább üzemelhet,
a magyar erdők éves oxigéntermelésének
egynegyedét spóroljuk meg évente a következő húsz esztendőben.
Az OAH határozata kimondja, hogy:
„A kérelmező rendelkezik a biztonsági
funkciót ellátó rendszerelemek, szerkezetek állapotának fenntartását biztosító
programmal, és e tevékenységet végzi, így
biztosítható az 1. blokk további 20 éves
biztonságos üzemeltetése”.

15 793,0 GWh
14 915,9 GWh
877,1 GWh (5,55 %)
1698,1 MW
142,9 + 5 nap (tervezett időtartam: 136 + 6 nap)
Országos adatok (előzetes)

az Atomerőmű egykori kormánybiztosának és első vezetőjének visszaemlékezése
következett. Paks város képviseletében
Hajdú János polgármester, a paksi lakosok nevében pedig Szinger Ferenc szólt az
ünnepeltekhez.
A köszöntők után Hamvas István emlék
oklevelet adott át az 1. blokk indításánál
közreműködő munkatársaknak, majd Baji
Csabával közösen szelték fel az Atomerőművet ábrázoló hatalmas születésnapi
tortát.
folytatás a következő oldalon

A VER csúcsterhelése:
Bruttó hazai felhasználás:
Az import mennyisége:
Bruttó hazai termelés:
Az import részaránya a hazai felhasználásból:
PA Zrt. részarány a bruttó hazai termelésből:
PA Zrt. részarány a bruttó hazai felhasználásból:

6 463 MW (–0,5 %) a nyári csúcsigény 6288 MW (+1,2 %) volt
42 194,9 GWh (–1,6 %)
7 922,9 GWh (+19,2 %)
34 272,0 GWh (–5,5 %)
18,8 % (+3,3 %)
46,08 % (+1,16 %)
37,42 % (+2,83 %)
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Biztató jövő...

Héliosz Díj – 2012

folytatás az előző oldalról

folytatás az előző oldalról

A rendezvénynek részét képezte az elmúlt 30 évet, és azt megelőző időszakot
bemutató helyszíni fotókiállítás is.
A „Délutáni Fórum” elnevezésű szakmai programon – amelynek előadásait
könyvbe foglalták – Cserháti András,
a Paksi Atomerőmű műszaki főszakértője koordinálásával 15 perces szakmai
előadások hangzottak el.
Dr. Gerse Károly elnöki kabinetvezető (MVM Zrt.) a villamosenergia-iparról
és az atomenergetika három évtizedéről adott tájékoztatást. Dr. Gadó János
főigazgató (MTA Energiatudományi
Kutatóközpont). A kutatás és oktatás
szerepe az atomenergetika biztonságos
alkalmazásában címmel tartotta előadását. Dr. Elter József főosztályvezető
(Paksi Atomerőmű, nukleáris főosztály)
a műszaki fejlődés és biztonság témáját, dr. Nemes Imre osztályvezető (Paksi Atomerőmű, reaktorfizikai osztály)
a műszaki fejlődés és gazdaságosság
témakörét fogta át. Kiss István főosztályvezető (Paksi Atomerőmű, oktatási
főosztály) az emberi tényezőkről, Bajsz
József főosztályvezető (Paksi Atomerőmű, minőségfelügyeleti főosztály)
a következő 30 év kihívásairól beszélt.
A Paksi Digitális Archívumot Csapó Sándor projektvezető mutatta be.
Az ünnepség Hamvas István vezérigazgató záróbeszédével fejeződött be.

Lovásziné Anna

Az Atomerőműben 12 éve kezdték el a blokkok
üzemidő-hosszabbításának előkészítését, felhasználva a műszaki-tudományos ismereteket, az üzemeltetés tapasztalatait, a mértékadó külföldi ipari
gyakorlatot és a nemzetközi szervezetek ajánlásait.
Az Atomerőmű szakemberei a másik három
blokk esetében is készülnek már a további működtetéshez szükséges engedélyek megszerzésére. Legközelebb a 2. blokk esetében lesz aktuális
a hosszabbítás, 2014-ben.

Lezárult a stresszteszt
A Fukushima Daiichi Atomerőműben bekövetkezett baleset után 2011. március 25-én az Európai
Unió Tanácsa arra a következtetésre jutott, hogy az
Európai Unióban található atomerőműveket átfogó biztonsági felülvizsgálatnak kell alávetni, értékelve az üzemeltetés kockázatát és nyilvánossá téve
a teljes folyamatot. a felülvizsgálat magyarországi
elnevezése a Célzott biztonsági felülvizsgálat (cbf),
köznyelven a stresszteszt.
A célzott biztonsági felülvizsgálat értékelése
alapján az engedélyes Paksi Atomerőmű számos
javító intézkedést javasolt a biztonsági tartalékok
növelése érdekében, amelyek további előkészítést
igényeltek. Az OAH részletes akcióterv elkészítését
rendelte el, mely tervet az Atomerőmű 2012. június 27-én nyújtotta be hatósági felülvizsgálatra,
a hatóság pedig 2012. december 18-án határozatban rendelte el a hatósági értékelés eredményeként
előálló intézkedések végrehajtását.
Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) HK
5589 számú határozatával lezárta a célzott biztonsági felülvizsgálat során az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által készített jelentés felülvizsgálatára és
értékelésére vonatkozó eljárását. A hivatal határozata a hatóság weboldalán mindenki számára
megismerhető (http://www.oah.hu). 
LAnna

Átadták a felszín alatti tárolót

fotó: Beregnyei Miklós

Bátaapátiban 2012. december 5-én
ünnepélyes keretek között megnyílt
a Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) felszín alatti létesítménye,
melyet dr. Rónaky József, az Országos
Atomenergia Hivatal főigazgatója és
dr. Kereki Ferenc, a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. ügyvezető igazgatója
adtak át.
Dr. Rónaky József elismerően nyilatkozott a tároló technikai megvalósításáról,
majd hangsúlyozta, hogy Magyarországnak és a világnak hosszú távon kell
számolnia az atomenergiával, ami szükségszerűen indokolja egy korszerű és biztonságos tároló létrehozását. Ebben nagy lépés
a tároló átadása, hiszen alkalmas a Paksi
Atomerőmű üzemelése és leszerelése során
keletkező mintegy 40 ezer köbméter kis és
közepes aktivitású hulladék befogadására.
Dr. Kereki Ferenc hangsúlyozta, hogy
nagy mennyiségű hulladékot lehet majd
véglegesen elhelyezni Bátaapátiban. A Paksi
Atomerőmű normál működése és leszerelése
során keletkező kis és közepes aktivitású hulladékot, illetve az új blokkok belépése miatt
keletkező mennyiséget is tudja majd fogadni
a tároló.
Az Európai Bizottság képviselője, Ute
Blohm Hieber elmondta, hogy egy ilyen
program sikerét három tényező garantálja:
a megfelelő politikai akarat, a felelősségek
megfelelő meghatározása és a kommunikáció a nyilvánossággal.

A Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló föld
alatti tárolóterének avató ünnepségén Darabos Józsefné, Bátaapáti polgármestere hangsúlyozta, hogy a község és a környék lakossága elfogadja a tárolót, biztonságosnak tartja,
és profitál a meglétéből.
A szalagátvágás a nyugati lejtős akna,
majd a tároló-kamra felavatásával folytatódott, ezt követően pedig az ünnepségen
résztvevők óriási kivetítőn követhették,
amint a targonca elindul a felszíni tárolóból,
és végső helyére kerül az első vasbeton konténer.
Az acélhordókat betonkonténerekben helyezik a tároló kamrákba, amelyeket ezután
betonnal töltenek ki és hozzáadott gránittörmelékkel. A tároló befogadó képessége 40
ezer köbméter, a Paksi Atomerőműből idehozott kis és közepes radioaktivitású hulladék
600 évig marad itt.

Orbán Ottilia

A Paksi Atomerőmű a 2001-ben
alapított Héliosz
Díjjal értékeli, ismeri el az erőmű
biztonságos üzemeltethetősége,
a jövőbeni célok
elérése és a társadalmi kapcsolatok fejlesztése
érdekében kifejtett tevékenységet. Az elmúlt év
decemberében,
a szokásos CégFerenczi Zoltán, Nagyné Lakos Mária, Szabó Zsolt
karácsony
ünnepség keretében három személynek nyújtotta át Hamvas István, a Paksi Atomerőmű vezérigazgatója a kitüntetést:
–– Nagyné Lakos Mária matematika-fizika szakos tanárnak, aki a férjét követve
érkezett Paksra 1981-ben. Először a Vak Bottyán Gimnáziumban tanított, majd 2001től az ESZI fizikatanára. Tanítványai számára rendszeresen szervez az Atomerőműbe
üzemlátogatásokat, diákjai sikerrel szerepelnek a Magyar Nukleáris Társaság által hirdetett pályázatokon, országos és megyei versenyeken. Elismerésre méltó tevékenységet végzett a fiatalok oktatásában, a nukleáris ismeretek megismertetésében, az
Atomerőmű elfogadtatásában.
–– Ferenczi Zoltán villamosmérnöknek, atomenergetikai független műszaki szakértőnek, aki 1966-óta dolgozik a Villamosenergia-ipari Kutató intézet (VEIKI) Nagyfeszültségű Laboratóriumában, illetve jogutódjánál, a VEIKI-VNL Kft.-nél. Szakmai működésének fő tevékenységi területe az Atomerőművi villamos és irányítástechnikai
berendezések környezetállósági minősítő vizsgálata, kábel-lángállósági vizsgálatok.
Részt vett a Paksi Atomerőmű tűzoltósága feszültség alatti oltási engedélykérelmének előkészítésében.
–– Szabó Zsoltnak, Ordas község – pozícióját 1990-tól megszakítás nélkül betöltő – polgármesterének, aki húsz évig tanított a Géderlaki Általános Iskolában, és jelenleg családi gazdálkodó. A TEIT tagjaként folyamatosan törekszik a lakosság és az
Atomerőmű közötti őszinte párbeszéd és együttműködés megteremtésére és fenntartására. Jelentős tevékenységet végez az Atomerőmű és a társadalmi szervezetek
együttműködése terén, valamint a lakossági támogatás erősítésében.
B
fotó: Bodajki Ákos

Az 1. blokkot
ünnepeltük

Gábor Dénes-díjak
24. alkalommal adták át december végén a Parlamentben a Gábor Dénes
nevével fémjelzett díjakat. A Gábor
Dénes-díj bő negyedszázados története során a mintegy kétszáz díjazott
közül két tucatnál is több villamosmérnök vehette át az elismerést. Idén
ketten kaptak MVM Gábor Dénes
Energetikai Nemzeti Díjat, valamint
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség támogatásával Gábor Dénes-díjban részesült dr. Katona Tamás János mérnök-hőfizikus, az MTA doktora, az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. tudományos tanácsadója.
A Novofer Alapítvány a műszaki-szellemi
alkotások, a mérnöki munka, a technikai
fejlesztések terén kiemelkedő teljesítmények elismerését célozta meg az 1989-ben
alapított díjjal. A Gábor Dénes-díj megalapítóinak szándéka egyben a tudományos
és szellemi teljesítményekre épülő munka
rangos elismerése is. Idén az elismerések
sorába bekapcsolódott az MVM Gábor Dénes Energetikai Nemzeti Díj is, amely az
alapítók szándéka szerint a villamosenergia-ipar és a kapcsolódó szakterületeken
kiemelkedő teljesítményt nyújtók munkáját
ismeri el.
A Novofer Alapítvány kuratóriumának
döntése alapján MVM Gábor Dénes Energetikai Nemzeti Díjban részesült dr. Dán

András villamosmérnök, az MTA doktora,
a BME Villamos Energetika Tanszékének
egyetemi tanára és dr. Imecs Mária villamosmérnök, egyetemi tanár, a Kolozsvári Műszaki Egyetem mérnök-professzora.
A két díjazott villamosmérnök nem csupán
kiváló szakember, hanem kiemelkedő képességű tanár is, a jövő generációjának elhivatott nevelői az országhatárokon innen
és túl.
A díjakat Kövér László, az Országgyűlés elnöke, prof. Gyulai József, a Novofer
Alapítvány kuratóriumi elnöke és Baji Csaba, az MVM Magyar Villamos Művek Zrt.
elnök-vezérigazgatója adta át.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség támogatásával Gábor Dénes-díjban részesült dr.
Katona Tamás János mérnök-hőfizikus, az
MTA doktora, az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt. tudományos tanácsadója. Dr. Katona
Tamás János az Atomerőmű földrengés-biztonsága felülvizsgálatának és megvalósítási
koncepciójának, valamint módszertanának
kidolgozása és gyakorlati alkalmazása terén
nyújtott alkotó közreműködéséért, a nemzetközi gyakorlatban egyedülálló módon
megvalósult kivitelezés felügyeletéért, az
erőmű üzemidő-hosszabbításával kapcsolatos tevékenységéért kapta az elismerést,
melyet Horváth Attila Imre, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára
adott át.
Mayer György
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A sugárzásméréstől
az üzemidő-hosszabbításig

Évindító ülést tartott a TEIT

– Dr. Rónaky József –
A Paksi Atomerőmű 1. blokkjának 30. évfordulós ünnepségén dr. Rónaky József, az Országos Atomenergia
Hivatal főigazgatója is köszöntötte a résztvevőket. Abban a kivételes helyzetben volt, hogy felidézhette az 1.
blokkal kapcsolatos személyes emlékeit, és bejelenthette, hogy ez az 1. blokk a további működéshez megkapta
a hatóságtól a pozitív elbírálást, és folyamatban van az
engedély hivatalos kiadása.
A hatósági engedély hivatalossá válását követően kerestük meg dr. Rónaky Józsefet, és arra
kértük, foglalja össze emlékeit. Idézze fel érzéseit, hogy miközben az ünnepségen a köszöntőt
mondta, és bemutatta a közönségnek azt a kézi műszert, amivel annak idején a blokk indulásánál a sugárzást mérték, mit is jelentett számára annak az atomerőművi blokknak az üzemidő-hosszabbítási engedélyét elbírálni, aláírni, kiadni, amelynek a 30 évvel ezelőtti indításánál
jelen volt.
–– Rendkívüli érzést, rendkívüli élményt jelentett számomra, hisz egy óriási beruházásnak a helyszínen lehettem a részese – emlékezett vissza Rónaky József. – Sok ember és
sok év munkájának a visszaigazolása történt meg azzal, hogy elindult a reaktor. Kollégámmal, Rósa Gézával lementünk a reaktor mellé, a bokszba, majd a legközelebbi ponthoz
helyezve figyeltük a műszert, és nagyon boldogok voltunk, amikor láttuk, hogy a mutató
kilengett. Ez ugyanis azt jelentette, hogy elkezdődött a láncreakció, és jöttek az első gammafotonok. Megmértük ennek a dózisteljesítményét. Rendkívüli élmény volt.
Számomra az is különös jelentőséggel bír, hogy 30 évvel később ezen blokk másik nagy eseményének, a 30 év utáni üzemidő-hosszabbításának is tevékeny részese lehettem, hisz nekem
kellett aláírni az üzemeltetési engedélyt. Igen nagy, komoly feladattal járt az üzemidő-hosszabbításra való felkészülés, a program végrehajtása, úgy az üzemeltetőnek és számtalan alvállalkozójának, mint a hatóságnak és a hatóság műszaki háttérintézményeinek. Sok-sok szakember
többéves, 2000 óta folyó tevékenységének az eredménye ez, hogy feltehetjük a jelképes koronát
a közös nagy munkánkra. Az erőmű elvégezte ezzel kapcsolatos feladatait, teljesítette a biztonsági elvárásokat, és a hatóság részéről mi meggyőződtünk erről. Jó szívvel, nyugodt lelkiismerettel adtuk meg az üzemeltetési engedélyt az 1. blokk számára.
Ezzel természetesen nem zárultak le a feladatok, hiszen a 30 éves üzemeltetéshez közeledik lassan a 2. blokk is, és azt követi a 3. és 4. blokk üzemidő-hosszabbítása.

Lovásziné Anna

fotó: Bodajki Ákos
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Hagyományos évnyitó ülést tartott 2013. január 4-én a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Területfejlesztési Társulás (TEIT) és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., mely találkozón a múlt évi közös tevékenységet mindkét részről eredményesnek értékelték.

Befejeződött a vietnami oktatók
képzési programjának 2. szakasza
Nemzetközi együttműködési megálla- képest elsőbbséget élvez. A programban
podás keretében hazánk 120 vietnami eddig részt vevő egyetemi oktatók visszaegyetemi oktató nukleáris képzését jelzései alapján ez az üzenetátadás sikevállalta. A három szekcióban érkező res; az üzemelő atomerőműben eltöltött
vietnami egyetemi oktatók képzési három hét alatt nemcsak megértik, de az
programja a Budapesti Műszaki Egye- atomerőmű dolgozóinak biztonság iránti
temen megtartott háromhetes inten- elkötelezettségét, felkészültségét és fezív elméleti képzésből és az Atomerő- gyelmezettségét látva teljes mértékben
műben további háromhetes, elméleti azonosulnak azzal, hogy a tanítás melés gyakorlati feladatokat is tartalma- lett hogyan és mire kell a jövő nukleáris
zó oktatásból áll. Az első csoport kép- szakembereit nevelniük.
zése október 19-én zárult, a második
Az első csoport oktatása előtt nagy
delegáció a háromhetes BME-s kép- volt az izgalom, egy 40 fős csoportot kelzést követően november 19-én érke- lett kiszolgálni, az erőmű területén mozzett Paksra, és december 7-én vehette gatni. Kérdés volt számunkra az is, hogy
át az eredményes részvételt tanúsító az angol nyelven folyó oktatás mennyire
oklevelet. Az eddilesz hatékony.
gi tapasztalatokMost a második
ról Kiss István, az
csoport képzéAtomerőmű oktatásének befejesi főosztályvezetője
zése után már
adott tájékoztatást.
egyértelműen
– Magyarország a hapozitívan nyigyományosan jó kaplatkozhatunk
csolatok folytatásaa program siként szerepet vállal
keréről, eredVietnam atomerőmű
ményességről.
építési programjáA második csoban. Az együttműköport esetében
dés jelen fázisában
a rutin mellett
Az oklevélátadáson Aszódi Attila,
egyetemi
oktatók
könnyebbséget
a BME NTI igazgatója mellett Kiss István,
a Paksi Atomerőmű főosztályvezetője
számára nyújt képjelentett az is,
gratulál a vietnami hallgatónak
zést, biztosítva hogy
hogy a csoport
a vietnami nukleáris programban szere- tagjai a fiatalabb generációt képviselték,
pet vállaló egyetemek oktatói betekintést jobban beszéltek angolul, könnyebben
nyerhessenek a magyarországi nukleáris kommunikáltak. Az első csapathoz haszakemberképzésbe. A háromhetes paksi sonlóan nagyon lelkesek voltak, jó eredprogramra való felkészülés nagy kihívást ménnyel vizsgáztak, ezért úgy gondojelentett az oktató szervezet számára. lom, a vietnami fél, és mi is elégedettek
Az oktatás célját a BME NTI vezetőivel lehetünk az eddigi eredményekkel.
közösen egy éve egyeztettük a vietnaA harmadik csoport április elején érmi féllel, ezt követte a tartalom részle- kezik hozzánk. A vietnami fél a pozitív
tes meghatározása, az oktatók felkérése, tapasztalatok alapján igényli a program
a foglalkozástervek és az oktatási anya- folytatását, az egyetemi oktatók képzése
gok kidolgozása. Az oktatásra az adott mellett más, a létesítéssel, hatósági munszakterület vezetőjét, vezető szakem- kával kapcsolatban felmerülő szakembereit kértük fel. A három hét alatt 120 berigény kielégítése érdekében.
órában mintegy 60 témában tartottunk
A nukleáris területtel foglalkozó maelőadásokat, bemutatva a Paksi Atom- gyar diplomácia aktívan keresi a nemerőmű technológiáját és azt, hogy egy zetközi együttműködési lehetőségeket,
atomerőmű üzemeltetéséhez milyen ki- ebben elsősorban a paksi környezetre,
terjedt mérnöki tevékenység szükséges. a képzés értékeire és az oktatási infraAz elméleti foglalkozásokat nagymér- struktúra különlegességeire, köztük
tékben kiegészítik az erőmű különböző a KGYK-ra épít. Ez számunkra nagy lehelyszínein tett látogatások, gyakorlatok. hetőség, de egyben az alapfeladatunkon
A komplex képzési program legfonto- túlmutató tevékenység is, melyet, ha nasabb üzenete, hogy egy nukleáris léte- gyobb léptékben kívánunk végezni, aksítmény üzemeltetése során a nukleáris kor annak a forrásoldali feltételeit is meg
biztonság minden más szemponthoz kell teremteni.KV

Rekordot döntött a látogatók száma
Az elmúlt évben sem csökkent az érdeklődés a Paksi Atomerőmű iránt, sőt rekordot
döntött a látogatók száma. A csoportkísérők 32 767 vendéget láttak el információval
az erőműről és az atomenergia békés célú
felhasználásáról.
Az előző évekhez hasonlóan idén is az előre bejelentkezett csoportok látogatása volt
a legjellemzőbb, összesen 905 csoport ismerkedett meg létesítményünkkel. A legkedveltebb időszakok a tavaszi és az őszi hónapok
voltak. Szeptemberben és az októberben,
4972 illetve 3840 látogató volt kíváncsi a kiállításunkra. A szeptemberi látogatói szám kiugróan magas, hiszen az akkor megrendezett
Nyílt és Családi Napon 2500 vendég vett részt.
2012 márciusától, az Atomenergetikai Múzeum megnyitásával bővült a vendégeinknek
kínált programok tárháza, amelyet a 16 év
alattiak is igénybe vehetnek. Az általános iskolákból érkező csoportok is nagy örömmel
hosszabbították meg látogatásukat a múzeum megtekintésével. Ebben az évben a múzeumot 10 659 fő tekintette meg.
A szervezett csoportok döntő részét továbbra is a középiskolákból érkező diákok teszik ki. Nemcsak a környéken lévő középiskolák látogatása növekszik folyamatosan, hanem
több száz kilométerről is érkeznek hozzánk
osztályok. A felsőfokú oktatási intézmények is
nagy előszeretettel jelentik be hallgatóikat az
Atomerőműbe szakmai tapasztalatszerzés céljából. A 16 év feletti csoportok körében az alap
látogatói útvonalon (látogatóközpont kiállítása, 4-es blokki vezénylőtermi látogatófolyosó,
turbinacsarnok és a reaktorcsarnoki látogató-

folyosó) kívül már egyéb programok igénybevétele is közkedveltté vált. Megtekinthetik
az Atomenergetikai Múzeumot, a hálózati vezénylőt, a vízkivételi művet, a szimulátor központot, a Védett Vezetési Pontot, a Tűzoltóságot, a Karbantartó Gyakorlóközpontot (KGYK),
valamint a Radioaktív Hulladékokat Kezelő
Nonprofit (RHK) Kft. bemutatótermét. 2012ben a felsoroltak közül a legnagyobb népszerűségnek az Atomenergetikai Múzeum örvendett, de szép számban látogatták meg az
RHK-t és a KGYK-t is. Ezeknek az intézményeknek köszönhetően az Atomerőmű megismerésével töltött idő is folyamatosan növekszik.
Az oktatási intézményeken kívül különböző szervezetek látogatása is számottevő
volt a 2012-es évben is. A külföldi csoportok
érkezése tavaly sem maradt el. Leginkább
a szomszédos országokból, valamint Dániából, Angliából, Lengyelországból és Oroszországból érkező középiskolások, egyetemisták
fordultak meg nálunk. A szervezett csoportokon kívül az egyéni látogatók is szép számmal
keresték fel látogatóközpontunkat, akik leginkább a nyári hónapokban tekintették meg
interaktív kiállításunkat.
Az Atomerőmű tavaly is számos csoportnak biztosított támogatást (autóbusz, ebéd),
amely segítségével ellátogathattak hozzánk.
A tavaszi félévben Paks és környékének iskoláiból, valamint Jász-Nagykun-Szolnok megye
három városából, az őszi félévben pedig a Társadalmi Ellenőrző és Információs Társulásba
tartozó településekről, valamint Veszprém
megye három városából fogadtunk diákokat.

Balázsné Kern Dóra, TLK
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XI. Nukleáris Technikai Szimpózium
–– a Simonyi Károly emlékplakettet Dunai
Dániel, a MTA Wigner Fizikai Kutatóközpontban végzett fúziós kutatásaiért,
–– a Fermi fiatal kutatói díjat (amelyet az
olasz nagykövetség alapított) Papp Gergely, a budapesti Műegyetem és a göteborgi Chalmers Egyetem közös doktorandusza kapta.
A kitüntetettek remek előadásokkal igazolták, hogy a díjak megfelelő helyre kerültek.
A szimpózium szerteágazó szakmai és tudományos témáit most
nem rendezték szigorú szekciókba, mint korábban. Az egyes előadásokról röviden:
Katona Tamás a földrengés
kárindikátorok jelentőségét fejtette ki előadásában. Ha ismerjük
a tervezési adatokat és előre felmérjük, rendszermodell alapján
A megnyitón Cserháti András és Holló Előd
átszámoljuk a lényeges berendezéA kerekasztal-beszélgetés aktuális kérdés- seinket a kapcsolódó csővezetékekkel, akkor
ről, az üzemidő-hosszabbítás témaköré- a regisztrált rengés adatai alapján megítélről szólt. A vitát Cserháti András vezette. hető, hogy tovább üzemelhet-e a blokk, ilKovács Ferenctől, a Paksi Atomerőmű letve mit kell átvizsgálni az újraindítás előtt.
Üzemidő Hosszabbítás Kiemelt Projekt vezeSiklóssy Tamás a szélsőséges időjárás
tőjétől megtudhattuk, hogy a témában még (szél, eső, hó) hatásait vizsgálta a nukleáris
1992-ben jelent meg az első felvetés, 1999- berendezéseket magukba foglaló építmében megvalósíthatósági tanulmány készült, nyek esetében, megállapítva azokat a hatábemutatva a gazdasági előnyöket. 2003-ban rokat, amik a biztonság érdekében műszaki
előkészítő projekt alakult. Őt 2004-től bízták intézkedéseket indokolnak.
meg a projekt vezetésével. Fichtinger GyuBarna Imre a vízszintes csővezetékben
la, az OAH főigazgató-helyettese elmondta, víz/gőz fázisnál előforduló eseteket elemezhogy részükről is úttörő munkáról van szó. te kísérletileg és számításokkal is. A gőz
A kormányrendeletek, szabályozás, enge- hirtelen kondenzációjából eredő térfogatdélyezési folyamatok előkészítése és végre- változás nyomáshullámot hoz létre, ennek
hajtása, az öregedés-kezelés követése ilyen tovaterjedése (a vízütés) jelentős károkat
volumenben (30 ezer oldalas beadvány to- okozhat az érintett berendezésekben. A kívábbi 100 ezer oldalnyi dokumentumokra sérletileg is igazolt paraméterek alapján
hivatkozva) hatalmas feladatot rótt a ható- (csőhossz/átmérő>24) végigellenőrizte az
ságokra is. Részleteket a születő határozatról Atomerőművet.
nem árult el, de jelezte, hogy már a szövegeKósa Péter beszámolt villamosenerzés végén tartanak. Iványi Krisztina, a Pak- gia-piaci előrejelzésük feltételezéseiről és
si Atomerőmű kommunikációs tanácsadója eredményéről. Ezek szerint igyekeznünk
rendelkezett iparági tapasztalatokkal, mégis kell a bővítéssel (az építés kezdete 2016, az
nagy kihívásként élte meg (csupán három üzembe helyezés 2022), ha piacra akarunk
itt töltött munkanap után), hogy az üzem- jutni régiónkban, különben más tervezett
idő-hosszabbítás esedékes közmeghallgatá- projektek átveszik a helyünket.
sára való felkészülést saját eszközeivel is bizMóga István a nukleáris berendezéseket
tosítsa. „Remélhetőleg nem marad el a siker befogadó épületek tervezési paramétereit issem, és a hatóság még ez évben kiadja az en- mertette normál, tervezett üzemi és baleseti
gedélyt” – mondta a rendezvényen.
állapotokra.
Az ünnepi közgyűlésen, melyet Holló
Kósa Norbert a reaktorok szabályzó rúdElőd, a Magyar Nukleáris Társaság elnöke jainak hajtásaihoz kapcsolódó előadást tarvezetett, az alapszabály vonatkozó részének tott. Az anyagvizsgálatok elősegítésére új
módosítása után dr. Szatmáry Zoltán pro- eljárást dolgoztak ki a hajtások tömítéseinek
fesszort, a társaság alapító elnökét egyhan- helyi sugármentesítésére, jelentősen lerövigúlag tiszteletbeli elnökké választották. Ezt dítve annak időigényét.
követően kiosztották a szakmai kuratóriuRadnóti Katalin az esedékes évfordumok által odaítélt díjakat:
lókat szedte csokorba a Wilson féle ködkamrától (1912) a Chicagói Egyetem
atommáglyájában megvalósított első
szabályozott láncreakcióig (1942).
Cserháti András kapcsolódva a jubileumokhoz a most 30 éves 1. blokk
építésének, szerelésének, indulásának
eseményeit idézte fel számos fénykép,
híradórészlet, kordokumentum bemutatásával. A másik előadása a lézeres
Résztvevők a konferencián
urándúsítással foglalkozott, amely átren–– A Szilárd Leó-díjat Veres Árpád, a MTA dezheti a nukleáris üzemanyag piacot. FelIzotópkutató Intézet nyugalmazott igaz- vázolta az új eljárás előnyeit (kisebb hely- és
energiaigény), illetve hátrányait (nehezebgatója, életművéért,
–– az Öveges-díjat Bartos-Elekes István, ben felderíthető, ha atomfegyver készítésre
a nagyváradi Ady Endre Líceum nyugal- használják). Amerikában nemrég adtak ki
mazott fizikatanára, számítógéppel vezé- engedélyt egy ilyen technológiájú, ausztrál
relt fizikai kísérleteiért,

fotók: Bodajki Ákos

A Magyar Nukleáris Társaság az idei
műszaki-tudományos
eszmecseréjét
Pakson, az Erzsébet Nagy Szállodában
rendezte meg november 29–30. között.
A konferencián kiváló szakmai előadások hangoztak el, és kerekasztal-beszélgetésre is sor került, emellett az keretet
adott a társaság díjkiosztóval egybekötött ünnepi közgyűlésének, valamint beiktattak egy rövid, fakultatív látogatást
az Atomenergetikai Múzeumba is.

A kerekasztal-beszélgetésen Fichtinger Gyula,
Iványi Krisztina és Kovács Ferenc

fejlesztésű új urándúsító építésére és használatba vételére.
Maróthy László a rövidesen megjelenő
„Prométheusz magyar unokái” című könyvet mutatta be. 13 szerző – köztük több 7080 éves nyugdíjas szakember – írta az Atomerőmű létrehozásáról és sikeres, biztonságos
üzemeltetéséről.
Csom Gyula az „Atomerőművek üzemtana” című könyve újabb köteteit ismertette.
Horváth Ándrás az atomenergia hazai
fiatalok általi megítélését vizsgálta Fukushima után.
Horváth Ákos áttekintette a nyomottvizes atomrektorok fűtőelem kötegeinek üzem
közbeni, C vagy S alakú, néhány milliméteres oldalirányú elhajlását, a folyamatok és
okok feltárását.
Perezné Feró Erzsébet beszámolt az új
orosz fűtőelem burkolat vizsgálatairól hűtőközeg vesztéses üzemzavar körülményei
között. Az új, E110G ötvözet kedvezőbb tulajdonságú.
Szabó Sándor elmondta, hogy kidolgozták a friss üzemanyag kazetták dúsításának
ellenőrző mérését. Gond lenne, ha a zóna
kialakításakor a számításoktól eltérő, nem
megfelelő dúsítású, pálcahiányos vagy reprocesszált U236 tartalmú üzemanyag kerülne a reaktorba.
Kiss Dániel Péter elébe ment a Szegedre
is tervezett európai szuperlézer új lehetőségeinek. Ha a nagyberendezés megvalósul,
az elektromágneses tér és az anyag kölcsönhatását eddig nem ismert tartományokban
lehet majd kísérletileg vizsgálni, amit elméletileg is meg kell alapozni. Utóbbit két speciális területen meg is kezdte.
Brolly Áron rámutatott, hogy a kiégett
fűtőelem kazetta nem hulladék, újrafeldolgozással további értékes üzemanyag állítható elő belőle, csökkentve a végleges tárolásra
szánt hulladék mennyiségét és aktivitását
is. Két feldolgozási technológiát vizsgáltak:
a világban jelenleg használatos PUREX eljárást és egy fejlettebb, aktinidákat elválasztó
eljárást. A paksi kiégett üzemanyagból kinyert hasadóanyag elegendő lenne egy új
blokk több évtizedes működéséhez.
Nős Bálint ismertette, hogy az EURATOM direktívái szerint 2015-re el kell döntenünk, illetve a Nemzeti Program keretében be kell mutatnunk, hogy mi lesz a sorsa
a nagyaktivitású hulladéknak, és azt hova
helyezzük el.
Török Szabina kutatások összefoglalásaként megállapította, hogy a Pécs környéki formáció, a bodai agyagkő nemzetközi
összehasonlításban is rendkívül alkalmas
a nagy aktivitású radioaktív hulladék mélységi tárolására.
Zagyvai Péter az egyes hulladéktípusokra javasolt elhelyezési módokat.
Fábián Margit előadása alátámasztotta,
hogy a nagyaktivitású hulladék elhelyezésére a nátrium-bórszilikát üvegbe, kerámiába
és térhálós cementbe ágyazás megfelelő biztonságú módszer.
Jánosy János Sebestyén beszámolt a szimulátor számítási modell fejlettebbre cseréléséről. Így az újabb üzemanyag típusok fokozatos bevezetésével járó átmeneti reaktor
zónákra is lehet a szimulátoron futtatni kü-

lönböző üzemállapotokat. Olyan különleges
körülményeket is elő lehet állítani, amelyek
alig fordulnak elő, hogy felkészülhessünk
a rendkívüli állapotokra.
Petőfi Gábor extrém, de még hihető
külső hatások elemzéséről és a potenciális károk, tartalékok számbavételéről szólt.
Az európai stressz-tesztek összehangolása,
összehasonlítása keretében a magyar alaposságot dicsérte.
Fichtinger Gyula a Célzott biztonsági felülvizsgálatok eredményeként elhatározott
hazai intézkedésekről beszélt. Végrehajtásuk
határideje 2015. február.
Rónaky József beszámolt az európai
stressz-tesztek fogadtatásáról az európai
nukleáris politikában (EU energetikai biztos, Bizottság, Tanács, Parlament). A nemzeti nukleáris hatóságok megalapozott szakmai megítélését egyes EU fórumok politikai
alapon nem mindig osztották, amely konfliktusokat is szült. Ennek folyamatát és feloldását jellemezte.
Boros János ismertette, hogy az Atomerőmű 1-3. biztonsági osztályba sorolt
rendszereinek és elemeiknek üzemidő-hos�szabbításhoz kapcsolódó konstrukciós felülvizsgálatát a korszerű előírások szerint
elvégezték. Nagy feladat volt a jelenlegi amerikai és az egykori szovjet számítási normák
egyeztetése.
Pokol Gergő elmondta, hogy a világ legtöbb tokamak típusú fúziós reaktorában van
valamilyen magyar fejlesztésű berendezés,
jobbára a plazmaállapot mérésére. Legutóbb Dél-Koreába szállítottak ilyen hazai
tervezésű és zömmel hazai gyártású berendezéseket.
Nigicser Jenő a kábeltervezés, nyilvántartás, öregedéskezelés komplex feladatát
tekintette át.
Pazandis Péter a szivattyúk szívócsonkja körül kialakuló örvények kísérleti és
modellszámítási problémáival foglalkozott:
meghatározható az a vízszint, amikor még
nem fordul elő hatásfokrontó, működést
gátló levegőbeszívás.
Vágó Tamás egy EU kutatási projekt keretében egy csehországi kísérleti reaktorban
létesülő mérőszakasz áramlási geometriájának optimalizálását végezte számítógépes
módszerrel.
Imre Attila különleges vízállapotok
(metastabil és szuperkritikus) vizsgálatával
foglalkozott, mely tulajdonságok jelentős
szerephez jutnak a IV. generációs reaktorok
üzemében. A túlhevített folyadék és a túlhűtött gőz egyaránt veszélyes a robbanásszerű
kondenzáció és a vízütés miatt (súlyarányosan 40-60% TNT hatással egyenértékű).
Horváth Gábor a pihentető medencében
lévő friss és kiégett üzemanyag kazetták és
elrendezéseik oxidációs folyamatait vizsgálta abban az esetben, ha csökken a hűtővíz.
Temesvári Emese zónaszámításokat
mutatott be jövőbeli, szuperkritikus vízzel hűtött reaktorokra. A zóna három utas
(fel-le-fel áramló közeg) hűtése 500 ºC-os
kilépő hőfokot eredményez, ami sokkal jobb
termikus hatásfokot jelent.
Homolya Emese meteorológusként
a radioaktív anyagok légköri terjedésének, ülepedésének modellezését végezte el
16 izotópra, több elképzelt esetre a SINAC
program segítségével.
Gyöngyösi Péter beszámolt arról, hogy
Bátaapátiban a tervek szerint kiépített, majd
a tapasztalatok alapján kissé módosított
környezeti, telephelyi, kibocsátást ellenőrző
rendszerek kiválóan működnek.
gyulai
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Atomenergetikai körkép
a Paks II projektről. Az elöregedett villamos
erőművek pótlására és a jövő igénynövekedésére atomerőművi blokkokat kell építeni
– mondta. Ezeket terheléskövető üzemmódban kell majd a lehető legjobb hatásfokkal
üzemeltetni. Biztosítaniuk kell a finanszírozási hátteret az állam 51%-os részesedése
mellett, több változatot is kidolgozva. A műszaki specifikáció kész, az új előírások beépítésre kerültek. Elkészültek a közmeghallgatások anyagai a szomszéd országok nyelvére
is lefordítva. Részenként írják ki a tendert,
hogy teljesíthető legyen a hazai 30%-os beszállítási arány, bár ipari kapacitásunk nincs
a topon.
Dr. Gerse Károly, az
MVM Zrt. elnöki kabinetvezetője
szerint
atomerőművi befektetésre akkor van esély,
ha a várható piaci előrejelzések valószínűsítik
a megtérülést. A versenypiacnak és a kapacitáspiacnak együtt kell kedvezőnek lennie.
A legkorszerűbb liberalizációs szabályokat
Nagy-Britanniában dolgozták ki négy év
alatt. A tározós, megújuló energiáknak országonként más és más a megítélése, de ez
kezelhető. Új fogalmak kerülnek az energia
árképzésébe: kapacitásdíj, stratégiai tartalék, üzemi tartaléklekötés, kapacitáskövetelmény, rendelkezésre állási szerződés,
kapacitáslekötés stb.
Dr. Rónaky József, az Országos
Atomenergia Hivatal
főigazgatója a biztonsági rendelkezésekről, biztonsági
szempontokról és
engedélyezési folyamatokról beszélve
ismertette a követelményrendszer elemeit.
Kiemelte, hogy az engedélyesektől rend-

fotók: Gyulai János

A Magyar Energetikai Társaság energetikai
műhelysorozatot indított, mely újszerű feldolgozásban mélyíti el a megszerzett ismereteket a résztvevők körében. E sorozatnak
7. rendezvényét tartották december 13-án
Budapesten, a Duna-palotában.
A szervezők hangsúlyozták, hogy a konferencia előtt nem elég a mobiltelefonokat
kikapcsolni, a napi gondok, ügyek-bajok
kikapcsolása is kell, és mi sem jobb erre,
mint egy kis klasszikus zene hallgatása, ami
oldja az idegfeszültséget, felkészíti az agyat
a befogadásra. Ehhez adott segítséget Kiss
Gergely Domokos, az MVM „Adj teret
a tehetségeknek” pályázat győztese klasszikus furulyajátéka.
Dr. Aszódi Attila, a BME Nukleáris Technikai Intézet igazgatója „Az atomenergetika
nemzetközi helyzete” címmel tartotta meg
előadását. Megállapította, hogy a működő
atomerőművek zöme a tervezési időhatárára ér. Európában csupán két helyen épül új
blokk – Finnországban és Franciaországban –, de nem példaértékű projektek. Megállapította, hogy Fukushima visszavetette
a „nukleáris reneszánsz” reményét. Világszerte újra kellett ellenőrizni, hogy a külső
természeti hatásokat milyen mértékben vették figyelembe a tervezésnél, és a biztonsági
funkciók elvesztésének tovagyűrűző hatása
milyen mértékben növeli a kockázatokat. Japánban minden atomerőművet leállítottak,
de egy már visszaindult, többet átvizsgáltak,
ezek készen állnak az újraindításra. Németországban 7 blokkot rögtön leállítottak, nem
is indítják újra, és a többi is idő előtt befejezi üzemét. Kína, Dél-Korea saját atomipart
létesített, négy és fél év
alatt építenek fel egy
blokkot.
Nagy Sándortól, az
MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.
vezérigazgatójától első
kézből
hallhattunk

Elkészült Magyarország
Nemzeti Akcióterve

szeres és eseti jelentéseket kapnak, amiket
kiértékelnek, és szükség esetén a tanulságokat visszacsatolják. A tízévenkénti időszakos biztonsági felülvizsgálatok átfogó
képe és a generált módosítások nagyban
hozzájárulnak az erőművünk megbízhatóbb
üzemeltetéséhez. Az amerikaiak elkérték az
idevonatkozó anyagokat. Kiemelt jelentősége volt/van az ÁGNES projektnek, a Célzott
biztonsági felülvizsgálatnak, az EU felülvizsgálatnak, a Nemzeti Akciótervnek. „Az
1-es blokk üzemidő-hosszabbításával már
szinte teljesen megbirkóztunk, most a bővítésre kell felkészülni” – hangsúlyozta Rónaky József. Felhívta a figyelmet, hogy képzett
személyzetnek kell majd az új blokkokat terveznie, építenie, üzemeltetnie, és sajnos úgy
tűnik, az utánpótlás terén – mind a tanulók,
mind az oktatók számát tekintve – nehézségek adódhatnak.
A civilszervezeteket képviselő felkért
hozzászólók:
Dr. Emhő László, a Magyar Mérnök
Akadémia képviseletében Malthust (1798)
idézte, az emberiség energiaigényére vonatkozóan.
Hegedűs Zoltán, az Energetikai Szakkollégium szószólója a kelet-közép-európai
energiapiaci helyzetelemzését tárta a hallgatóság elé. Kimutatta, hogy csak regionális
együttműködés keretében (Szerbia és Horvátország felé értékesítve) lesznek kihasználhatók teljes kapacitással a tervek szerint
2024/26-ban belépő atomerőművi blokkjaink.

2012. december 18-án elkészült
Magyarország Nemzeti Akcióterve. Az akcióterv részletesen tárgyalja
a külső (természeti) hatások, a tervezési
kérdések, valamint a telephelyen belüli
balesetkezelés és helyreállítás vonatkozásában elhatározott biztonságnövelő
intézkedéseket és azok megvalósítási
határidejét. Az akcióterv kidolgozásánál
az Atomerőmű által a saját tevékenységére vonatkozó akcióterv-javaslatáról
hozott hatósági döntés szolgált alapul (az engedélyes által elvégzendő
feladatok terjedelme és végrehajtási
határidői vonatkozásában), ami kiegészült a hatóság által végzendő tevékenységekkel. Az akciótervben rögzíteni kellett a Nukleáris Biztonsági
Konvenció (CNS) 2012 augusztusában
megtartott 2. Rendkívüli Felülvizsgálati Értekezletén feltárt problémakörökben elhatározott intézkedéseket is.
A Magyar Nemzeti Akcióterv megszületése nem csupán hazai viszonylatban
számít mérföldkőnek, hanem nagyban
hozzájárul az ország nemzetközi szintű
szakmai elismertségéhez, megbízhatóságához és eredményességéhez is.

Holló Előd, a Magyar Nukleáris Társaság
részéről kiemelte a lakossági tájékoztatás jelentőségét. A biztonságnövelő programok
eredményeképpen egy nagyságrenddel nőtt
a biztonság. Az új blokkokra vonatkoztatva
még egy nagyságrenddel nagyobbnak kell
lennie.
A program újszerűségét az jelentette,
hogy a felkért előadók és hozzászólók után
a hallgatóság csoportokat alkotva dolgozta
fel a látottakat, hallottakat, és fogalmazta
meg véleményét, kritikáját, észrevételét.
gyulai

Keresettek a paksi WANO-s szakemberek
szaki támogató missziókhoz a világszervezet a társerőművekből
toboroz szakembereket. Ilyenkor a vizsgálók többsége a regionális központhoz tartozó erőművek nagy szakmai tapasztalattal
rendelkező szakemberei közül kerül ki. A toborzás vagy célirányosan történik, név szerint, vagy értesítést küldenek a következő vizsgálatról, és kérik, hogy az Atomerőmű delegáljon egy
szakembert. Az elmúlt 20 év alatt minden vizsgált szakterületre
hívtak már paksi szakértőt, emellett a vizsgálócsapat vezetői és
vezető-helyettesi beosztásra is többször kértek már fel paksi
kollégát. Bajsz József már több alkalommal is betöltötte a csoportvezető-helyettes tisztséget, Radnóti István pedig vezetői
funkciót látott el. Az idén novemberben, Ukrajnában, a rovnói
atomerőműben zajlott vizsgálaton a WANO Tóth Jánost bízta meg a kivizsgáló csoport vezetésével. Tóth János 1992-ben
a moszkvai központ képviselőjeként Londonban dolgozott,
itt ismerkedett meg a WANO programok módszertanával. Első
alkalommal 1993-ban, a balakovoi atomerőműben vett részt
partneri vizsgálaton, ezt követően 10 másik erőműben töltött
be szakterület vizsgálói, illetve csapatvezető-helyettesi pozíciót, melyet a rovnói kivizsgálócsoport-vezetői felkérés követett.
Tóth János a WANO felkérésekkel kapcsolatban elmondta, folyamatosan jönnek a meghívások különböző szakmai területekre,
ezért fontos egyre több fiatal paksi szakember bevonása a programba. Idén ősszel, a WANO Moszkvában rendezett képzési
programján már több fiatal paksi kolléga is részt vett. Hadnagy
Lajos pedig képviseli erőművünket a Moszkvai központban. Ez
azért is lényeges, mert a fukushimai események új fejezetet nyitottak a WANO által végzett tevékenységekben. A természeti
csapás következményei után a világszövetség kötelességének

tekintette, hogy bővítse
szolgáltatásainak
körét,
pontosítsa az alkalmazott
módszereket, és növelje
a különböző vizsgálatok
gyakoriságát, terjedelmét.
A tervezésen túli eseményt
követően a WANO azonnal
összehívott egy bizottságot
és meghatározta azokat az
Tóth János
irányokat ahol változtatni
szükséges. Létrehozták a WANO felé rendszeres jelentési kötelezettséggel bíró helyi képviselő intézményét. Pakson ezt a tisztséget Lakatos Gábor, igazgatói tanácsadó tölti be. A partneri
vizsgálat kötelező elemévé válik a balesetelhárítási felkészültség
értékelése. Folyamatban van egy kritériumrendszer kidolgozása,
a különböző WANO programok eredményei, az eseményjelentések, a helyi képviselők beszámolója, és egyéb feltételeknek való
megfelelés alapján. Ennek célja, hogy minden atomerőművet
évenként értékeljenek, amely egy besorolás alapját jelenti. Ha
egy erőmű egy adott évben bármely működési területen gyengébb eredményt mutat, akkor a WANO arra a területre támogató missziót küld, szemináriumot szervez, ahol az érintett terület
szakemberei kicserélhetik tapasztalataikat. A világszövetség
tevékenységében legfontosabb változás azonban az, hogy az
eddig 6 évente kötelező partneri vizsgálat intervalluma 4 évre
csökken, amit két év múlva utóvizsgálat, további két év elteltével pedig újabb teljes körű vizsgálat követ. Ez olyan mennyiségbeli növekedést jelent, ami rengeteg új szakembert kíván. KV
fotó: Bodajki Ákos

Az 1989-ben alakult, londoni székhelyű WANO (Atomerőműveket Üzemeltetők Világszövetsége) az erőművek üzemeltetőit és az iparág néhány szakértői szervezetét tömöríti.
Célja hogy az atomerőművek világszerte biztonságosan és
megbízhatóan üzemeljenek. A szigorúan szakmai kérdésekkel foglalkozó szervezet mára a tagjai között tudhatja a világ
összes üzemelő atomerőművét és több leszerelés, illetve építés alatt álló atomerőművi blokkot. Megalakulása óta a Paksi
Atomerőműben dolgozó szakemberek kiemelkedő jelentőségű szerepet töltöttek és töltenek be a WANO-ban, amely a közeljövőben jelentősen bővíti szolgáltatásainak körét, növeli
a különböző vizsgálatok gyakoriságát, terjedelmét.
A Paksi Atomerőmű 1989-ben, rögtön a WANO megalakítását
követően csatlakozott a világszövetséghez, és azon munkálkodik, hogy tevőleges részese legyen az együttműködési folyamatnak. Ennek eredményeként a világszövetség az első partneri
vizsgálatát a Paksi Atomerőműben folytatta le, 1992 februárjában. Paks a WANO négy regionális központja, Atlanta, Párizs,
Moszkva és Tokió közül a Moszkvai Központhoz tartozik. A régiók döntéshozó testülete a regionális kormányzó tanács. Ebben a testületben a Paksi Atomerőművet 2011 óta Tóth János,
a big biztonsági főosztályának vezetője képviseli, aki tájékoztatást adott lapunknak a WANO-feladatokról. A világszervezet
alapvető szakmai programjai a Peer-Review (partneri vizsgálat)
program, a műszaki támogató missziók, az üzemeltetési tapasztalatok gyűjtése, elemzése és terjesztése, a szakmai és műszaki
fejlődési program, amely munkaértekezletek, szemináriumok,
szakértői megbeszélések és tanfolyamok szervezését és az azokban való részvételt jelenti. A partneri vizsgálatokhoz és a mű-
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Nukleáris Újságíró Akadémia
Záróelőadás és diplomaosztó

20 éve a fizikai védelemben

fotó: Wollner Pál

A december 17-i ünnepélyes alvaló fellépés módjai is különbözkalommal lezárult a Nukleáris
nek. Jellemzően a nemzetközi
Újságíró Akadémia 2011-2012.
jogi eszközök, illetve egyezméévi kurzusa. Az Akadémiát az
nyek tartoznak ide – az előadás
atomenergia hazai békés felhaszcímében szereplő „rezsim” kifejenálása objektív és szakmailag
zés is erre, azaz a nemzetközileg
megalapozott újságírói megjeleelfogadott irányításra, működési
nítésének elősegítése érdekében
normákra utal. Az előadó három
hívták életre. A kurzust az Orszáilyen rezsim átfogó bemutatáságos Atomenergia Hivatal (OAH)
Rónaky József és Horváth Kristóf
val foglalta össze a non-proliferáés a Magyar Tudományos, Üzemi
ció tárgykörébe tartozó kezdeméés Szaklapok Újságírói Egyesülete (MTÜSZUE) nyezéseket, illetve intézkedéseket. Ezek a következők:
szervezte. Az előbbi részéről Bessenyei Gábornét, 1. Atomsorompó szerződés; 2. Exportszabályozás; 3.
az utóbbi részéről Komornik Ferencet illeti külön Átfogó Atomcsend szerződés. Az egyes szerződések
köszönet a szervezési feladatok folyamatos végzé- illetve szabályozások történetének áttekintésén túlmeséért.
nően rendkívül érdekes epizódok és az ezeket illusztAz OAH budapesti székházában lezajlott program két ráló fényképek elevenítették meg a hallgatóság számárészből, a záróelőadásból és az oklevelek átadásából ra a kapcsolódó feladatokat, az azokban résztvevők
állt.
szokásos munkáját. (Ennek kapcsán további részleteA záróelőadást dr. Horváth Kristóf, az OAH fő- kért lásd például a www.ctbto.org honlapot.)
igazgató-helyettese tartotta, Nukleáris non-proliferáAz Akadémia záróalkalmának másik részében
ciós rezsimek címmel. A téma körülhatárolásához az az elvégzését igazoló oklevelek átadására került sor.
előadó áttekintette az atomenergia alkalmazási mód- Az okleveleket dr. Rónaky József, az OAH főigazgajait és az ezekhez kapcsolódó negatív hatások megjele- tója nyújtotta át. Záróbeszédében szót ejtett a Paksi
nési formáit. A negatív hatások három nagy csoportra Atomerőművel kapcsolatos, illetve azt közelről érintő
oszthatók: 1. Az üzemeltetéssel összefüggő negatív ha- jó hírekről, így az üzemidő-hosszabbítás engedélyezétások (például atomerőművek nukleáris üzemzavarai, séről, az 1. blokk indításának harmincadik évfordubalesetei); 2. Szabotázsok (például nukleáris létesít- lójáról, a Bátaapáti melletti kis- és közepes aktivitású
mények ellen irányuló terrortámadások); 3. Nukleáris felszín alatti hulladéktároló átadásáról, valamint az ún.
fegyverkezés (például hadászati célú kísérleti atom- stresszteszt azon fázisáról, amelyben a Paksi Atomerőrobbantások). Az 1. csoporttal szembeni védekezés műre vonatkozó megállapításokat az európai szakmai
eszközeit és eljárásait lefedő gyűjtő-szakkifejezés a sa- közösség felülvizsgálta, hitelesítette, s több szempontfety, a 2. csoport esetében a security, a 3. csoportnál ból példaértékűnek állította. Mindezekre büszkék lepedig non-proliferációról beszélünk.
hetünk – zárta beszédét a főigazgató.
A non-proliferáció célja tehát a nukleáris fegyverek
A Nukleáris Újságíró Akadémia elvégzéséért okleés az előállításukhoz szükséges anyagok, technikák és velet vehetett át az Atomerőmű újság szerkesztőségétechnológiák (további) elterjedésének megakadályo- ből: Lovásziné Anna, Orbán Ottilia, Gyulai János,
zása. Valóban fontos, hogy ezt élesen megkülönböz- Wollner Pál és Prancz Zoltán; az újság tudósítói kötessük a 2. csoportba tartozó szabotázsok elleni véde- zül: Boa András, Simon Zoltán, Varga József; a paksi
kezéstől, hiszen a nukleáris fegyverkezés legális lehet városi médiától pedig Vida Tünde és Polgár András.
egy-egy ország területén, ennek megfelelően az ellene 
Prancz Zoltán

Délutáni fórum –30 éves az 1. blokk
Az 1. blokk indításának 20 és 25 éves
évfordulóját könyv kiadásával is emlékezetessé és maradandóvá tette az
Atomerőmű. A 2012. december 14-én
tartott ünnepség üzenetét, a 30 éves
évforduló jelentőségét könyv alakban
tárta a nyilvánosság elé.
A „30 éves az 1. blokk – Jubileumi
ünnepség” című könyv hat tanulmányt
tartalmaz, amelyekben az elmúlt harminc év főbb műszaki, gazdasági és tudományos eredményeit foglalják össze
a szerzők, valamint prognózist próbál
adni a következő harminc évre.
Az 1-es blokk indítására emlékező
ünnepség délutáni fórumába lett beépítve a szerzők tanulmányainak bemutatása,
15 perces prezentációkban. Terjedelmi okok
miatt csak az írások címeinek felsorolásával
jelezzük a könyv témagazdagságát.
A könyvhöz Hamvas
István vezérigazgató írt
bevezetőt, amelyben elmondja: a mai 1. blokk
már nem az a blokk,

amelyet 1982. december 28-án kapcsoltak az országos hálózatra. Ezt az
állítást igazolják a könyvben lévő tanulmányok, amelyek felvázolják az elmúlt harminc év változásait.
Dr. Gerse Károly: A villamosenergia-ipar és az atomenergetika három
évtizede; dr. Gadó János: A kutatás
szerepe az atomenergetika biztonságos
alkalmazásában; dr. Elter József: Műszaki fejlődés és biztonság – a kezdetektől a stressztesztig; dr. Nemes Imre:
Műszaki fejlődés és gazdaságosság
(társszerzők: Szőke Larisza, dr. Katona Tamás János, Kovács Ferenc,
Rátkai Sándor); Kiss István: Az emberi tényezők (Tudásnövelés, Szimulátor
Központ, Karbantartó Gyakorlóközpont,
Tu d á s m e g ő r z é s ) ;
Bajsz József: A következő 30 év kihívásai.
A könyvhöz a Tájékoztató és Látogatóközpontban lehet
hozzájutni, korlátozott példányszámban.

Beri

Ünnepi állománygyűlést tartott a Terrorelhárítási Központ
(TEK) paksi IX. műveleti osztálya, megalakulásuk 20. évfordulója alkalmából 2012. december 18-án, az Erzsébet Nagy Szállodában.
1992-ben, az iraki öbölválságot követően merült fel a szükségessége a Paksi Atomerőmű fizikai védelmében részt vevő speciálisan képzett rendőri egység megalapításának; majd ugyanebben
az évben meg is alakult a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság
Neutron Beavatkozó Alosztálya. 2010 szeptemberétől a Neutron
Bevetési Osztály a TEK IX. műveleti osztályaként látja el feladatait.
A születésnapi rendezvényen részt vett Hajdú János rendőr dandártábornok, a TEK főigazgatója, Hamvas István, az MVM PA Zrt.
vezérigazgatója, dr. Tamási Gábor, az MVM Zrt. biztonsági igazgatója, Volent Gábor, az MVM PA Zrt. biztonsági igazgatója. Meghívást kaptak a jelenlegi állomány tagjai és vezetői mellett a régi
vezetők, a nyugállományba vonult kollégák és az együttműködő
társszervezetek képviselői.
A megjelenteket Kiss Attila rendőr alezredes, az osztály vezetője
köszöntötte, majd elismerő szavakkal illette a személyi állomány
és a régi vezetők munkáját. Ezt követően az Atomerőmű részéről
Hamvas István mondott ünnepi beszédet, megköszönve az állomány Atomerőmű őrzés-védelmében végzett munkáját, mellyel
növelik az erőmű fizikai biztonságát. Az ünnepi köszöntőket követően levetítésre került az elmúlt húsz évet összefoglaló videó,
majd Pataki Rezső nyugállományú rendőr alezredes, a Neutron
alapító vezetője, régi történeteivel nevettette meg a vendégeket.
Az állománygyűlés felszólalásait Volent Gábor biztonsági igazgató zárta pohárköszöntőjével. Az ünnepélyes állománygyűlés egy
kellemes hangulatú állófogadással zárult.
Hajdú János, a TEK főigazgatója egy interjúban az egyik legkiválóbb egységként beszélt a IX. műveleti osztályról, amelynek tagjaira mindig számíthat. Elmondta, hogy amikor 2010-ben megalakult a TEK, és átvették a többi beavatkozó egységet is, akkor
a legfegyelmezettebben és a legpontosabban dolgozó egységet
vették át a paksiak tekintetében. „Nagyon jó parancsnoki gárdával, nagyon jó szakmai munkával és nagyon jó emberanyaggal
rendelkezik a paksi osztály, ezért vezetőként nagyon könnyű dolgom van” – nyilatkozta a dandártábornok.

Laszlóczki Ivetta

Visszaszámlálás
A Paksi Atomerőmű 1. blokkja 30. évfordulójára jelent
meg a Visszaszámlálás című
könyv, melyet a 2012. december 14-én rendezett ünnepségen vehettek először
kezükbe az érdeklődők.
Magyarország legnagyobb
XX. századi beruházása volt
a Paksi Atomerőmű építése. Az 1969-től 1987-ig tartó
időszak eseményeiről szinte
napi gyakorisággal számolt
be a Tolna Megyei Népújság
című napilap. A közel két évtizednyi időszak sajtóanyagát dolgozta fel
Beregnyei Miklós üzemtörténész. A 60 000
oldalnyi újság lapjairól 10 000 olyan digitális
felvételt készített, amelyen az építkezéssel és
Pakssal kapcsolatos hírek vannak. Ebből a hatalmas adathalmazból lettek válogatva azok
az írások és fotók, amelyek segítségével szinte
újra feleleveníthetjük – innen a visszaszámlálás cím – az építkezés és a város építési fázisait. Plasztikusan mutatja be a könyv, hogy egy
nagy ipari beruházás hogyan hat a befogadó
település épített környezetére, milyen változásokat indukál.
A könyv három fejezetből áll és CD-mellékletet is tartalmaz. A Gémeskúttól a maghasadásig című fejezet az Atomerőmű építését kö-

veti nyomon, a Népújságban
megjelent fotók segítségével.
A szerkesztő arra törekedett,
hogy az építkezés „névtelen”
munkásait is bemutassa.
A Nagyközségből atomváros című fejezet a város
épített környezetének változásait tárja elénk. Ez a fejezet
fontos helytörténeti adatokat
szed csokorba, segítve a majdani helytörténeti kutatókat
abban, hogy egyes épületek
mikor épültek, és főleg kik
építették azokat.
Végül a harmadik fejezet az 1. blokk indítása óta eltelt 30 év vezérigazgatóit veszi számba,
vezérigazgatónként 20-20 korabeli fotó segítségével.
A Visszaszámlálás kézikönyvként is használható, különösen az Atomenergetikai Múzeum
munkatársai számára, mert segítségével sok,
a filmtárban őrzött és datálatlan régi fotót lehet majd azonosítani.
A könyvet a Paksi Atomerőmű vállalat adta
ki az 1. blokk 30 éves évfordulójára rendezett
ünnepség színesítésére.
A könyvhöz a Tájékoztató és Látogatóközpontban lehet hozzájutni, korlátozott példányszámban.
-Beri-
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Nukleáris ötpróba

A Paksi Orosz Klub meghívására, az MVM PA Zrt. támogatásával 2012. november 24-én az Erzsébet Nagy Szálloda dísztermében Csehov Doktor című színdarabjával lépett fel a budapesti Orosz Stúdiószínház.
Az amatőr társulat 15 éve alakult meg az Oroszországi Kulturális Központ bázisán. A társulat művészeti vezetője Zicherman Zinaida, Magyarországon élő professzionális színésznő
és rendező. A nagy sikerrel előadott Csehov-darabot is Zicherman művésznő rendezte,
nagyon kreatívan és rendkívüli jó ízléssel. Az előadás orosz nyelven játszódott, kivetített
magyar nyelvű feliratokkal, így egyaránt élvezhető volt az oroszul értők és nem értők számára is. A 12 fős előadói gárda igen látványos sikert aratott. Az oroszul beszélő közönség
különösen élvezte a szép orosz beszédet, eredeti nyelven ízlelte Csehov híres humorát.
Külön büszkeségünk, hogy az Orosz Klub két tagjának, Hadnagy Jelenának és Lajosnak
a lánya, Julcsi is tagja a társulatnak. Örültünk sikerének.
Több színdarab is van a társulat repertoárjában, remélem, még viszontlátjuk az Orosz
Stúdiószínházat itt Pakson, és ezzel ismét hozzájárulunk Paks kulturális életének színesítéséhez.
Szucsán Marina

Szalagtűző az ESZI-ben
Minden esztendőben
sikerül az esemény rendezőinek – a 11. osztályoknak és osztályfőnökeiknek – valami
újítást, valami „mást”
belevinni a szalagavató
műsorába, s emlékezetesebbé tenni azt.
Az idén sem volt ez
másképp.
Az ESZI méretes
sportcsarnokát barátságos, meghitt
környezetté varázsolták, rengeteg növénnyel, drapériával, dekorációval és
odaadó munkával.
2012. december 15-én a végzősök palotásával nyitott az ünnepség,
majd az igazgatói köszöntő után az
osztályok rövid, 5-10 perces videofilmekben mutatkoztak be, emlékeztek
vissza az elmúlt 3 és fél év számukra
fontos pillanataira.
A négy osztály osztályfőnökeinek
visszaemlékezései hol mosolyt fakaszfotó: Tibay László

Múlt év december
14-én, a Nukleáris
ötpróba harmadik
negyedévi eredményei alapján Mészáros Bence, a Kiskunlacházai Általános
Iskola 7. c osztályos
tanulója nyerte meg
a játékot, aki jutalmul erőmű-látogatáson vehetett részt.
A 2009-ben indult játék – amit a Paksi
Mészáros Bence (a képen középen) kísérőivel
Atomerőmű szervez
az erőmű-látogatáson
már évek óta – lényege,
hogy animációs eszközökkel kell felépíte- kirakása a kedvenc időtöltése, amiben nani egy egyszerű atomerőmű modellt, majd gyon jó eredményei születtek.
azokból egy komplett üzemet.
Bence kedvenc tantárgya az informaAz erőmű internetes játékával először tika, amit heti három órában tanul, külön
informatikaórán ismerkedett meg Bence, csoportban. Elmondása szerint a számítómikor is osztálytársaival az interneten néze- gépezés és internetezés már szinte beépült
lődtek, majd otthon is kipróbálta és játszott a mindennapjaiba, sokat segíti a tanulásvele. Teljesen egyedül sikerült megoldania ban, de azért hagy időt játékra is. Az atoma feladatot, és nagy örömére az övé lett a leg- energetikával kapcsolatos ismereteit főként
jobb eredmény. E-mailben kapott erről ér- az interneten szerezte. Eddig még nem fogtesítést, majd a játék szervezői felvették vele lalkozott komolyabban a témával, de most
a kapcsolatot. Mint mesélte, nagyon megle- már szeretne többet megtudni róla. Pakson
pődött, és örült a nyereménynek.
nagy élményt jelentett számára az erőmű
Az Atomerőműbe szüleivel, osztálytársa- Tájékoztató és Látogatóközpontja. Rendkíival és osztályfőnökével, Horváth Attilával vül érdekesnek találta az Atomenergetikai
érkezett. A nyereménnyel nagy meglepetést Múzeumot a régi tárgyakkal és emlékekkel.
okozott a tanárainak és a barátainak, akik Elismerően szólt erőműves kísérőjükről,
szívesen kísérték el. Évfolyamtársa, Borák Varga Józsefről, akitől minden kérdésre kiGergő komoly érdeklődéssel, nagy vára- merítő választ kaptak, és nagyon precízen
kozással kísérte el az erőmű-látogatásra, és előkészítette, megszervezte a látogatásukat.
elmondta, hogy az atomenergetikáról igazá- – Nagyon jó élményekkel megyünk haza.
ból most tudott meg többet, és fantasztikus Ajánljuk a többi diáktársunknak is, hogy láhatást tett rá. Őt a tantárgyak közül egyelőre togassanak el ide, hiszen nemcsak látványos
a földrajz és a történelem érdekli. Szabad- és érdekes, de fantasztikus élményt nyújt
idejében szívesen focizik, és a Rubik-kocka mindenkinek – mondta Bence búcsúzól.

Orbán Ottilia

Orosz stúdiószínház előadása Pakson

NJSZT közgyűlés
és nemzetközi versenyt
rendeztek, diákolimpiára
készítették fel a tanulókat, diplomamunkával/
szakdolgozattal pályázni
lehet a kiírt díjakra, melyeket kuratórium ítél
meg.
Jelentős a szakértői bázis, mely minden
időben rendelkezésre áll. Szakmai közösségei
(21) aktívak (orvosbiológiai, web-fejlesztői,
multimédiás, informatikatörténeti stb.). Hazai
és nemzetközi szervezetekben (IVSZ, Infotér,
IEEE, IFIP, CEPIS, ECDL stb.) képviselteti magát.
Díjakat, elismeréseket adományoz az arra érdemeseknek.
A megjelent szervezeti képviselők, a szervezet tagjai titkos szavazással választották meg
az elnököt és az öttagú elnökséget, valamint
a felügyelő bizottságot:
Elnök: dr. Friedler Ferenc, Széchenyi-díjas
matematikus, a Pannon Egyetem rektora.
Elnökség: dr. Dobay Péter, dr. Gyenizse Pál,
dr. Prószéki Gábor, dr. Varró Dániel, dr. Zsakó
László.
Felügyelő bizottság: dr. Inzelt Péter, dr. Herdon Miklós, Kovács Kálmán.
Dr. Bakonyi Pétert, az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet igazgatóhelyettesét, a társaság korábbi elnökét a megjelentek egyhangúlag tiszteletbeli elnökké
választották.gyulai

Lelkesen készültek
December 6-án minden gyermeket és szülőt szeretettel várt Pakson az Erzsébet Nagy Szálloda. Már napokkal előtte betelt a létszám, százötven kisgyerek szüleivel együtt várta a Mikulást. A délutáni programban a krampuszkák meseszínháza, illatos tea és szendvicsezés
szerepelt. A jóság kútjánál a gyermekek elmondhatták az ez évi csínytevéseiket. A gyermekdalokból álló műsort a pécsi Ecc-Pecc zenekar előadása szolgáltatta. Szirénázó rendőrautó
hozta a Mikulást, aki a névre szóló ajándékokat kiosztotta a csemeték között. A szálloda dolgozói hetek óta lelkesen készültek az alkalomra, ők öltöztek be krampusznak, angyalnak és
Mikulásnak, így Zengrűber Helga, Györki Nóra, Ácsné Csúz Viktória és Klein Szilveszter – tájékoztatott Ignits Márta, a szállodai szakágazat vezetője.
Wollner Pál

fotó: Wollner Pál

Tisztújító közgyűlést tartott a Neumann János
Számítógép-tudományi Társaság Budapesten,
december 6-án.
Dr. Péceli Gábor, leköszönő elnök két cikluson át töltötte be tisztét. Megállapította, hogy
a társaság mint civil szerveződés a társadalom
hasznára tevékenykedett, miközben megőrizte
működőképességét. Imponáló és egyedülálló
az a kultúra, ami a szervezetben és környezetében kialakult.
A társaságnak jelentős a szerepe a tudásközpontú társadalom létrehozásában. Kiemelt
feladatát, a digitális írástudás elterjesztését
lehetőségeihez mérten megvalósította. A digitális esélyegyenlőségért folytatott küzdelem
számos fronton zajlik: a hátrányos helyzetűektől az idősebb korosztályon keresztül a fogyatékkal élőkig.
Az eVITA program egy technológiai platform az egészség helyreállítása, megőrzése
érdekében. A szakmai kulturális örökség,
a szakmai értékmegőrzés az informatikatörténeti gyűjtemény létrehozásával megvalósult. Anyaga nemzetközi összehasonlításban
is egyedülálló. Szegeden az Agóra központban
a nagyközönség számára egy interaktív kiállítás keretében látogatható. A kiállítás működtetéséhez a költségeket a társaság több évre
biztosítja.
A tehetséggondozást mindig is kiemelt feladatának tekintette a társaság. Számos hazai

tottak, hol könnyeket
csaltak az ünneplők
szemébe. Ezek után
került fel a blúzokra,
a zakókra a szalag,
melyeket név szerint,
egyesével tűzött fel az
osztályfőnök.
Az idén 110 tizenkettedikes tanuló
élte át ezt az élményt
a hat szakmacsoportot magába foglaló négy osztályban.
A zsúfolásig telt lelátókon a szülők és vendégek még kétszer gyönyörködhettek az ünnepeltek táncprodukcióiban, ugyanis készültek
még angolkeringővel, majd zárásként
a gyertyafény-keringőt adták elő, természetesen gyertyafény mellett.
Az ünnepség folytatásában állófogadással köszöntötte az iskola a végzősöket, majd a hagyományos diák-tanár, illetve diák-szülő nyitótánccal
kezdetét vette a szalagtűző bál.ESZI
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Nyomdai előállítás:
MVM Paksi Atomerőmű Zrt., Nyomdaüzem;
Felelős vezető: Gergely Judit Etel
Főszerkesztő: Lovászi Zoltánné;
e-mail: lovaszine@npp.hu
Főszerkesztő-helyettes: Beregnyei Miklós
A szerkesztőség tagjai: Enyedi Bernadett,
Gyöngyösiné Nyul Petra, Gyulai János,
Kárpáti Viktor, Lászlóné Németh Ilona,
Orbán Ottilia, Prancz Zoltán,
Tóth-Pataky Adrienn Magdolna, Wollner Pál
Tördelés:
Schubert Miklós, Szabó Szabolcs
Szerkesztőség címe:
MVM Paksi Atomerőmű Zrt., Tájékoztató és
Látogatóközpont
7031 Paks, Pf. 71, telefon: 75/507-882,
telefax: 1/355-7280
Internet: www.npp.hu;
www.atomeromu.hu

Gastroblues lemezbemutató
koncertek és sajtótájékoztató

körében töretlenül népszerű. A tá-

tartalmazza. Gyöngyösiné Nyul Petra

Évnyitó túra
Az ASE Természetjáró Szakosztálya és a Demeter
Egyesület új évet köszöntő, évnyitó túrát szervezett
január 6-án. A hideg idő ellenére szép számú részt
vevő indult útnak az év első túráján. Az Ürgemezőn
keresztül Biritóra érkezve zsíros kenyérrel és forralt
borral fogadták a csapatot, akik Biritóról az ipari parkot érintve érkeztek vissza Paksra. Útközben, az új év
köszöntésére, előkerültek a pezsgős üvegek. Vidám
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által működtetett műjégpálya a múlt év decemberé- hangulatban, kellemesen telt az új év első túrája.
ben a korcsolyázók kedvére ismét megnyitotta kapuját. Az ASE sporttelep szomszéd- 
Wollner Pál

A korcsolyázók kedvére

ságában létrehozott műjégpálya 2005-óta üzemel.
A létesítmény a tavalyi évhez hasonlóan változatlan áron várja a korcsolyázni vágyókat. Hétköznap 14–22 óráig 500 forintért, hétvégén és ünnepnapokon, valamint az iskolai
szünetekben 9–22 óráig 600 forintért áll rendelkezésre. A megváltott jegy és karszalag
egész napos belépésre jogosít.
Az üzemeltető MVM Paksi Atomerőmű Zrt. arról tájékoztatja a korcsolyázókat, hogy
korábban a pálya mellett működő melegedőt nincs lehetőség visszaállítani, mivel annak
helyén jelenleg magántulajdonú vendéglátó egység üzemel.
Wollner Pál
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A szeretet
cipősdobozai
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A faddi Mítosz-Mesegaléria megálmodója és üzemeltetője, Gáti Mariann ismét Amerikában járt. Két évvel ezelőtt
Bokor Balázs
nagykövet,
Los Angeles-i
főkonzul meghívására a Los
Angeles-i Egyesült Magyar Házban és
a San Diego-i Magyar Házban sikeres kiállításokon mutatta be művészi alkotásait
a kaliforniai magyaroknak. A jól sikerült
bemutatkozások után visszahívták Kaliforniába.
2012 novemberi útja alkalmával részt
vett – többek között – a Los Angeles-i
Egyesült Magyar Ház elnökének, Pereházy Miklósnak 65. születésnapja alkalmából rendezett összejövetelen, ahol neves
művészek is felléptek, ő pedig József Attila Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni
(A tél) és Nagy László Táncbéli táncszók
c. versével köszöntötte az ünnepeltet.
Majd interaktív kézműves foglalkozást tartott a San Diego-i magyar gyerekeknek, és nagy érdeklődés mellett
mutatta be Járatlan utakon c. könyvét
a gyerekeket elkísérő szülőknek. Ezt követően húsz alkotását (tűzzománc, grafika, üvegfestmény) mutatta be, a kiállítást
dr. Gidófalvi Zoltán elnök nyitotta meg.
A magyar mese-, és mondavilág ihlette
műveivel Gáti Mariann ismét elvarázsolta
a közönséget, magyarokat, külföldieket
egyaránt. A vendéglátók közül többen is
jelezték, hogy jövő nyárra tervezett magyarországi tartózkodásuk idején ellátogatnak családjukkal az alkotások szülőhelyére, Faddra. Gáti Mariann képeit
a Paksi Atomerőmű munkatársai jól ismerik, hisz az Atomerőmű az ő alkotásait
bemutatva készítette a múlt évi asztali és
falinaptárait.
A művésznő ezúton is köszöni a Paksi
Atomerőmű támogatását az amerikai úthoz.
Gyöngyösiné Nyul Petra

közönség gyűlt össze, hogy személyesen is más nyelven beszél, mint én, ő a kezével komtalálkozzanak kedvenceikkel. Végül a meghir- munikál és nem a szájával, szóval van ez a lány,
detett időpontra meg is érkezett az író a kis- aki megmutatja, hogy hátrányból indulva is
A királynő beszéde fiával, valamint Fanni is édesanyjával. Végtelen hová juthat az ember.
–– Számítottatok ekkora sikerre? A rengecímmel jelent meg szeretettel és humorral fűszerezett közel egy
idén ősszel Vujity órás dedikálás és közös fotózás kezdődött. Ám teg felkérés miatt hogyan készültök a karáTvrtko legújabb köny- még mielőtt a két híresség felkerekedett vol- csonyra?
–– Fannit ismerve és az elmúlt három év
ve, mely a nagy sikerű na, hogy teljes titoktartás közepette meglepje
Pokoli történetek so- és személyesen adja át a dedikált könyvet az munkáját nézve, azt mondom, hogy nem tarrozat részét képezi. Ebből az alkalomból az író egyik rajongójuknak, aki nem tudott jelen len- tottam kizártnak a mostani sikert. Karácsonyig
és a „királynő”, Weisz Fanni (szépségkirálynő, ni az eseményen, Vujity Tvrtkot a könyvről és dolgozunk, dedikálunk, előadásokat tartunk,
ma pl. még Pécsett is, azután mindenki megy
hallássérült fotómodell) országjáró könyvbe- a közelgő ünnepekről kérdeztem.
Keszthelyi Katalin
–– A könyvetek egyik nem titkolt célja az a saját családjához.
mutatóra indult, melynek egyik állomására,
Paksra, december 8-án érkeztek. Az Alexand- volt, hogy felhívjátok a figyelmet a fogyatékkal élőkre. Milyen visszajelzéseket kaptok,
mennyire értétek el a célotokat?
–– Nézd, a visszajelzés az, hogy
amikor jönnek a könyvdedikálásra,
vagy a közönségtalálkozóra, akkor
szinte nincs olyan, hogy beférnének
az emberek a terembe. Ez egy óriási
élmény. De hogy számokat is mondjak, Sepsiszentgyörgyön 920 ember
Rengeteg szeretet fért bele egy vegyész cipős dojött el, Győrben pedig 500 ember febozába. Hogy hányan örülhettek karácsonyi ajánlett a biztonsági őr lezárta a termet.
déknak, az rajtunk is múlott. Nemcsak az egyénera Könyvesbolt adott otthont a dedikálásnak, Mindez azt mutatja, hogy van egy foken, hanem a kollektívákon, közösségeken is.
ahol a zord idő ellenére, már jóval a kezdési gyatékkal élő lány, aki nekem egyébVolt egyszer egy angol
időpont előtt könyveiket szorongató lelkes ként nem az, nem fogyatékkal él, csak
nagymama, aki, látva
a világégés utáni állapotokat, és megsajnálva
a borzalmakról mit sem
tehető gyermekeket, ös�szecsomagolta ajándékát
egy cipősdobozba, és elküldte egy szegény gyermeknek. Nem sejthette, hogy egyszerű, de nemes
A 20. jubileumi
mogatók és a letettét százak, ezrek, milliók követik majd, és hogy
Gastroblues Feszb o ny o l í t á s b a n
a cipősdobozba zárt szeretet áttör határokat, korotivál lemezbemurésztvevők egyönkat, életszemléleteket, és mozgalommá fejlődik.
tató koncerteket
tetű véleménye,
A humán igazgatóság munkatársainak kezde2012. december
melynek e sajtóményezésére decemberben meghirdették a kará7-én és 8-án tartájékoztató alkalcsonyi cipősdobozakciót, amelyhez a vegyészet
tották,
előbbit
mával is hangot
munkatársai is csatlakoztak. Közösen készítették
a budapesti Peadtak, hogy egyeössze és csomagolták az ajándékokat: együtt, az
főfi Csarnokban,
di, értéket adó,
egész kollektíva, egy csapatként. Az eddigi években,
utóbbit a dunakömlődi Faluházban. közösséget kovácsoló ez a rendezvény,
karácsony tájékán egymást ajándékozták meg apró
Felléptek: Rick Wakeman, Varga János és mindenki szívesen segíti 
Gárdai
meglepetésekkel, ajándékokkal. Úgy döntöttek,
Project, Ismerős Arcok, Tűzkerék xT, Györgyöt és csapatát abban, hogy
hogy az elkövetkező karácsonykor azt az összeget,
Ed Philips és a Memphis Patrol.
a következő években is ugyanilyen lelamit ajándékvásárlásra költenének, összegyűjtik és
A fesztivál szervezői, támogatói kesedéssel tudják tenni a dolgukat, és
felajánlják a rászoruló gyermekek részére készített
a két koncert között egy sajtótájékoz- még hosszú éveken át megszervezzék
cipősdobozokba csomagolt ajándékokra. Tizenhat
tató keretében gyűltek össze decem- a fesztivált, amely a város hírnevét is
cipősdoboz készült így el.
ber 8-án délben, a paksi Gastroblues öregbíti.
Véleményük szerint a kezdeményezés sikeres
Klubban. Az idén nyáron immár 20.
Itt mutatták be azt a kiadványt is,
volt, és a következő cípősdobozakcióban is részt
alkalommal megrendezett Gastroblues amely az elmúlt húsz év anyagának
fognak venni. Példájuknak talán követői is lesznek.
Fesztivál a blues, rock, jazz zene, vala- összefoglalását 7 db DVD, 5 db CD, egy

Orbán Ottilia
mint a bor és a gasztronómia kedvelők fotóalbum és egy könyv formájában
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Gáti Mariann
amerikai útjáról

Térségi kitekintő
A királynő beszéde
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Visszatekintés az óévre

Szudáni vendégeink (02. 23.)

Kovács Pál államtitkár látogatása (02. 23.)

Múzeumi megnyitó (03. 07.)

Majális (05. 01.)

A bértárgyalások lezárása (05. 11.)

Villamosnapi örömök (06. 08.)

Yukiya Amano NAÜ főigazgató látogatása (06. 22.)

Belga vendégek (06. 26.)

Szaudi delegáció a KGYK-ban (09. 21.)

Hende Csaba honvédelmi miniszter látogatása (11. 16.)

Nyílt napi torta (09. 03.)

Bábel Balázs kalocsai érsek látogatása (09. 12.)

Vietnami szakemberek (10. 01.)

Az 1. blokk ünneplése (12. 14.)

Atomfutás (09. 15.)

Ovisok a múzeumban (10. 02.)

Megérkezett az üzemidő-hosszabbítási engedély (12. 18.)
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RENDKÍVÜLI OSZTÁLYTABLÓ
AKIK ÜNNEPNAP IS DOLGOZTAK
Rovatunkban olyan munkatársakat mutatunk be, akik három műszakos munkarendjük miatt az ünnepnapokon is
dolgoztak, és így a karácsony estéjét, a szilveszter éjjelét nem családjuk körében, hanem munkahelyükön töltötték.

fotók: Bodajki Ákos

Kovács Ferenc
művezető

1984-ben elektroműszerészként végzett a
szekszárdi Rózsa Ferenc Műszaki Szakközépiskolában, ezt követően pedig, 1987-ben,
villamos üzemmérnöki képesítést szerzett
Székesfehérváron, a Kandó 2006-ban nyert felvételt. Az iráKálmán Műszaki Főiskolán. Ta- nyítástechnikai üzemviteli osznulmányai befejeztével a vál- tályra (iüo) került, a 2. blokki
lalkozói szférában helyezkedett C műszakba, elektroműszerész
el: saját vállalkozásai is voltak, munkakörbe. 2009-ben hatósági
és más vállalkozásokban is dol- vizsgát tett. Ezt követően művegozott. A Paksi Atomerőműbe zetővé nevezték ki, és azóta is eb-

Varga József
reaktoroperátor

1959. október 6-án született Heves megye
székhelyén, Egerben. Itt nőtt fel és járt középiskolába. A Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola gépész üzemmérnöki karára
nyert felvételt, majd 1982-ben a sikeres államvizsgát követően mérnöki diplomával zárta felsőfokú tanulmányait.
A Mátravidéki Fémműveknél végzettségének . Pályázott, felvételt
helyezkedett el technológusi mun- nyert, és 1986. június 30-ától dolkakörben. Abban az időben érte- gozik Pakson.
26 éve, amióta belépett társasásült arról, hogy az Atomerőműben
hirdetnek állást, mely megfelel az ő gunkhoz, a reaktorosztály munka-

Szőke István
művezető

Pályakezdőként került az Atomerőműbe 1984-ben. Budapesten
végzett az akkori Erősáramú
Szakközépiskolában
atomerőművi szakon, és így egyenes út vezette ide. Kezdetektől a
villamos üzemviteli osztályon dolgozik műszakosként. Feladatuk – nagyon röviden megfogalmazva – a villamos főberendezések üzemeltetése. Eleinte villanyszerelő, majd
elektrikus beosztásban végezte feladatait, majd 2002-től a
4-es vezénylőben dolgozott, mint villamos operátor. Jelenlegi munkakörét 2009 óta tölti be, művezetőként a 3-4. blokki
villamos üzemviteli szolgálat munkáját irányítja.
– Természetesen a munka- A szilveszteri bulik ma már
helyen a műszakban is meg- kevésbé hiányoznak. Ha ottjelenik a karácsony legalább hon vagyok ezen a napon,
egy kis fenyőfa formájában – akkor sem zajos ünnepléssel
meséli István. – Az otthonról telik. A munkahelyen pehozott sütemények, egy kis dig éjfélkor kölyökpezsgővel
ünnepi menü tovább fokoz- koccintunk. A családom az
zák a hangulatot. A kollégák- ilyen „munkás” ünnepi időkal közösen inkább a jókedv, szakot gyakran tölti a feleséa humor jellemző az együtt gem tágabb családja körében
töltött szentestén. Persze sű- testvéreivel, a gyerekek pedig
rűn szóba kerülnek az ottho- az unokatestvéreikkel.
Mint ahogy István elniak is. Nekik sem könnyű,
kell ehhez a megértő, szerető mondta, az elmúlt évek során
család. Inkább a gyerekekkel előfordult már az év végi ünvolt nehezebb elfogadtatni nepek alatt blokk leállás vagy
kisebb korukban a hely- kisebb üzemzavar is. Ilyenzetet. Ma már nagyobbak, kor bizony több munkával
megértik, hogy apa dolgozik telik a bent töltött idő, és az
délután, ezért van délelőtt a érintett karbantartó kollégák
fadíszítés és az ünnepi ebéd. sem a jól megérdemelt piheTalán még örülnek is egy ki- nésüket töltik.
csit, hogy hamarabb jutnak
az ajándékokhoz. Én pedig

Keszthelyi Katalin
így kimaradok a legózásból.

ben a beosztásban dolgozik, a II.
kiépítésen, az F műszakban.
Munkatársaival üzemviteli feladatokat lát el – közelebbről: ellenőrzéseket hajtanak végre, reteszpróbákon működnek közre, rendszereiken hibajavításokat, kapcsolási műveleteket végeznek el.
Ferenc a kezdetektől fogva,
azaz 2006 óta műszakozik, azonban mint mondja, számára nem
jelent nehézséget vagy problémát
ez a munkarend, sőt, sokszor kifejezetten jól jön például az, ha
hétköznapokra esik a pihenője,

mivel ilyenkor könnyebb elintézni a különböző ügyes-bajos dolgokat.
A karácsonyra vagy szilveszterre eső „ünnepi” műszakok
kapcsán úgy látja, hogy azok az
elvégzendő munkák és a gépek,
berendezések
szempontjából
ugyanolyan napok, mint a többi,
az embereket tekintve azonban
mindenkin lehet érezni, hogy
ünnep van. Ilyenkor az egész műszak hangulata egy kicsit emelkedettebb a megszokottnál, a
szolgálatban levő munkatársak

próbálnak bensőségesebb légkört
teremteni.
Ferenc családja megértő annak kapcsán, ha őt éppen ünnepnapon szólítja a kötelesség. Mint
mondja: a műszakos munkarenddel járó sajátosságokat, nehézségeket közösen vállalták, amikor
lehetősége nyílt arra, hogy az
Atomerőműben kezdjen el dolgozni, és soha nem volt még otthon probléma ebből.
Ferenc a szabadidejét vadászattal és horgászattal szereti eltölteni.
Prancz Zoltán

társa. A jelenlegi státuszba kerülését többéves atomerőművi gyakorlat és sok-sok szakmai képzés előzte meg. 1986-1993-ig primerköri
gépész, majd 2005-ig főgépész volt.
A 4. blokk „B” műszakos reaktoroperátoraként legfőbb feladata
a reaktor és kiszolgáló rendszereinek üzemeltetése, ellenőrzése és a
különböző technológiai próbák
elvégzése.
József a kezdetektől műszakos
munkarend szerint dolgozik, először a „D”, majd 1994-től a „B”
műszakban. Amikor arról kér-

deztem, hogy számára mennyire
megterhelő a műszakozás, meg
lehet-e szokni ezt az életmódot,
lehetséges-e a műszakozáshoz
hozzáigazítani a családi életet, a
mindennapokat, azt felelte, hogy a
folyamatos műszakozást megszokni nem lehet, csak beletörődni. Az
ünnepi munkavégzés ennyi idő
után már nem jelent problémát, a
család is tudomásul vette, hogy, ha
a műszakrend úgy alakul, neki ünnepnapon is kell dolgoznia. Aztán
a következő alkalommal majd más
kollégára kerül a sor, ő pedig csalá-

di körben töltheti a karácsonyt, a
szilvesztert.
József nős, felesége is az Atomerőmű dolgozója volt, innét ment
nyugdíjba. Két gyermeke van,
akik még tanulnak. Lánya, Dóra
22 éves, ő Gödöllőn, a Szent István
Egyetemen, fia, Mátyás 21éves, ő
pedig Kecskeméten, a Műszaki Főiskolán folytatja tanulmányait.
Szabadidejében alkalmanként
fiával tart horgászni, ezen kívül
a televízióban nézi a különböző
sport-közvetítéseket.

Gyöngyösiné Nyul Petra

Kardos Sándor
vegyészeti szolgálatvezető

1985. szeptember 2. óta dolgozik a Paksi
Atomerőmű alkalmazásában. Pályafutását
dekontamináló szakmunkásként kezdte, a későbbiekben műszakvezetőként folytatta. 1988
óta vegyészeti szolgálatvezetői beosztásban dolgozik. Munkáját nagy
odaadással végzi. A Műszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szervezetének
megalakulása óta tagja.
A főosztály és a MÉSZ munka- többek között 2011-ben a „Kiváló
helyi rendezvényeinek egyik fő Üzemeltető” díjat, idén pedig cégszervezője és lebonyolítója. Mun- gyűrűvel jutalmazták.
Szakmai célkitűzései között szekája elismeréseként eddig is számos dicséretet és elismerést kapott, repel a fiatal vegyészek betanítása,

Menzer János

a tudásátadás az utánpótlás részére. A vegyészeti főosztályon évek
óta működő mentori program végrehajtásában is meghatározó szerepet töltött be.
Dunaszentgyörgyön él, két lánya
van és két unokája. Felesége, Gabi
a vegyészeti ellenőrzési osztályon
dolgozik ellenőrző laboránsként.
Hobbija a zenehallgatás, a sportközvetítések (futball, boksz, vízilabda), videózás, utazások Magyarországon és külföldön.


Orbán Ottilia

ni. Neki is – sok kollégával együtt –
teljes mértékben a műszakozáshoz
szolgálatvezető
kellett igazítania a családi életet és
a mindennapi tevékenységeket. Az
A lengyeli Apponyi Sándor Mezőgazdasági ünnepnapon történő munkavégSzakképző Iskola növénytermesztő gépész sza- zés mára már olyan, mint a többi
kára járt, ahol 1985-ben tett érettségi vizsgát. napon, bár nem túl kellemes érzés
A középiskolai tanulmányok befejezése után felállni a fehér asztal és az ünnepi
munkába állt. 1985. szeptember 25-én lépett be a Paksi Atomerőmű Vál- ebéd vagy vacsora mellől, és belalathoz, gépész munkakörbe, és a szekunderköri segédrendszerek üze- menni dolgozni. Hozzátette, ez
meltetésével kezdett foglalkozni. A szükséges helyi képzések elvégzése és mégis inkább a család többi tagjától
az előírt szakmai gyakorlat megszerzése után turbinagépészként folytatta kíván áldozatvállalást.
János boldog párkapcsolatban él
pályafutását. Ezt követően, 1992-ben turbina operátori, 1994-ben pedig
élettársával, Máriával, akinek két
turbina főgépészi beosztásba került.
A jelenlegi, szolgálatvezetői belül leginkább az éjszakás műsza- kamaszkorú lányát együtt nevelik.
posztra 2004-ben nevezték ki. Já- kot megszokni – emlékszik vissza. Szabadidejét megpróbálja a minosnak a Paksi Atomerőmű az első Most viszont, közel harminc év el- nél aktívabb pihenésnek szentelni,
munkahelye, immár 27 éve dolgo- telte után, azt mondja, már szinte szeret kertészkedni, kirándulni és
rutinszerűvé vált a dolog. Azt azért utazni.
zik társaságunknál.
A kezdeti időszakban számára hozzátette, hogy az évek múlásával

Gyöngyösiné Nyul Petra
is nehéz és szokatlan volt a három egyre nehezebb kipihenni a fáraműszakos munkarendet, s azon dalmakat és kellőképpen feltöltőd-
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Balogh Béla

Krémer Ernő

vezető átrakógép operátor
1987 februárjában egy hirdetést olvasott a
Népszabadságban arról, hogy az Atomerőmű
primer köri gépészeket keres. Jelentkezett.
Döntése meghozásában az is segítette, hogy az
előző munkahelyétől ekkor már néhány ismerőse átszerződött az erőműbe, s pozitív híreket kapott tőlük.
5 évig primer köri gépészként, pat nagyon jó: segítik, kiegészítik
majd különböző továbbképzések egymást, s ez nagyon sokat jelent.
Az ünnepnapi műszakozás nenyomán, újabb 5 évig primerköri
főgépészként dolgozott a reaktor hézségeire vonatkozó kérdésre Ernő
osztályon. Ekkor jött a hír, hogy így válaszol: „Hívő emberként sonyugdíjazás miatt felvétel van az hasem vagyok egyedül. Nem a hely
átrakógépeseknél – az éjszakás mű- számít, hanem a lelkiállapot, és tuszakban, a spec. büfében beszélget- dom, hogy a gondviselés mindig és
tek erről. Reggel az első útja a főnö- mindenütt működik.”
Azonban, mint mondja, a család
kéhez vezetett. Az osztály vezetője
is támogatta az áthelyezését erre a nehezen viseli azt, hogy időnként
területre. Ez 1996 végén, 1997 ele- akkor is távol kell lennie, amikor a
legtöbb család együtt van. Egy jeljén történt meg.
Az alapfeladata a beszállító fo- lemző epizód volt az is, amikor éjlyosóra vagonokban érkező friss szakás műszak után két és fél éves
üzemanyag kazetták mozgatása, kisgyermeke többször is odament
kezelése, egészen életciklusuk vé- hozzá, és azt kérdezgette: meddig
géig, amikor a reaktort és a pihen- alszik még?
Ernő a szabadideje eltöltése kaptető medencét megjárt kazetták a
Kiégett Kazetták Átmeneti Tároló- csán viszont előnyösnek tartja a
jába kerülnek (mindez részleteiben műszakozást. Így vall erről: „Ahogy
természetesen sok-sok műveletet haladok a korban előre, több mintakar). Emellett további feladata denbe belekezdtem. Jelenleg két
például a hermetikusság ellenőrzé- olyan elfoglaltságom van a munkahelyen és a családon kívül, ami
sen való részvétel is.
Ernő 25 éve jár folyamatos három megnyugtat, pihentet és felüdít. Az
műszakba, azelőtt pedig 5 évig dol- egyik a tanya egy kis szőlővel, gyügozott két műszakban. Mint mond- mölcsössel, konyhakerttel. A másik
ja, ezt a munkarendet megszokni a méhek. Ez egy új kihívás, nagyon
nem lehet, csak elviselni: aki nem sokat kell tanulni elméletben és
tud pihenni, aludni bármikor, bár- gyakorlatban, de egy csodálatos új
milyen helyzetben, annak nagyon világ tárul fel előttem.”

Prancz Zoltán
nehéz dolga van. Mindemellett szereti a munkáját. A munkatársi csa-

Jelenleg egyedülálló, szívesen tölti szabadidejét másodiblokkügyeletes
kos gimnazista lányával. Hobbija volt korábban a futás, de egy
1965-ben született Dunaújvárosban. több éve kezdődött, visszatérő
A Garay János Gimnáziumban végzett betegség, sérülés miatt ebből
Szekszárdon, majd Miskolcon a Nehéz- már csak egy kis egészségügyi
ipari Műszaki Egyetemen folytatta tanul- kocogás maradt.
Szabadidejében szívesen vimányait vegyipari gépészmérnök szakon.
1990 óta dolgozik az Atomerő- a biztonsági rendszereket érin- deózik, netezik, olvas. Ősztől
műben, 1997-ben került blokk- tő tevékenységek irányítása is. tavaszig vasárnaponként szenveügyeletesként az 1. blokki „D” Munkaköre magába foglalja a délyének hódol, az úszásnak és a
blokkon fellépő rendellenes ál- szaunázásnak.
műszakba.
A legfontosabb dolog az életéNapi rutinfeladatai közé tar- lapotok (üzemzavarok) elhátozik kollégái munkájának fel- rításának irányítását, az adott ben a lánya, tágabb értelemben a
ügyelete, koordinálása, de a műszakban ő a blokk operatív családja, munkája és barátai.

Orbán Ottilia
szakterületeken átnyúló, vagy vezetője.

Tunczinger
Rudolf
szolgálatvezető

A Paksi Atomerőműben 1988. január
15. óta dolgozik. A külső technológiai
osztályra nyert felvételt. Kezdetben gépészként, majd 1990-től főgépészként tevékenykedett, 1998-tól szolgálatvezetői feladatokat
lát el.
A külső technológiai osz- szellőző gépházak, a nitrogén-,
tályhoz tartozó berendezések hidrogénüzem, a hűtőgépház, a
üzemeltetése jelenti azt a fő fűtési- és hűtési rendszer, továbfeladatkört, melyet munkatár- bá az ivóvízrendszer zavartalan
saival végez. Feladatuk többek működéséről.
Több mint három évtizede
között még a gépek, berendezések javíttatása, tmk-ra való ki- műszakozik, hiszen ezt már az
adása, felkészítése. Szerteágazó előző munkahelyén, 1981-ben
tevékenységük több munka- elkezdte. Ahogy mondja, valaterületre kiterjed. Gondoskod- milyen mértékben hozzá lehet
nak a vízkivételi mű, a magyar szokni, de a műszakbeosztásés orosz dízelgenerátor, a nagy hoz, ehhez a szokatlan életés kis nyomású kompresszor vitelhez, életritmushoz nemüzemeltetéséről, valamint a csak neki, hanem a családnak

25. Műszaki Alkotói Pályázat
fotó: Bodajki Ákos

A 2012-ben meghirdetett Műszaki Alkotói
Pályázat ünnepélyes díjkiosztóját 2013.
január 8-án tartották meg az irodaépület
földszinti tanácstermében, melyen megjelentek a pályázók, munkahelyi vezetőik, az
érdeklődő kollégák.
Nagy László, fejlesztési és elemzési osztályvezető ismertette az előzményeket és
az események szabályzati környezetét. Kiemelte továbbá, hogy e jubileumi pályázat alkalmával a
beadott pályázatok száma meghaladta a 700-at. Bunkóczi
András, nyugdíjas, a 22. pályamunkában volt részes. A Bíráló Bizottság tagjai az igazgatóságok és az érdekképviselet

1. díjas pályázat
Baradlai Pál (vto),
Kósa Norbert (vto),
Kurucz András (vto),
Oldal Ottó (vto)

2. díjas pályázatok
Módszer a reaktor termikus
teljesítményének az ex-core
Kálya Zoltán (rfo),
dr. Pós István (nufo), neutronfluxus mérések alapján
történő gyors és pontos
Parkó Tamás (rfo)
meghatározására

Braun Tibor (szimo)

Az *1,2RM01D002 szivattyúk
villamos betáplálásának áthelyezése
*1,*2BB elosztókba

3. díjas pályázatok
Jantner József (bt),
Pászti Gyula (bt),
Petovári Zoltán

A 6. sz. turbina 2. sz. csapágya
karbantartási technológiájának
optimalizálása

Bunkóczi András,
Kern Álmos (bt)

Életrajzi dokumentációkból
kiszűrhető műszaki problémák
hosszútávú kezelése, karbantartás
egyszerűsítése a szekunderköri
berendezéseknél
Az Atomerőmű önfogyasztásának

delegáltjaiból: Cserháti András, Debreczeni Sándor, László
Zoltán, Molnár Lajos, Somogyi Győző, Szendrei István és Tóth
Gábor tevődött össze. A díjakat Hamvas István vezérigazgató
adta át.gyulai

2. díjas pályázatok
Függőleges helyzetű
SZBV-hajtások labirint tömítéseinek
dekontaminálása merítéses
elektrokémiai módszerrel

is alkalmazkodnia kell. Ha a
munkarend úgy kívánja, akkor
a munkahelyen kell tölteni az
ünnepnapot. – Szilveszterkor éjfél után természetesen felhívjuk
telefonon a családot, de a pezsgős újévköszöntés már otthon
történik, a műszakból hazaérkezve – meséli Rudolf. – Számomra jó érzés az, hogy ha már
nem lehetek a családommal, akkor legalább kollégáim körében
töltöm ezt az időt. Úgy érzem,
hogy ilyenkor a közösségünk,
munkahelyi kollektívánk erősödik, jobban összekovácsolódik.
Az éves műszakbeosztás alapján mindenki tudja előre, hogy
mikor kell dolgoznia, és ilyenkor lélekben is felkészül arra,
hogy ünnepnap távol lesz a családjától. A kötelességtudat arra
készteti az embert, hogy menjen
és tegye a dolgát.
LAnna

Sós János (mü),
Kovács Sándor (mü)

Az első sugárágyú csere az
Atomerőműben

Lojek Csaba (bt),
Árki Zsolt (bt)

A szekunderköri sótalanvíz tartályok
(01-02WP30,32, 34B001) belső
bevonatának átalakítása

3. díjas pályázatok

Lakatos Gábor (vig),
csökkentése háziüzemi villamos
Fenes László (vio)
energia megtakarítással

Dicséretes és jutalmazott pályázatok
Kerekes Zoltán (vüo)

Az üzemi tapasztalatok megosztása
az MVM PA Zrt. külső beszállítóival

Dobri Zoltán (iüo)

Tápszivattyú automatika kiváltása

Mach Gyula Máté
(iüo)

Karbantartást és javítást segítő
tolózár-diagnosztikai eszköz
használata a Paksi Atomerőműben

Dicséretes pályázatok
Cziráki László (ro)

10-40TN02-UH03 rendszerek
biztonságnövelő átalakítása

Mácsai Zoltán (do)

Környezeténél nagyságrendileg
magasabb sugárzási térre
figyelmeztető mobil elektronikus
eszköz

Haaz János (bt)

A karbantartás műszaki
dokumentálásának modernizálása

Kooperatív szimulátoros képzési

Lakatos Gábor (vig), program fejlesztése a Paksi
Prókai Attila (üvfo) Atomerőmű külső villamos
betáplálásának helyreállítására
Az *1,2RM01D002 szivattyúk

Orbán Mihály (üffo),
villamos betáplálásának áthelyezése
Károlyi Károly (mü)
*1,*2BB elosztókba
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Értékelemzés – 2012

fotó: Wollner Pál

A Paksi Atomerőmű értékelemzési csoportjának
2012. évi tevékenységéről Héjja László, a csoport vezetője adott tájékoztatást.
– A radioaktív hulladékkezeléshez lehet kötni az egyik
elemzést az év elejéről. Egy előző munkánk eredményeként Bátaapátiban 17 kamráról 4-re csökkenhet a szükséges vágatok száma, melyeket a módosított tervek alapján
már készítenek ezekben a napokban – mondta Héjja László múlt év végi beszélgetésünk alkalmával.
Ehhez a munkához kapcsolódik a folyékony radioaktív
hulladékok szilárdítási technológiájának létesítése. Ezzel
kapcsolatban kereste meg az RHKO a műszaki igazgatóságot. Szeretnék ezt a beruházást elindítani, kiírni a tendert,
és ehhez kérték az értékelemzést, a műszaki specifikáció
összeállításához. Műszaki, fejlesztési, kiviteli terv még
nem állt rendelkezésre.
– Értékelemzési szempontból a lehető legjobbkor
kapcsolódtunk be a munkába. A munkát sikeresen befejeztük. Összeállítottuk a funkció családfáját a technológiának, ami alapján 2013-ban meg fog jelenni a hivatalos
tenderkiírás, mint követelményjegyzék a kis és közepes
aktivitású radioaktív hulladékok cementezési technológia
műszaki specifikációjára.
2012-ben az összes többi tevékenységünk az Atomerőmű stratégiai céljai között megfogalmazott eredménynövelő hatású tevékenységekhez köthető. Ezeknek
a feladatoknak a keretében a szekunder köri és a külső
technológiához tartozó nagyobb berendezéseket és rendszereket vizsgáltuk felül. Ilyenek a szekunder köri cseppleválasztó túlhevítők, könyökszeparátorok, a kondenzáto-

rok, a kondenzátor hűtővíz rendszer. Azt lehet mondani,
Dunától-Dunáig vizsgáltuk végig a hideg vizes csatornát,
a főbb műtárgyakat, a vízkiemelő szivattyúkat, azt követően a nyers- és szűrtvíz medencét, a főbb csővezeték
rendszereket. Ezeket a munkákat még most is végezzük.
A villamos önfogyasztás jelentősen csökkenhet és a vízkészlet használati díjat is tudjuk csökkenteni a jövőben.
Annyit már látunk, hogy a beavatkozásoknak a hatása
milliárdos nagyságrendű lesz az életciklus végéig.

Müller József, Égner Ibolya és Héjja László

Az év jelentős eseményei az értékelemzési módszertan
alkalmazásával kapcsolatban a következők:
–– 2012. április 23-24-én kétnapos nemzetközi értékelemzési konferencia zajlott le Budapesten, melynek
helyszínét a Budapesti Iparkamara adta. Nagyon sok
neves amerikai és európai szakember volt jelen. Ennek
az eseménynek is köszönhető, hogy meghívást kapott a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az Egyesült Államokba,

Orlandoba, ahol a SAVE tartotta az éves konferenciáját
júniusban.
–– Augusztus utolsó napjaiban tíz napon keresztül
rendezvénysorozatok zajlottak hazánkban, amerikai
kollégák részvételével, akik Paksra is ellátogattak.
–– Döntés született, hogy 2013-ban Magyarországon a
közszférában több helyen megteszik az első lépéseket az
értékelemzés alkalmazása felé.
–– A Dunaújvárosi Főiskola felkérésére novemberben
a tudományok hete elnevezésű programsorozat részeként előadásokat tartottak az értékelemző csoport munkatársai. A főiskolán
megszületett az a megállapodás, hogy a 2013
februárjával kezdődő tanévtől óraadóként
számítanak a csoportra.
–– Az MVM-ben is ismerkednek az értékelemzés alkalmazásával. 2012-ben már
öt főt be is iskoláztak alapképzésre. Ez a létszám Pakson már 80 fő.
–– Az értékelemző csoport tagjai, Égner
Ibolya és Müller József 2012-ben is tovább
képezték magukat különböző szakmai tanfolyamokon. Héjja Lászlóval együtt mind a
hármuknak ma már megvan a nemzetközi
minősítő vizsgájuk.
A 2013. évi terveik: Oktatás a Dunaújvárosi Főiskolán;
mentori tevékenység az alapképzésen résztvevőknél; pilot
program végzése az MVM számára; az eddig megszerzett
tudásuk birtokában akkreditáció megszerzése, mely feljogosítja az értékelemző csoportot arra, hogy teljes körű
oktatásokat tudjanak lebonyolítani.

Wollner Pál

Turbógenerátorok gerjesztő rendszeri rekonstrukciója
fotó: Bodajki Ákos

Az Atomerőműben zajló, a kiöregedett
berendezések cseréjét, illetve a modern
szakmai megoldásokat célzó műszaki
átalakítások a villamos szakterületre
is kiterjednek. Egy jellegzetes villamos
téma a turbógenerátorok gerjesztő
rendszeri rekonstrukciója. Az ezzel kapcsolatos kérdésekről,
ütemezésről az illetékes szakember, Kiss Gábor, a villamos
műszaki osztály (vimo) automatika-főberendezés csoportjának vezető berendezés mérnöke adott tájékoztatást az
Atomerőmű újság olvasói számára.
–– Hogyan foglalnád össze röviden a rekonstrukció előzményeit?
–– Az Atomerőmű üzemidő hosszabbításának műszaki
megalapozó tevékenységeként 2007-ben kezdtük meg – az
akkori vkto-n – a nyolc turbógenerátor gerjesztő rendszeri rekonstrukciójának előkészítését. A koncepció kialakítása során
a társszervezetekkel közösen amellett döntöttünk, hogy műszaki-gazdasági szempontok figyelembe vételével a legmegfelelőbb, ha az akkori hat forgógépes és kettő statikus üzemi gerjesztő rendszert négy forgógépesre és négy statikusra
cseréljük. A nyolc üzemi gerjesztő mellett a kettő szükséggerjesztő cseréje is szükségessé vált. Az előkészítés szerződéskötéssel, majd projektalapítással zárult, és 2010-ben az I.
kiépítés szükséggerjesztőjével megkezdtük az átalakításokat.
–– Meddig jutott az átalakítás az elmúlt két és fél évben?
–– Az elmúlt években lecseréltük mindkét szükséggerjesztő gép szabályozóját, a 22SP és 31SP gépeknél új statikus gerjesztőt, gerjesztő transzformátort és klímagépet helyeztünk
üzembe, s idén kiváltottuk a 12SP forgógépes gerjesztés-szabályozóját. Tehát ha a számokat nézzük, akkor a tíz átalakítandó rendszerből öt elkészült. A régi szabályozók és szellőző
gépek cseréjén túl egyéb rendszereket is érintett az átalakítás: a 12-22-31BT háziüzemi transzformátorok automatikus
fokozatléptetését már új automatikák végzik, és az erőművi
feszültség/meddőteljesítmény (U/Q) szabályozó rendszert is
folyamatosan igazítani kellett az új berendezésekhez.
–– Milyen előnyöket eredményeztek az átalakítások a napi
üzemvitel, illetve a karbantartás terén?
–– A gerjesztő berendezéseknél a legfontosabb szempont
az üzembiztonság, hiszen kiesésük egyben a generátor termelésből való kiesésével jár. Az új berendezések a korábbiak-

tól eltérően teljesen redundánsak, így termelésbiztonsági
szempontból előrelépést jelentenek. Emellett a maximális
mértékben digitálisak: az eseményekről információkkal szolgálnak, ami nagy segítség egy hibafeltárás során a karbantartóknak. Üzemeltetési szempontból újdonság, hogy az új
szükséggerjesztő-szabályozók automatikus kapocsfeszültség
szabályozási üzemre is képesek, ami könnyebb kezelhetőséget és nagyobb üzembiztonságot jelent az eddigi csak kézi
üzemmódhoz képest. Lényeges változás még, hogy a statikus
gerjesztők helyiségét korábban egy egyszerű szellőző géppel
és nyári időszakban 2-3 kiegészítő mobil klímával hűtötték,
ami nem mindig bizonyult elegendőnek (2005-ben a 22SP
statikus gerjesztője a magas helyiség hőmérséklet miatt meghibásodott, a generátor kiesett a termelésből, a berendezés
áramköri paneljei túlmelegedtek, és az ezt követő években
sorozatos meghibásodások jelentkeztek
a 22JD05-ön). Az új kialakításban a helyiségek hűtését hűtött víz betáplálással és
kültéri frisslevegő beszívási lehetőséggel
rendelkező korszerű, teljesen redundáns,
a felügyeleti rendszerbe is bevont klímagépek látják el.
–– Mik az eddigi konkrét tapasztalatok
az új berendezésekkel? Beváltották-e teljes
mértékben a hozzájuk kapcsolódó várakozásokat?
–– Az első statikus gerjesztő üzembe
helyezését követő üzemeltetés során felszínre kerültek apróbb – az üzembiztonságot nem befolyásoló – beállítási hibák,
amiket a következő berendezés üzembe
helyezése során már javítottunk. Kisebb beállítási hibák előfordultak az első forgógépes szabályozóknál is, amiket az idei
évi szoftver egységesítés keretében korrigáltunk. Jelenleg az
öt új üzembe helyezett rendszerrel kapcsolatban nincs tudomásunk hibáról, hiányosságról. Hasonló a helyzet az új klímagépekkel is. Ezeken is történt egy-két kisebb korrekció az
üzembe helyezéseket követően, de mára ezeken is elvégeztük minden egységesítési és egyéb feladatot. Az új gerjesztés-szabályozókkal kapcsolatosan a tapasztalatok nagyon pozitívak, a fentiektől eltekintve egyéb meghibásodásunk még
nem volt. Reméljük, ez a jövőben sem fog változni, s akkor

ezek a berendezések akár az erőmű jelenleg tervezett üzemidejének végéig is működhetnek.
–– Milyen külső cégekkel dolgoztatok együtt?
–– A feladat nagyon összetett, ezért a kiviteli tervezésben
nyolc tervező cég is érintett: a Konkoly és Kis, ABB, Centromatic, ScadaNet, PI-Hun és Piraton Kft-k, valamint Pöyry Erőterv
és ERBE Zrt.-k. A kivitelezési munkák döntő részét az OVIT Zrt.
mint fővállalkozó végzi, de alvállalkozóként bedolgoznak az
ABB, a Csőszer, a Centromatic, a ScadaNet, a Pöyry Erőterv és
a Vörös és Társa Kft-k, az állványozási munkákat pedig a BIS
Hungary Kft. végzi.
–– Milyen segítséget kaptatok a belső társszervezetektől?
–– Nagy öröm számunkra, hogy a külső cégeken túl a belső
szervezetek is rendkívül pozitívan állnak a munkához. Ezek a
teljesség igénye nélkül: ao, vüo, vko, kio, gmo, kto, mtvo, hto,
rto, épo, bszo és fko. Ezúton is köszönjük
az eddigi munkájukat. Külön kiemelném
az automatika osztályt, mivel tőlük kérjük
és kapjuk a legtöbb segítséget.
–– Mi van hátra? Hogyan tovább?
–– Mostantól évente egy gerjesztőt cserélünk, a következő három, sorrendben a
11SP, 42SP, 41SP forgógépes szabályozója
lesz. Ezeknél a terjedelem nagyjából megegyezik azzal, amit az idén a 12SP-nél kellett megvalósítani, ezért különösebb műszaki problémákkal már nem számolunk.
Az igazi kihívás majd 2016-17-ben várható: A 21SP és 32SP esetében két olyan géphez kell statikus gerjesztőt beüzemelni,
amelyeket jelenleg a 21-32SR forgógépek
gerjesztenek. Itt a már két alkalommal végrehajtott statikus
gerjesztős átalakításhoz képest sok pluszfeladat lesz, például
meg kell erősíteni az érintett M104-es helyiségek födémszerkezetét, le kell szerelni a turbina-generátor tengelyvégről az
SR gerjesztő gépeket és az áttételeket, át kell alakítani a generátor segédüzemi olajrendszert és a DS elosztót, át kell helyezni a földszinti sínhíd szellőztető ventilátorokat stb. Ezeket
az átalakításokat már teljes átrakásos főjavításokra terveztük,
és bízunk benne, hogy hasonlóan az eddigiekhez, ezeknél is
elegendő lesz a főjavítás hossza a munkákhoz.

Prancz Zoltán
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Szakmák az Atomerőműben

Bemutatjuk

sikeresen lezajlott, és felvételt nyert a műszaki
igazgatóságra. A dokumentációkezelési osztáSzász Balázs Mihály lyon, a villamos és irányítástechnikai csoportban dolgozik, CAD mérnök munkakörben. A
CAD mérnököt
munkaköri feladatait tekintve elég széles a teSzekszárdon született vékenységi köre, mivel tervhiba bejelentők alapján
1988. február 24-én. tervhibák javításával, illetve tervezéssel, tervkarbanSzületésétől
kezdve tartással foglalkozik. Feladata a külső vállalkozók elPakson él. Általános is- lenőrzése, részükre szakmai tanácsadást és elemzést
kolai tanulmányait a Bezerédj Általános Iskolában végez, ezen túl az AVEVA NET adatbázis feltöltésében
végezte, majd a Paksi Vak Bottyán Gimnázium reál is tevékenykedik, illetve a CAD-es adatbázisok mentagozatára jelentkezett, ahol 2007-ben érettségizett. tését is végzi, a MTTR rendszer alapprogramjának
A sikeres érettségi vizsgát követően Veszprémbe, (AXSYS.Engine) tesztelése és betanulása mellett. Naa Pannon Egyetemre nyert felvételt, a Műszaki In- gyon jó munkaköri környezetbe került, négyen vanformatikai Karra, villamos mérnök szakirányra, ahol nak egy irodában. Idősebb és tapasztaltabb kollégák2012-ben diplomázott mint automatizálási villamos- kal dolgozik együtt, akik nagyon szívesen fogadták
mérnök. Egyetemi tanulmányait a Paksi Atomerőmű őt. Úgy érzi, minden segítséget megkap tőlük a betanulási időszakban ahhoz, hogy megfelelő szakmai
ösztöndíjasaként végezte.
Az Atomerőműhöz komoly kötődése volt, hiszen tapasztalatokat gyűjtsön az önálló munkavégzéshez.
édesapja is itt dolgozott, aki sajnálatos módon, igen Terveit illetően Balázs elmondta, hogy februárban
fiatalon, 2003-ban elhunyt. Az édesanyja jelenleg is jelentkezni szeretne a Budapesti Gazdasági Főiskola
az erőmű munkavállalójaként a vegyészeti technoló- mérnök-közgazdász továbbképzési szakára, amely
giai osztályon dolgozik mint víztisztító kezelő. E kö- négy féléves képzés. Mérnöki ismereteit szeretné kitődések miatt Balázs számára egyértelmű volt a cél- bővíteni, kiegészíteni közgazdasági ismeretekkel.
Balázs jelenleg Pakson, a Malomhegyen él családi
kitűzés, hogy ő is az Atomerőmű munkavállalójaként
házukban, édesanyjával és nővérével, Barbarával, aki
szeretne majd dolgozni.
A diploma megszerzése előtt a Robolution gyógypedagógusként és logopédusként dolgozik a
Kft.-nél vállalt munkát, a szakdolgozatát is itt írta az Bezerédj Általános Iskola és Diákotthonban, és amíg
egyik projekt keretein belül, Örvényáramú mérő és házuk felújítása zajlik, átmenetileg velük lakik.
Szabadidejében a kézilabda tölti ki ideje nagy rékiegyensúlyozó robotcella áramköreinek tervezése
címmel. A munkahely fő profilját tekintve robotizá- szét, a Paksi Sportegyesület keretei között sportol. A
lási és automatizálási cég, ahol Balázs villamos terve- Bács-Kiskun megyei kézilabda bajnokságban indulzőként dolgozott. Robotcellák villamos védelmének tak, jelenleg a rájátszás meccsekre készül a csapat,
a tervezése volt a fő tevékenysége, de beszerzéssel és heti három edzéssel és hetente egy meccsel. Más
gyártás-támogatással is foglalkozott, amikor a mun- labdajátékot is szívesen gyakorol, a futball a másik
kaköri feladatok ilyen jellegű tevékenységet kívántak kedvence. Ha szabadideje engedi, szívesen olvas,
meg tőle. A diploma megszerzése és további tapasz- kedveli a szakirodalmat és a szépirodalmat egyaránt,
talatszerzés után a robotizálási cégtől értékes szak- a Pattantyús- és a Rejtő-könyvek a kedvencei közé
mai tapasztalatokkal távozott. A részvénytársaság- tartoznak.

Lászlóné Németh Ilona
hoz 2012 júliusában hívták be állásinterjúra, amely

fotó: Bodajki Ákos

fotó: Bodajki Ákos

Az üzemfenntartási főosztály biztonsági
rendszerek osztályának SZBVR csoportjában dolgozó Dömötör Zoltán technológus mérnökkel beszélgettem.
Zoltán 1971-ben okozott örömet szüleinek,
elsőszülött fiúként. A dunaszentgyörgyi általános iskola elvégzése után, 1986-ban az
akkor induló ESZI diákjaként ismerkedett
meg a műszaki világ rejtelmeivel. Az Atomerőműből érkező szakoktatók magas szintű, érdekes, néha családias
hangulatú órákat tartottak, melyek – elmondása szerint – sokuk számára meghatározó voltak a jövőt illetően. 1989-től az akkori PAV fifo ito
vezérléstechnikai csoportjában kezdett dolgozni. 1994-ben megnősült,
és Szekszárdra költözött feleségével, ahol jelenleg is élnek két gyermekükkel. Felesége Tolnán dolgozik a Fastron Hungária Kft.-nél projektvezetőként. Lányuk, Noémi, 9.-es a Garay gimnáziumban, fiuk, Marcell,
4. osztályos tanuló.
Zoltán 1993-tól főállású vállalkozóként családi házak, üzletek, csarnokok villanyszerelésével szerzett erősáramú tapasztalatokat. 1999-ben
élve a lehetőséggel, ismét az erőműben helyezkedett el, vezérléstechnikai műszerészként. A szakmai képzések sikere arra ösztönözte, hogy
tanulmányait magasabb szinten is folytassa, ezért jelentkezett a Pécsi
Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Karára, ahol villamosmérnökként szerzett diplomát. Közben a bro-n csoport összevonások miatt
először a szekunder védelmek, majd az SZBVR csoportba került. A társasági jogosító vizsga megszerzése óta két szakterület feladatait látja el.
Munkatársaival a szabályzó és biztonságvédelmi rendszer, a szabadfelszíni és blokki földrengés monitorozó egységek mellett, biztosítják a
szekunder védelmek (turbinavédelem, blokkvédelem, gőzfejlesztő védelem) és a jelzőrendszerek felügyeletét és karbantartását is. Közreműködik az átalakításokkal járó munkák tervszintű egyeztetésében, a kivitelezőkkel való kapcsolattartásban. Reményei szerint a jövő sok feladatot
és új kihívást tartogat számukra az orosz rendszerek rekonstrukciós és
kiváltási munkái során.
Szabadidejét igyekszik családi körben tölteni, de előszeretettel hódol
hobbijának a villanyszerelésnek is, melyet vállalkozásban E.ON regisztrált szerelőként végez.
Zoltán elmondta, hogy a szakmai feladatok mellett, fontos számára a
jó munkahelyi kapcsolatok ápolása csoportjában és az osztályon dolgozó munkatársakkal, és erre bíztat másokat is.KV

Fiataljaink

Környezettudatos vegyészeti minőségellenőrzés
fotó: Bodajki Ákos

A környezettudatos atom- ionkromatográfia, amikor az anionokat (5-6 komponenst)
erőművi működést bemutató egy mérési sorozatban kevés mintamennyiségből (milli-,
cikksorozat mostani témája mikroliter) határozzuk meg, külön adalékvegyszer hozzákapcsán Komlósi Éva Zsuzsanna adása nélkül. Ennél a módszernél az eluenseket a vizsgálat
laboratóriumvezetővel beszél- elvégzéséhez szükséges mennyiségben és koncentrációgettem arról, hogy a vegyésze- ban, környezetbarát módon állítjuk elő egy eluens generáti minőségellenőrzési felada- tor segítségével. Ugyanilyen multielemes vizsgálati módtok ellátása során hol érhető szer az optikai emissziós spektrometria (ICP-OES), melyet
fémes elemek (pl. korróziós anyagtartalom) meghatárotetten a környezettudatosság.
–– Új keletű, vagy mindig is tetten érhető volt a környezet- zására használunk. A fémvizsgálatok terén pedig a szerkezeti anyagok elemzésére szikragerjesztésű atomemissziós
tudatosság a vegyészeti minőség-ellenőrzés területén?
–– Mindig is fontos szempont volt a vegyészet számá- spektrometriát alkalmazunk, melynek révén az összes
ra, hogy a környezettudatosság jegyében, az elérhető ötvöző anyagot roncsolás- és vegyszermentesen tudjuk
meghatározni az adott mintában.
legalacsonyabb szintű környezeti és
A vizsgálat további előnye, hogy a
személyzeti terheléssel, valamint mimintadarab (alkatrész) tovább hasznimális vegyszeres hulladékképződés
nálható, az eljárás nem igényel erős
mellett végezze az analitikai vizsgásavakat a komponensek feltárásálatait. A régóta alkalmazott vizsgálati
ra, mint például spektrofotometria
módszereink kiválasztásakor is fontos
esetében. Az utóbbi években egyre
szempont volt, hogy olyan eljárásokisebb mennyiségű fővízköri szen�kat vezessünk be az Atomerőműben,
nyezőanyagok kimutatására is szükamelyeknél a meghatározni kívánt
ség van, ami hagyományos analitikai
elemek, komponensek kimutatásához
eljárásokkal már nem is teljesíthető.
minimális mintamennyiség és reagens
Így a lehető legkorszerűbb eljáráhozzáadása szükséges. Törekedtünk
sokat és berendezéseket használtovábbá arra is, hogy egy vizsgálattal
juk a vizsgálataink során, amelyek
– amennyiben lehetséges – egyszerre
CFC-mentes technológián alapuló
egyben a legszigorúbb környezettöbb komponens jelenléte és men�mérési módszer
védelmi előírásokat és célokat is
nyisége is kimutatható legyen a véte(ERACHECK olaj-a-vízben analizátor)
kielégítik. Emellett a vizsgálataink
lezett mintában. Kiváló példa erre az

végrehajtása során keletkezett minimális mennyiségű olajos, illetve vegyszeres hulladékot szelektíven gyűjtjük, és
további kezelésre, ártalmatlanításra átadjuk a környezetvédelmi szervezetnek.
–– Mi volt a legutóbbi műszerfejlesztésetek?
–– A műszerfejlesztés keretében egyúttal vizsgálati
módszer váltására is sort kerítettünk, ugyanis a hatályos
környezetvédelmi előírások egy ideje betiltották az ózonréteg károsodását okozó halogénezett szénhidrogének
(CFC), köztük a szén-tetraklorid (CCl4) használatát. Találnunk kellett egy olyan, az ózonréteget kímélő oldószert
használó eljárást, amely a vízben lévő olajszennyeződések
kioldására (extrahálására) alkalmas. Több mint egy év szakirodalmi és összehasonlító munkát, kutatást végeztünk el
a legjobb készülék, valamint módszer kiválasztásához. A
módszer során továbbra is infravörös-spektrometriát fogunk alkalmazni, csupán az új eljárásnál más hullámhossz
tartományban mérünk majd. A műszaki értekezlet a fejlesztési javaslatunkat elfogadta, jelenleg a mérőberendezés beszerzése zajlik.
–– Mit eredményez a vizsgálólaboratórium akkreditált státusza?
–– Mivel akkreditált laboratóriumi vizsgálatokat végzünk, nem elegendő a vizsgálatok pontos, hatékony elvégzése, hanem folyamatosan fejlesztenünk kell az alkalmazott eljárásainkat és a mérőberendezéseinket. Valamint
olyan körvizsgálatokban veszünk részt, ahol az összetett
elemzések precíz kivitelezésével szakértelmünk és eszközparkunk magas színvonalát is objektíven tudjuk igazolni.
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Fizikai védelmi gyakorlat
A Paksi Atomerőmű biztonsági igazgatósága fizikai védelmi gyakorlatot tartott
2012. november 30-án az őrzött üzemi területen. A 190/2011-es kormányrendelet – amely tavaly szeptemberben lépett hatályba – előírja, hogy nukleáris intézményekben évente egyszer komplex őrzés-védelmi gyakorlatot kell végrehajtani.
Első alkalommal került sor arra, hogy a fenti jogszabályban előírtaknak megfelelően a gyakorlati tervet az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) hagyta jóvá,
és az Országos Rendőr-főkapitánysággal együtt a gyakorlat lebonyolításában is
részt vett.
A gyakorlat végrehajtásába bevonásra került minden olyan szervezet, amelynek feladata adódhat az Atomerőmű védelmében bekövetkezett rendkívüli esemény felszámolása során (Atomix Kft. biztonsági szakágazat, MVM PA Zrt. fegyveres biztonsági
őrség, Paksi Rendőrkapitányság, a Terrorelhárítási Központ (TEK) 9. műveleti osztálya, TEK felderítő osztály, Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság, Budapesti Rendőr-főkapitányság, Alkotmányvédelmi Hivatal, Atomix Kft. Tűzoltási és Kárelhárítási szakágazat, RHK Kft. Paksi
Kirendeltség, Paksi Vízirendészeti Őrs, OAH).
A gyakorlat fő célja a
nukleáris létesítményben
bekövetkező rendkívüli
esemény esetén a technikai védelem működőképességének és használhatóságának a vizsgálata,
az azt kezelő személyzet
reagáló képességének a
tesztelése, valamint a fizikai védelemben résztvevő állományok gyorsaságának, szakszerűségének és eredményességének a vizsgálata. További célként az őrzés-védelmi tevékenységet ellátó szervezetek és társszervezetek együttműködését, valamint a híradástechnikai eszközök
megbízhatóságának a vizsgálatát határozták meg.
A szimulációs gyakorlat szerint őrzött üzemi területre egy erőszakosan behatoló
személy felderítése és elfogása volt a feladat.
A rend helyreállítására, a rendkívüli állapot megszüntetésére bevont szervezetek
állományai a vezetőik irányítása alatt azok utasításaira tevékenykedtek. A parancsnokok egymás tevékenységéről tudva, az információk birtokában tették meg a saját
szakterületükön a szükséges intézkedéseket, a hatáskör és illetékesség figyelembevételével.
Záróeseményként minden szervezeti vezető értékelte a saját szakterületét. Az egységes álláspont szerint a gyakorlat végrehajtása eredményes volt, melyet megerősített
az OAH és az ORFK jelen lévő képviselője is.

Laszlóczki Ivetta

Elindult az MVM Csoport munkavállalói
elkötelezettség mérése

Az MVM Csoport vezetése figyelembe kívánja venni a munkatársak munkáltatójukról, munkakörülményeikről, személyes
fejlődési lehetőségeikről alkotott véleményét és észrevételeit, ezért elkötelezettség
mérést indított a Csoport összes társaságánál.
A felmérés célja, hogy a beérkezett információk alapján a vezetők részére olyan
információk és eszközök álljanak majd rendelkezésre, amelyekkel még jobban motiválhatják és még elkötelezettebbé tehetik
az MVM Csoport munkatársait. Ezért mindenki számára fontos, hogy minél többen
töltsék ki a kérdőívet.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és az Atomix Kft. munkatársai már kézhez kapták a
kérdőívet. Az említett két, illetve több más
társaságnál papír alapon, míg néhány tagvállalatnál elektronikusan történik a kérdőívek kitöltése.
A kérdéssor összeállítását minden résztvevő társaság humánerőforrás munkatársai
segítették. A kitöltött kérdőíveket a jelöletlen, fehér válaszborítékban lezárva, az
Atomerőmű területén több ponton is kihelyezett lepecsételt gyűjtőládákba 2013.
január 31-ig kell bedobni.

A kérdőív kitöltése anonim és önkéntes
alapon működik. A kitöltés körülbelül 20
percet vesz igénybe.
A felmérés lebonyolítását külső tanácsadó cég végzi, akik független szakértőként
biztosítják a megfelelő szakmai és anonimitási feltételeket. A kitöltött kérdőíveket is a
tanácsadó cég munkatársai dolgozzák fel,
szigorúan bizalmasan kezelik, így a konkrét
válaszokat senki nem láthatja az MVM Csoport társaságainál.
A tanácsadó cég február közepétől a felmérés eredményét pontosító kiscsoportos
beszélgetésre invitál majd néhány munkatársat.
Sem a kérdőív kitöltése során, sem a
beszélgetések alkalmával nincsenek „jó”
és „rossz” válaszok, csakis a munkavállalók
őszinte véleménye számít.
Amennyiben kérdésük merülne fel a
kérdőívvel, illetve a felméréssel kapcsolatban, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. munkatársai Lászlóné Németh Ilona csoportvezetőhöz (tel: +36-75-507-251; e-mail:
laszlone@npp.hu), az Atomix Kft. munkatársai Szücs Gábor ügyvezető igazgatóhoz
(tel: +36-75-501-860; e-mail: szucsg@npp.
hu), az MVM ERBE Zrt. munkatársai Monostori Tiborné munkaügyi csoportvezetőhöz (tel: + 36-1-382-4705, e-mail: erzsi.
monostori@erbe.hu), az MVM OVIT Zrt.
munkatársai Szarka Tímea humán erőforrás munkatárshoz (tel: +36-1-414-3217;
e-mail: szarka.timea@ovit.hu), az MVMI Informatika Zrt. munkatársai Kudor Katalin
titkárságvezetőhöz (tel: +36-20-333-0525,
e-mail: kudork@mvm-informatika.hu) fordulhatnak, akik szükség esetén továbbítják
kérdéseiket a tanácsadó cég felé.

Szakértői minősítési rendszer az atomenergia alkalmazási körében

fotó: Bodajki Ákos

A nukleáris biztonságra és a villamos energiatermelésre kiható
termékeket tervezők, gyártók és
a szolgáltatásokat végzők alkalmasságának megítélését kiemelt
folyamatként kezeli az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és az Országos
Atomenergia-hivatal (OAH) vezetése is. A (be)szállító cégeink
vezetői ismerik a FEL005 Szállítók nukleáris szempontú minősítése c. eljárásrendünket,
melynek kivonata az interneten keresztül is elérhető (www.
atomeromu.hu/beszallitoink-reszere). A folyamat kezelői
ebbe a dokumentumba építették be a 2011-ben módosított
Atomtörvény előírásait, amelyek szerint a szakértő-jelölteknek is egy hatósági-kamarai minősítési eljárást kell vállalniuk. Sipos László minőségbiztosítási vezető mérnök, az OAH
és a Magyar Mérnöki Kamara (MMK) vezetői által megbízott
Minősítő Bizottság tagjaként vállalta a tájékoztatást e változások kezeléséről.
–– Mi a jogi háttere, és alapja a nukleáris szakértői minősítéseknek?
–– Az 1996. évi LVIII. törvény a tervező- és szakértő mérnökök szakmai kamaráiról már közel két évtizede megteremtette
a jogszabályi alapot. A 2011-ben módosított 1996. évi CXVI.
törvény az atomenergiáról (Atv.) 19/A. (1) kimondja: Atomenergia alkalmazása körében független műszaki szakértői tevékenységet az végezhet, aki e tevékenység végzésére a tervező- és
szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló
törvényben meghatározott területi mérnöki kamara által kiadott

engedéllyel rendelkezik. A 118/2011. (VII. 11.) Kormányrendelet
rögzíti a következőket: Az engedélyes (például az MVM PA Zrt.)
független szakértői értékelések rendszerével biztosítja, hogy a
nukleáris létesítményben végzett átalakítások megfelelnek a
nukleáris és a műszaki biztonsági szabályoknak, és teljesülnek a
nukleáris biztonsági követelmények. A 247/2011. (XI. 25.) Kormányrendelet tartalmazza a szakértők minősítési folyamatát,
a szakterületek képesítési-gyakorlati feltételeit, a hatásköröket
és a felelősségköröket is. Ezek alapján elkészítettük a Minősítési Ügyrendet, amelyet az OAH vezetői és az MMK elnöksége is
jóváhagyott.
–– Milyen gyakorlat követte a szabályozási keretek létrejöttét?
–– A jelzett jogszabályok mentén kialakított hatósági-kamarai minősítési rendszer 2012. január végén kezdte az érdemi
megfelelőség-értékelési működést. Az OAH és az MMK vezetői
által felkért szakértőket Minősítő Bizottság tagjainak megfelelőség-értékelési tevékenysége a jelentkező személyekre vonatkozó, a jogszabályokban előírt követelmények teljesülésének
elbírálására irányul. A területi mérnöki kamarák titkárai az általunk elkészített jegyzőkönyvek alapján hozzák meg a hatósági
határozataikat, és egyben rögzítik a közhiteles országos szakértői névjegyzékben az egyeztetett személyes adatokat.
–– Ki lehet nukleáris szakértő?
–– Aki előzetesen, írásban vállalja az etikai és összeférhetetlenségi szabályok betartását. Alapfeltétel a szakirányú felsőfokú végzettség, valamint alapképzésben szerzett végzettség
esetén legalább nyolc év, mesterképzés esetén legalább öt
év referenciákkal igazolt szakmai gyakorlat. Emellett minden
szakterületen vannak speciális feltételek is.

–– Milyen szakterületeken lehet pályázni a szakértői minősítésre?
–– Reaktorfizika, neutronfizika és a nukleáris üzemanyag viselkedése; Termohidraulika; Valószínűségi biztonsági elemzések; Gépészet; Nukleáris nyomástartó berendezések; Anyagtudomány, anyagvizsgálat; Építészet, statika, épületszerkezetek,
épületszerkezeti anyagok; Erősáramú villamos technológia;
Mérés- és irányítástechnika; Vegyészet, radiokémia, nukleáris
kémiai technológia; Sugárvédelem; Proliferáció-állóság; Nukleáris védettség; Nukleáris és más radioaktív anyagok szállítása; Nukleárisbaleset-elhárítás; Minőségirányítás, minőségbiztosítás, minőségellenőrzés és minőségfelügyelet.
–– Hogyan kapcsolódik a szakértői minősítési rendszer a
FEL005 jelű, Szállítók nukleáris szempontú minősítése című folyamatunkhoz?
–– A Paksi Atomerőmű minőségfelügyeleti főosztálya által
kiadott minősítő lapok mellékletében a tevékenységi csoportok között immár feltüntethető a független szakértői tevékenység is. Feltétel, hogy a (be)szállító álljon jogviszonyban olyan
természetes személlyel, aki a 247/2011. (XI. 25.) Kormányrendelet alapján szakértői jogosultságot szerzett. A meglévő szállítói minősítések módosítása a következő két évben a minősítések meghosszabbítása keretében fog megtörténni.
–– Milyenek az eddigi tapasztalatok a szakértői minősítési
rendszer működése kapcsán?
–– A nukleáris szektor szakértői minősítési rendszere eddig
beváltotta a hozzá fűzött reményeket, a jogszabályok megjelenése óta eltelt idő igazolta a várakozást. A minősítésre jelentkezők száma meghaladta a százhetvenet, a minősítést kapottak száma pedig több mint száz.
Prancz Zoltán
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Akik a kezdetektől itt dolgoznak
Rovatunkban az Atomerőmű kezdeti időszakától
fogva itt dolgozó munkatársainkat mutatjuk be,
olyan momentumokat elevenítve fel és téve közkinccsé a segítségükkel az erőmű hőskoráról, amelyek már csak az ő emlékezetükben élnek. Ezúttal
Lászlóné Németh Ilona, a személyfejlesztési csoport
vezetője idézi fel pályafutását.
–– Mikor léptél be az Atomerőműhöz, és mit jelentett
az számodra ebben az időben?
–– 1976. november 2-án léptem be a Paksi Atomerőmű Vállalathoz, így azok között a kollégák között lehetek, akiknek háromjegyű a törzsszáma. Korábban két hónapig egy másik cégnél
dolgoztam, de a nagybetűs munkahely számomra a PAV volt. Itt találkoztam
először a munkahely elvárásaival, a közösség szeretetével, befogadásával és azzal
az érzéssel is, hogy bizony „az élet nem mindig habos torta”.
–– Milyen munkakörben kezdtél?
–– 1976-ban, az érettségi után kicsit hasonló volt a helyzet a fiatal pályakezdők számára a maihoz, hiszen abban az évben döntött az akkori kormányzat az
adminisztratív munkakörök létszámstopjáról. Ezért ilyen munkakörökben nem
volt könnyű elhelyezkedni, így örültem, amikor a korábban beadott jelentkezésem nyomán állásinterjúra hívott a személyzeti osztály vezetője, Lajkó Sándor.
Közölte velem, hogy egyelőre fizikai állományú munkakörbe, hivatalsegéd beosztásba tud felvenni. Örültem a lehetőségnek, bár az anyukám sírva mondta,
hogy jeles érettségivel nem ilyen munkakört képzelt el számomra. A jogi és igazgatási osztály munkavállalója lettem, dr. Páli Etelka irányítása mellett.
–– Milyenek voltak ekkor a körülmények?
–– Ebben az időszakban 40-50 fő volt a PAV alkalmazottainak létszáma, de
napról-napra bővült. A létszámbővülés azt is jelentette, hogy egyre kisebb lett az
egy főre jutó irodai terület, ezért volt, hogy egy 2x3 méteres irodában 4-6 munkatárssal dolgoztunk együtt, akik teljesen más munkaterületen tevékenykedtek.
Ez időnkét zavaró helyzeteket teremtett, másrészt viszont betekintést kaptunk
más területek kialakításába is.
–– Hogyan alakult a pályád a későbbiekben?
–– 1978-ban ügyiratkezelési csoportvezetőnek neveztek ki, és rám bízták a cég
iratkezelésének és irattárazásának vezetését. A vállalatnál lévő gépírási feladatokat központosítva létrejött a leíró csoport, a „lecso”, s 1979-ben engem neveztek
ki a csoport vezetőjének. Tizenöt lány tartozott hozzám, mindannyian kiváló
gyors- és gépírók, akik az összeállított kezelési utasításokat gépelték, ezért igen
szoros együttműködésben éltünk a műszaki gárdával.
A jogi és igazgatási osztály feladatkörében jelentős szerepet képviselt a vállalati bérlakás állomány kezelése. A vállalattal munkaviszonyt létesítők jó része
azért jött a céghez, mert viszonylag gyorsan, maximum egy éven belül vállalati bérlakást kaptak. A lakások kiutalásával, kezelésével kapcsolatos feladatok
egyre több teendőt hárítottak az osztályra, ezért 2003-tól önálló lakásügyi előadói munkakörbe kerültem. A napi munkafeladatok ellátása mellett komoly
társadalmi életet is éltünk, mivel nagy kultusza volt a szocialista brigádoknak.
Természetesen mi is alakítottunk ilyen szervezeteket, először a Hámán Kató
brigádban, majd a Szavickaja brigádban fejtettünk ki igen aktív mozgalmi tevékenységet.
–– Milyen rálátásod nyílt mindeközben az erőmű építésére?
–– Az erőmű közben felépült, a hatalmas gödrök helyén új és szép épületek
magasodtak, majd elkövetkezett az 1. blokk párhuzamos kapcsolása. Mindebből
mi, akik adminisztratív területen dolgoztunk, sokat nem igazán éreztünk, tudtuk, hogy nagy események történnek az erőmű életében, de ezekről az eseményekről inkább utólag értesültünk. Az 1. blokki átadáshoz mégis személyes kötődésem is volt, hiszen 1983-ban, a blokk átadása alkalmából rendezett vállalati
ünnepségen, abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy egyetlen női munkavállalóként miniszteri dicséretben részesültem.
–– Okozott-e törést a pályafutásodban a gyermekeid születése?
–– Férjem, László Andor Zoltán, az Atomerőmű logisztikai főosztályán szerződéskötő. Két gyermekünk született, Orsolya Réka és Boglárka Lilla. A vis�szatérés nem volt zökkenőmentes, mivel a rendszerváltást követően a céget is
elérte a nagy átalakulás időszaka, így amikor a GYED után 1993-ban munkára
jelentkeztem, kiderült, hogy a régi helyemre, az igazgatási osztályra nem tudnak
visszavenni. A szakmai fejlődésem szempontjából mégis fontos időszak következett. 1994-ben a munkaügyi osztályra helyeztek. 1996-ban jelentkeztem a Pécsi
Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Szakára, ahol 1999-ben
személyügyi szervezőként végeztem. Ezt követően kerültem a jelenlegi munkahelyemre, a személyzetfejlesztési csoporthoz, amelynek 2006-ban a vezetésére
kaptam megbízást. 2011-ben mesterfokú humánerőforrás tanácsadó diplomát
szereztem.
–– Hogyan foglalnád össze pályád egészét?
–– Az elmúlt 35 évre visszatekintve úgy érzem, nagyon szép és tartalmas időszak volt, és bízom benne, hogy humán szakemberként hozzá tudtam tenni valamit ahhoz a műhöz, amely ma „életünk része, jövőnk energiája”.

Prancz Zoltán

Generációk

Id. Tamási Zoltán és ifj. Tamási Zoltán
Idősebb Tamási Zoltán Madocsán született.
Bölcskén, illetve Dunaföldváron járt általános
iskolába. Középiskolai tanulmányait Szekszárdon, az 505. számú szakmunkásképző intézetben folytatta, gépi forgácsolóként. A szakmai
gyakorlatot Bölcskén töltötte, a Mezőgép Vállalatnál. Egészen a sorkatonai szolgálat megkezdéséig itt dolgozott. A kétéves katonaság
után, 1986-ban került Paksra, az erőműbe. Kezdetben (két évig) a Bajnai TSZ alkalmazásában
állt, utána vették át a Paksi Atomerőmű Vállalat
állományába. A forgácsoló műhelyben helyezkedett el, ahol már tíz éve dolgozott, amikor
felkérték,
hogy
vegyen részt egy
komoly szakmai
munkában a fejlesztő műhelyben.
A loviisai erőműben a főelzáró tolózár membránjának
cseréjét kellett végrehajtani. Itt, Pakson készítettek egy
próbamunkát, melyet finn szakemberek is megvizsgáltak, majd
az elfogadás után kisebb paksi csapat utazott
Finnországba a helyszíni munkavégzésre. Ezt
követően visszatért eredeti munkahelyére, a
forgácsoló műhelybe. Majd a néhány évvel ezelőtti átszervezések idején úgy alakult, hogy ő
is a fejlesztő műhelyben kapott további munkát. A két munkahely, illetve tevékenység között egyrészt abban van különbség, hogy a korábbi helyhez, gépekhez kötött feladatvégzést
jelentett, és raktári készletre gyártottak. Most
pedig helyszíni forgácsolással foglalkoznak, az
erőmű üzemi területének különböző pontjain
végeznek munkát, ahogy azt a feladatok megkívánják. Ez persze sokkal nagyobb szakmai kihívással is jár.
Zoltánnak két fiú gyermeke van. Nagyobbik
fia, Zoltán, Pakson él, technológus mérnökként dolgozik itt az erőműben, a turbinaosztályon. Kisebbik fia, Gábor sportoló, jelenleg az
fotó: Bodajki Ákos

Régi motorosok

NB II-es szolnoki labdarúgó csapatban játszik.
Ő Szolnokon él feleségével és másfél éves kisfiával.
Zoltán szabadidejében horgászni jár feleségével, lakóhelyén, Bölcskén. Van egy pincéjük
is, a borászat a másik hobbija. Ezen kívül a szolnoki focimeccsekre is rendszeresen elutaznak
feleségével, így a kis unokájukkal is rendszeresen tudnak találkozni.
Ifjabb Tamási Zoltán a BME Gépészmérnöki
karán, energetikai mérnökként szerzett diplomát. 2002 óta áll az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt. alkalmazásában. Végigjárta a ranglétrát a
turbinaosztályon,
majd
2011-ben
turbina főgépészi
műszakos
munkakörből állandó
délelőttös, technológus mérnöki beosztásba került.
Feladatai közé
tartozik az operatív
munk akörök ben
dolgozó kollegák
munkavégzéséhez szükséges utasítások aktualizálása, módosítása, azok társosztályokkal való
egyeztetése. Ezenkívül aktív részvétellel segíti
a turbinaosztályhoz kapcsolódó projektekben
az átalakítások megvalósíthatóságát. Szakterületi kivizsgálások, elemzések lefolytatása is
a munkaköri feladatai közé tartozik. Időnként
vizsgabizottsági tagként részt vesz kollegái társasági jogosító és kiemelt társasági jogosító
vizsgáin.
Feleségével, aki szintén az Atomerőműben,
a humán igazgatóságon dolgozik, Pakson élnek egy családi házban.
Szabadideje nagy részét feleségével tölti,
sokat kirándulnak, kerékpároznak, szeretnek
utazni és vitorlázni. Ezen kívül – hosszú aktív
futball múlt után – hobbi szinten űzi a labdarúgást. Az idei évben elnyerte a MÉSZ focibajnokság „Legjobb játékosa” díjat.

Gyöngyösiné Nyul Petra

CeBIT előzetes
A világ legnagyobb informatikai szakkiállítását rendezik meg Hannoverben 2013. március 5-9.
között. A CeBIT a díjkiosztókat, a konferenciákat követően kötetlen beszélgetéseket tesz lehetővé.
A vásárzárás után pedig a CeBIT Run keretében 3,5 km-től akár fél maratoni távot is futhatnak az
erre vállalkozók. A nevezési díjból a német árvaházakat támogatják a rendezők.
A vásár négy részre tagozódik:
pro – professzionális IT szolgáltatás,
lab – kutatás, fejlesztés,

gov – közigazgatási megoldások,
life – az életvitelt segítő megoldások.

A kiállítás területe kb. nettó 250 000 m2. A számos konferencia közül a legrangosabb a világkonferencia, mely mind az öt napon keresztül tart. Egy-egy kulcskérdés után az érdeklődők
vezetett vásárbejáráson vehetnek részt a top 10 standjainál. Ez a csoport számára kiosztott fülhallgatókba épített rádión keresztül függetlenítheti magát a vásár zsivajától, és
érti a csoportvezető magyarázatait, utasításait. Több díjkiosztót is erre a
dátumra időzítenek. Ekkor lesz az informatika „Oszkárjának” tartott CHIP
magazin díjainak átadása is. A vásár díszvendége Lengyelország lesz. Fő
standjuk a 6-os csarnokban található, de 200 kiállítójukból jut mindenhova.
Belépők: napijegy 40 €, a minden napra szóló bérlet 90 €, az érvényességi idejében Hannover vonzáskörzetében tömegközlekedésre
is jogosít. Ebben a vásári forgatagban kb. 300 ezren vesznek részt,
közülük 40 ezren külföldről érkeznek. A kiállításhoz vezető gyorsforgalmi utat egyirányúsítják, délelőtt az egyik,
délután a másik irányban – még így is érdemes a tömegközlekedést használni. Ehhez
komplett szerelvényeket kérnek kölcsön
több nagyvárostól. gyulai
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Egykori külföldi egyetemisták
találkoztak Moszkvában
Az egykori Szovjetunióban és a mai Oroszor- nök-helyettes aláhúzta, máig mintegy egymillió
szágban tanult külföldi egyetemisták III. Fóru- külföldi diák tanult orosz/szovjet egyetemeken
mára került sor Moszkvában 2012. november Mihail Margelov, az orosz szövetségi tanács
28-30-án. Az orosz Oktatási
külügyi bizottságának elnöMinisztérium és a külföldi
ke szerint az egymás köldiákokkal foglalkozó Inkorcsönös segítése a cél ezen a
vuz szervezet által előkészíterületen is. A törekvéseket
tett rendezvényen több mint
Vlagyimir Putyin is meg100 országból kb. 600 részterősítette a vele való találkovevő érkezett. A korban,
záskor.
származásban, mai életA szekció, illetve kerekhelyzetben is igen sokszínű
asztal megbeszéléseken a
résztvevői csapatot a plegazdasági kapcsolatok, az
Hadnagy Lajos, Galina Medvegyeva
náris ülésen Dmitrij Liva- (MEI), Vlagyimir Zamolodcsikov (MEI) oroszországi egyetemi lehenov oktatási miniszter, Vlatőségek, az orosz nyelv és a
gyimir Fillipov, az Inkorvuz vezetője és több kint végzettekkel való kapcsolattartás témája
más orosz vezető fogadta az egyik legelőkelőbb volt középpontban. Az első esetben nem véletmoszkvai konferencia-helyszínen, a Tanácsok len, hogy a három nagy orosz ipari vállalat közt
Háza Oszloptermében. Magyarországot öt egy- a Roszatom képviselői is részt vettek a beszélgekor kint tanult – köztük többen ma is Moszkvá- tésben, mint akik perspektívát látnak az orosz
ban dolgozó – résztvevő képviselte. Ráadásul a nyelv, a hagyományos és szakmai kultúra, az
sors úgy hozta, hogy az öt magyarból négyen is orosz mentalitás ismerete miatt érintett egykori
a sajtót – hárman egy-egy országos médiumot, és mostani diákokkal való kapcsolattartásban.
illetve hírszervezetet, jómagam pedig az Atom- Vlagyimir Fillipov a fórum zárásakor reményét
erőmű újságot (is) – képviselték. Hozzá kell fejezte ki a további szoros együttműködés iránt.
tenni, hogy a paksi résztvevőt az Orosz Klubon
A Fórum során többeknek lehetőségük nyíkeresztül a budapesti Orosz Kulturális Központ lott meglátogatni az egykori alma matert is. A
hívta meg.
MEI mára Moszkvai Energetikai Egyetemből
A plenáris ülésen Dmitrij Livanov minisz- állami műszaki kutatási központtá alakult. A
ter elmondta, hogy a volt külföldi diákokkal külföldiekkel foglalkozó dekanátuson nagy
való kapcsolat további impulzust ad az érin- örömmel fogadták a néhány főnyi külföldi „vén
tett országok közötti együttműködésben. En- diákot”, akik között egy lengyel szakemberrel
nek érdekében az együttműködést koordináló ketten képviseltük egész Európát. Ezek után
szervezetre lenne szükség. Orosz részről az ok- egyedül látogattam el az atomerőművek tantatásban való együttműködést a vízumkönnyí- székre, ahol a csendes délután egykori vízüzem
tésben, a diplomák kétoldalú elfogadásában lát- tanárom, Valentyina Gyik fogadott. Büszkén
ja. Elhangzott, hogy a kormány döntése alapján hallottam, hogy az egykor nem is olyan kön�a jövőben évente hétezer helyett tízezer külföldi nyen kezelhető évfolyamunkat nagyon szorgaldiák tanulhat oroszországi egyetemen orosz mas diákoknak minősítette.
állami költségen. Olga Gologyec miniszterel
Hadnagy Lajos, Moszkva

Műszaki újságírók látogatása
az Atomerőműben
Műszaki újságírók alkotta illusztris szakmai delegációt fogadott a Paksi Atomerőmű Tájékoztató és Látogatóközpontja (TLK) december 12-én. A vendégek
a következő szakmédiumok képviseletében érkeztek: Víz, Gáz, Fűtéstechnika
Épületgépészeti Szaklap; Villanyszerelők Lapja – Épületvillamossági Szaklap;
Magyar Energetika; valamint a Magyar Mérnöki Kamara Épületgépészeti, illetve Elektrotechnikai Tagozatának online médiumai, úgymint az E-gépész és az
E-villamos.
A TLK-ban kiállított sémákkal és eszközökkel való ismerkedés után következett a látogatás súlyponti része: a reaktorcsarnok és a turbinagépház, valamint
a blokkvezénylő terem megtekintése. A vendégek szakavatott idegenvezetővel járták be az Atomerőmű e legfontosabb objektumait, így kérdéseikre azonnal részletes és kellő mélységű válaszokat kaphattak. Mint utólag elmondták,
nagy hatással voltak rájuk a látottak és hallottak, s meggyőzték őket arról, hogy
az itt megvalósított nukleáris technológia biztonságos, és az energiatermelő
folyamatokat megfelelően kézben tartják. Külön is kiemelték a primer körben
tapasztalt, az üzemi környezethez képest rendkívüli tisztaságot, aminek érzetét
nem utolsósorban a saválló acélból készült padlózat és az ott dolgozók patyolatfehér munkaruhája keltette.
Érdekes és kedves momentuma volt a látogatásnak, amikor kiderült, hogy a
látogatócsoportból két nyugdíjas korú kolléga is dolgozott itt az erőműépítés
idején – még az üzembe helyezést megelőzően –, a Gyár- és Gépszerelő Vállalat (GYGV) alkalmazottjaként. Egyikükkel a nap során egy kicsit részletesebb
beszélgetésre is lehetőség nyílt. Szemán József elmondta, hogy az építkezés
óta nagyon megváltoztak a körülmények, az épületek és a technológiai rendszerek arculata, mindazonáltal a mostani látogatás alkalmával viszontlátott
olyan berendezést is, ami már a hőskorban itt volt. Emellett olyan eseményeket
idézett fel, amelyek ma már az ipartörténeti krónika fejezeteibe tartoznak. A
vendéglátók, a hallottakon felbuzdulva, megkérték a két veterán szakembert,
hogy örökítsék meg az erőművel kapcsolatos egykori élményeiket az Atomenergetikai Múzeum által a közelmúltban útjára indított Emlékező füzetek
című kiadványban, amelynek éppen az a célja, hogy megőrizze a ma már csak
a létesítők és üzembe helyezők emlékezetében élő epizódokat. Mindketten
készséggel vállalták ezt.
Az újságírói látogatás programja az Atomerőmű újság szerkesztőbizottságának tagjaival folytatott megbeszéléssel zárult, amelyen az együttműködés,
illetve a képviselt sajtóorgánumok közötti szakmai információáramlás elősegítésének lehetőségeit gondolták közösen végig.

Prancz Zoltán

Az ördög nem alszik!
Januári számunkban a télisportok
veszélyeivel, azon belül a korcsolyázás, nyílt vízen való sportolás
helyének megválasztásával foglalkozunk.
Szabad vizek jegén tartózkodni (korcsolyázni) csak azokon
a helyeken szabad, amelyek nem esnek tiltó rendelkezés alá
(pl. kikötők, folyóvizek és mellékágai), és csak akkor, ha a jég
kellő szilárdságú, nem olvad, nem mozog. Tilos szabad vizek
jegén tartózkodni éjszaka, korlátozott látási viszonyok között, valamint járművel.
Tudni kell, hogy a jég soha nem egyenszilárdságú. A partmenti részeken, növényzetek közelében, kilógó tereptárgyak
(bokrok, kövek) közelében gyakran elvékonyodik, vagy a víz
meg sem fagy. További veszélyforrás a víz felszíne alatt működő források, buzgárok, amik télen általában a környező vízhőmérsékleteknél jóval melegebbek, így alulról vékonyítják
el a jeget. Szintén veszély, hogy a sűrű hótakaró alatt a jég vékonyabb, mint a hómentes helyeken. Olvadáskor a jégtakaró
teherbíró képessége akkor is erősen csökken, ha vastagsága
változatlan.
Lehetőség szerint szabad vizek jégen egyedül ne tartózkodjunk, haladáskor nyugodtan és egyenletesen lépkedjünk,
lehetőleg ne essünk el, mert az fokozza a jég beszakadásának
veszélyét.
Mi teendő, ha azt halljuk, hogy a lábunk alatt recseg, ropog a
jég, és esetleg a felülete is megsüllyedt, de még nem szakadt be?
Ha nem vesztettük el a lélekjelenlétünket és elég gyorsak,
de óvatosak vagyunk, akkor a jég beszakadása még meg-

Jeges jó tanácsok
előzhető, ha a felület növelése érdekében lehetőleg arccal
a part felé, a jégre fekszünk, és lassan, óvatosan a part felé
kúszunk. Ha a jég a fenti előjelek nélkül beszakad, vagy elkerülték a figyelmünket az előjelek, s így szakadt be a jég,
akkor azonnal tárjuk szét a karjainkat, ejtsük magunkat előre
és minden erőnkkel akadályozzuk meg, hogy a jég alá csús�szunk, vagy víz alá merüljünk. Ha minden erőlködés ellenére
a jégfelület alá kerülnénk, akkor tartsuk nyitva a szemünket,
nézzünk felfelé, keressük meg a beszakadás helyét, igyekezzünk oda visszajutni, erőteljes lábtempókkal a felsőtestünket
a jégfelület fölé juttatni. Ha ilyen módon nem sikerül, akkor
próbáljuk meg az egyik lábunkat a jégfelületre juttatni, és ezután a kezünkre és a lábunkra támaszkodva testünket oldalt
a jégfelületre tolni.
Mit kell tenni abban az esetben, ha nem alattunk, hanem
más alatt szakad be a jég?
A beszakadás helyét semmi esetre se két lábon, hanem
hason csúszva – de ne közvetlen a széléig – közelítsük meg,
és onnan, valamilyen segédeszközt használva (pl. ág, nadrágszíj) nyújtsunk segítséget, húzzuk ki vízből a bajbajutottat.
A szabad vizek jegén általában lehet korcsolyázni, mint
például a kisterületű műjégpályákon. Azonban itt is tanácsos betartani a tömeg által kialakított forgásirányt, különben elsodornak, fellöknek, és annak könnyen lehet súlyos
sérülés a vége, mert a jég kemény, a korcsolyák élesek. A
műjégpályákon sokszor egymásba kapaszkodva, kígyóz-

va korcsolyáznak. A fordulóknál, kanyaroknál a legkülsők
sebessége megnő, nem tudják, vagy nem akarják egymás
kezét fogni, ezért a végén lévők leszakadnak, és nagy sebességgel a palánknak vágódva könnyen súlyos sérülést szenvedhetnek. Ilyen játékkal se a saját, se mások testi épségét
ne veszélyeztessük. A szabad vizek és a műjégpályák jegén
egyaránt nagy figyelmet kell fordítani a botladozó kezdőkre, különösen a kisgyerekekre. Ha valakinél elkerülhetetlen
az esés, mert az egyensúlyát elveszítette, a lábai már az ég
felé kalimpálnak, az vigyázzon, hogy a feje ne csapódjon a
jéghez, mert az akár agyrázkódáshoz is vezethet. Ha esik, essen a puhább részére, és vigyázzon, hogyan támaszkodik a
kezével, mert egy rossz kitámasztásnak könnyen lehet csuklótörés a vége.
Mindezzel nem akarunk senkit elijeszteni a téli sportok
élvezetétől, csak óvatosságra inteni.
Van még egy nagyon fontos dolog, amiről az amatőr,
rendszertelenül sportolók gyakran megfeledkeznek, ez pedig az alapos bemelegítés. Azok, akik nem melegítenek be
akár korcsolyázás, akár más sport előtt, sokkal könnyebben
sérülnek, és a sérülésük is súlyosabb, a felépülésük pedig
hosszadalmasabb lehet. Annak érdekében, hogy a korcsolya arra menjen, amerre szeretnénk, ne csúszkáljon szét a
lábunk, ne essünk el, amivel másokat is veszélyeztetünk, ellenőrizzük a korcsolya élét, és ha kell, éleztessük meg. Akkor
jó a korcsolya éle, ha a sikló felület homorú és határozottan
látható, tapintható egy-egy él a siklófelület két oldalán.


Laszlóczki Ivetta
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WANO önvizsgálat zajlott Moszkvában

A fukushimai balesetet követően az Atomerőmű Üzemeltetők Nemzetközi Szövetsége
(WANO) által létrehozott bizottság ajánlásaiból fakadó egyik döntés az volt, hogy a WANO
végezze el saját szervezetének önvizsgálatát a
2012. év során. Ennek célja, hogy egy nemzetközi csoport feltárja a WANO működésében
rejlő tartalékokat, a fejlődési lehetőségeket. A
szervezet négy (atlantai, párizsi, moszkvai, tokiói) központjának és a londoni koordinációs
irodának a vizsgálatát a központok egy-egy
WANO képviselője, illetve tapasztalt iparági
szakértője végezte. Az Atlantai Központ (AC)
márciusi, a Párizsi Központ (PC) júliusi és a Tokiói Központ (TC) szeptemberi vizsgálata után
november 4-9-e között került sor a Moszkvai
Központ (MC) vizsgálatára.
A 12 fős csoportot Matt Sykes (EDF Energy)
vezette, koordinátora Conrad Dubé (WANO
PC) volt. A vizsgálat az alábbi programok, illetve területek szerint történt:
–– szervezet és adminisztráció;
–– partneri vizsgálatok;
–– üzemeltetési tapasztalatok;
–– műszaki támogató missziók;
–– üzemeltetési mutatók;
–– műszaki és működési fejlesztés;

–– információs technológia;
–– irányítás és jó gyakorlatok.
Megnyitójában a MC igazgatója, M
 ihail
Csudakov kifejezte reményét, hogy a nemzetközi szakértői csoport tapasztalata segíteni
fog a WANO Moszkvai Központ munkájának
értékelésében, azon területek megtalálásában,
ahol fejlődésre van lehetőség. A vizsgálók értékelték az előre kapott információs csomagot,
majd a helyszínen megbeszéléseket folytattak a
MC személyzetével, áttekintették az iroda dokumentációját.
A vizsgálat végén, az értékelő megbeszélésen a szakértők röviden bemutatták az általuk
vizsgált területen feltárt fejlődési lehetőségeket, illetve jó gyakorlatokat. Matt Sykes ös�szefoglalta az eredményeket, nagyra értékelve
a Moszkvai Központ nyitottságát és együttműködési készségét, reményét fejezve ki a MC
további sikeres munkája iránt. Jelezte, hogy a
Moszkvai Központ által már elhatározott intézkedések megfelelnek a WANO működése
fejlesztését előirányozó időszerű céloknak és
elvárásoknak. Mint elhangzott, az átadott írásos eredmények finomítása után mintegy két
hónappal lesz kész a végleges jelentés.
Mihail Csudakov aláhúzta, hogy a kapott
eredményeknek köszönhetően pontos képet nyert az MC tökéletesebb működéséhez,
amelynek érdekében mindent meg fog tenni.
Nagyra értékelte a vizsgáló csoport munkáját,
amely tagjainak megköszönte a tevékenységét,
külön kiemelve Matt Sykes csoportvezető magas minőségű szakmai irányítását.
Moszkva után november utolsó hetében
zajlott a WANO Londoni Irodájának vizsgálata.

Hadnagy Lajos, Moszkva

Egy angol szakképző iskola
diákjainak látogatása
A Paksi Atomerőmű oktató központjának szakoktatóiként az utóbbi években
Európa számos országában tettünk látogatást és ismerkedtünk a nukleáris
ipar jövőjét megalapozó szakemberképzés infrastruktúrájával, rendszerével. 2010-ben az Egyesület Királyságban jártunk azzal a céllal, hogy az ott
látott, tapasztalt dolgokat is hasznosítsuk itthoni dolgainkban.
A számos helyszín közül különösen érdekes volt a dél-angliai Portsmouth-ben található – a mi ESZI-nkhez
hasonló – szakképző iskola, mely a
nemzetközileg is ismert Babcock vállalat égisze alatt képez az utóbbi időkben a francia EdF által üzemeltetett brit
atomerőművek, továbbá a Brit Királyi
Vasúttársaság számára gépész-technikusokat. A párhuzam, melyet a Babcock
és az ESZI között vontam természetesen nem véletlen. Az iskola képviselői
által elénk tárt tantervi részletek olyan
különlegességről, odafigyelésről tettek
tanúbizonyságot, amely alapján a két
iskola közötti szorosabb együttműködés, tapasztalatcsere megteremtése
különleges értékkel kecsegtet a mai
napig.
Ezen együttműködés első lépcsőjeként fogadtuk az ESZI-vel együttműködésben az angol iskola első népes
csoportját 2011 elején, s azóta a negyedik volt az, mely néhány nappal ezelőtt
tett látogatást a Paksi Atomerőműben,

a Karbantartó Gyakorló Központban,
továbbá az ESZI létesítményeiben. Látogatásuk oka egyrészről természetesen a szakmai azonosság, érdeklődés,
másrészt viszont a keretet az angol iskola speciális, úgynevezett „Life Skills
Training” (Életvitel nevelés) programja
adta-adja, melynek feladata az önálló
élethez nélkülözhetetlen ismeretek,
készségek átadása.
Az ilyen program hasznosságához
és aktualitásához kétség sem férhet.
Nagy-Britannia nyitott ország, a világ
számos nemzetéből fogad be letelepülni szándékozókat; a vallási, etnikai
tolerancia megteremtése, az intelligens emberre jellemző viselkedési normák megtanítása és a mindennapok
ügyes-bajos dolgaiban való tájékozottság, jártasság kialakítása egyértelműen
hozzájárul a jövő emberének boldogulásához és – nem utolsó sorban – a jövő
atomerőművei számára épít értékes
emberi erőforrást.
Ezek a célok persze itthon, Magyarországon, Pakson is érdekesek és nem
kevésbé aktuálisak. Ezért kell megtennünk minden tőlünk telhetőt, hogy a
két iskola közötti kapcsolat megerősödjön a közeljövőben. Van tér egymás
alapos megismerésére és az előnyök
kölcsönös kiaknázására gyermekeink
fejlődése érdekében. Már csak a lehetőséget kell megragadni.

VL

Energiatárolás kicsiben és nagyban
A NaS akkumulátor katódja folyékony kén, anódja folyékony nátrium, az elektrolit
alumíniumoxid tartalmú kerámia. Számos előnnyel rendelkezik: hosszú élettartamú
(15 év), cellánként 2 V feszültségű, 1000-5000 töltés/kisütés ciklust bír ki, a súlyegységre eső tárolókapacitása
kedvező (45 Wh/kg), feltöltve
nem veszti el a töltését, anyaga rendkívül olcsó, szinte korlátlan mennyiségben áll rendelkezésre. Hátránya, hogy
csak temperálva üzemképes
(290-390 ºC)
Korábban már hírt adtunk a V2O5-os (vörösiszap
– timföldgyári meddőhányó)
energiatárolási lehetőségről,
melyet Ivan Pavlov fejleszt
Ausztriában. A tüzelőanyagcella-akkumulátor szerű berendezés (Vanadium Redox Battery) mindkét oldali elektrolitját
elszivattyúzzák, és műanyag tartályokban tárolják töltéskor, kisütéskor az áramlást megfordítják. 400 kW egysége
működik, MW-os méretig bővíthető.
Vajon mindent tudunk az oly általánosan használt ólomakkumulátorokról? Ha lemerül, feltöltjük, de milyen hatásfokkal, mennyi idő alatt? Most a legkorszerűbb, magyar fejlesztésű termékkel ismerkedhettünk meg: számítógéppel
vezérelt akkumulátortöltő kezdetben áramgenerátoros,
majd feszültséggenerátoros üzemben, a névleges áram
5-10-szeres értékével, miközben megszakítva a folyamatot
fotók: Gyulai János

A megújuló energiaforrások kihasználásának kulcsa az energiatárolás kérdésének megoldása. A müncheni villanyautó
kiállításon sikerrel szerepelt magyar céget, az Elekratank Kft.-t
hívta meg szakmai előadásra,
bemutatóra az ESZI, a MEE Paksi Területi Szervezete, valamint
az Njszt Paks Városi Szervezete
2012. december 5-e délutánjára. Kincses János ügyvezető
osztotta meg velünk információit, tudását.
– Nálunk a napsugárzás energiasűrűsége 1250-1450
kWh/m2, Spanyolországban 2070 kWh/m2. A napkollektoros erőműben sóoldat tárolja a begyűjtött hőt. Főleg a nagyesésű vízerőművek tározója szolgál energiapufferként
például Svájcban és Ausztriában, a turbina- és a szivat�tyúüzem szükség szerinti váltogatásával. Ezt viszont mind
leköti a német szélerőműpark 17 000 MW kapacitása. Az
annyira csodált természetben a mezőgazdasági növények
közül legjobb napenergia hasznosítása a cukorrépának van
(1,13%). Biomassza készítés és felhasználás ipari hulladékból célszerű. Érdekes megoldás a földalatti sűrített levegős
energiatárolás (90%).
Kézenfekvő, hogy a villamos energiát a jól ismert akkumulátorok tárolják. Az ólom akkumulátorok általánosan elterjedtek. Cellafeszültségük 2 V, és jelentős meddő tömeget
cipelünk magunkkal. Például a Renault Kango kiskocsi akkumulátora 320 kg.
A litium akkumulátor egy egész családot jelent: A Li-ion,
Li-Fe, Li-levegő stb. alkotóeleme igen ritka, japán kutatók
a tengervízből próbálják kinyerni, így nem jelent perspektívát. Egy villanyautó akkumulátora 2-szer annyiba kerül,
mint a kocsi maga.

egy-egy másodpercre folyamatosan méri, ellenőrzi a töltöttség szintjét. Megfelelő feltételek mellett a 12 V-os akkumulátort 18 V-tal tölthetik. A töltési idő a szokásos 24 óráról
15-20 percre rövidül. A pulzáló árammal való töltés kedvezőbb élettartamot eredményez. A töltés hatásfoka 60%.
Az előadások alatt végignézhettük egy elektromos hajtású roller akkumulátorának kisütését, feltöltését, a valósidejű mérést kivetített diagramokon. Az eredményt az udvaron ellenőrizhették a diákok egy kis próbaszáguldozás
keretében.
Szakmailag is hasznos délután volt.
gyulai
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Kishírek
a nagyvilágból

MARCOULE – EGY FRANCIA ATOMCENTER
Bár paksi olvasóink bizonyára ismerik
az Atomcenter bevásárlóközpontot, a
franciaországi Marcoule jóval komolyabb tevékenységet folytatott már akkor is, mikor a róla szóló könyv (Marcoule – Nuclear Industrial Center) megjelent
1970-ben a Commissariat A L’Energie
Atomique gondozásában. A kérdés szinte már nem is az, hogy mivel foglalkoztak
Marcoule-ben, hanem, hogy mivel nem.
A franciákkal kapcsolatban erősen él az a
– nem feltétlenül jogtalan – sztereotípia,
hogy némileg arrogáns módon nem hajlandóak idegen nyelveket tanulni, idegen
nyelveket beszélni. Ehhez képest a Marcoule című könyv dicséretes, szinte teljesen hibátlan angolsággal vezeti keresztül
az olvasót a létesítményen. A hibák is inkább elgépelések, mint nyelvhelyességi
tévedések.
De nézzük magát a Marcoule telepet!
Alapvetően azért jött létre, hogy ott plutóniumot állítsanak elő. A második fontos cél
a villamosenergia-termeléshez kötődött:
összesen 80 MW-nyi kapacitás volt köthető
a G. 2 és G. 3 névre hallgató reaktorokhoz
a könyv írásának pillanatában. Igazából
ezzel már jelentősen túl is teljesítették az
előzetes terveket. Ráadásul a ’70-es évek
elején már tervbe vették a PHENIX reaktort
további 250 MW-tal.
A fentieken kívül nem feledkezhetünk
el a trícium-előállításról sem, melyre a ku-

Üzemidő-hosszabbítás
Nagy-Britanniában
Hét évvel növelik két blokk üzemidejét
Az EDF Energy közleménye szerint
a Dél-Angliában található Hinkley
Point B és a Skóciában üzemelő Hunterston B atomerőművek legalább
2023-ig üzemben maradnak. Mindkét
telephelyen két-két továbbfejlesztett
gázhűtésű típusú (AGC) blokk üzemel,
az összesen négy egység kereskedelmi üzeme a hetvenes évek végén
kezdődött. A hírt Vincent de Rivaz, a
cég ügyvezető igazgatója közölte a
Hinkley Point atomerőmű látogatóközpontjának újranyitása alkalmából tartott rendezvényen. A nevezett
blokkok üzemidejének kiterjesztése
nem elégíti ki teljes mértékben a kis
szénkibocsátású technológia alkalmazása iránti igényeket. A meglévő
blokkok továbbbi üzemeletetése mellett abba az irányba kell haladnunk,
hogy újgenerációs atomerőműveket
építsünk – hangsúlyozta az ügyvivő.
Ez a döntés már egy folyamat
része, ugyanis 2010-ben öt évvel
hosszabbították meg Heysham és
a Hartlepool telephelyek néhány
blokkjának üzemidejét. A jelenlegi
döntést jelentős biztonsági felülvizsgálat és folyamatos hatósági együttműködés előzte meg. Az EDF Energy
úgy reméli, hogy minden AGC típusú blokkjánál keresztül tudja vinni a
hét évvel történő hosszabbítást, míg
az egyetlen nyomottvizes blokknál
(Sizewell B) ezt húsz évben látják kivitelezhetőnek.

tatóknak ugyanúgy szükségük volt, mint
az iparnak. Az utóbbi főleg fluoreszkáló
festékek gyártásában tudta hasznosítani
az elemet.
Általánosságban elmondhatjuk, hogy
a rádióizotópok nemcsak az iparban és a
kutatásban, de orvosi célokra is felhasználhatók. Ahogy a könyv rámutat, a rádióizotópok többféleképpen is előállíthatók:
az ipari besugárzókon kívül (Célestin I és
Célestin II) nagy mennyiségű hasadási termék származott a már említett G. 2 és G. 3
reaktorok működéséből.
A kérdés adja magát: miért egyszerűen
G. 2 és G. 3 a reaktorok neve? A válasz: G,
mint grafit, lévén, hogy ezekben a reaktorokban még a grafit volt a moderátor.
Ne felejtsük el, hogy 1970-ről beszélünk!
Szemfüles olvasók persze azt is megkérdezhetik, hogy miért nincs G. 1-es reaktor.
Volt, de azt gazdasági okokból még 1968ban bezárták – több mint 12 évig üzemelt
és termelt plutóniumot.
Említettük a besugárzó létesítményeket, a Célestin I-et és a Célestin II-t. Ezeknél a reaktoroknál nehézvíz a moderátor,
a megbízhatóságuk pedig példás: mindkét
reaktor 90% feletti rendelkezésre állási rátával büszkélkedhetett a könyvírás pillanatában.
Van tehát G. 2, G. 3, Célestin I és Célestin II, és persze az egyszer már említett
PHENIX, melyet 1973-ban szerettek volna

nuclear24
Nőnek a Flamanville-3
költségei

Az EDF közleménye szerint kétmilliárd euróval drágábban épül meg a
blokk
A Normandiában épülő nyomottvizes
blokk költségeit már többször módosították, az eddig 6 milliárdosra taksált költség nem lesz tartható a francia cég bejelentése alapján. Az EPR
típusnevet viselő blokk az első harmadik generációs egység, és 15 éve
az első épülő blokk is az országban.
E jellemzők és más felmerülő okok
miatt drágult meg a beruházás – áll
a közleményben. A gőzfejlesztő rendszer újszerű tervezési sajátosságai,
a pótlólagos mérnöki tanulmányok,
a fukushimai baleset miatti új hatósági elvárások is figyelembe lettek
véve a program során. Amikor 2011
júliusában 6 milliárd euróban jelölték
meg a költséget, a blokk építészetileg
93%-on állt, és az elektromechanikai
egységek 36%-a már be volt építve
a végleges helyére. Azóta elkészült a
vízkivételi mű hűtővizet biztosító csatornája is.
A beruházás 2006 májusában indult. Tavaly, az év közepén az EDF úgy
nyilatkozott, hogy a blokk 2016-ban
kezdheti meg kereskedelmi üzemét,
négy évvel később az eredetileg tervezett időpontnál.
Forrás: Nuclear24, 2012. december

Varga József

ÚJ NASA-REAKTOR

üzembe helyezni 250 MW-os teljesítmén�nyel. Maga a technológia itt egy gyors
neutronos tenyészreaktorra épült, nátriumhűtés mellett.
A kiégett fűtőanyagok reprocesszálását oldalakon keresztül taglalja a kötet,
akárcsak a tríciumkivonást, a radioaktív
hulladékok kezelését, illetve a sugárvédelmi intézkedéseket.
A könyvben taglalt folyamatok, üzemek, létesítmények megértését számos
fénykép, grafika és folyamatábra segíti.
Mindezek ellenére a laikus olvasónak néhány technikai részlet nem kis nehézséget
okozhat, de összességében közérthető
műről beszélhetünk. Egy műről, melyet a
Kenton-hagyaték őriz.

Simon Zoltán

NUCLEAR

ENGINEERING
I N T E R N AT I O N A L

A Studsvik szállít
A svéd cég fogja elszállítani és elhelyezni a
Berkeley telephelyről leszerelt hőcserélőket
A hőcserélők (angol technológiai nevük:
bojler) egyenként 300 tonnát nyomnak, szerepük meghatározó volt az 1989-ben leállított
erőmű gőztermelési folyamatában. Összesen 15-öt tároltak a telephelyen, de ötöt 2012
márciusában sikeresen elszállítottak onnan,
és ezeket már a cég vette kezelésbe. A jelenlegi szerződés a maradék tíz egység elszállítását és feldolgozását irányozza elő. Ez jelentős
lépéssel viszi előre a Berkeley telephely leszerelését.
A svéd vállalat 2013 elején kezdi meg a
bojlerek közúti és tengeri szállítását Nyköpingbe, a cég svédországi telephelyére. Itt
rendelkezésre állnak azok az eszközök és létesítmények, amelyekkel csökkenteni tudják
a térfogatot, elvégezhetők a dekontaminálási
munkák és visszanyerhetők a még kohászatilag hasznosítható összetevők. A munkálatok
2013-ban indulnak és 2014-re is áthúzódnak.
– Cégünk képes a hőcserélők biztonságos eltávolítására és feldolgozására. Eljárásaink
gazdasági és környezeti előnyökkel járnak a
megrendelő számára, és bizonyítják a vállalat
képességét a hulladékok komplex kezelésére.
Az első öt berendezés eltávolítása sikeres volt,
és a jövőben is szeretnénk együttműködni a
Magnox csapattal – nyilatkozta Sam Usher,
a Studsvik brit részlegének elnöke.
Forrás: NEI Magazine, 2012. november

Varga József

A NASA és az amerikai Energiaügyi Minisztérium összefogott, hogy egy vadonatúj reaktor-prototípust építsenek. A NASA részvétele
nem véletlen, hiszen természetesen olyan reaktorról van szó, melyet a világűrben használhatnak majd. A reaktornak kicsinek, egyszerűnek
és megbízhatónak kell lennie, hogy megfeleljen
az űrhajós környezet által támasztott követelményeknek. A mostani stádiumban a DUFF
névre hallgató projekt 24 wattnyi elektromosságot termel. A DUFF egyébiránt 1965 óta az első
olyan amerikai demonstrációs nukleáris reaktor, mely áramot termel(ne) az űrben. Bár kissé hihetetlenül hangzik, a jelenlegi űrutazások
során olyan energiaforrásokat használnak, melyek annyi elektromosságot termelnek, amen�nyi 1-2 háztartási égőhöz lenne elegendő itt a
Földön. Ha több energia állna az asztronauták
rendelkezésére, akkor esetleg gyorsabbá válna a
küldetési adatok továbbítása a Földre, vagy növelni lehetne azon műszerek számát, melyeket
egyszerre lehet üzemeltetni az űrhajón.
(Forrás: Los Alamos Nemzeti Laboratórium)

FENNTARTHATÓ NEMZETI
ENERGIATERMELÉS
A World Energy Council (Világ Energia Tanács) tanulmánya azt vizsgálta, hogy 90 országban mennyire fenntartható energiamix-szel
dolgoznak. Az ún. „trilemma” képezi az energiamixhez köthető nehézségek alapját: az energiaellátásnak stabilnak kell lennie, szociális
szempontból igazságosnak kell lennie, emellett
pedig környezetvédelmi szempontból is meg
kell felelnie. 10 országot választott ki a Tanács,
melyet példásnak értékelt fenntarthatósági
szempontból: Svédország, Svájc, Kanada, Norvégia, Finnország, Új-Zéland, Dánia, Japán,
Franciaország és Ausztria. A villamosenergia-termeléshez mindannyian alacsony-karbonos forrásokat használnak. Közülük 5 ország
használ az energiaigények minimum 30%-ának
kielégítésére atomerőműveket: Svédország,
Svájc, Finnország, Franciaország, illetve Japán.
(Utóbbi pre-Fukushima adatokkal számolva.)
(Forrás: World Nuclear News)

ATOMERŐMŰPÁRTI
KÖRNYEZETVÉDŐ KORMÁNYZÓ
Christine Todd Whitmant Magyarországon
nem sokan ismerik, de az USA-ban több karriert is befutott már: ő volt az első olyan republikánus párti nő, aki hivatalban levő kormányzót győzött le a választásokon. Így lett
New Jersey állam első embere. George W. Bush
elnök a Környezetvédelmi Hivatal élére nevezte
ki, most pedig a CASE Energy Coalition társelnöke. A Koalíció abszolút nukleáris-szimpatizáns: támogatják új atomerőművek fejlesztését
és építését. Ahogy ő fogalmazott: az atomerőművek adják az ország villamosenergia-termelésének kb. 20%-át, de a ’60-as–’70-es években
épített erőművek tervezett bezárása azt jelenti,
hogy már ahhoz is sok új erőművet kell építeni, hogy a 20% körüli szinten maradhasson az
atom az energiamixben.
(Forrás: The Telegraph)

Simon Zoltán
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Hírek Japánból
Négylábú robot dolgozhat Fukushimában
A Toshiba Co. közleményben számolt be
az új berendezés kifejlesztéséről
A közlemény szerint a robot a humán
munkaerő által elérhetetlen területeken
végez majd felderítési és helyreállítási
tevékenységet. A robotot kamerával és
doziméterrel is felszerelték, távirányítással vezényelhető
a reaktorépületben a
körülmények tisztázására. A sok csuklót tartalmazó, tagolt
szerkezete segítségével ki tudja kerülni
az akadályokat, átmászhat a törmelékeken, lépcsőkön közlekedhet. Olyan helyeken is dolgozhat, ahová a kerekekkel
vagy hernyótalppal rendelkező eszközök nem juthatnak el. Egy segédberen-

dezést is alkotott
a Toshiba, amivel
megnövelhető a
robot működési területe. Ez a
jármű
kábellel
kapcsolódik a robothoz, és képes
szűk nyílásokon
is átjutni, így akár
falak mögötti csövekről és berendezésekről is képes
fotót készíteni.
A Toshiba tervezi a robot felhasználhatóságának fejlesztését.
Szó van arról,
hogy burkolatokat szállíthat és helyezhet el a kívánt helyeken, ledugózhat lyukakat vagy eltávolítja az akadályokat.
Forrás: Japan Atomic Industrial Forum,
2012. december
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Elhalaszthatják a parthoz közeli teszteket
Kalifornia állam partvédelmi bizottsága
nem támogatja a vizsgálatok végrehajtását a
Diablo Canyon atomerőmű közelében
Az illetékes szervezet azt javasolta az állami hivatalnokoknak, hogy utasítsák vis�sza az üzemeltető azon kérelmét, miszerint
nagyenergiájú, szeizmikus kutatási célú
teszteket kíván végrehajtani novemberben
és decemberben a környéken. A vizsgálat
célja az lenne, hogy jobban megértsék az
esetleges földrengések okozta elváltozásokat
a telephely környékén. Ezek az adatok a fukushimai baleset miatt váltak egyre kritikusabbá az üzemeltető és a hatóság számára.
A bizottság úgy véli, hogy a projekt jelentős
zavarokat és sérüléseket eredményezne, és
a tenger biológiai erőforrásainak elvesztését okozná. Arról is szóltak, hogy szerintük
nincs elegendő információ arról sem, hogy
vajon ez-e a legkevésbé romboló hatású eljárás a kérdés tisztázására. Azt is jelezték,
hogy elegendő lenne a korábban begyűjtött
adatok újraértékelése a legmodernebb elemzési módszerek felhasználásával.
Blair Jones, az üzemeltető szóvivője
azt hangsúlyozta, hogy a cég elkötelezett a

program végrehajtása iránt, amit biztonságosan és a környezetet nem terhelő módon
tud elvégezni. A világon több ilyen projekt
lefutott már, egyik sem veszélyeztette a tengeri élővilágot. Rendelkeznek hatékony tudományos tervvel, megfelelő kutatóhajóval
és átfogó programmal az élővilág megóvására – tette hozzá a szóvivő. A cégnek 10
hatósági engedélyt kell beszereznie a kutatáshoz, de néhány hatóság a partvédelmi
bizottság döntéséhez köti annak kiadását.
A tevékenység során kimagaslóan nagy
energiájú hanghullámokat bocsátanának
a tengerbe hangágyúk segítségével. A besugárzások ideje 11 és 20 másodperc között
változna, a munka három különböző helyszínen történne. A teljes program 33 napot
igényelne. Az üzemeltető intenzív monitoring programot kíván folytatni a hatások
csökkentésére. Ebben szerepel a hangágyúk
leállítása abban az esetben, ha a közelben
tengeri emlősök bukkannak fel, és így elkerülendő azok viselkedési szokásainak megzavarása.
Forrás: NEI SmartBrief, 2012. november
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Oroszország is fejleszti gyorsneutronos reaktorait
Egy korábbi cikkünkben idéztünk egy amerikai kutatót (Atomerőmű, 2012. 07.), aki
szerint a jövő a gyorsneutronos reaktoroké.
Tudniillik az eddig világszerte alkalmazott
nyitott atomenergia-ciklus mindössze 1%át használja ki az uránban rejlő energetikai
lehetőségeknek, a gyorsneutronos reaktorok viszont képesek kinyerni a rendszerben
rejlő összes energiát.
A reaktortípus egyik érdekessége, hogy bármilyen hihetetlenül is hangzik, működése
során elvileg több hasadó anyagot termelhet, mint amennyit felhasznál. Globális kezdeményezés is született a zárt energiaciklusban alkalmazandó IV. generációs reaktorok
kifejlesztésére: a Generation IV International
Forum, melynek hazánk is tagja EU-tagsága
révén. A IV. generációs gyorsneutronos reaktorok kifejlesztése és üzembe állítása megteremthetné a fenntartható nukleáris energiatermelés alapjait, mert a jelenleg ismert
források felhasználásával is több ezer évre
képes lenne fedezni az emberiség áramszükségletét.
Miközben világszerte többnyire kutatási fázisban van a gyorsneutronos reaktorok
fejlesztése, Oroszországban már érett ipari
technológiaként tekintenek erre a reaktortípusra. 1981-ben helyezték üzembe az első, a
típus képességeit demonstrálni szánt BN600
reaktort Belojarszkban, és nem sokkal később kezdték el építeni ugyanott a már kereskedelmi áramtermelésre tervezett BN800-as
reaktorblokkot. Azonban a csernobili baleset
után az építkezést felfüggesztették, a Szovjetunió széthullását követően pedig a gazdasági nehézségek nem tették lehetővé a beru-

házás folytatását. Közben az új nukleáris
biztonsági és környezetvédelmi követelményeknek megfelelően javítottak a
konstrukción. 2006-ban döntés született
a projekt folytatásáról, jelenleg jó ütemben halad az építkezés, a tervek szerint
2015-ben lép üzembe az új blokk.
Idén nyáron újabb fejezetéhez érkezett az orosz gyorsneutronos reaktorok
története: döntés született a BN1200
reaktor megépítéséről. A terveket 2013ra készítik el, 2014-ben megkezdik a
berendezések gyártását, és 2015-ben
megindulhat az építkezés. Az új blokk
váltja fel a régi BN-600-ast, melynek leállítását 2020-ra tervezik. A BN1200-as
paramétereit tekintve már nagy lépést
jelent a IV. generációs reaktor megvalósításának irányába, MOX üzemanyaggal
működik majd és alkalmas lesz a katonai
célokra felhalmozott plutónium-készletek feldolgozására is. Üzembe állításával
megvalósul a zárt nukleáris energiaciklus,
az uránban rejlő energetikai tartalékok sokkal nagyobb hatékonyságú kihasználása és
lehetővé válik a reaktorokban működés közben keletkező hosszú felezési idejű aktinidák
elégetése. Utóbbi óriási előrelépés lesz a nagyaktivitású kiégett fűtőelemek problémájának kezelése terén.
A gyorsneutronos reaktorok megvalósítása jelentős mérnöki kihívás, gondoljunk
csak arra, hogy mindhárom fent említett típus esetében a primerkörben folyékony nátrium adja át a hőt a víznek a gőzfejlesztőben.
Azonban más fejlesztések is zajlanak Oroszországban.

A BREST-dizájn (Bystry Reaktor so Svintsovym Teplonositelem) már részben azzal a
céllal született, hogy csökkentsék az említett
plutónium-proliferáció kockázatát. A BREST
hűtését ólommal oldják meg, és meghaladja
majd a BN-600/800-as sorozatot mind technikailag, mind anti-proliferiációs szempontból. Némileg ellentmondásosak ugyan a hírek, mert a Belojarszk-5 lehet, hogy BREST, de
az is lehet, hogy BN-1200-es reaktorra épül
majd. Ha a BREST-re esik a választás, 2020
előtt akkor sem várható működőképes erőmű.
Az SVBR-100 egy moduláris, ólom-bizmut
hűtéssel üzemelő gyorsneutronos reaktor,

mely haditengerészeti technológiákra épít,
és regionális szükségletek kielégítésére tervezik üzembe helyezni mind Oroszországban, mind külföldön. A prototípus 2017-re
várható.
És zárszóként még egy multi-funkciós
reaktor: az MBIR-t a Research Institute of
Atomic Reactors (RIAR vagy NIIAR) építené
Dimitrovgradban, várhatóan 2019-es átadási dátummal. A nátrium-hűtésű reaktor
ugyancsak alkalmas lenne arra, hogy ólom,
ólom-bizmut, és gázhűtéses üzemmódot
teszteljen, illetve hogy MOX üzemanyaggal
üzemeljen.

Simon Zoltán, Szerbin Pável
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Bemutatjuk
a Magyar Energetika szaklapot
Cikksorozatunkban olyan műszaki
szakmai folyóiratokat mutatunk be,
amelyek tárgya kisebb-nagyobb átfedésben van az atomenergetikával.
Ezáltal is hozzá kívánunk járulni a különböző szakterületek, illetve szakemberek, valamint az érdeklődő laikusok
közötti jobb információáramláshoz.
Ezúttal a Magyar Energetikai Társaság
lapját, a Magyar Energetikát ajánljuk.

Az energetika mint piaci szegmens talán
a legkoncentráltabb régió az ipar és a kereskedelem területén. Az energetikában a
kevés, de annál nagyobb méretű cég a jellemző. Ez egyrészt megnehezíti a beszállítók dolgát, hiszen ha nem nyernek meg
egy nagy projektet, bizonytalan, hogy mikor nyílik lehetőség másikra. Másrészről
viszont sokkal inkább behatárolható a célközönség, mint másutt. A Magyar Energetika szaklap pedig hitelesen, elismerten
közvetít információt ennek a körnek.
A Magyar Energetikában a korábbiakban megszokott és megkedvelt „globálisabb” energetikai témák mellett egy ideje
már a „házi” energetika is helyet kap: a

gázellátás kérdései, a megújulókból termelt energiák (hőszivattyú, nap- és szélenergia, biomassza), illetve az energiaracionalizálás. A 2012-ben megjelent
tematikus különszám például a Miskolci
Egyetem csernelyi komplex energetikai
projektjével foglalkozik, a teljes terjedelmét olyan jellegű, az említett kistelepülés
viszonyain keresztül bemutatott aktuális
kérdéseknek szentelve, mint a biomas�sza-alapú hőtermelő rendszerek innovációja, a biomassza fűtőművek tüzelőanyag-szükségletének lehetséges forrásai,
közintézmények hőtechnikai korszerűsítési lehetőségei, a hulladék- és az energiagazdálkodás kapcsolatának optimalizálása, vagy éppen mindezek társadalmi,
szociológiai összefüggései.
A szerkesztőbizottság munkájában
több olyan nagynevű energetikus-tudós is
részt vesz, akiket a Paksi Atomerőmű számos mérnöke még az egyetemi előadótermekből ismerhet.
A külső megjelenésre nézve is tetszetős,
színes fényképekkel és sémákkal gazdagon
illusztrált szaklap megtalálható az Atomerőmű Műszaki Könyvtárában.
Felhasznált forrás és további információk:
www.e-met.hu (a Magyar Energetikai Társaság honlapja).

Prancz Zoltán

Osztrák-magyar
kétoldalú találkozó
December 6–7-én Kismartonban
(Eisenstadt) került sor a 18. osztrák-magyar kétoldalú szakértői
ülésre az Ausztria és Magyarország
között 1987-ben megkötött, a nukleáris létesítményeket érintő, kölcsönös érdeklődés tárgyát képező
kérdések szabályozásáról szóló
egyezmény keretében.
A hazai szakértői delegációban
helyet kaptak a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Vidékfejlesztési
Minisztérium, az Országos Atomenergia Hivatal, az Országos Meteorológiai Szolgálat, az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság,
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., az
MVM Paks II Atomerőmű Fejlesztő
Zrt., valamint az Országos „Frédéric
Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet
(OOSKI) munkatársai.
A magyar küldöttség tagjai előadást tartottak a nukleáris energiával kapcsolatos aktuális kérdésekről, a nukleárisbaleset-elhárítás
legújabb fejleményeiről, a fukushimai baleset kapcsán elkészített
célzott biztonsági felülvizsgálat
eredményeiről és az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
szerepéről a nukleárisbaleset-elhárításban. Előadás hangzott el a Paksi Atomerőmű üzemidejének hos�szabbításáról, valamint a radioaktív
hulladék kezelés aktuális kérdéseiről. Az MVM Paks II Atomerőmű

Fejlesztő Zrt. munkatársai az Atomerőmű bővítésére vonatkozóan
részletes tájékoztatást adtak, előre
vetítve az új blokkok elhelyezkedését, elvárt technikai és biztonsági
paramétereit, várható teljesítményét és a fejlesztéshez kapcsolódó további gazdasági előnyöket.
Magyar kollégáink a teljesítménynövelés és az új üzemanyag alkalmazásának szakmai hátterét is
megvilágították.
Az osztrák szakértők beszámoltak a nukleáris biztonsági direktíva
alapján szükséges jogszabályi változtatásokról, a balesetelhárítási
felkészültséggel kapcsolatos legújabb fejleményekről, valamint a
radioaktív hulladék kezeléssel kapcsolatos aktuális kérdésekről.
A megbeszélésen a felek lezárták a Paksi Atomerőmű üzemidő-hosszabbítása kapcsán megbeszélt „Roadmap”-et, megállapítva,
hogy a magyar fél minden kérdést
megválaszolt az eredeti megállapodás értelmében, és a megbeszélések kapcsán felmerült további kérdéseket is megválaszolja az
együttműködés keretein belül.
A találkozót – a kialakult hagyományoknak megfelelően – őszinte,
informatív légkör jellemezte.


OAH sajtóközlemény,
2012. december 8.

Kiemelkedő magyar siker
Az előzetes várakozásokat meghaladva, a
magyar csapat a negyedik legtöbb aranyérmet elhozva teljesítette a belgi
umi
Euro
Skills Spa-Francorchamps 2012-t, a
Szakmák Európa-bajnokságát. Az Euro
Skills viadalán a húsz főből álló magyar
csapat 11 versenyszámban, 15 szakmában
mérte össze tudását, felkészültségét Európa további 23 nemzetének csapatával.
Összesen 5 arany (mechatronika csapatverseny, vállalati ICT team, faipari technológiák csapatverseny, épületasztalos, bútorasztalos szakmákban), 1 ezüst (virágkötő
szakmában) 5 bronz (ács csapat, fodrász,
pincér, karbantartó tisztítóspecialista, szakács-pincér csapat szakmában) és 2 kiválósági éremmel (festő, szakács) a több mint
400 versenyző részvétele mellett a magyar
csapat az átlagpontszámok alapján az előkelő 6. helyen végzett. A begyűjtött medálok száma minden korábbi eredményt
és előzetes várakozást felülmúlt. Magyarország harmadik alkalommal indított versenyzőket a fiatal szakmunkások európai
versenyén; idén először a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében.
Az EuroSkills nemzetközi szakmai versenyt diákok és fiatal szakemberek számára rendezik meg. A Szakmák Európa-bajnokságának is nevezett verseny hazai
győztes csapata képviselhette Magyarországot a múlt évben a belgiumi Spa-Francorchampsban. A kétévenként megrende-

Immár 6. alkalommal rendezte meg a Neumann
János Számítógép-tudományi Társaság a Digitális
Esélyegyenlőség konferenciáját 2012. november
15-én.
Felkért neves előadók minden oldalról körbejárták a témát. Az informatika, a robotok tömeges
alkalmazása, technológiafejlesztő hatása okozza
vajon a nagymértékű munkanélküliséget – tette fel
a kérdést nem egy előadó. Az információs társadalom = tudásgazdaság. Az információs társadalomban senki sem gondolkodik, csak sémákat követnek – idéztek egy gondolkodót, de rögtön vitába is
szálltak vele. Ha egy munka algoritmizálható, azt
automatizálni kell. Ez viszont részben újabb, magasabb szintű munkalehetőségeket teremt.
Már nemcsak programozható, de tanítható robotok is vannak – leutánozzák a bemutatott munkafolyamatot. Van olyan üzem, ahol a robotok egy
hétre is magukra hagyhatók, önállóan hiba nélkül
termelnek. Sötétben is dolgozhatnak.
A társadalmak jelentős problémája a fiatalkori
munkanélküliség, a spanyoloknál pl. 55% – munkahelyek vannak, de nincs alkalmas munkaerő. A
képzett és képzetlen munkaerő aránya, a szupersztárok és mindenki más, a tőke és a munkaerő
alkuhelyzete jellemzője lehet
a társadalmaknak. Az elemzések kimutatták, hogy a sikeres
vállalatoknál növekvő tendenciája van a főnök és beosztott
jövedelemarányának (1990ben 10-12x, 1999 70x, 2005
300x).
Egy társadalomnak szüksége van az alacsony szintű
munkára, de egyre többen
szabadíthatók fel onnan. Az
esélyegyenlőség a képzésen,
az önképzésen keresztül va-

zésre kerülő megmérettetésen a legjobb
fiatal szakemberek vetélkednek negyvennél is több szakmában.
A viadalnak minden szempontból világszínvonalon adtak otthont a Spa-beli
Forma 1-es autópálya létesítményei. A
kapcsolódó események sorából kiemelkedett az a bemutató, amelynek programját
a verseny környezetében működő cégek,
vállalkozások állították össze: a különböző
bemutató, szemléltető anyagok, eszközök
mellett lehetőség volt arra, hogy a gyerekek bepillantást nyerjenek egy-egy szakma
rejtelmeibe. Szimulátoron gyakorolhatták
a hegesztést – ez a programelem a bemutatók külön versenyének díját érdemelte –,
fúrhattak, faraghattak, szerelhettek, mindent kipróbálhattak, amihez csak kedvük
támadt.
A belgiumi erőpróbán persze egymást
érték a notabilitások – magyar szempontból a verseny fontosságát ékesen igazolja,
hogy a megméretés vendégeként meglátogatta a csapatot Czomba Sándor államtitkár is.
Áder János, Magyarország köztársasági
elnöke a versenyt követően a Sándor-palotában fogadta az EuroSkills 2012 magyar
delegációját, ahol kifejezte elismerését
az európai versenyen kiváló teljesítményt
nyújtott magyar fiataloknak és felkészítőiknek.

Összeállította: Bocsor István

lósulhat meg. A digitális szakadék az idősebb korosztálynál ~45 éves életkornál kezdődik a felmérések szerint.
Korábban egy-egy ágyúlövésszerű fejlesztést
vezettek be. Célszerűbb a lövés söréttel – nem talál mindegyik, de „a nyúl, a madár” terítékre kerül. Munkaerő kölcsönzés, rövidfutamú projektek,
távmunka, open office, az alkalmazottak egyre nagyobb döntési felelőssége a jövő munkaerőpiaca.
Élethosszig kell tanulni. Az idősek, főleg a tudásszektorban, tovább dolgoznak a nyugdíj után is.
A gazdagabb, fejlettebb társadalmak csak egy
határig boldogulnak az „agyelszívás” módszerével.
A szükséges létszámú és képzettségű munkaerő
biztosítása érdekében ösztöndíjak, majd bizonyos
szakokon az ingyenes felsőoktatás vezet a tehetségek felbukkanásához – itthon önellátó egyetemek,
diákhitel.
Ez ünnepélyes alkalomból adták át az idei Életmű, Neumann-, Kalmár-, Kemény János-, Kovács
Attila-díjakat és a Tarján-emlékérmet. Életmű díjban részesült Obádovics Gyula – összeállítója minden műszaki „kisokosának”, mely már a 18. kiadását éri meg. Kalmár-díjat kapott Scheidler Balázs,
a BalaBit ügyvezető igazgatója, tulajdonosa, aki valaha az ESZI-ben tanult számítástechnika szakon
(1991-1995-ös évfolyamon), majd Veszprémben
végzett műszaki informatikusként.gyulai
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Munkatársaink szabadidőben
Eb a vadász kutya nélkül
Rőfi Gyula grappling világbajnoki 3. helyezett

Ha valaki a vadászat szót hallja, rögtön
az állatok elejtése, elfogása jut eszébe,
azok húsának vagy más részeinek megszerzése szórakozás, kikapcsolódás, illetve kereskedelmi célból. Pedig maga a
vadászat ennél jóval több. Erről kérdeztem Kajári Attilát, a minőségirányítási
és működésfejlesztési osztály műszaki
főszakértőjét, aki szabadidejében ennek
a hobbinak hódol.
–– Attila, honnan jött ez a hobbi? Miért
pont a vadászat?
–– Már gyerekkoromban megfertőződtem tőle, mivel a vadászatot tradícióként
űzték és űzik az őseim. Már fiatalon megtapasztaltam, hogy mit jelent részt venni
egy közösség munkáiban és szórakozásában, vagy az éjszakai les vadászatok hos�szú órákon át tartó mínuszait. A vadászatra
nevelés soha nem volt kötelező forma a csa-

ládunkban, édesapám mindig csak lehetőségként kínálta föl az alkalmat, amivel ha
akartam, élhettem. A vadászat mellett 23
évig horgásztam, míg válaszút elé nem állítottam magam. A család mellett két, aktívan űzött hobbit nem lehet jól művelni.
Ezért a horgászatot abbahagytam egy olyan
pillanatomban, amikor a vadászat erősebb
volt. Ezek a hobbik olyanok, hogy teljes embert kívánnak, egy idő után könnyen szenvedélyünkké is válhatnak. Ez csak attól
függ, hogy ki mennyire merül el bennük. A
vadászat igényli a folyamatos kontaktust a
természettel, így vadász számomra csak az,
aki ezt a nexust vállalja.
–– Mióta űzöd ezt a hobbit?
–– A vadászvizsgát 2004-ben tettem le,
majd a teljesség érdekében mindjárt a hozzávalókat is sikerült elérni: fegyvereket,
amikkel lehet vadászni, területet, ahol tag
lehetek. Ezek önmagukban már megteremtették annak a lehetőségét, hogy vadászhassak, de tőlem függött, hogy ezt milyen
fokon teszem.
–– Mit jelent számodra a vadászat?
–– A vadásszá válás számomra egy élménnyel kezdődött, mikor ez első nagyvadat ejtettem el. Minden ember belsőjében
ott lakik ez a legősibb elem, ami az élethez
köt minket. Régen az élet alapelemei közé
tartozott a vadászat, ami napjainkra átértékelődött. A vadászok jelenlegi társadalmi megítélése nem túl jó, amit köszönhet
az értékek elveszítésének. A vadászatot is

megfertőzte a pénz világa, ami képes feledtetni és átértékelni az ősi hagyományokat.
Ha megkérdezünk egy idegent arról, hogy
mit jelent a vadászat, annyit mond rá, hogy
a gazdagok hobbija, meg hogy nem több
mint öldöklés. Számomra, és szerintem
még sokunk számára, ennél sokkal több:
híd a természetbe. Amikor az ember rendszeresen eltölt 4-5 órát a természet ölén, rájön arra, hogy hol a helye.
–– Mi volt a legnagyobb élményed, amire
a legbüszkébb vagy?
–– Ebben a műfajban nincs „leg” az élmények között. Minden egyes vad elejtésére úgy emlékszem, mint semmi másra. Egy
ilyen élménykor akkora adrenalin szabadul
fel, amekkora a mindennapokban csak nagyon ritkán, akkor is csak negatív formában. Élmény az is, amikor nem látok és
nem lövök semmit, mert kint lehettem. Az
élmények közül számomra a cserkelő vadászat jelenti a legszebbet, amikor a vadász
nem bevárja, hanem lopva közelíti meg a
vadat. A vadak közül is a legnagyobb kihívást jelenti egy szarvasbika elejtése. A vadat
tisztelni kell, még elejtés után is. A trófeák
kifőzését és kikészítését is saját magam
végzem. Az otthonomban falra kifüggesztett trófeáim magamnak készülnek, méltón
emlékezve egykori viselőjükre. Majd mindennap eszembe juttatják az élményt, amit
jelentettek számomra. A vadászhoz hozzá
tartozik a vad tisztességes birtokba vétele
és annak elkészítése is, egészen az asztalra
tálalásig. A legfinomabb ételeket a vadból
lehet elkészíteni, ezt én is szívesen teszem.
–– Csak a vadak elejtésével foglalkozol,
vagy a vadvédelemmel, az állatok gondozásával is?
–– A vadak elejtése nem kis kihívás,
sokszor komoly stratégiát kell felállítani
annak érdekében, hogy túl tudjunk járni a vad eszén. Ebben van segítségemre a
kutyám, Bodza is, mert ugye eb a vadász
kutya nélkül. Meg kell figyelni a vadak
szokásait, hogy merre járnak, mit esznek,
ami önmagában véve még kevés ahhoz,
hogy elinduljunk vadászni. Figyelembe
kell venni az időjárási viszonyokat, köztük
a szelet, a párát és a fényviszonyokat. Nem
vadászhatunk mindenre, a vadászható fajokra is csak az engedélyezett időszakban
és példányszámban lehet vadászni. Trófeás vad vadászatakor szükséges a trófea
elbírálása is, ami nem enged bizonytalanságot. Nagyvadakkal szinte csak éjszaka
találkozhatunk, a viselkedésük akkor is
nagyon rejtőzködő és óvatos. Sokan nem is
tudják, hogy milyen vadak élnek a közvetlen közelükben, mert napközben nem mutatkoznak. Az egyes vadfajok állományát
országos és megyei szinten szabályozzák,
megakadályozva a túlszaporodást és egyben a kipusztulást. Társasági formában
végezzük el azokat a tennivalókat, amiket
a környezetünk megkíván. Ilyenek például
a vadak téli etetése, a fácánnevelő karbantartása, lesek felújítása, gazdasági területek
vad elleni védelme. Szerencsére egy olyan
vadászati közösséghez tartozom, amin belül nagy az összetartás és jelentősek a hagyományos vadászati formák. Így ezeket
az értékeket megpróbálom én magam is
továbbadni.

Keszthelyi Katalin

A küzdősportot 1993-ban kezdte, előtte focizott és futott. Azonban úgy érezte,
hogy ez a két sportág nem jelent számára elegendő fizikai terhelést. Amikor 19 éve
elkezdett dzsúdózni,
birkózás alapú sportot
keresett, végül a szekszárdi Gemenc Judo
Klub tagja lett.
A dzsúdóban tanultak nagyon jól jönnek az új sporthoz, a
grapplinghez is, hiszen megalapozza az
erőnléti és technikai felkészülést. Dzsúdós
előéletéről még annyit kell megjegyezni,
hogy 1996-ban kezdte el a versenyzést,
középiskolai diákolimpiai, majd egyetemi, főiskolai országos bajnokságok dobogós helyezéseit szerezte meg. A sikerekért
megküzdött és keményen edzett, de a lábsérülései miatt (dzsúdóban az állásharc a
dominál) is váltani kényszerült, a versenyzés gyakoriságát itt lecsökkentette, és a
grappling felé nyitott.
Immár 3 éve, hogy belekóstolt ebbe a
komplex sportba, a kombinált földharcba,
amely a cselgáncs, a kempó, a birkózás, a
jiu-jitsu és a brazil jiu-jitsu szabályrendszeréből alakult ki. 2011-ben kezdte el a versenyzést a grappling sportágban. A hazai
válogatókon elért eredményekkel még
ebben az évben kvalifikálta magát a nemzetközi versenyekre. Az Odessza melletti
kikötővárosban Európa-bajnoki 5., Belgrádban pedig világbajnoki 3. lett a súlycsoportjában.
A 2012-es magyarországi válogató
versenyeket is megnyerte, a Dorog-kupát
és a Magyar Bajnokságot is. Sajnos azon-

ban a brüsszeli Európa-bajnokságon nem
tudott indulni egy könyöksérülés miatt.
Miután rendbejött, részt vett több edzőtáborban, rendületlenül
edzett. A november 1518. között Krakkóban
megrendezett
vb-re
alaposan
felkészült.
Ennek eredményeképpen a dobogó harmadik fokára állhatott. A
világbajnokság nagyon
nagy verseny volt, három mérkőzésből kettőt megnyert, egyet
elveszített. Bár a mesterhármas elmaradt,
mégis elégedett lehet, mert szoros küzdelemben volt része – a vesztes párbajban
a szerencse nem az ő oldalára állt. Ezen a
nemzetközi megmérettetésen nem olyan
nagy a létszám, viszont, aki elindul, komplex küzdősport-tudással rendelkezik. A
nagyfokú sérülésveszély miatt nem is mindenki vállalja, csak azok, akik a küzdősportokban a legotthonosabban mozognak.
Természetesen előbbre szeretne jutni
ebben a súlycsoportban (62 kg) a nemzetközi versenyeken. Minden évben van
Eb és vb, így viszont rövidebb az idő a felkészülésre, hamarabb kell hozni ugyanazt
a készültségi szintet. Ahogy meséli, ez volt
az egyik legnehezebb versenye, de ez extra motiváció számára a jövőt tekintve. Úgy
értékeli, hogy a közös munka (dzsúdó és
grappling edzés) meghozza gyümölcsét.
Az elmúlt időszakban az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt.-től és a Szekszárdi Polgármesteri Hivataltól is kapott anyagi támogatásért ezúton is köszönetet mond.


Gyöngyösiné Nyul Petra

VIT Sportértekezlet
Hagyományosan a budafoki hőerőmű
nagy tárgyalójában gyűltek össze a Villamosenergia-ipari Sportért Alapítvány
kuratóriumának tagjai, a sportági bizottságok elnökei és a vállalatok/vállalatcsoportok sportkoordinátorai, november
23-án.
Várhelyi Géza, a kuratórium elnöke ismertette, hogy bár lényeges létszámcsökkenés a nem érzékelhető, mégis aggasztó,
hogy a találkozókon a fiatalok egyre kevésbé vesznek részt. Talán segít a helyzeten, hogy a hagyományos sportágak (asztalitenisz, horgászat, kajak-kenu, kispályás
labdarúgás, sakk, síelés, teke, tenisz, természetbarát, vitorlázás), a kísérleti sportok
(egykosaras, futás, sárkányhajó) mellé a fallabda is választható lesz, amit sok fiatal kedvel dinamikusága miatt. Rendezését az OVIT
SE vállalta, a közelünkben, tolnai helyszínen
2013. október 18-20. között.
A legközelebbi sporttalálkozó, a síelés
ismét Táléban lesz 2013. február 14-17. között.
Az iparágban működő társaságok nem
mindegyike vesz részt sporttalálkozókon.
Többen javasolták, hogy vonzóbb programokat kell szervezni. Ez persze nem könnyű

feladat, mert a cégeknek általában egyre
kevesebb az erre a célra fordítható pénze. A
rendezőknek ezután nem 8, hanem 12 héttel az esemény előtt kell meghirdetniük a
versenykiírást.
A sporttalálkozók tervezett időpontját,
a rendezőket, majd a versenykiírásokat,
a programokat, végül az eredményeket a
www.vitsport.hu honlapon lehet követni.
A Villamosenergia-ipari sporttalálkozók
összesített eredményei:
„A részvétel a fontos” – kupa:
1000 fő dolgozói létszám feletti tagvállalatok:
1. EDF DÉMÁSZ, 2. ELMŰ-ÉMÁSZ, 3. Mátrai
Erőmű, 4. MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
1000 fő dolgozói létszám alatti tagvállalatok:
1. MVM Informatika Zrt., 2. Budapesti Erőmű,
3. MAVIR, 12. MVM Kontó Zrt.
„Nemcsak a részvétel a fontos” – kupa:
1000 fő dolgozói létszám feletti tagvállalatok:
1. EDF DÉMÁSZ, 2. MVM Paksi Atomerőmű Zrt.,
3. Mátrai Erőmű,
1000 fő dolgozói létszám alatti tagvállalatok:
1. MAVIR, 2. Bakonyi Erőmű, 3. MVM, 8. MVM
Kontó Zrt., 11. MVM Informatika Zrt.

Az eredményekhez gratulálunk!
gyulai
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Hogyan töltik napjaikat nyugdíjasaink?

Szauer Zoltánnal – az internet segítségével – beszélgettem az erőműves és
nyugdíjas éveiről.
–– Mesélj az erőműves pályafutásodról!
–– 1978. január 2-án léptem be az akkori Paksi Atomerőmű Vállalathoz primerköri főgépész munkakörbe. Előző munkahelyem a Zsolnay Porcelángyár volt, ahol
üzemvezetői munkakörben dolgoztam.
Az első négy év a betanulás jegyében telt:
Novovoronyezs, Rheinsberg, a Budapesti
Műszaki Egyetem tanreaktora. Éveken keresztül részese voltam az 1. blokk üzembe
helyezési munkálatainak, amit nagy felelősséggel és tisztelettel végeztem. Az első
átrakás befejezéséig blokkügyeletesi beosztásban dolgoztam. 1985 elején a 3-4.
blokk üzembe helyezésére és üzemeltetésére kerültem művezetői munkakörbe.
Feladatom volt az üzemeltető személyzet
felvétele, kiképzése. Ez a feladat lehetőséget adott arra, hogy tevékenyen részt vegyek a 3. és 4. blokk reaktorainak első kritikussá tételében, a blokkok párhuzamos
kapcsolásában, majd üzemeltetésében.

1993-ban a műszaki igazgatóságra kerültem mint primerköri technológus. Az új
munkakörben igazi kihívásnak számított
a primerköri kezelési utasítások és üzemviteli sémák számítógépre vitele, az üzemelő blokkok állapotának javítása, új beruházások megszervezése, kiviteleztetése.
Abban az évben Céggyűrű kitüntetésben
részesültem.
2006-ban mentem nyugdíjba, de mellette 2 évig az ERBE Zrt.-nél foglalkoztattak mint üzletág vezetőt. A nyugdíjas
éveimet ténylegesen 2009. január 1-jén
kezdtem meg.
Mindig felelősségteljes munkákat végeztem, amit feleségem segítsége nélkül
nem tudtam volna teljesíteni. A betanulások idején voltak picik a lányaink, és hetekig egyedül kellett ellátnia őket. Nehéz
időszak volt az egész családom számára a
betanulástól kezdve a műszakba járásig.
–– Milyen élményt osztanál meg az olvasókkal?
–– Legnagyobb élményem reaktoroperátori munkámhoz kapcsolódik. Műszakban voltam az 1. reaktor indításakor 1982.
december 14-én, és nekünk jutott az a lehetőség, hogy először kritikussá tegyük a

Berkes Ferenc országos bajnok
Hévízen, 2012. november 30-án a díjkiosztóval befejeződött a 62. Férfi Magyar Sakkbajnokság, amelyet Berkes
Ferenc, az Atomerőmű SE nagymestere rajt-cél győzelemmel, magabiztosan megnyert. A paksi sakkozónak ez már
a negyedik országos bajnoki címe a felnőttek között, 2003ban, 2007-ben és 2010-ben már diadalmaskodott.
Berkes a 9 játszmából ötöt megnyert, négy pedig döntetlennel végződött. Két klubtársával, Papp Gábor és Szabó
Krisztián nagymesterekkel – bár éles partit játszottak – nem
bírt, mindkét összecsapás döntetlennel zárult. Papp Gábor 4.,
Szabó Krisztián a 7. helyen
zárta a 10 fős bajnokságot.
Forrás: www.ase.hu


Prancz Zoltán

Delelő Mikulás
A Delelő Nyugdíjas Egyesület Mikulás összejövetelt és
batyus bált tartott 2012. november 28-án délután, Pakson, a Csengey Dénes Kulturális Központban.
Az egyesület tagjai – kik között számos atomerőműves nyugdíjas is található – kellemes hangulatban, táncolással, közös beszélgetéssel töltötték el a délutánt.

Wollner Pál

reaktort. Azok a feszült pillanatok a mai
napig bennem élnek.
–– Hogyan telnek a nyugdíjas éveid, mivel foglalkozol?
–– Az első időszakban meglehetősen
nehéz volt átállni az új életvitelre. Mindig
nagyon szerettem olvasni, és az évtizedek
alatt összegyűlt könyveket most vehettem
igazán birtokba. Az internetet naponta
használom, kinyitja előttem a világot, figyelemmel tudom kísérni a volt munkahelyemen történteket is. A sportot mindig
kedveltem, fiatal éveimben lelkes focista
voltam, amiből mára csak a lelkesedés
maradt meg. Ez 2012 nyarán bizonyosodott be igazán, amikor a paksi öregfiúk
csapatával Erdélyben jártunk. A Hargita
tövében barátságos mérkőzést játszottunk, ahol számomra meglepő módon
rendkívül kevés volt a levegő, és a füvet is
bekenhették enyvvel, mert a lábamat alig
tudtam emelni. De a lelkesedés megmaradt, így a sportolás utáni vágyamat a televízió előtt próbálom kielégíteni. A testmozgást a családi házunk környezetének
szépítése, karbantartása és a mini kert
gondozása szinte naponta biztosítja.
–– Mondanál pár szót a családodról?

Többszörös véradóink
A Vöröskereszt városi és atomerőműves szervezete a múlt
év végén ünnepség keretében
ismerte el a véradók önzetlen
tevékenységét.
Köszöntjük a Paksi Atomerőmű többszörös véradóit!
nyolcvanszoros
Péter Lajos
hetvenszeres
Boris Kornél
hatvanszoros
Debreczeni János Zoltán
Hanuszka Gyula
Lehmann József
ötvenszeres
Hazer György
Leber László
Vilk István
negyvenszeres
Bányai János
Jankovics Lajos
Kovács Csaba
Kovács Gyula
Kovács József
Szántó István
harmincszoros
Balogh József
Haaz József
Herke Zoltán
Kesztyűs László
Kiszli Józsefné
Nickl László
Sülyi Levente

húszszoros
Bráz Sándorné
Forster János
Frast Etelka
Heisler Gábor
Hesz Ádám
Horváth Lászlóné
Jilling Pál
Kern Ferenc
Kiss Pál
Michl Gábor
Müller Attila
Nyéki Aurél
Nyesev Adrienn
Nyulasi Zsolt
Pécsi Zsolt László
Poczik István
Vigh Lajos
Zsoldos Ferenc
tízszeres
Bakó Györgyi
Balogh Bertalan Sándor
Fülöp Annamária
Greifenstein László
Horváth Nándor
Kertész András
Kirizsné Buják Marianna
Kovács Attila
Lengyel András
Lévai Péter
Lózsi Gábor
Pach Ferenc
Rácz Zoltán Ákos
Rompos Viktor
Szöllősi István János
Takács Tibor
Vájer Attila

–– Feleségemmel, Pannival 44. éve
„gyötörjük” egymást. Ő 2007 óta az
ÁNTSZ nyugdíjasa. Két lányom közül
Anita területi vezető kereskedelmi területen, Boglárka Pakson az ERBE meo osztályán szakértőként dolgozik. Unokáim három generációt ölelnek fel. Anita lányom
gyermekei közül Viktória 20 éves, Pécsett
másodéves építőmérnök hallgató, Máté
13 éves, a gyönki kéttannyelvű iskolában
koptatja a padot. Bogi lányom gyermeke,
Attila, 3 éves, lelkes és kitartó látogatója a
paksi bölcsődének. Találkozásaink főleg
a hétvégekre korlátozódnak, és természetesen a családi ünnepeken örülhetünk a
gyönyörű családunknak.
–– Régi kollégákkal tartod a kapcsolatot?
–– A régi reaktoros kollégákkal és családjaikkal évenként pár napra valahol
összejövünk, amit „ro-s buli” néven tartunk. Nagyon hangulatos, vidám napokat töltünk együtt, kellően megalapozva
finom ételekkel és italokkal.
Büszkén gondolok vissza az erőműben
töltött éveimre, és arra hogy részese lehettem az első atomerőmű „kövei” lerakásának és a blokkok indításának.

Vadai Zsuzsa

Villamosenergia-ipari
Sportnaptár – 2013.
Hagyományos sportágak
Asztalitenisz
ELMŰ-ÉMÁSZ
Budapest v. Miskolc • június 8-10. v. július 5-7.
Horgász
EDF DÉMÁSZ
Szeged, Maty-ér • június 21-23.
Kajak-kenu
EDF DÉMÁSZ
Szeged, Maty-ér • augusztus 30.-szeptember 1.
Labdarúgás
E.ON Észak-Dunántúli
Áramhálózati Zrt.
Győr • szeptember 20-22.
Sakk
MVM Informatikai Zrt.
Tengelic • május 10-12.
Sí
Mátrai Erőmű Zrt.
Tále • február14-17.
Teke
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
Tata • október 11-13.
Tenisz
MAVIR Zrt.
Budapest • augusztus 8-11.
Természetbarát
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
Paks • június 28-30.
Kísérleti sportágak (VITSPORT kupák)
Sárkányhajó
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
Fadd-Dombori • szeptember 6-7.
Kosárlabda
EDF DÉMÁSZ Rezét SE
Baja • április 20.
Futás
VITSPORT Alapítvány
Tata • május 18. (Pünkösd)
Fallabda
MVM OVIT Zrt.
Tolna • október 18-20.
A vitorlázás ideje nem ismert. Néhány időpont és helyszín változhat.
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INFOTÉR

A Szinva-patak völgyében, a Bükk hegység lábánál valamikor pompás vár magasodott. Feltételezések szerint a mai Diósgyőr területén található romvár egy 9-10.

Ajánljuk hazánk tájait
A királynék vára

Diósgyőri vár
századi földvár helyére épült. Az 1360-as
években már gótikus várkastélyként funkcionált a később csak királynék váraként
emlegetett királyi kőépítmény.
A napjainkban is látogatható várat valószínűleg IV. Béla várépítési kezdeményezésére
építették át és bővítették, de igazi fénykorát
I. (Nagy) Lajos Anjou-házi király uralkodása alatt érte el. Az uralkodó ezekben az időkben tette meg Visegrád és Zólyom után harmadik székhelyéül a diósgyőri várat.
A vár történetéhez kapcsolódik, hogy I.
(Nagy) Lajos király 1370-ben itt írta alá azt az
adománylevelet, amelyben Kassát szabad királyi várossá nyilvánították, illetve ugyanitt 1381.
november 26-án a diósgyőri várban írták alá a
torinói békét is.
A lovagkirály halálát követő évtizedekben a
vár veszített addigi jelentőségéből, így a későbbi királynék nyaralóhelyévé vált. Első tulajdonosa I. (Nagy) Lajos édesanyja, Lokietek Erzsébet, míg utolsó tulajdonosa Habsburg Mária, a
Jagello-házból született II. Lajos özvegye lett,
aki 1546-ban önmaga mondott le a vár tulajdonlásáról.
A diósgyőri vár a későbbi évszázadok során folyamatosan gazdát cserélt, míg a 18-19.
században építőköveinek jelentős részét széthordták.

A vár újjáépítése a
nagyközönség számára
a 20. század közepén kezdődött.
A diósgyőri vár napjainkban is látogatható kedvelt turisztikai látványosság.
A várban található panoptikumban élethű viaszfigurák elevenítik meg I. (Nagy)
Lajos király korát. A vártörténeti – és a Pálos
rendet bemutató – kiállítás hasznos információkat nyújt a látogatók számára.
Várjátékok és várnapok – többféle tartalmas kikapcsolódásra számíthatunk, ha ellátogatunk ezekre a színes programokra, melyeket
minden év májusában és augusztusában rendeznek meg az egykori lovagvár falain belül.
Újabb várlátogatásunk végén Petőfi Sándor
Alkonyat c. versének részletével búcsúzzunk a
Diósgyőri vár idős falaitól. A költő így emlékszik a lovagvárban tapasztalt színekről, látványokról és érzésekről:
„(…) Néma, csendes a világ körűlem,/Távol szól csak egy kis estharang,/Távol s szépen,
mintha égbül jönne/Vagy egy édes álomtól e
hang.
Hallgatom mély figyelemmel. Oh ez/ Ábrándos hang jólesik nekem./Tudj isten, mit
érzek, mit nem érzek,/ Tudja isten, hol jár az
eszem.”

Harmadik alkalommal rendezte meg
konferenciáját Balatonfüreden, 2012.
november 8-9. között az Informatikai,
Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) és az Informatika a Társadalomért Egyesület.
A 0. napon eFestival keretében a Magyar Tartalomipari Szövetség díjazta – több szponzor jóvoltából – könyvjutalommal számos
kategóriában a pályázókat (önkormányzati,
egészség, környezet, tudomány, oktatás, kultúra, üzlet, civil stb.). A szövetség ajánlása alapján a díjnyertesek közül kerülnek ki a nemzetközi díjakra pályázók.
A közigazgatást érintő informatikai
témákat, az alkalmazói kereteket Szalai Annamária, dr. Kósa Lajos, Soltész
Attila, Laufer Tamás körvonalazták sok
eredeti hozzászólással a plenáris ülésen. Az öt szekcióra bomló konferencián a nemzeti fejlesztési lehetőségek,
a környezetvédelem, az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program projektjei, digitális szakadék és kezelése, e-egészségügy,
okos hálózat, okos mérés, okos fogyasztó
témaköreiben kaphattunk részletekbe menő
tájékoztatást.
Mivel az elektronikus közigazgatás mintájául a portugál megoldást választotta ki
a kormány, melyet államközi szerződés keretében átadnak, így erről is hallhattunk a

NIDays

legilletékesebbtől. Az elektronikus ügyintézés honlapján könnyű eligazodni, ehhez
nem kell kiismerni a hivatalok bonyolult
hierarchiáját, hitelesíteni elég az egyesített
(személyi, lakcím, egészségügyi biztosítás)
állampolgári kártyával. Otthonról és nyilvános központokból egyaránt bonyolítható az
ügyintézés, ötven intézmény 1000 funkciója,
számlafizetések rendezhetők. Érdekes, hogy
őket a finn minta inspirálta, csak tovább fejlesztették.
Az EU gazdaságát már jó ideje visszatérő válságok sújtják – meg kellene találni a
kitörési pontokat. Mit kellene, milyen mér-

tékben támogatni ebben a hitel- és beruházás-hiányos környezetben, ehhez nyújtanak
segítséget a Nemzeti Innovációs Hivatal
elemzései.
Az infokommunikációs szekcióban Engel
László, az MVM Informatika Zrt. fejlesztési
igazgatója tartott előadást a testre szabható munkafolyamat, üzleti folyamattámogató
rendszer bevezetéséről.
gyulai

Kövér Ákos a Magyar Tudományos
Akadémia debreceni Atomkutató Központjának egyik kísérleti berendezését
Az előző számunkban megjelent cikk végén
Az amerikai székhelyű, 30 év óta működő, (elektro spektrométer) és az NI elemeka kutatómunkára vonatkozó kérdés (Ki volt
a mérés és automatizálás területén úttörő ből épített mobil mérés-adatgyűjtőt isKároly Róbert utódja?) megoldása: I. (Nagy)
cég, a National Instrument legjelentősebb mertette. Kiemelte, hogy korábbi berenLajos. Mostani feladványunk: Melyik város váeseménye az a nap, amikor beszámolhat dezésükhöz a mérés-adatgyűjtőt kamion
rosrésze Diósgyőr? A válasz a következő számfelhasználóinak a fejlesztésekről (2012. szállította Dubnába, a mostani elfér egy
ban tekinthető meg.
november 6.). Elsőként külföldre, Debre- táskában. A programot LabWIEW-ben

Lehmann Katalin
cenbe telepített gyártóbázist, majd Debre- fejlesztették. Fontos, hogy a gyorsítóknál
cenbe és Budapestre fejlesztőirodát, ahol biztosított rövid kísérleti időket minél hamagas fokon elégítik ki az igényeket.
tékonyabban kihasználhassák. A program
Gyászközlemény
Neves
külföldi
szakemberek
részvékönnyű kezelhetőségét mi sem bizonyítja
Az Atomerőmű dolgozói megőrzik elhunyt munkatársuk emlékét
telével megtartott konferencián bemu- jobban, mint a Szegedi Ipari, Szolgáltatatták, hogy nemcsak az informatikában tó Szakképző és Általános Iskola példája:
született. 1980. július 10-től volt a társaság
Pécz Dezső (1949–2012)
megtörtént fejlesztéseket ültették át a be- mars-szonda versenyhez sikeres robotot
alkalmazottja. Belépésétől kezdődően a biz2012. november 24-én, tonsági igazgatóság rendészeti osztályán
rendezésekbe, de kihasználva a lehetősé- építettek és programot fejlesztettek segítéletének 63. évében hos�- dolgozott, ahonnan váltásparancsnokként
geket, új funkciókat is beépítettek szoftve- ségével a diákok.
szantartó betegség után vonult nyugdíjba 2006. szeptember 5-én.
reikbe – így tabletekel, okos telefonokkal
A konferencia előterében egy kiállíelhunyt Pécz Dezső, a Szerettei, ismerősei, volt kollégái 2012. deis
vezérelhetők
az
adatgyűjtők,
szabályotás
keretében számos alkalmazási példát
Paksi Atomerőmű nyug- cember 1-jén Dunaszentgyörgyön vehettek
zók, grafikus felületen tervezhetők meg a ismerhettek meg a látogatók. Diplomadíjasa. 1949. július 10- végső búcsút tőle.
projektek.
munkák, doktori dolgozatok keretében
én, Szentgyörgyvölgyön 
Bíróné Tünde
megoldott, kivitelezett különleges feladatokat működés közben
láthattunk. Több egyetem
„papírforma szerint” szinte mindenevő (C, C++, C#, Java
A Microsoft új operációs rendszere a Windows 8. Az első
ezeken keresztül igyekeVisual Basic, .NET stb.)
publikus béta verziója már 2012 februárjában megjelent,
zett megnyerni a képzésMa már nem csak egy számítógép van a családban,
de a végleges verzió (RTM) csak 2012. október 26-án ke- táblagépek és az okos telefonok rohamos elterjedése
be bevonható fiatalokat.
rült a boltok polcaira. Ebből az alkalomból fejlesztőknek miatt – menürendszerét érintő képernyősre tervezték. Az hanem több, és egyéb eszközök is. Az új rendszerben a
A konferencia három
tartott egész napos tanfolyamot Training360 akciójában eddigi megszokott, egérrel szkrollozott, le-, fölgörgetés könyvjelzők átmennek a készülékek között – egy számíszekciója közül az egyik
a Microsoft a szokásos helyén, a Lurdy-házban, október helyett balról jobbra vagy jobbról balra történik a menü- tógépen elkezdett cikk olvasását folytatni lehet út közalapvizsga
előkészítő,
majd maga a vizsga volt:
váltás. Az alkalmazások a korábbinál lényegyesen na- ben, pl. a buszon vagy villamoson.
10-én.
Certified LabVIEW AsRendkívül nagy ötlet, hogy a Microsoft létrehoz egy
A Windows 8 alapú alkalmazások fejlesztésének alap- gyobb, tetszetős, interaktív ikonokból indíthatók.
sociate Developer minőPersze nemcsak a külsőségek változtak. Régóta kap- tárhelyet, ahova bárki feltöltheti fejlesztéseit. Ezeket egy
jait sajátíthatták el HTML5, natív C# vagy XAML környesített fejlesztő munkazetben. A teljesen új alapokra íródott rendszer képes arra, hatók a piacon a többmagos processzorral megépített zsűri értékeli és pontokat ad érte, azok beválthatók a
társ. A konferencia végén
hogy egyaránt támogassa az x86-, az x64- és a tenyérgé- számítógépek, de egy-két eset kivételével kihasználatla- devPortálon található ajándékokra.
emelt szintű vizsgát is
Az operációs rendszer is hozzáférhető több szakfolyópekben található ARM-architektúrákat (ki-, bekapcso- nok. Most már írhatók olyan alkalmazások, melyek több
tehettek a felkészülteblódó, energiatakarékos processzorok) is, valamint már a ágra választva párhuzamosan futtathatók, majd egymás irat – pl. a PC World – CD-mellékletén, valamint a Micbek a Certified LabVIEW
128-bites rendszerekkel is kompatibilis. Az alkalmazások eredményeit összevárva rövidebb idő alatt végeznek a rosoft honlapján. Ingyenesen tesztelhető, használható
Developer minősített fejjanuár végéig. Szakítottak a múlttal, és most a devPoregyaránt futtathatók táblagépeken, okos telefonokon és feladattal mint kevésbé „okos” társaik.
lesztő fokozatért. Csak
Korábban sok fejtörést okozott, milyen platformon tálról ingyenesen letölthető 271 oldalas magyar nyelvű
hagyományos asztali gépeken – a képernyők automatia teljesség kedvéért: a
kusan átméreteződnek. A Windows 8 egyik legszembetű- fejlesszék ki a kiötlött alkalmazást, hogy futási paramé- szakirodalom a „Windows 8 fejlesztés lépésről lépésre” legmagasabb fokozat: a
Certified LabVIEW Arnőbb jellegzetessége, hogy a piaci trendeket követve – a tereik elnyerjék az alkalmazók tetszését. A Windows 8 címmel.
gyulai
chitect.gyulai

Windows 8
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Babahírek

A humán igazgatóság
munkatársainak
kezdeményezésére
kétnapos
Adventi családi egészségfejlesztési program zajlott
le a részvénytársaság Egészségközpontjában.
A 2012. december 13-án
és 14-én délután megrendezett program az ünnepi
készülődésen keresztül kívánta felhívni a résztvevő gyermekek és szüleik figyelmét az egészséghez szükséges
eszközök, feltételek, lehetőségek megszerzésének, az erre való törekvés kialakításának fontosságára. A karácsonyt megelőző egészségfejlesztő programok a közösen készített ajándékok és közösen átélt élmények köré épültek.
A gyermekek kézműves foglalkozáson vehettek részt, amelynek keretében
a kisebbek só-liszt gyurmából készített figurákat, gyöngyből fűzött karkötőt, karácsonyfadíszt, képeslapot, vagy saját kezűleg készített, sapkával, sállal felöltöztetett
hóembert vihettek haza. A nagyobb gyermekek számára igazi élményt jelentett az
agyagozás, és az ünnepre készülve Ignits Miklósné Éva iránymutatása mellett gyönyörű angyalkák készültek. Nagy sorban állás volt az arcfestés előtt, és szebbnél
szebb pillangók, mesefigurák köszöntek vissza a boldog gyermekarcokról.
A szorgos kezű gyermekeket a Mikulás is meglátogatta, aki szaloncukrot ajándékozott a résztvevőknek. Közben a Bóbita Bábszínház tagjának közreműködésével előkerültek a klasszikus karácsonyi énekek is, amiket vidáman énekeltek gyermekek és szülők, egyaránt.
– Mi két órát töltöttünk el a kézműves foglalkozáson, amely igazi élményt jelentett a gyermekeim számára, és én is nagyon jól éreztem magam. A foglalkozások
úgy voltak összeállítva, hogy a kicsik és a nagyobb gyermekek is megtalálták a számukra legjobban megfelelő lehetőséget. Úgy tudom, ez volt az első ilyen alkalom, de bízom benne, hogy jövőre is jöhetünk ilyen jellegű, hangulatos programra
– mondta Velenczei Erika, az öt és fél és három és fél éves gyermekek édesanyja.
Voltak olyan kisgyermekek, akik mindkét délutánt az Egészségközpontban töltötték, ahol édesanyjuk, édesapjuk kisebb-nagyobb segítségével önfeledten hozták létre az ünnepi ajándéktárgyakat, készítették a búzacsíráztatáshoz szükséges
anyagokat, eszközöket.
A program szervezéséről, tapasztalatairól Lacza-Brázay Bernadett pszichológus, a rendezvény főszervezője a következőket mondta:
– Az ötletet az Egészségkuckó nyári tábor adta, amely a gyerekek és szüleik
visszajelzése szerint igen jól sikerült. Ezért úgy gondoltuk, hogy az Adventi program jó alkalom lehet a kialakított kapcsolatok további ápolására, és olyan gyermekek és szüleik részvételére is számítottunk, akik korábban nem ismerték az Egészségközpont gyermekek számára szervezett programjait. Úgy gondolom, hogy az
egészségvédelmi készségek, jártasságok, szokások a gyermekkorban alakíthatók
ki a legjobban, ezért a két délután kialakításánál az egészséges életmódra nevelés
volt az elsődleges szempont, így gondolok az alkoholmentes forralt borra, amely
narancs dzsúszból készült, cukormentesen, hozzáadva narancsot, citromot és a karácsony jellegzetes fűszereit, a szegfűszeget és a fahéjat. A két nap programja nagyon jól sikerült, örültünk a sok gyermeknek, időnként a helykihasználás nem volt
a legoptimálisabb, de mindenképpen sikeresnek tekinthető a rendezvény.
A kézműves foglalkozások után, a Luca napi készülődést követően, a Bóbita
Bábszínház Karácsonyi mesék című műsorát tekinthették meg a résztvevők, majd
a gyermekek a bábokkal közelebbről is megismerkedhettek. A második napot igazi karácsonyi partival az Alma együttes nagy sikerű koncertje zárta, a gyermekek
önfeledt szórakozását eredményezve, ami a szülők számára is igazi örömöt és kikapcsolódást jelentett.
LILI

Koczák Csenge vagyok. Szekszárdon születtem 2012. november
25-én. Születési súlyom 3770 gramm, és amikor megszülettem 53
centiméter magas voltam. Első babaként érkeztem szüleimhez.
Szeretem a pocakomat, ezért sokat szopizom, nyugodt kislány vagyok. Sokat alszom, aminek szüleim nagyon örülnek. Kivétel, amikor fáj a hasam, ilyenkor megtapasztalhatják a környezetemben
lévők, hogy milyen hangerővel rendelkezem. Apa Koczák István,
az üzemviteli igazgatóságon dolgozik, a turbinaosztályon turbinaoperátor, anya Kulics Szilvia, aki könyvelő, de jelenleg a legfontosabb feladatot én jelentem számára.
A nevem Németh Odett, 2012. november 12-én láttam meg a napvilágot a szekszárdi kórházban. Két nővérem van, Luca és Adél.
Nagyon jól érzem magam ebben a családban, amit úgy juttatok
kifejezésre, hogy sokat eszem, és mindenkit hagyok éjszaka aludni.
Szeretek a babakocsiban aludni, kedvenc tevékenységem a fürdés.
Apukám Németh Norbert, a karbantartási igazgatóság üzemfenntartási főosztály sugárfizikai laboratóriumában dolgozik, kalibráló technikus munkakörben. Anyukám, Farkas Márti, a születésem
előtt fodrászként dolgozott, és nagyon várja már, hogy befonhassa
a hajamat.
Somogyvári Viktória vagyok, 2012. november 23-án 3690 grammal és 55 centiméterrel születtem Szekszárdon, a család első gyermekeként. Születésem első két hetében nagyon jó kisbaba voltam,
de úgy döntöttem, elég a monotonitásból, kicsit többet fogok sírni,
kevesebbet aludni, és hogy hű maradjak szüleim paramétereihez,
annál többet enni. Már most nagyon szeretek zenét hallgatni és
fürdeni, de a kedvenc elfoglaltságom mégis a fürdés előtti torna.
Apa Somogyvári István, az üzemviteli igazgatóság villamos üzemviteli osztályán elektrikus, anya Somogyváriné Németh Mária,
a Sárszentmiklósi Általános Iskolában tanító.
Tóth Botondnak hívnak, a szekszárdi kórházban születtem 2012.
november 5-én. Van két lánytestvérem, Zsófi és Laura, akik mellé
harmadik gyermekként érkeztem a családba. Erős, éber, nagy legénynek tartanak. Nagyon szeretnek, pátyolgatnak, dédelgetnek.
Sokat vagyok ébren, érdeklődöm a nagyvilág iránt. Nem szeretek
egyedül lenni, erős hangommal jelzem az ébredést és követelem
a gondoskodást. Nagyon szeretem a társaságot. Apa, Tóth József az
üzemviteli igazgatóság reaktor osztályán primerköri gépész munkakörben dolgozik, anya, Krízer Rózsa, banki ügyintéző.
Nevem Varnyú Levente, Dunaújvárosban születtem, 2012. december 1-jén. Első gyermek vagyok a családban, akit nagyon vártak.
Pontosan akkor érkeztem, amikorra szüleimnek előre megjelölték.
Ekkor 3200 gramm volt a súlyom, a magasságom 53 centiméter. Jó
kisbaba vagyok, sírással csak akkor jelzek, amikor éhes vagyok, és
fürdetéskor, amit nem nagyon szeretek. Az alvással nincs baj, de
azért arra odafigyelek, hogy éjjel is megetessen anya, mivel imádom a pocakomat. A legnagyobb élvezetet az jelenti számomra,
amikor anyukámmal lehetek, vagy apukám karjaiban fedezhetem
fel a világot. Apa, Varnyú Elemér, a biztonsági igazgatóság dozimetriai osztályán vezető dozimetrikus. Anya, Varnyúné Tari Edit,
a paksi Idősek Otthonában ápolónő.
LILI

HACTIVITY

Kilencedik alkalommal zajlott le a múlt évben
az egyre népszerűbb nemzetközi rendezvény
Budapesten, a MOM Művelődési Központban.
Ez Kelet-Közép-Európa legnagyobb független IT-Biztonsági Fesztiválja.
Neves előadók fogadták el a rendezők meghívását.
Jeff Bardin, a világ egyik legismertebb kiberbűnözés és kiberterrorizmus szakértője Amerikából. Előadásában a nyílt forrású kiberinformáció-szerzés (OSINT) életciklusával foglalkozik, példákkal illusztrálja
a kiberkémkedést, álszemélyiségek létrehozását, blogokon, közösségi oldalakon fellelhető információk gyűjtését és elemzését.
Sir David Pepper az Egyesült Királyságban a rádiós hírszerzésért és
az elektronikus információs biztonságért felelős ügynökség munkatársa. Jelenleg a Thales UK tanácsadó testületének tagja, és együttműködik
a Deloitte-tal a kiberkockázatok és a nemzeti biztonság kérdéseiben. Előadásában bemutatja a kibertér evolúciójának eddigi történéseit, és előrevetíti a közelgő trendeket.
Shakeel Tufail, a szoftverbiztonság elismert szakértője. Az AOL,
a Secure Ninja, a Pentagon, a Cigital és a Fortify cégeknél szerezett ta-

Adventi Egészségkuckó

pasztalatot az eltelt 22 év alatt. A HP Enterprise
Security Solutions szövetségi ügyfelekért felelős vezetője. Előadásában bevált módszereket
és olyan gyakorlati megközelítéseket mutat be, amelynek segítségével
a résztvevők ki tudják dolgozni a saját vállalatuk fenyegetettségi modelljét.
A lockpicking a sérülésmentes zárnyitás, ahol nem bizonyítható a betörés, így nem fizet miatta a biztosító. Ma már külföldön a kereskedelemben kapható szerszámkészletekkel gyorsan kinyithatjuk zárainkat, ha elhagytuk a kulcsot. Könnyebbség ez a zárszakértő lakatosoknak, de sajnos
néha ezek a szerszámok rossz kezekbe kerülnek.
Számos „kiscsoportos foglalkozás” keretében nagyon komoly biztonsági kérdésekre kaptak iránymutatást, megoldást.
A huszonnégy órás, 24 állomásos hackerjáték és vetélkedő értékes díjakért folyt.
A rendezvény legnagyobb értéke, hogy az „etikus hackerek” sokat tanulhattak, és ez által segíthetnek információs rendszereink biztonsági
hiányosságait felszámolni.gyulai

Strauss-est
A paksi Csengey Dénes Kulturális Központ nagysikerű hangversennyel ajándékozta meg közönségét január 8-án. A Strauss-est
jegyében zajló újévi hangversenyen az Alba Regia Szimfonikus Zenekar játszott, Drahos
Béla, Liszt-díjas fuvolaművész
vezényletével. A rendezvényen
Hajdú János, Paks város polgármestere mondott ünnepi beszédet, Hefner Erika, a központ
műszaki igazgatója újévi koccintásra invitálta a közönséget.

