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Átadták a Hevesy György-díjakat

A kölcsönös tájékoztatásról

A nukleáris biztonság területén kiemelkedő eredményt elért négy szakembernek
adták át május 8-án a Hevesy-díjakat a Magyar Tudományos Akadémia székházában. Az elismerésben dr. Gadó János, dr. Fehér István, dr. Gimesi Ottó és dr.
Panka István részesült.
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Együttműködési megállapodást írt alá május 15-én Bakondi György, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának vezetője és Hamvas István, az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója.
A megállapodás a Paksi Atomerőműnél bekövetkező, biztonságot érintő jelentésköteles
és a közérdeklődésre számot tartó eseményekről történő tájékoztatás módját, továbbá a
nukleárisbaleset-elhárítás szempontjából a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi
szerve számára mérési adatok küldésének megvalósítási rendjét tartalmazza.
A kölcsönös tájékoztatásról szóló megállapodás aláírását követően Bakondi György
látogatást tett az üzemi területen és megtekintette a Védett Vezetési Pontot.LA

Dr. Gadó János, dr. Fehér István, dr. Gimesi Ottó és dr. Panka István

Hevesy György (1885–1966) magyar vegyész, a radioaktív nyomjelzés Nobel-díjas
felfedezője, aki felfedezésével megalapozta
a nukleáris orvostudományt, mint új tudományágat.

a Budapesti Kutatóreaktor kiégett fűtőelemeit Oroszországba visszaszállítani,
és a Kutatóreaktor áttért a kisdúsítású
fűtőelemek használatára.
A kategória második teljes értékű díját
két személy vehette át dr. Gimesi Ottó és
dr. Fehér István. Dr. Gimesi Ottó, a BME
nyugalmazott tanára a radioaktív jódizotópok kémiai formáinak meghatározásával kapcsolatos kutatásaival és módszerfejlesztéseivel jelentősen hozzájárult
az atomerőmű nukleáris biztonságának
erősítéséhez. Dr. Fehér István állami díjas vegyész a Paksi Atomerőmű világszínvonalú környezetellenőrző rendszerének kidolgozásával és megvalósításával
járult hozzá a nukleáris fejlődéshez.
A Hevesy György-díj II. (ifjúsági) kategóriájának kitüntetettje dr. Panka István. Az ifjúsági kategória annak a 35 év
alatti szakembernek adományozható,
aki a nukleáris biztonság témakörében
írta PhD-dolgozatát és pályázatát a bíráló bizottság elismerésre méltónak ítéli. Dr. Panka István 2010-ben szerezte
fizikusi PhD fokozatát, tudományos
munkájának címe: Reaktivitás üzemzavarok és ATWS események bizonytalansági elemzései.
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Családbarát programok
A Családbarát munkahely pályázat
keretében részvénytársaságunk a kitüntető cím viselése mellett vissza
nem térítendő anyagi támogatást is
nyert. A támogatási összegből végrehajtott programok, intézkedések
határideje május végén lejárt. A megvalósított programok hűen tükrözték a célt, és sikeres visszajelzést adtak a családok érdeklődéséről, aktív
közreműködéséről.
A programok sorát a Bábkészítő és bábjáték akadémia nyitotta. A három foglalkozás mindegyikén (március 14-én, április 5-én és május 3-án) egy-egy egyedi,
minőségi alapanyagokból készített báb-

figura előállítása volt a középpontban.
Így a Három kismalac, A Békakirály és
a Pinocchió mesék alakjai elevenedtek
meg a gyermekek, szülők és nagyszülők
ügyes kezei között. A foglalkozásokat a
pécsi Bóbita Bábszínház művészei irányították, akik a papírszínház, a felülről
mozgatható pálcika báb és a marionett
báb készítésének rejtelmeibe avatták be a
résztvevőket.
folytatás a következő oldalon

Találkozó a civil szervezetekkel
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A Magyar Tudományos Akadémia, a „Somos Alapítvány – a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért”, valamint az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. közérdekű
kötelezettségvállalása alapján, a nukleáris biztonság területén folyó kutatások
kiemelkedő eredményeinek elismerésére
jött létre a „Hevesy György-díj a nukleáris biztonságért”, amelyet minden évben
két kategóriában ítélnek oda.
Az I. kategóriában olyan kutatókat
ismernek el, akik a nukleáris biztonság
területén értek el kiemelkedő eredményeket. A kuratórium ebben a kategóriában idén két teljes értékű díj odaítéléséről
döntött.
Az első díjat dr. Gadó János, a Magyar
Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontjának munkatársa, korábbi igazgatója kapta. Gadó János
kezdeményezte, majd irányította a Paksi
Atomerőmű blokkjainak biztonságát értékelő AGNES-projektet, illetve oroszlánrésze volt abban, hogy 2008-ban sikerült

Az erőmű vezetése találkozóra hívta Paksra
az atomenergiához kapcsolódó civil szervezetek vezetőit. A programot május 14-én az
Erzsébet Nagyszállóban tartották. Az MVM
Paksi Atomerőmű részéről Hamvas István
vezérigazgató és dr. Kovács Antal fogadta
a résztvevőket.
A kerekasztal-beszélgetésen az Energetikai
Szakkollégium részéről Vörös Csaba elnök,
az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesülettől Bakács István elnök, az Energiapolitika 2000 Társulattól dr. Járosi Márton elnök,
a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok
Szövetségétől dr. Horn János titkár, a Magyar Atomfórum Egyesülettől Lenkei István
elnök, a Magyar Elektrotechnikai Egyesülettől Dervarics Attila elnök és Zarándy Pál,
a Magyar Energetikai Társaságtól dr. Garbai
László elnök, a Magyar Nukleáris Társaságtól
Hózer Zoltán elnök vett részt. Az MVM Zrt.-t
Horváth Miklós osztályvezető, az MVM Paks
II. Zrt.-t Mittler István kommunikációs vezető
képviselte. Az atomerőmű több érintett szakembere is részt vett a rendezvényen.
Kovács Antal kommunikációs igazgató
bevezetőjében köszöntötte az ebben a körben és személyi összetételben első alkalommal megszervezett találkozó résztvevőit,
majd átadta a szót az erőmű vezérigazgatójának. Hamvas István megköszönte a jelenlévő
civil szervezeteknek és MVM munkatársaknak, hogy elfogadták meghívását. Elmondta,
hogy a magyar atomenergetika előtt nagy
kihívások és feladatok állnak, amelyek meg-

válaszolásán és megoldásán minden érdekeltnek együtt kell dolgoznia. Előadásában
ismertette a Paksi Atomerőmű tevékenységét, legkiemelkedőbb eredményeit és a jövő
feladatait. Utána Szőke Larisza, az erőmű
osztályvezetője részletesen beszélt a tokozott üzemanyag kezelés történelmi előzményeiről, ismertette a munka jelenlegi állását,
az idei és jövő év meghatározó feladatait.
Horváth Miklós összefoglalta az új blokkok
építésével kapcsolatos projekt főbb mérföldköveit, az előrehaladás ütemezését, ismertette a potenciális konstrukciókat és vázolta
a közeli és távoli jövőre vonatkozó terveket.
Ezután a résztvevők kötetlen beszélgetés
keretében cseréltek véleményt atomenergetikai kérdésekről. Egyetértettek abban, hogy
régóta szükséges volt a magas szintű kapcsolatfelvétel az energetikában hitelesen megszólalni képes civil szervezetek és az MVM
atomenergiában érdekelt szervezetei között.
A civilek igénylik a korrekt és megfelelően
időzített informálást atomenergetikai kérdésekről, döntésekről, eseményekről. A megfelelő információ birtokában képesek hatékonyan támogatni az atomenergetika ügyét.
A résztvevők egyöntetűen kinyilvánították,
hogy egy közös ügy érdekében gyűltek egybe: a magyar atomenergetika jövőjéért érzett
felelősség miatt. Megállapodtak abban, hogy
a találkozókat félévente rendszeresen megrendezik.

Szerbin Pável
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Elismerés a múzeumnak
A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület immár másfél évtizede minden esztendőben meghirdeti
pályázatát az Év Múzeuma kitüntető cím elnyerésére.
Az elismerés a muzeális intézmények működésének átfogó elemzése alapján kivívható rang. Az eredményességet – a pályázati kiírásnak megfelelően – az elmúlt évek
teljesítményéhez viszonyítva értékelik a bírálók, mivel
így érzékelhető az adott pályázati év kiugró teljesítménye. Az évek során kialakult gyakorlat szerint a testület
a pályázó múzeumok beküldött információit és anyagait,
valamint a helyszíni látogatások során szerzett tapasztalatokat együttesen értékelte. Ennek során a paksi Atomenergetikai Múzeum elmúlt évi tevékenységét is górcső
alá vették, és a május 11-i Múzeumi Majálison, a Magyar Nemzeti Múzeum Dísztermében átadták a díjakat.
Az Atomenergetikai Múzeum a bíráló bizottság elismerő
oklevelét érdemelte ki.
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Családbarát programok
folytatás az előző oldalról

A program igazi családbarát rendezvényként valósult meg,
hiszen voltak olyan családok, amelyekből az anyuka, apuka
és gyerek – esetenként két, három gyerek – és még a nagymama is részt vett a foglalkozáson. A legnagyobb gyermek
12 éves volt, a legfiatalabb mindössze 6 hónapos. Öröm
volt nézni, ahogy a szorgos kezű anyukák és nagymamák
mellett a gépész, a mérnök, a humán szakember apukák
ügyeskedtek az ollóval, ragasztóval. A közösen végzett kreatív munka értékes percekkel gazdagította a szülő/nagyszülő – gyermek kapcsolatot.
Az iskolai szünetekben a humán szervezet három éve
szervez Egészségkuckó tábort a munkavállalók gyermekei
számára. Az idei évben a tavaszi tábor a Családbarát munkahely pályázat támogatásával valósult meg. Az Egészségközpontban március 28-tól április 2-ig megrendezett
három napos programon tizenkét gyerek vett részt, akik
különböző korcsoportokat (6 évestől 13 évesig) képviseltek. Az egésznapos táborban a gyerekek számára háromszori étkezés térítésmentes biztosítására volt lehetőség.
Emellett a programok megvalósításához társas játékok,
fejlesztő játékok, kreatív hobbi termékek, ugráló kötelek és
egyéb papír-írószer eszközök megvásárlására került sor a
pályázaton nyert összegből.
A pályázat harmadik céljaként fogalmazódott meg a
családbarát üdülők kialakítása, illetve fejlesztése, az üdülők eszközparkjának baba- és gyermekbarát eszközökkel történő kiegészítése. Ennek keretében a balatonfüredi Rekreációs Központ egy tandem kerékpárral, illetve
gyermekszállító utánfutóval gazdagodott, amelyek igen
nagy népszerűségnek örvendenek a vendégek körében.
Ezen felül az uszodai öltöző pelenkázó asztallal, a kikötői
játszótér homokozó készlettel gyarapodott, az üdülőben
berendezett játszószobában pedig új kisautókkal bővült a
rendelkezésre álló játékok köre. A soproni Fenyves üdülő
homokozó játékokat, labdákat kapott, a Fadd-Dombori Pihenőtelep pedig májustól lengőtekével és új kerékpárokkal
várja az aktív pihenést kedvelő vendégeket.


Lászlóné Németh Ilona

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által létrehozott Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány (JETA)
Kuratóriuma 2013. május 7-én tartotta idei második
ülését.
A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány célja a
kedvezményezett területeken megvalósuló térségfejlesztés, az életminőség emelése, továbbá a munkahelyteremtés. Az érintettségi kört a paksi és kalocsai kistérség, valamint a szekszárdi kistérség egy részét magába foglaló
41 település alkotja.
A tanácskozáson egyúttal elfogadták a 2012. évi
számviteli beszámolót és a 2012. évi közhasznúsági
mellékletet is. A dokumentum a december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből, eredmény-kimutatásból,
közhasznú eredmény-kimutatásból és kiegészítő mellékletből áll. A számviteli beszámoló megbízható és valós
képet nyújt az alapítvány 2012. december 31-én fennálló
vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, példamutató
támogató tevékenységéről.
Az ülésen megtörtént továbbá a 2013. évi költségvetési terv és a 2013. évi kommunikációs terv elfogadása is,

az utóbbi dokumentum tartalmazza a 2013. évi kommunikációs célokat, ezek eléréséhez szükséges eszközöket
és költségeket.
A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz
kapcsolódó információk, többek között a pályázati
felhívás is megtalálhatók a www.jovonkenergiaja.hu
oldalon.

JETA

„Arany Oklevél” az MVM-nek
Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. részére az integrált irányítási rendszerének környezetközpontú, ISO 14001:2004
szabvány szerinti magas színvonalú működtetésének elismeréseként a Magyar Szabványügyi Testület ügyvezető
igazgatója 2013. május 6-án, immáron második alkalommal Arany Oklevelet adományozott.
Ezt a kitüntetést azok a cégek kaphatják, akik az irányítási rendszerüket folyamatosan fejlesztik, amelyről évről évre
tanúbizonyságot tesznek, valamint a Magyar Szabványügyi Testületnél a tanúsítványukat 12 éven keresztül folyamatosan fenntartják.
Az MVM Zrt. Integrált Irányítási Rendszerének alkalmazási területe: vagyonkezelés, ezen belül: stratégiai és üzleti
tervezés, összehangolt irányítás és kontrolling, üzletfejlesztés, a villamos energia kereskedelmének és fejlesztésének
vállalatcsoport szintű koordinálása.
Az MVM Zrt. valamennyi munkatársa magas szakmai képzettségű, nagy tapasztalattal rendelkező szakember, akik
a vezetőséghez hasonlóan elkötelezettek a magas színvonalú munkavégzés és a társaság Integrált Irányítási Rendszerének fenntartása és folyamatos fejlesztése iránt. Ez az elkötelezettség a garanciája annak, hogy a társaság a jövőben is
betöltse vezető szerepét a magyar energetikai iparágban.MVM

Kapcsolódási pontok – a természetből nézve
A Paksi Atomerőmű és a Pécsi Tudományegyetem (PTE) közös szervezésében Nature and The Paks NPP címmel nyílt
kiállítás május 8-án az egyetem Szentágothai János Kutatóközpontjában.
A Paksi Atomerőművet és természeti környezetét megörökítő képek Vincze Bálint, az erőmű tipográfusa alkotásai. A képekből 2012ben Genuin címmel fotóalbum készült, kiállítási anyagát bemutattak itthon és külföldön. A nagyvárosok sorában Budapest, Bécs,
Prága, Szentpétervár és Moszkva után Pécs közönsége is láthatta
a fotósorozatot.
A kiállítást a PTE részéről Ruzsa Csaba Roland, az egyetem
nagyberuházásokért felelős gazdasági főigazgató-helyettese, a
Szentágothai János Kutatóközpont menedzser igazgatója nyitotta
meg. A Paksi Atomerőmű képviseletében dr. Kovács Antal kommunikációs igazgató ajánlotta a képsorozatot az érdeklődők figyelmébe, majd bemutatkozásában Vincze Bálint vallott önmagáról,
munkásságáról.
Ruzsa Csaba Roland Pécs és Paks vonatkozásában három kapcsolódási pontot tart különösen jelentősnek. Az egyik abból adódik, hogy a két város aránylag közel van egymáshoz, ezáltal többféle együttműködésre is lehetőség nyílik. A kultúra területét említve,
úgy gondolja, hogy a Paksi Atomerőmű kiállításának a megrendezésével az egyetem egyben támogatja Pécset, mint a kultúra városát. Harmadik pontként a kutatóközpont és az atomerőmű közötti
szoros tudományos kutatói kapcsolatokat említette, amit szeretnének a továbbiakban megerősíteni és az MVM-mel való hosszú távú
kapcsolattal kiegészíteni. – Úgy gondoljuk, hogy a kultúra, a városi kapcsolatok, valamint a kutatóközpont és a Paksi Atomerőmű
együttműködése megalapozták, hogy a hazai kiállítások sorában
először Pécsett mutatkozott be az atomerőmű környezetében készült fotósorozat – mondta az igazgató.
Dr. Kovács Antal úgy látja, hogy az egyetemek hallgatói a jövő
döntéshozói, és ezért a Paksi Atomerőműnek nagyon fontos, hogy
milyen a fiatalság véleménye. Látható, hogy ahová eljutnak az

atomerőmű működését jellemző adatok, ott nagyobb a társadalmi támogatottság. A racionális számokra azonban
nem mindenki figyel, viszont az olyan
képek, mint Vincze Bálintéi, mindenkit megérintenek. A számok mellett a
képek nyelvén is elmondhatjuk, hogy
szén-dioxid kibocsájtása nélkül, olcsón
termeljük a villamos energiát, és hogy
az atomerőmű közvetlen környezetében ilyen gyönyörű az élővilág. Aki látta
a fotókon az őzikét, a kárókatonát, az
tudja, nem kell a világvégére menni
csodás élményekért, mert az atomerőműtől 5 km-re is található ilyen csoda.
Vincze Bálint
Megmutatja a közönségnek azt, hogy
az atomerőműnek van egy olyan oldala is, amiről keveset tudnak.
Vincze Bálint bemutatkozásában a szerencse köré fűzte gondolatait, ugyanis szerencsésnek tartja magát, hogy lehetősége adódott a természet szépségeinek megörökítésére, hogy képeit könyv
és kiállítások keretében mások számára is bemutathatja, és hogy
támogatókra talált. – Szerencsés vagyok, mert munkahelyem, a
Paksi Atomerőmű, amelynek több mint 25 éve a grafikusa vagyok,
maximálisan támogatja és segíti munkámat.
Dr. Kalotás Zsolt természetvédelmi szakértő, természetfotós
egyedülállónak tartja az atomerőmű környezetében kialakult gyönyörű élővilágot. Mint mondta, Vincze Bálint mindezt hihetetlen
nagy szorgalommal, tudással és művészi kvalitással olyan csokorba
gyűjtötte, melyhez csak gratulálni lehet.
A Paksi Atomerőmű a Pécsett bemutatott fotósorozatot szeretné vándorkiállítás jelleggel több felsőoktatási intézménybe eljuttatni, bízva, hogy a fiatalok körében az erőművel kapcsolatban
kialakult pozitív megnyilatkozások, hozzáállások tovább erősödhetnek.LAnna
fotó: Ruff Ferenc

Történetének legeredményesebb évét zárta 2012-ben az
MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított,
idén ötvenéves MVM Csoport.
A társaságcsoport konszolidált árbevétele az előző évinél
több mint 100 milliárd forinttal magasabb, közel 770 milliárd forint volt, adózás előtti eredménye minden eddiginél magasabb, 97,26 milliárd forint volt. A tulajdonosok
jóváhagyták a társaságcsoport éves beszámolóját, illetve
2011-ben meghirdetett középtávú stratégiájának idei feladatait és terveit.

Elfogadták a terveket

fotó: Bodajki Ákos

Az MVM legsikeresebb éve
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A Paksi Atomerőmű társadalmi szerepvállalása I. rész
fotó: Beregnyei Miklós

ütköznek, jóval hamarabb fordulnak valamivel szembe, vagy ellen. A társadalmi felelősségvállalás eszközén
keresztül fenntartható és erősíthető az a bizalom, ami
a civil szervezetek, társadalom és az atomerőmű között
közel harminc éve fennáll.
–– Milyen programok mentén valósul meg az atomerőmű társadalmi szerepvállalása?
–– Évente mintegy 10 komolyabb és közel száz kisebb
volumenű projekt támogatásán keresztül vesszük figyelembe a közösség igényeit. Ilyen például a sportegyesületekkel való együttműködés, a fogyatékkal élők sportolását, gyógyulását segítő programok. De említhetném a
régió hátrányos helyzetű családjaiban nevelkedő diákok
iskolai kirándulását segítő kezdeményezések felkarolását is. Mivel a lehetőségeinket jóval meghaladó mértékű
megkeresést, kérést kapunk, így a programok kiválasztásánál fő szempont, hogy a társadalmi igény minél szélesebb körben támogatást élvezzen, és a közvetlen régióból érkezzen. Bármennyire is méltányolható, az ország
távoli pontjáról érkező kérést, egyéni megkeresést, sajnálattal el kell utasítanunk. Kapacitásunk jelentős részét
leköti a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványon
keresztül végzett munka, amelyet a paksi és kalocsai
kistérség, valamint a szekszárdi kistérség északi részét
magába foglaló összesen 41 település környezetének
megszépítéséért, az ott élők életminőségéért, a térség
fejlődéséért, jövőjéért végzünk.
A beszélgetés további része az Atomerőmű újság következő számában olvasható.
BR

Új szerződés régi tartalommal
nyújt a települések számára
a nagyközösségi érdekeket
szolgáló, az életminőség növelését elősegítő beruházások végrehajtására. A szerződéscsomag létrejötte azért is
szerencsés, mert a 2008-ban
aláíró személyek mindkét fél
részéről megváltoztak. Az új megállapodás elfogadásával az
aláírók azonosulnak elődeik időtálló elképzeléseivel. Az új
együttműködési rendszer 2018-ig lesz érvényben. A szerződéscsomagban rögzített együttműködés a jelenleg működő blokkokra és azok üzemidő-hosszabbításaira vonatkozik.
Nem terjed ki viszont az erőmű esetleges bővítésére.
Érdemes a szerződésből egy olyan lényeges mondatot
idézni, amely változatlan maradt: „A megállapodást kötő
felek egyetértenek abban, hogy a Paksi Atomerőmű és a
közvetlen környezete között létrejött korrekt, őszinte párbeszéd és együttműködés folyamatossága, a kölcsönös
bizalom továbbépítése, az esetleges félreértések, feszültségek gyors tisztázása, a megnyíló lehetőségek kiaknázása
közös, térségi érdek.”
Az új szerződéscsomag keretében ebben az évben közel
190 millió forinthoz juthat a TEIT 12 települése, amely ös�szeg a kommunikációs munka fedezetéül szolgál, továbbá
településfejlesztési feladatok is finanszírozhatók belőle. Paks
a 13. TEIT-es település, ám a város kiemelt előnyöket élvez
az atomerőmű ittléte miatt, ezért nem tart igényt azokra az
összegekre, amelyek esetleg járnának a szerződésekből, arról
már korábban lemondott a többi település javára. beri

A kínai nagykövet és munkatársai május 10-én tettek látogatást a
Paksi Atomerőműben. A vendégeket Kovács Pál államtitkár is kísérte.

Lengyel delegációt fogadtak az erőműben május 17-én. A delegáció
tagjai előadáson, majd üzemlátogatáson vettek részt.

Május 17-én a KDNP Energetikai Szakbizottságának tagjai a
Paksi Atomerőműben több előadást hallgattak meg, majd üzemlátogatásra indultak.

Kilenc nemzet Nemzetközi Atomenergia Ügynökséghez delegált
képviselői, NAÜ nagykövetei tettek látogatást május 18-án az
erőműben, ahol Kovács Pál kíséretében üzemi bejáráson vettek részt.

fotó: Vida Tünde

fotó: Wollner Pál

Megújították a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Területfejlesztési Társulás (TEIT) és az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. között meglévő
Együttműködési Megállapodást,
pontosabban május 7-én két új
szerződést írtak alá Pakson, az Erzsébet Nagy Szállodában.
Az újonnan kötött szerződések létrejöttének okairól Kováts
Balázs szakértő ad tájékoztatást, aki jelentős építő szerepet
vállalt a két fél több mint 20 éves együttműködése során.
A hosszú évek tapasztalatai és a két fél között kialakult
bizalom alapján 2008-ban tíz évre szóló megállapodást írtak
alá, mert mindkét fél hisz a jövőben és az együttműködés sikerében. Ám a megállapodásban megfogalmazódott, hogy
öt év múlva felülvizsgálják és módosítják, ha arra szükség
lesz. Eltelt az öt év, és valóban szükség volt a módosításra,
mert változtak, szigorodtak a jogszabályok. Az elmúlt években többször volt az atomerőműnél adóügyi ellenőrzés, és
ennek kapcsán a Nemzeti Adó- és Vámhatóság (NAV) kifogásolta, hogy egy megállapodáson belül konkrét szerződéses
munkák, reklámtevékenységek, különböző beruházási és
működési költségek együtt szerepelnek.
Az atomerőmű gazdasági vezetése – egyeztetve a szerződő féllel – ezeket a tevékenységeket formailag szétválasztotta, tartalmilag viszont változatlanul hagyta. Az új
szerződéscsomag két részből áll. Továbbra is működik az
Együttműködési Megállapodás, amely a TEIT által elvégzendő kommunikációs tevékenységekre vonatkozik. Új megoldást jelent a Támogatási Szerződés, amely lehetőséget

fotók: Bodajki Ákos

Az angol nagykövetség munkatársai május 11-én érkeztek Paksra,
atomerőmű-látogatásra. A vendégek előadáson, majd üzemi bejáráson vettek részt.

fotók: Bodajki Ákos

Napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kap az, hogy
az adott régióban meghatározó szerepet játszó vállalat a biztonságos, környezetbarát és költséghatékony
működésének fenntartása mellett, milyen önkéntesen vállalt programokban vesz részt. Ezáltal a szűkebb régióban élők komfort fokozatát hogyan növeli, valamint az élő és épített környezet harmonikus
egyensúlyának fenntartását hogyan segíti elő. A Paksi Atomerőmű ez irányú elkötelezettségéről, társadalmi szerepvállalásáról beszélgettünk dr. Kovács
Antal kommunikációs igazgatóval.
A beszélgetés megkezdése előtt fontos meghatározni,
hogy mit is ért jelen korunk a társadalmi szerepvállalás,
felelősség alatt. A vállalatok társadalmi felelőssége (angol kifejezéssel: CSR – Corporate Social Responsibility)
leginkább, a fenntartható gazdasági fejlődéshez való
hozzájárulás iránti elkötelezettséget jelenti. Azaz, hogy
a vállalatok a munkavállalókkal, családtagjaikkal, a helyi
közösségekkel és a tágabb értelemben vett társadalommal együttműködve milyen programokat hajtanak végre,
azzal a céllal, hogy az ott élők életminőségét emeljék, a
térség fejlődését elősegítsék.
–– Hogyan kezdtek el beépülni a vállalatok fő tevékenységei mellé a társadalom iránt felvállalt önkéntes
programok?
–– Ez az Amerikai Egyesült Államokból indult és immár komoly múlttal rendelkezik. Esetükben ma már
nem képzelhető el olyan nagyvállalat, amely lehetőségeit figyelembe véve ne vállalna szerepet a szűkebb társadalmi régió által elhatározott célok megvalósításában.
–– Mit jelent mindez a Paksi Atomerőmű esetében?
–– Több mint húsz évvel ezelőtt, amikor az atomerőmű mellé állt a civil kezdeményezéseknek, még nem az
amerikai modellt követte. Ugyanakkor a vállalatvezetés
mindig is érezte annak a súlyát, hogy nem csupán biztonságosan, környezetbarát módon, költséghatékonyan
kell üzemeltetni a blokkokat, hanem fontos megfelelni
annak a társadalmi elvárásnak is, amit a vonzáskörzetben élők megfogalmaznak az erőművel szemben. Tolna
megyében az ipari termelés több mint 50%-át az erőmű
adja. Egyáltalán nem elhanyagolható, hogy az atomerőmű térségében milyen infrastrukturális, környezeti és
a társadalmi viszonyok uralkodnak. Azok az emberek,
akik nem érzik magukat jól, sorozatosan problémákba

Vendégeink voltak

Kínai atomerőműves delegáció, a CGNPC vezető munkatársaiból álló
csoport járt május 28-án az atomerőműben.

A Tolna Megyei Kormányhivatal képviselői és a járási hivatalok vezetői
tettek május 30-án látogatást az atomerőműben.

Május 30-án az európai nukleáris létesítmények kapcsán EUR delegáció érkezett Paksra. A vendégek előadást hallgattak meg, majd üzemi
bejáráson vettek részt.
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fotó: Lovásziné Anna

A Nukleáris ötpróba első negyedévi eredményei
alapján május 21-én Bánkúti László tiszaújvárosi nyugdíjas nyerte a játékot.

A 2009-ben induló játék – amit a Paksi Atomerőmű szervez már évek óta – lényege, hogy animációs
eszközökkel kell felépíteni egy egyszerű atomerőmű modellt, majd azokból egy komplett üzemet.
Nyertesünk 28 éven keresztül dolgozott a villamosenergia-iparban. Azóta sem csökkent érdeklődése az erőművek iránt. Ha ideje engedi, végig
látogatja az erőművek honlapjait: a tiszaújvárosit,
százhalombattait és természetesen a paksit is. Így
akadt rá az atomerőmű honlapján erre a játékra.
Az összesítések alapján pedig az ő eredménye lett
a legjobb, s a feladatot egyedül, segítség nélkül oldotta meg. A győztes erőmű-látogatáson vehetett
részt, amelyen felesége és barátai kísérték el.
Beszélgetésünk során kiderült, hogy László már
korábban is járt itt az erőműben a nyolcvanas évek
elején, amikor a Tiszai Erőmű Vállalattól, Tiszaújvárosból, az akkori Villamos Művek Tröszttől idevezényelték több munkatársával együtt az 1. blokki
üzembe helyezésre. Igazán jó érzés töltötte el, amikor most átlépett a főportán. Eszébe jutatta azt az
időszakot, amikor a folyamatirányítási technikai

munkákat végezték kollégáival az üzembe behelyezésnél. Az 1. blokki szintmérésen dolgoztak az
1. reaktornál, rengeteg mérőkört helyeztek üzembe. Élete egyik legnagyobb élménye pedig az volt,
amikor az 1. reaktort töltötték fel, és annak a mérését aznap éjszaka üzembe helyezték. Nagy örömére
szolgál, hogy újból itt lehet, mert tulajdonképpen
itt megtalálható az ő keze munkája is, s ez büszkeséggel tölti el.
Nagyon érdekes volt az erőmű látogatás, Varga
József (MVM PA Zrt.) kísérő nagyon precíz volt,
ahogy a látogatás megszervezésében, előkészítésében is. Lényeges és fontos berendezéseket tekintettek meg, többek között a gépház egy részét is körbejárták, és láthatták a reaktort, majd megnézték a
látogatóközpontot is. Mindez nagyon nagy élmény
volt számukra. Kísérőik a családtagok és a barátaik
voltak, akik először jártak itt. Megnyugtatta őket
az a biztonsági rendszer, amit itt betartanak és betartatnak mindenkivel. Így a látottak alapján és az
adatok megismerése után bátran mondják ki, hogy
lehet az országnak erre a kis pontjára koncentrálni
és támogatni az új blokkok építését. Megnyugtató
számukra ez a fajta hozzáértés, körültekintő gondoskodás az erőműről. Úgy tűnik, hogy mindenki
komolyan veszi a dolgát, s ez fontos.
László feleségét mint laikus szemlélődőt (ahogy
magát nevezi) is lenyűgözte az erőmű. Az a kérdés
fogalmazódott meg benne, hogyan lehetett ilyen
építményt és technológiát létrehozni. Először látott ilyen gigantikus méreteket, csöveket, berendezéseket, tartályokat. Büszke arra, hogy a férje is
részese lehetett ennek a létrehozásában, és azt érzi,
hogy biztonságban van az egész erőmű és az egész
ország is.
Orbán Ottilia

Múzeumunk legújabb darabja
Atomenergetikai Múzeumunk egy különleges berendezéssel, az úgynevezett IRS ultrahangos dekontaminálóval gazdagodott, teljesebbé téve
ezzel a kiállítás primerköri részét.
Ismét abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy az adott tárgyról közvetlen információhoz juthattunk. Oldal Ottó dekontamináló művezető
mesélt részleteket a berendezés használatáról, komplexebbé téve ezzel a
tárgy krónikáját.
Az 1987-ben, Németországban gyártott berendezést a vegyészeti osztály dekontamináló üzeme szerezte be és használta 1989 és 2008 között.
A dekontamináló egy ultrahangos tisztításra alkalmas, 16 db UH-os fejjel
ellátott, 2,5 m3 hasznos térfogatú, kocka alakú kád, kosara hidraulikusan
mozgatható. Tisztítófolyadéka desztillált víz volt, amihez csatoló közegként 10 %-os HAKA Dekowet márkaelnevezésű oldatot használtak. Az oldatot külső elektromos hőcserélőn keresztül lehetett üzemi (25-75 oC)
hőmérsékletre felmelegíteni. A magasabb hőmérséklet jobb hatásfokot
eredményezett. A berendezés üzemi paramétereit a szakemberek egy
vezénylő szekrényen állították be, és az UH generátorokat is onnan működtették. Jellemzően nagyberendezések alkatrészek, tőcsavarok,
TK-KNI csillagperemek
és FKSZ tömítőblokk
alkatrészek dekontaminálására használták az
A612/1-es dekontamináló műhelyben.
Szeretnénk, ha a dekontamináló a műszaki felújítását követően
az interaktiv tárgyaink
sorát gyarapítaná, és
segítségünkre
lenne
az elsőre bonyolultnak
hangzó dekontaminálás
fogalmának elmagyarázásában is.
 Faragó Szandra, AEM
fotó: Beregnyei Miklós

Nukleáris ötpróba

Munkavédelmi képviselők fóruma
„A munkavédelem, valamint a munkavállalói munkavédelmi érdekképviselet aktuális kérdései” címmel rendezték meg a
Villamosenergia-ipari Munkavédelmi Képviselők IX. Fórumát (VIMFÓ) május 9–10-én a paksi Duna Hotelben.
A munkáltatók és az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók
Szakszervezeti Szövetsége (EVDSZ) által támogatott rendezvényen a villamosenergiai-iparág munkáltatói munkavédelemért felelős szakemberei, a munkavédelmi bizottság elnökei
és munkavédelmi képviselői vettek részt. A fórumot Szabó
Béla, a VIMFÓ elnöke nyitotta meg, majd ismertette a rendezvény programját. A napirenden szerepelt többek között a működési rend módosítása, illetve az elnökség megválasztása.
Volent Gábor, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. biztonsági igazgatója a Paksi Atomerőmű jelene és jövője című előadásának bevezetőjében kiemelte, hogy a munkavédelem
jellemzően az a terület, ahol az eredményeket csak a munkáltatók és a munkavállalók jó együttműködésével lehet megvalósítani. A munkavédelem az általános biztonság jelentős
szelete, ahol az emberi tényező is szerepet kap. Előadásában
ismertette az atomerőmű eddigi tevékenysége során végrehajtott főbb biztonságnövelő intézkedéseket, megemlítette a
magas, mintegy 70 %-os lakossági elfogadottságot. Az 1991
óta, a folyamatos biztonsági értékelések alapján, és a nemzetközi tapasztalatok figyelembevételével megtett intézkedések
következtében a Paksi Atomerőmű biztonsági mutatói jók.
A társaság jövőjét megalapozza a blokkok üzemidő hosszabbítása, illetve új blokkok építése.
Csordás Jenő, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. munka- és
tűzvédelmi osztályának vezetője ismertette az erőmű munkabaleseti helyzetét. Elmondta, a munkabalesetek nagyobb
száma az ellenőrzött zónán kívül történik, s ezek többsége
nem köthető közvetlenül a munkavégzéshez. Az atomerőművek biztonsága három jelentős esemény következtében
került a figyelem fókuszába, az amerikai Three Miles Island-i,
a csernobili és a fukusimai események vezettek a biztonsági
előírások szigorításához. Ezeknek megfelel a Paksi Atomerőmű. A biztonság szerves része a munkabiztonság.
Dr. Szilágyi József, az EVDSZ elnökhelyettese előadásában
ismertette a szakszervezetek aktuális feladatait. Elmondta,

az új MT köztulajdonban lévő cégekre vonatkozó külön szabályozása komoly nehézségeket jelent az iparágban, ennek
ellensúlyozásaként tárgyalások folynak az ágazati kollektív
szerződés módosításával kapcsolatban. Hozzátette, a munkavédelem terén az elmúlt években rengeteg változás történt,
a villamosenergia-ipar szereplői jelentős munkavédelmi beruházásokkal, technológiai fejlesztésekkel, folyamatszabályzásokkal segítik a munkabalesetek megelőzését. Az idén
novemberben az EVDSZ-nél is lezárul egy ciklus, tisztújító
kongresszusra kerül sor, az alapszabály változásnak köszönhetően a szervezet új struktúrában fog működni.
Koczka Jánosné levezetésével megtörtént a VIMFÓ elnökségének megválasztása. Az elnökség tagjai a nagyobb
társaságokat, társaság-csoportokat képviselik. Egyhangú szavazás alapján elnök Kovács János (EDF DÉMÁSZ),
elnök-helyettesek: Bella Elek (ELMÜ–ÉMÁSZ), Horváth
András (E-ON DÉDÁSZ), Leipniker László (MVM OVIT).
Szabó Béla jó munkát, sok sikert kívánt a megválasztott elnökségnek a Fórum céljainak megvalósításához.
Kovács János elmondta, az elmúlt években eredményesen dolgoztak együtt a Fórum vezetésével, ezért a jövőben
is aktív együttműködést vár a Fórum résztvevőitől. Jó módszernek tartja, ha a hozzászólók nem csak problémákat,
hanem rögtön a megoldási javaslatokat is prezentálják.
Hozzátette, a problémákat csak a munkáltatóval együttműködve lehet megoldani.
Bella Elek beszámolt a balesetekről szóló kérdőíves felmérésről. A felmérés célja, hogy ne elszigetelten, hanem
átfogóan lássuk, milyen a munkavállalók helyzete. A felméréshez a munkáltatók nem szívesen szolgáltattak adatot, több jogi akadályt kellett leküzdeni. Az adatok alapján
az ágazati balesetek száma nem jelentős. A továbbiakban
évente, közvetlenül a munkáltatót megkeresve kérnek adatokat. A tanulságos balesetek ismertetése fontos része az
oktatásnak.

VIMFÓ

A Kovács János vezetésével kialakult beszélgetésben a
résztvevők ismertették a munkahelyükön kialakult jó gyakorlatokat, illetve a fennálló problémákat. Ahol például jutalmazzák a kvázi-balesetek
bejelentőit, ott jelentősen nő a bejelentések száma, az intézkedésekkel pedig csökkennek a balesetek. A munkabalesetek
kivizsgálásában a munkavédelmi képviselők részvételi lehetőségét a legtöbb munkahelyen biztosítják.
Lőrincz László, a Padosz elnöke a VÜTFÓ munkájáról, az
MVM Vállalatcsoport-szintű Üzemi Tanács (VÜT) megalakulásáról tájékoztatta a résztvevőket. A VÜTFÓ és a VIMFÓ továbbra is tartja a kapcsolatot.
A fórum résztvevői a második napot az Atomenergetikai
Múzeumban tett látogatással indították. Visszatérve a konferencia helyszínére Borhidi Gábor, az Országos Munkavédelmi Bizottság munkavállalói oldal ügyvivője ismertette az
országos érdekegyeztetés, valamint a Bizottság feladatait.
Előadásában hangsúlyozta a munkavédelmi képviselői rendszer fontosságát. A munkabalesetek megelőzésének van egy
eleme, amely lényeges előrelépés lenne a munkabiztonság
területén. Ez egy elkülönített, vagy önálló, nonprofit alapon
működő munkahelyi balesetbiztosítási rendszer létrehozása.
Ennek lényege, hogy a biztosító kockázatértékelés alapján
határozza meg a fizetendő biztosítási díjat, és így gazdaságilag is ösztönzi a munkáltatót arra, hogy kockázatcsökkentő
beruházásokat tegyen. Megemlékezett a munkabalesetben
elhunytakról, megemlítve, hogy kormányhatározat nyilvánította az elmúlt év augusztusában április 28-át a munkabalesetben elhunytak nemzeti emléknapjává.
A fórum utolsó napirendi pontjaként Kovács János megköszönte, hogy a Paksi Atomerőmű támogatta a rendezvényt,
lehetőséget adva arra, hogy az érdeklődőknek bemutathassák az általuk végzett munkát.

Kárpáti Viktor
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Booster gyakorlat
Az Országos Atomenergia Hivatal
(OAH) ún. booster gyakorlatot szervezett május 16-án. A feltételezett
robbantásos, sugárszennyezéses merénylet kezeléséhez kapcsolódó demonstrációs gyakorlat az Európai
Unió 7. kutatási keretprogramjában,
a fejlesztett legújabb technológiák bemutatásával történt.
A hivatal minden nukleáris anyagot
nyilvántart, ellenőriz, követ tevékenysége során. Felmerült, hogy ezek szállítása
során baleset fordulhat elő, és a terrorista fenyegetés felerősödésével megnőtt
annak lehetősége, hogy a nukleáris és
más radioaktív anyagokat és kapcsolódó
technológiákat szándékos károkozásra
is használják (szabotázs vagy jogtalan
eltulajdonítást követően). Ennek megelőzésére, detektálására és elhárítására,
a következmények és károk enyhítésére
a hatóságoknak és az atomenergia alkalmazóinak a nukleáris védettség növelésével kell felkészülniük. Ezekre az esetekre
nem volt sem eszközrendszere, sem forgatókönyve az Európai Uniónak. Spanyolország, Németország, Franciaország,
Írország és Magyarország hat tudományos intézete összefogva pályázott kutatási keretre, majd konzorciumot alkottak
Booster néven. Néha egy mozaikszónak

önmagában is van értelme: Booster – reklámozó, hírverő.
A BiO-dOSimetric Tools for triagE to
Responders (Booster) projekt a terepen
gyorsan bevethető, többféle érzékelőt és
elemzési technikát, kommunikációs technológiát integráló eszközrendszer kifejlesztését tartalmazza. Egyedülálló a maga
nemében, mert az egyedi és összegzett
adatok alapján támogatja a megalapozott
döntéshozást.
A kifejlesztett eszközök a maguk helyén, a katasztrófa környezetének mindhárom zónájára kiterjedően alkalmazhatók.
ՔՔ Vörös – a robbanás helyszíne (radioaktív anyagokkal szennyezett) sérültekkel. Elsősorban a dozimetriai felderítést támogatja, mert mindenféle
radioaktív anyag kimutatására alkalmas. Az eszközök szélsőséges időjárási
körülmények között, ködben, párában,
füstben is működőképesek. Bemutattak egy videokamerát, amely a valós
képére felrakja a gammadózis mért
adatait, így könnyebben azonosíthatók
a „forró pontok”, kijelölhető az evakuálási útvonal, árnyékolható a forrás,
mentesíthető a terület.
ՔՔ A sárga zónába a sérültek már vonalkódos azonosító csuklópánttal ellátva kerülnek. Öntapadó jelzőponttal kijelölik

rajtuk a mintavételi pontokat, ahonnan
a felületi szennyezettséget megállapíthatják, hogy indokolt-e különleges kezelés. Ezt szolgálják a leadott vér-, nyál,
és vizeletminták gyors kiértékelését
végző eszközök is. A gyorsaságra azért
is szükség van, mert míg a korai mintában kimutatható a DNS-lánc sérülése,
a szervezet védekező mechanizmusa
igyekszik ezt kijavítani.
ՔՔ A kék zónából irányítják a mentést. Itt
az adatközpont, ide futnak be a műszerekről az adatok.
Bár az eszközöket fejlesztőik már
egyedileg tesztelték, az együttműködő
képességükre csak most, a gyakorlat
közben derült fény. A gyakorlatot mintegy 100 külföldi és hazai szakértő figyelte
és értékelte (a kommunikáció hivatalos
nyelve az angol volt, de sok francia és magyar szót is lehetett hallani). A fejlesztések oroszlánrészét a franciák végezték.
Érdekes felvetés volt a magyarok részéről,
hogy az emberek személyes tárgyai, pl.
a mobil telefonok, azok alkatrészei is alkalmasak lehetnek az elszenvedett dózis
meghatározására. Ha elkészül a jelentés,
és az EU elfogadja, gyártani kezdik a berendezéseket, és 3-5 éven belül használatba is kerülhetnek – remélhetőleg sohasem lesz rájuk szükség.
gyulai

A Mérnöki Kamara
híreiből
A Magyar Mérnöki Kamara május 16án, Budapesten tartotta tisztújító küldöttgyűlését. Sipos László minőségbiztosítási vezetőmérnök kollégánk
– aki egyben a Tolna Megyei Mérnöki
Kamara alelnöke – három megye (Baranya, Somogy és Tolna) és két szakmai tagozat (Energetikai, Elektrotechnikai) jelölése, valamint a küldöttek
által leadott harmadik legtöbb szavazat alapján az ötödik ciklusát kezdheti
az MMK 12 fős elnökségben.
A küldöttgyűlés további „atomos” vonatkozása, hogy az MMK Kitüntetési
Szabályzata, valamint a megyéktől
és a szakmai tagozatoktól beérkezett
javaslatok alapján a küldöttek új tiszteletbeli tagokat is köszöntöttek, és a
kitüntetettek között dr. Rónaky József,
az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója is átvehette az e címmel
járó díszes oklevelet.

Prancz Zoltán

Egy felmérés szerint nőtt a bizalom a nukleáris ipar iránt
Radioaktív hulladékhelyzet Püspökszilágy térségében
Kimagasló általános ismeretekkel rendelkezik a radioaktív
hulladékokról a környékbeli lakosság, és tovább nőtt a püspökszilágyi nem atomerőművi eredetű radioaktív hulladékok tárolására 35 éve létező tároló elfogadottsága is – ezt
állapította meg az a nemrég lezárult felmérés, amelyet az
ITT-hez (Izotóp Tájékoztató Társulás) tartozó települések lakosainak körében, a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.
megbízásából végeztek.
A tanulmány összevetette az idei eredményeket a két évvel
ezelőtti közvélemény-kutatás adataival is. A 2013-as értékek
azt is megmutatták, hogy ismét nőtt a bizalom a nukleáris
ipar és az RHK Kft. és tevékenysége iránt, ami azért fontos,
mert a jó lakossági kapcsolatok jelentik a térségekben zajló
nyugodt szakmai munka előfeltételét.
A Kisnémedi, Őrbottyán, Püspökszilágy, Váchartyán és
Váskisújfalu lakosainak véleményét feldolgozó, 800 fő megkérdezésén alapuló felmérés többek között a hulladékkezelést, a radioaktív hulladékot termelő iparágat, a tároló működését, annak hatásait, az információáramlás mikéntjét és
hatékonyságát vizsgálta.

Magas ismertség, pozitív megítélés
A Püspökszilágy környékén működő hulladéktároló létezéséről
csaknem minden térségben élő lakos tud, a kérdésre 94,6 %-a
válaszolt igennel. Az ismertségi aránya mindenhol 90 % felett
van - Őrbottyánban a legalacsonyabb (90,6 %), míg Püspökszilágyban a legmagasabb (100 %).
A jól tájékozottság kiterjedt a radioaktív hulladékkezelés
részleteire is, hiszen megkérdezettek közül majdnem mindenki (94 %)a tisztában van azzal, hogy földalatti tárolókban helyezik el a radioaktív hulladékok egy részét. Oda kell figyelni
azonban arra is, hogy még mindig többen vélik úgy, hogy a
hulladékot külföldre szállítják, vagy a tengerbe süllyesztik,
holott régóta köztudott, hogy mind az EU, mind a nemzetközi
előírások betiltották a nukleáris hulladékok ilyen módon való
kezelését.
Örvendetesen magas azoknak az aránya is, akik tudják,
hogy a püspökszilágyi tárolóba nem atomerőműből származó hulladék kerül. Csaknem megduplázódott azoknak a száma (40 %), akik tudják, hogy milyen beruházás folyik jelenleg

a tárolónál. Püspökszilágyon, a tároló helyszínén ez a szám a
2011-es adat hétszerese, Váchartyánban az ötszöröse.
Az atomerőművekben történő energiatermelést a válaszadók több mint kétharmada támogatja, a legnagyobb elfogadottságot Váckisújfalu lakosai között mérték. A biztonságos
energiatermelés és hulladéktárolás nagy fontossággal bír a
lakosság körében, amikor az atomenergia megítéléséről van
szó. A biztonságosság feltételével a támogatottság minden
esetben nőtt.
A felmérés kiterjedt az EU szerepvállalására is a radioaktív hulladékkezelés kérdésében. A lakosság háromnegyede
egyetértett a tagállamok közös felelősségvállalásával, valamint azzal, hogy az EU-n belül összehangolt radioaktív hulladékkezelésre van szükség.
Az is fontos kérdésköre volt a kutatásnak, hogy az emberek mennyire tájékozottak az atomenergiával kapcsolatban. Az általános tudásuk jó, ám a radioaktív hulladékokról
alkotott néhány tipikus tévhit is jelen van a köztudatban.
Az egyik ilyen hiedelem, hogy minden radioaktív hulladék
„nagyon veszélyes”.
A megkérdezettek 85,1 %-a tudott róla, hogy a radioaktív hulladékoknak több fajtája van, azonban a legnagyobb
arányban az 50-59 évesek voltak tisztában azzal, hogy a nagy
aktivitású hulladékok csak nukleáris erőművekben keletkeznek. A radioaktív hulladék keletkezéséről a megkérdezettek
kétharmada tudott olyan iparágat említeni, ahol keletkezik
ilyen hulladék. Ez az arány a püspökszilágyi lakosok körében a
legmagasabb. Hasonlóan nagy arányban adtak helyes választ
akkor is, amikor konkrét intézményeket kellet megnevezni,
amelyek beszállítói a hulladéklerakónak. Legtöbb hulladékbeszállító céget szintén a püspökszilágyi lakosok tudtak megnevezni.

Előnyök és biztonság
Közösségi szinten a válaszadók több mint kétharmada (65 %)
látja úgy, hogy települése előnyöket élvez a radioaktív hulladéktároló működése következtében. Püspökszilágy térségében, csaknem háromszor annyian (66,7 %) soroltak fel előnyöket, mint a 2011‑es kutatásban. Ugyanakkor érdekes, hogy
egyéni és családi szinten nem ilyen magas azoknak a száma,
akik megfogalmazták a nukleáris hulladéktárolóból fakadó

előnyöket. Vagyis sokan település-szinten elismerik a minőségi változást, de a saját életükre ezt nem vonatkoztatják. Pedig
a járdaépítés, falu- és közműfejlesztés, a művelődési ház, óvoda-felújítás, ingyenes szemétszállítás nemcsak a közösség, de
az egyének életére is jótékony hatással van.
A 800 válaszadó közül kevesebb, mint 60 fő (7 %) gondolja
úgy, hogy környezeti károkkal kell számolni a tároló működése miatt, a jelentős a többség tisztában van azzal, hogy a
tároló működése nem veszélyes az egészségre és a környezetre.
A tároló biztonságossága jó iskolai osztályzatot ért el. A válaszadók közel kétharmada adott négyes vagy ötös osztályzatot a működésre, ami sokkal jobb eredmény, mint a 2011-es
volt. Ez az osztályzat bizonyítja, hogy az emberek stabilan jónak tartják a tároló működését.

Információigény és -átadás
Örvendetesen magas a helyi médiumok elfogadottsága, hiszen a válaszadók csaknem a fele gondolja úgy, hogy hiteles és fontos forrás a helyi sajtó (48,4 %). A tárolót üzemeltető
szakemberek 45,4 %-ot, az önkormányzatok 41,7 %-ot értek
el. Ezekből az arányokból kiolvasható, hogy sokan nem látják
át: a helyi médiumokat az önkormányzatok működtetik, az
azokban megjelenő szakmai információk a szakemberektől
származnak, tehát nem lehet elválasztani a helyi médiumokat
az önkormányzat, illetve a szakemberek kommunikációjától.
Információigényt a lakosok elsősorban a biztonsággal, a vélelmezett egészségkárosító hatásokkal és a jövőbeli tervekkel
kapcsolatban fogalmaztak meg. Mivel a helyi sajtó szerepe
igencsak elvárt és releváns az információ átadásban, a fontos
közlendőket még közérthetőbb és emészthetőbb formában
igénylik az emberek.

ITT – cselekszik és hallat magáról
A kutatás kitért az Izotóp Tájékoztató Társaságról (ITT) megítélésére is. Az ITT ismertsége a 2011-es felmérés óta nőtt.
A lakosok több mint a fele hallott már a társaságról, a legtöbben a 40-49 évesek között ismerik. Fontos tanulság, hogy az
emberek elsősorban a kommunikációt tartják a társulás feladatának, és elsősorban tájékoztatást, információt várnak el
tőle (50,8 %).

Gräf Szilvia, Noguchi Porter Novelli
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Szakújságírók a kutatóközpontban
A Magyar Tudományos-, Üzemi- és Szaklapok Újságírói Egyesülete (MTÜSZUE)
által alapított Nukleáris Újságíró Akadémia (NÚA) utóbbi programjában, május
15-én a résztvevők, így lapunk munkatársai is szakmai látogatást tettek a MTA
Wigner Fizikai Kutatóközpontban.
A konzultáció témája a jelenleg a világ élvonalába tartozó magyar fúziós energiakutatás volt. Ennek eredményeiről kaptunk
tájékoztatást látogatásunk alkalmával az
MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske- és Magfizikai Intézetében, amely saját
sikeres kutatásain kívül a Magyar Euroatom
Fúziós Szövetség vezetőjeként koordinálja
a szabályozott magfúziós energiatermelés
megvalósulásához hozzájáruló magyar
K+F tevékenységet is. A rendezvény szervezője Komornik Ferenc, az egyesület elnöke volt.
A KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet (RMKI) ma a Magyar Tudományos
Akadémia legnagyobb fizikai kutatóintézete. Eredményes kísérleti és elméleti felfedező kutatást végez a részecskefizika, a
magfizika, a plazmafizika, a hűtött atomok
fizikája, az űrfizika, a nukleáris szilárdtest-fizika, a nukleáris anyagtudomány és

a fizika biológiai alkalmazásai területén.
Fejlesztési tevékenységének területei: lézerfizika, nukleáris analitika, fúziós plazmadiagnosztika, űrtechnika, nagy sebességű
adatfeldolgozás, egyes spektroszkópiák,
speciális igényeket kiszolgáló elektronikai,
mechanikai és információ-technológiai
eszközök, valamint szoftverek létrehozása
és fejlesztése.
A rendezvényt Zoletnik Sándor, a plazmafizikai főosztály tudományos főmunkatársa nyitotta meg. A következő előadások
hangzottak el: Fúziós energiatermelés:
álomtól a valóság felé (Zoletnik Sándor –
MTA Wigner FK); Az ITER projekt (Veres Gábor – MTA Wigner FK); Magyar hozzájárulás
a Wendelstein 7-X sztellarátor projekthez
(Szepesi Tamás – Wigner FK); Li atomnyaláb diagnosztikafejlesztések (Anda Gábor
– MTA Wigner FK)
Befejezésül az érdeklődők kérdéseket
tehettek fel az előadásokkal kapcsolatban,
amelyekre teljes körű válaszokat kaptak.
Az akadémia résztvevői hisznek abban,
hogy a bizalom alapfeltétele a hiteles tájékoztatás, annak a részletekre kiterjedő
alapos és hasznos információkkal történő
megtöltése.
Orbán Ottilia

Energiafogyasztói elismerések
A Magyar Energiafogyasztók Szövetsége (MESZ) XX. Országos Fogyasztói
Konferenciáján elismerések átadása is társult a szakmai előadások sora mellé.
A MESZ által alapított Energiafogyasztók Díját a 2012. év nyerteseinek Porpáczy Dezső, a szövetség alelnöke, a díj kuratóriumának titkára adta át. A zsűri a Magyar
Energia Hivatal által végeztetett fogyasztói elégedettség-vizsgálatról szóló részletes
jelentéseket tanulmányozta, hogy döntését ne saját szubjektív véleményére, hanem
a vizsgálat adataira alapozza.
A kuratórium a villamos energia egyetemes szolgáltatói kategóriában két engedélyest részesít a 2012. évi Energiafogyasztók Díjában. Így ebben a kategóriában a díjat
és az oklevelet egyrészt az EDF DÉMÁSZ Zrt., másrészt az E.ON Energiaszolgáltató
Kft. Észak-Dunántúl részéről vehették át. A villamos elosztó-hálózati engedélyesek
közül az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. kapta a díjat. A földgáz egyetemes szolgáltatói engedélyesek között a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. északi régiója
érdemelte ki a díjat, míg a földgáz elosztó-hálózati kategóriában az ÉGÁZ-DÉGÁZ
Földgázelosztó Zrt. OO

MNT közgyűlés
Közgyűlést tartott a Magyar Nukleáris Társaság (MNT) május 16-án Budapesten, a
csillebérci Energiakutató Központ tárgyalójában.
A napirend elfogadása után Holló Előd, a
társaság leköszönő elnöke ismertette az
előzetesen már az interneten is hozzáférhetővé tett közhasznúsági jelentést. Kiemelte,
hogy 3 év alatt megháromszorozódott a
költségvetésük. Tevékenységüket elismerve
legjelentősebb támogatójuk az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. volt, és tagdíjbevételük
is jelentősen nőtt. Számos szakcsoportjuk
népszerűsíti a nukleáris technikákat, azok alkalmazási formáit, egyebek közt sok helyen
meghívott előadóként és fesztiválokon tájékoztató sátorral.
A korábbi felügyelő bizottság részéről
Hanti Ágota megállapította, hogy a társaság
gazdálkodása megfelel a közhasznúsági célkitűzéseknek. Javasolta a szakcsoportoknak,
hogy rendezvényeikről ne csak saját tagjaikat, hanem az egész társaságét értesítsék a
jövőben.
Ezután sorban beszámoltak elvégzett
munkájukról, média-megjelenésükről, hazai
és külföldi konferenciákon való aktív részvé-

telről a Biztonsági és Megbízhatósági, a Fiatalok a Nukleáris Energiáért, a Fúziós, a Környezetvédelmi, a Tanári, a Women in Nuclear
Magyarország valamint a Szenior szakcsoportok. Néhány kiemelés: a tanári szakcsoport fizikaversenyt és szaktábort szervezett,
továbbképzési anyagokat adott ki, véleményezte a jövőt meghatározó nemzeti kerettanterv egyes részeit; a fúziós szakcsoport
szakmájának szakszavait gyűjti egybe és adja
közre szótárszerűen; szó esett a Nukleon internetes folyóiratról, amelynek egy nyomtatott különszáma is megjelent, és amely a fizika tanárok számára nyújt nélkülözhetetlen
információkat, segíti a tanítást.
A közgyűlés egyhangúan elfogadta a
közhasznúsági jelentést és tudomásul vette
az idei terveket.
Szakmai előadásában Rónaky József
„Üzemidő hosszabbítás után, új blokkok
előtt” címmel összefoglalta az OAH élén eltöltött 14 évének fontosabb állomásait, az
elért eredményeket és a jövő kibontakozó
feladatait. Végül fakultatív szakmai programmal, üzemlátogatással zárult a közgyűlés.
gyulai

Tűzoltóságunk tavaszi eseményei
Elismerések

Az LTSZ érdemérmeivel

Szent Flórián napja az a nap, amikor a lánglovagok egy pillanatra megállnak és megemlékeznek a hivatásukról, valamint az a nap, amikor a
tűzoltók elismeréseket vehetnek át hősiességükért, kitartásukért és példamutató magatartásukért. Szent Flórián a tűzoltók védőszentjének
napján a lánglovagok felidézik ősi hitvallásukat,
amely így szól, „Hite az Istené, szíve a hazáé,
karja a gyengéké, hűsége a törvényes elöljáróké,
becsülete az övé…”. Hitvallásuk segítségével
olyan erényeket táplálnak, mint bajtársiasság,
tisztesség, becsület.
A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Tolna Megyei Tűzoltó Szövetség és
Bátaszék Város Önkormányzata Szent Flórián
Napja és a Bátaszéki Önkéntes Tűzoltó Egyesület fennállásának 130. évfordulója alkalmából május 4-én ünnepséget rendezett, melynek
Bátaszék városa és temploma adott otthont.
Az ünnepségen elismerések átadására is sor került, ahol a Paksi Atomerőmű tűzoltósága állományából elismerést vehetett át Szabó László,
Szénási Attila és Lepp Frigyes. Az elismeréseket
Gergelics István, a Tolna Megyei Tűzoltó Szövetség elnöke adta át.
A Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége (LTSZ) kimagasló szakmai munkáért
Tűzoltó Érdemérem bronz fokozatát adományozta Tibai László és Bese Sándor, a Tűzoltó
Érdemérem ezüst fokozatát Schreiner István
részére. A Tűzoltó Érdemérem odaítélésének
szigorú feltételei vannak, amelynek teljesülésével lehet kiérdemelni a díjat. A díjakat Országos
Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviseletében
Sándor László őrnagy, a BM OKF Tűzoltósági
Főosztály főosztályvezető-helyettese, az LTSZ
képviseletében pedig Udvardi Sándor, az LTSZ
elnöke adta át. Az elismerések átadására Velencén az LTSZ közgyűlésének keretében került sor.

Versenyek
A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság május 15-én rendezte meg a hivatásos,
önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok
szakmai vetélkedőjét Kölesden, az igazgatóság
raktárbázisának területén. A megmérettetésen

összesen hat csapat indult, és a legjobbak a regionális fordulón képviselhetik Tolna megyét.
A rendezvényt dr. Balázs Gábor tű. alezredes,
a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese nyitotta meg. Az induló
csapatok három kategóriában – hivatásos, önkormányzati és létesítményi – mérhették össze
tudásukat és rátermettségüket, de ezeken belül
is külön versengtek a tűzoltás vezetésére jogosultak, a beosztott tűzoltók, a gépjárművezetők,
és összesítettben az egész csapat.
A verseny egy elméleti tesztsor kitöltésével
vette kezdetét az irányítók és beosztott tűzoltók
részéről. A gépjárművezetőknek több tesztsort
kellett megoldaniuk elméleti felkészültségük bizonyításaként, majd ezt követően a berendezett
pályát kellett időre, és minél kevesebb hibával
teljesíteniük. A harmadik állomás egy akadálypálya volt, amelyet teljes védőfelszerelésben
kellett a csapattagoknak teljesíteniük. Végül
egy összetett tűzoltási feladatot kellett sikeresen megoldaniuk a csapatoknak.
Az eredményhirdetésen dr. Balázs Gábor
igazgatóhelyettes adta át az elismerő okleveleket és a kupákat a résztvevőknek.

A megyei elismerésekkel

A versenyen az alábbi eredmények születtek:
Irányító kategóriában I. helyezés: Farkas
József – PA Zrt. (Paksi Atomerőmű) Létesítményi Tűzoltóság, II. helyezés: Baksa Csaba
– Paks HTP, III. helyezés: Sebestyén Zsolt –
Szekszárd HTP.
Beosztott tűzoltó kategóriában I. helyezés:
Vajda József tű. őrm. – Szekszárd HTP, II: helyezés: Váncsodi Tibor – PA Zrt. Létesítményi
Tűzoltóság, III. helyezés: Debreczeni Tamás Levente – Paks HTP.
Gépjárművezető kategóriában I. helyezés:
Tormási Tamás tű. ftőrm. – Dombóvár HTP,
II. helyezés: Cseh János – PA Zrt. Létesítményi
Tűzoltóság, III. helyezés: Fritz Zoltán tű. ftőrm.
– Paks HTP.
Csapatban I. helyezés: PA Zrt. Létesítményi
Tűzoltóság, II. helyezés: Paks Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság, III. helyezés: Dombóvár Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság.
Az atomerőmű versenycsapatának tagjai:
Farkas József, Lesták Zsolt,Cseh János, Hingl János, Váncsodi Tibor, Barina Balázs. A csapatot
felkészítette: Tóbi József kik.ea.SI

A szakmai verseny I. helyezett tűzoltói
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Gyermeknap az
Erzsébet Nagy Szállodában
Ismét megnyitotta kapuit május 26-án a város gyermekeinek és
szüleiknek az Erzsébet
Nagy Szálloda. Számos
új programmal is készültek a szálloda dolgozói a
Gyermeknapra, a borús
idő ellenére derűs programokkal és nagy szeretettel várták a kicsiket és
nagyokat egyaránt.
A délelőtt folyamán a legkisebbek kézműves-foglalkozáson vehettek részt, ahol
rózsasziromból és terményekből készítettek képeket, színes papírbábokat. A Bóbita Bölcsőde gondozónői nagy odaadással
segítették az apróságokat alkotásaik létrehozásában. Arcfestők sminkelték a csemetéket, virágos rétnek, méhecskéknek, pókembernek, kívánságuk szerint.
A Makám zenekar gyermeknapi koncertje minden korosztály számára garantált szórakozást nyújtott.
A mélygarázsban Pálfi Kati streetball-,
sor- és dobóversenyeit gyerekek/szülők
egyaránt élvezték. A Paksi Rendőrkapitányság rendőrségi eszközök bemutatásával és bicikli akadálypályával várta a gyer-

mekeket – akik ezúttal megismerhették a
bicikli ellenőrzés szabályait is.
Nagy érdeklődésnek örvendtek az
x-box vetélkedők is, amelyek megvalósítását a SportCult Kávéház támogatta.
Kedvezményes étkezés, további délutáni programok, izgalmas tombolasorsolás,
végül egy ismeretterjesztő előadással egybekötött sólyom- és bagolybemutató zárta a programot. Azok, akiknek a vállára
repült a bagoly, vagy éppen mellettük totyogott el, illetve közelről látták a sólymok
röptét, vadászatát, reméljük, hogy szép
emlékekkel tértek haza.
A szálloda és az Erzsébet Kávéház a színes nyári programjaira is sok szeretettel
várja Paks lakóit.

Ignits Márta szállodavezető

Profi Kupa
Komáromban, a Czibor Zoltán
Sporttelepen rendezték a több
mint tízéves hagyománnyal rendelkező Profi Kupát, a Létesítményi Tűzoltók Országos Kispályás
Labdarúgó Bajnokságát.
A versenyre 12 csapat nevezett. A mérkőzések végig jó iramúak voltak. A döntőbe jutásért
kiélezett küzdelmek folytak.
I. helyezést ért el a Paks Atomix Kft. (Szintai László, Kovács István, Wolf István, Ferenc Győző, Kepics László, Fink Péter, Gyöngyösi Tamás, Lacza János, Lengyel Miklós,
Szabó Tamás. Csapatvezető: Major István). II. helyen végzett a Rondo Kft. (Budapest),
III. lett a TMM Kft. (Tiszaújváros), a IV. helyet a FER (Algyő) szerezte meg. A Legjobb
kapus címet Fink Péter kapta, Paksról.
A díjakat Udvardi Sándor, a Létesítményi Tűzoltóságok Szövetségének elnöke
adta át. A program során lehetőség volt megtekinteni a sporttelepen kialakított
Czibor Zoltán emlékszobát.SI

Országos Twirling Bajnokság
Az Országos Twirling Bajnokságot Füzesgyarmaton rendezték április 27-én. Paksról
az ESZI DSE és a Paksi Twirling és Botforgató Kulturális és Sport Egyesület öt versenyzője jutott be a versenyre, ahol Isabella
Beltramo olasz bírónő értékelte a versenyzők teljesítményét. A twirling olyan sportág, ahol a bot – sporteszköz – a testen és a
test körül forog, közben gimnasztikai gyakorlatokat végez a versenyző. A sportág 13
éves múlttal rendelkezik Magyarországon.
Remekül szerepeltek a paksiak: országos
bajnok lett „B” szinten Jobbágy Nikolett,
freestyle egyéni kategóriában Kuminka
Viktória, és freestyle páros kategóriában a
Jobbágy Nikolett – Kuminka Viktória páros. A második helyet szerezte meg „D”
szinten Szelp Anikó és „C” szinten Haaz
Gréta. Freestyle egyéniben különböző

korcsoportban második lett Szelp Anikó,
Haaz Gréta és Frast Krisztina, harmadik
lett Jobbágy Nikolett, freestyle párosban
pedig második helyen végzett a Szelp Anikó – Haaz Gréta páros. A szép eredmények
elérésében nagy szerepe volt az edzőknek,
Kalmár Líviának, Falusi Líviának és Meczker Bettinának.JGY

Twin Dragons
Varga János Project
Boom Boom

Ajánló, fiataloknak
Kedves olvasó!

Bizonyára hallottál már a Fiatalok a Nukleáris Energetikáért szakcsoportról, vagyis
a FINE-ről.
Évente megrendezésre kerülő programjaink között szerepel a szakmai hétvége, ahol
összegyűlünk és meghívott előadóktól hallgatjuk meg az elmúlt év legfontosabb eseményeit; este pedig elmegyünk szórakozni.
Mivel a nyár már itt kopogtat az ajtón, itt az
ideje felkészülni a következő eseményekre.
A hazai fesztiválok Civil Faluiban szinte
mindig lehet velünk találkozni, ahol napközben a nukleáris technikával kapcsolatos kérdéseket igyekszünk megválaszolni az érdeklődők számára kötetlen beszélgetések során.
Ha szeretnél csatlakozni hozzánk, akkor
ne habozz, legyél Te is a csapat tagja!

A jelentkezéshez az mnt.kfki.hu oldalán
találjátok a belépési nyilatkozatot, amit az
MNT titkár, Somfai Barbara címére kell küldeni: barbara.somfai@energia.mta.hu. Ahhoz
pedig, hogy minél hamarabb értesüljetek a
legújabb eseményről, a finelist@lists.reak.
bme.hu címre kell feliratkoznotok.

Üdvözlettel: Viki (FINE)

„Atomváros gyermekei vagyunk”
A pályázat eredménye
Az orosz „Roszenergoatom” vállalat és a
40. évfordulóját ünneplő Leningradszkaja
Atomerőmű írta ki a X. nemzetközi „Atomváros gyermekei vagyunk” című gyerek alkotói pályázatot. A pályázati munka lehetett
rajz, kézműves vagy irodalmi alkotás, és két
új műfajt is felajánlottak a pályázóknak: a
képregényt és a multimédiás összeállítást.
A következő témákat lehetett feldolgozni:
egy nap az atomvárosom életéből; a családom – az atomcsalád; az atomerőmű fényt
és meleget ad a házunknak; hogyan épül
egy atomerőmű; az atomerőmű szuperhőse. A pályázatra több mint 900 gyerekalkotás érkezett 23 oroszországi és 4 ukrán
településről, valamint Bulgária, Finnország,
Franciaország és Magyarország atomvárosaiból. A Paksi Atomerőmű és a Paksi Orosz
Klub támogatásával és koordinálásával há-

rom paksi általános iskola tanulói is indultak
a pályázaton. Összesen 50 rajz, 3 kézműves
és 3 irodalmi alkotás készült és lett elküldve
Oroszországba. A projekt döntőbizottsága
április 23-án hirdette ki mind a négy korcsoport győzteseit. Két magyar gyerek is bekerült a győztesek közé: Forster Martin, a Balogh Antal Katolikus Iskola tanulója oklevelet
kapott „Az atomerőmű fényt és meleget ad
a házunknak” témában kidolgozott fogalmazásáért, Sápi Bence, szintén a Balogh Antal
Katolikus Iskola tanulója dicséretet kapott.
Bence is fogalmazást írt, Martinnal azonos
témában. Forster Martin meghívást kapott
Oroszországba a díjátadási ünnepségre, és
júliusban öt napra elutazhat Szentpétervárra és Szosznovij Borba (a Leningradszkaja
Atomerőmű városába).

Szucsán Marina
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Paks város hírei
Újságírók úton, vízen

Másfélnapos paksi tanulmányúton vett részt tíz
újságíró, kiknek ezúttal nem a tollforgatás volt
a feladatuk, hanem a tekerés, azaz a biciklis
városnézés, és az evezés, amikor sárkányhajós
körutat tettek a paksi Dunán. A sajtósok tanulmányútját a Magyar Turizmus Zrt., a Paksi
Atomerőmű és Paks Város Önkormányzata támogatta. A vendéglátók célja az volt, hogy megismertessék a várost, elsősorban azokat a helyszíneket, ahol majd a Kenyér-, hal- és borünnep
valamint az Atomfutás programjai zajlanak,
szeptember közepén.

Táborozási kalauz

Megjelent a nyári táborkínálatot ismertető kiadvány, a Táborozási kalauz. A múzeum, a képtár,
az iskolák, a Csengey Dénes Kulturális Központ és a sportegyesületek is kínálnak szünidei
programokat a gyerekeknek, június közepétől
augusztus közepéig. A 24 oldalas, színes kis füzethez az érdeklődők a város iskoláiban, intézményeiben juthatnak hozzá.

Újabb könyv Paksról

Reprezentatív, 160 oldalas kötet jelent meg,
A régi Paks címmel, mely mintegy kétszáz képet
tartalmaz. A kiadvány szövegét Kernné Magda
Irén és Bencze Barnabás írta, a tördelést és szerkesztést Kövi Gergő végezte.

Sillerfesztivál
és német nemzetiségi nap

A hazai és külföldi vendégek mellett borminták
is érkeztek Erdélyből, Felvidékről és a Délvidékről a paksi VI. Országos Sillerfesztiválra. A borbírálatot május 31-én tartották a Sárgödör téren.
A program része volt a június 1-jei XV. Német
Nemzetiségi Nap és a III. Sillerkonferencia. A téren több nyitott pince várta az érdeklődőket.

Térségi kitekintő
Dunapataji bemutatkozó
Dunapataj Bács-Kiskun megyében található, a hátrányos helyzetű Kalocsai kistérség
három nagyközségének egyike, amely az
utóbbi pár évben igen gyorsan és látványosan fejlődött számos jelentős beruházásnak
köszönhetően. Az önkormányzat igyekszik
mindent megtenni és minden lehetőséget
megragadni annak érdekében, hogy a település gazdasági elmaradottságát, valamint
annak hatásait csökkentse, enyhítsen a magas munkanélküliségen, segítse a hátrányos
helyzetű családokat, gyermekeket, fejlessze
a települést, a turizmust, növelje az idegenforgalmat, a turisztikai vonzerőt.
Közigazgatási szempontból a településhez tartozik a Szelidi-tó, amely az ország természetes tavai közül az ötödik legnagyobb, a
dél-alföldi régión belül pedig a legnagyobb
szikes tó. Dunapataj természeti és építészeti értékekben gazdag, ezért nagy hangsúlyt
kap az idegenforgalom. A turizmusban természetesen a legnagyobb szerepe a Szelidi-tó üdülőterületének van, de egyre jellemzőbb a faluturizmus is.
Az utóbbi 6-7 évben alapvető változások történtek Dunapataj életében, óriási
fejlődésen ment keresztül a nagyközség. Az
önkormányzat sikeresen pályázott az elmaradt, rendkívül leromlott állapotú úthálózat,
terek és közintézmények, oktatási, nevelési
intézmények fejlesztésére, korszerűsítésére,
akadálymentesítésére, játszótér felújítására,
illetve jelentős turisztikai célú fejlesztéseket,
valamint gazdaságfejlesztő beruházásokat
tudott véghezvinni.
Az elmúlt évekhez hasonlóan a tavalyi évben is jelentős fejlesztéseket sikerült megvalósítani Dunapatajon. Fontos hangsúlyozni,

hogy a projektek
finanszírozása a
kiegyensúlyozott
gazdálkodásnak
köszönhetően saját pénzből, saját
forrásból történt,
hitelfelvétel és ÖNHIKI nélkül. Bővült a Szelidi-tó strandján
lévő sétány és kiépült az évek óta várt tóparti
világítás. A Művelődési Ház alapításának 50.
évfordulóján sikerült megújítani az épület
külső részét. Az elmúlt években megtörtént
a környezet és az épület belsejének részleges
rendbehozatala, ez a munka folytatódott a
külső felújítással. Teljesen megújult külsőleg
a Pataji Múzeum, de részlegesen belső felújításra is sor került. Az általános iskolában
a két biomassza kazán beszerzésén, beépítésén kívül át lett alakítva a kazánház, és a fűtéshez szükséges faapríték tárolását szolgáló
épületet is fel lehetett újítani.
A pályázatok támogatási összegeit a település több forrásból tudta megszerezni (Európai Unió, Magyar Állam, Duna-Mecsek
Területfejlesztési Alapítvány, Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány, egyéb alapítványok stb.), kihasználva minden olyan
lehetőséget, amelyek a pályázati önerőt is
csökkentik. A fenti pályázatok komplexitásuknál fogva a népességmegtartásban komoly szerepet játszanak amellett, hogy az
elmúlt évek munkájának köszönhetően Dunapataj sokkal élhetőbb és biztonságosabb
településsé vált. Ezt nemcsak a településen
lakók, de a kistérség és a régió polgárai, valamint a visszatérő vendégek is megerősítik.

Dunapataj Önkormányzata
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A kalocsai Hétszínvirág Oktatási és Kulturális Alapítvány által fenntartott Hétszínvirág AMI „Görömke” gyermekcsoportja meghívást kapott Törökországba egy nemzetközi folklórfesztiválra
Izmír-Aliaga városba áprilisban. A csoport tagjait és kísérőiket a helyi családok látták vendégül
ott tartózkodásuk idején.
Az öt nap alatt hat fellépésük volt, különböző helyszíneken és körülmények között: mezőn,
iskolaudvaron, szabadtéri színpadon és egy menettáncban is. A záró műsort a városi színház
görög hangulatot idéző színpadán, több száz néző előtt adták. A „Görömke” csoport tagjai két
koreográfiát táncoltak, hatalmas sikerrel, amelynek legfőbb bizonyítéka, hogy a közönség állva
tapsolt.
Az élményekben gazdag útról Kaponya László a Hétszínvirág AMI táncpedagógusa, a Göröm
Egyesület elnöke adott tájékoztatást, és ezúton is köszönetét fejezi ki fő támogatóiknak (Paksi
Atomerőmű, Kalocsa Város Önkormányzata, Solt Út Kft.) és minden támogatójuknak, akik nélkül
ez az utazás nem valósulhatott volna meg. Hozzátette azt is, hogy természetesen külön köszönet illeti a szülőket, nekik köszönhetően határokon átívelő barátságok születtek és olyan élményekkel ajándékozták meg gyermeküket, amelyekre életük végéig emlékezni fognak.

GYNYP

A dunapataji művelődési ház

Kajak-kenu maraton
Magyar Bajnokság
Sikeres évadnyitást könyvelhetnek el a paksi kajakosok és kenusok a hagyományosan
a versenyidény elejére időzített Graboplast
Maraton Magyar Bajnokság eredményei
fényében. A kategóriájában legrangosabb
nemzeti versenyen – amelynek ezúttal is
Győr adott otthont, május 17. és 19. között
– több paksi bajnokot is avattak: A kenu
egyesben 10 km-en, kölyök IV. korcsoportban Cseh Olivér, 15 km-en, serdülő korcsoportban Koleszár Zoltán, míg minikenuban,
5 km-en, gyermek I-II. korcsoportban Hodován Dávid diadalmaskodott az Atomerőmű
Sportegyesület színeiben.
Az aranyak mellett egy ugyancsak szépen csillogó ezüstérem is Paksra került a
minikajakban versenyző Vajda Bence jóvoltából, aki szintén a 5 km-en, a gyermek II.
korcsoportban végzett a második helyen.
Több egyéb, értékes helyezés is született, amelyekért ugyan érem nem járt, de
fontos pontokat jelentettek az egyesületi pontversenyben. Így Kiszli Vanda kajak
egyesben, 26 km-en, a női felnőtt mezőnyben elért negyedik helyezése, Pupp Noémi
női serdülő kajak egyesek 15 km-es számában kiharcolt ugyancsak negyedik helye, a
Kerti Tamás – Bencze Barna kajakpáros 10
km-en, kölyök IV. korcsoportban megszerzett ötödik helye, és Török Márk Aurél kenu
egyesben, az ifjúságiak 17 km-es távján hozott hatodik helyezése egyaránt elismerésre
méltó teljesítmény.
Edzőik: Bedecs Ferenc, Feil Imre, Gutai
Dániel és Meczker András.
Természetesen a csapat többi tagjának sincs oka szégyenkezni, hiszen olyan
utánpótláskorú versenyzőkről van szó, akik
sportpályafutásuk elején járnak, és egyelőre a versenytapasztalat gyarapítása az
edzőik által eléjük tűzött cél. Idővel mindenki odaérhet a dobogóra.

Prancz Zoltán

13. az MVM Paks, Sivic távozott
A 13. helyen fejezte be a 2012-13-as szezont az OTP Bank Ligában az MVM Paks labdarúgó csapata. A záró forduló előtt a klub
vezetése bejelentette, hogy a vezetőedző Tomislav Sivic távozik
a zöld-fehérektől, és Diósgyőrben folytatja a szakmai munkát.
Az utolsó játéknapon a paksiak a Kecskemét együttesét fogadták,
és 1:0-s vereséget szenvedtek, így 8 győzelemmel, 11 döntetlennel
és 11 vereséggel fejezte be az idényt a gárda. Tavasszal az Újpest elleni idegenbeli kiütéses 6:0-s siker után kijózanító pofon következett. A Budapest Honvéd hazai pályán 3:0-ra verte az MVM Paks
csapatát. Ezután három döntetlen következett, sorban Haladás,
Siófok, Eger, majd győzelem a Diósgyőr ellen. A rangadók sora
székesfehérvári vereséggel kezdődött, majd nem mindennapi győri sikerrel folytatódott. A sérülés és eltiltás hullám április végén,

május elején csúcsosodott ki, ami az eredményeken is látszott.
A gárda kikapott Ferencvárostól, az MTK-tól, a Debrecentől, a Kaposvártól és a Kecskeméttől. Haraszti Zsolt ügyvezető elmondta,
a szezon a vártnál nehezebben alakult, a klub három edzőt (Kis
Károly, Máté Csaba, Tomislav Sivic) „fogyasztott”, ami példátlan az
eddigi sorozatokat figyelembe véve. Az új szakvezetővel kapcsolatban jelezte, június első hetében megnevezi a trénert, a vezető fiatal
ambiciózus magyar szakvezetőt képzel az együttes szakmai irányítójának. A tervek szerint a keretben is komoly változások lesznek,
a bajnokság végén 11 játékosnak járt le a szerződése és több labdarúgó iránt komoly érdeklődés mutatkozik. A társulat a szünetet
követően június 24-én kezdi a felkészülést a következő szezonra, a
bajnokság július utolsó hétvégéjén kezdődik.
Faller Gábor
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Erőműves híradások
Karbantartási igazgatósági fórum
Munkavállalói fórumot tartott a karbantartási igazgatóság április 30-án, az irodaépület földszinti tanácstermében. A napirendet két – több alpontra tagolódó – fő
pont alkotta: az igazgatóság munka- és
tűzvédelmi helyzetének ismertetése, valamint az igazgatói tájékoztató.
Az első napirendi pont előadója Bencze
János, a munka- és tűzvédelmi osztály
csoportvezetője volt. Ismertette a munkabalesetek számának alakulását az előző év
április 30-áig tartó időszakának adataihoz viszonyítva. Ebből kiderült, hogy idén
nincs jelentős eltérés az összehasonlítás
alapját képező, munkavédelmi szempontból pozitív időszak viszonyaihoz képest,
így a jelenlegi helyzet is jónak mondható.
Ezt támasztja alá a WANO (Atomerőmű
Üzemeltetők Világszövetsége) metódusával képzett munkabaleseti mutató is,
amelynek értéke rendkívül kedvező. Az
előadó kitért a külső vállalkozókhoz kapcsolódó munkabalesetek arányára, ami
valamelyest rosszabb képet mutat, mint
az atomerőmű saját munkavállalóinak
statisztikája. Sor került a konkrét munka-

balesetek átfogó ismertetésére illetve kiértékelésére is.
Az előadó a tűzvédelmi esetek kapcsán
az előzőeknél is pozitívabb helyzetről számolhatott be, mivel tűzeset nem, csupán
tűzjelzés történt az értékelt időszakban.
A második napirendi pontot Zsoldos
Ferenc karbantartási igazgató prezentálta.
Az igazgatói tájékoztató az alábbi témákra
terjedt ki:
–– a társaság előtt
álló főbb célkitűzések, kihívások ismertetése,
–– a karbantartási
igazgatóság aktuális feladatai,
Zsoldos Ferenc
jövőbeli céljai,
–– a 2013-ban eddig elvégzett feladatok,
elért eredmények bemutatása,
–– a következő időszakra várható feladatok ismertetése,
–– egyéb aktuális kérdések.
Miközben a hallgatóság a kivetítőn elolvashatta az egyes témákhoz tartozó részletes kifejtéseket illetve felsorolásokat, a

karbantartási igazgató szóban kommentálta ezeket, kiemelve, több oldalról megvilágítva az általa különösen fontosnak
tartott szempontokat.
A társaság előtt álló főbb célkitűzések
kapcsán a biztonság élenjáró nemzetközi
gyakorlatnak és elvárásoknak megfelelő
szinten tartását hangsúlyozta, emellett a
termelési szempontokat is, megismételve
Hamvas István vezérigazgató egy munkavállalói fórumon elhangzott, a biztonság és
a termelés szoros kapcsolatára vonatkozó
figyelemfelhívását, amely szerint csak az
képes gazdaságilag is megbízhatóan termelni, aki biztonságosan üzemeltet.
Az igazgatóság aktuális feladatairól,
céljairól szólva a vezetői – munkatársi
kommunikáció javítása és a műszaki igényesség nyomatékosítása került előtérbe,
ami egyben WANO ajánlás is (konkrét
példaként az egyéni védőeszközök viselése
hangzott el).
A 2013-ban elvégzett feladatok és elért
eredmények kapcsán a fórum időpontjában még csak az 1. blokki főjavításról
eshetett szó. Az igazgató egyebek mellett

kiemelte a 11,12RL08S401 szabályozószelepek cseréjét, amely nehéz munkakörülmények között zajlott le: rendkívül szűk
helyre kellett a több tonnás berendezéseket beemelni. Egyben valamennyi munka
kapcsán felhívta a munkatársakat a jobbító ötletek, javaslatok megosztására.
A következő időszak feladatainak ismertetése meghatározóan a hátralevő főjavításokról szólt.
Az egyéb aktuális kérdések keretében
az igazgató a biztonsági kultúra kampányra utalva hangsúlyozta annak fontosságát,
hogy ha valaki hibát követ el, őszintén tárja fel, mivel az ilyen esetek nem vonnak elmarasztalást maguk után, viszont az ismételt bekövetkezés sokkal hatékonyabban
elkerülhetővé válik. Emellett szó esett még
többek között arról is, hogy a tartalék-alkatrészek fogyásából és a gyártók megszűnéséből fakadó problémák észlelői azonnal jelezzék ezeket az illetékes vezetőknek
vagy berendezés felelősöknek.


Prancz Zoltán

Vezetői értekezlet
„Biztonságosan, hosszútávon, a hazai termelőkhöz viszonyítva legolcsóbban, legtöbbet.”
A fenti mondattal, a jövőképünkkel nyitotta
meg május 14-én Hamvas István vezérigazgató a vezetői értekezletet. Beszámolójában
tájékoztatást adott a 2012. év eredményeiről
és a 2013. év fő célkitűzéseiről.
A vezérigazgató elmondta, hogy az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. április 25-én
tartotta meg éves
Hamvas István
rendes közgyűlését,
ahol 211,5 Mrd Ft mérlegfőösszeggel és 40,4
Mrd Ft adózás előtti eredménnyel elfogadták a társaság 2012. évi üzleti jelentését és
beszámolóját. 2012-ben az eddigi legjobb,
15 793 GWh termelési eredménnyel zártuk
az évet. Az értékesítési átlagár 12,28 Ft/kWh

volt, ami a hazai erőművek átlagárait tekintve a legalacsonyabb az országban. A Közgyűlés elfogadta társaságunk 2013. évi üzleti
és fejlesztéspolitikáját. Ebben az évben az
üzleti terv nem újabb rekordok elérését célozza, hanem 14 593,6 GWh villamosenergia
termeléssel, 22,4 Mrd Ft-ra növekvő beruházási volumennel és 40,9 Mrd Ft adózás előtti
eredménnyel számol. Célkitűzés a nukleáris
biztonsági mutatók szinten tartása, valamint
a jelentésköteles és biztonságot érintő események arányának csökkentése. A dolgozói
juttatások a tavalyival megegyeznek, a VBKJ
keret 564 000 Ft/fő/év, az önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás 5,4%,
az önkéntes egészségpénztári munkáltatói
hozzájárulás 4 300 Ft/hó, és az önkéntes önsegélyező pénztári munkáltató hozzájárulás

2 200 Ft/hó. A jelentős többletmunkát végző
és kiemelkedő teljesítményt nyújtó munkavállalók anyagi ösztönzési kerete változatlanul közel 1 Mrd Ft, melyből 300 mFt az innovatív, előremutató, termelési eredményt
növelő javaslatok ösztönzésére szolgál. Az
erőműben dolgozók létszáma jelenleg 2 485
fő, amelyet tartani kell az év folyamán. A biztonsági kultúra javításának jegyében rendezte meg a biztonsági igazgatóság áprilisban
a „Biztonsági Kultúra Fejlesztési Programot”,
amelynek oktatási célú rendezvényein 515 fő
termelésirányító és vezető vett részt. A program eredményeinek összegzése év végére
várható. A biztonsági kampányhónap törekvéseivel nincsenek összhangban az 1. blokki
főjavításon tapasztalt biztonságot érintő események. A kivizsgálások alapján a biztonsá-

got érintő és a szakterületi események több
mint fele emberi mulasztásra vezethető
vissza. A vezérigazgató a felelős vezetők fokozott odafigyelését kérte, remélve, hogy a
jövőben nagyobb odafigyeléssel megelőzhetőek lesznek a hasonló események. A cégvezetés megtárgyalta a 2011-2013-as stratégiai
célok teljesülését, kijelölte a 2014-2017 közötti időszak fő céljait, és a hozzájuk tartozó
akciókat. A következőkben történik a célokhoz rendelt mutatók pontosítása, valamint a
célok elérését szolgáló akciótervek, projektek
meghatározása. Az SZMSZ 11.0 verziójában
bekövetkező változások július 1-jével lépnek
hatályba. Hamvas István vezérigazgató reményét fejezte ki, hogy a célkitűzések teljesítésével a tavalyihoz hasonló eredményeket
érünk el 2013-ban is.

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 2013 évi célkitűzései:
Célkitűzés

Mérésére szolgáló paraméter

Mérés módszertana

Célérték

1) Nukleáris biztonság betartása

Biztonsági mutatók

Üzlet- és fejlesztéspolitika értékelése

ÜV1 ≤ 2 db
Munkabaleseti mutató ≤ 0,5
Tervezett feladatok kollektív dózisa ≤ 2 900 személy *mSv
Jelentésköteles biztonságot érintő események száma ≤ 32 db
Tűzesetek száma ≤ 2 db

2) Tokozott üzemanyaggal kapcsolatos feladatok

Projektterv szerint

Időarányos teljesítés

2013. évre tervezett feladatok

3) Villamosenergia-értékesítés

Értékesített mennyiség

4) Üzemidő-hosszabbítással kapcsolatos feladatok

Projektterv szerint (ÜH VP)

Időarányos teljesítés

2013. évre tervezett feladatok

≥ 14 593,9 GWh

5) Üzleti terv teljesítése – nettó árbevétel

Ért. nettó árbevétele (M Ft)

Üzlet- és fejlesztéspolitika értékelése

≥ 189 984,0 M Ft

6) Üzleti terv teljesítése – adózás előtti eredmény

Adózás előtti eredmény (M Ft)

Üzlet- és fejlesztéspolitika értékelése

≥ 40 898,3 M Ft

7) Üzleti terv teljesítése – beruházás műszaki teljesítés

Beruh. műszaki teljesítés (M Ft)

Üzlet- és fejlesztéspolitika értékelése

≤ 22 451,8 M Ft

8) Létszám tartása

Létszám (fő)

9) Szabályzatok, utasítások, holdingközpont által előírt
határidők betartása
10) Aktív részvétel az MVM csoport stratégiájának
kialakításában, akciótervek kidolgozásában

Összes foglalkoztatottak zárólétszáma ≤ 2 485
Be nem tartott utasítás, szabályozások
száma

Be nem tartott utasítás, szabályozások száma 0

Időarányos teljesítés

Akcióterv megfelelő időben történő kidolgozása és MVM általi
elfogadása
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RENDKÍVÜLI OSZTÁLYTABLÓ
akik ünnepnap is dolgoztak

Rovatunkban olyan munkatársakat mutatunk be, akik három műszakos munkarendjük miatt az ünnepnapokon is, mint például május elsején is dolgoztak.
Az ünnepet nem családjuk, vagy barátaik körében, hanem a munkahelyen töltötték.

fotók: Bodajki Ákos

Dobri Zoltán

Pakson él, nős, két gyermeke van: egy 14 éves fiú és egy 6
éves kislány. Szabadidejét a családjával, gyermekeivel tölti.
szolgálatvezető
Emellett a házon belüli, illetve a házkörüli, kerti munkák is
lekötik. Mint mondja, különösebben vagy komolyabb hobbi
Pécsett született. 1981-ben – még nem is fér bele a szabadidejébe, de nem is hiányzik, mindig
gyerekként – költözött a szüleivel feltalálja magát, unatkozni sohasem szokott.
Arra a kérdésre, hogy miként viseli a műszakozás nehézséPaksra. 1991-ben irányítástechnikai műszerész képesítést szerzett geit, és hogyan viszonyul a családja ehhez a munkarendhez,
az Energetikai Szakképzési Intézetben. Ugyanettől az év- például az ünnepnapokon való távollétekhez, így válaszol:
– A műszakos munkarend meglehetősen egyedi, megszoktől kezdve dolgozik az atomerőműben. Szakmai pályáját az
irányítástechnikai üzemviteli szervezetnél, műszerészként ni nem lehet, csak alkalmazkodni hozzá. 1991 óta ezt csinákezdte. A későbbiekben az ipari elektronikai technikusi és a lom, s egyelőre bírom, elviselem az ezzel a munkarenddel járó
mérnök-informatikusi végzettséget is megszerezte. 2003-tól kellemetlenségeket. Az én esetemben ez már a családon belül
irányítástechnikai hatósági vizsgával rendelkezik. Az irányí- is elfogadott, nincs belőle otthon probléma. Viszont egy karátástechnikai üzemvitel „A” műszakjában dolgozik, 2004-től csony délutáni vagy május elsejei műszak azért meglehetősen
művezetői, majd 2007-től szolgálatvezető mérnöki beosztá- kellemetlen. Ilyenkor nem a családjával van az ember, hanem
a munkahelyén, de hát valakinek itt is kell lennie. Ekkor is besában.
Szolgálatvezetőként a feladatai közé tartozik az irányítás- lefér minden program az otthon töltött időbe, legfeljebb egy
technikai üzemi feladatok ellátásának koordinálása, műszaki kis csúszással, vagy rövidebb időbeosztással. Például május
támogatása és ellenőrzése, emellett az adott szervezeti egység elsején a gyerekekkel csak a délelőttöt töltöttük a rendezvékezelésébe tartozó rendszerek szakmai, üzemeltetési kérdései- nyeken, de szerencsére idén ezt nem kifogásolták.

Prancz Zoltán
ben történő döntéshozatal, illetve a magasabb szintű döntéshozatal támogatása, végrehajtása, valamint az adott irányítástechnikai üzemviteli személyzet munkarendjének szervezése.

Ujtz János

kapcsolatot tart a primerköri és a külső technológiai szakterületi kollégákkal.
turbinaopetátor
2003 óta dolgozik műszakos munkarendben. Többnyire
nem érzi megterhelőnek ezt a munkaidő-beosztást, persze
Szekszárdon született, 1979-ben, – mint mondja – számára is vannak nehezebb időszakok. A
gyerekkorát Pakson töltötte. A helyi műszakos munkarend teljesen más fajta életritmust igényel.
4. sz. Általános Iskolába járt, majd a Ő egész könnyen ráállt erre, de azt is látja, hogy a háttérben
szekszárdi 505. sz. Szakközépiskolá- szükség van a család nagymértékű rugalmasságára is. Megban tanult tovább, 1993. és 1996. között. Később, munka mel- van az előnye éppúgy, mint a hátránya. Hétköznapi pihenőnalett, levelező tagozaton tette le az érettségi vizsgát a paksi Vak pokon könnyen el tudja intézni magánéleti dolgait. Azonban,
Bottyán gimnáziumban. Ugyancsak munka mellett végezte el ha a műszak hétvégére esik, sajnos nehezebben tud családi
programot tervezni. Benne van, hogy ünnepnapon is dolgozni
az ESZI gépésztechnikusi képzését is.
Külső cégek alkalmazásában kezdett el dolgozni az erőmű kell, itt is a rugalmasság a kulcspont – hangsúlyozza. Ezeken
területén: 1996-ban a villamos karbantartó osztályon generá- a napokon nem nehezebb dolgozni, bizonyos helyzetekben
tor karbantartóként, majd a gépész szerviz osztály acélszer- inkább kényelmetlenebb, de ezek nagy része jó szervezéssel
kezeti műhelyében mint karbantartó lakatos. 2003-ban pedig megoldható.
János a munkáját illetően szerencsésnek érzi magát, mert
betanuló turbinagépészként vették át a turbina osztályra, ahol
a 4. blokki „D” műszakba került. A betanulási időszakot köve- nagyszerű emberekkel dolgozhat, és nagyon szereti jelenlegi
tően, 2004-ben felvételt nyert az MVM PA Zrt. állományába, munkakörét.
Nős, felesége, Anna a Paksi Hegyközségnél dolgozik mint
turbinagépész munkakörbe. Tevékenységét az 1. blokk „D”
műszakjában végezte. 2007-ben tett hatósági vizsgát, ettől az Paks Hegybírója. Két gyermekük van, Zsófia 5 éves óvodás,
évtől kezdve teljesíti turbina operátori szolgálatát, ugyancsak Milán 6 hónapos csecsemő.
Ideje nagy részét családjának szenteli, de a barátaikkal is
az 1. blokk „D” műszakjában.
Főbb feladatai közé tartozik a szekunderköri rendszerek sokszor összejárnak, közös programokat szerveznek – a gyeüzemeltetése, üzemellenőrzése, illetve az egyéb üzemviteli fel- rekekkel együtt. Szeret kerékpározni és síelni.

GYNYP
adatok (pl. próbák) végrehajtása. Munkája során napi szintű

Szabó Viktor
szolgálatvezető

1961-ben született Sztálinvárosban, a későbbi Dunaújvárosban.
A középiskolát is ott végezte, gépészeti tanulmányokat folytatott,
majd Pécsett szerzett gépésztechnikusi minősítést. 1980-ban
került Pakra, az erőmű építése idején, a Gyár és Gépszerelő
Vállalathoz.
1985-ben a Paksi Atomerőmű Vállalathoz nyert felvételt,
ahol a külső technológiai osztályon gépész munkakörben alkalmazták, kezdetben az „A” műszakban. A későbbiek során
főgépészi (a „C” műszakban), majd 2007-től szolgálatvezetői
(immár a „D” műszakban) teendők ellátásával bízták meg. Főgépészként „Kiváló üzemeltető” díjjal ismerték el munkáját.
Az erőműves dolgozók 2. generációjához tartozónak és ezzel
együtt most már paksinak vallja magát.
Munkaköre sokoldalú. Operátor és gépész kollégáival az
erőmű mind a 4 blokkra kiterjedő segédenergia igényének kiszolgálását biztosítják. A vízkivételi mű, a diesel generátorok,
a levegőrendszerek, a hűtőgépház (a teljes blokki szellőzéssel

együtt), a gázüzem, a tűzi víz rendszerek mind a felügyelete
alá tartoznak.
Kollégáival szabad idejükben rendszeresen szerveznek ös�szejöveteleket, legyen az akár műszak utáni közös ebéd vagy
közös főzés, vitorlázás. Szerinte ez is hozzátartozik a jó csapat
és az összetartás kialakításához. Szűkebb és tágabb környezetével is jó kapcsolatot ápol.
A műszakozás már megszokássá vált számára. Bár a hosszú
évek után egyre nehezebb az átállás és a rendszertelen életmód miatt a pihenés – mondja. Előretekintve hozzáteszi, hogy
az elsők között lesz, aki a megváltozott szabályok miatt nem
54 évesen vonul majd nyugdíjba. Kiszámolva ezt, összesen
harminchat évet fog műszakozással eltölteni. Ez rengeteg idő.
Családja kezdetben nehezen szokta meg, hogy hétvégén, ünnepnapon is dolgoznia kell, de közösen megoldották a problémákat. Hozzá igazodva szervezik meg a programokat, az
ünnepi összejöveteleket.
Viktor 1985. óta házas, felesége és lánya is itt dolgozik az
erőmű területén a társvállalatok alkalmazásában.
Szeret utazni, ha tehetné, mindig úton lenne. Közös, autós,
motoros túrákat, kirándulásokat szervez a barátaival. Ezen kívül szeret fényképezni, videózni, ezeket montírozni.

Gyöngyösiné Nyul Petra

Huszák Zoltán
vezető átrakógép operátor

Édesapja javaslatára a pécsi Vegyipari Gépészeti Szakközépiskola
atomerőmű gépész szakirány elvégzése után jelentkezett, majd
került az atomerőműbe 1986-ban. Felvétele után a reaktor
osztályon primerköri gépész munkakörben dolgozott. 1994ben bővült a nukleáris fűtőanyag üzem létszáma a Kiégett
Kazetták Átmeneti Tároló megépítését szolgáló beruházás
keretében, ekkor került át az üzemhez.
Feladatköre szerteágazó, hiszen a friss üzemanyag kazetták beérkezésétől a kiégett kazetták kiszállításáig számos
feladatot kell ellátnia. A szakmai és az eljárásrendi előírások
alapján elvégzett operatív munka kiegészül ezen tevékenységek szigorú dokumentálásával is. Az üzem, így az ő feladatai
között is szerepel a Kiégett Kazetták Átmeneti Tároló üzemeltetése. A műszakonkénti technológiai ellenőrzések, kazetta mozgatások mind-mind izgalmas pillanatai a munkájának. A több mint 25 év műszakos munkarend már „ellenállóvá” tette az ünnepekkel szemben, így számára lelkileg sem
megrázó, ha ünnep- vagy munkaszüneti napon dolgoznia
kell. Természetesen a családtagok esetében ez már teljesen
másként jelenik meg. A gyermekek óvodás koráig a családi
ünnepek megtartását sokkal könnyebb volt hozzáhangolni
a műszakos munkarendjéhez. Viszont ahogy egyre nagyobbak lettek, mindez már komoly szervezést igényel, és olykor
nagy áldozatokkal jár számukra. Ezeket is figyelembe véve,
mégis szereti a „dolgos ünnepnapokat”, mivel a fő feladatok
ellátása ritkán egészül ki egyedi kérésekkel, az aznapi feladatok zökkenőmentesebben tervezhetők. A munkahelyen töltött ünnepnapok miatt kimaradt programokat, élményeket
pedig igyekszik máskor pótolni. Szerencsésnek érzi magát,
hiszen jó kollegiális viszony alakult ki az üzem dolgozói között, évente egy-két alkalommal főzéssel egybekötött programok során civil énjüket is meg tudják mutatni egymásnak.
A családdal pedig szívesen vesznek részt szabadtéri programokon, így biztosítva az aktív pihenésüket, továbbá pótolják
mindazt, amit az ünnep napján nem tehettek meg.BR

Tancsa János
szolgálatvezető

A vegyészeti főosztályon 1986.
szeptember 22. óta dolgozik, folyamatos műszakban. Ez az első
munkahelye. Először a pótvíz-előkészítőben alkalmazták, 1989-ig. Utána másfél év katonaság
következett. Ezt követően kondenztisztító kezelőként dolgozott, majd 2002 júniusától vegyészeti szolgálatvezető. Ha ünnepnap kell dolgoznia nem probléma, hiszen ennyi év alatt
megszokta már. Nagyon jó, összetartó közösség veszi körül,
és ahol tudják, segítik egymást.
A vegyészeti szolgálatvezető a műszakban a legmagasabb
operatív vezetőnek számít, össze kell fognia a vegyészeti tevékenységeket a műszakban. A reaktor operátor vagy turbina főgépész kérésére telefonon adatokat szolgáltat az üzemviteli műveletek megkezdéséhez szükséges paraméterekről.
Ha a vízüzemi paraméterek értékeiben változásokat tapasztal, és ha szükséges, beavatkozásokat kell tennie.
Fontosnak és hasznosnak tartja az évek óta már nagyon
jól működő vegyészeti szakértői rendszert (VSZR). Ez alapján tudja követni a kémiai paraméter-változásokat a primer
köri és a szekunder köri rendszereken. A folyamatos mérések
állandóan láthatóak, követhetőek, ahogy az értékek változása is. Ha kell, be tud avatkozni a kellő időben, a rendszer
nélkül esetleg csak nyolc-tíz óra múlva lehetne ezt megtenni.
János soha sem szokott unatkozni. Nagy családi házuk
van, ahol édesanyjával él együtt. A szőlő, a tanya, ahol gazdálkodik, ad elfoglaltságot bőven. Szeretne még sokáig itt
dolgozni, a nyugdíjba vonulását is innen tervezi. A család, az
otthon mindig is kiemelkedő fontosságú volt a számára, és
mindig az is lesz.
Orbán Ottilia
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a blokkügyeletesi hatósági vizsgát, azóta a 2. blokk „D” műszakjában dolgozik, ebben a munkakörben.
blokkügyeletes
Munkája során – a biztonsági előírások betartása mellett
– a blokkvezénylőben dolgozó kollégáival együtt a blokk
1973-ban született Szentgotthár- operatív üzemeltetését biztosítja. Feladatai közé tartozik a
don. Általános iskolai tanulmá- blokkvezénylői személyzet irányítása, ellenőrzése is. „Panyait Pakson végezte. Ezután az píron” operatív felettesük, de Tamás inkább egymás melESZI-ben atomerőmű gépészként lett dolgozókként, együttműködő csapattagokként tekint
zárta a középiskolás éveket. A műszaki egyetem főisko- munkatársaira.
Az erőműbe jövetele óta műszakozik, ezt a munkarenlai karát követően 1996-ban a BME Gépészmérnöki Kar
folyamatirányítás szakának energiatermelési ágazatán det az évek előre haladtával szerinte az emberek egyre nehezebben viselik el. Ehhez a munkakörhöz viszont ez is
szerzett diplomát.
A tanulmányai befejezését követően 1996 nyarán került hozzátartozik. Fontosnak tartja a sportolást, mert ezáltal is
az erőműbe, a reaktor osztályra primerköri gépész munka- nagyban tud regenerálódni a megterhelt a szervezet. Tamás
körbe. Az első, az ATOMIX Kft. állományában eltöltött véleménye szerint a család megértése nélkül nehéz lenne a
évet követően 1997. október 1-jével vették át az MVM PA műszakos életmódot folytatni, sok támogatást kap ebben a
Zrt.-hez. A szakmai ranglétrát végigjárva 2007-ben tette le dologban otthonról. Éjszakás műszak után mindenki egy

Lóczi János
művezető

Kékestetőn született 1957. október 12-én. A személyi igazolványába Gyöngyöst írták, de ez csak azért
van így, mert a közigazgatás szempontjából oda tartozik Kékestető. Talán csak
ő az egyetlen, aki ott született, mert szülészet nem volt ott sosem, viszont a több
napig szakadó hó járhatatlanná tette az
utat, amin a szülés előtt álló édesanyjáért
indított mentő jöhetett volna.
1976-ban érettségizett az Erősáramú
Szakközépiskolában, Jászberényben, majd
tanulmányait a Villamosenergia-ipari
Technikumban folytatta Budapesten, az
Üteg utcában, 1984-ig.
Az atomerőműben 1985. november 12én elektrikusként kezdett, majd 1989-től
blokkelektrikus beosztásban dolgozott,
1999 óta pedig I-II. blokki művezető.
A munkaköréhez kapcsolódó feladatai
közé tartozik a műszakban lévő kollégák
irányítása, a villamos üzemvitellel kapcsolatos mindennapi teendők koordinálása,
esetleges üzemzavarok elhárítása, meghibásodások esetén hibafeltárás, majd a
feltárt probléma továbbítása a megfelelő

Tóth János

karbantartó személyzet felé. Évente kétszer, egyhetes szimulátoros képzésen vesz
részt, és az új munkavállalókat készíti fel,
vizsgáztatja, mentorálja őket, emellett
szakmai jegyzetek is készít. 37 éve dolgozik folyamatos három műszakban, így
számára épp az a furcsa, ha nem dolgozik
éppen valamelyik ünnepnapon.
Három gyermekük van, két leány és egy
fiú. Mind felnőtt, önálló életet élő emberek, akikre nagyon büszkék, mert jól megállják a helyüket az életben. Nagy örömükre a fiuk szintén itt dolgozik az erőműben.
Három gyönyörű unokájuk is van már, két
fiú és egy lány.
János hobbija a vitorlázás és a téli sportok, illetve az utazás. Tavasztól késő őszig
a Balatonon hajóznak, amikor csak lehetőségük van rá, a tél beálltával pedig síelni járnak a Kékestetőre és Olaszországba
a barátaikkal. Nagyon szeretnek utazni,
többször nyaraltak már Görögországban,
de megjárták már Spanyolországot, Olaszországot, Németországot, Svájcot is. Emellett sokat járnak itthoni tájakon is, főleg
wellness hétvégekre. Úgy gondolja, hogy
számtalan szebbnél-szebb hely van még kicsi hazánkban is. A legfontosabb dolognak
az életében a családját tartja.

Orbán Ottilia

A társaságcsoportba tartozó vállalatok belső hírújságai mellett
az egyik legfontosabb energetikai témájú szakmédium a negyedévente megjelenő az MVM Magyar Villamos Művek Közleményei
című kiadvány, amely jellemzően a cégcsoport munkatársai által
készített szakmai tanulmányokat tartalmazza.
Az MVM Közleményei ez évben elsőként a Paksi Atomerőmű 1.
blokkja üzembe helyezésének 30. évfordulójához kötődő tematikus
kiadással jelent meg. A szakfolyóirat az idei 1-2., összevont számát
szenteli a jubileumi eseményhez kapcsolódó cikkeknek, tanulmányoknak, visszaemlékezéseknek.
Noha alaptémájuk közös, az egyes írások összességükben igen
sokrétű, színes képet tárnak az olvasók elé, reprezentatív áttekintést
kínálva a 30 éves hazai nukleáris energiatermelés legfontosabb eseményeiről, kérdéseiről.
A nyitó, egyben a következőket felvezető gondolatokat Baji Csaba Sándor, az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója fogalmazta meg, „Az
atomenergetika első 30 éve Magyarországon” címmel. Ezt követően
összefoglalót olvashatunk a jubileumi ünnepségről, Lovászi Zoltánné, az Atomerőmű újság főszerkesztője tollából. Dr. Gerse Károly, az
MVM Zrt. vezérigazgatói főtanácsadója a villamosenergia-ipar és az
atomenergetika három évtizedéről értekezik, stratégiai perspektívából. Dr. Elter József, az atomerőmű nukleáris főosztályának vezetője
a műszaki fejlődés és a biztonság összefüggésével foglakozik a kezdetektől a stressz-tesztig ívelő tanulmányában. Dr. Nemes Imre, az
atomerőmű reaktorfizikai osztályának vezetője, és szerzőtársai, Szőke Larissza, dr. Katona Tamás, Kovács Ferenc és Rátkai Sándor írása a
műszaki fejlődés és gazdaságosság kapcsolatát tárgyalja. Dr. Gadó

kicsit megértőbb vele szemben, sőt az ünnepek alkalmával
is hozzá igazítják a programokat. Számára igazából a karácsonyi időszak a legnehezebb, a többi ünnep annyira nem
vészes – mondja.
Szerencsésnek vallja magát, mert olyan kollégák veszik
körül, akikhez még ünnepnapokon is örömmel jár be dolgozni. Ezt fontosnak tartja. Szakmailag mindig lehet tanulni, és ez az üzemviteli területre főleg igaz. Folyamatosam követniük kell a változásokat. Jelenlegi beosztásában
ugyan jól érzi magát, de ha lehetősége nyílna rá, nem zárkózna el a váltástól sem.
Pakson, családi házban élnek feleségével, aki büntető bíróként dolgozik. Zsófi lányuk 10, Tamás fiuk pedig 8 éves.
Szabadidejében – családi körben – gyakran jár színházba és kirándulni is. Fia késztetésére kinézőben van számára egy új elfoglaltság, ez a horgászat, de úgy véli, ebbe még
bele kell tanulnia.GYNYP

küv operátor

1966-ban született Budapesten,
g yermek korát
Szekszárdon töltötte. Az általános iskola befejeztével
tanulmányait egy pécsi középiskolában
folytatta. 1984. szeptember 3-án lépett be
a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. Az „E”
műszakban kezdett el dolgozni primerköri gépészként, a reaktor osztályon. Időközben – 1989-1990 között – a sorkatonai
szolgálatot is letöltötte. 2007 decemberében indult a küv (közös üzemi vezénylői)
operátori betanulása, amelynek zárásaképpen 2009 januárjában sikeres vizsgát
tett. Azóta ebben a munkakörben dolgozik, immár a „D” műszakban. Számára
ez nemcsak új munkakört, hanem egy új
műszakot is jelentett akkor. Lassan már
30 éve tart a műszakozás, amit, ahogy
mondja, igazából nem lehet megszokni,
csak alkalmazkodni hozzá. A munka
szempontjából mindegy, hogy hétköznapról, hétvégéről vagy éppen ünnepnapról van szó. Áramtermelésre minden
nap és napszakban szükség van, ezért a
munkát mindig el kell végezni, méghozzá

Rólunk szól

János, az MTA Energiatudományi Kutatóközpont főigazgatója a kutatás szerepét mutatja be az atomenergetika biztonságos alkalmazásában. Kiss István, az atomerőmű oktatási főosztályának vezetője

tudásuk és lehetőségük szerint a legjobb
minőségben. Küv operátorként feladata olyan berendezések, rendszerek üzemeltetése, ellenőrzése, amelyek vagy két
blokkra nézve közösek, vagy az egész erőmű működésében szerepet játszanak (pl.
az erőművi fűtésben). Munkája elvégzéséhez több szakterületi munkatársának
közreműködésére is szükség van, ezért
is tartja fontosnak a jó szakmai és emberi kapcsolatok kialakítását, ápolását. A
hosszú, műszakos évek alatt családja is
lassan megszokta, vagy inkább elfogadta a műszakozás velejáróit, ezt az életformát. A mindenkit érintő ünnepeknél
számára a családi ünnepek sokkal jelentősebbek, ezek megtartását némi kompromisszummal mindig meg lehetett, és
meg lehet szervezni – emeli ki.
János 1990 őszén nősült meg, 1992-ben
költöztek Paksra. 1993-ban született lányuk, Barbara, 1998-ban pedig fiuk, Szilárd. Lánya végzős az ESZI ötödik évfolyamán, fia pedig szeptembertől lesz az ESZI
tanulója.
Szabadidejében szeret horgászni, kirándulni, bár erre időnként nem sok lehetősége nyílik.
GYNYP

az emberi tényezők jelentőségét világítja meg az atomerőmű-üzemeltetés terén. Bajsz József, az atomerőmű minőségfelügyeleti főosztályának vezetője az elmúlt 30 év tükrében a következő 30 év kihívásait vázolja fel. Kováts Balázs, az ESZI „alapító” igazgatója, térségi
főszakértő két tanulmányt is közreadott, „Szellemi energiatermelés
– A paksi Energetikai Szakképzési Intézet megalapítása”, valamint
„Szimbiózis – Az együttműködés európai mintapéldája” címmel.
Ezekhez a bevezető gondolatokat a paksi kommunikáció előremutató hatásáról Iványi Krisztina, az atomerőmű kommunikációs operatív
vezetője vetette papírra. Szabó Benjamin, az atomerőmű első igazgatója visszaemlékezésében 1982. december 28-át mint a magyar
technika-történet egyik kiemelkedő napját idézi fel, előzményeket
és következményeket egyaránt ismertetve. Ezt szakterületi vis�szaemlékezések követik, Lovászi Zoltánné bevezetőjével. Az egyes
szakterületek képviseletében Hamvas István, Cserháti András, Tóth
János, dr. Nemes Imre, Varjú Béla, Bajor László, dr. Pintér Tamás, dr.
Nagy Tibor, Bihari István, Péter László és Medveczky Gábor szólalnak meg, a szakmai szempontok mellett személyes motívumokat is
felelevenítve az atomerőmű hőskorából. Végül Beregnyei Miklós, az
atomerőmű üzemtörténésze a 30 éves jubileumi ünnepségek kiadványait tekinti át.
Az MVM rólunk szóló tematikus közleményeit számos fénykép,
köztük archív felvételek illetve korabeli sajtófotók gazdagítják. Elektronikusan elérhető a portálrendszerünkön keresztül: Kommunikáció/Kapcsolatok/Magyar Villamos Művek Zrt. honlapja/Szakmai Információk/MVM Közlemények.

Prancz Zoltán
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Befejeződött az 1. blokk főjavítása
Az 1. blokk idei főjavításáról négy szakmai szervezet
osztályvezetője adott átfogó értékelést az Atomerőmű
újság olvasói számára.

Léber Antal
építészeti és szakipari szerviz osztály
–– Osztályunk főjavításon végzett feladatai két csoportra bonthatók: 1. a más
szakmai területek kiszolgálása a nálunk
lévő szakmák segítségével, 2. a saját szakmánk számára elvégzett feladatok.
A kapcsolódó szakmákon gépész, villamos és irányítástechnikai területeket kell érteni, amelyeknek elsősorban
állványozást, hőszigetelést, festést, kőműves munkákat
végzünk, de a beruházási feladatokhoz is közreműködünk
állványozással és hőszigeteléssel.
Saját szakmai feladataink között a kőműves, festő, dekontaminálható bevonat, víz, fűtés, klíma, hideg-melegvíz
csatorna karbantartási feladatainkat említeném meg.
Külön is kiemelhetők a következő feladataink: pallóterítés az 1,2-es gőzfejlesztő tápvízelosztó kollektorok
kötőelem cseréihez (amely a kiemelkedően magas dózisviszonyok miatt mindig különleges figyelmet érdemel); a
reaktor hővédő pajzs bevonat javítása szemcseszórással
(korábban ilyet nem végeztünk); szinttartó bukó műtárgyból az évek alatt felgyülemlett iszap, kagyló eltávolítása (ilyet sem végeztünk még); a 10VE00 vezeték földben lévő vasbeton szakaszának injektálása (amelyet csak
elődeink végeztek); az I-II. vízmű BQS szivattyú gépterén a
falátvezetések vízzáróvá tétele (ez Cbf feladat volt).
A nehézségek között említeném, hogy mind a primer,
mind a szekunder körben sajnos megcsúsztak a munkák a
csővezetéki és edényes szakterületeken, mert előre nem
várt hibák adódtak. Emiatt a hőszigetelés helyreállításokat nem tudtuk időben megkezdeni, így munkáink összetorlódtak és hatalmas munkacsúcsok alakultak ki. Például
a javítások helyét mind a hat gőzfejlesztő szintmérő edényeinél és az RZ-s csöveknél csak az 51 baros nyomáspróba után lehetett visszaszigetelnünk, és az állványokat elbontanunk.
A festő szakterület munkái közül a boxi bevonatjavításokat viszont pozitív értelemben emelném ki, mert
rendkívül nehéz körülmények között kellett határidőre elvégezni a feladatokat. Emellett a szinttartó bukó műtárgy
„bukó vályúból” az üledék eltávolítását említeném még:
egy kis markológépet emeltünk be daruval, amelynek segítségével kitermeltük a kagylós iszapot.
A későbbiekben is használható tapasztalattal szolgáltak a 10VE00 injektálási munkái, reményeink szerint a
4-es blokkon már gördülékenyebben fog menni a munka
végzés.
Összességében elmondható, hogy a kitűzött, betervezett feladatainkat, valamint a rengeteg előre nem tervezhető feladatot maradéktalanul elvégeztük, de szerencsésebb lett volna, ha az említett munkacsúcsokat el tudjuk
kerülni. Ez esetben tervezhetőbb és stressz-mentesebb
lett volna a munkavégzés mind a saját, mind a külső szakemberek számára.

Miholics János
villamos karbantartó osztály
–– Az erőmű erősáramú villamos berendezéseinek karbantartását, üzemzavar
elhárítását és ezek járulékos feladatait végezzük. A teljesség igénye nélkül az alábbi berendezések tartoznak ebbe a körbe:
turbógenerátorok, transzformátorok és segédrendszereik, biztonsági berendezések villamos fűtései, kapcsolókészülékek, közép-, és kisfeszültségű villanymotorok, elosztó berendezések, erősáramú kábelhálózat és hermetikus
átvezetők, valamint a szünetmentes energiaellátáshoz
tartozó akkumulátortelepek. Ezen felül a projektek kábelezési munkáinak koordinálását folyamatosan veszi át az
osztály, egy korábbi cégvezetői döntés alapján.
Kiemelkedőbb munkáinkként említhetem a következőket: A főtranszformátor és a 400 kV-os állomás között
üzemelő 400 kV-os szakaszolókat és földelő szakaszolókat modernebb, kisebb karbantartási igényű szakaszolóra

cseréltük, közösen a társ szakmai szervezetekkel, az osztályunk koordinálásában. Az építészeti munkáknál az új
alapozási módszerrel időt lehetett nyerni, így problémamentesen, határidő előtt befejeztük a munkát. Az 1. blokki
főjavításon több középfeszültségű nagyteljesítményű villanymotoron, köztük a primerkörben üzemelő főkeringtető szivattyún is diagnosztikai vizsgálatot végeztünk.
Ezt az újfajta vizsgálat sorozatot a múlt évben kezdtük el
a primerköri nagymotorok körében. A vizsgálatok elvégzésével az állapotorientált motor karbantartási rendszer
döntéshozatali mechanizmusát támogatjuk, ugyanakkor
ez a biztosító társaságokkal történt műszaki egyeztetések
során is felmerült igényként.
A 11-12AT főtranszformátorok kiskarbantartása alatt,
fokozott figyelmet kellett fordítanunk a 15,75 kV-os kivezetések ellenőrzésére: új berendezésekről van szó, de
korábban porcelánszigetelő repedés már előfordult, ezért
ügyelni kell, hogy az esetleges hibákat garancia időn belül
észrevegyük.
Nehézséget jelentett, hogy nagy mennyiségű, előre
nem tervezett armatúramotor revíziót kellett elvégeznünk.
Pozitívumként említhetem viszont, hogy hatékonyabb
tervezéssel a saját munkaerő-kapacitásunk jobb kihasználását sikerült megvalósítanunk több feladat során is. Emellett az 1. blokki főjavítás egyik tapasztalataként műszaki
javaslatot tettünk a villanymotorok karbantartási idejének
csökkentésére.
A betervezett munkák végrehajtása határidőre megtörtént a területünkön. A biztonsági kultúra emelésére
irányuló kampány jegyében kiemelt hangsúlyt fektettünk
arra, hogy a valamennyi dolgozó minden, a szabályoktól
eltérő, hibára utaló jelet vegyen észre, és jelezze a munkavezetőjének és a művezetőjének. Ezt a munkavállalók
meg is teszik és a művezetők rendszeresen jelzik minőségellenőrzési jegyzőkönyvben a műszaki szervezetek felé.

Ódor Ervin
turbina és forgógép karbantartó
osztály
–– A főjavításon feladataink felölelik a
teljes erőművi forgógépes szakterületet a
primerkörtől a szekunder körön át a külső
üzemi területig. A tevékenységünk legnagyobb részét saját állományú erőforrással hajtjuk végre, amelyet az ideális kapacitás kihasználása érdekében a
különböző szakterületek között akár jelentős mennyiségben is átcsoportosítunk. A külsős szolgáltatási részarány
nagyon alacsony, kizárólag leányvállalati (OVIT).
Az 1. blokkon érdekes feladatot adott egy, a hermetizáló csappantyúk 30 évvel korábbi beépítésével kapcsolatos
probléma. A feladat különlegessége abból fakad, hogy a
mai kor követelményei alapján végrehajtott vizsgálatokkal számos olyan hiba kiszűrhető, amely 30 évvel ezelőtt
a rendszereink működtetése kapcsán elfogadott volt. Végül is a problémát viszonylag egyszerű módosításokkal
sikerült kezelni, köszönhetően a szervezeteink rugalmas
együttműködésének.
Apró, jelentéktelennek tűnő feladatot jelent a turbinák
főolajszivattyúinak támcsapágy kopása. A 90-es években
végrehajtott szabályzó rendszeri átalakítás mellékhatásként megnövelte a szivattyúk axiális terhelését, amely
műszakilag azóta sincs kezelve. A végrehajtandó javítási
igény járulékos bontási tevékenységei jelentősek a probléma súlyához mérten, a hozzáféréshez megbontott részegységek növelik a hibázás lehetőségét.
A 10QD01 rendkívüli tevékenységeként merült fel a
turbók és az olajhűtő csereigénye. Mindkét tevékenység
kritikussá teheti a véghatáridő tartását, azonban a megfelelő módon rendelkezésre álló tartalékberendezésekkel
és a gyors műszaki, végrehajtói tevékenység szervezéssel határidőre sikerült teljesíteni a javítást. Ez műszakilag
azért érdekes, mert a dízelgép is azon gépegységek közé
tartozik, amelyeknél a részegységek méreteltérése miatt a
csereszavatosság nem biztosított, ezért az ilyen egységek
cseréje mindig egyedi engedélyezési, szerelési tevékenységet von maga után.

A megoldatlan vagy részben megoldott műszaki problémák folyamatosan jelen vannak a mindennapjainkban,
s ezzel összefüggésben számos olyan munkát végzünk,
amelyek nem merülnének fel az ilyen elvarratlan problémák végleges felszámolásával. A 2-es turbinán a már
korábban említetthez hasonló szabályzószekrény megbontásával járó munkát végeztünk egy fordulatszámláló
érzékelő meghibásodás miatt, és az összeszerelési tevékenység egy olyan hibát vont maga után, amely később a
gép indításának a csúszását eredményezte. Az eseménynek több tanulsága is volt, ezeknek az értékelését végre
kell hajtani, a javító intézkedéseket meg kell hozni.
A főjavítás során kiemelt karbantartási feladatunk gyakorlatilag nem volt, viszont rendkívül nagy mennyiségű
kisebb léptékű feladatot hajtottunk végre. A sok kicsi feladat végrehajtása általában több szervezési és kommunikációs tevékenységet igényel – főleg az irányításban –,
mint egy-egy nagy feladat, amely általában részleteiben
előre jól kidolgozott és megtervezett. Sokat kell tennünk
ezen szervezési és kommunikációs tevékenység javítása
érdekében, főleg a különböző szervezetek közötti összefüggésben.

Repovszki Gábor
armatúra és csővezeték karbantartó
osztály
–– Osztályunk tevékenysége igen sokrétű. Az egyik fő terület a csővezetéki MFT
(műszaki felülvizsgálati terv) illetve IEP
(időszakos ellenőrzési program) szerinti
ellenőrzési tervek végrehajtása dokumentálása, továbbá
a csőtartózások, csővezetéki mosatási, tisztítási, fagyasztási, endoszkópozási munkák végrehajtása és dokumentálása.
A másik fő terület a műszaki területelhatárolások mentén az armatúra szerelvények, illetve működtető egységeik, valamint az ehhez tartozó finommechanikai egységek
karbantartása, javítása. A motoros szerelvények fontos
mozzanata az idegen feszültségről történő beállítás, tesztelés elvégzése is. Szintén a szerelvény karbantartó üzemhez tartozik a biztonsági szelepek vizsgálata, javítása és
a nyitónyomás beállítása is. A műszaki terület munkáinak
komplett elvégzésére alvállalkozói segítséget is bevonunk, s az ő műszaki ellenőrzésük és koordinálásuk szintén jelentős munkával jár.
Az 1. blokki főjavítás során számos feladatunk volt,
amelyeket akkor tekintünk igazán sikeresnek, ha karbantartásra visszavezethető hibával nem találkozunk az
előttünk álló üzemi kampányban. Mégis, feladataink közül külön is említést érdemel a 11-12RL08S401 szabályzó
armatúra cseréje és járulékos feladatai, több szervezet
végrehajtói koordinálása és munkavégzése. Szintén sikernek tartom a 10TH50-80S201 áteresztés vizsgálat operatív
kialakítását és végrehajtását is.
Osztályunkon sok munkautasítást koordinálunk és
végzünk el. Az összmennyiség jelenleg még éppen uralható, teljesíthető. A nehézségek jellemzően a munkák
idő szerinti egyenlőtlen eloszlásából adódnak. Munkáink
zöme a biztonsági rendszerek váltásához, hurokváltáshoz,
adott töltési, ürítési nyomvonal biztosításához, illetve nyomáspróbákhoz kötött, így folyamatosan szűk határidők
mentén dolgozunk. Fontos megemlítenem, hogy olyan
kollégákkal dolgozhatom együtt, akik a szakterületüket
mélységében ismerik és kellő hivatástudatukkal, döntésképességükkel sok műszaki problémát oldottak már meg.
Műszaki területünk sajátossága, hogy mind gépész, mind
villamos és irányítástechnikai, valamint a szerviz területekkel hatékonyan egymásra figyelve, összehangolva szűk
határidőkre kell teljesítenünk. A minőségi teljesítés mind
a saját, mind a vállalkozói állomány tekintetében a pontos,
precíz munka megkövetelésén és megtartásán múlik. Úgy
vélem, hogy az osztályunkhoz tartozó műszaki területen
ez megvalósul. Személyi vonalon ezek a tényezők kiemelt
terhelést rónak a koordinálói, műszaki ellenőri kollégákra,
ahol bizony jól jönne az erősítés.
Osztályunkat érintő tanulság, hogy a jobb, precízebb
előkészület könnyebb végrehajtást eredményez.
PZ
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Speciális csavarhúzógép a reaktoron
A reaktor és készülék karbantartó osztály
(rko) néhány éve új, speciális csavarhúzógépet alkalmaz. A reaktorszerelés egyik legfontosabb
eszközéről Kávási Attila
szerelésirányító mérnök
adott tájékoztatást.
A reaktor főosztósík csavarozó berendezés a reaktor-karbantartás elmaradhatatlan részét képezi. A reaktor főosztósík
bontása és tömítése a főjavítások kritikus úti
munkája, így a meghibásodások okozta időkiesés a főjavítást hosszabbítja.
A reaktortartály főosztósíkját a felsőblokk
zárja le 60 db M140 mm-es tömítőegységgel
(tőcsavar, anya, alátétpár). A csavarhúzógép a reaktor hermetikusságát biztosító
bontási-tömítési folyamatok eszköze. Kézi
szerszámmal nem lehet kiváltani, a csavarokon fellépő előfeszítési erők nagysága miatt
(ezeket valamelyest érzékeltetik a tömegek
is: az M140-es anya közel 30 kg, egy tőcsavar
pedig 185 kg).
A berendezés fő egységei a következők:
vezérlőpult a nagynyomású szivattyúkkal,

hidraulikus munkahengerek (max. nyomás:
1000 bar, max. húzóerő: 6 MN), kábelek és
tömlők az elosztórendszerrel és a nyomástávadókkal, emelő és kiegyenlítő rendszer,
valamint a hatalmas tartókeret, amire a munkahengereket függesztik fel, illetve hordozza az összes kábelt és tömlőt.
1982-tól 1996-ig Skoda gyártmányú,
majd 2008-ig a Tensor AB által tervezett és
szállított csavarhúzógép funkcionált. 2008
óta van használatban a jelenlegi felújított,
jelentős rekonstrukción átesett berendezés.
Az első masinát – pontosabban kiépítésenként egyet – még a reaktorral együtt
szállította a Skoda. Ezek szovjet tervek alapján, Csehszlovákiában készültek. Egyszerű
működtetésűek és használatukat tekintve
biztonságosak voltak ugyan, de – amint azt
az 5,5 méteres átmérőjük és 28 tonnás tömegük is sejteni engedi – rendkívül nehézkes
volt a telepítésük.
Az első gépek esetében az előrehaladott
élettartam és az alkatrész-utánpótlás problémája miatt került sor a kiváltásra. A 2008.
évi felújítás azért vált szükségessé, mert a
Skoda-gyártmányú gépeket kiváltó svéd

A régi csavarhúzógép az Atomenergetikai Múzeumban

berendezés főbb szerkezeti elemein
is mutatkozni kezdtek a működési
öregedés jelei, s ezeket nem lehetett
egyszerű alkatrészcserével orvosolni.
A gyártó cég is többször jelezte, hogy
a csavarhúzó berendezés egyes szerkezeti teherviselő elemein a fellépő
jelentős erők miatt fáradásos igénybevétel jelentkezhet, aminek következményeivel bármikor számolni kell.
A berendezés nagymértékű kihasználtságát és az üzemévek számát valamint a karbantartási tapasztalatokat
figyelembe véve meg kellett oldani a
csavarhúzógép műszaki problémáit
– hosszú távra és megbízhatóan. Új
gép beszerzése a magas bekerülési
költség miatt nem volt gazdaságos,
így egyedüli, ésszerű és gazdaságos
megoldásként a berendezés gépészeti
és vezérléstechnikai felújítása maradt.
Az rko elvégezte a berendezés teljes
gépészeti és vezérléstechnikai felmérését, és összeállította a felújításra, javításra szoruló komponensek listáját.
A reaktorszerelők véleményét is kikérték, s
tapasztalataik beépültek a berendezés fejlesztésébe. A tervezésben, fejlesztésben
részt vettek a TRI-G Kft. és a Relicont Kft.
szakemberei is. A megvalósult átalakítás az
alábbiak szerint foglalható össze: A berendezésen korábban levegő-működtetésű hidraulikus pumpák végezték a nyomásfokozást.
A fő változás, hogy ezt most elektromotor
vezérelt dugattyús nyomásfokozó szivattyú
biztosítja, ami nemcsak gyorsabb, hanem
könnyebben és pontosabban vezérelhető.
Emellett mérés-adatgyűjtő rendszer került
alkalmazásra, ami eltárolja a munkavégzés
minden lényeges paraméterét, így bármikor visszakereshető az adott blokk bontási
vagy tömítési folyamata. A munkahengerek
ergonómiai kialakításán is fejlesztés történt,
könnyebbé téve a dolgozóknak a munkahengerek pozícionálását. Az átalakítások és

Az új speciális csavarhúzógép a reaktoron
felújítások elvégzése után a berendezés hátralevő üzemideje hozzávetőlegesen 10-15
évvel lett nagyobb.
A megújult csavarhúzógép teljesen beváltotta a hozzá fűzött reményeket, amit legfőképpen az igazol, hogy sikeresek voltak a
főjavítási szerelések. A régi Skoda-gyártmányú géphez képest időben a felére sikerült
leszorítani a bontási-tömítési folyamatot. A
felújításokkal pedig sokkal egyenletesebb
nyomáseloszlás érhető el, így a kötőelemeken kiegyenlítettebb erőhatások lépnek fel.
A telepítés is egyszerűbb: a berendezés nem
egyetlen, bonthatatlan egységből áll, s hiba
esetén minden részegységet azonnal lehet
cserélni a tartalékra.
A régi csavarhúzógép az Atomenergetikai Múzeumban tekinthető meg.


Prancz Zoltán

Adatérzékenységi kategóriák
Amikor információbiztonságról beszélünk, mindig azt figyeljük, hogy
az általunk kezelt adatok, dokumentumok bizalmassága, sértetlensége,
rendelkezésre állása megfelelő-e? E
három tényezőt komplexen kell kezelni. Ezen tényezők közül a bizalmasság
megfelelő kezelésének szinte minden
esetben komoly jelentősége van, ezért
azt mindig kiemelten kell kezelnünk.
A bizalmassági szint meghatározása a
kezelt adatok, dokumentumok adatérzékenységi besorolásával végezhető el.
Az adatérzékenységi kategóriák kialakítása során meg kell felelni a törvényi és
hatósági előírásoknak, valamint társaságunk érdekeit is szem előtt kell tartani.
Ezek figyelembe vételével az adatérzékenységi kategóriák a következők lehetnek:
Publikus adatok: amelyeket társaságunk azért hoz nyilvánosságra, hogy saját

érdekből fakadóan tájékoztasson, vagy
törvényi kötelezettségének eleget téve
hozzon nyilvánosságra közérdeklődésre számot tartó információkat. Jellemző
megjelenési formájuk az írott sajtó, tévé,
rádió és az internet.
Üzleti titok: ez a kategória a munkavégzéshez és munkahelyhez köthető
információkat, adatokat, dokumentumokat tartalmazza (mind hagyományos,
mind elektronikus formájában). Üzleti titok lehet a társaságunk végrehajtási folyamataira, technológiai eljárásaira, műszaki megoldásaira, gyártási folyamataira,
munkaszervezési módszereire, logisztikai módszereire, gazdasági eseményeire,
know-how-ira vonatkozó minden adat,
tény, információ, megoldás. Ezeket az információkat felhasználási helyük, módjuk, illetve illetéktelen kezekbe kerülésük
esetén a lehetséges kár mértéke alapján
három szintre soroljuk be:
–– Üzleti belső használatú: Az üzemi
területen munkát végző dolgozók tájékoztatására szolgáló kommunikációs
csatornákon és eszközökön megjelenő,
általános belső felhasználásra szánt min-

den adat, tény, információ és azok hordozói. Legjellemzőbb megjelenése a belső
intranet, hírlevelek, plakátok.
–– Üzleti bizalmas: Ez a legszélesebb
adatkör, mindenkinek a közvetlen munkavégzéséhez, a munkaköri leírásán
keresztül meghatározott IT és egyéb jogosultságokat, kapcsolódó adatokat, információkat jelenti.
–– Üzleti különleges titok: Idetartoznak azok a jogi, pénzügyi, gazdasági,
műszaki vagy piaci információt, adatot,
tényt tartalmazó adatkörök, amelyek a
társasági működést érzékenyen érintik,
esetleg az erőmű jelenlegi vagy jövőbeli
üzemeltetését jelentősen befolyásolják.
Közérdekű adat: Valamely törvény
által közérdekűnek – azaz nagy nyilvánosságra számot tartónak – nyilvánított
adat, amelynek megismerhetőségét lehetővé kell tenni, jellemzően az interneten.
Személyes adatok: Ezen kategóriába
tartozó adatokat az Info törvény (2011.
évi CXII tv.) határozza meg részletesen,
személyes adat minden olyan adat, amivel a természetes személyek azonosíthatók. Személyes adatok kezelésénél a leg-

fontosabb szempont, hogy a munkáltató
csak a munkáltatói feladatok elvégzéséhez szükséges mértékben kezelje mindenkinek a személyes adatát, és csak addig, amíg szükséges, amíg felhatalmazása
van rá, illetve amíg a törvény előírja.
Nemzeti minősített adat: Ezen
kategóriába tartozó adatokat a 2009. évi
CLV törvény határozza meg, a korábban
„államtitok” kategóriába sorolt adatokat
jelenti. Az ilyen adatok kezelését kizárólag az előírt biztonsági zónában, megfelelő védelemmel ellátott helyiségben,
minősített informatikai rendszerben és
minősített kezelő személyzettel lehet csak
megvalósítani.
Az IBIR kialakításának elkövetkező
nagy feladata – amely a társaság minden
folyamatát érinteni fogja –, hogy napi
működésünk részévé tegyük az adatérzékenységi kategóriák tudatos használatát.
Cél, hogy működésünk minden szintjén,
bármely beosztásban mindenki tisztában
legyen, hogy munkája során milyen érzékenységű adatokkal dolgozik, és korrekt
kezelésük milyen feltételekkel valósulhat
meg.SJ
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Szakmák
az atomerőműben

Műszaki Alkotói Pályázat – 2012
Dicséretes és jutalmazott pályázatok

Kerekes Zoltán

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által korábban végzett tevékenységek jelentős részét jelenleg már külső cégek végzik.
A gazdasági környezet változása a külső beszállítók körében a
munkaerő nagyfokú migrációját vonta maga után. Míg a Paksi Atomerőmű szakembergárdájának évtizedes tapasztalata,
képzettségi szintje, valamint szakmai és anyagi megbecsülése garantálja a minőségi munkavégzést, e feltételek a külső
cégek esetében csak részben vannak jelen. A fenti okokból a
szerző az elmúlt hat évet (2006-2011) alapul véve áttekintette
a külső cégek dolgozói által érintett biztonsági és nem biztonsági vonatkozású eseményeket. Értékelte a hibák jellegét,
elemezte az események ismétlődését és az elhatározott javító
intézkedések hatékonyságát. A nemzetközi tapasztalatokat,
a WANO és a NAÜ ajánlásait figyelembe véve 11 fő területre
készített JIT- típusú (Just-in-time report) kiadványt, amelyeket eljuttatott a kiválasztott beszállítói kör számára. Az üzemi
tapasztalatokat összefoglaló jelentések (ÜTJ-k) legfontosabb
feladata a munkavégzés előtti eligazítás hatékonyságának a
javítása a külső vállalkozók munkavezetői körében. A jelentések kategóriákba sorolva tartalmazzák a múltbéli tapasztalatokból származó tanulságokat. A kategóriák a jellemző hibahelyeknek megfelelően kerültek kialakításra. Egy-egy jelentés
az események kialakulásához hozzájáruló tényezőknek a felsorolását, valamint az eseményekből levonható tanulságok
összefoglalását tartalmazza. Mindezt rövid, tömör formában
teszi, könnyen áttekinthető, terjedelme nem nagyobb egy
A4-es lapnál. Az ÜTJ-k az intraneten, a menüsáv „Beszállítói
oldal” gombjára kattintva, vagy a portál címlapjának jobb oldalán található grafikus linkre kattintva érhetők el.
Kerekes Zoltán, főtechnológus
fotók: Gyulai János

– Borsod megyéből származom, családommal 1982-ben költöztünk Paksra. A Vak Bottyán
Gimnáziumban érettségiztem, majd visszatértem „gyökereimhez”, és a Miskolci Egyetemen
szereztem okleveles gépészmérnöki diplomát.
Ezt követően 14 évet töltöttem el három műszakos munkakörökben az üzemvitelen, 6 évig voltam blokkügyeletes. 2009
decembere óta dolgozom a biztonsági főosztály esemény
kivizsgáló csoportjában főtechnológusként. 2012-ben MBA
képzést kezdtem el Pécsen, de a nyelvtudásom fejlesztése
okán (felsőfokú nyelvvizsga megszerzése) ezt átmenetileg felfüggesztettem.
Édesapám az atomerőmű nyugdíjasa, és a húgom is itt dolgozik. Nős vagyok, a feleségem a HUIG munkatársa. Egy 8 éves
kislányunk van, Paks belvárosában lakunk családi házban. A
szabadidőmet leginkább a családom körében szeretem eltölteni. Szeretek a ház körül tevékenykedni és sportolni, valamint
szenvedélyem az óragyűjtés és a zene.

Tápszivattyú-automatika kiváltása
Dobri Zoltán

A tápszivattyúk automatikai berendezései a szivattyú környezetében, reléterekben, villamos elosztókban kapnak jelenleg helyet. Nehezen átlátható, bonyolult rendszerek, amelyek
üzemeltetését más-más szakterület látja el. Ha a szakterületek
kommunikációjába hiba csúszik, az jelentősen megnehezíti az
esetlegesen előforduló hibafeltárását, mivel nem teljes egységében látják az automatikát, hanem csak részegységeiben.
Nem ritkán négykötetnyi áramúttervet kell átnézni, három relétábla minden kötését, kontaktját, tekercsét kell ellenőrizni a
hibakeresés folyamán. Nehezíti a helyzetet, hogy legalább 20
éve megszerelt, 40-50 éves technológiával kell magas szintű
rendelkezésre állást biztosítani.
Mindezektől megszabadulhatunk, ha áttérünk az erőmű
más területén már most is alkalmazott Programozható Logikai Kontrollerek (PLC) beépítésére. A Siemens AG SIMATEC
rendszereivel kapcsolatos üzemi tapasztalatok minden igényt
kielégítenek, kifogástalanok.

A mikro PLC minimális áron kínál maximális automatizálást. Jól integrálható, nagy teljesítményű és helytakarékos.
Könnyű beépíteni, programozni, kezelni. Szélsőséges környezeti paraméterek között is működőképes.
A modernizált rendszer kialakításánál számos szempontot kell figyelembe venni, hogy jól integrálódjon a jelenlegi
rendszerbe: Jelenlegi betáplálási rendszert kell használni; Fel
kell tudni dolgozni megfelelő számban mind az analóg, mind
a kétállapotú jeleket; Megfelelő számú és típusú kimenő jelet kell tudnia képezni, amelyek alkalmasak a vezérlésre; A
beavatkozó, végrehajtó jelek változatlanok maradnak, bővíthetőség lehetősége viszont fontos; Fizikailag beépíthető legyen és rendelkezzen RS485-ös hálózati kapcsolattal, hogy az
üzemállapotok, a működőképesség távolról és a helyszínről is
ellenőrizhető legyen.
Dobri Zoltán, szolgálatvezető
– Pécsen születtem. 1991-ben végeztem az
Energetikai Szakképzési Intézetben irányítástechnikai műszerészként. Az atomerőműben
dolgozom 1991 óta, az irányítástechnikai üzemvitelen a szakmámban helyezkedtem el.
Most már ipari elektronika technikumi és mérnök-informatikusi végzettségem van. Irányítástechnikai hatósági vizsgával
rendelkezem 2003-tól. Az irányítástechnikai üzemviteli osztály
operatív személyzetének tagjaként az „A” műszakban 2004-től
művezetői, majd 2007-től szolgálatvezető mérnöki beosztásában dolgozom.
Pakson élek, nős vagyok. Két gyermekem van, egy 14 éves
fiú és egy 6 éves kislány.

Karbantartást és javítást segítő tolózárdiagnosztikai eszköz használata a Paksi
Atomerőműben
Mach Gyula Máté

Ha egy tolózár vagy szabályzó meghibásodik, a hiba helye,
oka csak több méréssel határolható be. A hiba gyors és pontos behatárolásához a kitüntetett áramköri számmal ellátott
vezetékeken a méréseket egy időben kellene végrehajtani, de
az erőműben alkalmazott multiméterek erre a célra nem alkalmasak. A digitális multiméterek sajátossága a nagy mintavételezési idő, amely nagy hátrányt jelent a működtetés közben
egy rövid pillanatra fellépő eltérések észlelésekor.
Az erre a helyzetre alkotott célműszer viszonylag gyorsan végzi a mintavételezést, analóg és kétállapotú jeleket
egyaránt képes mérni. A célműszer a berendezés típusának
kiválasztása alapján elvégzi a szükséges beállításokat és a
méréseket természetesen egy időben, majd megadja, hogy a
mért értékek eltérnek-e a normál paraméterektől a kitüntetett
áramköri számmal ellátott helyeken . A vizsgált berendezést a
mérés helyszínéről is működtetni lehet, közben méri a futásidőt. Ezzel a módszerrel sokkal gyorsabban lehet megkeresni
az esetleges hibát. Az eszköz képes az adatokat külső adathordozóra elmenti, ami a későbbi kiértékeléshez felhasználható,
a jegyzőkönyvhöz hozzáfűzhető.
Mach Gyula Máté, ügyeletes műszerész
– Székesfehérváron születtem, középiskolai
tanulmányaimat az ESZI-ben végeztem. Közvetlenül az iskola után, 2004 júliusában kezdtem az erőműves pályafutásomat az Interlock
Kft-nél. Külsősként a gépész szerviz osztály műhelyében a forgácsoló és hőkezelő gépek villamos karbantartásával foglalkoztam egészen 2006 februárjáig.
2006 novemberében felvételt nyertem az irányítástechnikai
üzemviteli osztályra, ahol közel egy év képzés után 2007 szeptemberében átkerültem a Paksi Atomerőmű Zrt. állományába.
Manapság időm nagy részét tanulással és önfejlesztéssel töltöm.
Hobbim a szakmámon kívül az autószerelés és egyéb műszaki eszközök javítása és építése.
gyulai

Az üzemfenntartási főosztály biztonsági rendszerek
osztályán található elektromechanikai cso
port munkáját Horváth Lászlóné műszerész mutatta be.
Horváth Lászlóné 1964-ben
született Pakson. Középiskolai tanulmányait a Vak Bottyán Gimnáziumban
kezdte, majd az érettségit követően, 1982-ben a
szekszárdi 505. Ipari és Szakmunkásképző Iskolában műszerész szakirányon folytatta. 1983-ban
februárjában került az atomerőműhöz szakmai
gyakorlatra. Egy évvel később nyert felvételt a
társasághoz. Az elektromechanikai csoporthoz
került, ahol jelenleg is dolgozik. A csoport fő feladata a szekunder köri elektromechanikai műszerpark karbantartása. Ide sorolhatóak a kompenzációs elvi mutató- és regisztráló műszerek,
amelyek a legnagyobb darabszámban telepített
szekunder köri műszerek. A 30 évvel ezelőtt telepített eszközök nagyrészt elektromechanikus
elven működnek, de ma már nagyszámú, digitális kijelzésű típus is üzemel az erőmű területén. Tevékenységük részét képezi a mutató- és
regisztráló műszerek, valamint a nyomásmérő
műszerek javítása, ciklikus karbantartása is.
A manométerek és a nyomáskapcsolók nagyrészt a szekunderkörben végzik feladatukat, de
a primerkörben is megtalálhatóak. Az említett
mérőeszközök nagy száma egész évben folyamatos munkát biztosít a csoport számára. A főjavítások alatt a csoport legfontosabb feladata a
lehívó rendszerek lehívó fiókjainak karbantartása. Az erőműben nyolc, relé vezérelt lehívó rendszer található, ezek lehívó fiókjainak érintkezői
a kontakthibák elkerülése érdekében rendszeres
tisztítást, karbantartást igényelnek. A blokkokon
található nyomáskapcsolókat nem mindig szerelik le a karbantartáshoz, ilyenkor a helyszínen
kell kalibrációs beállításokat elvégezniük, néha
zajos, illetve igen meleg munkakörülmények
között. A modernebb nyomáskapcsolóknál már
nem bourdon-cső, vagy membrán (ennek a kapcsolónak is van membránja) végzi a munkát, hanem digitális kijelzésű kapcsoló. Ennél a típusnál
a mechanikus beállítások mellett a kontaktusadás értékét programozással kell bevinni. Ez újdonságot jelent, ami színesíti a munkájukat. Az
elmúlt évtizedek alatt rengeteg kiváltás, eszközcsere volt, de még mindig nagyon sok harminc
éves szovjet műszer van használatban. Fontos
megemlíteni, hogy ezek a mai napig nagyon stabilan és megbízhatóan működnek, csak akkor
kerülnek kiváltásra, ha már nem lehet alkatrészt
beszerezni hozzájuk, vagy már nem javíthatóak.
Az elektromechanikai csoport feladata még
az üzemviteli operatív személyzet kiszolgálása,
és a tartalék készülék raktár folyamatos feltöltése üzemkész berendezésekkel. Horváth Lászlóné egy-egy készülék bemutatásával részt vett
az ESZI tanulóinak gyakorlati oktatásában. Idén
februárban 30 éves törzsgárdatagi díjat kapott.
Férjével Pakson élnek, három fiúgyermekük közül a legfiatalabb velük él, a két idősebb Budapesten szakácsként, illetve Pécsett informatikusként
dolgozik. Szabadidejében kedvenc időtöltése a
túrázás, ezt főként kerékpárral teszik, párjával az
ország különböző tájait járják, többek közt már
körültekerték a Velencei-tavat is.
KV

fotó: Bodajki Ákos

Az üzemi tapasztalatok megosztása
az MVM PA Zrt. külső beszállítóival
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Fiataljaink
Bemutatjuk
fotó: Bodajki Ákos

szerződéskötőt
Dunaújvárosban
született, 1988. június 1-jén, de Bölcskén nőtt fel. Az
általános iskola befejezése után Paksra jelentkezett az Energetikai Szakképzési Intézetbe,
ahol közgazdaságtan szakon érettségizett. Az
érettségi után a Modern Üzleti Tudományok
Főiskolája tatabányai tagozatára járt. Kollégista volt a főiskolai évek alatt, és egy diákszövetkezeten keresztül többféle munkát is vállalt.
Így dolgozott egy nagy kereskedelmi áruházban árufeltöltőként, illetve leltározással foglalkozott. Majd kapott egy nagyon jó ajánlatot,
egy neves cég tatabányai üzletében fényképezőgépek, videokamerák és egyéb elektronikai
cikkek forgalmazását bízták rá. Ez elsősorban
péntek, szombat és vasárnapi munkavégzést
jelentett, illetve nagyobb ünnepek előtt több

A jó szakma felér
egy diplomával
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) idén is megrendezte a Szakma Kiváló Tanulója Versenyt (SZKTV), kibővítve ezt
az Országos Szakmai Tanulmányi Versennyel (OSZTV), melyek
országos döntőjére „VI. Szakma Sztár Fesztivál” elnevezéssel.
A fesztivál köszöntőjét Parragh László, az MKIK elnöke tartotta meg,
majd Orbán Viktor miniszterelnök beszédjét követőn került sor a
rendezvény megnyitására. A miniszterelnök a közel két órás programjának keretén belül megtekintette az egyes szakmai versenyhelyeket és elbeszélgetett a verseny résztvevőivel.
A rendezvényre meghívást kapott és azon részt vett Bocsor István, az NSZFT (Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács) LIGA
Szakszervezeti Szövetség által a tanácsba delegált tagja, a Paksi
Atomerőmű munkatársa.
A Szakma Sztár Fesztiválon az idén nagyobb hangsúlyt kaptak
a WorldSkills, EuroSkills nemzetközi szakmai versenyek. A versenyek célkitűzése a gyakorlatigényes „fizikai” szakmák – beleértve a
ráépülő, magasabban kvalifikált szakmákat is − társadalmi presztízsének és vonzerejének növelése a szakmatanulás népszerűsítése révén, „A jó szakma felér egy diplomával” szlogen jegyében. Ez
évben a szakmák országos versenyeit a nappali tagozaton végzős
tanulók számára, a Nemzetgazdasági Minisztérium által a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara részére gondozásra átadott szakképesítések közül 39-ben hirdették meg. A verseny elődöntőit − a
hagyományoknak megfelelően − országosan a területi kamarák
szervezték és bonyolították le, a budapesti döntő a szakmai megmérettetés mellett nagyszabású fesztivál keretében zajlott. A Szakma Kiváló Tanulója Versenyre jelentkező − a szakképző intézményekben végzős − tanulók létszáma 2008 óta erőteljes növekedést
mutat. Az induló évben 15 szakmában 2006 fő vett részt az írásbeli
elődöntőben, 2009-ben 25 szakmában 2568 fiatal indult, a 2010.
évi elődöntő résztvevőinek száma pedig 23 szakmában 2665 fő
volt. A 2011. évi SZKTV és OSZTV versenyekre már közel 4 000 fő
jelentkezett, az írásbeli elődöntőben 31 szakképesítésben 3 857 tanuló vett részt. 2012-ben 38 szakképesítésben 6 298 tanuló mérte
össze tudását. Az érdeklődő iskolák diákjai, az osztályok, csoportok − a korábbiakhoz hasonlóan − egynapos szakmai kirándulás
keretében ingyenesen vettek részt a rendezvényen. 2013-ban a
mintegy 4 000 jelentkezőből 198 diák került be a szakmai versenyek döntőjébe, akik felmentést kaphatnak a tanév végén esedékes szakmai záróvizsga egyes moduljai alól. A látogatók 70%-a az
általános iskolákból érkező, 6-7. osztályos, közvetlenül pályaválasztás előtt álló fiatal volt, emellett még a 8-10. osztályosok, s a versenyben résztvevő szakmákban tanulók és gyakorló szakemberek
vettek részt nézőként. A verseny megtekintésével párhuzamosan
a látogatóknak népszerű előadók és az iskolák tehetséges diákjai
által előadott, igen színvonalas szórakoztató műsorszámok megtekintésére nyílt lehetőségük.B.I.

osztályára került, ahol a beszerzési osztályon
szerződéskötői munkakörben dolgozik, március 18. óta. A szolgáltatási szerződések előkészítésével, megkötésével foglalkozik, jelenleg
a betanulási időszakát tölti, mentori program
keretében, amely június közepéig tart. Úgy
érzi, jól halad a feladatok betanulásával, tetszik
neki ez a munka, amelyről igazából nem sok
elképzelése volt felvétele előtt. A felvétel előtti interjún ugyan elmondták neki, hogy mivel
fog foglalkozni, de mindez csak az elmúlt közel
három hónapban vált kézzelfoghatóvá számára. Kollégái barátsággal fogadták, nagyon segítőkészek, nagyon sok segítséget, jó tanácsot
és szakmai ismeretet, tapasztalatot kap tőlük.
Gábor – ahogy elmondta – nagyon kedvelte
az ügyfeles munkát, most úgy látja, hogy bár
nem a klasszikus „pult mögötti” ügyfeles feladatai vannak, de ebben a munkakörben is nagyon fontosak a személyes kapcsolatok, mind
a belső szakmai szervezetekkel, mind pedig a
külső vállalkozókkal. Terveiről elmondta, hogy
korábban úgy gondolta, informatikai szakon,
vagy valamilyen műszaki szakon tanul tovább,

ma viszont már jogi ismereteit szeretné bővíteni, ami a szerződéskötői feladatok minél jobb
ellátását támogatná.
Gábor szüleivel él Bölcskén, kertes családi
házban. Tervezi, hogy a jövőben lakást vásárol
Pakson, és önálló életet kezd.
Szabadidejében régi kedvencének, a kerékpározásnak hódol, hiszen korábban versenyszerűen űzte ezt a sportágat. A szekszárdi
Szabadidős Kerékpáros Sportegyesület versenyzőjeként megyei és országos bajnokságokon vett részt, egyénileg és csapatban egyaránt több győzelmet, illetve kiváló helyezést
tudhat magáénak. Megvan ma is a versenybiciklije, amire – ha az időjárás kedvező – gyakran felpattan és elindul tekerni Paks, vagy
Dunaföldvár irányába. Szereti a logikai, kirakós
játékokat, nagy kedvence a Rubik-kocka. Gábor imád a szabad levegőn lenni, van egy Jack
Russell terrier kutyája, és nagyokat szokott sétálni vele.


Régi motorosok

Lászlóné Németh Ilona

vas tartóoszlopok meredtek az ég felé. Közben ezerrel folytak a
Akik a kezdetektől itt dolgoznak
földmunkák és a betonozások.
Rovatunkban az atomerőmű
–– Ekkortájt kaptad meg a katonai behívót.
kezdeti időszakától fogva itt
–– Igen, 1979 januárjában hívtak be. A kiképzés Lenindolgozó munkatársainkat városban zajlott, utána visszakerültem Paksra, és továbbmutatjuk be, olyan momen- ra is az erőmű-építkezésen dolgoztam, először a 26-os,
tumokat elevenítve fel és majd a 22-es Építőipari Vállalatnál, villanyszerelőként.
téve közkinccsé a segítségükkel az erőmű hőskoráról, Kedves emléke ennek az időszaknak, hogy éppen a seamelyek már csak az ő emlékezetükben élnek. Ezúttal regben sikerült még folytatni a zenélést, összejött ugyanHalasi László, a villamos karbantartó osztály vezető is egy katonazenekar. Slágerzenét játszottunk. Számos
szerelője idézi fel pályafutását.
alkalommal, köztük orosz laktanyákban is felléptünk,
–– Pesti, belvárosi fiatalemberként, ígéretes zenei pálya- és két dandárfesztiválon is nyertünk. A kultúrtisztünk
futás kilátásával miért vetted Paks felé az irányt?
Beregnyei Miklós volt, aki hatalmas segítséget nyújtott,
–– Prózai okból, ami ma már talán kevéssé érthető, de nagy odaadással egyengette az együttesünk útját.
a ’70-es években meghatározó szempont volt: a feleségem
–– Hogyan alakult a pályád a leszerelés után?
nagyszülei lakhatást kínáltak számunkra a házukban.
–– A villamos tmk-ba folyamatosan jöttek az új kolléFiatal házasokként a pesti albérletet nem tudtuk megfi- gák, gyarapodott a műhely, kialakultak a csoportok. Én
zetni, így elfogadtuk a meghívásukat.
a megszakítós, készülékes csoporthoz kerültem, amely a
–– Hogyan került a képbe az atomerőmű?
0,4 és a 6 kV-os megszakítók, valamint a villamos elosztók
–– Leköltözésünk után elkezdtünk munkát keresni. karbantartási munkáit végzi. Idővel vezető szerelői kineElőször a feleségemet, majd rá két hétre engem is felvettek vezést kaptam.
a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. Én Pesten villanyszere–– Melyik feladatodat emelnéd ki?
lőként dolgoztam a Fővárosi Mozgókép Üzemi Vállalat–– A nyomatópadunk fejlesztését és tesztelését, ami a
nál. Az összes mozi gépészeti és villamos karbantartását megszakítók üzemi körülmények közötti lepróbálására és
végeztük három kollégámmal. Az atomerőműben 1977. beállítására szolgál. Ezt a munkát egy külső, szoftverfejdecember 13-án, 21 évesen kezdtem, az akkor induló vil- lesztő cég bevonásával végzem. Emellett ugyancsak szép
lamos tmk-műhelyben. Negyedik emberként érkeztem feladat a villanyszerelő tanulók szakmai oktatása – a gyaMakai János, Skoda János és Kiss Sándor kollégáim után. korlatvezetői teendőkkel 5-6 éve bíztak meg.
A művezetőnk Jámbor Géza, az üzemvezetőnk Vaderna
–– A nyugdíj felé tekintve mik a terveid?
István volt.
–– Szeretném egészségesen elérni a nyugdíjkorhatárt, s
–– Mi jellemezte az akkori kollektívát?
majd családi házba költözni a feleségemmel, kertészkedni
–– A munkatársi gárda kiváló volt, s azóta is az, mind és tartalmas nyugdíjas éveket élni. Egyébként jelenleg is,
szakmailag, mind emberileg. Ez egyfajta kárpótlást jelen- aktív munka mellett is tartalmasan töltjük el a szabadtett számomra, hiszen Pesttel együtt a régi barátaimtól is időnket. A május már kint talál minket a dunai baráti köelváltam, és zenésztársak hiányában, néhány próbálkozás rünkkel a Duna túlsó partján, a szokásos, mára szépen
után a gitározást is fel kellett adnom.
kiépített táborhelyünkön, ahol főzünk, sportolunk, hor–– Hogyan zajlott az élet a tmk-ban?
gászunk, jól érezzük magunkat.
–– A kezdeti időszakban a már üzemelő épületek viláA családom életében fontos szempont az egészséges
gításának karbantartása, a szellőzők és klímák javítása életmód és táplálkozás. Nemrég pedig megszületett az
volt a feladatunk, de a fénymásolókat és a forgácsoló gé- unokánk, Áron, akivel fantasztikus élmény minden együtt
peket is mi javítottuk. Emellett az építés alatt álló iroda- töltött idő.
épület villanyszerelési munkáit is elvégeztük. Jóformán
–– Mit üzensz a kollégáknak?
mindent megcsináltunk, még az első satupadokat is mi
–– Szeretném, ha még sokáig együtt dolgoznánk, erőhegesztettük a műhelyünkben. Más volt az a világ, mint ben, egészségben. Nagyon szeretem ezt a munkát és a
a mai, munkában is, és a körülmények tekintetében is. A csapatot. Emlékszem, Jámbor Géza, a művezetőm, felvétmk-épület (a mai karbantartási igazgatóság épülete) már telemkor ezt mondta: „Ha öt évet kibírsz itt, akkor soha
kész volt, ott kapott helyet a műhelyünk. Az irodaépület- nem akarsz elmenni.” Igaza volt.
nek még csak a falai álltak, a gépházból pedig pusztán a

Prancz Zoltán
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napot is igénybevett. Ezt követően
még szintén diákként egy könyvelő cégnél dolgozott, aminek elsősorban a tapasztalatszerzés volt a
célja, számlák könyvelésével foglalkozott. A diploma megszerzése után rövid
ideig munkanélküli volt, majd pályázat útján
Kecskeméten helyezkedett el egy banknál,
ahol két évig dolgozott. Feladata az ügyfelek
teljes körű kiszolgálása volt, ezen túl befektetéssel és értékesítéssel foglalkozott. Lakossági
és céges ügyfelei egyaránt voltak. A pénztárkezelési feladatkörrel is megismerkedett, ami
nagyon felelősségteljes munka volt, hiszen
hiány esetén „saját zsebre” ment a dolog. Nagyon szerette a banki munkáját, különösen
az ügyfelezést. A Kecskeméten töltött időszak
alatt a barátok szerzésén túl, egy saját lakásra
is szert tett. Azonban szeretett volna közelebb
költözni szüleihez, ezért elküldte jelentkezését
a Paksi Atomerőmű részére. Ez év januárban
megkeresték a cégtől, hogy volna lehetőség a
foglalkoztatására. Örömmel fogadta az ajánlatot, és a gazdasági igazgatóság logisztikai fő-
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Mi az a palagáz?
Egyik korábbi cikkemben az OECD Világ
Energia Kitekintés (WEO-2012) ismertetése alkalmával megemlíttetett, hogy a
robbanásszerű technológiai áttörés következtében a nem-konvencionális energiaforrások kitermelése gazdaságossá vált. Az
előrejelzések szerint 2020-ra az USA lesz a
világ legnagyobb olaj- és gáztermelője. De
mi is ez a palagáz?
A földkéregben keletkező gáz és olaj is
általában egy agyagréteg alatti mészkő-

Hidraulikus rétegrepesztés vázlata

vagy homokkőréteg pórusaiban esik csapdába. Ha átfúrjuk az agyagot, a nagy nyomás a felszínre nyomja szénhidrogént. Ez
a hagyományos olaj- vagy gázkitermelés.
Nem-konvencionális gázról vagy olajról
akkor beszélünk, amikor keletkezése után
a szénhidrogén-molekulák nem tudnak elvándorolni, hanem rögtön csapdába esnek
egy aránylag alacsony áteresztőképességű
kőzet – például pala – mikropórusaiban.
Az ilyen típusú nyersanyagkincs mennyisége a Földön a geológusok szerint nagyságrendekkel meghaladja a hagyományos
kőolaj- és földgázkészletekét. A kiterme-

lése azonban nem könnyű, mert a palagáz
viszonylag kötve van a hordozókőzethez,
és nem feszíti óriási nyomás, vagyis ha belefúrunk a palába, a gáz nem jön ki belőle
magától. A technológiai áttörés eredményeként létrehozott módszer, amely lehetővé teszi a gazdaságos kitermelést a hidraulikus rétegrepesztés. Az eljárás lényege
az, hogy nagynyomású vegyszeres vizet
pumpálnak a gáztartalmú porózus kőzetrétegbe, ami a pórusokat és az alig pár milliméteres apró repedéseket hatalmas, akár
100-150 méteres repedéshálózattá nyitja
össze. Az így felszabaduló gázt a repesztőfolyadékkal együtt kiszivattyúzzák, majd
a repedést egy homokszerű anyaggal töltik fel.
A repesztőfolyadék bepumpálása, majd
visszaszivattyúzása a kútból zárt rendszerben történik, állítólag semmi nem szivárog
bele a földbe, a felhasznált vizet tisztítás
után újrahasznosítják. Beszélnek a technológia földrengés-veszélyességéről is, de
ez inkább csak spekuláció, dokumentált
eset egyelőre nincs, ami persze nem zárja ki, hogy valamikor majd bekövetkezik.
A technológia okozta légszennyezés kényes kérdés. A nem-konvencionális olajjal jön egy kevés kísérőgáz is. Ha az ilyen
melléktermék-gáz mennyisége kevesebb,
mint amely hasznosításához már gazdaságos lenne infrastruktúrát építeni, a gázt
elégetik, mert az még mindig kevésbé
rossz, mintha nyers állapotban kerülne a
légkörbe – ezt hívják fáklyázásnak. Mivel a gáz ára – éppen a palagáz-készletek
miatt – lement, aránylag nagy mennyiséget kell találni ahhoz, hogy ne jusson a

fáklyázás sorsára. Ebből fakadóan aztán a
nagy amerikai palaolaj-lelőhelyeken olyan
mennyiségben fáklyázzák el a felesleges
gázt, hogy annak fényei a NASA műholdfelvételein úgy ragyognak, mint a milliós
metropoliszok éjszakai fényei. Ez hatalmas pazarlás, a Világbank adatai szerint
évi 140 milliárd köbméter gáz megy így
veszendőbe. Paradox módon az összesített szén-dioxid-kibocsátás ezzel együtt is
meredeken csökken annak köszönhetően,
hogy a szénerőművek helyett a sokkal kisebb CO2 kibocsátású gázerőművekben
termelik az áramot. A kitermelhető nyersanyagkészletek hatalmasak, és a palagáz
forradalma afelé mutat, hogy emiatt egyrészt olcsóbb lesz az energia, másrészt a
világ olaj- és gázexport-import által megrajzolt gazdasági-geopolitikai térképei alaposan meg fognak változni.
Ugyanakkor a palagáz-forradalomnak
vannak veszélyei is. A palagáz kitermeléséhez – éppen azért, mert egy repesztés
legfeljebb pár száz méter hosszú – sokkal
több fúrásra és kútra van szükség, mint a
Bakken formation
Minneapolis-St. Paul
Chicago

Nem-konvencionális olajlelőhely (Bakken)
fényei műholdfelvételen

Mikrovilág-2012
Talán a magyarok CERN tagságának (1992) húszéves évfordulója, talán a Higgs-bozon megtalálása adta az apropót,
hogy a TIT népszerű folyóirata, a 144 éves Természet Világa
különszámaként megjelenjen a Mikrovilág-2012, amelyet
a szerzők mutattak be a Magyar Tudományos Akadémián,
március 19-én.
Anyagi világunkat 10-18 méteres felbontásig ismerjük
a Nagy Hadron Ütköztető (LHC) hároméves működtetése
jóvoltából. Most a berendezést karbantartásra leállították,
számos módosítást hajtanak végre rajta, hogy nagyobb
energiatartományokban is jól működjön, és csak 2014 végén, 2015 elején indulnak vele újra. A gyorsítónak 2030-ig
van lefektetett kutatási terve, megcélozva a szuperszimmetrikus részecskéket is.
A témát népszerűsítő 24 tudományos cikket 26 kutató
jegyzi. Lévai Péter és Horváth Dezső szerkesztette a füzetet, majd 100 oldalon. A cikkek egy része ismerteti a berendezéseket, az elvégzett kísérleteket, s ezek eredményeit. A
négy detektor (ALICE, LHCb, ATLAS és CMS) közül az utóbbi
kettőben jelentős a magyar részvétel: a tervezésében, megépítésében és az üzemeltetésében. Más részük az elméleti
megalapozást, a különféle megközelítések határait és távlatait villantja fel.
A Standard Modell (SM) beigazolódását jelenti, hogy
megtalálták a Higgs-bozont – de ez az elmélet nem ad
magyarázatot a gravitációra. A szuperszimmetria (SUSY)
feltételezi, hogy minden elemi részecskének van egy antirészecske párja – még ha nem is teljesen azonos paraméterekkel. A húrelmélet a táguló világegyetem sötét anyaga és
sötét energiája mintájára a mikrovilágban többdimenziós
rendszerben (10 D) magyarázható.
A feltételezések szerint az ütközés után keletkező
Higgs-bozon olyan gyorsan elbomlik, hogy el sem ér a
detektorokig – így csak a „bomlási termékeit” tudják detektálni. Nyolc különböző esetet tételeznek fel, amelyek

közül a két fotonra bomlás a legígéretesebb. A számtalan
ütköztetett protonfelhő eredményeit rendkívül gyors analóg számítógépek értékelik abból a szempontból, hogy a
keletkezett elemi részecskék között lehetett-e a keresett
Higgs bozon, és csak azokat az eredményeket tárolják, amik
nagy valószínűséget mutatnak. A programok finomításával
elérték, hogy a leállás előtt már 2-3 óra alatt annyi adatot
tároltak, mint az indulás évében összesen.
Az adatokat most már nemcsak Genfben tárolják a magyarok munkájának elismeréseképpen, hanem Budapesten
is létesült egy TIER-0 szintű számítóközpont, a KFKI területén. A több mint 100 Petabyte adat újrafeldolgozása az
üzembe helyezett több tízezernyi processzornak várhatóan
7, de lehet, hogy 15 évi munkát biztosít.
Szeptemberre elkészül a Wigner Fizikai Kutatóközpont
látogatóközpontja is, ahova várják majd az érdeklődőket.
gyulai

hagyományos módszereknél, s ez nagyobb
környezeti ártalmakkal jár. A költségek is
nagyobbak, legalábbis kezdetben, míg az
infrastruktúra kiépítése tart. Egyes források szerint a vállalatok szándékosan, sőt,
illegálisan túlértékelik a kutak termelékenységét és tartalékaik nagyságát. A tartalékok túlbecsülését az olajipari óriások
arra használják, hogy homályban hagyják
a működésükkel kapcsolatos kockázatokat. A nem-konvencionális olaj- és gázkutak kitermelési rátája kezdetben magas, de
gyorsan esik, akár 60-90 %-kal már az első
évben. Mivel a termelés esik, a piaci szereplők arra kényszerülnek, hogy további
hiteleket vegyenek föl, növekvő számban
fúrjanak új kutakat, hogy fenntartsák a
termelést, és visszafizethessék adósságukat. A termelés kezdeti felfutásával azonban a gáz ára esik, például az USA-ban a
földgáz ára az utóbbi években csaknem
egyharmadára csökkent. Ennek következtében a bevétel is megcsappan, nem
elegendő a termelési költségek fedezésére,
ami a profitok drámai csökkenéséhez vezethet. A gázbőség esetleges forgatókönyve egy fenntarthatatlan palabuborék lehet,
amely egy ideiglenes fellendüléssel elfedi
a mélyebb szerkezeti instabilitást. Amikor
aztán a buborék kipukkad az adósságok
súlya alatt, az ellátás összeomlását és árcsúcsot idézhet elő annak súlyos gazdasági
következményeivel együtt.

Szerbin Pável
forrás: http://index.hu/gazdasag/energia;
magyardiplo.hu

Mobil alkalmazások
A biztonságos, menedzselhető mobilitás megvalósítása
nem egyszerű feladat. Nagy figyelmet és gyorsaságot igényel. A CITRIX és a COMPUTERLINKS szervezett félnapos rendezvényt május 17-én, amely stratégiai útmutatást nyújt a
mobil munka felhő alapú megvalósításához.
A cég 26 országban van jelen, egymilliárd dolláros éves
árbevétele, 20 %-os növekedése elismerésre méltó. A támogatás többnyelvű, 24/7 állandó rendelkezésre állás, négy
órán belül hardvert cserélnek, ha szükséges – igazán vonzó
paraméterek.
Az állandóan változó, fejlődő világ informatikai irányzataival nem könnyű lépést tartani . A CITRIX mindig is piacvezető volt a rendszerintegrációs piacon. Így tőlük első kézből informálódhattunk a most induló rendezvénysorozaton
keresztül.
Damjan Mirtič az új CITRIX XenMobile keretrendszert ismertette, amely rendkívül könnyen, gyorsan installálható,
hogy azután a legkülönbözőbb alkalmazásokat tölthessük
fel mobil eszközünkre. Már az SAP-nek is van natív mobil
perifériára írt adatforgalmi modulja, sőt akár a „felhőbe” is
forgalmazhatnak.
Egyszerűbb mobil alkalmazások telepítését, működtetését demonstrálták is. Választható, hogy az eszközre telepítsék az alkalmazást, vagy a „felhőből” használja ugyanazt kevesebb költséggel, mégis megfelelő biztonsággal. A
kezelőfelületeket úgy alakítják ki, hogy azt az idősebbek is
használni tudják.
Van olyan tervezői alkalmazás, hogy a központi gép
„bika” grafikus kártyáját használja a mobil alkalmazás képszerkesztéséhez, így gyorsabban eredményre juthat. Bizonyos alkalmazásoknál nincs szükség, sőt egyenesen biztonsági kockázatot rejt magában, ha adattárolásra is alkalmas a
felhasználói végpont – így zéró kliens is telepíthető.
gyulai
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Generációk

Komáromi Zoltán és
Komáromi Gergő

Visszaemlékezések
A múlt év végén ünnepeltük az 1. blokk indításának 30. évfordulóját, amiről az Atomerőmű újság előző számaiban
is megemlékeztünk, és ez alkalommal folytatjuk a 30 évvel ezelőtti időkre való visszaemlékezések sorát. LA

Biztonságtudatosság mindenekfelett

Az édesapa, Zoltán és fia, Gergő a karbantartási igazgatóság
gépész szerviz osztályának dolgozói, és mindketten gépi forgácsolóként végzik tevékenységüket. A fiatalabb generáció tagja
az idősebbtől, s nem is akárkitől, magától az édesapjától veheti
át az ismereteket, sajátíthatja el a szakma csínját-bínját.
Zoltán az erőmű déli szomszédságában fekvő településen,
Dunaszentgyörgyön született és jelenleg is itt él családjával. Általános iskolába a községben járt, majd az 505. sz. Szakközépiskolában folytatta tanulmányait Szekszárdon. Érdekelődése
az esztergályos szakma felé irányította. Tanulóéveit (szakmai
gyakorlatát) 1978-1981 között úgynevezett tanulmányi szerződéssel az atomerőműben töltötte. A vizsgák letétele után nyert
felvételt társaságunkhoz. A Paksi Atomerőmű Vállalat állományába történő felvételét követően lett a gépész szerviz osztály
teljes munkaidős dolgozója. Ez az első és eddig egyetlen munkahelye immár 32 éve.
Az elmúlt – s kicsit több is, mint – három évtized alatt legfőbb tevékenysége gépi forgácsolóként a főjavítások idején a
helyszíni megmunkálásokra, normál üzemben pedig műhelymunkára terjedt ki. 1994-ben került át a kísérleti műhelybe a
nagy forgácsoló műhelyből.
Zoltán abban a különleges helyzetben van, hogy nem csupán egy cégnél, hanem ugyanazon munkahelyen és munkakörben dolgozhat kisebbik fiával, Gergővel. Számára az ő közelsége nagyon fontos – mondja. Örömmel tölti el az, hogy
lehetősége van szakmailag támogatni, segíteni Gergőt napi
munkáik során, megismertetni vele a szakma rejtelmeit, s amit
lehet, átadni neki az évek során összegyűjtött tapasztalatokból.
Zoltán feleségével és Gergővel él családi házunkban. Nagyobbik fia, Balázs programozó informatikusként végzett, jelenleg Veszprémben dolgozik egy autóipari elektronikai tervező cégnél, és ott él feleségével. Velük is gyakran találkoznak és
szerveznek közös családi programokat.
Fennmaradó szabadidejében a házukhoz tartozó kertben
tevékenykedik és horgászni jár.
Gergő Dunaszentgyörgyön járt általános iskolába, majd
Szekszárdon az Ady Endre Szakközépiskolában végzett gépi
forgácsoló szakon, 2007-ben. Kötelező szakmai gyakorlatát és
a nyári gyakorlatot is az atomerőműben töltötte. Tanulmányai
édesapjáéhoz hasonlóan alakultak.
2007. szeptember 1-jén kezdte meg munkavállalóként erőműves pályafutását. Először a Villkesz Kft., majd 2008. január
1-től az MVM Ovit Zrt., végül, 2010. március 1-től az MVM
PA Zrt. állományába került. Munka mellett végezte el a gimnáziumot és tett sikeres érettségi vizsgát a paksi Vak Bottyán
Gimnáziumban, majd az ESZI-be járt gépész technikusi képzésre. Gergő szakmai kíváncsisága és lelkesedése ezt követően
is megmaradt, jelenleg a Dunaújváros Főiskola gépészmérnöki
szakán folytatja tanulmányait. Elsődleges célja ez ügyben a sikeres befejezés.
Munkájára rátérve meséli, hogy helyileg édesapja mellett
dolgozik a kísérleti műhelyben, amióta az erőműben van. Napi
szinten ugyanazt a tevékenységet végzik mindketten.
Édesapjával nagyon jó együtt dolgozni – teszi hozzá. Úgy
látja, hogy nagyon sokat tud tőle tanulni. Szakmailag minden
segítséget megkap, ellátja tanácsokkal. Ezt Gergő tisztelettel és
elismeréssel úgy fogalmazza meg, hogy a szakma nagy „öregétől” szívesen el is fogadja.
Szabadidejében az utóbbi időben fotózással is foglalkozik.
A horgászat számára is nagy kedvenc, ebben is közös az érdeklődésük édesapjával. Ezt a sportot versenyszerűen űzi, a Paksi Atomerőmű Horgászegyesület felnőtt csapatának, valamint
iparági csapatnak is tagja.

Gyöngyösiné Nyul Petra

1982. utolsó hónapjai mozgalmasan teltek az erőmű személyzete számára. Ebben az
időszakban történt meg az 1.
blokk meleg járatása, a berendezések teljes körű üzembe
helyezése, az 1. blokki reaktor
fizikai indítása. Az év végén a
karácsonyi ünnepek idejére
esett a blokk energetikai indítása. Ez azt jelentette a
szakemberek számára, hogy az ünnepeket nem a családjukkal töltötték, hanem azon szorgoskodtak, hogy
a tervezett időpontra az első generátor sikeresen a hálózatra kapcsolódjon. A kollégák többsége 24-36 órát
is az erőműben töltött ezekben a napokban. A bejglit
nem a karácsonyfa alatt kóstolták meg a gyermekeikkel, hanem az üzemi területen.
Az első generátor indításakor az ünnepi pillanatokban az indító bizottság tagjai önfeledten tapsoltak
arra a bejelentésre, hogy „szinkronoszkóp indul”, arra
gondolva, hogy a várva várt hálózatra kapcsolás megtörtént, pedig ez a vezényszó csak a folyamat kezdetét
jelölte. Ez a kis erőművi legenda is azt mutatja, hogy
mindenki várva várta már, hogy az 1. blokk üzembe lépjen és a villamosenergia-termelést megkezdje.
Az 1980-as években azután az 1. blokk indítását
követően már kellő rutinnal felvértezve folyamatosan
részt vettem a másik három blokk üzembe helyezési és blokk indítási műveleteiben. A kedves Olvasó azt
gondolhatná, hogy ezek a tevékenységek már rutinszerűen történtek, azonban a technika fejlődésével mindig
módosultak a berendezések, és emiatt újabb és újabb
kihívásokkal kellett szembenézni. Meg kell említeni,
hogy erre az időszakra esett a csernobili atombaleset
időpontja is (1986. április 26.), ez az esemény indította
el azt a nukleáris iparági gondolkodást, hogy az atomerőművek biztonsága elsődleges szempont kell, hogy
legyen. A Paksi Atomerőmű a biztonság növelésére az
atombaleset után számos fontos intézkedést foganato-

Atomóra a zsebben
A londoni Hoptroff cég alkotta meg a világ első igazi
atom-zsebóráját (zseb-atomóráját)
Számos cég forgalmaz olyan órákat, amelyek atomóráktól kapott, rádiófrekvenciás szinkronjeleket felhasználva mutatják az időt a világ bármely pontján, de
a Hoptroff „No. 10” óraműve különbözik ezektől. Ez a
modell egy nagy pontosságú, saját atomóra jeleit jeleníti meg az óralapon. Ezeket a termékeket 12 különböző,
ún. tengerjáró kivitelű megjelenéssel rendelhetik meg a
gyűjtők.
A szerkezet egy Quantum SA.45s típusú, chipméretű
atomórát használ, amit a Symmetricon cég fejlesztett ki
katonai drónok és cirkálórakéták számára. A mindössze
4,1 cm átmérőjű és 1,1 cm magas berendezésbe befért
egy stabil hőmérsékleten tartott cézium gázt befogadó
egység, egy lézeres gerjesztő és egy mikrohullámú rezonátor. Ezek együttesen gerjesztik a gázt, mérik annak
rezgését és biztosítják az idő megjelenítését.
Forrás: World Nuclear News, 2013. május

Varga József

sított. Többek között létrehozta 1990-ben a biztonsági igazgatóságát. Erre az igazgatóságra olyan kollégák
jelentkezését várták, illetve olyan kollégákat invitáltak,
akiknek biztonságtudatos gondolkodása közismert
volt. Nagy Sándor biztonsági főosztályvezető felkérésére az üzemviteli munkámat biztonsági mérnöki tevékenységre váltottam. 1990-től 2000-ig egy újszerű,
kihívásokban gazdag biztonságközpontú munkát végeztem. El kellett végeznünk az erőmű biztonsági újraértékelését (AGNES Projekt) és az értékelés alapján a
szükséges műszaki és adminisztrációs változtatásokat
meg kellett valósítani. Ahhoz, hogy a Paksi Atomerőmű
a világ élenjáró erőműveihez tartozzon, szükség volt a
nemzetközi tapasztalatok bevonására. Biztonsági mérnökként az akkor már működő WANO (1989-ben alakult
a World Association of Nuclear Operators szervezet)
konferenciái, illetve a NAÜ (Nemzetközi Atomenergia
Ügynökség) támogató misszióin rendszeresen részt
vettem. Jártam az atlantai és a párizsi WANO régiós
központban, kiképzést kaptam a NAÜ chicagói programjában.
Fiatalemberként, kellő mennyiségű energiával feltöltve a napi munkám mellett részt vállaltam az erőmű
felügyelete alatt működő Energetikai Szakközépiskola
képzési programjában. Egy évtizeden keresztül oktattam a diákokat az atomerőműben alkalmazott villamos
berendezések üzemeltetésére. Ezt a tevékenységet
azért végeztem szívesen, mert tudtam, hogy az erőművet elindító „csikó csapat” el fogja érni a nyugdíjkorhatárt, és erre az időszakra biztosítani kell egy jól felkészült generációt a feladatok zökkenőmentes átvételére.
A 2000. év újabb fordulatot hozott a munkámban.
A biztonsági területről visszaigazoltam a villamos
üzemvitelhez, ahol előbb a villamos technológiai rendszerekért voltam felelős, majd 2004-től a villamos
üzemviteli osztályt vezettem. Ez az időszak volt az eddigi legnagyobb kihívás az erőműves pályafutásomban.
Az addig már 20 éve üzemelő villamos berendezések
rekonstrukciója napirendre került. Meg kellett alapozni,
majd igazolni kellett a rekonstrukciók szükségszerűségét és végrehajthatóságát. Ez az időszak nagyban hasonlított a ’80-as évek első üzembe helyezési időszakára. Ezt a nagy volumenű rekonstrukciós tevékenységet
már az erőműhöz belépett új generációval hajtottuk
végre. Jó érzés volt látni, hogy a korábbi diákjaim megfelelő szakmai hozzáértéssel végzik és irányítják a rájuk
bízott felelősségteljes munkát. Természetesen azt nem
lehet mondani, hogy a napirendre került nyugdíjba vonulási szándékok ne jelentettek volna nagy kihívást az
erőmű zökkenőmentes üzemeltetésében. Ott lebegett
a fejünk felett az a veszély, hogy a tapasztalt kollégák
nyugdíjba vonulásával az általuk összegyűjtött ismeret
is távozik. Ezt megakadályozandó mentori programot
hirdettünk a tapasztalatok hatékony átadására.
A sokrétű feladathoz kapcsolódó munkámat a társaság vezetése több ízben kitüntetéssel jutalmazta. Talán
ebben a sorban a legemlékezetesebb az a Vezérigazgatói Dicséret, amelyet a 2003. április 11-én bekövetkezett
2. blokki 1-es akna tisztító tartályában történt üzemanyag sérüléssel járó üzemzavar elhárításában való
részvételért kaptam. Egész hátralévő életemet meghatározza az az élmény, amelyet az üzemzavar elhárítás
során a kollégák közötti összefogásban tapasztaltam.
2010-ben Céggyűrű, majd 2012-ben Kiváló Üzemeltetői
kitüntetésben részesültem.
2012. ismét korszakváltást jelentett az életemben.
Mérlegelve az eddigi tevékenységeimet arra az elhatározásra jutottam, hogy tapasztalataimat felhasználva
hátralévő aktív éveimben az erőmű nemzetközi tapasztalatokkal történő támogatásában veszek részt, mint a
WANO helyi képviselője.

Lakatos Gábor
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KENTON-HAGYATÉK
JOHNNY 3 KAMIONNYI PLUTÓNIUMA
Johnnynak 3 kamionnyi plutóniuma volt.
Ebből 3-mat arra használt, hogy New
Yorkot 1 éven át kivilágítsa. Mennyi plutóniuma maradt Johnnynak a végén? A válasz: 4 kamionnyi. Micsoda?!? Igen, a „jó”
válasz a 4 kamionnyi, és ezt a vicces matematikai feladványt - avagy „szöveges
feladatot”, ahogy az iskolában tanáraink
mondták - rögtön a borítóján találjuk az
Atomenergetikai Múzeum Kenton-hagyatékában fellelhető Breeder Reactors (Tenyészreaktorok) című könyvnek (kiadó:
U.S. Atomic Energy Commission, 1971).
Az ilyen szellemes rejtvényeken kívül már
csak azért is érdemes a tenyészreaktorokkal foglalkozni, mert Enrico Fermi 1945ben úgy vélekedett, mutat rá a könyv,

hogy „az az ország, amely elsőnek fejleszt
ki tenyészreaktort, nagy versenyelőnyre
tesz majd szert az atomenergetikában.”
Vizsgálódásunkban sokat segít a Breeder Reactors, melyet két láthatóan jól felkészült szakember írt: III. Walter Mitchell,
aki több erőműtípus tervezésében és
értékelésében részt vett, illetve Stanley
E. Turner reaktorfizikus, aki elemző tevékenysége mellett jelentős kutatási tapasztalattal is rendelkezett. Mégis Glenn
T. Seaborg szavait érdemes nagy terjedelemben szemlézni, aki az Egyesült Államok
Atomenergia Bizottságának elnökeként a
könyv előszavát jegyzi. Hogy miért fontos
egy előszó, amely legtöbbször csak a mű
szerzőit dicséri? Mert itt a bizottságelnök
igen előremutató gondolatokat fogalmaz
meg, imígyen: „Amikor teljes mértékben
kihasználjuk az energiát, amelyet a tenyészreaktorok hoznak el nekünk, idővel
talán ezen energiának hihetetlen men�nyiségét arra használhatjuk majd, hogy új
anyagot hozzunk létre, hogy újraépítsünk,
újraalakítsunk, és újrafelhasználjunk minden anyagot. Ez azt jelenti, hogy a viszonyunk az összes alapvető szükségletünkhöz – étel, víz, menedék, ruházat, élhető
környezet – drasztikus változásokon mehet át. Végül talán építőkockaként használhatjuk majd az anyagot és energiát, az
időt és teret. Egy teljesen új gondolkodás
irányítaná a létszükségletek előállítását és
elosztását. A ’hulladék’ szinte nem-létezővé válna. Ezért relatíve kis környezetszen�-

nyezés lenne. Szinte mindent újrafelhasználnánk vagy közel természetes formában
visszajuttatnánk a környezetbe olyan szórás mellett, amely biztosítaná a környezeti
egyensúlyt.”
Ismerve a könyv írása óta eltelt 4 évtizedet, a nem kis befolyással rendelkező
elnök szavai inkább hatnak science fiction-nek, mint pontosan megjósolt jövőnek. Persze Seaborg nem mondott időintervallumot. Mi azért szálljunk most vissza
a tények talajára, és nézzük meg, miről szól
a Breeder Reactors!
Szól például a tenyészreaktorok működési elvéről, a különböző lehetséges
fajtáikról, arról, hogy mekkora egy ilyen
reaktor mérete és teljesítménye. A fényképek pedig beszélnek arról, hogyan is néz
ki egy ilyen létesítmény, legyen szó akár
az Egyesült Államokról, Nagy-Britanniáról,
Nyugat-Németországról, Franciaországról,
vagy a Szovjetunióról – bár az utóbbi esetében csak egy modellről készült fotóra
futotta, talán a hírhedt módon titkolózó
politikai berendezkedés miatt. Apropó,
Szovjetunió: a könyv szerint a keleti blokk
vezérországának volt a legambiciózusabb
tenyészreaktor-építési programja a világon. Nem kis erőműveket vettek tervbe.
A legnagyobbat 600 MW-osnak irányozták
elő, de ezek a projektek jelentős lemaradásban voltak az előzetesen belőtt határidőkhöz képest. Aki az egyes országok
programjainak részleteire vagy a tenyészreaktorokra egy kicsit bővebben is kíváncsi, a Kenton-gyűjteményben kutasson!

Simon Zoltán

Bemutatjuk az Elektrotechnika szaklapot
Az Elektrotechnika a Magyar Elektrotechnikai Egyesület
(MEE) hivatalos folyóirata, amelyet még Zipernowsky Károly
elnöksége alatt, 1908-ban alapított az egyesület. A MEE honlapján olvasható bemutatkozás szerint a kiadvány színvonalas
cikkeivel, az egyesületi élet beszámolóival, a műszaki haladás
híreivel folyamatosan tájékoztatja olvasóit a szakma helyzetéről. A lap 6000 példányban jelenik meg, és eljut az egyesület
minden tagjához, a szakmában kiemelkedő szerepet betöltő
cégekhez, intézményekhez, egyetemi, főiskolai, szakközépiskolai oktatókhoz, hallgatókhoz. Elismertségét mi sem igazolja jobban, mint az, hogy a szakma hazai és külföldi kiválóságai szerzőként tisztelik meg a lap olvasóit.
A kiadvány célja: számot adni a szakma legfontosabb eseményeiről; informálni a szakterület hazai és külföldi fejlődéséről; tájékoztatást adni a kutatási és fejlesztési munkákról;
lehetőséget adni új technológiák bemutatására; helyet biztosítani szakmai hirdetéseknek, publikációknak; segíteni és
befolyásolni a döntéshozók munkáját; tájékoztatni a területi szervezetek életéről, munkájáról. Az alapítók azt tartották
a lap fő feladatának, hogy a központ és a tagok oda-vissza
áramló szellemi kölcsönhatásának közvetítője legyen. Adjon helyet a vitáknak, és a szakmai életről értesítse a külföldi
partnereket is. Megfogalmazódó kívánalom volt, hogy a szakemberek érdekeit céltudatosan mozdítsa elő, és a különböző
szakágak igényeinek feleljen meg. Ezek a célkitűzések máig
aktuálisak maradtak.
A lap legújabb számához dr. Horváth Tibor professor
emeritus, a MEE tiszteletbeli elnöke írt előszót, amelyben
megemlékezik arról, hogy ebben az esztendőben van a magyar elektrotechnika történetének két jelentős évfordulója:
160 éve, 1853. április 4-én született Zipernowsky Károly, és
75 évvel ezelőtt, 1938. március 3-án halt meg Déri Miksa. A
transzformátor kapcsán jól ismert, híres triász Bláthy Ottóval
lett teljes, aki 1883-ban lépett be Zipernowsky és Déri mellé
a Ganz-gyárba.

Az előszóban egy további évforduló is említésre kerül: a
folyóirat idén lépett 105. évfolyamába.
Amint ez rövid ismertetőnkből is kitűnik, az Elektrotechnika szaklap szerkesztői a szakma színvonalas képviselete
mellett a szakma történetének elevenen tartására is nagy gondot fordítanak, a – fent említett előszó által is hivatkozott –
latin bölcsesség szellemében: „Historia est magistra vitae”
(A történelem az élet mestere).
Az Elektrotechnika szaklapról bővebb információ, ezen
belül az előfizetéssel kapcsolatos tudnivalók elérhetők a kiadvány, illetve az MEE honlapján: http://www.mee.hu/media/
etaktualis.
Prancz Zoltán

Kishírek
a nagyvilágból
USA: ÚJ ENERGIAÜGYI
MINISZTER, VITA
A MOX-ÜZEMRŐL
Az amerikai szenátus 97-0 arányban jóváhagyta Ernest Moniz jelölését, akit Barack
Obama elnök energiaügyi miniszternek tett
meg. Moniz támogató álláspontot foglalt el
mind a nukleáris energiát illetően, mint a
megújulókat tekintve. A jelölést korábban
Lindsey Graham republikánus szenátor blokkolta, azonban a Fehér Házzal való egyeztetést követően ő is zöld utat adott. A vita középpontjában egy olyan MOX üzemanyagot
gyártó üzem állt, mely a szenátor államában
épül és a minisztérium korábban csökkenteni
akarta a létesítmény költségvetését. Graham,
amerikai szenátoroktól nem szokatlan módon, foggal-körömmel ragaszkodott választói
érdekeihez, míg végül a Fehér Ház engedett
– a jelek szerint.
(Forrás: POWER News)


ELEKTROMOS MEGHAJTÁS
AZ ŰRBEN
Az elektromos meghajtás világűrben történő
felhasználására nem most gondoltak először:
Robert Goddard már 1906-ban tett egy bejegyzést a jegyzetfüzetébe róla, öt évvel később Konsztantyin Ciolkovszkij pedig publikálta az ötletet. Hogyan működik a dolog? Az
elektromos meghajtású űrjárművek elektromos energiát használnak fel arra, hogy megváltoztassák a jármű sebességét. A legtöbb
közülük a tolóerőt a hajtóanyag nagy sebességű elektromos kilökésével állítja elő. A kémiai
folyamatokra épülő meghajtással szemben
az elektromos nagyobb hajtóanyag-kilökési sebességgel jár együtt, ami hatékonyabb
felhasználást tesz lehetővé az űrbeli küldetések során. Az űrben az elektromos meghajtás kétféle módon valósítható meg: 1)
napelem-rendszerekkel, vagy 2) atomreaktorok felhasználásával. Az előbbire több példa
is van jelenleg az űrkutatásban illetve geostacionárius műholdak irányításakor, az utóbbira nincs precedens. Még nincs…
(Forrás: Space Travel)


NRC-ELNÖK: ÉLET
FUKUSHIMA UTÁN
Fukushima tanulságait be kell építeni a mindennapi biztonsági kultúrába, de nem szabad
elveszni a Japánban történtekhez kötődő körülményekben, mert akkor a biztonsági megközelítés túl egyoldalú lehet, elhanyagolva
más faktorokat, amelyek ugyancsak fontosak – mondta egy beszédében az amerikai
Nuclear Regulatory Commission (az ottani
OAH) elnöke, Allison M. Macfarlane. A szervezet vezetője ugyancsak fontosnak tartja az
iparág vonatkozásában a transzparenciát és
nyíltságot – mivel ily módon bizonyíthatja a
közegészségügy és közbiztonság iránti elkötelezettségét –, valamint a nemzetközi kooperációt. Emellett bizodalmát fejezte ki, hogy a
szakemberek osztják véleményét: a nukleáris
biztonságnak kellene a legmagasabb prioritással rendelkeznie a belépő munkavállalótól
kezdve a legfelsőbb vezetőig.
(Forrás: NRC News)
Simon Zoltán
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1np
One Nuclear Place

Befutó lehet az Atmea 1 reaktortípus

Törökországban épülhet fel az első francia-japán tervezésű blokk

Az Areva és a Mitsubishi Heavy Industries (MHI) közös
tervezésű blokkjai épülhetnek fel egy nemrég aláírt megállapodás szerint a
Sinop telephelyen. A megvalósításra a 2020-as évek elején kerülhet sor. Recep
Tayyip Erdogan török és Shinzo Abe japán miniszterelnök szignózta azt a
megállapodást, amely az említett program indítását irányozza elő. A hivatalos
Invest in Turkey honlap úgy írja le az egyezményt, mint kiemelkedő fontosságú tárgyalást egy új atomerőművi telephely létesítésére. A végeredmény egy
szerződés lehet akár négy blokk építésére is, aminek – egyelőre meg nem erősített – költsége a 22 milliárd dollárt is elérheti.
Az Atmea 1 típus egy 1100 MW-os, nyomottvizes blokk, amely egyesíti a
két cég technológiai sikereit. Hosszú üzemeltetési ciklus, rövid üzemanyagcsere-időszak és gyors teljesítmény-változtatási képesség (5%/perc) jellemzi.
A biztonsági rendszerek passzív és aktív rendszereket is tartalmaznak, valamint a reaktorzónát befogadó olvadékmedence is tartozik hozzá. A két cég
2007 végén hozta létre közös vállalatát, hogy piacot találjon az új típusnak.
Törökország 2008-ban kezdett hozzá, hogy az állami felügyelet álló energiaszektor számára felkutassa a lehetséges szállítókat. A GDF Suez már ezek között van, derül ki egy nyilatkozatból, mivel „állandóan szorgalmazta az Atmea 1 kifejlesztését, és megoldásai tökéletesen illeszkednek a legtöbb ország
előírásaihoz, amelyek alkalmaznak vagy alkalmazni kívánnak atomenergiát
országuk energiaellátásában”. Az óriáscégre úgy tekintenek, mint amely át
fogja adni fejlesztési és üzemeltetési tapasztalatait is. A hazai partner az állami tulajdonú Elektrik Uretim cég lesz. Az illetékes Energiaügyi és Természeti
Erőforrás Minisztérium úgy tekint az atomenergiára, hogy annak majdani
növekvő alkalmazása meg fogja szüntetni az orosz és iráni forrásokból származó földgáz 45%-os dominanciáját az energiatermelésben.
A másik telephelyen (Akkuyu) is folyik a munka. 2010-ben egyeztek meg
a törökök az orosz partnerrel négy, AES-2006 típusú, 1200 MW-os blokk építéséről. Ha megépülnek, 75%-os orosz és 25%-os török részesedés jellemzi
majd a tulajdont. A telephely előkészítése megkezdődött, az első blokk üzembe lépése 2019-ben várható.
Forrás: 1NuclearPlace, 2013. május
Varga József

WANO Közgyűlés Moszkvában
A WANO a biztonságos üzemeltetés alapjaira összpontosít
Május 20-21-én Moszkvában tartották a WANO kétévenkénti, most 12. Közgyűlését (BGM). A konferencia a moszkvai Crown Plaza Nemzetközi Kereskedelmi Központban zajlott, ugyanott, ahol 1989. májusában a szervezetet megalapították.
Ez a BGM volt eddig a legnagyobb a résztvevők számát tekintve: összesen több
mint 700 regisztrált résztvevője volt 36 országból. A vendégek között megjelent
Jukija Amano, a NAÜ főigazgatója, dr. Richard Meserve, a Carnegie Tudományos
Intézet elnöke, Szergej Kirijenko, a Roszatom vezérigazgatója, a WANO leköszönő
és új elnöke, Vlagyimir Aszmolov professzor (Roszenergoatom – REA) és Duncan
Hawthorn (Bruce Power), a WANO Kormányzó Tanácsának tavaly októberben megválasztott új elnöke, Jacques Regaldo (EDF), a WANO új és leköszönö ügyvezető
igazgatója, Ken Ellis (Bruce Power) és George Felgate (INPO).
Az elhangzott beszédek alapján elmondható, hogy a WANO jó irányban halad,
és jelentős eredményeket ért el, de további intézkedéseket kell tenni a nukleáris
biztonság növelésére. Jelentős figyelmet fordítanak a jövőben a fiatal generáció
bevonására. A partneri vizsgálatokat magasabb szintre kell fejleszteni, de a nyíltság nem jelenti a vizsgálatok eredményének publikusságát.
Jacques Regaldo szerint a nagy érdeklődés jó lehetőség arra, hogy a WANO
tagjai megerősítsék elkötelezettségüket az egyedi és globális nukleáris biztonság
iránt. Vlagyimir Aszmolov jelezte, a WANO fontos feladatok megvalósításának állapotába került; csak az előrelépést lehet választani. A panelbeszélgetések témái között szerepeltek olyanok, mint: Tanulni Fukushimából, Erős alapokat építeni, Nukleáris biztonság – a WANO központi feladata. Zárszavában Regaldo megemlítette:
nyílt és őszinte vitát látott, amelyben érződött a kölcsönös segítségnyújtás igénye
a nukleáris ipar biztonságának növelése érdekében.
A hivatalos BGM program alatt Rendkívüli Közgyűlést tartott a WANO, amelyen a leköszönő Vlagyimir Aszmolov után a WANO új elnökének két évre Duncan
Hawthern-t szavazták meg. Kormányzó Tanácsi ülést tartottak a regionális központok is. A Moszkvai Központ GB elnökének – a leköszönő Arvo Vourenmaa (Fortum)
után – Nagy Sándort (MVM Zrt.), az MVM Paks 2 Zrt. vezérigazgatóját választották.
A WANO Kiválósági Díját a moszkvai Kreml Kongresszusi Központban adták át
igazán ünnepélyes keretek között. A moszkvai régióból a díjat Vaszilij Omelcsuk
(REA) a Kolai Atomerőmű igazgatója és Jan Naňo (ENEL) a Szlovák Nukleáris Társaság elnöke kapta. Az összesen nyolc díjazott között volt még Matt Sykes (EDF
Energy), a WANO tavalyi önvizsgálatának csoportvezetője.
A WANO következő Közgyűlését 2015-ben, a kanadai Torontóban tartják.
www.wano.info alapján

Hadnagy Lajos, Moszkva-London
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ABWR típusú blokkok épülnek
a Wylfa telephelyen
A tervezési munkákra kötött szerződést a Horizon és a Hitachi-GE
A két cég között létrejött szerződés lehetővé teszi a
telephely fejlesztési munkáinak elkezdését, illetve a
legjobb menetrend elkészítését a Horizon számára
– közölte Alan Raymant, az erőmű üzemviteli vezetője. Fel fogják használni a dokumentumot a lakosság tájékoztatása során, és segít a beszállítói oldal
erősítésében is. Két beszállítói találkozót terveznek
a következő hetekben, ahol megosztják az információkat a lehetséges partnerekkel. Olyan partnerekre
számítanak, akik időben, jó áron és jó minőségben
szállítanak. Azokat a cégeket is várják, amelyek innovatívak, jól használják helyi, regionális és országos tapasztalataikat – tette hozzá az igazgató.
A Horizon Nuclear Power az elmúlt évtől a Hitachi közösségébe tartozik, akkor vásárolta meg a
német RWE és E.on cégektől a japán vállalat. A tervek szerint kettő vagy három, 1200 MW-os ABWR
blokk épül fel a Wylfa és az Oldbury telephelyeken.
Az első blokk indítását a 2020-as évek elejére tervezik. Áprilisban a Hitachi-GE egyezményt írt alá a
brit nukleáris hatósággal, amelynek alapján hamarosan elvégzik a tervezési alapok általános értékelését.

Lézer-szkennerrel vizsgálták a reaktor
belső elemeit
Víz alatti berendezést használtak a Nine Mile Point
atomerőmű 1. blokkja reaktorának vizsgálatára az
elmúlt nagyjavítás során. A fő vizsgálati területek
a gőzszárító egységek és azok támasztókarjai voltak. A Newton Labs által gyártott készüléket egy
kétfős csapat kezelte a leállás során. A szkennert
egy szintén Newton Labs gyártmányú, hajlékony
robotkarhoz erősítették, így lehetővé vált annak vízszintes irányú behelyezése a gőzszárító egységbe,
ami a szeparátorral együtt az aktív zóna közelében
helyezkedik el. Később egy 12 méter hosszú rúdhoz
erősítették a szerkezetet, és így lehetővé vált a tartószerkezet vizsgálata is. A teljes rendszer az elvárásoknak megfelelően, több napon keresztül működött a radioaktív, közel 45 °C hőmérsékletű vízben.
A gyártó azt közölte, hogy a szkenner használata lehetővé tette egy másik csoport munkáját is az
aktív zóna fölött, és ez nagyban meggyorsította a
munkavégzést. A Nine Mile Point-1 az Egyesült Államok legrégebbi blokkjai közé tartozik, 1969 végén
kezdte meg üzemét. A forralóvizes (Mark 1) típusú egység teljesítménye 628 MW. Fiatalabb testvére Mark 2 típusú, 1987-ben indult és 1216 MW-ot
produkál.

Kiégett üzemanyag tárolása száraz
konténerben
Az Areva egyik vállalata, a Transnuclear Inc. nyerte
el azt a szerződést, amely alapján nyolc darab tárolóedényt szállíthat a Limerick atomerőmű számára.
A konténerben 61 üzemanyagköteg helyezhető el.
Az első négyet 2014-ben, a második négyet pedig
2015-ben szállítja le a gyártó. A konténer megfelel
mind a vízszintes, mind a függőleges tárolási rendszerekben történő alkalmazás feltételeinek. Ezek
az eszközök lesznek az Észak-Karolinában nemrég
megvásárolt gyártómű első termékei.
Forrás: Nuclear Engineering International, 2013.
május
Varga József

Hírek Japánból
Új abszorbenst fejlesztett ki
a Hitachi
Fukushimában alkalmazhatják a cég áprilisban bemutatott új anyagát
A vállalat közleménye szerint az elnyelő anyagot a baleset következtében felgyűlt, nagy aktivitással bíró vizek kezelése során lehet jó hatásfokkal
használni. A gyártás során az anyagba egy speciális
titán-vegyületet kevernek, ami lehetővé teszi, hogy
a vízből egy lépésben távolítsák el a cézium és a
stroncium 99%-át. Naponta mintegy 400 köbméter
radioaktív víz keletkezik az erőműben, ebben benne
van az elszennyeződő esővíz és a talajvízből bekerülő hányad is. A tárolókapacitás végessége miatt az
ügy egyre inkább problematikussá válik.
Jelenleg az összegyűlt vizet úgy tisztítják, hogy
a fordított ozmózis elvén működő membránok segítségével kivonják belőle a radioaktív céziumot és
megszabadítják a tengervízből származó sótól. Az
így keletkező koncentrátum azonban különös figyelmet igényel, mivel gondoskodni kell arról, hogy
valamilyen tömörtelenségen keresztül ne juthasson
ki a környezetbe. Az új technológia várhatóan meg
fogja oldani ezt a problémát.

Üzemben a Mitsubishi
digitális irányítástechnikai
rendszere
Üzembe vették a cég által gyártott rendszerek első elemét a kínai Ningde-1 blokkon
Május 8-án kezdte meg teljes terjedelmű üzemét
az az irányítástechnikai rendszer, amelyet az áprilisban kereskedelmi üzemű blokká nyilvánított egység számára fejlesztettek ki. A termék közös munka gyümölcse, és az összesen tizennégy elem közül
csak az első – áll a cég által kiadott közleményben.
A fejlesztésben és a gyártásban a Mitsubishi partnere a China Techenergy Corporation, egy kínai
rendszermérnöki társaság volt. A hír igazi értéke
abban van, hogy a Ningde-1 blokk az első olyan kereskedelmi üzemet vivő reaktorblokk Kínában, ahol
kínai-japán irányítástechnika működik. (A blokk saját fejlesztésű, 1000 MW-os, nyomottvizes típus. Helyi típusjelölése CPR1000, építése 2008 februárjában
kezdődött – a fordító megjegyzései.)

Nehézségekbe ütközik a
Monju reaktor visszaindítása
Nem lankad a japán hatóság szigora
Május közepén a nukleáris hatóság (NRA) úgy
döntött, hogy nem kezdhetők meg a gyors szaporító
reaktor indítási előkészületei mindaddig, amíg bizonyosságot nem szereznek bizonyos előírt fejlesztési és üzemeltetési korrekciók megvalósításáról. A
hatóság hangsúlyozta a fő komponensek törvény
szerinti rendszeres ellenőrzésének elmulasztását.
A nukleáris anyagokra, nukleáris üzemanyagokra
és reaktorokra vonatkozó törvényre hivatkozva az
NRA elrendelte a karbantartási, az üzemeltetési és
a minőségbiztosítási eljárások újraalkotását. Ezen
túl kötelezte az üzemeltetőt a korábban nem kellően
ellenőrzött berendezések bevonását ebbe a körbe.
Előírta a hatóság az üzemeltető számára, hogy vizsgálja felül a biztonsággal kapcsolatos terveit, beleértve a biztonsági kultúrával kapcsolatos tevékenységét is.
Forrás: Japan Atomic Industrial Forum, 2013. május

Varga József
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Az ördög nem alszik!
„Ha végre itt a nyár…”
Vajon milyen veszélyeket rejt, ha
belefeledkezünk a várva várt nyári szabadságunk alatt a napozásba?
Természetesen a szabadban dolgozó munkavállalókra is fokozottabban kell
figyelnünk, mind a fényvédelem, mind a
fokozott folyadék bevitel miatt.
A napsugárzás elektromágneses spektrumának emberi bőrt
érő, biológiailag legaktívabb része az ultraibolya (UV) fény. A
napfény és a mesterséges UV fény élettani hatások mellett betegségeket is előidézhet.
A D-vitamin szintézisében jelentős szerepe van az UVB
sugárzásnak. A D-vitamin kedvező hatásáról (immunológiai,
daganat ellenes és kardiológiai) az utóbbi időben sokat olvashatunk.
A fokozott UV dózis bőrgyulladást (napégést) okozhat,
amely általában a besugárzást követően 6-8 órával alakul ki,
láz, általános rossz közérzet kísérheti. A napfényre adott válaszkészség szerint az embereket különböző bőrtípusokra osztjuk (I-VI). A legveszélyeztetettebbek az I-es csoportba tartozó
vörös hajú, kék szemű egyének, aki sosem barnulnak le, csak
leégnek.
A napfény besugárzást a bőr nem felejti el. Évek, évtizedek
múlva bőrdaganatok alakulhatnak ki. A leggyakoribb a basalioma, mely áttétet nem képez, viszont általában több helyen
megjelenik a napfénynek kitett területeken. A laphámrák a
nyirokcsomókba áttétet adhat, kialakulásában a napfényen
kívül egyéb tényezők is szerepet játszanak (krónikus gyulladás, kemikáliák). A melanoma a legrosszabb indulatú bőrdaganat, mely korán áttétet ad, s kemoterápiás szerekre kis
mértékben reagál. Kialakulásában a genetikai fogékonyság is
Az MVM társaságcsoportjában kis cégnek
számító MVM Informatika Zrt. (147 fő) vállalta a 44. Villamosenergia-ipari Sakktalálkozó
megrendezését Felsőtengelicen, a Hotel
Orchideában, május 10-12. között. Alapos
elemzés előzte meg a helyszín kiválasztását.
A felhívásra 14 társaságcsoport nevezte
be majd’ 60 sakkozóját.
Az országon belül a hely viszonylag központi elhelyezkedésének köszönhetően
szinte egyszerre megérkeztek a versenyzők
az ország legtávolabbi csücskéből is, a versenybírók, velük a sakk-készletek, és minden
komoly sakkparti elengedhetetlen kelléke,
a sakkóra. Annak érdekében ugyanis, hogy
egy-egy játszma ne nyúljon a végtelenségbe, esetünkben a schnell partiknál, 2x5 perc
a versenyzők gondolkodási ideje. Lépésének
megtételét követően a játékos egy gomb lenyomásával leállítja saját, egyben elindítja
ellenfele óráját.
A sportbizottsági értekezleten jelentős szabálymódosításokat szavaztak meg.
A versenybírók javaslatára a holtversenyek
eldöntésére a Berger féle számítás helyett a
sokkal egyszerűbb Bucholz progresszív számítást alkalmazzák. A minősített versenyzők
esetében az Élő-pontérték a csapatversenyben a táblaszám kiosztást is meghatározza.
Jövőre próbaképpen bevezetik a fix 2x5 perces játszmák helyett a 2x4 perceseket, de
minden lépés után jár 2 másodperc – ettől
azt várják, hogy bátrabban, gyorsabban játszanak majd a „snellezők”.
Az egyéni versenyre 50-en neveztek, azt
11 fordulós svájci rendszerben bonyolították le.
Minősítettek (1800 Élő pont felettiek):
1. Tóth Gergely MVM Paksi Atomerőmű
Zrt. 2. Mácsik Tamás MVM ERBE Zrt. 3. ifj. Egri
László E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

szerepet játszik. A bőrön új festékes anyajegy megjelenésekor, illetve ha a meglévőn
változást tapasztalunk, haladéktalanul bőrgyógyászhoz kell fordulni.
A napfény akkor is ott hagyja nyomát a bőrön, ha nem okoz
daganatot. Ezt photoagingnek nevezzük és ráncosodást, fokozott érképződést, pigmentációt és a rugalmasság elvesztését
jelenti.
Fototoxikus reakcióról akkor beszélünk, ha valamilyen külső anyag fokozza a fényérzékenységet. Létrejöhet helyi érintkezéssel pl. cserszömörce, petrezselyem lehet a bűnös. Nagyon
fontos gondolni a gyógyszerek által indukált fotoszenzitivitásra is, amelyet többek között antibiotikumok, gomba ellenes készítmények, gyulladás-, vérnyomáscsökkentők, fogamzásgátló
tabletták, antidepresszánsok okozhatnak. Gyógyszerszedés
esetén a betegtájékoztató nyújt információt erre vonatkozóan.
Az UVB sugárzás 11 és 15 óra között a legintenzívebb, az
UVA esetén jóval kisebb a napi ingadozás. Ezen időszakban tanácsos kerülni a napon tartózkodást illetve ruházattal vagy a
bőrtípusnak megfelelő faktorú fényvédő krémmel szükséges
védeni bőrünket a napsugarak káros hatásaitól.
A meleg környezeti hőmérséklet (>27 °C) és a fizikai munka a szervezetben többlet hőtermelést okoz, ami megnöveli a
hőártalmak (napszúrás, hősyncope, hőséggörcsök, hőkimerülés, hőguta) kockázatát. A hőség hatására kialakult változások
(nedves, csúszós kéz, csökkent mentális éberség, csökkent fizikai teljesítőképesség, fokozott ingerlékenység, kialvatlanság)
megnövelik a munkahelyi balesetek kockázatát.
Zárt térben fontos a megfelelő munkahelyi klíma biztosítása. Szabad térben dolgozóknál a megfelelő pihenő idők biztosítása mellett lényeges a fényvédelemről és a folyadék bevitelről
is gondoskodni, és nem szabad megfeledkezni a fokozott verejtékezés következtében elveszített só pótlásáról sem.

Dr. Sztrida Emese

Iparági sakktalálkozó
Amatőrök: 1. Bálint Mihály ELMŰ-ÉMÁSZ
Zrt., 2. Kovács Milán E.ON Észak-dunántúli
Áramhálózati Zrt., 3. Csirke István Pannon
Hőerőmű Zrt.

deczky Lehel, Straubinger József, Fekete
Béla, Véhmann Ferenc), 2. Vértes Erőmű Zrt.
(26,5), 3. Schneider Electric Hungária Zrt.
(21.5)
A legjobb 60 éven felüli versenyző Iván
Zoltán Pannon Hőerőmű Zrt. (7 pont), a 18
éven aluliak között ifj. Egri László E-ON Ti-

Túra a Jeli
Arborétumban
Az ASE Természetjáró szakosztálya és a Demeter
Egyesület közkívánatra ismét megrendezte május
végén rhododendronos túráját a Jeli Arborétumba.
A természettel bármikor és szinte bárhol találkozhatunk. Sétálhatunk tóparton, erdőben vagy
rétek sokszínű virágai között. Élvezhetjük a pillanatot, amivel az adott táj megajándékoz bennünket. Az arborétumban tett séták teljesen mások.
Egymástól kis távolságra helyezkednek el különböző növénytársulások, néha növényritkaságok,
amelyeket csupán hosszú fáradságos utazások árán
tudnánk megcsodálni valódi élőhelyükön. A különbözőségük ellenére mégsem egy széteső zöld
mozaikot látunk, hanem illeszkedő egységeket,
amelyek képesek egymásba fonódni, egymáshoz
alkalmazkodni. Ez az egység hozza létre a kertek
varázsát, amely olyan erős, hogy lelkiállapotunkat,
gondolataink tisztaságát, szabadságérzetünket ké-

pes befolyásolni. A kert harmóniája éles tükre a
kertépítő lelkületének, akaratának és céljainak.
A Jeli Arborétumot 1922-ben kezdte kialakítani
gróf Ambrózy-Migazzi István. A hely kiválasztásában Malonyán szerzett tapasztalataira támaszkodott. A második világháború alatt és az azt követő
zavaros időkben az arborétumot nem gondozták. A
telepített növényeket a honos akácos, borókás, seprűzanótos, nyíres foltok a teljes megsemmisüléssel
fenyegették. 1953-ban a kertet védetté nyilvánították, majd pár év múlva a növénykateszter készült,
amely a grófi hagyatékból csupán 15 fenyő és 19
lombhullató fás növényfajtát talált.
A hatvanas évek erdészpolitikája szerencsére
változást hozott a haldokló kert életébe. A hetvenes évektől neves erdészek és botanikusok egész
sora dolgozott az arborétum fejlesztésén, amelynek eredményeképpen napjainkra a fenyőfélék
száma meghaladja az ötvenet. A nyírgyűjtemény
39 különböző fajtáján kívül számos lombos fafaj,
örökzöld és lombhullató cserje is fellelhető. Megtalálható még a lágyszárú hagymás, hagymagumós
és gyöktörzses növények 100-nál több faja is. Sétautak, esőházak épültek, padok és útbaigazító táblák
kerültek kihelyezésre. A Jeli Arborétum területe

Az iparági sakkverseny győztesei, mind minősített, mind amatőr kategóriában
Első sor: Benedeczky Lehel, Straubinger József, Fekete Béla, Véhmann Ferenc.
Hátsó sor: Sraubinger Dániel, Tóth Geregely, Berta Tibor, Nagy Lajos.
A csapatversenyre az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. 2-2, a MAVIR Zrt, a Pannon Hőerőmű Zrt., a Schneider Electric Hungária
Zrt., a Vértes és az MVM Informatika 1-1, az
MVM, a E.ON ETI Kft. és az MVM OVIT közösen, összesen 13 csapat nevezett. A helyezéseket körmérkőzésen, 12 forduló után tudták eldönteni.
Minősített kategóriában: 1. MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. I. csapat (39 pont: Straubinger Dániel, Tóth Gergely, Berta Tibor, Nagy
Lajos), 2. E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.
(38,5), 3. E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati
Zrt. (38,5).
Amatőr kategóriában: 1. MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. II. csapat (27 pont Bene-

szántúli Áramhálózati Zrt. (8) lett. Fekete
Béla MVM Paksi Atomerőmű Zrt. játéka alapján a 3. táblán tábladíjat kapott.
A versenyek délelőtt zajlottak. Délután
Petőfi útján Uzd és Sárszentlőrinc, valamint
az Atomenergetikai Múzeum voltak a kirándulások úti céljai. Este a sakktalálkozó résztvevői a Sárgödör téren Polgár Zoltán présházában költötték el vacsorájukat, amely egy
hangulatos borkóstolóval volt egybekötve.
Pataki Ádám elektronikus tangóharmonika
játékával bűvölte el hallgatóságát.
A díjakat Várhelyi Réka, a Vitsport Alapítvány titkára és Nemes György, az MVM
Informatika Zrt. biztonsági igazgatója adták
át. Tartalmas programú, jó hangulatú sakktalálkozóról viszik jó hírünket.gyulai

107 hektárra növekedett. A kertépítő munkák napjainkban is folytatódnak.
A legtöbb látogatót a havasszépe (rhododendron) tömeges virágzása vonzza, május és június
hónapokban a kert virágruhába öltözik. A nagymennyiségű virág változatos színeivel és bódító illatával ejti ámulatba a látogatókat. A Vasi Hegyhát
gyöngyszemét a tavaszi virágzás tette Európán is
túljutó hírűvé. Az arborétum a Szombathelyi Erdészeti Rt. kezelésében áll, és aVasvári Erdészeti Igazgatóság területéhez tartozik.

Wollner Pál
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Munkatársaink szabadidőben
Napjainkban újra aranykorát éli a
kézimunka világa. Egyre több as�szony ragad kötőtűt, horgolótűt,
hogy szebbnél szebb alkotásokkal
örvendeztessék meg környezetüket. Kolléganőnk, Antus Mária
sincs ezzel másként, szabadidejét
szívesen szenteli ennek a hobbinak.
–– Marcsi, mióta dolgozol az erőműben, és mi a feladatod?
–– 1983-ban kezdtem dolgozni a gépész műszaki osztályon. Beadványokkal, szakterületi engedélyek AS6-ban
történő kezelésével, forgalmazásával, leltározással kapcsolatos feladatokkal, a hibanyilvántartó rendszer rögzítési feladataival foglalkozom.
–– Hogyan kerültél kapcsolatba a kézimunkával?
–– Gyerekkoromban gyakorlati órák keretében még
tanultunk az iskolában stoppolni, hímezni, kötni, természetesen csak alapszinten. A napjainkban is reneszánszát élő kalocsai hímzés már akkor is divat volt, és
előszeretettel hímezték anyáink, nagyanyáink. Egy-két
kisebb terítő került ki a kezem alól, és ezzel egy időre le
is tudtam a hímzésnek ezt a formáját. A nagyobbik fiam
öltöztetése motivált arra, hogy jobban beleássam magam
a kötés fortélyaiba, és tulajdonképpen ekkor „indult be a
gépezet”, ami ez esetben a kötőtűt jelentette. Az alapokat
már tudtam, de segítségemre volt egy szomszéd néni, aki
remek tanítónak bizonyult. Mivel a kicsi babaholmik hamar elkészültek, volt sikerélményem, és ez még inkább

Örömforrás
arra késztetett, hogy kössek. Pulcsik, mellények, sapkák,
nadrágok tömkelegét kötöttem. Évekkel később tanultam meg varrni egy barátnőmtől, aki ruhaipari mérnök,
és valóban mérnöki precizitással szabta és varrta a gyermekruhákat. Gyermekeink közel egykorúak, így először
az ő segítségével, majd később már önállóan is bele mertem vágni az anyagba. Varrtam rövidnadrágokat, ingeket, és a repertoár egyre csak bővült. Aki ismer, az tudja
rólam, hogy a ruháim nagy részét én magam varrom,
illetve átalakítom, ha szükségét látom. Pár évvel ezelőtt
betévedtem egy paksi kézimunka üzletbe. Sáfrány Marcsi – akinek a keze alól temérdek szebbnél szebb kézimunkák kerültek és kerülnek ki – segített nekem, és az
ő aktív közreműködésével vágtam bele először a gobelin, majd a keresztszemes hímzésbe. Sorra készítettem
a kisebb-nagyobb képeket, szalagokat, lakásdíszeket, és
egyre csak gyarapodtak az „alkotásaim”. A csipkét mindig szerettem, úgy gondoltam, majd eljön az idő, amikor
lesz türelmem hozzá, és megtanulom. Pár évvel ezelőtt,
egy számomra kedves ismerőstől, kaptam egy pici horgolt terítőt. Gyönyörű finom munka volt, amit ő készített
sok-sok évvel ezelőtt. Mindig nagyon örültem annak, ha
valakitől ilyesmit kaptam, mert nem voltam biztos abban, hogy képes leszek-e valaha megtanulni. Hiszem,
hogy az ember életében nincsenek véletlen találkozások,
mindenki okkal lép az életünkbe. Így történt ez velem
is. Összehozott a sors egy olyan emberrel, aki a horgo-

lást szinte már a kisujjából rázta ki, és mondanom sem
kell, képtelen voltam ellenállni annak, hogy beleássam
magam a horgolás rejtelmeibe! A hozzá intézett kérdéseimre mindig megkaptam a megfelelő választ, segítséget. Amikor azzal ostromoltam, „ez nem megy”, ő kivette
a kezemből a horgolótűt, és végtelen türelemmel újra és
újra megmutatta. Ide bökd, itt ráhajtás, oda egy rövid
pálca stb. Én pedig „fotóztam” a mozdulatait, és lépésről
lépésre haladtam. Sokszor vissza kellett bontanom, de
újra és újra nekifutottam, mert számomra a lehetetlen,
mint olyan, nem létezik. Munkámat siker koronázta, bár
nem volt hibátlan az első terítőm, de én csináltam! A tavalyi évben szinte sorozatban gyártottam a terítőket, három kolleganőm kerek évfordulós szülinapot ünnepelt,
így egy-egy terítővel ajándékoztam meg őket.
–– A nagyközönség számára is megtekinthetőek valahol a műveid?
–– Két kolleganőmmel közösen volt egy kiállításunk
az orvosi rendelőben, ahol ízelítőt kaphattak munkatársaink a munkáinkból, az ismerőseim pedig a Facebook
oldalamon láthatják azokat.
–– Mit jelent számodra a kézimunkázás?
–– Örömforrást! Így, egyetlen szóval jellemezném, hiszen örömet jelent alkotni, örömet jelent a lakásomban
látni, és mert adni jó. Boldogsággal tölt el, ha örömet
okoz másnak, amit tőlem kap!

Keszthelyi Katalin

Már több mint egymillió
A „bakancsos turisták” körében közismert Országos Kéktúra sorozat
6. szakasza zajlott le az idei „áprilisi nyárban”. A 21 fős csapatnak kiváló lehetőség adódott két újabb tájegység alapos megismerésére.
Mészkővonulatok közötti tágas medencék, a mélyükön megbújó
kedves települések, Dunára néző lejtők, ez a Gerecse. A tőle délnyugatra húzódó Vértes zárt erdőtömbje, zegzugos völgyei, romantikus
várromjai is ideális terep az aktív pihenést és az egészséges életmódot kedvelő túrázók számára.
Kesztölcről indult a csapatunk, és hamarosan Dorog belvárosában sétáltunk, a túra első pecsétjét a dorogi vasútállomáson kaptuk. Dorogot néhány sorsára hagyott ipartelepi épület és felhagyott
bányatelep között vezető úton hagytuk el. Hamarosan emelkedni
kezdtünk a Gete-hegy oldalában. A kellemes tavaszi idő izzasztó
nyárnak tűnt mire felértünk a Nagy-Gete 456 méteres csúcsára. Innen meredeken kanyargó ösvényen ereszkedtünk le Tokodra, ahol

kellemes szállásunk volt az Alkotóházban. Reggel frissen vágtunk
neki a Hegyes-kő ferde, sziklapados kúpja alatt felvezető útnak,
majd ereszkedtünk le a Tokodi pincék hangulatos völgyébe. Sajnos nyitott pincét nem találtunk, így „szárazon” kapaszkodtunk fel
a Kő-hegy szép kilátást adó peremére. Néhány óra múlva megpillantottuk a péliföldszentkereszti templom kis tornyát, rövidesen a
Szentkút-forrásnál voltunk. Ebből mindenki jóízűen ivott, soha nem
lehet tudni, talán ez az örök fiatalság vize. A hely meghitt hangulatát a Schmidt Sándor dorogi bányamérnök által építtetett lourdesi
barlang biztosítja. A rendház melletti hosszas pihenő után hosszú
és hullámzó úton értünk be a Pusztamaróti Sólyomfészekbe, amely

egy valamikori ifjúsági tábor. Közel 1 km szintemelkedéssel a lábunkban a KISZ-táborok komfortját élhettük át újra, oly sok év után.
Másnap a település régi kicsiny temetőjénél és a közeli történelmi
emlékhelyen időztünk el, felidézve az itt lezajlott tragikus 1526-os
eseményeket, amelyekre a 2003-ban felállított emlékmű emlékeztet. Kényelmes sétaúton értük el az egykori hercegprímási üdülőt,
a Serédi-kastélyt, majd medvehagymás erdőben folytattuk utunkat.
A Bánya-hegyen működő vörösmárvány-bánya hangjai kis ideig
zavaróan hatottak az idilli környezetben, de a Pörös-hegy oldalába
fordulva elmaradt ez a XXI. századi zaj. Kitérővel Tarjánban regenerálódtunk.
A negyedik napon a Pes-kő komor sziklafalát nézve – a névazonosság miatt – többen visszaemlékezhettünk az OKT bükki szakaszára, majd tölgy szálerdőben értük el a Koldusszállásnak nevezett
vadászlakot. Tornyópuszta autentikus kis boltjában „rágyúrtunk” ez
előttünk álló Somlyó hegy emelkedőjére. A somlyóvári kulcsosház melletti
pompás tisztáson jóleső fáradtsággal
pihentünk le. Még egy pillantást vetettünk a Gerecse masszív tömbjére,
majd déli irányba ereszkedni kezdtünk, az M1-es autópálya hídja alatt
áthaladva beérkeztünk a Szárligeti
vasútállomásra, ahol pecsételtünk
és zártuk a túra gerecsei szakaszát.
A Vértesbe érve Csákányospusztán
volt a pihentető szállás. Reggel elindultunk a Mária-szakadék felé, majd
Körtvélyespuszta, Vitányvár romjai,
Mátyás-kút, Várgesztes következett.
A következő napona Gesztesi-kőfülke mellett továbbhaladva mentünk
tovább Gántig. Másnap az Antal-árok, a csókakői várrom, majd a
Móri-árok tárult elénk. Vasárnap délelőtt még belekóstoltunk a Bakonyba, a csodálatos szépségű Gaja-szurdokban, majd a Fehérvárcsurgói-tó partján sétáltunk. A Károlyi-kastélyban kiadós ebéddel
zártuk a túrát.
A 8 nap alatt 146 km-t tettünk meg. A megtett kb. 210 000 lépéssel már több mint egymillió lépésnél tartanak a kéktúra sorozat
állandó résztvevői. A Gerecse és a Vértes egyik legszebb arcát mutatta nekünk ebben a nyárias tavaszban. Fáradtan, de önmagunkra
büszkén és vidáman indultunk haza.

Gergely László

Iparági
labdarúgás

A Déli Területi selejtezőt az ELMŰ-ÉMÁSZ
társaságcsoport rendezte meg Budapesten,
május 4-én, az Elektromos gyönyörű sportpályáján. Az eredmény: 1. MVM Paksi Atomerőmű Zrt., 2. ELMŰ-ÉMÁSZ, 3. MVM SE, 4.
Tiszavíz Kft.,5. EDF DÉMÁSZ. Keresztbejátszás
után kiestek a további küzdelemből: az E.ON
IT Pécs, a MAVIR, az MVM Informatika Zrt. és
a Pannon Hőerőmű Zrt. csapatai. Jó hangulatú, sportszerű találkozóról kellemesen elfáradva tértek haza a csapatok.
Az Északi Területi selejtezőn, május 11-én,
Tatabányán a következő eredmények születtek: 1. Bakonyi Erőmű Zrt., 2. Dunamenti Erőmű Zrt., 3. E.ON/ETI Debrecen TITÁSZ, 4. Budapesti Erőmű Zrt. Az ERBE, a Mátrai Erőmű
Zrt., az E.ON Hungária Csoport, az OVIT Zrt.
nem jutottak a döntőbe.
A 31. Labdarúgó Sporttalálkozót idén
szeptember végén Győrben rendezi meg az
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. – így
biztos helye van a döntőben. A másik biztos
döntős a címvédő MVM Paksi Atomerőmű
Zrt. csapata. Tulajdonképpen mind az Északi,
mind a Déli csoport első öt helyezettje játszhat a döntőben.
gyulai
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Hogyan töltik napjaikat nyugdíjasaink?
Bernáth Gyuláné,
Juliska nénit kerestem fel, hogy
meséljen nyugdíjas éveiről.
–– Kérlek, mesélj az életedről!
–– A férjemmel 1945-ben esküdtünk,
és nagyon boldog éveket töltöttünk
együtt. Váratlanul, 1990-ben veszítettem
el őt. Életem legnehezebb időszaka volt.
Dunaszentgyörgyön szép családi házban
éltünk, nagy kerttel. A férjem otthon dolgozott cipészként, én az iskolakonyhán
23 évet dolgoztam szakácsként. Gazdálkodtunk a háztáji gazdaságunkban, volt,
amikor 1000-1500 tyúkot és mellette hízókat tartottunk. Ezekből tudtunk plusz
jövedelmet teremteni és boldogulni. Az
erőműben primerköri öltöző ügyeletesként dolgoztam. Emlékszem, sokat kellett tanulnunk, hogy elláthassuk ezt a
feladatot. Nagyon szerettem a munkámat
és a kollégáimat. A három műszak, a sugárveszélyességi pótlék és műszakpótlék
szépen megemelte a keresetemet, ami a
nyugdíjazásom előtt igen jól jött. 1986ban vonultam nyugdíjba. Nagyon sokat
számít, hogy kapom az áramdíj-kedvezményt. Az erőmű nem feledi el a kisebb
jövedelemmel rendelkező nyugdíjasait.

Törzsgárdatagsági
elismerések
2013. május
— 30 éves —
Buránszky István
mig
Bakos Gyula
mig ühvkp
Hornok József
mig rtfo
Bukóczki János
mig rtfo dko
Huszár László
kaig kafo rko
Lacza Imre
kaig üffo bro
Vigh Lajos
kaig üffo bro
Bokor László
big mtvo
Oldal Gyula
big minfo avo

„Furcsa társ a magány.
Amink van, megoszthatatlanná válik.
Amink hiányzik, kétszeresen hiányzik.”

Illés Endre
Azért, hogy a költő által bemutatott élethelyzet ne fenyegesse az atomerőmű nyugdíjasait, klubunk vezetői és tagjai minden
tőlük telhetőt megtesznek. Jut program
minden hétre, van úgy, hogy több is. A
heti rendszeres klubdélutánokon kívül
a rendszeres programok közé tartozik a
Csengey Dénes KK színházi előadásainak
megtekintése. Minden évben vásárolunk
Móricz- és Latinovits-bérleteket is. Az
év elején újévi hangversenyen vehettünk
részt, amelyen az Alba Regia Szimfonikus
Zenekar fülbemászó Strauss melódiákat
játszott.
Január 16-án immár sokadik alkalommal ismét meglátogattuk a Tamási termálfürdőt. A klubvezetés szemfülességének
köszönhetően a belépő mellé még egy
kétfogásos ebédet is kaptunk. A nyugdíjasklub tele van táncos lábú „fiatalokkal”,

Nagyon boldog vagyok, amikor megkapom az Erzsébet utalványt. Nem hiszem,
hogy van még egy ilyen munkahely, ahol
az évtizedekkel ezelőtt nyugdíjba vonult
nyugdíjasokat így támogatják. Férjem
halála után három évvel eladtam a dunaszentgyörgyi házunkat, és beköltöztem
Paksra, mivel a gyerekeim itt élnek. Eleinte nagyon furcsa volt, hogy nincs zöldség,
sárgarépa, zöldbab, tojás, baromfi, de lassan megszoktam ezt a kényelmes otthont.
–– Mesélnél a családodról?
–– Két fiam, négy unokám és négy dédunokám van. A nagyobbik fiam Gyula, az
erőműben dolgozott, de már nyugdíjas.
Gyerekei Viktor és Tünde. Viktornak két
diplomája van, az erőműben dolgozik, két
fiú boldog apukája. Peti negyedik, Tamás
első osztályos. Tünde egyetemet végzett,
a férjével Budapesten dolgoznak és Fóton laknak a 10 éves Sárával és az óvodás
Botonddal. A másik fiam, Zoltán is erőműves, immár 31 éve. Neki két fia van.
Győző 28 éves, hivatásos mentőápolóként
végzett, majd a masszőri tanulmányait
az ORFI-ban fejezte be. Jelenleg mas�szőrként dolgozik a paksi focistáknál.
Zoli Budapesten végzett rendőrként, most
kommandós. Mindkettő unokám nagyon
dolgos, szorgalmas ember.

–– Mivel töltöd nyugdíjas éveidet?
–– Amint látod, szép nagy családom
van. Rendszeresen meglátogatnak, és én
állandóan sütök-sütök és sütök. Mindig
van a családban valakinek születés- vagy
névnapja, a kívánságok szerint süteményt
készítek mindenkinek. Nem kell nagyobb
öröm annál, amikor látom a csillogó szemeket a finom illatos süteményt majszolva. A naptáramon bejelöltem a neves
napokat, nehogy véletlenül kimaradjon
valaki. Na, de nem csak akkor sütök, amikor a naptárban bejegyzés van, hanem
akkor is, amikor szólnak, hogy felugranak hozzám. Most is három adag sütit
sütöttem, de még van egy tartozásom.
Szóval a gyerekeknek általában nem műanyag autókat, játékokat veszek, inkább
finomságokkal kedveskedem nekik.
–– Hogyan csinálod, hogy mindig legyen süti alapanyagod itthon?
–– Tudod, én megtanultam spórolni, és
mindig megnézem a szórólapokat, hogy
mi hol olcsóbb. Ha kedvező az ár, akkor
3-4 kg margarint is veszek, mert én azt elsütöm. A többi hozzávalót is mindig készletezem itthon.
–– Mivel közlekedsz?
–– Mindig volt autónk, s 80 éves koromig szinte naponta vezettem. Sokkal

könnyebb volt bárhová eljutnom. Már betöltöttem a 83. évemet és a busszal ingyen
utazom, de sokat kell gyalogolnom is.
–– Szeretném megkérdezni, hogy mi az
örök fiatalságodnak a titka? Tartásod, járásod egyenes, az emlékekről úgy beszélsz,
mintha tegnap történtek volna.
–– Az életem során mindig szorgalmasan dolgoztam, nagyon szeretem a családomat. Mindig szeretettel vettek körül,
amit viszonozni csak a szívből jövő örömmel és boldogsággal lehet.
–– Egy finom sütemény receptet megosztanál az olvasókkal?
–– Rétes (nem kell nyújtani!): Hozzávalók: 30 dkg liszt, 1 tejföl, 1 tojás, pici só,
1 kanál cukor. Ezekből a hozzávalókból
jól gyúrható tésztát készítek, majd gyúródeszka nagyságúra kinyújtom. 9 dkg zsírt
felmelegítek és belekeverek 10 dkg lisztet,
és ezzel megkenem a kinyújtott tésztát.
Ezután feltekerem úgy, mint a kalácsot,
és 6 felé vágom. Ebből 6 rúd rétes lesz.
Kinyújtom, megkenem olvasztott margarinnal és megszórom a töltelékkel. Egy
rúdhoz 10 dkg mák, 3 rúdhoz ½ kg túró
(cukor, mazsola ízlés szerint). Jó étvágyat
kívánok!

Vadai Zsuzsa

Delelő kirándulás
A Delelő Nyugdíjas Egyesület tagjaiként május 14-16. között háromnapos kiránduláson vettünk részt a Dunakanyarban. Szállásunk a Dunakanyar csodálatos részén,
egy csendes üdülőterületen, a Szentendrei-szigeten, a Regatta Szabadidőközpontban volt, amely közvetlenül a Duna parton helyezkedik el.
Az első nap Szentendre nevezetességeivel ismerkedtünk meg, sétáltunk a belváros öreg utcáiban, majd a Skanzenben tettünk látogatást. A második napon
Visegrád következett, a fellegvár, a Salamon torony és a királyi palota. Este szállásadónk élőzenés táncmulatságot szervezett számunkra. A harmadik napon Esztergomba vezetett utunk. A Bazilikát néztük meg, a kincstárat, a kazamatát, és a
bátrabbakkal felmásztunk a kupola tetejébe. Ezt követően gyalogosan mentünk át
a Mária Valéria hídon Párkányba, ahol megkóstoltuk a szlovák ételeket és persze a
sört is. Délután indultunk el Esztergomból, útba ejtve Dobogó-kőt, ahol a szép időben a csodálatos panorámában gyönyörködhettünk. A három napot hazánk egyik
legszebb területén, nyugdíjas társaságunkkal közösen, vidám hangulatban töltöttük el.
Wollner Pál

Élet az Atomerőmű Nyugdíjasklubban
ezért a farsangi bált nagy várakozás előzte
meg. A hajnalig tartó mulatozást egy igazi
nagyapáink korabeli nótázással zártuk le.
Februári közgyűlésünkön részt vett és felszólalt Lőrincz László, a PADOSZ elnöke
és Majoros János nyugdíjas összekötő is.
Nőnapon a fiúk igencsak kitettek magukért, sokan vállalkoztak versmondásra,
a legszebb zenéket gyűjtöttük össze a Youtube-ról, és Kern Jani élőzenével szórakoztatta a szép számmal megjelent hölgyközönséget.
A március 15-i ünnepségünkön a közelgő erdélyi kirándulásra tekintettel különös figyelmet szenteltünk az erdélyi harcoknak, méltattuk Bem apó és Gábor Áron
szerepét a győzelmekben. A műsor végén
felállva, együtt énekeltük el a Kossuth nótát. Egy „elfogulatlan” klubtag szerint jobb
volt a műsor, mint a hivatalos állami ünnepségen.
Március végén megköszöntöttük az
első három hónap névnaposait. A tartal-

mas műsor után finom pörkölt és bál várta
az egybegyűlteket.
A tavasz legfontosabb eseménye volt,
hogy április közepén a klub tagságából
több mint hatvanan egy hetet tölthettünk
el Balatonfüreden, a Rehabilitációs Központban. Jó előre összeállított programmal
készültünk a füredi hét tartalmassá tételére. Szombaton este egy fergeteges mulatós
bulival indítottunk, vasárnaptól pedig elkezdődtek a sportversenyek. Fiataloknak
is dicséretére válna az a küzdőszellem,
ami a klub tagjait jellemzi. Petanque-ban
8 páros indult, csocsóban 4, pókerben 9
fő, billiárdban 12 fő, pingpongban 8 női és
ugyanannyi férfi versenyzőnk volt, sakkban 4-en indultak. A petanque annyira
megtetszett a hölgyeknek, hogy a kikötő
előtti füves terület minden nap délelőtt és
délután is nyugdíjasokkal volt tele. Szerdán a jó időre való tekintettel egy izgalmas
kerékpártúrán vettünk részt. Elbicikliztünk a Tihanyi félsziget nyugati oldalán
levő Sajkodra, onnan a csodálatos erdei

tanösvényen végig a part mentén haladva
elértük a horgásztanyát, innen az erdőn és
a hegyen átvágva érkeztünk meg a Belső
Tóhoz. Isteni töpörtyűkrémes kenyeret
ettünk a tónál levő büfében, amit finom
tihanyi fehér borral locsoltunk meg. Feltoltuk a bicikliket az apátsági templomhoz, fagyiztunk, a játszótéren hintáztunk
és utána a félsziget keleti oldalán jöttünk
vissza Füredre. A füredi hetet a kikötőben
tábortűzzel, szalonnasütéssel és nótázással
zártuk.
A klub férfitagjai már annyira belejöttek a műsorkészítésbe és szereplésbe,
hogy a májusi Anyák napján ismét sikerült
kivágni a rezet és jó sok könnyet csalni
hölgytársaink szemébe.
A félév még előttünk álló programjai:
május 19-én a kecskeméti színházba megyünk, május 21-én Apák napja (most
a csajok mutathatják meg, mit tudnak),
június 1-7. erdélyi kirándulás, június 21.
névnapi ünnepség.

Pataki János
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Ajánljuk hazánk tájait
Ozorai vár
Micsoda ajándék egy településnek, ha határában, vagy a
bokrokkal és fákkal övezett utcái gyűrűjében ódon vár magasodik. Az átutazók megállnak, megpihennek a tövében,
majd remek fotókat készítenek, tudásukat pedig várlátogatással teljesítik ki. Az élmény adta tudás és a város híre így
terjed látogatóról látogatóra. A Tolna megyei Ozora, Simontornya és Dunaföldvár települések pompás várak birtokosai.
Egy 1315-ben kelt oklevél említést tesz egy bizonyos
,,Azara” nevű településről. Birtokosaiként a Döröcske nemzetségből származó Ozoraiakat tünteti fel. A család a 14. század végére férfiágon kihalt, így Ozorai András leányát, Borbálát Luxemburgi Zsigmond király örökösnek jelölte. A lány

nem sokkal később feleségül ment a firenzei származású,
kereskedőcsaládban nevelkedett Filippo Scolarihoz. A fiatal férj a frigy megkötése után felvette az Ozorai nevet, majd
idővel a településen reneszánsz várat emelt.
A kiváló kereskedelmi és katonai tapasztalatok birtokában hamar különféle tisztségeket és rangokat tölthetett be
a fiatal itáliai. Borbála és Ozorai Pipo egyetlen gyermeke
sem élte meg a felnőtt kort, így nem tudott dinasztiát alapítani Magyarországon. A vár sorsa is megpecsételődött, a
török időkben a keletiek elleni erősség volt, majd 1686-ban a
Habsburg hadak ostrommal foglalták el a várat, ami aztán az
Esterházy földesurak idején gabonamagtárrá lett.
Az ozorai várkastély felújítását követően a reneszánsz
erősség és lakóépület ismételten látogatható. Falai közt rendezvényeket, várjátékokat és egyéb középkori hangulatot
idéző programokat rendeznek az év folyamán.
A várban Illyés Gyula életművét és hagyatékát feldolgozó
és bemutató kiállítás tekinthető meg. A költő gyermekkorának jelentős részét töltötte a településen, ozorai rokonainál.
Ez adhatta az ihletet az Ozorai példa c. művének megírására.
Az alkotásból Kardos Ferenc rendező 1974-ben 58 percben
színes tévéfilmet készített.
Az előző számunkban megjelent cikk végén a kutatómunkára vonatkozó kérdés (Mi volt Csókakő település eredeti neve?) megoldása: Váralja. Mostani feladványunk: Ki játszotta az Ozorai példa c. tévéfilmben
Börcsök szerepét? A válasz a következő számban tekinthető meg.
Lehmann Katalin

HÍREK
Kosárlabda:
Május első hétvégéjén a rájátszásban két mérkőzést játszott a piros-kék csapat a Körmenddel. Az elődöntő negyedik mérkőzésén
Körmenden 10 pontos vereséget szenvedet az Atomerőmű csapata. Az ötödik mindent eldöntő mérkőzésen 29 ponttal bizonyult
jobbnak a hazai csapat, így Schmidt Béláék jutottak az elődöntőbe, ahol a Szolnokkal kerültek össze.
A döntőbe jutásért Vojvodáék a Szolnoki Olaj KK-val néztek
farkasszemet. Az első mérkőzést Szolnokon rendezték. Három
negyeden keresztül végig helytállt a Duna-parti csapat. A végjátékban több kihagyott dobás pecsételte meg az ASE sorsát, így 12
pontos vereséget szenvedett a Tiszaligetben. Végeredmény 84:72
Az elődöntő második mérkőzésén, hazai pályán magabiztosan
verte az olajt a Lorenzo Williams irányította hazai csapat. Így a
négyszeres bajnok és négyszeres Kupa győztes esélyt sem adva
1:1-re alakította az egyik fél három győzelméig tartó párharcot.
Végeredmény: 72:63
A harmadik mérkőzésen a Szolnoknak sikerült megtartania az
első félidőben összeszedett előnyét. Hiába hajrázott jól az Atom,
nem tudta a végjátékban megfordítani az eredményt és végül a
Szolnok örülhetett. Végeredmény 87:76
A negyedik mérkőzésen a lét volt a tét. Így is állt a mérkőzéshez
a csapat és végig vezetve 13 pontos győzelemmel várhatta a párharc utolsó mérkőzését. Végeredmény: 95:82

Újra indult
a sárkányhajó roadshow
Győrben startolt május 11-én az MKKSZ által szervezett, 2013. évi
sárkányhajó roadshow országos versenye. Két paksi csapat indult a
versenyen: az Atomdragon és a Paksi Wasabi. Az idén bevezetett új
versenyszabályzatban kategóriák (céges, település, város stb.) helyett divíziók lettek, és egy divízióba kerültünk (atomdragonosok) a
Paksi Wasabivel, így meg kellett küzdenünk egymással. Szoros volt a
küzdelem a két csapat között: 200 méteren három futam eredményeként az Atomdragon lett az első és a Paksi Wasabi a második. 2000
m-en a Paksi Wasabi ismét ezüstérmet szerzett, az Atomdragon pedig
bronzéremmel gazdagodott. A versenyzők és a nézők népes tábora a
verseny alatt többször pozitív töltettel hallhatták a „Paks” és az „atom”
szavakat. Ugyanaz a hatásuk, mint például az MVM Paks focimec�csein: de mi egy kicsit jobban teljesítünk. Jó eredménnyel kezdtük a
szezont. További hat állomása lesz a roadshow-nak, ahol megmérettetjük magunkat. 
Szucsán Marina

Pünkösdvasárnap rendezték a mindent eldöntő utolsó mérkőzést. Nem túlzás azt állítani, hogy a szezon meccsét játszotta a
két csapat a Tiszaligetben. A piros-kék csapat már volt, hogy 18
ponttal is vezet! A végjátékban a Szolnok minden erejét összeszedte, és hosszabbításra mentett a találkozót. Az idegek harcát
a hazai csapat bírta jobban, és végül négy ponttal megnyerték a
mérkőzést és jutottak a döntőbe. Végeredmény 102:98
A bronz mérkőzést a Kaposvárral játszotta a paksi csapat. A
két győzeleméig tartó párharcot az Atomerőmű SE nyerte 2:0-s
összesítéssel. Így a 2012-2013-as Magyar Bajnokságban bronzéremmel zárt az Atomerőmű SE kosárlabda csapata. A csapat
tagjai voltak a bajnokság ideje alatt: Körtélyesi Gergely, Lorenzo
Williams, Kovács Ákos, Eilingsfield János, Morgen FerdinándV,
Vojvoda Dávid, Kámán Tamás, Steven Idlet, Kerpel-Fronius Balázs, Jonathan Levy, Tóth Ádám, Czinger Zoltán és Illés Máté.
Dzsúdó
Ohát Zalán 5. lett Kijevben a Junior Európa Kupán.
Zalán nagyon erős mezőnyben 6 mérkőzést vívott. 1. mérkőzésén osztrák, majd orosz ellenfelét győzte le. Az ukrán versenyző
erősebbnek bizonyult nála, így vigaszágra került. Ott két azeri
versenyzőt legyőzve jutott a bronzcsatáig, de itt ismét alul maradt a hazai környezetben versenyző ellenfelével s zemben.


Gáti Norbert

Vitorlás beharangozó
Balatonlellén rendezik idén a 42.
Villamosenergia-ipari Vitorlás Találkozót. A szeptember 12-től 15-ig
tartó sportrendezvény helyszínét
a balatonlellei BL Yacthclub biztosítja. Elkészült a találkozó logója, és elindult a vízi rendezvényeknél szokásos
hatósági engedélyeztetési eljárás, illetve a szponzorok felkutatása. A Vitsport Alapítvány Kuratóriuma köszönettel
vette dr. Kovács Antal, az ASE elnök–ügyvezető igazgatója
fővédnöki szerepvállalását, és megbízta a Vitorlás Sportért Egyesületet a találkozó megrendezésével.
A szervezőbizottság vezetője, főrendezője Kollár Károly, a VISE elnöke; a találkozó honlapfelelőse Cserny Ferenc sporttárs.
Bővebb információ a www.vitsport.hu honlapon keresztül érhető el.

Wollner Pál

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK

Az atomerőmű dolgozói megőrzik elhunyt
munkatársaik emlékét.
Ágoston Zoltánné (1946 – 2013)
2013. április 17-én, életének
68. évében elhunyt Ágoston
Zoltánné a Paksi Atomerőmű
nyugdíjasa.
Madocsán született 1946.
március 19-én. A Paksi Atomerőmű Vállalatnál 1982. június 9-én kezdett dolgozni.
1994. december 15-én vonult nyugdíjba a szolgáltatási osztály primerköri öltöző ügyeleteseként.
Családja, ismerősei 2013. május 3-án a madocsai temetőben kísérték végső nyughelyére.
Odorné Botka Katalin (1945 – 2013)
68 éves korában, 2013. április
23-án elhunyt Odorné Botka
Katalin a Paksi Atomerőmű
nyugdíjasa.
1945. április 9–én Sashalmon
született. A Paksi Atomerőmű
Vállalathoz 1987. augusztus
1-jén vették fel. 1995. július
30-án vonult korengedményes nyugdíjba az anyagvizsgálati osztály anyagvizsgálójaként.
A gyászoló család, ismerősök, volt kollégák 2013. május 10-én Pakson, a Fehérvári úti temetőben vettek
tőle végső búcsút.
Kródi Jánosné (1943 – 2013)
2013. május 6-án, 69 éves korában elhunyt Kródi Jánosné,
a Paksi Atomerőmű nyugdíjasa.
Németkéren született 1943.
október 22-én. A Paksi Atomerőmű Vállalathoz 1988. június 28-án nyert felvételt.
2001. október 31-én történő nyugdíjazásáig a belső
ellenőrzési osztályon dolgozott belső ellenőrként.
Szerető családja, ismerősök, volt munkatársak 2013.
május 10-én a paksi Kálvária temetőben vettek tőle
végső búcsút.
Vadai Mihályné (1934 – 2013)
2013. május 15-én, életének
78. évében elhunyt Vadai Mihályné az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. rokkant nyugdíjasa.
Sióagárdon született 1934.
szeptember 10-én. A Paksi Atomerőmű Vállalathoz
1976. június 16-án nyert felvételt. A számviteli osztályon bérellenőrként dolgozott 1989. szeptember 10én történő rokkant nyugdíjazásáig.
Családja, ismerősök és volt munkatársak 2013. május
24-én a paksi Református temetőben vettek tőle végső búcsút.
Herger Zoltán (1956 – 2013)
2013. május 18-án, 56 éves
korában elhunyt Herger Zoltán az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. munkavállalója.
1956. október 28-án született
Bonyhádon.
A Paksi Atomerőmű Zrt.-hez
2004. március 1-jén nyert felvételt, csoportvezető munkakörbe.
2007. január 1-től a kaig kafo armatúra és csővezeték
karbantartó osztályon technológus mérnök munkakörben dolgozott.
Családja, rokonok, ismerősök és munkatársak 2013.
május 24-én a paksi Evangélikus temetőben kísérték
utolsó útjára.
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Mi illik?

Babahírek
Szüleim nagy örömére megérkeztem, és ha már
itt vagyok, elárulok néhány apróságot magamról.
Szóval a csuklómra kötött szalagra azt írták, hogy
én lennék Balogh Kende, aki Szekszárdon született, 2013. április 15-én. Talán a barna tincseimnek
és kék szemeimnek köszönhetően mindenki oda
van értem! Bár most még picinek érzem magam,
mindössze 3900 gramm és 59 centiméter vagyok,
de édesanyámtól háromóránként bőséges ennivalót
és szeretetet kapok. Mosolygós vagyok, imádok fürdeni, és már most éberen figyelem Dávid testvérem
minden szavát. Apukám, Balogh Tamás, a gazdasági
igazgatóságon raktáros, anyukám Balogh-Birinyi Ágnes, aki német tanár, de jelenleg GYES-en van velem.
Nevem Forster Kolos Ádám. Budapesten születtem,
2013. április 22-én, ekkor a súlyom 3460 gramm,
a magasságom 55 centiméter volt. Első gyermekként érkeztem a családba. Kedvenc kajám a tej, de
ígérem, hogy a spenótot is szeretni fogom, mert
olyan nagy akarok lenni, mint apa. Nagyon jó baba
vagyok, eszem, alszom, nagyon ritkán sírok, de az
evéssel kapcsolatban nem ismerek tréfát! Apukám,
Forster János, a karbantartási igazgatóságon dolgozik, turbina karbantartóként, anyukám Forster-Gódor Mária Lilla, aki főállású anya.
Papp Olivér Kornél vagyok. Szekszárdon születtem,
2013. március 24-én. Születési súlyom 4150 gramm,
magasságom 55 centiméter volt. Első gyermek vagyok a családban, első unoka és dédunoka is, úgyhogy nagyon jó nekem! Jó kisfiú vagyok egész nap,
bár ezt a szüleim néha cáfolják. Imádom az apukámat, az első igazi mosolyt is ő kapta tőlem. Apa,
Papp Kornél, a karbantartási igazgatóság biztonsági rendszer osztályon rendszerfelelős, anya, Hosnyánszki Zsuzsanna, ingatlanközvetítő, de most én
jelentem számára a mindennapokat.
LILI

A rendezvény 2013. június 21-én 14 órától másnap
hajnali 2 óráig tart, helyszíne az ASE sporttelep.
Az érkezőket estebéd várja 17 és 20 óra között. Az italfogyasztás és az étkezés a tavalyi évhez hasonlóan jegyrendszerben történik.
A 2013. évi Villamos Napon számos program várja a
Paksi Atomerőmű munkavállalóit és családtagjaikat.
A műsor fellépői között lesz Rúzsa Magdi, Tihanyi Tóth
Csaba, Bikini, Tűzvirág Táncegyüttes és a Heves Happy
Band partyzenekar.
A rendezvény részletes programja elérhető a
www.paksvillamosnap.hu weboldalon.



„Elvtársnő, ez a szoknya túl kurta!”

(Virág elvtárs, A tanú c. film)

Munkahelyi öltözködési tanácsok kánikulában
Mire megjelenik ez a cikk, már benne leszünk a nyárban és a nagy melegben egyre
kevesebb és inkább sportos, szellős ruhában érezzük jól magunkat. Azonban ennek
ellenére az erőmű területén dolgozó saját
és külsős munkavállalóknak bizonyos öltözködési szabályokat be kell tartaniuk!
Az országban számos munkahelyen van
dress code (öltözködési szabály) a belső
szabályzatban, vagy munkaszerződésben.
Nálunk nincs ilyen jellegű rendelkezés, de
a munkatársainknak meg kell felelniük bizonyos elvárásoknak a hallgatólagos kötelezettség miatt.
Mire gondolok? Megjelenésünkkel
egyaránt kifejezzük egyéniségünket, a céget és egyfajta szakmai képet, amit képviselünk, így a rólunk alkotott benyomás
alapján ítélnek meg bennünket, s egyben
a Paksi Atomerőművet. Mint tudjuk, mindig az első benyomás a meghatározó. Így
mindegy, hogy hol dolgozunk, milyen
munkakört töltünk be, ruházatunk ennek
a szempontnak kell, hogy megfeleljen,
akár az előírt védőruházatról, munkaruháról vagy saját öltözetünkről van szó. Bár
tudom, a férfi kollégák a jó idő beköszöntével örömmel veszik, ha a szoknyák rövidülnek, a dekoltázsok pedig mélyülnek
– na jó rendben –, csak az a kérdés, hogy
mennyire. Amikor otthon, vagy szabadságon vagyunk, minden könnyebb, ilyenkor
jöhetnek a sortok, bermudák, miniszoknyák, a kivágott, hát és vállpánt nélküli
felsők, az ujjatlan trikók, egyes saruk és
papucsok, hűvösebb időben a tréningruhák, melegítők, a sportcipők, azaz mindazon darabjai ruhatárunknak, amiket a
munkába járáskor nem viselhetünk. De
miután szabadnapjaink száma véges, így
nyáron is dolgoznunk kell.
Akkor mit is vehetünk fel?
Vezető beosztásban lévő dolgozóink, illetve azok, akik ügyfelekkel állnak személyes kapcsolatban, szigorúbb helyzetben
vannak. De erről majd egy másik alkalommal. Most inkább nézzük a beosztott
munkatársakat. Nyáron a női ruhatár kedvenc darabjai a rövidebb szoknyák, lazább
ruhák, amelyek hossza korosztálytól és
egyéni ízléstől függően különbözik. Érjen
legalább térdig, vagy egy tenyérnyivel feljebb, ám vigyázat, a sliccelt szoknya is rejt
veszélyeket, hiszen annak hosszát a slicc
felső pontja határozza meg. Nadrágok közül a halásznadrág még megengedett, de

rövidnadrágot, sortot munkahelyen ne viseljünk. Felül lehet rajtunk pici ujjú, vagy
akár ujjatlan blúz, póló vagy top, de a fehérnemű nem látszódhat ki, és a testünkből is csak annyi, amit ha megérintenek,
nem kell az erkölcsrendészethez fordulni.
Szóval itt el kell felejteni a mélyen kivágott, a hasat nem takaró szexis kis felsőket. Na és mi legyen a lábunkon? Nyáron
zárt cipő csak végső esetben, elő a szandálokkal, aminek a sarokmagassága szintén
egyéntől függő, de azért próbáljuk meg
elkerülni a munkahelyi baleseteket. A papucsokkal óvatosan bánjunk, a flip-flopot
a strandra vegyük fel.
Uraim, van egy rossz hírem: munkahelyre csak hosszú nadrág való! (Már
szinte hallom is a válaszokat, de így van.)
Ehhez fel lehet venni rövid ujjú ingeket,
sima vagy galléros pólókat, mértéket itt
csak a mintáknál, illetve a színeknél ajánlatos tartani. Az ujjatlan pólók maradjanak meg szabadidőre. Ma már szerencsére
rengeteg féle férfi könnyű lábbeli kapható,
amiből szerintem mindenki megtalálhatja
munkába járáshoz ízlésének a leginkább
megfelelőt. A férfiaknál a papucs az ujjatlan póló kategóriájába tartozik.
Egy jó tanács, amit mindenkinek ajánlani lehet, hogy a nyári ruhatár összeállításánál a ruhák anyagánál válogassunk
ügyesen, keressük a vékony, szellőző, természetes szálút, és ahol lehet, mellőzzük
a béléseket, de ügyeljünk arra is, hogy ne
legyen túl áttetsző vagy átlátszó, mert ez
csak kellemetlenségre adhat okot. Öltözetünk színárnyalata és szabása kövesse az
évszakot.
Végezetül a nagy hőségben az ápolt külsőről se feledkezzünk meg! A testi ápoltság többnyire láthatatlan, de mégis jól érzékelhető, van néhány erősen szembeötlő,
jól látható jegye is. Az arcunkra, kezünkre,
frizuránkra nyáron fokozottan figyeljünk,
óvjuk magunkat az erős napsütéstől és a
túlzott légkondicionálástól egyaránt! Uraim, a frissen borotvált arcbőr, a gondozott
szakáll, bajusz már fél siker! A parfüm, a
dezodor és mindenféle hasonló illatósítószernél egyikünk se feledkezzünk meg a
régi igazságról: a kevesebb néha több!
A fentieket figyelembe véve, ha valaki
igényes a megjelenésére, az öltözködésére,
arról olyan pozitív kép tükröződik, amelyben feltételezik, hogy az illető a munkáját
is igényesen végzi el.KABé

Az ürgemezei e-tanösvény
A Dél-Mezőföld Tájvédelmi Körzet területén,
Paks határában elterülő Ürgemezőn átadott útvonal a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
legújabb e-tanösvénye. Az igazgatóság működési területén ezzel együtt immár hét úgynevezett
e-tanösvény található. Az Ürgemező természeti
értékeit bemutató útvonal a www.ddnp.hu címről tölthető le. Az útvonalvezető és információs
anyagok, valamint a tanösvény mentén a fákra

vagy kövekre festett ürge emblémák és állomásjelző számok segítik az önálló bejárást.
A tanösvényen haladva a kirándulók megismerhetik a Paks környéki homokpuszta sajátos
és változatos élővilágát. Megfigyelhetik többek
között az apró nőszirmot, az orchideafajok közül az agárkosbort, a búbos bankát, kerecsensólymot, vörös vércsét, és találkozhatnak a tanösvény névadójával, az ürgével is. Wollner Pál

