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A munkát ünnepeltük

Megtartotta éves rendes
közgyűlését az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

fotó: Bodajki Ákos

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
számára – amely 2012-ben Családbarát Munkahely díjban részesült –fontos az olyan rendezvények
szervezése, ahol a munkavállalók
családtagjaikkal együtt ünnepelhetnek, szórakozhatnak. Ha az április
közepi hűvös idő még nem is, de a
humán igazgató intraneten megjelent invitáló sorai egyértelműen
jelezték, hogy ideje készülődnünk
a majálisra.
A jó hangulathoz ez évben is
minden adott volt: az ASE Sporttelep, mint évek óta bevált helyszín, a
változatos programok, és nem utolsó sorban azok a lelkes kollektívák,
akik a kikapcsolódásnak ezt a formáját választották.
A hajnali kapunyitást követően szorgos munka vette kezdetét,
egyebek közt a kijelölt területek elfoglalása, a pavilonok felállítása, a
főzőverseny alapanyagainak átvétele, no és maga a főzés. Ez évben
35 rutinos csapat vállalta a főzést.
A társaságunk által biztosított alapanyagokból a vállalkozó kedvű ama-

tőr szakácsok vezérletével az egy
munkahelyen dolgozókból, nyugdíjasokból, családtagokból összeálló
alkalmi csapatok ínycsiklandó ételeket varázsoltak a jó hangulat mellé.
Azok sem maradtak azonban éhen,
akik nem főztek, ugyanis immár
harmadik alkalommal volt mód
készételutalvány előzetes vásárlására. Az ATOMIX Kft. szakácsai 715
adag bográcsgulyást és virslit tálaltak fel, de a büfék szolgáltatásait is
igénybe vehették a rendezvényre kilátogató vendégek.

A délutáni programok hagyományos fő eseménye a Paksi Atomerőmű által alapított munkáltatói
díjak átadása. Hamvas István vezérigazgató köszöntője után az igazgatóságok bíráló testületeinek döntése
alapján kimagasló teljesítménye elismeréseként 44 fő részesült Igazgatósági Nívódíjban, az Atomerőmű Kiváló Üzemeltetője díjat 21fő
üzemviteli igazgatósági kolléga, míg
az Atomerőmű Kiváló Karbantartója díjat 10 fő karbantartási igazgatósági munkatársunk vehette át.
folytatás a következő oldalon

Fizikaverseny, nem középiskolás fokon
hogy egy-egy évben mennyire tehetséges gyerekek kerülnek az
iskolákba. Mivel ez országos döntő, mindenki szorgalmasan készült, tehát a hozzáállás mindig pozitív, mondta a zsűri elnöke.
Az eredményhirdetésen értékelték és díjazták a versenyzőket, a felkészítő tanárokat és az adott iskolát is. Az I. kategória
győztesei: 1. Szabó Attila, Leőwey Klára Gimnázium, Pécs, felk.
tanár: Simon Péter. 2. Jenei Márk, Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorlóiskola, Budapest, felk. tanár: Dvorák Cecilia, Csefkó Zoltán.
3. Juhász Péter, Piarista Gimnázium, Budapest, felk. tanár: Horváth Gábor, Urbán János. A II. kategóriában : 1. Somogyi Péter,
ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola, Budapest, felk. tanár: Honyek Gyula. 2. Büki Máté, Zrinyi Miklós Gimnázium, Zalaegerszeg, felk. tanár: Pálovics Róbert. 3. Tamás Gábor, Batthyány Kázmér Gimnázium, Szigetszentmiklós, felk. tanár: Bülgözdi László.
Szilárd Leó tanári Delfin díjban részesült: dr. Kovács László (SZTE Ságvári Endre Gimnázium, Szeged) és dr. Szűcs József
(versenybizottsági tag, Pécs). A Marx György Vándordíjat a budapesti Szent István Gimnázium nyerte el, amelynek tanára, Gyimesi Éva a 2013. év legeredményesebb felkészítő tanára díjat is
átvehette. A Fizikai Szemle különdíjait 11 fő vehette át, míg az
MNT WiN különdíját Sisák Mária Anna (Vajda János Gimnázium,
Keszthely) kapta.
Beregnyei
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A megyei döntők után harminc diákot hívtak meg a XVI. Országos Szilárd Leó Fizikaverseny országos döntőjére, 22 főt a
11-12. osztályos (I. kategória), 8 főt a 9-10. osztályos tanulók
(II. kategória) közül. Az április 19-21. között megrendezett
verseny diákjai Paksra érkezésük után atomerőmű-látogatáson vettek részt, ismerkedve az országos versenyt elindító oktatási intézményt fenntartó nagy ipari üzemmel.
A verseny megnyitására, a Paksi Atomerőmű bázisiskolájában,
az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium nagyelőadójában
került sor. Az elméleti feladatok kiosztása után, a diákok megkezdhették a feladatok megoldását. Délután számítógépes
és kísérleti feladatokkal birkózhattak a versenyzők. Másnap a
nagyelőadóban közel kétórás fizikaórát tartottak, haladóknak,
ugyanis dr. Sükösd Csaba egyetemi docens, a versenybizottság
elnöke mind a tíz versenykérdést nyilvánosan megoldotta. Nagy
Sándor, az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. vezérigazgatója és Lenkei István, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatói tanácsadója nagy érdeklődéssel kísért szakmai előadásokat
tartottak a megjelenteknek a hazai atomenergetika aktuális
kérdéseiről. Az eredményhirdetés előtt Sükösd Csaba elmondta,
hogy az idén 350 fő jelentkezett a megmérettetésre, szemben az
előző évi 400 fővel. A létszám és színvonalbeli ingadozás belefér az átlagosba, hiszen az eredményeket nagyban befolyásolja,

A Szent István Gimnázium csapta nyerte a vándordíjat

Dr. Szücs József átveszi a tanári Delfin díjat

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. április 25-én tartotta éves
rendes közgyűlését, amelyen a társaság a 2012. évi üzleti évének lezárásán túlmenően elfogadták az atomerőmű
2012. évi üzleti jelentését és beszámolóját, valamint a
2013. évi üzlet- és fejlesztéspolitikáját.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. igazgatóságának javaslatára
a közgyűlés elfogadta a társaság 2012. évi beszámolóját és
üzleti jelentését 211,5 milliárd forint mérlegfőösszeggel és
mintegy 28,3 milliárd forint adózott eredménnyel, amelyet
osztalék formájában kifizetnek a tulajdonos MVM Magyar
Villamos Művek Zrt.-nek.
Az atomerőmű 2012. évi értékesítési átlagára (1 kWh értékesített villamos energiára jutó árbevétele) 12,28 Ft/kWh
volt, ami a hazai erőművek átlagárait tekintve a legalacsonyabb az országban. Így továbbra is a Paksi Atomerőmű termeli hazánkban a legolcsóbban a villamos energiát.
Az atomerőmű a kiemelkedő gazdasági eredmények
mellett, eddigi történetének legjobb termelési eredményével zárta a 2012. évet, miután tavaly 15 793 GWh-val
(gigawattórával) járult hozzá a hazai villamosenergia-termeléshez. A kiemelkedő eredmény nagyban köszönhető a
létesítmény közel 90%-os teljesítmény-kihasználtságának,
amellyel az erőmű részaránya 45% fölé emelkedett a magyar villamosenergia-termelésben. (Paks, 2013. április 25.)

A Paks II. fórumot tartott
a Paksi Atomerőmű
munkavállalói számára
Az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. vezetői
fórumot tartottak április 11-én az atomerőmű munkavállalói számára a Paksi Atomerőmű telephelyén
létesítendő új atomerőművi blokk(ok) létesítéséhez
kapcsolódó elemzési, tervezési, döntés-előkészítő és
engedélyezési munkáról, az előttük álló feladatokról.
A megjelenteket Hamvas István vezérigazgató (MVM
Paksi Atomerőmű Zrt.) köszöntötte, ezt követően az MVM
Paks II. Zrt. részéről Nagy Sándor vezérigazgató, Tóth
Csilla műszaki igazgató, valamint Mittler István kommunikációs vezető adott tájékoztatást a projekttársaság tevékenységéről.
Nagy Sándor a magyar villamosenergia-igények kapcsán
elmondta, azok az elmúlt időszakban gazdasági folyamatokhoz igazodva ugyan csökkenő tendenciát mutattak, idén
februárban a tavalyi évhez képest mégis megháromszorozódott a villamosenergia-import, amely a jövőben egyre inkább kiszorítja a hazai kapacitásokat. Hozzátette, 2030-ra
a jelenlegi villamosenergia-termelési, illetve -fogyasztási
tendenciák szerint komoly kapacitáshiány várható Magyarországon. Az import részarányának csökkentésére való
törekvés is indokolja az új atomerőművi blokk(ok) építését,
de az is fontos szempont, hogy az élettartamra vetített költség szerint az atomerőművek önköltsége a legalacsonyabb.
Előadásában elmondta, egy atomerőmű építésénél a széles körű társadalmi támogatottság elengedhetetlen, ezért
az MVM Paks II. Zrt.-nél az engedélyezéssel kapcsolatos
feladatok elvégzése, a fővállalkozói tender dokumentációjának összeállítása és a finanszírozási koncepció kidolgozása mellett a kommunikáció az egyik legfontosabb feladat.
A tenderdokumentáció összeállításánál alapvető cél volt a
minél nagyobb hazai beszállítói arány elérése, ami annak
nemzetgazdaságra gyakorolt jelentős élénkítő hatása miatt
is lényeges.
folytatás a következő oldalon
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A színpadon zenés, énekes, táncos produkciók váltották egymást. Nagy sikerrel
lépett fel a helyi együttesek közül a rendezvény alaphangulatát megteremtő Roger
Schilling Fúvószenekar, a fergeteges táncprodukciót bemutató Tűzvirág Táncegyüttes. Salátabár címmel vidám interaktív játék szórakoztatta a kicsiket. Gábor bohóc
műsorát követően lufihajtogatás várta a
gyerekeket, akik nem a gokartos kisautózást, az origamit, vagy éppen az arcfestést
választották. Délelőtt a színpad előtt a közönség bevonásával Freestyle focibemutató zajlott, majd a „Jó ebédhez szól a nóta”
csendült fel. Katus Attila fittness bemutatóját Aradi Tibor és Varga Ferenc József
humoros műsora követte. A The Blackbirds
együttes Mikó István közreműködésével az
örök legenda Beatles koncertjére varázsolta
a közönséget.
A színvonalas, minden korosztályt megcélzó programok szervezésében és lebonyolításában részt vevő munkahelyi szervezeteknek, az ATOMIX Kft.-s kollégáknak,
a segítőknek, az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt. Kulturális és Sport Bizottságának köszönhetően egy tartalmas, szép napot tölthettünk együtt az idei társasági majális rendezvényen. 
Bíróné Nyers Tünde

Záróakkordként nem maradt el idén sem
az ünnepeltek pezsgős köszöntése. Ezt követően a főzőverseny díjainak átadása következett. A főzőversenyre 15 csapat nevezett. Az idei első helyezett, valamint a
Vándorserleg birtokosa a minőségfelügyeleti osztály minőségellenőrzési osztállyal
kiegészült csapata lett. A második helyen az
automatika osztály, míg a harmadik helyen
a forgógép karbantartó osztály főkeringető-szivattyú csoportjának lelkes szakácsai
által elkészített vegyespörkölt érdemelte ki
a zsűri elismerését.
Ez a nap mindig az önfeledt szórakozás
jegyében telik el. A rendezvény területén
gyermek és sport programok, illetve kézműves foglalkozások várták az érdeklődőket. A Kutyás Játszóház terápiás kutyusai
kivívták a kicsik és nagyok szeretetét. Idén
első alkalommal került meghirdetésre a
Majális Foci Kupa, melyre 4 csapat nevezett. A kupát a rutinos ASE Öregfiúk csapata nyerte.
folytatás az előző oldalról

A finanszírozáshoz kapcsolódóan ismertette az angol villamosenergia-piacon
jövőre bevezetésre kerülő árkülönbözeti
szerződés konstrukcióját, amely kompenzálja a nagykereskedelmi villamosenergia-ár ingadozásait, ezzel garanciát
nyújt a befektetőknek a beruházás megtérülésére. Az MVM PA Zrt.-vel való
együttműködéssel kapcsolatban, annak
legfontosabb elemeként az oktatás-képzés
területét emelte ki.
Az új blokk(ok) komoly humánerőforrás-igénye miatt megemlítette a szakmunkás- és szakemberképzés erősítésének szükségességét. Hozzátette, az MVM
Paks II. Zrt. az MVM PA Zrt. szakembereinek is kínál új lehetőségeket, ezzel
kapcsolatban hangsúlyozta az angol nyelv
felsőfokú ismeretének mint alapvető feltételnek a fontosságát, hiszen a külföldi
fővállalkozóval az angol lesz a tárgyalási
és munkanyelv.
Tóth Csilla a tenderkiírási folyamatról, az eddig elvégzett feladatokról, és az
engedélyeztetésről számolt be. Elmondta,
a tender műszaki követelményeinek teljes
terjedelme elkészült. A tendereztetés indításához szükséges, a kereskedelmi, gazdasági feltételeket tartalmazó jogszabályi
háttér jogalkotók általi kidolgozása folyamatban van, annak kihirdetése júliusra
várható. A tendereztetéshez kapcsolódó
műszaki elemzések közül kiemelte az új
blokk(ok) hűtési lehetőségeinek vizsgálatát, a villamos hálózat vizsgálatait. A
Paksi Atomerőművel közös veszélyhelyzet-elhárítás részeként a későbbiekben
új védett vezetési pont épül. A műszaki
igazgató asszony előadásában beszámolt
a környezetvédelmi és a telephelyi engedélyezéshez kapcsolódó vizsgálatokról, a
földtani kutatási programról, valamint a
hazai alvállalkozók 2011-2012-es felméréséről.
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A Paks II. fórumot tartott
a Paksi Atomerőmű munkavállalói számára

Ezt követően Hamvas István a megjelenteknek hangsúlyozta az MVM Paks II.
Zrt.-vel való együttműködés fontosságát,
külön kiemelve azt, hogy az MVM PA Zrt.
munkavállalóinak rengeteg olyan információ, tudás van a birtokában, amely igen
erős alapot jelent a projekt számára.
A fórum zárásaként összefoglalójában
Nagy Sándor hangsúlyozta: nagyon fontos
az alapos, mindenre kiterjedő előkészítés,
amit pozitív és negatív nemzetközi példák
is alátámasztanak. Az Európai Unióban
a megújuló energiák jelenlegi támogatási
rendszerének köszönhetően folyamatosan
csökken a villamos energia nagykereskedelmi ára. A megújuló energiák nagy, időjárásfüggő ingadozásainak következtében
azonban az európai villamosenergia-termelő cégek óriási veszteségeket szenvednek el, ami megnehezíti új erőművi kapacitások létesítését.
A magyar beszállítókkal kapcsolatban
hozzátette, lényeges hogy a cégekben erősíteni kell a nukleáris biztonsági kultúra
iránti elkötelezettséget, amely alapvető
fontosságú lesz az építkezés során. Tóth
Csilla a tender dokumentációjának összeállításával kapcsolatban hozzáfűzte, figyelembe vették a nemzetközi tapasztalatokat
is, a szükséges jogszabályi háttér júliusra
várható kihirdetését követően pedig valószínű, hogy még az idén megkezdődhet a
tendereztetés.
Kárpáti Viktor

Lezárult a harmadik szakasz
Április 19-én befejeződött a vietnami
egyetemi oktatók harmadik csoportjának háromhetes paksi képzése. Kiss István oktatási főosztályvezető elmondta,
az összesen 120 vietnami oktató paksi
programjának célja az volt, hogy megismerhessék a nukleáris mérnöki tanulmányok gyakorlati, atomerőművi
hasznosítását. A vietnami fél a pozitív
tapasztalatok alapján folytatni szeretné
a programot, ennek köszönhetően várhatón szeptemberben érkezik hozzánk a
negyedik, egyetemi oktatókból álló csoport is. Kiemelte, büszkék lehetünk, hogy szerepet vállalhatunk a nukleáris iparát most kiépítő ország képzési programjában, leendő szakembereinek felkészítésében.KV
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A legértékesebb magyar
márkák között az MVM
Ismét a legelismertebb magyar márkák között van az MVM Magyar Villamos Művek Zrt.
A MagyarBrands most közzétett listája alapján egyedüli integrált energetikai vállalatcsoportként. Az üzleti márkák toplistájában szereplő MVM Zrt. mellett MagyarBrands elismerésben
részesült továbbá az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és a MAVIR Zrt. A legismertebb magyar
márkákat hét szempont alapján független szakértői bizottság értékelte, amelynek eredményeként az MVM Magyarország legjobb üzleti márkáinak egyikeként nyerte el a méltán megérdemelt elismerését. Ezt a kitüntető címet először tavaly kapta az MVM, az idei ismételt siker
megerősítette, hogy a társaság a dinamikusan fejlődő, vezető magyar márkák közé tartozik,
amelyek megbízhatósága és elismertsége folyamatosan növekszik. Az MVM-hez kapcsolt és
elismert értékek kézzelfogható előnyt jelentenek a magyar és nemzetközi piacon is.
„Az MVM a szakmában mindig etalonnak számított és az utóbbi években kezdtünk tudatos márkaépítésbe, korábban ugyanis az energetikai szektoron kívül kevés ember ismerte az
egyik legnagyobb nemzeti tulajdonú vállalatot. Az utóbbi évek üzleti stratégiájához illeszkedő
marketing- és kommunikációs stratégia hangsúlyos eleme a tudatos márkaépítés, hiszen egy
sikeres, integrált energetikai társaságcsoport létrejöttén dolgozunk,” mondta Felkai György,
az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. kommunikációs igazgatója. „Az MVM Csoport az
elmúlt években látványosan fejlődött, hiszen immár nem csak a villamosenergia-iparban, hanem a gázkereskedelemben, a gázinfrastruktúrában és a távközlésben is jelentős szereplővé
vált. Rövidesen pedig, amikor megtörténik az E.ON-nal kötött szerződés zárása, akkor a gázüzletágban is a legjelentősebb magyar szereplő lesz. Ezt erősíti a marketing és kommunikáció
területén tapasztalható látványos előretörésünk is. Nagyon megtisztelő a MagyarBrands cím
újbóli elnyerése. Tavaly az MVM elnyerte a Business Superbrands, illetőleg 2011 után immár
másodszor a MagyarBrands címet is a társaság 2012. évi marketingkommunikációs tevékenységének elismeréseként.”
Tények az MVM Csoportról
A több mint 8000 főt foglalkoztató MVM Csoport sikeres, nemzeti tulajdonú integrált
energetikai vállalatcsoport, amelynek működése lefedi a hazai energiarendszer teljes vertikumát, mindemellett az MVM regionális szinten is meghatározó, társaságcsoporttá kíván válni.
Erőművein keresztül aktív szereplője az energiatermelésnek, kiaknázva a megújuló energiaforrásokat is, tulajdonosa a nagyfeszültségű villamos hálózatnak és a villamosenergia-rendszer irányítását végző társaságnak, valamint kereskedő cégei révén a megtermelt áram nagyfogyasztókhoz, valamint a kis- és középvállalkozásokhoz történő eljuttatásában is részt vesz.
A cégcsoporthoz tartoznak a hazai áramtőzsdét, illetve a szervezés alatt álló gáztőzsdét működtető társaságok is. Az MVM Csoport a távközlési szegmensben, illetve 2011 óta a földgáz
nagykereskedelmi piacon is jelen van. Tagjai között megtalálhatók a különféle műszaki (mérnökiroda, távvezeték építő, üzemeltető), valamint ügyviteli (pénzügyi, informatikai) szolgáltatásokat nyújtó vállalatok is. Az MVM Csoport befektetései, illetve üzletrészei révén a régió
ellátásbiztonságát szavatoló földgázszállítás területén is jelentős szerepet tölt be.
A MagyarBrands címről
A 2010-ben indított MagyarBrands olyan magyar vonatkozású márkákat díjaz, amelyek
a magyar vállalkozások méltó képviselői lehetnek hazánkban és határainkon kívül is. A MagyarBrands márkákhoz kapcsolt értékek olyan kézzel fogható előnyt jelentenek a magyar és
a nemzetközi piacon, amely révén növelhető a termékek megbízhatósága és elismertsége is
a vásárlók szemében. A díj odaítélése alapvető számszerűsíthető kritériumok (tradíció, menedzsment, foglalkoztatás, tulajdon) alapján történik, amelyet szakmai elbírálás (ismertség,
reputációi, identitás) egészít ki.
MVM

Megállapodás a TEIT és a Paksi Atomerőmű között

Újonnan kötött megállapodást május 7-én a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Területfejlesztési Társulás (TEIT) és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
	
A megállapodásról következő számunkban adunk bővebb információt.
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Nemzetközi energetikai
szakmai rendezvényen



Tájékoztató a
jövőről
fotó: Beregnyei Miklós

A NAÜ szakembereinek
látogatása
Látogatásra érkezett a Paksi Atomerőműbe április 19-én Elena Buglova, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) Baleseti és Veszélyhelyzet-elhárító Központjának (IEC) vezetője és
Florian Baciu rendszerkoordinátor. Az Erzsébet
Nagy Szállodában kezdődött a program, ahol
a vendégek találkoztak Kovács Pál klíma- és
energiaügyért felelős államtitkárral, Volent Gábor biztonsági igazgatóval, valamint Németh
Gábor nukleáris szaktanácsadóval. A szakmai
megbeszélést követően az atomerőmű Karbantartó Gyakorlóközpontját (KGYK) tekintették
meg, amely a világon szinte egyedülálló, ahol a
karbantartó személyzet inaktív körülmények között szerezhet tapasztalatokat. Kihasználtsága
időszakonként eléri a 100%-ot, jelenleg évente
1-2 NAÜ-s képzést tartanak ott. Az eszközpark
folyamatos fejlesztése miatt a hely kezd zsúfolttá válni, ezért szóba került a bővítése. Buglova
asszony a KGYK fejlesztésével és hasznosításával
kapcsolatban komoly érdeklődést mutatott, hiszen fontosnak tartja a KGYK által nyújtott képzési lehetőségek kiaknázását, növelve a NAÜ-s
képzések számát is. Ezt követően a Védett Vezetési Pont (VVP) és az ott található különböző
hírközlő eszközök kerültek bemutatásra.
Buglova asszony elmondta, hogy a NAÜ a
szakemberképzésre helyezi a hangsúlyt, hiszen
a legtöbb baleset emberi mulasztás eredménye.
A magyar képzési központ mind a magyar, mind
a nemzetközi szintű szakemberképzés fontos
bástyája lehet, hiszen a NAÜ-nek jó tapasztalatai
vannak a magyar szakemberekkel kapcsolatban,
és építenek a magyar tudásbázisra.

Laszlóczki Ivetta

Lovásziné Anna

Az Országos Szilárd Leó Fizikaverseny
egyik programjaként, április 21-én délelőtt
került sor arra az előadásra, amelyet Nagy
Sándor, az MVM Paks II. Zrt. vezérigazgatója tartott A magyar nukleáris kapacitás fenntartása címmel, az ESZI főiskolai
nagyelőadójában.
A fizikaverseny diákjai és tanárai nagy
érdeklődéssel hallgatták az előadást, hiszen a téma közvetve előbb-utóbb érinteni
fogja őket.
Nagy Sándor előadásában felvázolta az
ország jelenlegi és várható villamosenergia-ellátási helyzetét, érintve az európai kilátásokat is. Ismertette az új atomerőművi
blokk(ok)kal kapcsolatos elképzeléseket és
a jelenlegi munkák állapotát. Kitért – többek között – arra, hogy a terv szerint az
építkezésben résztvevők 30%-át magyar
vállalatokkal képzelik el. Felmerült az alternatív energiák szerepe a magyar villamosenergia-ellátás rendszerérben, köztük
az egyik legjelentősebbről, a szélenergiáról
esett szó. A hallgatók tájékoztatást kaptak
a számításba vehető reaktortípusokról is.

Beri

A Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal elnöke, Jászai Sándor április 19-én látogatást tett az atomerőműben.

Roland Galharague francia nagykövet Kovács Pál államtitkár kíséretében április 5-én érkezett Paksra, az atomerőműbe.

Április 10-én az erőműben jártak
a törökországi Akkuyuban épülő atomerőmű képviselői és török
újságírók.

Április 25-én ukrán delegáció
érkezett az erőműbe. 

BÁ

Térségi iskolások versenyeztek
Az atomerőműben április 26-án a tizenkettedik alkalommal tartották az erőmű körüli TEIT-es települések kisiskolásainak fizikaversenyét.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és a Pécsi Egyetem
együttműködése alapján a térségben tanuló általános iskolás diákok a 7. és 8. osztályban speciális,
nukleáris ismeretekkel kiegészített tankönyvből sajátíthatják el az izgalmas tudnivalókat. A részvénytársaság kezdeményezése pozitív fogadtatásra talált
a tanárok körében is, hiszen diákjaik többlettudással
indulhatnak neki középiskolai tanulmányaiknak.
Az idei megmérettetés annyiban különbözött a korábbi évek gyakorlatától, hogy vendégcsapatként
részt vehetett három kilencedik évfolyamos hallgatókból verbuválódott társaság is az ESZI-ből, a kalocsai Szent István Gimnáziumból és a NagyasszoAz általános iskolások győztes csapata
nyunk Köznevelési Intézményből.
Az ötlet kitalálói és megvalósítói minden évben számon kérik a diákoktól a tanultakat.
A versenyen kilenc csapat mérte össze tudását. A kisdiákok Homokmégyről, Kalocsáról (Belvárosi Iskola, Kertvárosi Iskola, Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény), Faddról és Gerjenből
érkeztek. Természetesen a felkészítő tanárok is elkísérték a rangos versenyre a nebulókat.
A mostani versenynapra is izgalmas kérdéscsoportot állított össze Szűcs József egyetemi
tanár és asszisztense, Pozsgainé Lukács Erzsébet: nukleáris totó, rejtvényfejtés, gyors adatgyűjtés a megújult TLK tablóiról, fizikai folyamatokra vonatkozó becslések és számítások tették próbára a diákok tudását. A zsűrinek – Kószó Krisztina (ESzI), Gyarmathy Katalin, Németh
Irén és Varga József – nem volt könnyű dolga, mivel jól felkészült csapatok versenyében kellett
eredményt hirdetnie.
Szerencsére most is több pont választotta el az első három helyezett általános iskolai csapatot egymástól, így gyorsan, újabb villámfordulók beiktatása nélkül hirdethettünk eredményt.
A végeredmény: első helyezést ért el a Kalocsai Kertvárosi Iskola csapata (felkészítő tanár: Kapitány Erika, hallgatók: Illés Fanni, Kocsis Adrienn és Bóka Ádám). Második lett a Homokmégyi
Általános Iskola csapata (felkészítő tanár: szintén Kapitány Erika), a harmadik helyen a Kalocsai
Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény (felkészítő tanár Pécsiné Kollár Erzsébet) hallgatói végeztek. A középiskolások versenyét ugyanezen intézet csapata nyerte, felkészítő tanáruk Beke
Tamás volt. A hallgatók: Csikós Dominik, Fekete Kristóf és Sipos János Gábor. Minden jelen
lévő diák kisebb ajándékban részesült, illetve átvehette a WiN paksi csoportja által biztosított
oktatási anyagokat és reklámtárgyakat. A győztes diákokat és felkészítő tanáraikat díjakkal jutalmazta a részvénytársaság.
Varga József
Fotó: Lovásziné Anna

Az MVM Csoport is bemutatkozott a
RENEXPO nemzetközi kiállítás és konferencia szakmai rendezvényén, melyet Budapesten, a SYMA Rendezvény
és Kongresszusi Központban tartottak
április 25. és 27. között.
A RENEXPO a megújuló energiákat és
energiahatékonyságot helyezte középpontba, és lehetőséget adott a témában érintett
hazai szakmák, valamint olyan cégek és
szakmai szervezetek bemutatkozásának,
melyek az egyre bővülő és erősödő hazai
piacon meghatározó szerepet kívánnak
betölteni.
A kiállítás a fenntartható energiatermelés és megújuló energiák, az intelligens és
hatékony energiaelosztás, valamint a hatékony energiafelhasználás témaköreit ölelte
fel. A konferencián elhangzott előadások
a napelemes felhasználási lehetőségeket,
az energiaoptimalizálás és az energiahatékony gazdálkodás gyakorlati tapasztalatait, valamint a biomassza fűtéstechnika
különböző megoldásait ismertették.

Az MVM Csoport standjánál társkiállítóként jelen volt még az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt., az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. és az MVM ERBE Zrt.
is. A több mint 70 kiállító és társkiállító
részvételével megrendezett rangos szakmai eseményen az MVM Csoport nyerte el
a Legszebb Stand díját.
A rendezvény megnyitóján részt vett
Kovács Pál klíma- és energiaügyért felelős államtitkár, aki lapunk számára a
következőket nyilatkozta: – Kiemelkedő
jelentősége van annak, hogy a jövő generációja érdekében tiszta energiaforrásokat
alkalmazzunk. Ahogy azt a Nemzeti Energiastratégiában is megfogalmaztuk, ehhez
minden olyan eszközre szükség van, amely
a szén-dioxid kibocsátás csökkentését pozitív irányban befolyásolni tudja. Ebben
helyet kell, hogy kapjon a megújuló energiaforrások alkalmazása, az atomenergia
és a tiszta széntechnológiák (szén-dioxid
tárolásának, leválasztásának és újrahasznosításának a technológiája). Ez a kiállítás
egy szegmenssel, a megújuló energiákkal foglalkozik. Magyarországon igen sok
olyan fejlesztés, olyan találmány található,
amelynek piacra lépéséhez támogatás kell,
és ez a kiállítás lehetőséget teremt az ipar
képviselőinek a találkozására, és ahhoz,
hogy a kereslet a kínálathoz igazodjon.

Balázs László, a hazai szervezett
áramtőzsdét működtető HUPX Zrt.
vezérigazgatója április 23-án látogatott az erőműbe.

fotó: Beregnyei Miklós

fotó: Bodajki Ákos

Az MVM Csoport nyerte el a Legszebb Stand díját

fotók: Bodajki Ákos

Vendégeink voltak
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fotó: Bodajki Ákos

A közelmúltban (március végén) zajlott
az ATOMPOOL és az EMANI nemzetközi biztosítói szervezetek közös szemléje a
Paksi Atomerőműben. Az ellenőrzésről és
a vizsgálat eredményeiről Wolf György, a
közgazdasági osztály vezetője adott tájékoztatást.
A Paksi Atomerőmű
az üzem jellegénél
fogva kétfajta, alapvetően fontos nukleáris
biztosítással
rendelkezik. Az egyik
a felelősségbiztosítás,
amely a harmadik
fél számára okozott nukleáris károkozás
esetén nyújt fedezetet. Ennek meglétét az
1996. évi Atomtörvény kötelezően előírja.
A jogszabályi kötelezettség mellett a társaság saját érdeke továbbá az, hogy technológiai vagyontárgyait (alapvetően elemi
károk bekövetkezte esetére) is biztosítsa.
Erre szolgál a vagyonbiztosítás.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. két
nemzetközi biztosítói tömbbel áll szerződéses viszonyban. Ez a két szervezet,
a nemzetközi és magyar biztosítótársaságokat tömörítő ATOMPOOL, amely
a felelősségbiztosításunkat és részben a
vagyonbiztosításunkat adja, illetve a kölcsönös biztosítói egyesületi jelleggel működő, nemzetközi nukleáris engedélyesek
tagságából (köztük részvénytársaságunk
is) álló EMANI, mely a vagyonbiztosítás
másik részét nyújtja. Mindkét szerződést
éves rendszerességgel kötjük, kialakítva
az adott időszakra vonatkozó konstrukciókat.
A biztosítási szerződések által érintett
kockázati kitettséget és az ezt csökken-

fotó: Lovásziné Anna

Biztosítói szemle a Paksi Atomerőműben

tő biztonsági intézkedéseket a biztosítók
mérnöki szemle keretében ellenőrizhetik, ami eddig öt-hat éves rendszerességgel történt meg az ATOMPOOL részéről.
Most az EMANI biztosító is jelezte részvételi szándékát egy ellenőrzésen. Mivel
a két szervezet által vizsgálandó területek
nagy része azonos, társaságunk javaslatára mindkét partnerünk számára közös
időpontban és program keretében került
sor a biztosítói szemlére. Összesen hat
mérnök (kifejezetten ilyen vizsgálatokra
specializálódott, a két biztosító társaság
alkalmazásában álló, alapvetően nukleáris
és nehézgépipari létesítményeket vizsgáló
szakember) érkezett Paksra, akiknek elsődleges célja az volt, hogy megállapítsák,
atomerőművünk mennyire jól működik,
hogyan üzemeltetjük, hiszen ők ennek
függvényében alakítják ki stratégiájukat és
állapítják meg a biztosítási díjakat.
A biztosítók által előzetesen megküldött kérdésekre műszaki kollégáink segítségével válaszoltunk és küldtünk meg
minden szükséges információt. A szemle
megszervezésében és lebonyolításában a
közgazdasági osztályon kívül a biztonsá-

gi, a műszaki és az üzemviteli igazgatóság
működött közre, igen nagy erőkkel. A három nap alatt sor került az erőmű bejárására, valamint a műszaki kollégákkal való
személyes konzultációkra is. A vizsgálat
számos területet ölelt fel, ezért nagy létszámú műszaki segítségre volt szükség
a feltett kérdések megválaszolásában.
A mérnöki szemle érintette az atomerőmű
nukleáris biztonságának, továbbá építészeti, gépészeti, villamos és irányítástechnikai technológiai megbízhatóságának,
valamint tűzbiztonságának kérdéskörét.
A szemle végén tartott záró értekezletre
a szakemberek összeállítottak egy előzetes tájékoztatót, mely az észrevételeket és
megállapításokat, valamint a javítható területek megjelölését is tartalmazta.
Az előzetes ajánlás szerint elsősorban a
nukleáris biztonság és a tűzvédelem terén
hozhatunk kisebb javító intézkedéseket, ez
azonban nem kötelező érvényű. A vizsgált
fél saját belátása szerint végezheti el a módosításokat. A Paksi Atomerőmű – lévén,
hogy itt a biztonságos működés alapvető
kérdés –, nyilvánvalóan mindent megtesz
annak érdekében, hogy az észrevételek fel-

dolgozását követően a szükséges javító intézkedéseket, fejlesztéseket lehetőségeihez
mérten végrehajtsa. A végleges megállapításokat és ajánlásokat tartalmazó jelentések egy része már megérkezett, a továbbiakat a következő napokban várjuk.
Összességében megállapítható, hogy a
biztosítói szemle jó eredménnyel zárult.
Az ellenőrzést végzők az elvárásaiknak
megfelelő állapotban találták üzemünket. Hangsúlyozták azt is, hogy a korábbiakban tapasztaltaktól nem volt negatív
eltérés, az észrevételeik azokon felül jelentkeztek. Paksot szakmai köreikben úgy
emlegetik, hogy megfelelően biztosított,
felszerelt és üzemeltetett erőmű, az általuk
vizsgált nukleáris üzemek sorában előkelő
helyen áll. Ez mindenképpen elismerésnek számít.
Részünkről pedig a már említett három
igazgatóság munkatársait illeti köszönet,
akik rugalmas hozzáállásukkal és szakszerű segítségükkel nagyban hozzájárultak a
gördülékeny szervezéshez és lebonyolításhoz, illetve a pozitív kép kialakulásához.
Gyöngyösiné Nyul Petra



Az atomerőmű és a villamosenergia-termelés megítélése
a helyi közösség szempontjából
A cikksorozat befejező része az atomerőművek legsarkalatosabb kihívására fókuszál, azaz a radioaktív hulladékkezelés
problematikájával foglalkozik, még pontosabban talán úgy
lehetne fogalmazni, hogy a kérdőív kérdéseire adott válaszok
alapján mérhetővé válik a paksi lakosság informáltsága a létező veszélyforrásokkal kapcsolatban. Erre szolgált a kérdőív utolsó két direkt kérdése, amelyek részletes bemutatását
megelőzően röviden összefoglalom az előző részek lényegi
elemeit.
A Paksi Atomerőmű és a környezetvédelem elnevezésű
empirikus kutatás kérdőíve a helyi viszonyokat volt hivatott
vizsgálni a környezetvédelemhez való általános viszony, a helyi önkormányzat és a környezetvédelem, az áramfogyasztási
helyzet megítélése, és a Paksi Atomerőmű megítélése szempontjából. Ezen összetett kutatásból jelen cikksorozat a Paksi Atomerőmű lokális megítélését volt
hivatott részletezni. Az előző részekben
bemutatásra kerültek az általános áramfogyasztási szokásokkal, termelési lehetőségekkel és igényekkel kapcsolatos kérdések, melyek értékelése
során jól látszott a helyi érintettség

Ön szerint veszélyt jelenthet
a radioaktív hulladék?
nagyon veszélyes
35%
inkább veszélyes
27%
közepesen veszélyes
26%
kismértékben veszélyes 7%
egyáltalán nem veszélyes 4%
nem tudja, nem válaszol 1%

és nyitottság az atomerőművek iránt. Továbbá az általánoson túl, szintén bemutatásra került a helyiek véleménye, direkt a Paksi Atomerőművel
kapcsolatban. A lokális közösség
válaszaiban jól tetten érhető
némi elfogultság, ugyanakkor
a tájékozottság és egészséges
önbizalom is jelen van a grafikonokon.
Ahogyan fentebb említettem, a jelen rész a helyi lakosság radioaktív hulladékkal
kapcsolatos informáltságát mutatja be. Az első ábra ennek
megfelelően először is
azt jelzi, hogy a lakosság tisztában van-e veszélyeztetett helyzetével?
A grafikont látva talán ki lehet
jelenteni, hogy a helyiek egyértelműen tisztában vannak a kockázatokkal, mivel a radioaktív hulladék
a többség (összesen 62 %) szerint
egyértelműen nagyon veszélyes,
mégis a további 26 % közepesen
veszélyesnek ítélő és mintegy 12 %
fennmaradó lakosság arányán még
lehetne javítani.
Az utolsó ábrán újra visszaköszön a
helyi optimista hozzáállásról és megfelelő tá-

(3. rész)

Ön szerint mennyire biztonságosan kezeli
a Paksi Atomerőmű a radioaktív hulladékot?
teljesen biztonságosan
inkább biztonságosan
közepesen biztonságosan
kis mértékben biztonságosan
egyáltalán nem biztonságosan
nem tudja, nem válaszol

56%
35%
4%
1%
0%
4%

jékozottságról tanúskodó magabiztos
válasz, azaz a Paksi Atomerőmű radioaktív
hulladék-kezelési módszereit a nagy többség
(összesen 91%) egyértelműen biztonságosnak
tartja.
Kutatásom e cikksorozatban bemutatott részei véleményem szerint jól informált lakosság benyomását kelti, egy
olyan lakosságét, amely arányaiban megfelelően tájékozottnak érzi magát, rendelkezik a szükséges háttér információkkal is, helyenként elfogult, de tárgyilagos is tud maradni az
érintett téma sarkalatos pontjaival kapcsolatban. A több mint
30 éves „együttéléssel” járó megszokottság is tetten érhető,
a korábban említett egészséges magabiztosság az atomerőművel kapcsolatban is ennek köszönhető. Ugyan ez nem
jelenti azt, hogy minden tökéletes, de a térség fejlődésének
szempontjából kijelenthető, hogy szinte nélkülözhetetlen az
atomerőmű, és ebből adódóan a pozitív visszacsatolás a vártnál is jelentősebb mértékű.

Nagy Roland
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fotó: Eurojudo 2013.

Magyarország adott otthont a dzsúdó
sport idei kontinensbajnokságának.
A küzdelmek Budapesten, a Papp László Sportarénában zajlottak, április 25.
és 28. között. A szervezés a viadal rangjához méltó színvonalon valósult meg,
a nézőtért megtöltő közönség pillanatig sem unatkozott, a mérkőzések mintegy futószalagon követték egymást, és
további programok is színesítették a
versenyt.
A Paksi Atomerőmű munkatársi gárdája a magyar csapatnak való szurkoláson
túlmenően két szempontból is érdekelt volt az Európa-bajnokság
kapcsán. Egyrészt a nemzeti válogatottnak paksi – „atomos” – tagjai
is voltak, Bor Barna és Csoknyai László személyében. Másrészt a Paksi
Atomerőmű az Eb kiemelt támogatójaként járult hozzá a lebonyolítás
sikeréhez. A támogatás kapcsán Hamvas István, az atomerőmű vezérigazgatója a következőket mondta: „Paks a magyarországi dzsúdó
sport egyik fellegvára, így természetes volt, hogy vállalatunk kiemelt
ügyként kezelje a rangos sporteseményt. Nagyon büszkék vagyunk
rá, hogy városunk már több bajnokot is adott a hazai küzdősportnak.
Céljaink között mindig fontos helyen szerepelt a kultúra, az oktatás és
a sport támogatása. A budapesti Európa-bajnokság keretében sportolóink több mint 40 ország legjobbjaival mérhetik össze tudásukat.”
A magyar csapat összességében szépen teljesített, a számos
pontszerző hely mellett három versenyzőnk is dobogóra állhatott,
és egyszer a Himnusz hangjai is felcsendültek. A legfényesebb medált Csernoviczki Éva, a londoni olimpia bronzérmese nyerte a 48
kg-os súlycsoportban, rendkívül meggyőző versenyzéssel utasítva
maga mögé valamennyi riválisát. Eredménye egyben a hazai dzsúdó
sport tizenhatodik Európa-bajnoki aranya. Szépen csillognak emellett
azok a bronzérmek is, amelyeket Joó Abigél és Bor Barna harcolt ki.
Az utóbbi versenyző révén az egyik bronz Paksra került. A nehézsúlyú
(+100 kg-os) kategóriában induló dzsúdós először Daniel Allestorfer
ellen lépett tatamira, s megszerezte az első győzelmét. A második küzdelme viszont vereséggel ért véget: az orosz Renat Saidov győzte le
egy magabiztos ipponnal. Azonban a vigaszágra került paksi versenyző a német Zimmermann ellen ismét győzni tudott, mégpedig egy
ugyancsak meggyőző ipponnal. Így következhetett a bronzmérkőzés
a szlovén Matjaz Ceraj ellen, ahol leszorítással diadalmaskodott.
Bor Barna a következőképpen nyilatkozott a győzelem után: „Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki izgult értem a mai napon. A mesterem, Hangyási László annyit mondott a helyosztó előtt,
hogy most már menjek teljes gázzal előre, nincs hova tartalékolni,
majd utána pihenhetek eleget. Úgy is gondoltam, ha beledöglök is,
megcsinálom! Rájöttem, milyen nehéz itthon versenyezni, de inkább
segítségnek éreztem a szurkolást, és nem tehernek.” (forrás és további
részletek: www.eurojudo2013.hu)
Dr. Kovács Antal dzsúdós szemmel, egyszersmind az atomerőmű
kommunikációs vezetőjeként így kommentálta az Eb-t: „Nagyon fiatal csapattal értünk el remek eredményt! Három érem és négy pontszerző helyezés kiváló teljesítmény, és a fiatalok is hozzátették a
magukét. A csapat még sokat erősödhet a Riói Olimpiáig. Paksiként
külön örülök, hogy bár sérülések hátráltatták, Bor Barna negyedik éve
mindig érmes az Európa-bajnokságokon, a térdsérüléséből lábadozó
Csoknyai László pedig nagy skalpokat begyűjtve harcolt a csapatért.
A rendezvény kommunikációs szempontból is beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Mind a helyszínen drukkolók, mind a televízió előtt
ülők nagy élménnyel lettek gazdagabbak. A Paksi Atomerőműnek
nagy megtiszteltetés, hogy hozzájárulhatott a rendezvény sikeréhez,
s külön öröm, hogy Bor Barna révén közvetlenül is érintett a „Hősök
köztünk járnak” szlogen napi jelentésében.”

Prancz Zoltán

Lányok Napja
A Paksi Atomerőműben április 25-én interaktív nyílt
napot tartottak, melyre az atomerőmű iránt érdeklődő, pályaválasztás előtt álló, 9-10-11. osztályos
középiskolás lányok érkeztek. A látogatás keretében
megismerhettek olyan női kollégákat, akik már sikeres karriert futottak be a mérnöki pályán.
A „Lányok Napjának” ötlete az Egyesült Államokból
ered 1993-ból. A diáklányok minden évben ellátogathatnak szüleik, ismerőseik munkahelyére, ahol egy
munkanap nyomon követése révén közelről megismerhetik az adott munkaterülettel járó feladatokat.
Magyarországon a Lányok Napja főszervezője a Nők a
Tudományban Egyesület, amely szervezet a második
alkalommal rendezte meg az idén 62 programból álló
eseménysorozatot. Tizennyolc városban várták a lányokat, köztük Pakson is. Huszonhárom diáklány kereste
fel a Paksi Atomerőművet, ahol mérnökként dolgozó
nőkkel találkozhattak.
A Lányok Napja célja a pályaorientáció: fel akarja kelteni a lányok érdeklődését a mérnöki és egyéb, jövőorientált szakmák iránt, és egyúttal támogatja az ipar azon
irányú igényét, hogy magasabb arányban tudjon nőket
alkalmazni a mérnöki szakterületeken. A programban
való részvétel elősegíti, hogy a lányok megerősítsék önbizalmukat és képességeikbe vetett hitüket, valamint
azt, hogy reális képet kapjanak a munka világáról.

A program a Tájékoztató és Látogatóközpont megtekintésével kezdődött, majd kötetlen beszélgetéssel
folytatódott a WiN Magyarország (Women in Nuclear)
paksi tagjaival. Lehetőségük volt többek között személyes kérdéseket is feltenni, rákérdezni olyan dolgokra,
amelyek felkeltették az érdeklődésesüket az itt folyó női
mérnöki munka, tevékenység iránt. A beszélgetés során
a WiN-es lányok/asszonyok elmondták tapasztalataikat,
hogyan lehet a karriert a családdal, az anyasággal összeegyeztetni. Ezt követően a lányok erőmű-látogatáson
vettek részt a WiN-es kolléganők vezetésével. A nyílt nap
résztvevői egy-egy karkötőt és emléklapot is kaptak.
A „Lányok Napja” a szülők és a közvélemény figyelmét is fel akarta hívni arra, hogy a hagyományosan
férfitöbbségű szakmákban egyre növekszik a nők iránti
igény.
	
Orbán Ottilia

fotó: Beregnyei Miklós

Paksi bronz a dzsúdó
Európa-bajnokságon

Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam
46 előadással és mintegy 150 fő részvételével rendezték idén a XXXVIII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyamot, Hajdúszoboszlón. A tanfolyam célja az volt, hogy a konferencia
résztvevői bepillantást nyerhessenek az egyes szakterületeken folyó munkákba, kutatásokba, valamint áttekintsék a sugárvédelem területén bekövetkezett jogszabályi, módszertani
és méréstechnikai változásokat.
A szekciókra bontott előadássorozat témái között számos fontos és évről-évre visszatérő kérdés szerepelt az idei rendezvényen. Ide sorolhatók a sugáregészségügy, sugárbiológia aktuális problémái, a
radiológia, a nukleáris környezetellenőrzés, a jogszabályi háttér és a nemzetközi ajánlások témaköre
is. Kulcsfontosságú, hogy a sugárvédelem területén dolgozó szakemberek munkájukkal hozzájáruljanak a sugárveszélyes munkaterületen dolgozók sugárbiztonságának növeléséhez csakúgy, mint a
lakossági és a környezeti sugárterhelés optimalizálásához. Ezen cél elérése érdekében tett erőfeszítésekről számoltak be azok a hazai szakemberek, akik környezeti mintákban vizsgálták a mesterséges
eredetű, valamint a „nehezen mérhető” radioizotópok kimutathatóságát. Több előadás foglalkozott
a lakossági sugárterhelés döntő hányadát adó természetes forrástag, a radon és leányelemeinek koncentráció-mérésével, az így kapott legfontosabb adatokkal, következtetésekkel, amelyek a gyógyfürdők illetve barlangok vizének és légterének sokéves vizsgálatát követően születtek meg.
Nagy figyelem övezte a radioaktív anyagok tárolása, szállítása és őrzésvédelméről szóló rendelet alapján eddig lefolytatott engedélyezési eljárások, helyszíni ellenőrzések tapasztalatait bemutató
előadást. Hasonlóan nagy érdeklődés kísérte a pécsi uránbánya újranyitásának sugáregészségügyi
feltételeit vizsgáló tanulmányt, amely megállapította, hogy korszerű technológia alkalmazásával betartható a dolgozók esetében a 15-20 mSv/év dózismegszorítás (lakosság esetében 100-200 µSv/
év). Nem feledkezhettünk meg a precízen végrehajtott nukleáris méréstechnikában ugyanúgy megkövetelt minőségbiztosításról és az akkreditáció fontosságáról sem, már csak az ebben a témában
elhangzott előadások miatt sem.
Az idei évi konferencia is tartogatott témakörei között napi aktuális problémákat, speciálisabb
szakterületi beszámolókat. Ebből az egyik a személyi dozimetria volt, hiszen a hatósági és az üzemi ellenőrzésre eddig használt film dózismérőket új TL (egésztest termolumineszcens) dózismérők
váltották/váltják fel. A másik téma a vietnami szakemberek budapesti, valamint paksi képzése volt.
Az előadásokból valamennyi kolléga megismerhette a képzés sikeres lebonyolítása érdekében tett
erőfeszítéseket is, és az elért eredményeket igazoló számadatokat.
BR
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A Magyar Tudományos, Üzemi és Szaklapok Újságírói Egyesülete
(MTÜSZUE) által alapított Nukleáris Újságíró Akadémia legutóbbi
programjában a résztvevők szakmai látogatást tettek április 4-én a
Nukleáris Biztonsági Kutató Intézet (Nubiki) Kft.-nél. A rendezvényt
Komornik Ferenc, az egyesület elnöke szervezte. Az intézet kapta idén
a Paksi Atomerőmű által adományozott Kiemelt Szállító címet.
A rendezvényt Holló Előd igazgató nyitotta meg. A következő előadások hangzottak el: A Nubiki Kft. tevékenysége (Holló Előd igazgató –
Nubiki Kft.); A súlyos balesetkezelés (sbk) stratégiájának fejlesztése és
alkalmazása a Paksi Atomerőműben (Téchy Zsolt divízióvezető – Nubiki
Kft.); A Paksi Atomerőmű első szintű valószínűségi biztonsági elemzése
(Bareith Attila divízióvezető – Nubiki Kft.).
A NUBIKI a hazai atomenergetikai közösség új, de széles körű
szakmai hagyományokkal rendelkező intézete. Alapítói – és egyben
munkatársai – korábban évtizedekig a VEIKI Villamosenergia-ipari Kutatóintézet Zrt. Atomerőművi Divíziójának dolgozói voltak. Az intézet
alapvető tevékenysége az atomerőművek biztonságának elemzése és
értékelése. A tevékenységének fő célja a Paksi Atomerőmű biztonsági
színvonalának fenntartását, növelését támogató intézkedések műszaki-tudományos megalapozása, valamint közreműködés a hosszú távú
biztonságos és gazdaságos üzemeltetési feltételeinek meghatározásában. Kutatás-fejlesztéssel, ennek eredményei alkalmazásával, mérnöki
tevékenységgel és tanácsadással, szakvélemények készítésével, számítógépes adatfeldolgozással és szoftverfejlesztéssel foglalkoznak.

Vendégül látjuk Magyarországot
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a korábbi támogatási programját kiterjesztve Vendégül látjuk Magyarországot címmel új országos akciót indított. Tevékenységének szélesebb körű megismertetése céljából idén
új lehetőségeket nyitott. A Paksi Atomerőmű a civil
szervezetek mellett látogatásra, vendégségbe hívja
a nagycsaládosokat, a nyugdíjasokat és a női közösségeket, tekintve, hogy ők kevésbé tájékozottak az
atomenergia felhasználásáról, az atomerőmű működéséről, és emiatt nagyobb bennük a kétség a nukleáris energia alkalmazásának elfogadása tekintetében.
Az új támogatási program szerint ez évben minden magyarországi megyéből és Budapestről is kap
meghívást erőmű-látogatásra egy-egy csoport.
A Paksi Atomerőmű számára fontos, hogy a cég
társadalomban betöltött szerepe minden ember számára láthatóvá váljon. A műszaki szakemberek elkötelezettsége és támogatása az atomerőmű iránt
maximális, de cél az atomenergia közelebb hozatala
azokhoz az emberekhez is, akiknek az érdeklődési
köre ettől merőben eltér. A kutatások szerint a hölgyek, családanyák, nyugdíjasok kevés információval
rendelkeznek ipari üzemünkről, ezért a Paksi Atomerőmű lehetőséget kíván biztosítani számukra, hogy
személyes élményeket szerezzenek és kapcsolatot teremtsenek az erőművel.
A kezdeményezés első vendégeiként egy-egy
nagycsaládos egyesület képviselői érkeztek Szekszárdról és Pécsről, akiket április elején fogadtak a

fotó: Vida Tünde

Nukleáris Újságíró
Akadémia – Nubiki Kft.

látogatóközpont munkatársai. A szülőknek, illetve
a 16. életévüket betöltött fiataloknak a szokásos látogatói útvonalat (a látogatóközpont kiállítása és a
4-es blokki útvonal) mutatták be, a gyerekekkel pedig külön foglalkoztak. Amíg a felnőttek testközelből
nyerhettek bepillantást a nukleáris létesítmény működésébe, addig a kisebbek a saját nyelvükön kapott
tárlatvezetés segítségével ismerkedtek meg hazánk
egyetlen atomerőművével. A kiállítás megtekintése
után a nagytárgyalóban különböző játékokkal szórakoztatták a fiatal vendégeket. Ezután a családok
együtt megebédeltek, majd pedig a program zárásaként az Atomenergetikai Múzeumot tekintették meg.
A látogatóközpont jövőbeni tervei szerint minden
hónapban 2-3 újabb szervezet kap meghívást.


Balázsné Kern Dóra

Tavaszi Egészségnapok a Paksi Atomerőmű
Egészségközpontjában
Az előadásokat követően kérdések hangzottak el az előadásokkal
kapcsolatban, amelyekre érthető, teljes körű válaszokat kaptak az érdeklődők.
A résztvevők hasznosnak tartották az elhangzott előadásokat.
Az akadémiai nap része volt annak a programsorozatnak, amely nemzetközi szinten is példa nélküli. Segítséget nyújtanak abban, hogy
atomenergia témakörét érintő, az atomenergiát alkalmazó cégeket
népszerűsítse, és az itt elhangzottakat hitelesen és közérthetően a nagy
nyilvánosság elé vigye.
Orbán Ottilia

Női sárkányhajósok Pakson
A sárkányhajó világbajnok női masters csapat tagjai gyermekeik és hozzátartozóik körében jártak a Paksi Atomerőműben április 7-én. A találkozó a Tájékoztató és Látogatóközpontban vette kezdetét, ahol a WiN
Magyarország elnevezésű szervezet képviseletében Hanti Ágota, a
szakcsoport elnöke és Szucsán Marina fogadták a vendégeket.
A vendégek először elméleti bevezetést és tájékoztatást kaptak a
Paksi Atomerőműről, amelyet érdeklődve és sok kérdéssel fogadtak,
majd üzemlátogatás keretében megtekintették a 4. blokki vezénylőtermet és a turbina-, illetve a reaktorcsarnokot.
A program megszervezésének Marina volt az ötletadója, aki meghívta a Sárkányanyák csapatot, akikkel és egy másik paksi lánnyal, Dobai-Krecht Mónikával közösen indult tavaly a világbajnokságon. Marina a Paksi Atomerőműnek köszönheti, hogy megismerte a sárkányhajó
sportágat. Öt évvel ezelőtt jelentkezett az első erőműves, igazgatósági
sárkányhajó-versenyre. Később csatlakozott az Atom-Dragon atomerőmű válogatott csapathoz.
Marina meglátása szerint, ha a lakosság vélemény-formálására törekszünk – a pozitív véleményre természetesen –, azt elsősorban aktív
életvitelt folytató embereken keresztül tudjuk elérni. Meg kell keresni a
megfelelő hallgatóságot a célok közvetítéséhez. A sportolók pontosan
ilyen aktív emberek, akiknek széleskörű nézeteik, kapcsolataik és ismeretségük van.
A sportolás mellett – a WiN Magyarország szervezetének tagja lévén – a közös rendezvény lebonyolítását éppen azért is tartotta fontosnak, mivel így két női csapat találkozhatott. A program összességében
jól sikerült, a vendégekre nagy hatással voltak a látottak, hallottak.


Gyöngyösiné Nyul Petra

A Paksi Atomerőmű Egészségközpontja május 27-től 31-ig rendezi meg a Tavaszi Egészségnapokat, amelynek fő
témája a gerincbántalmak megelőzése és látásunk megóvása lesz. A korszerű eszközökkel történő szűrésekkel,
rendszeres ellenőrzéssel még idejében felismerhetők a különböző elváltozások, és a korai felismerésnek köszönhetően időben gyógyíthatóvá válnak a betegségek.
Várjuk a szűrővizsgálatokra (tumor markerek vizsgálata, szomatoinfra, vectorkardiográf, arteriográf, szívstressz-mérés, laborvizsgálatok) és egyéb egészségmegőrző programjainkra az egészségtudatos munkavállalóknak, családtagjaiknak, a részvénytársaság nyugdíjasainak, valamint Paks város és a környező települések lakosainak jelentkezését. A szűrővizsgálatokat a Nukleo-Med Kft. orvosai és asszisztensei végzik, a vizsgálatok és
egészségmegőrző programok helyszíne az ESZI főiskolai épülete (Paks, Dózsa György u. 95).
Kérünk mindenkit, tegyen egy lépést egészsége védelmében, és látogassa meg rendezvényünket. Előjegyzésről és a programokról bővebb információ a 06–75/505–009-es telefonszámon kérhető.
LILI

Orosz honfitársak konferenciája

Az Orosz Honfitársak VII. Európai Regionális Konferenciáját rendezték meg április 16–17-én, Budapesten. Ahogy más nemzetekre is jellemző, ha
tagjai külföldön élnek, a hazájuktól elszakadt orosz
nemzetiségű emberek is összetartanak. Mi, Pakson
élő oroszok a Paksi Orosz Klubot (POK) alakítottuk
meg. A POK tagja a Magyarországon élő oroszok
Koordinációs Tanácsának, a magyarországi Orosz
Koordinációs Tanács tagja az Európai Regionális
Koordinációs Tanácsnak. Az orosz honfitársak Koordinációs Tanácsa vezetői éves gyakorisággal szoktak
találkozni. Az immár hetedik alkalommal megrendezett budapesti konferenciára 35 európai ország delegálta a Koordinációs Tanácsok vezetőit. Korábban a
Szovjetunió hűvösen kezelte az országot elhagyó polgárait, de változnak az idők, Oroszország ráeszmélt,
hogy a külföldön élő oroszok hatalmas potenciális
erőt képeznek, ők az igazi diplomaták, a politikai

és külkereskedelmi kapcsolatok előkészítői, hiteles
tanácsadói. Így az oroszországi külügymisztérium
bázisán létrehozták a külföldön élő honfitársakkal
való kapcsolattartási részleget, ennek a részlegnek a
képviselői is jelen voltak a budapesti konferencián.
Jelen voltak továbbá az Orosz Föderáció Budapesti
Nagykövetség munkatársai, az „Orosz világ” Alapítvány programigazgatója és más hivatalos személyek.
A konferencia alapvető kérdései: a Koordinációs
Tanácsok és alapítványok együttműködésének fejlesztése, az orosz nyelv megőrzése és fejlesztése Európában, a fiatal generációval kapcsolatos kérdéskör
és számos más aktuális téma.
A Magyarországon élő oroszokat a konferencián
többek között Kern Tatyjana, a POK elnöke és a magyarországi Koordinációs Tanács elnöke képviselte,
mi több, oroszlán részét vállalta a konferencia szervezésének és lebonyolításának.
Szucsán Marina

7

2013. május

Térségi kitekintő
Hagyományápolás és fejlődés: Dusnok bemutatkozik

Településtörténet:

Dusnok község Kalocsától délre, a Duna mocsaraiban, a Vajas folyóág mellé települt. Nem
kizárt, hogy már az Árpád-korban létezett,
de a XV. századtól okleveles említése van.
Őseink Boszniából és Dalmáciából érkeztek
erre a területre.
Dusnok szláv eredetű helységnév, a dusenik szó magyarosodott alakja, jelentése lélekváltó. A község etnikai összetétele az első
összeírások névanyaga alapján fele-fele arányban lehetett rác és magyar. Az utóbbi években
rohamosan változott az arány: a dusnoki szláv
eredetű lakosok 95-98%-a magyar anyanyelvűnek vallja magát.
A dusnokiak rácnak mondják magukat.
Hagyományőrzésükben rác és magyar elemeket találunk. A dusnoki lakosok száma jelenleg
3139.

Hagyományőrzés:
50-60 évvel ezelőtt a faluban élők a téli estéken összejártak. A lányok, asszonyok szövéssel,
fonással töltötték az estéket. Ennek mintájára
Rác Fonót rendezünk nyolc év óta minden télen. A kulturális esemény célja, hogy őrizzük

hagyományainkat, felelevenítsük a régi idők
közösségi színterét, értékeket közvetítsünk az
ide látogató gyerekek és felnőttek számára,
s mindezt úgy, hogy a közösségi szellemet is
erősítsük.
A fonó minden napjára hagyományos ételekkel készülünk, és régi használati eszközöket
próbálhatnak ki az ide látogatók. Helyi és vidéki kulturális csoportok emelik műsorukkal a
rendezvény színvonalát.
Falunapunkat pünkösdkor tartjuk. Mivel a
község lakói magukat rácoknak vallják, ezért
lett a rendezvény neve Rác Pünkösd. Célja kezdettől fogva az volt, hogy a dusnoki családok,
valamint az egykor innen indult, boldogulásukat vidéken vagy külföldön megtalált hajdani
dusnokiak összejöjjenek, és egy vasárnapot
együtt, vidáman töltsenek, rokoni szálakat
fűzzenek szorosabbra, barátságokat ápoljanak.

Egészséghét Uszódon
világklasszis vendégekkel

fotók: Zsigmond Enikő

Április második hete
az egészséges életmód jegyében telt
az uszódi iskolában. E köré szervezték minden programjukat, és még
világklasszisok
is
megfordultak ezen
a héten náluk: vendégük volt Kozmann
György, kétszeres
olimpiai bronzérmes
kenus és dr. Kovács
Antal, olimpiai és világbajnok cselgáncsozó, a Paksi Atomerőmű kommunikációs igazgatója, az
Atomerőmű Sportegyesület vezetője.
– Régóta szervezünk egészséghetet az iskolában. Igyekszünk nagy hangsúlyt fektetni a gyerekek egészséges életmódra nevelésére – mondta Máté Jánosné igazgatónő.
– E program keretében látogatott el iskolánkba Kozmann
György, aki a sport és az egészséges élet kapcsolatáról beszélt a gyerekeknek. Vendégünk volt dr. Kovács Antal is, aki
arról adott képet, hogy mit jelent életében a sport, honnan
indult, és mit kell tenni azért, hogy valaki eredményes sportoló lehessen.
Kedves színfoltja volt a hétnek, hogy a kicsik Kapitányné Erdei Ilona tanítónő koreográfiájával egy zenés sportbemutatóval köszönték meg mindkét világklasszis látogatását és kedvességét, a falu önkormányzata nevében pedig
Bedi Gyula polgármester és Bazsó László alpolgármester
egy-egy szép fotóalbumot és festményt adott át a neves
sportolóknak.
–– Az erőműnek nagyon fontos, hogy a környezetében
milyen életminőségben élnek az emberek, így itt, a Duna
másik oldalán is. Ezért jöttem el ma, és beszéltem a saját
életemről, hogy ily módon is segítsek több kedvet adni a
mozgáshoz, a sporthoz – mondta Uszódon az Egészséghét
résztvevőinek dr. Kovács Antal.

Zsigmond Enikő

Régóta él Dusnokon egy fogadott
ünnep, június 24., Szent Iván napja,
amelyet az utóbbi időben kibővítettünk. Ezen a napon a településünket
átszelő kis folyócskán fáklyás csónakázással és felvonulással, közös
énekléssel, tűzgyújtással, szalonnasütéssel ünnepelünk. Aki már részt vett ezen
a programon, sokáig őrizheti magában azt a
csodálatos látványt, amelyet a fáklyákkal kivilágított csónakok nyújtanak a besötétedett
Vajason.

A település fejlesztése:
Az elmúlt három év nagyobb beruházásához
a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány nyújtott segítséget.
Önrész támogatást igényelt Dusnok és
Fajsz Önkormányzata közösen az óvodák
energetikai célú infrastrukturális fejlesztésének megvalósításához. A felújítás után jelentősen csökkent mindkét intézményben a fűtés
költsége.
Dusnok Község Önkormányzata tíz évvel
ezelőtt eltervezte egy olyan vállalkozói övezet
(ipari terület) létrehozását, ahol a helyi, illetve

az újonnan alakult esetleges vidéki vállalkozások megfelelő telephelyet és vállalkozási körülményeket találnak ahhoz, hogy tevékenységüket végezni tudják. A beruházás tárgya a
több mint 13 hektáros ipari terület ivóvíz és
tűzi víz közművel történő ellátása.
Községünk jelentős kulturális, művészeti
és sportélettel rendelkezik. Ezek központja a
művelődési ház, amely sajnos egyre kevésbé
tudott megfelelni a kor társasági követelményeinek. Ezért létre kellett hozni egy új integrált közösségi és szolgáltató teret, amellyel
egyre nagyobb hangsúly helyeződik a jobb
kihasználhatóságra, a biztonsági követelményekre és a nevelés, szórakoztatás színvonalának emelésére, modernizálására.
Folyamatban lévő és önrész támogatásra
benyújtott fejlesztés az útfelújítás és a napelemes áramfejlesztő, melyhez önrész támogatást igényelnénk a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványtól.
Szeretettel várunk mindenkit a következő
rendezvényünkre, a május 19-i Rác Pünkösdre. A részletes programról a www.dusnok. hu
honlapon tájékozódhat.

Dusnok Község Önkormányzata

ESZI – ballagás két felvonásban
Május 3-án, pénteken délután elbúcsúztak az alma matertől, diáktársaiktól és tanáraiktól az Energetikai Szakközépiskola végzősei, az elmúlt évekhez hasonlóan két felvonásban.
A program 16:30 órakor az érettségiző 12. osztályosokkal kezdődött, akik végigjárták a feldíszített osztálytermeiket, majd
az ünnepség zászlóátadással és Szabó Béla igazgató búcsúztatójával folytatódott. A 11. osztályosok rövid műsora után a
kiemelkedő teljesítményt nyújtó végzősök elismerésben részesültek. Az ünnepség végén a 110 érettségiző útjára engedett
egy-egy lufit, osztályonként más-más színűt. 18 órakor a főiskolai nagyelőadóban a technikus-búcsúztatóval folytatódott a
megható eseménysor. Igazgatói köszöntővel indult a rövid ünnepség, amelyen részt vettek az ESZI-t működtető és segítő
alapítványok képviselői is. A kiváló munkát végző hallgatók jutalomban részesültek a rövid műsor keretében. A technikus
búcsúztatón 117 végzős volt érdekelt, így az idén az ESZI-ben összesen 227 öregdiák ünnepelt. Az idei évben öt szakmacsoportban hat osztály ütött be szöget a „szakmafába”, abba az emlékoszlopba, amelybe az idén ötödször kerültek az egyes
szakmák szimbólumaival ellátott szögek.
Orbán Ottilia

Az ízek világa
Érmet nyert az Erzsébet szálló
szakácsa
Immár nyolcadik alkalommal rendezték meg Szolnokon
a Pelikán Kupa gasztronómiai
versenyt, április 6-án. Szakácsok,
cukrászok és felszolgálók mérhették össze tudásukat. A megmérettetésen részt vett Meczker
Tamás, a paksi Erzsébet Nagy Szálloda szakácsa is, és ezüstéremmel térhetett haza.
–– Milyen ételt készítettél? Milyen ízvilág jellemezte az
ételeidet?
–– Melegkonyhai kategóriában ötfogásos menüt kellett prezentálni a zsűri elé, egy személyre tálalva, és egy
kétszemélyes dísztálat. Nagy hangsúlyt kellett fektetni a
szezonalitásra az alapanyagoknál. Kikötés volt a szárnyas,
a zöldség és a hal használata. Minden étel a saját receptem és ötletem alapján készült. Igyekeztem úgy készíteni
az alapanyagokat, hogy az ízek és textúrák változatosak
legyenek és harmonizáljanak egymással. Az üdvözlő falat egy grillezett ajvár volt pirítóssal és spenót tuile-vel.
Az előétel mentás zöldborsó mousseline-nel töltött pisztráng tekercs, pirított mandulás kéregben. Köretnek ricotta gombóckák házi morzsás bundában és párolt zöldségek
kerültek a tányérra, egy könnyed, tárkonyos redukcióval
készült hollandi mártással. A főétel Sous – Vide bőrös
mangalica karaj volt, burgundi garnírunggal. Desszertként mascarpone szeletet készítettem törökmézzel, csokis
ganache-sal töltött kakaós piskótán mangóhabbal. Vége-

zetül egy házi sajttál, hibiszkusz zselével. A kétszemélyes
dísztálra nyúlcombot készítettem Colbert módozatban, a
saját elképzelésemben, körete polenta volt és rakott zöldség lila burgonyával. Idén úgy gondoltam, az ételek mellé
borokat is ajánlok. Ebben Ulrich Krisztián kollegám volt
a segítségemre.
–– Mennyire volt erős a mezőny?
–– A zsűrizés alatt nem tartózkodhattunk az asztalok
között, sem név, sem reklám felület nem lehetett az asztalunknál. Ez biztosította a verseny tisztaságát. Nyolc, kétfős
csapat indult, és én egyedül. Nekem egy sommelier felszolgáló volt a segítségemre, a szemben lévő versenymunkánál
2 szakács tálalt, 2 segéddel. A zsűri nem látja, hogy én 23
éves vagyok, vagy a mellettem lévő 35, csak a tányérokat,
azoknak kell beszélniük.
–– Mit jelent számodra ez a helyezés, illetve a versenyen
való részvétel?
–– Mindig keresem a kihívásokat, nem tudnék csak
hátradőlve ülni. Ezeket a versenyeket önképzés céljából
vállalom. Bár idén inkább a saját határaimat feszegettem.
Felkészülés mellett folyamatosan dolgoztam, így egyszerre több dologra kellett figyelnem. Rendezvények, szállóvendégek, 4-5 órás alvás, 16-17 óra munka, a versenyt
megelőző napon 21 órát voltam konyhán, és alvás nélkül
mentünk Szolnokra hajnali 4-kor. Senki nem kérte, hogy
ezt tegyem, magam miatt tettem. Soha nem vagyok elégedett, ebben a szakmában mindig lehet jobbat és szebbet
alkotni. Végső soron nem is nekem kell elégedettnek lenni,
elég, ha a vendég az.

Keszthelyi Katalin
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Paks város hírei

Ötvenezer palánta

Paks közterületein mintegy harminc hektár
a gondozandó zöldfelület. Ősszel közel száz
fát, több ezer cserjét és negyvenezer tő évelő virágot ültettek ki. Sok helyen pótolták a
hiányokat; a tavalyi szárazság sok növényt
tett tönkre a parkokban, a lakótelepeken.
A Fehérvári úton új, gömbkőris fasort ültettek. Az egynyári virágok májusban kerülnek az ágyásokba; hozzávetőlegesen
negyvenezer palánta: begónia, petúnia stb.
Muskátlit mintegy kilencven, villanyoszlopon elhelyezett tartóba raknak.

Hírek - Kalocsa
Játékkal kerestek pénzt a játékokra
Jótékonysági koncertet szervezett a közelmúltban
a Kalocsa Város Óvodáiért Alapítvány és a Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Az iskola zenekarának színvonalas műsorát a város
óvodásainak fellépései színesítették. A bevételből
foglalkoztató játékok vásárlására nyílik lehetőség.

Javulhat a belvízelvezetés
A belvízelvezető belterületi csatornahálózat kitisztítására, és elvezető művek építésére nyert pályázati támogatást Kalocsa város önkormányzata
és a térség további 11 települése. A projekt révén
Kalocsán elsősorban a Rokkanttelepi városrész
belvízelvezetés problémái oldódhatnak meg.

Bakancsos Atom Kupa egy rendező szemével

Lemezbemutató
A Paksi Pedagógus Kórus lemezbemutató önálló koncertet adott a III. Tavaszi Művészeti
Fesztivál keretében az Erzsébet Nagy Szálloda
dísztermében, április 22-én.
A teltházas esten elsősorban 2011-ben elkészült első lemezük zenei anyagából adtak
ízelítőt, de más művek is repertoáron voltak.

Wollner Pál

Kikelet Félmaraton – ATOM100
A III. Kikelet Félmaraton utcai futóversenyt,
mint az ATOM100 idei második állomását a
Mogyi SE rendezte meg Baján, április 13-án.
Több távot lehetett teljesíteni az indulóknak
(21 és 12 km), egyéniben vagy két- illetve 3
fős váltóban.
A több mint 400 versenyző zöme a félmaratont teljesítette (232 férfi és 96 nő) egyéniben. Nagy létszámú futó képviselte Paksot – 17 férfi, 5 nő. A korosztályaikban elért
eredményeik: 2. Túri Tamásné Tünde 1:44:51,
3. Schäffer István 1:34:50, 9. Berdál Ilona
1:56:21, 15. Ledneczky Zoltánné 2:01:20, 21.
Fehér Imre 1:37:25, 21. Takács Tibor 2:00:35,

24. Leber Kitti 1:58:35, 29. Turi Márton
1:33:16, 39. Leber László 1:50:34, 40. Makk
Imre 1:51:01, 43. Pollák Mariann 2:14:14, 43.
Bedecs Ferenc 1:37:26, 46. Házi Géza 1:52:53,
47. Juhász László 1:52:56, 48. Berényi Róbert 1:52:56, 58. Böhn József 1:58:39, 60. Takács Tibor 1:59:29, 64. Ivándy István 2:05:04,
74. Ivándy Csaba 1:50:35, 85. Bernáth Lajos
1:54:35, 87. Márkus László 1:56:37, 94. Ács Balázs 1:59:58.
Jótékonysági futást is rendeztek 1600 méteres távon. Egy négyéves kislány őssejtkezelésére gyűjtöttek – a nevezési díj fele ment
erre a célra. Gyulai

Átadták az első mérföldkövet
A Magyar Zarándokút Dél-alföldi szakaszának
fejlesztési projektje keretében átadott mérföldkő 252,9 km-t ad hírül a vándoroknak a Szelidi-tó
melletti zarándokszállásnál. A következő projekthez kapcsolódó attrakció átadása Fajszon várható.
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Csillag Show
A Modern táncsportok országos döntőjében, amelyet április 13-án Győrben rendeztek, a paksi Csillag
Show-tánc Egyesület elismerésre méltóan szerepelt. Eredményeik: 1. hely 4 db, 2. hely 6 db, 3. hely
4 db, 4. hely 2 db, 5. hely 1 db, 7. hely 1 db. A versenyzők: Asztalos Laura, Bach Éva, Blága Csenge,
Blága Csilla, Bor Andrea, Rics Fanni, Karsai Gréta,
Kókai Flóra, Papp Veronika, Samai Amanda, Samu
Adrienn, Sipeki Dorina, Szebényi Sára, Szinger Helga,Vilk Petra.
A csoport vezetője: dr. Czárné Nagy Ildikó.

Középmezőnyben az MVM Paks
25 fordulót követően 8. helyen állt az MVM
Paks labdarúgó csapata az OTP Bank Ligában. Az egylet áprilisban továbbra is kétarcúan
szerepelt. A sereghajtók ellen, így Siófokon és
Eger ellen Vácon sem sikerült begyűjtenie a három pontot, mindkét helyszínről döntetlennel
távozott. A Diósgyőrt viszont a Fehérvári úti
stadionban Tököli Attila góljával küzdelmes
meccsen 1:0-ra legyőzte a gárda, ezt követően
a Videotontól 2:0-ra kikapott. A szezon talán
legértékesebb sikerét a listavezető Győr ottho-

nában érte el a Sivic-legénység, úgy, hogy 3:0-s
hátrányból fordított 4:3-ra. „Az első félidőben
nagyon jól játszottunk, és akkor kaptunk gólt,
amikor nem kellett volna. Egy–nullánál nekünk volt ziccerünk, muszáj lett volna pas�szolni Heffler Norbinak a Tökölihez, akkor
egy–egy lett volna. Úgy kaptunk három gólt,
hogy nem mindennapos, általános iskolai hibákat követtünk el. Akkor bementünk az öltözőbe, és dicsértem a fiúkat, ők meg nézték, mi
van velem. A fociban előfordul olyan, velünk

fotó: Wollner Pál

padék miatt pinceomlások, partfalcsúszások történtek Pakson és Dunakömlődön is.
Mintegy 8-10 pince és 2-3 partfal állapota
vált kritikussá. Bizonyos esetekben akkor
is adhat támogatást az önkormányzat a
helyreállításhoz, ha a pinceomlás, partfalcsúszás nem érint közterületet.

Vincze Erika Fecit című, első önálló kiállításán kalligráfiai technikával készített alkotásait mutatta be április 11-én. Kálóczi Katalin,
az ELTE Egyetemi Könyvtár főigazgató-helyettese és Kiszl Péter az
ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet igazgatója, a
kiállítás kurátora köszöntötte a megjelenteket, majd Maczó Péter,
a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Média Intézetének docense
nyitotta meg a tárlatot. A tipográfus művésznő munkáit az ELTE
Egyetemi Könyvtár Nagyolvasójában (Budapest V., Ferenciek tere
6., I. em. 9.) tekinthetik meg az érdeklődők június 22-ig.GYNYP

fotó: Vincze Bálint

A tavasz eleji rendkívüli időjárás, a sok csa-

fotó: Wollner Pál

Pince- és partfalállapotok

Az ürge
és a bója esete

Kiállítás

Mit nem mondtunk még el az elmúlt
évek során a Bakancsos Atom Kupáról?
Tudjuk, hogy vannak különböző kategóriák, vagyis a kezdőknek is lehetnek sikerélményeik, de a nehezebb pályákon a profik
sem unatkoznak. Mondtuk már ezerszer,
hogy jó sokan szoktak lenni. Nem egyszerűen egy tájékozódási túraversenyre csábítjuk a versenyt megelőzően a paksiakat
is, hanem az ország egyik legnépszerűbb
versenyére. És köztudott az is, hogy szükséges hozzá úgy harminc, lelkes Demeteres
és/vagy ASÉ-s turista, akik önkéntesen tevékenykednek ezen a napon a rendezvény
sikerén.
Idén 286 résztvevő érkezett Paksra, az
Ürgemezőre, az ország különböző részeiből,
pedig igencsak cudar, télies idő volt. Az időmérő állomáson dolgozók tudnának erről
mesélni. Panaszkodni azonban nincs okunk,
mert legalább nem esett, míg a verseny előtti szombaton zord hétvége volt, és a verseny
utáni szombatra is visszatért a hó és a tél.
Az ürgemezei Bakancsos Atom Kupa
keretében nemcsak a túrázók találkoztak
egymással, hanem a mezőn, a természeti
környezetben élő kis állatok, az ürgék is a
bakancsok, túracipők sokaságával, a léptek
dübörgésével és a verseny fontos kellékével,
a narancssárga-fehér bójákkal.
A bajnokságba nevezett csapatok közül
egy igazoltan távol lévő (a másnapi bajai
versenyt rendező) csapat kivételével mindenki ott volt, de a lelkes kiskorú amatőrök
is ügyesek voltak, jöttek kaposvári, bátaszéki, bonyhádi, kiskőrösi iskolások, és például
a kirándulók között paksi ovisok nyertek az
apukájukkal. A fiatalság összhangját biztosítandó a legfiatalabb önkéntesünk még nincs
egyéves. A szépkorúak viszont már bőven
70 fölött járnak. Idei kuriózum volt, hogy a
terepen keresztül poroszkáltak a lovasok is,
a versenyzők nagy örömére – lehet, hogy jövőre lovas pályát is kellene tervezni?
Az érmek és a jelvények különlegesek
voltak. A gulyás finomra sikerült. Mindezek következtében az idei Ürgemezei
Bakancsossal elégedettek vagyunk, és a
versenyzői visszajelzések alapján mások is
azok velünk. 
je
már nem is először, hogy jól játszunk, és akkor kapunk gólokat, amikor nekünk kellene
szerezni. Ebből egyszer csak ki kellett mászni.
Mind a három csere gólt szerzett, és a csapat
megmutatta, hogy van karaktere: három–nulla után felállni és győzni a listavezető ellen, az
nem mindennapos dolog. Gratulálok a csapatomnak.” – nyilatkozta a győri diadalt követően
Tomislav Sivic. Májusban véget ér a 2012/13-as
szezon, sorban a Ferencváros, az MTK, a Debrecen, a Kaposvár és a Kecskemét következik.
A végelszámolásnál a 6-10. közötti pozícióba
prognosztizálható a paksi csapat.  Faller Gábor
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Erőműves híradások

fotók: Bodajki Ákos, Wollner Pál
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Kitüntetések átadása a majálison
A Paksi Atomerőmű életében a majális
nem csak a felhőtlen kikapcsolódásról,
a sport- és ügyességi versenyekről, a főzésről, a közösségi- és kulturális programokról szól, hanem a kiemelkedő munkateljesítményt nyújtó munkavállalók
ünnepléséről, elismeréséről is. Így történt
ez az idei évben is, amikor 76 munkatársunk vehette át ünnepélyes keretek között
a munkáltatói kitüntetést.
Elsőként cégünk legrégebbi munkáltatói kitüntetése, az Atomerőmű Kiváló
Karbantartója díj került átadásra. A karbantartási igazgatóság által 2000-ben alapított kitüntetés célja, hogy a karbantartás

területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó
szakemberek munkáját elismerje erkölcsi
és anyagi formában egyaránt. A karbantartás előkészítés, a karbantartás végrehajtás és a karbantartás irányítás területeiről
a korábbi években összesen 211 munkatársunk vehette át a díjat.
Ezután az Atomerőmű Kiváló Üzemeltetője díjak átadása következett. A díjat
2005-ben alapította az üzemviteli igazgatóság azzal a céllal, hogy érdemi elismerési
formát alakítson ki az üzemviteli területen
kiemelkedő, példamutató teljesítményt
nyújtó szakemberek munkájának erkölcsi és anyagi elismerésére. Idáig összesen

166 váltóműszakos, illetve az üzemvitelt,
üzemirányítást támogató munkakörben
dolgozó munkatársunk vehette át kiemelkedő munkateljesítményéért ezt az elismerést.
Végezetül a kitüntetések alapításának kronológiáját követve a legfrissebb
kitüntetés átadására került sor. A cégvezetés döntése értelmében 2010. január
1-jei hatállyal bevezetésre került az Igazgatósági Nívódíj. A cégvezetés a korábbi
hagyományokra támaszkodva, az elismerési gyakorlatot megtartva kialakított egy
olyan megbecsülési formát, amely a Paksi
Atomerőmű valamennyi munkavállalójára

kiterjed. Az Igazgatósági Nívódíj évente
jutalmazza az adott igazgatóságon kiemelkedő munkateljesítményt nyújtó munkatársakat. Ebben a kitüntetési formában az
alapítás éve óta 130 munkatársunk részesült.
Mindhárom kitüntetési forma esetében
a vezérigazgatói köszöntő után a szakterületi igazgatók gratulációját fogadták a díjazottak, majd a kitüntetések átadása pezsgős koccintással zárult.
Minden kitüntetett munkatársunknak
gratulálunk!

Lászlóné Németh Ilona

fotók: Bodajki Ákos

Az Igazgatósági Nívódíj kitüntetettjei

Vezérigazgató közvetlen szervezetek
Hamvas Sándor, tolmács-fordító, vezérigazgatói titkárság
Üzemviteli igazgatóság
Benkő Ádám, főtechnológus, üzemviteli igazgatóság
Kovácsné Kiss Katalin, analitikus laboráns, vegyészeti ellenőrzési osztály
Marusa András, határidő tervező, karbantartás irányítási osztály

Orbán Ottilia, titkárnő, vegyészeti főosztály
Orosz József Attila, üzemviteli technológia vezető, külső technológiai osztály
Pupp József, dekontamináló műszakvezető, vegyészeti technológiai osztály

Műszaki igazgatóság
Buránszky István, műszaki főszakértő, műszaki igazgatóság
Burján Tibor, csoportvezető, nukleáris üzemanyag osztály
Csillag Tibor, berendezés technológia vezető, gépész műszaki osztály
Jantner József, vezető berendezés mérnök, gépész műszaki osztály
Kamondi Ferenc, műszaki főszakértő, műszaki főosztály
Mester János, projektfelelős, projekt támogató osztály

Straubinger József, műszaki főszakértő, villamos műszaki osztály
Szép Szilárd, előkészítés vezető, irányítástechnikai műszaki osztály
Szili László, vezető berendezés mérnök, irányítástechnikai műszaki osztály
Szőcs Péter, beruházási program-vezető , projekt főosztály
Tőke János, osztályvezető, rendszertechnikai osztály
Tuza János, osztályvezető, dokumentáció kezelési osztály

Karbantartási igazgatóság
Katus Ferenc, rendszermérnök, híradástechnikai osztály
Kovács Attila, technológus mérnök, armatúra- és csővezeték-karbantartó osztály
Mérei Zsolt, karbantartási műszaki ellenőr, villamos karbantartó osztály
Müller Attila, karbantartási műszaki ellenőr, építészeti és szakipari szerviz osztály

Noszek József, osztályvezető, biztonsági rendszerek osztály
Séllei István, rendszermérnök, digitális rendszerek osztály
Sós János, laborvezető, metrológiai üzem
Velencei János, rendszermérnök, armatúra- és csővezeték-karbantartó osztály

Biztonsági igazgatóság
Bajári Miklós Géza, sugárvédelmi mérnök, dozimetriai osztály
Baka Zoltán, csoportvezető, minőségellenőrzési osztály
Fenyvesi Gábor, főtechnológus, üzemviteli biztonsági osztály

Hajnády György Zoltán, munkavédelmi főelőadó, munka- és tűzvédelmi osztály
Herman Attila Imre, szervező-tervező mérnök, balesetelhárítás
Oldal Gyula, anyagvizsgáló, anyagvizsgálati osztály

Gazdasági igazgatóság
Bánné Varga Andrea, csoportvezető, kontrolling osztály
Böröcz László, csoportvezető, beszerzési osztály
Csordás Gábor, osztályvezető, raktározási osztály
Kékesi Róbert, logisztikai főelőadó, beszerzési osztály

Lőrincz Sándor, koordinátor, külső szolgáltatási osztály
Maracsik Kálmán, csoportvezető, közgazdasági osztály
Szabó Györgyné, csoportvezető, létesítmény üzemeltetési osztály

Humán igazgatóság
Acsádi Kornél, oktatástechnikai mérnök, technológiai oktatási osztály
Kunglné Cseri Ilona, humánpolitikai előadó, munka- és személyügyi osztály

Mayer Tivadar, kikötőmester, jóléti osztály
Puch Ignác, instruktor, szimulátor osztály
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Az Atomerőmű Kiváló Karbantartója díj kitüntetettjei

Baksai Zoltán, üveges,
építészeti és szakipari szerviz osztály
Inger József, műszerész, biztonsági rendszerek osztály
Péri István, technológus,
armatúra- és csővezeték-karbantartó osztály
Soczó Gábor, műszerész, automatika osztály
Szőke István, vezető szerelő,
turbina- és forgógép-karbantartó osztály

Tóth Péter, minőségellenőr, gépész szerviz osztály
ifj. Ulrich János, nukleáris karbantartó lakatos,
reaktor- és készülék-karbantartó osztály
Varga Ferenc, csoportvezető, híradástechnikai osztály
Wágner József, nukleáris karbantartó lakatos,
armatúra- és csővezeték-karbantartó osztály
Wolf Ferenc, vezető szerelő, villamos karbantartó osztály

Az Atomerőmű Kiváló Üzemeltetője díj kitüntetettjei

Bagladi István Gábor, víztisztító műszakvezető,
vegyészeti technológiai osztály
Bors Ervin, vezető elektrikus, villamos üzemviteli osztály
Cserepes Ferenc, ügyeletes műszerész,
irányítástechnikai üzemviteli osztály
Fábián Zoltán, blokkügyeletes, üzemirányítási osztály
Fejes István Gábor, primerköri főgépész, reaktorosztály
Gál Béla, turbinagépész, turbinaosztály
Hirt János, turbina főgépész, turbinaosztály
Hornyák István, ügyeletes műszerész,
irányítástechnikai üzemviteli osztály
Jerkó János, turbina főgépész, turbinaosztály
Kern Zoltán, üzemviteli technológia vezető,
villamos üzemviteli osztály

Kródi Zoltán, művezető, villamos üzemviteli osztály
Laufer Gergely Miklós, gépész,
külső technológiai osztály
Molnár László, művezető, villamos üzemviteli osztály
Németh Zoltán, dozimetrikus, dozimetriai osztály
Papp László, primerköri gépész, reaktorosztály
Pócsi Péter, főgépész, külső technológiai osztály
Sárközi István, reaktoroperátor, reaktorosztály
Sitkei Gábor, folyékony radioaktív hulladékkezelő,
radioaktív hulladékkezelési osztály
Szabados Imre, átrakógép operátor , nukleáris fűtőanyag üzem
Szabóné Csatordai Jozefina, ellenőrző laboráns,
vegyészeti ellenőrzési osztály
Veisz József, turbinagépész, turbinaosztály
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OSZTÁLYTABLÓ
ÜZEMVITELI FŐOSZTÁLY

fotók: Bodajki Ákos

Bucsi Gábor
főosztályvezető

Szekszárdon született, s a megyeszékhelyen járt általános iskolába is. Középfokú tanulmányai megválasztásakor már a jelenlegi
szakterülete felé orientálódott: Budapesten, az Erősáramú Szakközépiskolában – bevett atomerőműves szóhasználattal élve: az
Üteg utcában – tanult tovább (az intézmény mai neve: Verebély László Szakközépiskola és
Szakiskola). Az itt elvégzett Atomerőművek és berendezések szak meghatározta a későbbi,
felsőfokú tanulmányait is: a Moszkvai Energetikai Egyetem Atomerőművek szakán szerzett
mérnöki képesítést.
Az egyetemi tanulmányok befejeztével és 1994-ben letette az ügyeletes mérnöki
a Paksi Atomerőműben kezdett dolgozni vizsgát. Ügyeletes mérnökként 2004-ig dolmint első munkahelyén. Szakmai pályafu- gozott, majd ebben az évben főtechnológus
tása az üzemeltetésen indult, ahol primer- lett az üzemviteli főosztályon (üvfo). A főköri gépészként helyezkedett el. Idővel vé- osztály vezetőjévé 2009-ben nevezték ki.
gigjárta az operatív munkahelyi lépcsőket,

Benkő Éva

üzemviteli technológia vezető
Pakson született, a gyermekéveit Nagydorogon töltötte és ott is járt általános iskolába. Középiskolai
tanulmányait az Energetikai Szakképzési Intézetben
folytatta programozó szakon. Így már tizenéves korában közeli kapcsolatba került az atomerőművel, mivel a szakmai gyakorlatok során az erőmű számos területét megismerhette, rálátást nyerhetett az
egyes szakterületek munkájára. A középiskola elvégzése után a Dunaújvárosi
Főiskolán szerezett először szervezőmérnöki, majd mérnöktanári diplomát.
Első munkahelye a Paksi Atom- nológiai rendszerek üzemeltetésének
erőműnél a villamos üzemviteli osz- támogatása az érvényben lévő terütályon volt, ahol kezdetben munka- letelhatárolási rendnek és a vonatkotervezőként, majd pedig önálló mér- zó üzemeltetési dokumentációknak
nökként dolgozott. Feladatai közé megfelelően. A főosztály kezelésébe
tartozott többek között: az üzemvite- tartozó rendszerek szakmai, üzemelli műszaki feladatok végrehajtása; az tetési kérdéseiben való döntés, és a
erőmű területén történő beruházási, szervezeti egység szintű döntéshozafelújítási, bővítési és műszaki fej- tal támogatása, valamint gazdasági
lesztési feladatok megoldásában való döntések előkészítése.
Éva nagyon fontosnak tartja a jó
részvétel; oktatási és képzési tervek
munkahelyi, munkatársi légkör kiösszeállítása.
A gyes letelte után 2007-ben került alakítását és ápolását, hiszen napi
az üzemviteli főosztályra, a jelenlegi kapcsolatot kell fenntartania a főoszbeosztásába. Nagyon szereti a mos- tályhoz tartozó szervezeti egységektani munkáját, feladatai igen szerte- kel. Családi házban él Pakson párjáágazóak. A főosztályvezető munká- val és nyolcéves kisfiával. Szabadidejának közvetlen segítése mellett napi jét szinte teljesen kitölti a család. Ha
teendői során nagy hasznát veszi a ideje engedi, szívesen kirándul, kervillamos szakterületen szerzett isme- tészkedik, olvas és kézműveskedik.
Emellett gyakran töltik a hétvégéket
reteinek.
A jelenlegi feladatai: az üzemviteli a tágabb családdal és a barátokkal is.

Orbán Ottilia
főosztály hatáskörébe tartozó tech-

Steiner Judit
titkárnő

Judit Pakson született, és itt végezte az általános iskolát és a
gimnáziumot is. Ezt követően
az Illyés Gyula Pedagógiai Főiskolára ment továbbtanulni, ahol általános iskolai tanító
szakon végzett. A diploma megszerzése után egykori iskolájában, a Deák Ferenc Általános Iskolában kezdett el dolgozni, amit nagyon szeretett. Szívmelengető érzés számára visszagondolni azokra az évekre, amikor a kisgyerekek
óvódás éveik után beültek az iskolapadba, ő pedig részese
lehetett mindennapjaiknak, fejlődésüknek.

A főosztály feladata átfogóan az atomerőmű technológiai rendszereinek üzemeltetése. Csupán a legfontosabb területeket emelve ki, a következők említhetők: Gépészeti
vonalon a primer, a szekunder és a külső
technológiai rendszerek, valamint az üzemanyag manipulációk tartoznak hozzájuk,
emellett az irányítástechnikai és a villamos
rendszerek üzemeltetését végzik. További
feladatuk az üzemeltetéshez szükséges feltételek biztosítása. A technológiai rendszerek üzemeltetésén túlmenően részt vesznek
még a technológiához kapcsolódó átalakítások előkészítésében és az átalakítások feltételeinek biztosításában, ezt követően pedig,
az átalakítások elkészülte után, közreműködnek a rendszerek üzembe helyezésében.
Végül – de távolról sem kimerítve a kapcso-

lódó feladatok listáját – megemlíthető még,
hogy természetesen folyamatosan végzik az
átalakítások után átadott rendszerek üzemeltetését.
Gábor szakmai és vezetői értékrendje szerint az üzemeltetés során elsődleges
szempont a biztonság, a vonatkozó szabályok betartása. Ezen túlmenően vallja, hogy
az atomerőmű munkaközössége csak szoros
együttműködéssel lehet eredményes.
Munkáját 2011-ben Céggyűrű kitüntetéssel ismerték el.
Szabadidejében szeret olvasni, ezen kívül
szívesen kertészkedik és sportol.

Prancz Zoltán

Buzás Attila
területfelelős

1974-ben született, gyermekkora óta Pakson élt szüleivel. Az
ESZI-ben tanult, géplakatosi szakképzettséggel zárta tanulmányait.
A Paksi Atomerőműhöz fűződő kapcsolata ebben az időszakban alakult ki, szakmai gyakorlatát – a karbantartási területet végigjárva –

itt töltötte.
A középiskolás évek után – bár adódott lehetősége az itteni elhelyezkedésre – a sportpályafutás mellett döntött, ilyen módon élete
egyelőre nem a szakmai téren teljesedett ki,
hanem a számára igazi szenvedélyt jelentő
labdarúgásban. Miután a sorkatonai szolgálatot letöltötte, hivatásos labdarúgóként kezdetben a paksi, majd több vidéki csapat játékosa lett.
A hazai pálya után Diósgyőrbe, Sopronba, ezután Kispestre, majd Dunaújvárosba
került. A nemzeti bajnokság élvonalában
szereplő csapatok mindegyike – elmondása
szerint – élményekkel gazdagította, természetesen minden igazolás egyben a célok elérésének lehetőségét és kihívást is rejtett magában. 11 éves korától kezdve a paksi csapatnál nevelkedett, végül itt zárta 2009-ben aktív
pályáját.
Társaságunknál ezt követően helyezkedett el, már egy megszerzett munkavédelmi
technikusi képesítés birtokában. Jelenleg az
üzemviteli főosztály munkatársa, területfelelősi munkaköréhez elsősorban az üzemviteli
terület rendjének, tisztasági követelményeinek folyamatos ellenőrzése, a munkát végzők

Ezzel párhuzamosan a helyi rádiónál (Fortuna Rádió)
is volt alkalma kipróbálni magát. Kezdetben heti egy alkalommal ült mikrofon elé a „Szívküldi” című műsorban,
majd volt szerencséje belekóstolni a hírszerkesztő, hírolvasó
munkába, amit a műsorvezetés követett.
Több mint 10 éves tanítás és rádiózás után 2009 áprilisában került a Paksi Atomerőmű üzemviteli főosztályára.
Színes és sokrétű a munkája. Fő feladata a főosztályvezető
munkájának segítése. Mindennapi tevékenységei közé tartozik többek között a telefonhívások lebonyolítása, a főosztály műszaki és adminisztratív dokumentációinak naprakész nyilvántartása, kezelése, intézése, külső-belső levelezés, iratkezelés az iratkezelési folyamatnak megfelelően,
jegyzőkönyvek készítése, szervezési feladatok lebonyolítása.
Szerencsés embernek tartja magát, mert az iskolában,
rádióban és itt, az atomerőműben egyaránt remek csapat-

tevékenységének, illetve a munkaterületek kialakítására vonatkozó előírások megfelelőségének ellenőrzése tartozik. A főjavítások alatt
rendszeresen részt vesz a heti munka- és tűzvédelmi bejárásokon. Munkáját nagy igyekezettel próbálja ellátni, elődjétől, Haag Józseftől ebben minden támogatást meg is kap – teszi hozzá. Fontosnak tartja a munkája során a
megfelelő kommunikáció és az együttműködési lehetőségek szem előtt tartását. Ezáltal a
feltárt hiányosságok azonnali pótlását, és az
észlelt problémák helyszíni javítását preferálja inkább. Attila kiváló kollektívába került,
melyre büszke, emellett kiemelte azt is, hogy
szakmai tudását további intenzív tanulással
és minél több gyakorlati tapasztalat megszerzésével is szeretné fejleszteni.
Pakson él jelenleg is a családjával. Fia 15
éves, pályaválasztás előtt áll, lánya 12 éves,
általános iskolás, felesége a környezetellenőrzési laboratórium munkatársa. Attila szabadideje egyik részét családjával és barátaival, másik részét pedig az NB III-as bölcskei
labdarúgó csapatának edzésével tölti.

Gyöngyösiné Nyul Petra

ban dolgozhatott, és a főosztályon igazi barátokra tett szert,
akikkel munkaidőn túl is szívesen találkozik.
Férje, akivel Pakson laknak, szintén az MVM PA Zrt.-nél,
a műszaki igazgatóságon dolgozik. Szabadidejükben szeretnek utazni. Szívük csücske Hévíz, amikor csak tehetik felkerekednek, és itt töltődnek fel. Szeretik felfedezni Magyarország szépségeit, illetve a mediterrán országokat, amelyek
hangulata, melegsége vonzó számukra. Kedvenc elfoglaltságai közé tartozik az olvasás, zenehallgatás és kirándulás
mellett a pilates, valamint a kerékpározás.
Szülei már nyugdíjasok, testvére az MVM Paks II.
Zrt.-nél dolgozik. Mindannyian a közelükben élnek, így
sokszor szerveznek közös családi programokat.
W.G.
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Kabai Péter
főtechnológus

Középiskolai diákéveit Kiskunhalason, a II.
Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági Gépész Technikumban töltötte. Ezek az évek meghatározóak voltak a későbbiekben is, mert egy lelkes
középiskolai tanárának köszönhetően irányult figyelme a matematika
és a fizika területére. Az atomfizika iránti érdeklődése révén került
Paksra, ahol energetikai mérnöki diplomáját is szerezte. Az államvizsga
napján értesült róla, hogy az atomerőműbe fiatal diplomás szakembereket keresnek. Jelentkezett. A felvételi sikeres volt, s immár 17 éve itt
dolgozik. Később, már munka mellett, de továbbra is a reaktorfizika és
az atomenergetika iránti érdeklődésének hódolva a Budapesti Műszaki
Egyetemen szerzett reaktortechnikai szakmérnöki diplomát.

Az erőműben az üzemviteli
szakterületen primerköri gépészként kezdte pályafutását, majd
primerköri főgépészként, aztán
reaktor operátorként gazdagította
szakmai tapasztalatait. A blokkügyeletesi hatósági vizsgát öt évvel ezelőtt tette le. A műszakozás
idején rengeteg baráti kapcsolatra
tett szert. Az E műszakos kollégákat külön is kiemeli, mert ebben a
műszakban tevékenykedett minden operatív beosztásában.
Egy éve lépett ki a műszakos
kötelékből és jelenleg főtechnológusi munkakörben dolgozik. Napi
munkája során operatív üzemvi-

Alkotói díjjal tüntették ki Simon Zoltánt

Az atomerőmű vegyészeti tevékenységének
2012. évi összefoglalóját adjuk közre Vegyészeti
Évkönyv formájában. A kiadvány célja, hogy átfogó képet adjon az erőműben folyó vegyészeti
tevékenységekről, az év során elért eredményekről, az előttünk álló jövőbeli feladatokról.
A könyv ugyanolyan igényességgel készült,
mint az elmúlt években. Gondosan válogatott
ábrák, diagramok, képek, minden fontosabb
feladat, esemény dokumentumai szerepelnek.
A könyv első felét a megszokott szervezeti egységek összefoglalója alkotja. A második,
terjedelmesebb dokumentumokat tartalmazó
felében a szokott struktúrát megtartva, kiadványunk készítése során arra törekedtünk, hogy
az évről-évre ismétlődő vegyészeti témák mellett a 2012-ben kiemelt, vagy váratlanul felmerült feladatainkról is tájékoztatást adjunk.
2012. február 20. – március 2. között az
atomerőműben WANO partneri vizsgálat volt.
A vizsgálati területek között szerepelt a vegyészeti szakterület is. A napi feladataink teljesítésén túl jelentős többletfeladatot jelentett
számunkra a felkészülés, a vizsgálatban való

1994 óta – először szabad szellemiként, majd vállalkozóként – végzi a tervezési, szakértési munkákat főállású
munkája mellett. 1996-ban alapító tagja
a Tolna Megyei Mérnöki Kamarának. Később alapító tagja lett a Magyar Mérnöki
Kamara Épületgépészeti Tagozata Tolna
Megyei Szakcsoportjának, illetve annak a
kezdetektől fogva elnökségi tagja is.
Eddigi munkássága során Paks város
közintézményeinél, igen sok vállalkozásnál és a lakossági szegmens nagy részénél
is letette már épületgépészként névjegyét.
Ezeken a területen a gázprogram, az energetikai megtakarításra irányuló épületgépészeti munkák és rengeteg célzott
épületgépészeti tervezés, szakértés és műszaki ellenőrzés fémjelzi tevékenységét,
amelyek az épületgépészi szakma meghatározó szereplőjévé emelték a városban.
Az erőműben és a privát mérnöki tevékenységek végzése során megszerzett
tapasztalatait és tudását átadva, törekszik
arra, hogy minél több képzett ifjú mérnök
érkezzen a munka világába, ennek érdekében több mint húsz éve folyamatosan
végez külső konzulensi feladatokat is. Az
erőműben végzett beruházói tevékenység
színvonalas elvégzéséhez a tervezési feladatok során szerzett szakmai és eljárási
tapasztalatok nagyon sok hasznos ismeretet eredményeznek.

Prancz Zoltán

zott Üzemanyag Projektben TÜ
műszakvezetőként vállal szerepet.
A napi feladatai mellett angol
és orosz nyelvtanulás tölti ki ideje
egy részét.
Péterék hét éve élnek Bölcskén. Fiuk, Ákos 10, lányuk, Réka
5 éves.
Számára nagyon fontosak az
emberi kapcsolatok, széles baráti körrel rendelkezik, az élet nagy
állomásai mindig újabb barátokat
hoznak számára. Szabadidejét legszívesebben családi-baráti körben
tölti, hiszen társasági ember lévén
e körben mindig jól érzi magát.
GYNYP

Szakmák az atomerőműben
Az üzemfenntartási főosztály biztonsági rendszerek
osztályának mérés
és szabályozástechnikai csoportjából
László Róbert műszerésszel beszélgettünk.
László Róbert 1972-ben született Bonyhádon. Az általános iskolát követően a dombóvári 516. sz. Udvari Vince Ipari Szakmunkásképző és Szakközépiskolában gépszerelő
szakirányon tanult tovább, 1990-ben érettségizett. 1990-1992-ig a szekszárdi 505.
számú Ipari Szakmunkásképző Intézetben
rádió és televízió műszerésznek tanult. Ezt
követően egy vállalkozónál helyezkedett el,
majd a szekszárdi Videotonnál is dolgozott,
később egyéni vállalkozó lett. Az atomerőműben az Atomix Kft. munkavállalójaként
kezdett 2004-ben az automatika osztályon,
két évvel később erőműves állományba került. 2007-ben munkatársaival együtt, az
egész külső üzemi művezetői egység átkerült a biztonsági rendszerek osztályra.
Jelenleg is itt dolgozik a mérés és szabályozástechnikai csoportnál.
A csoport feladata a külső üzemi irányítástechnikai rendszerek, többek között
a hidrogén-, nitrogénüzem, a dízelgenerátorok, hőközpontok, a hűtőgépház, az

AT-, BT trafók, a vízkivételi mű, vízlágyító,
nagynyomású és kisnyomású kompresszorok, a technológiai és tűzivíz rendszerek
hőmérséklet, nyomás, mennyiség és szintmérőinek, valamint az ezekhez kapcsolódó
vezérlések karbantartása, javítása. Emellett
hozzájuk tartoznak a primerkörben a nagynyomású kompresszorok nyomástávadóinak ciklikus karbantartása, ellenőrzése is.
A főjavítások alatt a legtöbb munkát a dízelgenerátorok, a vízmű és a nagy trafók adják
a csoport számára. A dízeleken ellenőrzik
a hőmérséklet- és nyomásméréseket, szintméréseket, valamint a fordulatszámmérést
is és az ehhez kapcsolódó jelváltókat, távadókat megjelenítő eszközöket stb. A vízműben ilyenkor a BQS és MJO szivattyúk
méréseit ellenőrzik, illetve az ezekhez kapcsolódó mérőkörök, jelváltók, megjelenítő
eszközök karbantartását, ellenőrzését. Az
AT-, BT-trafók hőmérőit is és hőfokkapcsolóit is ellenőrzik leállási időszakban. Róbert
hozzátette, műszerész lévén tevékenységei
közé tartozik a munkájuk során használt
műszerek, berendezések karbantartása, javítása is.
Róbert nős, párjával, 18 éves lányával és
16 éves fiával Bonyhádon élnek. Szabadidejében szeret zenét hallgatni, kirándulni, és
ha lehetősége adódik, utazgatni is.
KV

végrehajtásán,
a 2014 februárjában esedékes
utóvizsgálatra
való felkészülésen túl újabb nemzetközi vizsgálatnak nézünk elébe. 2014-ben az üzemeltetésre irányuló OSART vizsgálat várható, amelyre
a felkészülést, a vizsgálati tematika megismerésével el kell végeznünk. 2013-ban el kell készítenünk az erőmű leszerelési tervét, amelyet
határidőre be kell nyújtanunk az OAH NBI-nek
véleményezésre. Folytatódik a kis és közepes
aktivitású szilárd hulladékok kiszállítása a bátaapáti Nemzeti Radioaktív Hulladék Tárolóba.
A nemzetközi csoportok oktatása továbbra is
zajlik, de tervezzük NAÜ workshop és radioaktív hulladékkezeléssel kapcsolatos szakmai
nap szervezését is. Reméljük, hogy következő
évkönyvünkben mindezekről beszámolhatunk
mint teljesített feladatokról.
Az évkönyv 2013-ra megjelentetett száma
hagyományosan az utolsó lezárt év (ezúttal
2012) szakcikkeinek, előadásainak beszámolóival zárul.

Ez úton is szeretnénk köszönetet mondani
minden kollégának az erőművön belül és kívül,
akik hozzájárultak ahhoz, hogy az éves feladatokat megfelelő minőségben, kellő határidőre
teljesítsük, s a jövőbeli nagyobb terjedelmű
projektmunkáinkat is zökkenőmentesen folytathassuk.

Orbán Ottilia

fotó: Bodajki Ákos

A Tolna Megyei
Mérnöki Kamara
elnöksége az elmúlt évek alatti
kiemelkedő alkotó-mérnöki, társadalmi tevékenysége elismeréséül Alkotói díj kitüntetést
adományozott Simon Zoltán épületgépész mérnök, szakmérnök részére.
Kollégánk, a Paksi Atomerőmű projekt
főosztályának beruházási programvezetője. 1989-ben, felsőfokú tanulmányai
befejeztével az atomerőmű gépészeti főmérnökségén az 5-6 blokk előkészítésében, honosítási tervek készítésével kezdte
mérnöki pályafutását. Miután a tervezett
beruházás elmaradt, az erőműves gyakorlat alapján több szervezetnél is dolgozott,
majd 1993. év elejétől elkezdhette épületgépészeti pályafutását.
A kezdetektől fogva fontosnak tartja a
kapcsolódó területeken – mint például a
minőségügy, az oktatás és a közgazdaságtan területén – továbbfejleszteni a tudását, így megszerezte a mérnök-tanári, a
minsőségügyi auditori, a szakközgazdász
és az épületgépész szakmérnöki végzettséget is. Munkaadóját húsz éve képviseli
szakmai konferenciákon, rendezvényeken és a munkája során felmerülő, a külső-belső szakmai érintettekkel történő
kapcsolattartásban.

teli tevékenységekkel kapcsolatos
feladatokat lát el. Ezek sokrétűségének köszönhetően munkája nagy kihívást jelent számára.
Korábbi szakmai tapasztalatai és
a műszakos kollégákkal kiépített
baráti kapcsolatok rengeteg segítséget nyújtanak neki. Új munkakapcsolatai révén pedig számos
értékes embert ismert meg más
szakterületekről is.
Blokkügyeletesi hatósági vizsgáját megőrizte, így továbbra is
(bizonyos mértékben) részese lehet az operatív üzemviteli tevékenységeknek. Ezen kívül a Toko-

részvétel, majd
a vizsgálati megállapítások kezelése. Az ukrán és
orosz vegyészeti vizsgálók sok éves atomerőmű
üzemeltetési, tervezői, illetve nemzetközi vizsgálói gyakorlattal rendelkeztek. Ezért elismerés
volt számunkra, hogy alapvetően jónak ítélték a
szakterület működését.
Új feladatot, kihívást jelentett számunkra,
hogy az ország, azon belül az erőmű bekapcsolódott egy nemzetközi képzési programba,
amelynek keretében új atomerőművet létesítő országok leendő szakembereinek elméleti
és gyakorlati oktatása a feladat. A vegyészeti
szakterület több kollégája volt érintett a technológiák, laboratóriumi mérések helyszíni bemutatása, a vegyészeti szakmai alapok elméleti
oktatása során.
Mit tartogat számunkra a 2013-as év? Természetesen a szokásos rutin üzemeltetési feladatok, mérések mellett, az elindított rekonstrukciós munkák folytatását. A WANO feladatok
végrehajtására összeállított intézkedési terv

Vegyészeti Évkönyv – 2012
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Műszaki Alkotói Pályázat – 2012
Harmadik díjas pályázatok – 2. rész
Életrajzi dokumentációkból kiszűrhető
műszaki problémák hosszú távú
kezelése, karbantartás egyszerűsítése
a szekunderköri berendezéseknél
Bunkóczi András, Kern Álmos

A berendezések, csővezetékek ciklusidejében végrehajtott,
kézi ultrahangos (UH) falvastagság mérések a konzervatív
karbantartási filozófia jegyeit hordozzák. A két ciklusidőn belül nincs információ az eróziós hatások okozta eltérésekről.
A blokkok teljesítmény- és hatásfoknövelésével párhuzamosan az eróziós hatások is hatványozottan megjelentek. Így
például a kisnyomású előmelegítők csőkötegén, köpenyén
elhelyezett terelőlemezek gyorsabban kopnak, és az eróziós
zónák megnagyobbodása jellemző. A ciklus időben történő,
kézi, UH falvastagság mérésekkel nem követhető a felgyorsult
folyamat, a karbantartás nem tervezhető előre, és a főjavítások alatt a bontás után észlelhető meghibásodások kijavítása
feszített munkavégzést követel a szakterületektől.
A javaslat a kézi UH mérések szakipari költségeinek optimalizálására, gyors, szakszerű adatgyűjtés képi platformon
történő megjelenítésre, üzem közbeni állapotellenőrzés bevezetésére, az eróziós hatások gyors változásainak követésére, a dózis terhelés csökkentésére, a karbantartás előre tervezhetőségének biztosítására irányul.
Az új vizsgálatokra alapozva a ciklusidők meghosszabbíthatóak, így a vizsgálatok ciklusidejét is ki lehet terjeszteni az
ASME által is szorgalmazott üzemeltetés közbeni folyamatos
állapotvizsgálatok bevezetésével. A vizsgálatok körét úgy határozták meg, hogy mind a primer és a szekunderköri berendezések vizsgálatához felhasználható legyen az új módszer
és annak a képi platformon történő megjelenítése, kezelése,
adatrögzítése.

fotók: Gyulai János

Bunkóczi András, nyugdíjas
– Pakson születtem 1954-ben. A Műszaki Alkotói Pályázatokhoz 1993-ban csatlakoztam először, az eltelt években ezen már számos alkalommal vettem részt, kisebb-nagyobb sikerrel. Jó
érzéssel tölt el, hogy sikerült ebbe a kollégákat
is bevonni, és megismertetni a pályázatok összeállításának
szerteágazó feladataival, bemutatkozó előadások izgalmainak jóleső érzésével. Nagy örömömre szolgál, hogy 23 alkalommal sikerült a szakterületen felmerült problémák kezelésére megvalósítható, az üzemidő hosszabbítást kiszolgáló
megoldást megtalálni. A csoportunkban a fiatalok aktivitása,
kreativitása segített a pályázatok színvonalasabbá tételében.
Elindította őket az ötletek hasznosításának útján.
Két felnőtt gyermekem van: a lányom, Adrienn a Mezőföldvíz Kft. alkalmazásában van, a fiam, Roland a KGO Beruházás Kontrolling csoportban tevékenykedik. Szabadidőmben a
kollégákkal túrázom, vitorlázom, és darts versenyeken is szívesen veszek részt.
Kern Álmos, berendezés mérnök
– Szekszárdon születtem 1982. augusztus
4-én. Szüleim tősgyökeres paksiak, így én is az
összes iskolámat itt végeztem – az általános
iskolát a Bezerédj Általános Iskolában, a középiskolát a Vak Bottyán Gimnázium reáltagozatán.
Főiskolai diplomámat a Dunaújvárosi Főiskolán kaptam meg
2006-ban, mint karbantartó gépészmérnök. Eközben már
kapcsolatba kerültem az erőművel, mert a diplomamunkához
szükséges ipari gyakorlatomat 2005 júniusától decemberig az
erőműben töltöttem a karbantartás irányítási osztályon.
A Partner Kft.-nél dolgoztam 2007-től 2009-ig, mint
technológus mérnök az erőművön belül az armatúra karbantartási osztályon, majd 2009-ben keresett meg jelenlegi
csoportvezetőm, hogy lenne egy hely náluk a gépész műszaki osztályon a nyomástartó berendezések csoportnál. Én
habozás nélkül igent mondtam. 2009-2010 között az ERBE
szakértőjeként dolgoztam már a jelenlegi munkakörömben,
de igazából ez az egy év betanulásnak volt tekinthető. 2010.
március 1-jén vettek át PA Zrt. állományába, mint berendezés mérnök. Munkakörömhöz tartozik az erőmű primer
és szekunderköri technológiai tartályainak, hőcserélőinek,

szűrőinek karbantartási munkáinak szervezése, ütemezése,
helyszíni ellenőrzése, javításuknak engedélyezése és műszaki elemzések készítése, a berendezések műszaki állapotának
szinten tartása.
A pályázaton Bunkóczi András kollegámmal vettünk részt,
ami nagy inspirációt adott nekem, mert András szerepelt
eddig a legtöbb műszaki alkotói pályázaton és az ő szakmai
tudása és hozzáállása páratlan az erőműben és mindig úgy
éreztem, hogy tőle nagyon sokat tanulhatok. A pályázat témája úgy alakult ki, hogy a karbantartási gyakorlatban már
nagyon sok helyen kezdenek áttérni a ciklikus karbantartásról
az állapotfigyelő karbantartásra, ezt szeretnénk bevezetni mi
is a kiemelt berendezéseinken, ahol lehetőségünk van fogyási trendek felállítására, állandó falvastagság mérő bélyegek
felhelyezésére és ezek eredményeinek kiértékelésére és csak
akkor beavatkozni mikor már indokolt. (pl.: Nagynyomású
Előmelegítők). Ehhez szükséges még az eddigi karbantartási dokumentációk egy adatbázisba gyűjtése és kiértékelése.
Szabadidőmben szívesen utazok Magyarország bármely
pontjára, szívesen sétálok a szabadban vagy segítek a szülői
ház körüli munkákban. Az év elején vásároltam egy lakást,
amelynek a csinosítása még hátra van, így a szabadidőm nagy
részét ez fogja kitölteni. Nyár végén tervezzük a beköltözést
barátnőmmel. A kollegákkal nagyon jó kapcsolatot ápolok,
gyakoriak a közös túrázások valamint összejövetelek, bulik.

A 6. sz. turbina 2. sz. csapágya
karbantartási technológiájának
optimalizálása
Jantner József, Pászti Gyula, Petovári Zoltán

A 2001-ben végrehajtott teljesítménynövelő, hatásfok javító
átalakítást követően a 6. számú turbina 2. számú csapágya
túlmelegedett, évente egyszer le kellett állítani a turbinát és
állítani a csapágyon, de a jelenség újra és újra jelentkezett.
A korábbi években a 2. csapágy süllyesztésével a terhelést
a 3. csapágyra átcsoportosítva tüneti kezelésként értük el,
hogy a következő főjavításig a 2. csapágy miatt nem kellett
ismét leállni. A 2012. évi márciusi 2. csapágy túlmelegedéskor, elemezve a forgórész és csapágy viszonyát rájöttünk,
hogy a csapágycsésze szabályzó oldali széle a forgórész csap
helyzetéhez képest mintegy 0,04 mm-rel ferdén állt. Ezért a
csapágycsészét a csapágy lezáráskor el kellett fordítani, párhuzamossá kellett tenni a forgórész csappal. Ezzel a csapágy
melegedését a megengedett értékeken belül tudjuk tartani.
Jantner József, vezető berendezés mérnök
– Pakson születtem 1969-ben. Általános iskolába is itt jártam, majd a Paksi Vak Bottyán
Gimnáziumban érettségiztem. A Budapesti
Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán végeztem 1994-ben gépgyártás-technológusként.
Ebben az évben kezdtem dolgozni az erőműben előkészítő
mérnökként a műszaki előkészítési osztályon, előbb a Dunacenter, majd a DC Gépszer alkalmazottjaként. 1998-tól, a berendezésmérnöki csoport megalakulásától kezdve dolgozom
berendezésmérnökként, valamint ebben az évben vettek át a
PA Rt.-hez is. 2005-től a turbina, dízel berendezés csoport vezető berendezésmérnöke vagyok. Bár az osztály neve legalább
négyszer változott, én kezdettől fogva ugyanott dolgozom.
1995 óta vagyok házas, feleségem a paksi Balogh Antal
Katolikus Iskola és Gimnázium tanára. Egy lányunk és három
fiunk van, Rita (15 éves), József (14 éves), Mihály (10 éves),
Benedek (7 éves). A család és a ház körüli teendők nagyrészt
kitöltik a szabadidőmet, de mivel valamennyien természetkedvelők vagyunk, kirándulásokra mindig szakítunk időt.
Pászti Gyula, berendezés technikus
– Tatán születtem 1967-ben. Általános iskolába Bokodon és Szekszárdon jártam, majd az
505 sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet gépszerelő karbantartó szakán végeztem 1984-ben.
Első munkahelyem a Szekszárd-Paksi Vízi Társulatnál volt, majd 1984 decembere óta a Paksi Atomerőműnél
dolgozom. Az első munkaköröm turbina karbantartó lakatos

volt, majd 2002. január 1-jétől műszakvezetőként dolgoztam.
2000-ben érettségiztem, 2001-ben pedig az ESZI-ben elvégeztem a gépésztechnikusi szakot. Önszorgalomból elvégeztem az Atomerőműi gőzturbinagépész és a Turbina operátori
tanfolyamokat. 2008. október 1-je óta a műszaki igazgatóság
gépész műszaki osztályon dolgozom berendezés technikusi
munkakörben a turbina dízel csoportban.
1986 óta vagyok házas, feleségem rokkantnyugdíjas. Két
lányunk van, Noémi (25 éves) és Alexandra (20 éves). Hobbim
az autósport és az azokon való részvétel.
Petovári Zoltán, nyugdíjas
– Pécsett születtem 1952-ben, Nagykanizsán nőttem fel. A pécsi Zipernovszki Károly
Gépipari Technikumban technikusi oklevelet
szereztem. A Moszkvai Energetikai Egyetemen
kaptam diplomát. A Gyár és Gépszerelő Vállalatnál hét évig dolgoztam, turbinaszerelésen. A Paksi Atomerőmű 1-6 turbinái szerelésében is részt vettem. A 2. blokki turbinák üzembe helyezésén még az Erőmű Beruházási Vállalatnál
dolgoztam, a 3. és 4. blokkon már az erőmű alkalmazottjaként
tevékenykedtem, a turbina beruházáson és üzembe helyezésen. Az erőműben a biztonságnövelő intézkedések, a műszaki
felülvizsgálati tervek készítése után a turbina teljesítménynöveléssel foglalkozom napjainkig. Jelenleg nyugdíjas vállalkozóként végzem a munkám.
Feleségem nyugdíjas, felnőtt gyermekem, Márton orosz
nyelvű tolmács-fordítóként dolgozik. Hobbiként a tolmács-fordítói tevékenységet, az asztaliteniszt és a ház körüli kert megművelését – amit kezdőként végzek – említhetem.
gyulai

55. infomenedzsment
A Hétpecsétes Információbiztonsági Egyesület szakmai fórumot tartott
Budapesten, ahol dr. Ködmön István, az egyesület alelnöke tájékoztatta
a hallgatóságot az információvédelem területét érintő aktualitásokról.
Minden alkalommal ismertetésre kerül az információvédelmi irányítási rendszer nemzetközi szabványának, az ISO/IEC 27000 egy-egy
részlete. Nagy segítség ez, mivel a szabvány csak angol nyelven érhető
el, és itt rögtön a terminológiával is megismerkedhetünk. Az ismertetéseket Móricz Pál szokta tartani, megfelelő alapossággal. Most az ISO/
IEC 27032 Information Tecnology – Sequrity Techniques – Guidelines for
Cybersecurity kiberbiztonságról szóló szabványrész ismertetésén volt a
sor, ~50 oldalnyi, mely 13 fejezetből és 3 mellékletből áll. Alkalmazási területek, alkalmazhatóság, hivatkozások, fogalom meghatározások,
értékek a kibertérben, biztonsági fenyegetések, érdekelt felek szerepe,
kiberbiztonsági kontrollok, az információ megosztás keretrendszere.
Dr. Michelberger Pál, az Óbudai Egyetem docense a magyarországi
információbiztonsági szakmai képzésekről tartott nem teljes körű összefoglaló ismertetést. Az oktatás oldaláról úgy tűnik, mintha nem is lenne
ilyen képzettségre szükség, holott van, de a cégek elvárják a biztonsággal foglalkozó alkalmazottaiktól az önképzést.
Igen érdekes előadást tartott a hálózatok biztonságáról Huszár Viktor. Beszámolt róla, hogy a számítógépén egy olyan program fut, amely
még a Windows indulása előtt kéri egy kulcs megadását. Ennek hiányában még a Kürt Kft. sem tudja visszafejteni a winchester tartalmát. Ezután persze kiderült, hogy működő számítógép esetében ez már nem
jelent védelmet.
A hackerek másodpercek alatt beékelődnek pl. egy WiFi hálózatba
úgy, hogy a kliensek minden adatához hozzáférnek. A szerverek ellen
majd 90 %-ban távoli végponton keresztül hatolnak be, jobbára a futó
programok nem kellően lekezelt állapotain keresztül (pl. túlcsordulás)
és rögtön hátsó kaput is nyitnak maguknak.
Beszámolt róla, hogy olyan szoftvert fejlesztenek, amely automatikusan megkeresi egy szerver sebezhető pontjait. Nemcsak a fantasztikus filmekben, de a valóságban is megtörtént, hogy a célszemély
telefonált okostelefonján a forgalomban a kocsijából, közben a követő
kocsiból minden adatát letöltötték. Elképzelhetetlenül sebezhetőek vagyunk.
Kofrán László, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének főosztályvezető helyettese a vállalkozások felhőbe helyezett adatainak
szavatolható biztonságát szabályozó körlevelét tárta elénk. Konklúziója
az volt, hogy a számítások felhőbe helyezése ugyan időszakosan megoldani látszik hardverigényünket, de a szolgáltató rabjaivá válhatunk.
gyulai
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Szikraforgácsolás a pihentető medencében
fotók: Bodajki Ákos

A szikraforgácsolás
egy olyan korszerű
fémmegmunkálási
eljárás, amelynek során az elektróda és a
munkadarab között
elektromos ívkisülések szabályozott sorozata választja le a munkadarabról az anyagi részecskéket. A technológiát a Paksi Atomerőműben is sikerrel
alkalmazták a távolabbi és a közelmúltban.
A részletekről Füstös Tibor projektfelelőst
kérdezte szerkesztőségünk.
–– Milyen műszaki probléma megoldása
során került a látókörötökbe a szikraforgácsolás alkalmazása?
–– A súlyos baleset kezelés (SBK) mérőrendszerének, ezen belül a 2., 3. és 4. blokki
pihentető medence szintmérésének kialakítása során került elő ez a technika. A szintmérő alakja és a pihentető medence berendezéseinek elhelyezkedése miatt nincs elegendő
hely a műszer beépítésére az említett blokkoknál. Az 1. blokki SBK rendszer pihentető
medence szintmérései beépítésénél a pihentető medencében levő szerszámtér-polc és
a medencefal közötti hézagot használtuk fel
a szintmérők beépítésére. A további blokkokon végzett tervezést megelőző felmérések
során kiderült, hogy a beépítéshez szükséges
minimális távolság nem áll rendelkezésre. A
feladat tehát adott volt, a 2., 3. és 4. blokki
pihentető medencében található szerszámtárolók széléből olyan nyílást kell kivágni a
SBK rendszer pihentető medence szintmérés
beépítésének ütemezésével összhangban,
amely lehetővé teszi a tervezett mérőeszköz
elhelyezését a pihentető medencébe. Mindezek nyomán olyan vágási technikát kellett

keresnünk, amely víz alatt, a pihentetett
üzemanyag közelében is alkalmazható. Ekkor
került képbe a szikraforgácsolás.
–– Hogyan jött az ötlet?
–– Amikor a tervezői felmérések során kiderült, hogy a szintmérők nem férnek el a
2-3-4 blokkokon abban a pozícióban, ahová
az 1. blokkon elhelyeztük, megkerestem a
gépész kollégáimat, adjanak tanácsot, hogyan lehet a víz alatt egy olyan nyílást készíteni, amelyben a műszerek elhelyezhetők.
A feladat nem egyszerű, de szerencsénkre a
reaktor és készülék karbantartó osztály (rko)
havária csoportjánál emlékeztek rá, hogy bóros vízben szikraforgácsolást már korábban is
végeztek a Paksi Atomerőműben. A 2. blokki
üzemanyag-sérüléssel kapcsolatos munkák
során dolgoztak ezzel a technikával. Akkor
is az egyik fontos szempont volt, hogy az
acél szerkezetek vágása rezgésmentes módszerrel történjen. Most tulajdonképpen felélesztettük az egykor bevált eljárást. Kiderült,
hogy a szikraforgácsoló berendezés azóta is
rendelkezésre áll. Gyakorlat azonban nem
volt a vágásban. Ezzel az ötlet, ahogy fogalmaztál már megvolt, lehetségesnek látszott,
hogy a pihentető medence vízszintjének
csökkentése és az üzemanyag sérülésének
veszélyeztetése nélkül megoldjuk a vágást.
–– Egyfelől kézenfekvőnek tűnt tehát a
szikraforgácsolás újbóli alkalmazása. Hogyan
hárultak viszont el a különböző nehézségek?
–– Lehet nehézségnek hívni, de valójában
a feladat részleteit kellett még összerakni.
A vágás segédrendszerének kialakítása és
a teljes végrehajtás menedzselése céljából
bevontuk a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézetét. A vágás segédrendszere alatt a vágás

helyi adottságaihoz kialakítandó megfogó
eszközt értem. Ez a megfogó eszköz a pihentető medence belső elemeinek felhasználásával rögzíti a szikraforgácsoló vágóélt, és
tartja a vágáshoz szükséges hidraulikus mozgatás munkahengerét. A BME által készített
részletes kiviteli terv a szükséges biztonsági
elemzést is tartalmazza.
A vágást magát a BME közreműködésével,
a reaktor karbantartó osztály havária csoportjának dolgozóival és a szikraforgácsolási
technológiát profi módon alkalmazó holland
NRG részvételével végeztük el. A régi technika felélesztésének negatív tapasztalatait is
begyűjtöttük, ugyanis a szikraforgácsoló berendezésünket, amelyet bár előzetesen ellenőriztettünk a NRG szakembereivel, a vágási
munka kellős közepés javításra kellett küldeni, ezzel a feladatot két szakaszban sikerült
megoldanunk. Végül sikeresen végrehajtottuk a 2. blokki munkát, ezzel előkészítettük a
terepet a szintmérő beépítéséhez.
–– Hogyan tervezitek a további ütemezést a
többi blokk tekintetében?
–– A 4. blokki pihentető medencében
már megkezdtük a munkát, a kollégák itt, a
2. blokkon szerzett tapasztalatok birtokában,
már közvetlen NRG segítség nélkül végzik.
Remélem, a reaktorcsarnokban tervezett rengeteg egyéb feladat mellett sikerül a szikravágást megoldani. A 3. blokkon nyár közepére terveztük a végrehajtást.
Egy megjegyzést még hadd tegyek a kérdéseken túlmenően: Az erőműben a rengeteg adminisztrációs, nyilvántartási, engedélyezési feladat mellett belecsöppentünk egy
olyan helyzetbe, hogy a határidő szorítása
mellett egy ritkán használt technikát kellett
használnunk. A munka előkészítéséhez a

biztonsági elemzést elvégeztük és a műszaki célokat kitűztük, ezután még mindig meg
kellett küzdeni a gépmeghibásodások, szerződés-aktualizálások, munkaterületi korlátozások aktuális problémáival. A máskor olyan
nehezen és sok idő alatt megoldódó helyzetek kezelésében ennél a munkánál segíteni
akarást tapasztaltam minden résztvevőnél.
A „miért nem lehet” hozzáállás itt nem került
elő. Ezt köszönöm munkatársaimnak.

Prancz Zoltán

IRM védelem
Májusban társaságunk elektronikus
dokumentációkezelő rendszerében –
az EDMS-ben – tárolt AS6 dokumentumok nagy része IRM (Information
Rights Management) védelmet kap, és
ezáltal néhány ponton módosulni fog
a védett dokumentumok használata.
Cikkünkben röviden áttekintjük, hogy
mit jelent az IRM védelem, miképp
kapcsolódik az információbiztonsághoz, illetve mely területeken vezették
be a használatát eddig. Továbbá összefoglaljuk a legfontosabb információkat is az IRM védett AS6 dokumentumok használatával kapcsolatban.
Az információbiztonság célja a dokumentumkezelés területén, hogy a dokumentumkezelés teljes életciklusára megfelelő
védelmet biztosítson a dokumentumok
bizalmassága, sértetlensége és rendelkezésre állása szempontjából. A teljes életciklus magába foglalja (többek közt) a
dokumentum létrehozását, törzspéldány
készítését, módosítását, felhasználását,
továbbküldését, eltárolását, archiválását,
megsemmisítését mind a hagyományos,
mind az elektronikus dokumentumok tekintetében. A dokumentumok védelme

megvalósítható adminisztratív úton és
technikai védelemmel is. A technikai védelem megvalósításának egyik korszerű
módja az Oracle IRM védelem alkalmazása, amely az elektronikus dokumentumok
teljes életciklusa alatt védelmet nyújt.
Az IRM védelem a következőket jelenti. Az IRM rendszer titkosítja a védendő
dokumentumokat, így amennyiben egy
védett állomány jogosulatlan felhasználó
„kezébe” kerül, számára az olvashatatlan
lesz. A dokumentumok IRM védelme előállítható többféle módon is: készíthetünk
dokumentumot közvetlen IRM védett
sablonból, de a dokumentumokat életciklusuk bármely szakaszában is elláthatjuk
IRM védelemmel. Az IRM védelemmel
ellátott dokumentumok felhasználása,
életútja teljes mértékben nyomon követhetővé válik, mert a rendszer naplózza a
dokumentumon végzett műveleteket. A
rendszer mögött egy jól felépített jogosultsági rendszer áll. Bármely jogosultság
csak a társaságunk IT felhasználói között
regisztráltak számára adható. Ahhoz,
hogy valaki meg tudjon nyitni egy IRM
védett állományt, telepítenie kell a számítógépére az IRM kliens alkalmazást,
és jogosultságot kell igényelni részére az
IRM alkalmazásában érintett folyamatgazdáktól.
Az IRM bevezetésének első lépéseként 2012. augusztus 21-től kezdődően

az EDMS-ben tárolt SAP MM (anyaggazdálkodási) és SAP SD (értékesítési) dokumentumok kerültek az IRM védelem alá.
Az AS6 területén 2012. december 17-én
pilot jelleggel, az AS6 dokumentumok kb.
10%-át érintve (határozatok, emelőgépek,
veszélyes áru) indult el az IRM rendszer
használata.
Idén májusban valósul meg az
EDMS-ben tárolt AS6 dokumentumok
nagy részének IRM védelme. Bakó Tibort kértem, hogy foglalja össze az ehhez
kapcsolódó ismereteket:
– Az IRM védelem alá vont AS6 dokumentumok köre és a kapcsolódó jogosultságok kiosztása az érintett folyamatgazdák bevonásával történt többszörös
egyeztetés során.A rendszert úgy próbáltuk hangolni, hogy minél kevesebb
problémát okozzon a felhasználóknak.
Az IRM védett Pdf, Word és Excel fájlok
megnyitásához szükséges, hogy a kollégák telepítsék az IRM Desktop programot
és megkapják a szükséges jogosultságokat. Az IRM Desktop klienst az MVMI
alkalmazás katalógusából érhetik el, a telepítés során figyelni kell arra, hogy más
program ne legyen megnyitva. Fokozott
figyelmet kell arra fordítani, hogy a Windows jelszónk ne tartalmazzon ékezetes
karaktert, mert ez megakadályozza az
IRM használatát. A folyamatgazdák kiosztották a szükséges jogosultságokat is,

az AS6/EDMS felhasználók alapvetően
általános betekintői jogosultsággal rendelkeznek, amely jogosultság biztosítja,
hogy a felhasználók megnézzék és kinyomtathassák az adott dokumentumot.
Szerkesztői jogosultságot vagy a jogosultság módosítását az adott dokumentum
folyamatgazdájánál kell igényelni. Részletes leírások, információk, sőt a dokumentumok használatát bemutató videók
érhetők el az IRM tájékoztató oldalán:
https://pazrt-intranet.mvmh.hu/a/irm/
default.aspx.
Amennyiben munkaidőn kívül, sürgős
esetben MVM PA Zrt. dolgozónak jogosultság vagy dokumentum elérési problémája van, azt az Erőmű Irányító Központ
(EIK) szolgálatvivőn keresztül intézheti.
Ennek a rugalmas megoldásnak a támogatásáért köszönet illeti az üzemviteli
osztály vezetőjét, Demeter Károlyt.
Egyéb hibák esetén a megszokott módon a HelpDesken lehet a problémákat
bejelenteni, segítséget kérni.
Dokumentumaink, adatvagyonunk kimagasló értéket képviselnek társaságunk
számára, ezért védenünk kell ezeket. Komoly előrelépést teszünk dokumentumaink védelmében az IRM rendszer bevezetésével, amely társaságunk felső vezetése
által támogatottan valósul meg.
SJ
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Fiataljaink
Bemutatjuk

fotó: Bodajki Ákos

mellett diákmunkát vállalt, később főállású munkaviszonyt létesített egy nemzetközi cég jogi
Matesz Roland
humánpolitikai szakértőt és kommunikációs igazgatóságának ügyintézőjeként.
Az egyetem befejezésével egy szeSoroz atunk ban
az eddigiek során mélyzeti tanácsadó társaság junior HR
olyan munkatár- munkatársaként helyezkedett el. Közreműsaink szerepel- ködésével az iroda sikeresen beindította a
tek, akik új belépőként a közelmúltban munkaerő kölcsönzési tevékenységét, egy
nyertek felvételt a részvénytársasághoz. nyár alatt kiválasztott és munkába állított
Mostani számunkban e hagyománytól 1000 fős állományt. E sikereknek köszönheeltérően egy olyan fiatal kollégánkat mu- tően a cégnél regionális projektmenedzser
tatjuk be, aki már évek óta cégünknél kinevezést kapott. Ezt követően a multinadolgozik, azonban úgy gondoltuk, hogy cionális HR területén szerzett tapasztalatot,
figyelemreméltó pályafutását érdemes rövid gyakornoki programot követően egy
nagyvállalatnál középvezetőként kapott álmegismerniük olvasóinknak.
Roland Kaposváron született 1982. január lást. Eleinte egy vezető kiválasztási program
9-én. Általános iskolába Pécsett járt, majd beindítását menedzselte, majd személyzeti
1994-ben felvételt nyert a pécsi Janus Pan- igazgatóként 150 fő munkáltatójaként tevénonius Gimnázium 6 évfolyamos képzésé- kenykedett. Eközben vállalati személyügyi
re. Középiskolás éveinek tanulmányi, sport és vevőszolgálati validációs záróvizsgát tett
és közösségi eredményeit Janus-díjjal és a cég hazai történetének második legjobb
Aranykoszorús díjjal honorálták. Az érett- eredményével.
A Paksi Atomerőmű állományába 2008.
ségit követően tanulmányait a Pécsi Tudományegyetemen folytatta, ahol humán december 15-én került. Első feladata a társzervező területen szerzett egyetemi ok- saság felügyelő bizottságának munkáját
levelet kitűnő minősítéssel, mellette kom- segítő szakértői tevékenység ellátása volt.
munikációs szakirányú továbbképzésben Ebben a pozícióban a vezető testület asis diplomázott. Az egyetemi évek alatt jel- pektusán keresztül hamar megismerte a
lemző volt rá a szimultán tevékenységek vállalatot, emellett igyekezett a közösség
végzése, nappali tagozatos tanulmányai részévé válni. Munkája mellett részt vett a

vezetői utánpótlás programban, a humán
igazgatóság sárkányhajó csapat versenyein, igazgatósági csapatépítő tréningen
és a legtöbb vállalati közösségi programon.
Pécsiként nem látta könnyűnek a beilleszkedést Pakson, de a kollégák, a város lakói
mindenkor segítőkészen, kedvesen álltak,
állnak hozzá. Emiatt is itt képzeli el a jövőjét
hosszú távon.
2010. májusban az atomerőmű résztulajdonában álló Dél-Dunántúli Humánerőforrás Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói
feladatainak ellátására kapott megbízást.
Az ügyvezetői teendőkön túl társadalmi feladatokat felvállalva a Foglalkoztatási Paktum paksi fórumának elnöki, valamint a Dél
Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség felügyelő bizottsági tagságát is ellátja.
2013 januárjától a humán igazgató közvetlen állományában dolgozik, humánpolitikai szakértőként. Feladatkörébe az igazgató munkájának szakmai és adminisztratív
támogatása, cégvezetői és vezető testületi
előterjesztések kezelése, jelentések, időszakos beszámolók készítése, a humán igazgatóság közvetlen információs adatbázisának
kialakítása, fenntartása, és egyéb feladatok
tartoznak. Tagja a vállalati tudásmenedzsment teamnek is.
További ismeretek megszerzése érdekében 2011. óta a PTE Közgazdaságtudományi
Karának MBA képzésére jár, ahol várhatóan

Jövőnk Nukleáris Energetikusáért
Alapítvány
A hazai nukleáris szakemberképzés feltételeinek javítása és a minőségi szakember
utánpótlás elősegítése érdekében az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. 2011-ben hozta létre a
Jövőnk Nukleáris Energetikusáért (JNE) Alapítványt. Új sorozatunkban beszámolunk az
alapítvány kuratóriuma által sikeresnek ítélt
pályázatokról, valamint havi rendszerességgel bemutatunk egy-egy pályázót is.
A rendszeres tanulmányi ösztöndíjat elnyert
hallgatók közül ezúttal Tiborcz Lívia nyilatkotott eddigi tanulmányairól, jövőbeni céljairól.
- Már a gimnáziumban is reál beállítottságú
voltam, a matematika és a fizika volt a két kedvenc tantárgyam. Az atomenergetikával először
a tatai Eötvös József Gimnázium diákjaként, az
Országos Szilárd Leó fizikaversenyre való felkészülés alatt találkoztam. A fizikaverseny a középiskolás tananyag modern fizikai, elsősorban
magfizikai-sugárvédelmi fejezeteinek alkalmazás-szintű tudását és környezetvédelmi alapismereteket kért számon. Nagyon megtetszett
a témakör, ennek köszönhetően már a gimnázium első évében eldöntöttem, hogy később
ebben az irányban szeretnék továbbtanulni. További megerősítést jelentett számomra, hogy a
verseny döntőjét követően – amelynek a paksi
Energetikai Szakközépiskola és Kollégium adott
helyet – látogatást tettünk az atomerőműben, illetve a Karbantartó Gyakorlóközpontban, ami
maradandó élményt jelentett. A gimnázium később is szervezett kirándulásokat a Paksi Atomerőműbe, ezeken, ha lehetőségem adódott, részt
vettem. A középiskolát követően a Budapesti Műszaki Egyetemen az energetikai mérnök
alapszak atomenergetika szakirányán tanultam
tovább. Idén jelentkeztem a mesterképzésre,

ahol szintén a nukleáris
energetika szakirányt választottam.
Az egyetemen demonstrátori
szerepet
vállaltam, ennek során a CFD módszerek és
alkalmazások tantárgyhoz dolgoztam ki gyakorlatokat. A tantárgy a háromdimenziós CFD
(Computational Fluid Dynamics) technika alapjait és atomenergetikai alkalmazásait mutatja be
a hallgatóknak. A gyakorlatok során a hallgatók
megismerkednek az ANSYS CFX kommerciális
CFD kóddal és feladatokat oldanak meg elsősorban nukleáris témákhoz kapcsolódóan. Többek között előkerül a szubcsatornában kialakuló áramlás vizsgálata és a hőmérséklet eloszlás
meghatározása T-idomban is.
Idén tavasszal felkértek az Energetika II. tantárgy gyakorlatainak megtartására, aminek szívesen tettem eleget.
A termohidraulikával, illetve reaktorfizikával foglalkozó tantárgyakat tartom a legérdekesebbnek, a szakdolgozatom témája is ehhez
kapcsolódott: Egy négyszögrácsba rendezett
pálcakötegben kialakuló áramlást, illetve az ebben elhelyezett keverőfülekkel ellátott távtartó
rács hatását vizsgáltam. A tavaly nyári, Németországban eltöltött szakmai gyakorlatom során
is egy termohidraulikai és egy reaktorfizikai
kapcsolt kódrendszerrel dolgoztam.
A közeljövőben folytatni szeretném a megkezdett termohidraulikai kutatási témát, valamint bővíteni a reaktorfizikai ismereteimet.
Távlati elképzeléseim között mind a kutatás-fejlesztés, mind pedig az iparban való elhelyezkedés megjelenik, hogy végül melyik fog nagyobb
szerepet kapni, az még a jövő kérdése.

Kárpáti Viktor

2013 júniusában közgazdász MBA oklevelet
szerez. A részben angol nyelvű képzés a harvardi metodikát adaptálva, a nemzetközi
nagyvállalatok vezetési problémáit vizsgálja és elemzi a hallgatók aktív bevonásával.
Roland magánélete kiegyensúlyozott,
párjával, Matesz-Panta Katával 2012. augusztus 25-én kötöttek házasságot. Kata
egy éve dolgozik Pakson, a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. HR és munkaügyi
osztályvezetői feladatai töltik ki mindennapjait. Kapcsolatuk az egyetemi évekre
nyúlik vissza, és jó néhány éve közös háztartásban élnek. Sok szállal kötődnek Pécshez, de egyre inkább otthon érzik magukat
Pakson. Terveik között szerepel a családalapítás, amihez megfelelő helynek érzik az
„atomvárost”.
Roland a szabadidejében szeret sportolni, a téli időszakban a síelés és a tanuszoda
látogatása, amúgy a cross trekking kerékpározás, a kispályás labdarúgás, a sárkányhajó
és időnként a fitness edzések jelentik számára a kikapcsolódást.
Büszke rá, hogy az erőműnél dolgozhat,
szerencsésnek és boldognak érzi magát, mivel szerető családban és boldog párkapcsolatban él. Munkájában hálás a vezetők bizalmáért, és készen áll a további feladatokra,
kihívásokra.

Lászlóné Németh Ilona

WiN Magyarország
továbbképzés
A felsőtengelici Hotel Orchidea adott otthont a WiN Magyarország (Women in Nuclear – Nők az atomenergetikában) szervezet éves továbbképzésének április 10-től 12-ig.
A szervezet 1992-ben alakult a nukleáris területen dolgozó nők bevonásával. A
Magyar Nukleáris Társasághoz 1993-ban csatlakoztak szakcsoportként. A WiN
elnöke 2013-tól Hanti Ágota. A szakcsoportnak jelenleg 36 aktív tagja van.
Miért a nők? Mert a WiN célja népszerűsíteni a jövő energiaellátásában az
atomenergiát – mint elengedhetetlen lehetőséget a villamosenergia-ellátásban – és az ezzel kapcsolatos biztonsági kultúrát a nők körében, egy sokkal
egyszerűbb nyelven, személyre szabott kommunikáció segítségével. A racionális (műszaki és gazdasági) érvek mellett kiemelt hangsúlyt fektetnek a téma
etikai és érzelmi oldalának erősítésére azon ismert tény alapján, hogy a nők
könnyebben azonosulnak a nőkkel, a nők nyelvezete egyszerűbb, érthetőbb,
így az üzenet könnyebben célba ér.
A három napon a résztvevők kötetlen programokon és szakmai megbeszéléseken vettek részt, továbbá a tagok megtekinthették néhány tagtársuk előadását is. Legvégül az éves programtervezet alapján megtörtént a feladatok
kiosztása is, amelyek többek között a következők: hazai iskolákban tartott, az
atomenergiát és annak biztonságát bemutató előadások és tanulmányi versenyek szervezése, civil szervezetekkel való ismeretterjesztő találkozók, egyéb
szabadidős, a szervezetet népszerűsítő programokon való részvétel, a sajtótermékek és a kiadványok lektorálása, a szervezet nemzetközi és hazai kapcsolatainak erősítése (WiN Global, WiN Europe), meghívott külföldi és hazai
vendégek és látogatócsoportok fogadása, hazai és külföldi szakmai előadásokon és tapasztalatcsere utakon való részvétel, valamint a továbbképzés témái kaptak helyet. Külön hangsúlyt kapott a Duna túloldalán lévő települések
lakóinak megszólítása, a Parlamentben lévő nők megkeresése, illetve a tagtoborzás kérdése is. Külön pozitívum, hogy egy kedves budapesti tagtárssal is
megismerkedhettek a résztvevők.
Mindent összevetve a tagok egy kitűnő csapatépítő tréningen vettek részt,
ahol a kitűzött célt teljesítve, összekovácsolódva, ismeretterjesztő előadásaikat tökéletesítve és az idei feladatokat megbeszélve tértek haza.
A lehetőségért és a szervezésért köszönet illeti elsősorban
Hanti Ágotát és Turánszki Lariszát,
a játékos vetélkedőért és a vidám
percekért pedig Gyarmathy Katit.
TA
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Régi motorosok

Akik a kezdetektől itt dolgoznak

fotó: Bodajki Ákos

Mindannyian tagjai vagyunk különféle csoportoknak. A családtagjaink csoportjának, amelybe beleszületünk, a baráti közösségünknek, az iskolai osztálynak, a munkahelyi kollektívának. Beszélgető
partnereim: Horváthné Adorján Rozália és Szinger
Ádámné.
Pályafutásuk sok-sok éve fonódik össze. A régi motoros
szót akkor használjuk, ha tapasztalt, (szakmájában) profi
személyről beszélünk. Két munkatársunk fiatalos, de tapasztalt „motorja” és nem csak motorosa szakmájának.
A vegyészet közösségének tagjai, egy igazi összetartó közösségé, a munkahelyen és azon kívül is.
–– Beszéljetek a kezdetekről! Úgy tudom, hogy nagyon
régi az ismeretség köztetek!
–– Igen, gyerekkori barátság. Együtt jártunk általános iskolába, egy osztályba. Egy padban ültünk, együtt
mentünk víziraj-foglalkozásokra, őrsi órára és különféle
szakkörökre. Együtt jelentkeztünk a Veszprémi Vegyipari Szakközépiskolába, ahol továbbra is osztálytársak
voltunk, és ugyancsak egymás mellett volt a helyünk.
Természetesen együtt jártunk bulizni is, amit akkor még
ötórai teának és iskolai klubdélutánnak hívtak. 1976-ban
érettségiztünk. Ebben az évben, szeptemberben együtt
jöttünk jelentkezni az atomerőműhöz. Az ERBE-hez vettek fel bennünket a felvonulási kazánházhoz, vízlágyítókezelő munkakörbe. Nátrium-ciklusú ioncserélőt üzemeltettünk folyamatos, három műszakban. A PAV-hoz
áthelyezéssel kerültünk 1977. október elsején, amikor a
„kiskazánház” üzemeltetését átvette a vállalat. Az üzemmel együtt az ott dolgozók is PAV-os státuszba kerültek.
Megkaptuk a négy számjegyű törzsszámunkat. Ezek is
egymás mellett vannak. Ma már egyre többen csodálkoznak el rajta, hogy ilyen alacsony törzsszámok is léteznek. A szakdolgozatunkat itt készítettük el, majd ezt
követően tehettük le a technikus minősítő vizsgát. 1979ben már állt a vegyészet új épülete, akkor kerültünk ide,
a jelenlegi helyünkre. Akkor már az első gyermekemet
vártam, így nem sokáig maradtam itt. Ekkor kezdődött
meg a labor helyiségek felszerelése és beüzemelése – meséli Rózsika.
–– Kata, te, hogyan emlékszel vissza a kezdeti állapotokra?
–– Mosolygós nosztalgiával. Nagyon kezdetleges eszközeink voltak. A „laboratórium” egy fadoboz volt, néhány pohárral és egy cseppentős üveggel, valamint egy
csomag lakmuszpapírral. A középiskola jól felszerelt
laboratóriumai után szakmailag visszalépésként éltük
meg a körülményeket, de reméltük, hogy ez csak átmeneti állapot. A mostani főépület helyén akkor még a „gödör” volt, aztán rohamtempóban beindult az építkezés.
Hirtelen megnőtt az építői létszám, napról napra jelentek

meg az ország nagy építőipari vállalatainak ifjú KISZ-es
titánjai és a katonai századok. A főépület növekedése nagyon látványos volt, többször kimentünk a helyszínre,
és tudtuk, hogy ott mellette épül már az új vízelőkészítő
üzem is, benne a mi laboratóriumainkkal. Az építő cégeket aztán felváltották a szerelő vállalatok, a katonákat
pedig a kockás flanellinges lengyelek. Az új épületben a
kémiai laborok felszerelése és beüzemelése már a mi feladatunk volt. Sorra kaptuk az új műszereket, készülékeket és már igazi vegyész feladatokkal állhattunk szembe.
Sok új kollégával bővült a csoport, és kellő szakmai irányítás mellett kidolgoztuk a majdani vízkémiai mérések
mellett a gáz-, olaj-, és gyantavizsgálati módszereket is.
Nagyon klassz periódus volt. Fiatalok voltunk, tele ötlettel, energiával és ambícióval. Teljes gőzzel készültünk az
egyes blokk indítására, és ha kellett, éjjel-nappal végeztük az egyes berendezések üzembe helyezés előtti mosatási méréseit. A múltkor kérdezték tőlem, hogy én is tagja voltam-e a legendás csikócsapatnak. Mondtam, hogy
nem, az egy mérnök fiúkból álló csoport volt, de egy második vonalbeli csikócsapatnak mindenképpen. Aztán
következett az én gyeses időszakom. A második gyerekem születése után kerültem a mostani munkakörömbe.
Jelenleg egy kolléganőmmel együtt egy ionkromatográffal dolgozom, amellyel legtöbbet a szekunder-köri tápvíz
rendszerből vett minták aniontartalmának meghatározását végezzük. Ennek a készüléknek az üzemeltetése
komoly szakmai felkészültséget igényel, és mivel angol
nyelvű szoftver vezérli a működését és értékeli az adatokat, nagy segítséget jelent az a tudás, amit a cég által
szervezett és részben finanszírozott szakmai, számítógépes és nyelvi tanfolyamokon megszerezhettünk. Egyszer a lányom megkérdezte, hogy „Anya, te 35 éve egy
munkahelyen vagy? És ugyanazt csinálod? És nem untad
meg?” Akkor neki is elmeséltem a cseppentős üveg és az
ionkromatográf közötti történéseket.

–– A technika fejlődéséről nekem is van emlékem –
folytatta Rózsika. – Annak idején nagyon nehezen tudtak rávenni a számítógép használatára. Már a legtöbb
kolléganőm elvégzett valamilyen tanfolyamot, én meg
csak húztam, halasztottam a dolgot, mígnem kötelezővé
tették, így aztán nem volt több kibúvó és el kellett végezni. Sőt egymás után többet is. Mára már nagyon megszerettem. Sokszor mosolyognak rajtam a többiek, mert
szerintük már mindent számítógépen csinálok. „Cikizés” tárgya lettem, mert rájöttem, hogy mennyivel kön�nyebben megy a munka és lépést tudok tartani a technikai fejlődéssel.
–– Úgy tudom, hogy a közösségi élet már a kezdetektől
nagyon szoros, és mai napig is az. Jól tudom?
Kata: – Az erőmű építése KISZ-építkezés volt. Nagyon
sok KISZ-es fiatallal, és ahogy az dukál, KISZ-klubokkal.
Mi is ide jártunk. Főként a társaság kedvéért és szórakozni. Remek hangulatú, játékos vetélkedőket tartottunk. Nagyon jól éreztük magunkat, és ezeknek a délutánoknak,
estéknek nagyon nagy összetartó erejük volt. Később, már
családosként a brigádbulik jelentették a találkozási felületet. Néhány éve pedig kitaláltuk a „feketézők buliját”, aminek egy részét a felgyülemlett közös kávépénzből finanszírozzuk. Most ezek a családos összejövetelek.
–– Terveitek?
Rózsika: – A gyerekeim is itt dolgoznak. Két gyönyörű unokám van, szabadidőmet szívesen töltöm velük, de
úgy érzem, hogy van még itt a munkahelyemen elég kihívás, és amíg tudok, ennek eleget szeretnék tenni. Úgy
érzem, még nem jött el az idő arra, hogy nyugdíjba vonuljak. Nekem nagyon hiányozna a munkám, a munkahelyem. Nagy motiváció számomra a jól sikerült feladat
megoldása, és az érte járó dicséret és elismerés. Ez nagyon
jó érzéssel tölt el. Minden nap úgy jövök be, hogy szeretek
itt lenni és dolgozni. Másképp nem is tudom elképzelni.
Soha egy percig nem bántam meg, hogy ezt a szakmát
választottam, nem is tudom elképzelni, hogy hol lenne
máshol a helyem. Úgy érzem, hogy megtaláltam a helyem
a munkámban és a magánéletben is. Egy dolgot még mindenképpen szeretnék: a tudást és a tapasztalatot továbbadni az utódomnak.
Kata: – Én ebből a szempontból már előnyben vagyok.
Fél éve nagy örömömre együtt dolgozom egy fiatal kolléganővel, így nálunk már megkezdődött a tapasztalat-
átadó projekt. A kis kollegina egyébként a Rózsika lánya.
Az ember felelős a tevékenységének gyümölcséért: a
tudásért, hiszen azt egy másik ember fogja „használni,
fogyasztani”. Fontos az, hogy ezt a ismeretanyagot maradéktalanul átadhassa a következő generációnak, akikből
később a majdani „régi motorosok” válnak.

Orbán Ottilia

Változások a szemészeti szakvizsgálat területén
Megváltoztak a képernyő előtti munkavégzéshez kapcsolódó szemészeti szakrendelés és a gyógyszemüveg vásárlásához igényelhető munkáltatói támogatás szabályai. A Paksi
Atomerőmű munkavállalóit érintő változásokról kérdeztem
Stolczenbachné Nagy Krisztina humánpolitikai főosztályvezetőt.
–– Melyek azok a változások, amelyek a szemészeti szakrendelés területén történtek?
–– A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999 (XI. 3.)
EüM rendelet alapján részvénytársaságunk évek óta biztosítja a képernyő előtti munkakörben foglalkoztatott munkavállalók számára a szemészeti szakrendelést. A szemészeti
szakvizsgálatot végző szolgáltatók kiválasztása megtörtént,
eszerint a jövőben a vizsgálatot a ZOOM Fotó Optika Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság végzi. A vállalkozó a
rendelési helyszín megadásakor figyelembe vette a munkavallók eltérő lakóhelyét, így nemcsak Pakson, a lakótelepen,
hanem Szekszárdon és Dunaföldváron is biztosít látásvizsgálati lehetőséget. Ezen felül szükség esetén a szolgáltató
további professzionális vizsgálat elvégzését (OCT-s retina
nagypontosságú vizsgálata) is biztosítja munkavállalóink
számára a dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház szemészeti
osztályán.

–– Mikor és hol lehet igénybe venni a szakvizsgálatot?
–– A szakvizsgálat szerdai és pénteki napokon 15.30-tól
18.30-ig történik, a Nukleo-Med Kft. beutalója és előzetes
ütemezése alapján. A vizsgálat Pakson, a lakótelepen, a Barátság utca 3. szám alatt történik (a rendelés a SPAR üzlet
mellett található). A vállalkozóval előre egyeztetett időpontban, heti egy délután Szekszárdon, illetve Dunaföldváron is
lehetőség van a szakvizsgálat elvégzésére. Azok a munkavállalók, akik nem a paksi rendelést kívánják igénybe venni,
telefonon tudnak időpontot egyeztetni a Zoom Fotó Optika
munkatársaival.
–– Amennyiben a vizsgálat eredménye szerint a munkavállalónál látásromlás következett be, és szemüvegre van szüksége, milyen módon igényelheti a munkáltatói hozzájárulást?
–– A szemészeti szakvizsgálatot végző szolgáltatók kiválasztásával párhuzamosan a képernyő előtti munkakörben
foglalkoztatott munkavállalók által igényelhető gyógyszemüveg költségtérítéséhez kapcsolódó támogatás rendszerét
is felülvizsgáltuk.
Eszerint a munkáltató a gyógyszemüveg költségéhez
26 000 Ft munkáltatói hozzájárulást biztosít azoknak a képernyő előtti munkakörben foglalkoztatott munkavállalóknak, akiknek látásromlásáról a szemészeti vizsgálatot végző
szakorvos nyilatkozik, hogy a látáskorrekció szükségességét

a képernyő előtti munkavégzés indokolja. A szakorvos által kiállított nyilatkozatot a munka- és személyügyi osztály
személyzetfejlesztési csoport munkatársánál kell bemutatni,
aki kiállítja a munkáltatói igazolást, amelyet a kijelölt szaküzletekben lehet igénybe venni. A szemészeti vizsgálattal
kapcsolatban két dologra szeretném felhívni a munkavállalók figyelmét. Egyrészt a szemészeti szakvizsgálaton – a
látásromlás megállapításához előzményadatként – a korábbi szemészeti vizsgálati eredmény bemutatása szükséges,
másrészt a szakvizsgálat eredményét a Nukleo-Med Kft.-nél
nyilvántartás céljából be kell mutatni.
–– Milyen lehetősége van annak a munkavállalónak, aki
a fenti változásokat megelőzően volt szemészeti vizsgálaton?
–– Azok a munkavállalók, akik 2013. január 1. és április 3.
között, a fenti változásokat megelőzően voltak szemészeti
szakvizsgálaton, szintén jogosultak a módosított munkáltatói hozzájárulás igénylésére. Ezen munkavállalók esetében a
látáskorrekció szükségességét igazoló szakorvosi nyilatkozat
kiállításáról a munka- és személyügyi osztály személyzetfejlesztési csoportjának munkatársa egyeztet a vizsgálatot végző szakorvossal, aki amennyiben a látásromlást a képernyő
előtti munkavégzés indokolja, kiállítja a szakorvosi igazolást.


Lászlóné Németh Ilona
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Az ördög nem alszik!
Leesés, beesés elleni védelem

Az emberekben általános az a tévhit, hogy rutinszerűen
végzett tevékenységek során „ugyan mi történne, hiszen ő azt
a tevékenységet már sok éve végzi”, vagy a „csak éppen hogy
fellépek, de csak néhány méter”. Sajnos ezeket a berögződéseket a baleseti statisztikák is megerősítik:
A halállal végződött zuhanásos esetek 60 %-ánál a magasság kevesebb, mint 3 m.
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Munkavégzés
függesztett
helyzetben

Zuhanásgátlás

Heveder típus
Munkaöv
Testheveder
Teljes testheveder
Összetett teljes
testheveder

Munkahelyzet
beállítás

A munkaterület függvényében (milyen irányú védelmet
kell ellátnia) kell kiválasztani a megfelelő leesés elleni védelmi rendszer egyik fontos elemét, a hevedert.
Visszatartás

A munkavégzésünk során egyre
több olyan munkaterület található,
amely nem a talajszinten van, hanem 1-2 méterre, vagy még annál is
magasabbra kell feljutnunk az adott feladat elvégzéséhez.
A szintkülönbség miatt, a lehetséges esés következtében nagy
kockázatnak vagyunk kitéve.
A balesetek legelterjedtebb előfordulási területei:
–– létrák,
–– tetők, födémek,
–– állványok.

×

A védelmi rendszer másik fontos eleme a kikötő eszköz (pl.
kikötő kötél, Y kötél, zuhanásgátló stb), amely kiválasztása
a munkaterület jellegétől és a kikötési pont emberi testhez
történő elhelyezkedésétől függ (1-legrosszabb, 2-ideális eset).

15 %
25 %
45 %
15 %

Az egyéni leesés, beesés elleni védelemi eszközökkel
szemben mindig előnyben kell részesíteni az arra rendszeresített kollektív védelmi rendszereket (pl. építészeti állvány,
gördülő állvány stb.).
Három eldöntendő kérdésre kell választ adni a magasban
történő munkavégzés előtt:
1. Hogyan érhető el biztonságosan a munkaterület?
2. Hogyan lehet a munkaterületen biztonságosan dolgozni és mozogni?
3. Hogyan hagyható el a helyszín gyorsan és biztonságosan?

Zuhanáshoz
szükséges szabad
tér 5,5 m

Helytelen

Zuhanáshoz
szükséges szabad
tér 0,8 m

Helyes

Fontos a leesés elleni védelmi eszközök ellenőrzése is!
Minden használat előtt el kell végezni az eszközök műszakos
vizsgálatát.
Adorján Péter

Nagyobb blokkok
Sajtótájékoztatót tartott április 4-én, Budapesten a KOTIMEX
kommunikációs ügynökség, abból az alkalomból, hogy beindította a www.atomenergiainfo.hu honlapját a minél teljesebb
tájékoztatás érdekében, mivel szerintük is ez a legperspektivikusabb energiatermelési mód.
Egyúttal mindjárt bemutatták a szentpétervári Atomenergoprojekt külföldre tervezett atomerőművét, a sikeres 1000-es
sorozatból továbbfejlesztett Modernised International Reactort,
a MIR-1200-at, mely szintén nyomottvizes, mint a mi blokkjaink.
Egy ilyen blokk építése nagyon nagy beruházás (~ 5 milliárd
€ blokkonként), de előnyös – jelentette ki, majd sorolta a jó tulajdonságait Gyenisz Kolcsinszkij főmérnök:
–– A biztonság a leghangsúlyosabb az általuk tervezett atomerőművi blokkoknál. Aktív és passzív rendszerek ügyelik
minden állapotát. Az aktívakat a kezelőszemélyzet beavatkozására alakították ki. A működtetésükhöz külső
energiaforrás szükséges. A passzív rendszerek mindenféle
energiaellátástól függetlenül, a fizika alaptörvényei szerint
működve védenek. Pl. ha melegszik a hűtővíz, elnyelődnek
a neutronok, csökken a hasadások száma, visszahűl a hűtőközeg. Ha kiesik az áramellátás, a tartómágnes elengedi
a szabályzó rudakat, amik a nehézségi gyorsulás hatására
a zónába juttatják az abszorbereket, csökken a neutronok
mennyisége, csökken a teljesítmény.
–– Az aktív/passzív rendszerek aránya a legjobb a piacon lévő
blokkok közül.
–– A mélységi védelem a legnagyobb műszaki megoldásnak
számít, mert a blokkot megvédi az üzemeltetői hibából
származó károktól.
–– Tervezési paraméterei az EU előírásoknak megfelelő 0,25
vízszintes gyorsulásra nyújtanak védelmet.

–– Számos szabadalom beépítésével olvadékfelfogó rendszert
terveztek. Bár ez csak a legvégső esetben aktiválódik – a
Kína-szindróma elkerülésére. Rendelés esetén szállítják,
hogy a blokkok még biztonságosabbak legyenek, és ez az
összköltség csupán 1 %-át teszi ki. Laboratóriumi körülmények között tesztelték, a speciális kompozit anyag csapdázza az olvadékot, megakadályozza kritikus tömeg kialakulását, és egyben hűthetővé teszi: a hozzávezetett víz
csak elforr, a keletkező gőzt elvezetik, kondenzálják, majd
visszavezetik, hogy tovább hűtse a rendszert.
–– A víz magas hőmérsékleten alkotóelemeire bomlik és a keletkező hidrogén veszélyes robbanó elegyet alkothat. A
robbanás elkerülése érdekében H2 elvonó rendszert működtetnek.
–– A reaktort körülvevő kettősfalú beton konténment egy repülőgép becsapódását is kibírja.
–– A tervezési élettartam 60 év, amely bizonyos feltételek esetén még hosszabbítható.
–– Szimulátort is szállítanak a személyzet betanításához, tréningezéséhez.
Oroszországban pillanatnyilag Leningrád, Kalinyingrád mellett épülnek ilyen blokkok, de a fehéroroszoknak is ilyet szállítanak. A Kínában épülő már olvadékcsapdás kivitelű. Eddig 40 különböző bizottság ellenőrizte és mind rendben találta.
A Roszatom felügyeli Oroszországban az atomenergetikai
területet - mintegy 250 vállalatot. Ebbe beletartozik nemcsak a
berendezések gyártása, de a fűtőelemmel ellátása is. Világelső
az egyidejűleg épített reaktorok számában, és terveit olyan perspektivikusnak érzi, hogy 2030-ig 80 blokkot akar építeni világszerte. Mint a rendezvényen elhangzott, paksi blokként is megállnák a helyüket.
gyulai

AZ MVM
PAKSI ATOMERŐMŰ ZRT.
VÖRÖSKERESZT
ALAPSZERVEZETE
véradó napot szervez
2013. május 22-én,
szerdán, 7-14 óráig
az I. számú
orvosi
rendelőben.

Kishírek
a nagyvilágból
TEPCO: RÁGCSÁLÓK ÉS
FELELŐS VEZETŐK
Nem először fordul elő a Tepco háza táján,
hogy rágcsálók tesznek kárt a cég által menedzselt erőművekben. A leghíresebb Tepco
erőmű esetében (Fukushima Daiichi) kétszer is feszültség-kimaradást okoztak különböző rágcsálók az elmúlt hónapok során.
Az első esetben a telephely jelentős részén
volt áramszünet, még márciusban. A második alkalommal az egyik pihentető-medence áramellátása szűnt meg. Utóbbi esetet
szemügyre véve azt találjuk, hogy a másodlagos hűtőrendszerek 2 órával az üzemzavar
kezdete után már üzemeltek, a főrendszer
pedig ismét munkába állt ezt követően 6
órával. A probléma kezdete és a fő hűtőrendszer újraindítása között egy tizedfokkal
nőtt a medencében a hőmérséklet. Áprilisi
fejlemény, hogy a cég 3 felsővezetője – Naomi Hirose elnök, Zengo Aizawa és Akio Komori – is 5 százalékos fizetéscsökkenést volt
kénytelen elkönyvelni a fenti események
miatt.
(Forrás: World Nuclear News)


ROBOT TÁVVEZETÉK-VIZSGÁLÓ
Skysweeper, azaz Égseprő névre hallgat az a
robot prototípus, melyet a University of California, San Diego gépészmérnökei fejlesztenek. Kevesebb mint 1000 dollárba kerülne
a gyártása, és bárki számára szabadon hozzáférhető, kereskedelmi forgalomban levő
elektronikai elemekből, illetve 3D-s nyomtatóval létrehozott műanyag alkatrészekből
építik fel a tervek szerint. Mit tud a robot?
Távvezetékek mentén végigmenni, javítási
munkálatokat igénylő hibák után kutatva. A
jelenlegi robotok az egyik, a riportban megkérdezett egyetemi hallgató szerint nagyok,
komplexek és drágák. Az áramszolgáltatók
akár helikoptereket is használhatnak infrakamerás rendszerekkel felszerelve, de a
Skysweeper sokkal egyszerűbben oldja meg
a problémát, vélik a kutatók. A robotot ráadásul olyan indukciós tekercsekkel is fel
lehetne szerelni, amelyek segítségével magukból a távvezetékekből nyerhetné a működéséhez szükséges energiát – így akár
hetekig, sőt, hónapokig is szolgálatban lehet
egyhuzamban a kutatók szerint.
(Forrás: Space Daily / UPI)

Simon Zoltán
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HÍREK A NEMZETKÖZI ATOMENERGIA VILÁGÁBÓL
NEI SmartBrief
Jelentős fejlesztések a Perry
atomerőműben
109 millió dollárt fordítanak a turbina forgórészek cseréjére
A telephelyen dolgozó műszaki személyzet április elején fogott hozzá a munkák első fázisához. Ebben a három forgórész egyikének cseréjére kerül sor.
A nagyobb hatékonyságú rotorok segítségével a turbógép-csoport jelenlegi 1260 MW-os teljesítményét 30
MW-tal tudják növelni. Az üzemeltető First Energy
2008-ben rendelte meg az új alkatrészeket. A gyártási
munkálatok Japánban kezdődtek meg a világ két azon
gyártóművének egyikében, ahol képesek elvégezni ezt
a különleges igényeket támasztó kovácsolási feladatot.
A forgórész alkatrészeit aztán a General Electric egyik
amerikai gyárába szállították a végszerelés elvégzésére.
A turbina fordulatszáma 1800/perc, az egyes rotorok
hossza 10,5 méter, a legnagyobb átmérőjük 4,2 méter és
175 tonnát nyomnak.
Azt várják az új alkatrészektől, hogy az erőmű teljes
további üzemidejét kiszolgálják. Az NRC 1986-ban adta
ki az üzemeltetési engedélyt, az üzemeltető 2046-ig szeretné működtetni az egységet. Az eredeti forgórészeket
el fogja adni az erőmű egy olyan cégnek, ami dekontaminálja azokat és előkészíti a selejtezésre. (A Perry egy
egyblokkos, forralóvizes típusú erőmű – a fordító megjegyzése.)

Riadó a kongresszusnak
Rosszul végződhet az evakuálási program
Az amerikai nukleáris hatóság és a kongresszusi
vizsgálóbizottság tagjai csaptak össze egy jelentés megjelenése után, ami arra hívta fel a figyelmet, hogy atomerőművi baleset esetén a kiürítési zónán kívül lakók
pánik okozta megmozdulásai miatt torlódások keletkezhetnek az utakon és lehetetlenné válhat más személyek kimenekítése. A kongresszusi bizottság egy három
évtizedes alapdokumentumban lefektetett eljárással
szembesül, ami szerint azokra a lakosokra kell fókuszálni az előkészítő tevékenységek során, akik a telephely
10 mérföldes körzetében laknak. A bizottság szerint az
ezen kívül élők annyira fenyegetve érezhetik magukat
a szétterjedő sugárzás lehetősége miatt, hogy önszántukból elmenekülhetnek onnan, így eltorlaszolhatják az
utakat és késleltethetik mások kimentését. Nem tudni,
hány ember dönt úgy, hogy elindul valamelyik repülőtérre, és végrehajtja ezt az „árnyék-evakuálást”. A bizottság szerint az evakuálási tervek nem kellő alapossággal
veszik figyelembe ezt a másodlagos lehetőséget. Az NRC
szóvivője, Neil Sheehan egy elektronikus levélben így
vágott vissza: Nem fogadjuk el azt az álláspontot, hogy a
kimenekítés nem hajtható biztonságosan végre.
Robert P. Casey demokrata politikus szerint törvényhozási intézkedések szükségesek, de nem közölt erről
részleteket. Jelenleg az egyes államok azon dolgoznak,
hogy korlátozzák az 50 mérföldes sugarú körzetből
származó, szennyezett gabona, tej és ivóvíz fogyasztását. Közben környezetvédő szervezetek folyamatos
nyomást gyakorolnak a szövetségi törvényhozókra,
szerintük az evakuálási rádiuszt 25, míg a fogyaszthatósági sugárt 100 mérföldre kellene kiterjeszteni. Azt
is el akarják érni, hogy a lakossággal gyakoroltassák a
baleseti helyzetben teendőket. Annak idején az atomerőműveket gyéren lakott, vidéki körzetekben építették
meg. Egy 2011-es felmérés szerint a 10 mérföldes körzetekben élők száma három és félszeresére nőtt 1980 és
2010 között. Az amerikai lakosság 40 %-a, mintegy 120
millió ember él az atomerőművek 50 mérföldes körzetében napjainkban.
Forrás: NEI SmartBrief, 2013. április
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Helyére emelték a daruhidat
a Haiyang-1 blokkon

Új üzemanyag-tárolót építenek
Csernobilban
world nuclear news

A Shandong tartományban épülő blokk fontos eleme került a helyére március 23-án
A 350 tonnás elemet sikeresen ráhelyezték a tartószerkezetre
– jelentette az állami atomenergetikai szervezet. A körkörös síneken mozgó berendezés 360 fokos szögben képes elfordulni, és a
főberendezések emelésére és mozgatására használják majd. A futószerkezetet és az emelőmechanizmust is hamarosan felszerelik
a hídra. A polárdaruk általánosan használatosak a reaktorok belső
berendezéseinek, illetve kisebb terhek mozgatása során, de számos esetben maga a reaktortartály és a gőzfejlesztők is ezek segítségével kerülnek beemelésre az építés alatt.
Az AP 1000 típusú blokk daruja 38 m hosszú, szélessége 13,5
m, összsúlya pedig meghaladja a 450 tonnát. Az emelőkapacitás
300 tonna, egy segédrendszere pedig 25 tonnát tud emelni. A híd
egyébként 800 tonna teherbírású, így akár speciális feladatokat is
el tud látni az építkezés során. A Kínában épülő Haiyang-1 egység
a második a Westinghouse által tervezett AP 1000-es blokkok sorában, a Sanmen-1 blokkot követi. Mindkét telephelyen két blokk
épül egyébként, de további kettőt-kettőt terveznek még a beruházók.

Hírek Japánból
Bemutatta dekontamináló
robotját a Toshiba
A távirányítású eszközt Fukushimában fogják alkalmazni
A leszerelésre ítélt, sérült fukushimai blokkok munkálataihoz kifejlesztett berendezést a reaktorok környezete munkafeltételeinek javításra használják, mielőtt elkezdenék a sérült
zónákból történő üzemanyag-törmelék eltávolítását – közölte
a sajtóval a cég képviselője. A bemutatóra a Toshiba yokohamai
gyárában került sor. A reaktorok környékén várhatóan különböző módon kell végrehajtani a munkát, mivel a szennyeződés
az épületeken belül eltérő lehet. A gyártó cég egy korábban már
ismert technológiához folyamodott a fixált szennyeződés eltávolítása érdekében, ez pedig a „szárazjeges robbantásos” módszer. Eredetileg ezt az eljárást a repülőgépek festékbevonatának
lehámozására alkalmazták. A rendszerben szárazjég-részecskéket permeteznek nagy sebességgel a tisztítandó felületre. A
részecskék szinte azonnal szublimálnak, így minimális kinetikai energiával terhelik a felszínt, és nem okoznak károsodást
abban. A kialakuló jelentős hőmérsékletkülönbség hatására a
felületről eltávoznak a szennyező anyagok.
Az eljárás csökkentett mennyiségű másodlagos hulladékkal
jár, és minimálisan károsítja az alapanyagot. Alkalmazása már

Az ukrán nukleáris hatóság kiadta az építési és az
üzembe helyezési engedélyt
A telephelyen új átmeneti tároló (ISF-2 néven) épül az elhasznált üzemanyag számára. Az építkezés igazából már meg is indult,
a létesítmény a telephelyi blokkok kiégett üzemanyagát kezeli és
tárolja majd. Az új engedély felülírja a most érvényben lévőt, és lehetővé teszi, hogy a munkák előremozduljanak az építés irányába.
Abban is segítséget nyújt, hogy elnyerjék majd a megépült átmeneti tárolóra az üzemeltetési engedélyt. A létesítményt a Holtec
International fogja felépíteni, a pénzügyi támogatást az Európai
Újjáépítési és Fejlesztési Bank biztosítja, a befejezés várható időpontja 2015.
Az 1-3. blokkok üzemanyagát jelenleg saját pihentető medencéikben, illetve az ISF-1 nevű átmeneti tárolóban tárolják. Ha a
második egység is elkészül, akkor abban hosszú távú, száraz körülmények között történő elhelyezést valósítanak meg a mintegy 20
ezer üzemanyag-kazetta számára.
Forrás: World Nuclear News, 2013. április
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meghonosodott az ipar számos területén, így az energetikában
is. Természetesen további tesztekre van szükség Fukushimában, és csak az esetelegesen szükséges módosítások után lehet
alkalmazásba venni éles körülmények között – erre nyár elején
kerülhet sor.

Ünnepség az épülő tokamak
telephelyén
Megkezdődhet a kísérleti plazmaberendezés építése
Március 25-én a Japán Atomenergia Ügynökség kisebb ceremóniával kívánta jelezni annak fontosságát, hogy a tervezettnél két hónappal korábban megérkezett Európából a Naka
Fúziós Intézetbe az egyik fontos alkatrész. Ezt a JT-60SA nevet viselő kísérleti berendezés szupravezető tekercseinél használják majd fel. A szállítmány megérkezése azt is jelezi, hogy
megkezdődött a nemzetközi együttműködés a nukleáris fúziós
program megvalósítása során. Az intézetben folyó munka célja az ott lévő, zéróteljesítményű tokamak (JT-60) kiváltása. A
kísérletek 2018-ban kezdődhetnek meg a japán-európai közös
projektben. A kriosztát a vákuumszigetelésű tartály alapeleme.
Átmérője 12 m, 3 m magas és 280 tonnát nyom. A szállítás során több darabra szedték szét, de még így is számos közlekedési fennakadást okozott az intézetbe történő szállítás során.
Forrás: Japan Atomic Industrial Forum, 2013. április

Varga József

Az atomenergia pozitív hatása a klímaváltozásban
1,8 millió halálesetet előzött meg az atomenergia használata
Egy új kutatás szerint az atomenergia eddigi
alkalmazása mintegy 1,84 millió, a légszen�nyezettséggel kapcsolatba hozható halálesetet, és 64 gigatonna üvegházhatású gáz
(ÜHG) kibocsátását előzte meg ahhoz képest, amit a fosszilis üzemanyagok elégetése
okozott volna.
A NASA Goddard intézete és a Columbia
Egyetem Föld Intézete által készített jelentés
szerint – a Fukushima-Daiichi baleset hatásait is figyelembe véve – az évszázad közepéig
további 420 000 – 7 millió haláleset, illetve
80-240 Gt CO2-ekvivalens kibocsátás előzhető meg a nukleáris energia alkalmazásával, a
kiváltott energiaforrástól függően. A jelentés szerint a földgáz nagyléptékű elterjedése
nem csökkenti a klímaproblémát, és több

halálesetet okozna, mint az atomenergia alkalmazásának bővítése.
A jelentés megállapítja: a 2011 márciusi
fukushimai balesetet követően az atomenergia helyzete bizonytalanná vált. A nukleáris
energia azonban bőségesen rendelkezésre
álló, kis szénkibocsátású alaperőművi forrás,
ezért jelentős szerepet játszhat a globális
klímaváltozás és a légszennyezettség csökkentésében.
Egyre világosabb, hogy a fosszilis üzemanyagok elégetéséből származó ÜHG-kibocsátás miatt létrejövő klímaváltozás katasztrofális lehet a társadalomra és a természeti
környezetre is, és hogy a következő évtizedek a legfontosabbak az ez ellen vívott harcban – áll a jelentésben.
Az elmúlt évtizedben – főként a fosszilis
anyagok égetésének köszönhetően – a lég-

szennyezettség évente több mint egymillió
halálesetet okoz világszerte. Az atomenergia
és más karbonmentes energiaforrások segíthetnek e fontos problémák következményeinek csökkentésében – közli a jelentés.
Az anyag szerint az atomenergia jövője elsősorban a nagy energiafelhasználású
országok stratégiáján múlik a következő
évtizedekben. Míg a legtöbb jelentős atomenergia-használó ország megerősítette további nukleáris energetikai terveit a Fukushima-Daiichi balesetét követően, néhány
állam közölte: időlegesen felfüggesztik nukleáris programjukat, vagy teljesen kiszállnak
a nukleáris energia alkalmazásából.
Az anyag a http://pubs.acs.org/doi/
pdfplus/10.1021/es3051197 címen regisztráció után elérhető.

Forrás: NucNet
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Mérnökgeodéziai rendezvény

Tudományos diákkonferencia
Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) az ország legnagyobb felsőoktatási
tudományos rendezvényeként
a tehetséges alkotó fiatalok
színvonalas bemutatkozási lehetősége. Az idén a Gábor Dénes Főiskola (GDF) rendezte meg a XXXI. OTDK Informatika Tudományi Szekcióját (ITSZ). Magát az OTDK
konferenciát 1952-óta minden második évben rendezik meg. Már 16 szekcióban vetélkednek egymással a
diákok. Újabban már a határokon átnyúló egész nemzet részt vehet: a hazai, az erdélyi, szlovákiai egyetemisták, főiskolások is. A fő cél, hogy a különböző iskolák kiváló diákjai megismerhessék egymást, egymás
munkáját, valamint az iskoláikban folyó tudományos
munkát.
Idén az Informatika Tudományi Szekcióra több
mint 200 dolgozatot nyújtottak be. Az előzsűrizést
követően a konferencián összesen 150 pályamunkát
mutattak be.
Témák alapján 7 alszekcióra, valamint 21 tagozatba osztották szét a pályamunkákat. Az alszekciók
témái: beágyazott rendszerek, bioinformatika, intelligens rendszerek, rendszertervezés, számítástudomány, szoftverfejlesztés I. és II. A neves szakértőkből
álló zsűri tagjait is gondosan válogatták ki az ország
neves egyetemeinek professzoraiból.
Az ünnepélyes megnyitón dr. Zárda Sarolta, a
GDF rektora büszkeségének adott hangot, hogy ők
rendezhették meg a találkozót. Dr. Szendrő Péter
egyetemi tanár, az OTDK elnöke kiemelte, hogy a
tehetséges diákok mellé jó tanárok kellenek az eredményes munkához. Dr. Hoffman Tamás, Budapest XI.
kerületének polgármestere elmondta, hogy kerülete
elsőként tért át a nyílt forráskódú közigazgatásra, és
elsőként tájékoztatják a lakosságot a „felhőkön keresztül”. Dr. Pataricza András egyetemi tanár kiemelte,
hogy aki tudományos pályán dolgozik, azzal szemben
magasabb az erkölcsi követelmény. A konferenciát dr.
Bognár Géza, a GDF tudományos igazgatója, az ITSZ
ügyvezető elnöke nyitotta meg dr. Jarosievitz Beáta,
az ITSZ ügyvezető titkára, főiskolai tanár felkérésére.
A továbbiakban a szponzorok képviselői ismertették,
hogy milyen kiváló, inspiratív környezetben lehet náluk alkotni, majd elkezdődtek a meghallgatások és
a pályamunkák bemutatása. A pályamunkák rövid

A Magyar Földmérési, Térképészeti és Táv- ma is alkalmazzuk – vetületi és koordináta
érzékelési Társaság Mérnökgeodéziai Szak- rendszert, térképezési és kitűzési hálózaosztálya szakmai rendezvényt tartott április tokat. A múzeumban lehetőség van olyan
20-án, amely az atomerőmű beruházásának emlékek elhelyezésére is, amelyek az érintett
eddig eltelt idejét mutatja be a résztvevők- szakemberek szakmai visszaemlékezéseit,
nek a kezdetektől napjainkig, kiemelten az személyes műszaki dokumentumait, szak1974-1990-ig terjedő időszakot a nosztalgia mai önéletrajzait, fényképeit és egyéb tárgyi
jegyében, múzeumlátogatással egybekötve. emlékeit jelentik az atomerőmű mérnökgeVártak mindenkit, de elsősorban azokat a odéziai szakmai múltjából, amely később a
kollégákat, akik részesei voltak a beruházás tudományos szempontú keresésnek is lehet
mérnökgeodéziai tevékenységének.
majd a forráshelye. Ennek a bemutatását és
Németh András, a Paksi Atomerőmű a figyelem felkeltését is célul tűztük, amit a
építészeti osztály csoportvezetője, a rendez- jelenlévő kollégák is támogattak. Sajnos már
vény szervezője a következőket mondta el:
nem lehet mindenkit elérni, de a cél az, hogy
– A Mérnökgeodéziai Szakosztály a Ma- legalább szakmai önéletrajzzal emléket állítgyar Földmérési, Térképészeti és Térinfor- sunk azoknak a kollégáknak is, akik megmatikai Társaság (MFTTT) jogelődjének a határozó részesei voltak az atomerőműnek.
Geodéziai és Kartográfiai Egyesület 1962.
A látogatás bevezetőjeként szakmai elődecember 18-i vezetőségválasztó közgyűlé- adások hangzottak el a múlt szakmai emsén alakult „Ipari geodéziai szakosztály” né- lékeinek felidézéséhez: dr. Specziár Attila,
ven. Tevékenységét az alapító elnök, Koren az FTV volt kirendeltség vezetője, jelenleg
István az 1964-es a szófiai mérnökgeodéziai nyugdíjas: A Paksi Atomerőmű építésének
szimpóziumon elhangzott előadásában így előzményei és a kivitelezés geodéziai felfoglalta össze:„A mérnökgeodézia a mér- adatai az I. Főépület (1-2 blokk) üzembe henöki alkotás műszaki folyamatával szerves lyezéséig, 1974-től 1982-ig; Csáki György,
és dinamikus összefüggésben alkalmazott az ERŐTERV volt szakmai felelőse, jelenleg
geodéziai tevékenység, alkalmazott tudo- ERDA Kft ügyvezetője: Analitikus fotogrammány.” A szakosztály tagjai az MFTTT tagok metriai eljárás a Paksi Atomerőmű építéseközül azok a földméréssel, térképészettel, kor; Homolya András mestertanár, BME
térinformatikával foglalkozó kollégák, akik Általános és Felsőgeodézia Tanszék: Térintevékenysége vagy érdeklődési köre, kuta- formatika, amikor még nem így nevezték;
tási területe kapcsolódik a mérnöki létesít- Németh András csoportvezető, MVM PA
mények mérnökgeodéziai feladataihoz. A Zrt.: Mérnökgeodéziai tevékenység a Paksi
szakosztály feladatainak szervezését 2011 Atomerőműben 1981-től napjainkig.
őszétől én vettem át. A tagok jellemzően a

Wollner Pál
Mérnöki Kamara tagjai is, így olyan
közös rendezvényben is érintettek
vagyunk, mint a hagyományosan
Jacques Regaldo, az Atomerőmű Üze- meglátogatását követően érdeklőTengelicen megrendezett „Építémeltetők Nemzetközi Szövetsége Kor- déssel jött Moszkvába, és elégedett a
si geodézia a gyakorlatban” tárgyú
mányzó Tanácsának (WANO GB) új látottakkal, hallottakkal. Útjának köszakmai konferencián. A szakoszelnöke április 16-án meglátogatta a vetkező állomása a WANO Tokiói Köztály tevékenysége kapcsolódik a
WANO Moszkvai Központját (MC). El- pontja.
közműnyilvántartás, műszaki térA feladatokat illetően aláhúzta,
kísérte őt Arva Vourenmaa, a WANO
informatika feladataihoz is, így a
MC Kormányzó Tanácsának elnöke és hogy három kiemelt feladatot tart
Gita Műszaki Térinformatika EgyeRémy Laffin, Regaldo titkára is. A ven- nagyon fontosnak. Szerinte egyrészt
sület rendezvényein is találkozunk.
dégeket Mihail Csudakov, a Moszkvai szükség van a fukushimai baleset után
Az aktualitása a mostani látoKözpont igazgatója és helyettesei, a Tokiói Központ kiemelt támogatágatásnak a múzeum egy éve történt
Szergej Frolov és Szergej Vibornov sára. Másrészt – jelezte – elengedmegnyitása. A kiállított emlékek
fogadták, és bemutatták a központ hetetlen az úgynevezett Fukushimai
között található két tároló is, amelyeredményeit, feladatait. Regaldoval az Intézkedések végrehajtása a nukleáris
ben olyan geodéziai műszerek is
MC szakmai titkárságának valamennyi biztonság növelése érdekében. Ehhez
találhatóak, amelyek a beruházás
munkatársa találkozott, és tájékozta- kapcsolódik a WANO önértékeléséből
idején voltak használva, kimondottást adtak az egyes programok mun- fakadó feladatok követése is. Harmatan arra célra történt a beszerzésük
dik prioritás Jacques Regaldo szerint
kájáról.
is. A kollégák még nem látták a
Mint moszkvai részről elhangzott, a WANO központok és irodák együttmúzeumot. Ezért a találkozó célja
a központ igyekszik fejlődni, és önálló- működésének fejlesztése, egy jobban
a múzeum bemutatása, személyes
an bevezetni a magasabb szintű ered- koordinált, a tapasztalatok kölcsönös
találkozások megszervezése és az
ményekhez szükséges intézkedése- megosztását erősítő munka- és irányíemlékek felidézése volt a nosztalgia
ket. Ilyen eredmény a regionális VVER tási rendszer meghonosítása.
jegyében. Nem sokan tudják, de a
A találkozót követően a vendégek
baleseti krízisközpont létrehozása, de
geodéziai szakterületnek az atomvalamennyi programban javító intéz- megtekintették a WANO MC-nek is otterőmű történetében már közel 40
hont adó VNIIAES székházban kialakíkedéseket határoztak meg.
évre nyúlnak vissza az emlékei. A
Regaldo elismerően nyilatkozott a tott új Regionális Krízisközpontot.
΄60-as évek közepe volt a kezdet,
moszkvai eredményekről. Mint mondamikor még a telephely kijelölés

Hadnagy Lajos, Moszkva
ta, az Atlantai és a Párizsi Központ
tevékenysége történt annak alapfeladataival, amelynek eredményeit

A WANO GB elnöke a Moszkvai Központban járt

összefoglalói könyv formájában a konferencia-kiadványban is megjelentek. Egyik téma érdekesebb volt
a másiknál.
Az ünnepélyes díjkiosztó előtt dr. Lévai Péter, fizikus, az ELTE professzora, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont főigazgatója történelmi áttekintést adott
az információáramlás sebességének és az adatmen�nyiségek továbbításának a fejlődéséről. Megmutatta,
hogy a történelem során a tudományágak adatmen�nyiségének rohamos növekedése jellemző. Míg Galilei 1610-ben új távcsövével 3 Byte/éjszaka adatmen�nyiséghez jutott, addig az Új-Mexikóban megépült
digitális távcső 200 GByte/éjszaka elemzendő adatot
szolgáltat. Ernest Rutherford 1909-1911 alfa-szórási kísérletének adatsebessége 1Kbyte/nap volt, a
CERN-ben működő LHC 2008-tól 42 000 GByte/nap
adatot szolgáltat. Azonban még ezzel a fantasztikus
adatsebességgel is több mint három év kellett, hogy
a keresett Higgs-bozont megtalálhassák. Ha csak
ugyanezt a technikát, adatválogatást használnánk a
továbbiakban is, akkor az első szuperszimmetrikus
elem megtalálása 300 év múlva lenne várható. Azzal
zárta előadását, hogy rengeteg felfedeznivaló várja
az ifjúságot.
A díjkiosztón közel 75 pályamunkát díjaztak, ebből 21 első, 19 második és 11 harmadik helyezést osztottak ki, a szponzoroknak köszönhetően pedig még
számos különdíjat is.
A záróünnepségen dr. Bognár Géza elnök átadta
dr. Gingl Zoltán tudományos és közkapcsolati dékánhelyettesnek a stafétát, hogy a következőt a Szegedi
Tudományegyetem rendezhesse 2015-ben.
gyulai
A Gábor Dénes főiskola modern campusa Újbuda
központjában található. Magas színvonalú oktatást
kínálnak megújult, kiváló eszközparkkal és infrastruktúrával, valamint elmélyült egyéni tanulási
lehetőségeket távoktatáson keresztül letölthető
tananyagok segítségével. Tehetséggondozás, konzultációs lehetőségek, tudományos munka, hallgatói önkormányzat, karriertámogatás és tanácsadás
segíti a főiskola diákjait a sikeres karrierépítésben.
Keresettek lettek a végzett diákok. A honlapon
rengeteg állást kínálnak, hazai és külföldi munkahelyekre.

Az üzemanyagciklusról tartottak előadást a BME-n
Alexander Bychkov, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) főigazgató-helyettese, a BME Nukleáris Technikai Intézet meghívására tartott
előadást április 4-én. Aszódi Attila üdvözölte az előadót, Kovács Pált, energia- és klímapolitikai államtitkárt, Rónaky Józsefet, az OAH főigazgatóját,
valamint az igen szép számmal megjelent diákokat, oktatókat és a téma iránt
érdeklődő szakembereket.
Az előadó példaként megemlítette, hogy milyen bonyolult volt megszervezni 2010 végén a kiégett üzemanyag elszállítását egy reprocesszállóba
szárazföldön és tengeren, majd felvázolta az energiafelhasználás eloszlását a
világban fejlett és kevésbé fejlett régiók között, és a várható energiaéhséget.
Belátható – mondta –, hogy ennek zömét atomerőművek fogják megtermelni, amihez az üzemanyag az urán lesz. A NAÜ egyik küldetése, hogy az atomenergia békés felhasználásával kapcsolatos tudást összegyűjtse és megossza.
A korszerű nukleáris energiatermelés elképzelhetetlen a zárt üzemanyagciklus nélkül. Ehhez tartozik a gazdaságosan kitermelhető készletek felkutatása, hogy azután külszíni fejtésű vagy mélyművelésű bányából hozzák elő a
dúsítandó uránt. Az erőművekben azután a legyártott üzemanyagból annyi
energiát nyernek ki, amennyit csak lehetséges. A kiégett kazettákat előbb hűtik, majd tárolják – ezzel a nyílt üzemanyagciklus végére érünk.
Ha a folyamatot reprocesszállás követi, záródik az üzemanyagciklus. Számos módszer van a plutónium és a maradék urán kinyerésére, hogy belőlük
ismét üzemanyag lehessen, de leválasztására kerülnek a hosszú felezési idejű
izotópok is (a tárolásnál térfogatcsökkentést jelent). A katonai célokra felhalmozott plutónium uránnal keverve speciális reaktorokban üzemanyagként
felhasználható (MOX). A gyors reaktorokban nemcsak a plutónium alakul át,
de a hosszú felezési idejű izotópok is.
Végül sorra vette a nagyaktivitású tárolók technológiai megoldásait, valamint a reprocesszálókat.gyulai
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Munkatársaink szabadidőben
Utazások a népzene világába

A Szaggató zenekar áprilisi szekszárdi
koncertjéről talán mindenki értesült,
hiszen az együttes figyelemfelhívó plakátja az erőmű területén több helyen is
látható volt. Ezen apropóból kerestem
fel Kiss Zoltánt, a zenekar alapítóját, aki
2008-ban kezdett el az atomerőmű területén dolgozni, mint vagyonőr, 2011 óta
pedig a Fegyveres Biztonsági Őrségnél
szolgál.
–– Zoli, mióta játszik szerepet a zenélés az
életedben?
–– A zenélés, mint olyan, már gyerekkorban kezdődött az erdélyi Szászrégenben.
Ott születtem, és ugyanott tanultam röpke
másfél évig hegedűn játszani. Ez arra volt
jó, hogy megismertem és megszerettem ezt
a hangszert, de a tanulási folyamat hamar
megszakadt, mert nem igazán tudtam megbarátkozni a klasszikus zenével, amit akkor
tanítottak. Évek teltek el, mire újra kézbe
vettem a hangszert, és mint a kisgyerek,
aki újra tanul járni, kikeresgélve a hangokat, újra szóra bírtam a hegedűt. A gitárral
hasonló küzdelmeim voltak, csak mindenféle alap nélkül, magam kezdtem el rajta
tanulgatni.

–– Mesélnél a zenekarról pár szót? Mikor
alakultatok, kik a tagok?
–– A zenekar megalakulása és egyáltalán
a népzene szeretete 2005-re datálható. Ezek
azok az idők voltak, amikor felnőtt fejjel ismét hangszert vettem a kezembe. A madocsai tánccsoport kisérése – bár mélyvíz volt
az elején – megszerettette velem a népzenét,
és a zenekar prímásaként is sokat tanultam
a zenekar felépítéséről, működéséről. Akkoriban többnyire vendégzenészekkel dolgoztam együtt. A népzenét azóta is autodidakta
módon tanulom. A zenekar oszlopos tagját,
Nemes Andrást is akkor ismertem meg,
akivel ketten – mondhatni – alapító tagjai vagyunk a Szaggatónak. Azonban más
zenekarban is zenéltünk együtt Andrással,
ahol a népzene mellett belekóstoltunk a
népzenei feldolgozásokba, versmegzenésítésekbe. Ennek a zenekarnak Tengertánc
volt a neve, aminek Ludányi Miklós, Béda
Andi, Borbély Tamás, Závodi Attila voltak
még a tagjai. A tánccsoport kísérése mellett
az „ős” Szaggató elkezdte kialakítani az önálló koncertműsorát, majd lassan a koncertezés maradt a fő profil. Az alkalmankénti
táncház muzsikálás azért megmaradt, ami
a Dunakömlődi Faluházhoz köthető, ahol jó
hangulatú népzenés esteket szoktunk tartani. Nagyon sok hangszeren szólaltatjuk meg
a muzsikáinkat, és természetesen mindezt
élő hangszereléssel tesszük. A zenei stílusok között is elég nagy utazásokat szoktunk
tenni egy-egy koncerten, mindezt a népzene köré építjük. Ezzel a sokszínűséggel,

olyanokhoz is eljuttatjuk a magyar kultúra
egy szeletét, akik nem járnak táncházba és
egy hagyományos népzenei felállást is kb. 5
percig hallgatnának meg. Most pedig, mint
egy koncerten, hadd mutassam be a Szaggató zenekar jelenlegi felállását: Magyar
Ildikó (hegedű, ének), Erős Edina (fuvola,
furulya, ének), lányom Kiss Barbara (nagybőgő, basszusgitár, cajon, ének), Steig Zoltán (brácsa, basszusgitár), Nemes András
(ének, gitár, tambura és minden, ami pengetős) és jómagam, Kiss Zoltán (hegedű, gitár,
ének). Aki pedig többet szeretne megtudni
a zenekarról, a fellépésekről, az látogasson
el a honlapunkra (www.szaggatozenekar.
fw.hu), de a Facebookon is megtalálhatóak
vagyunk.
–– Milyen sikereket értetek el?
–– Muzsikáltunk már több nagy rendezvényen is. Csak hogy hazabeszéljek egy kicsit, tavaly például az erőműves majálison
és a villamos napon is volt szerencsénk fellépni. Képviseltük már Paks városát testvérvárosunkban, Kézdivásárhelyen. Ezen kívül
Paks város számos rendezvényén jelen voltunk már. Mindezek ellenére azt kell, hogy
mondjam, nem egy nagy színpad, vagy több
ezer ember jelenti a nagy sikert. Elegendő
ehhez akár pár fő is, akik együtt élnek a
zenekarral és olyan szinten feltöltenek bennünket, hogy hónapokig nosztalgiázhatunk
rajta. Ilyenek szoktak lenni a cseresznyési
olvasótáborok, ahová határon túli középiskolás fiatalok érkeznek évről-évre. De nagy
sikernek könyveljük el, hogy Paks város a

A Reform Főzőklub vendégül látta a POK-ot

fotó: Wollner Pál

Az előző évek hagyományához híven a paksi Reform Főzőklub Egyesület április 10-én
vacsorára hívta a Paksi Orosz Klub tagjait az Atomfitt Centrumba. Kovács János mesterszakács, a főzőklub vezetője elmondta, hogy kapcsolatuk évek óta oda-vissza meghívásos
alapon áll fenn. A két civil szervezet már több alkalommal találkozott, így megismerték
egymás tevékenységét is. Most magyaros menüsort tálaltak fel a főzőklub tagjai vendégeiknek.
Hideg előétel: sonkapástétom
saláta ágyon, leves: tárkonyos raguleves, főétel: magyaros szűzérmék
lecsós szaftos főtt-sült burgonyával,
friss salátalevéllel és paradicsom,
paprika és retek karikákkal, a des�szert: Masánszky-rizs eperöntettel,
szeletelt kivivel és eperrel díszítve.

Wollner Pál

fotó: Wollner Pál

Törpe, vagy apró nőszirom (Iris pumila)
A Pakson az Ürgemezőn is fellelhető növény
valaha valóságos szőnyegként borította a Kárpát-medence több kistáját, így a Pest-környéki
homokhátakat is. Mára erősen megritkult. Vad állományai találhatók a Kaukázusban, Oroszország
nyugati részén, és Európa egyéb déli és keleti országaiban.
Vastag gyöktörzse a föld alatt terjeszkedik.
Kard alakú, 4–20 milliméter széles levelei tőlevélrózsában nőnek, ennek közepéből emelkedik ki
az 5–10 centiméter magas, egyszerű virágszár,
aminek végén egy nagyfejű, rendszerint sötétlila vagy halványsárga virág nyílik. A lepellevél csöve
megnyúlt, a külső lepelcimpák szakállasak, hátrahajlók, a belsők a virág közepe felé összehajlanak.
Rendszerint sziklagyepekben, löszfalak szélén virít. Március–májusban nyílik. Magyarországon védett, eszmei értéke 5000 Ft.
Wollner Pál

zenekar munkásságát 2012-ben a Paks Kultúrájáért elismerésben részesítette.
–– Milyen gyakran léptek fel?
–– Fellépéseink gyakorisága nyilván a
felkérésektől is függ. Tavaly a legzsúfoltabb
hónapunkban, júniusban pl. hét fellépésünk volt, de amint mondtam, vannak azért
üresjáratok is. Amik elmaradhatatlanok és
rendszeresek, azok a heti próbák, amelyek
gyakorlással és alkotással telnek többnyire.
Ezek mennyisége rengeteg utazásunkba és
ezzel együtt sok anyagi befektetésbe kerül,
mivel a csapatban Szekszárdról és környékéről is vannak zenésztársak. Ezért is örülünk a meghívásoknak, mert azon túl, hogy
szívünket-lelkünket beleadjuk a zenélésbe,
örülünk, ha minél több emberhez eljuttathatjuk a muzsikánkat és legalább a költségeinket fedezni tudjuk (hangtechnika,
hangszerek karbantartása, utazások stb.) A
soron következő koncertünk itt Pakson lesz
május 23-án a Csengey Dénes Kulturális

Központban, ahová mindenkit szeretettel
várunk. Úgy gondolom, hogy nem kell vidékre menni egy jó hangulatú koncert meghallgatásához, ezt Pakson is megtehetjük
egy helyi zenekarral.

Keszthelyi Katalin

Egészségprogramot szervezett az
„Együtt a parlagfű ellen” Alapítvány
Április 18-án került sor az „Együtt a parlagfű ellen” Alapítvány szervezésében arra a programra, mely a speciális étrendre szorulók részére adott szakmai segítséget. Ennek kapcsán
beszélgettem Sáhi Manuélával, az alapítvány ügyvezetőjével.
–– Milyen céllal hirdették meg a programjukat?
–– Napjainkban egyre több szó esik az allergiáról, mivel egyre több ember szenved többféle
allergén által kiváltott enyhébb vagy súlyosabb tünetektől. Az allergének egy része a táplálékainkkal kerül a szervezetünkbe, és nagyon sokféle elváltozást idézhetnek elő. Magyarországon a vezető táplálékallergének a tehéntejfehérje, a tojás, a szója, a gabonafélék. A felnőtt
lakosság kb. 1,5-3,5 %-a szenved valamilyen táplálékallergiában, míg a gyermekek kb. 0,37,5 % táplálékallergiás. Ugyanakkor a mostani programunkkal is tudatosítani szerettük volna
minden érintett számára, hogy az ételallergiások és táplálék-túlérzékenységgel küzdők teljes
értékű életet élhetnek, ugyanúgy élvezhetik az étkezést, mint mások.
–– Tudomásom szerint az alapítvány célkitűzési közül most az egészségvédelem kap nagyobb
hangsúlyt.
–– Az alapítvány 1995-ben történt létrehozásakor a fő célkitűzés a parlagfű elleni védekezés, illetve a parlagfű-mentesítés volt. Az utóbbi években ehhez fokozatosan hozzákapcsolódtak a környezettudatos nevelést és oktatást, az egészségvédelmet, valamint a betegségmegelőzést segítő programok. Az alapítvány törekszik arra, hogy tevékenységében időről-időre
megújuljon, és új programokat vezessen be. Így az egészségvédelem területén a kezdetektől
meglévő asztma allergia klub (havi programmal és évente 10 napos erdélyi gyógyüdüléssel) és
gyógyúszás programok mellé, az ételallergiában szenvedők számára meghirdetett havi programunkban dietetikus közreműködésével speciális ételek, menüsorok elkészítésével, továbbá
tanácsadással kívánunk segítséget nyújtani az érdeklődők részére.
–– Hogyan épülnek egymásra ezek a programok?
–– Áprilisban a tejcukor és fehérjementes táplálkozás, májusban pedig a gluténmentes táplálkozás témaköröket választottuk ki. A programok lebonyolításában dietetikusok, illetve táplálkozási tanácsadók vesznek részt, a helyszín pedig az Atomfitt Centrum. Szeretném felhívni
az olvasók figyelmét a június 1-re meghirdetett félnapos családi és egészségnapunkra is, ahol
számos szűrővizsgálat ingyenes elvégzésére nyílik mód.
–– Térjünk vissza az áprilisi programjukra. Hogyan értékeli?
–– A programon 14 fő vett részt. A résztvevők értékelése szerint a program hasznosnak bizonyult, nagyon kellemes légkörben zajlott le. Az alapítvány tervezi a program folytatását május és június hónapban is, amelyre szeretettel várjuk a jelentkezőket.

BR
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Amikor fiatalok voltunk, közösségben
éltünk és egymásért önzetlenül, bármit megtettünk. Ezt a szemléletmódot
próbálom továbbvinni a mai fiatalok
körében - mondja Wolner Pál. Nyugdíjas éveit aktívan, tartalmasan és nem
utolsósorban, egészséges életmód szerint éli.
–– Egy életen át készül az ember a
nyugdíjas évekre és gyakran mondja, ha
nyugdíjba vonulok, mi mindenre lesz
időm. Tapasztalatom szerint kétfajta ember van. Az egyik, amikor elmegy nyugdíjba teljesen begubózik, nem találja meg
a más életforma értelmét, és elég hamar
leépül. A másik ember tartalommal feltölti a nyugdíjas éveket és élni kezd, én ebbe
a kategóriába tartozom. Amikor elmentem nyugdíjba, megalakítottam a Delelő
nyugdíjas klubot, majd egyesületet azzal
a céllal, hogy a fiatalon nyugdíjba vonult
PA Zrt.-s dolgozók, – akik nem egy szobában szeretnek sakkozni és kártyázni –
tartalmas, egészséges életet éljenek, sportoljanak, kiránduljanak, szórakozzanak,
pihenjenek.
–– Milyen más kluboknak, egyesületeknek vagy a tagja?
–– Sok-sok klub tagja vagyok, az időbeosztásomat kell jól megszerveznem,
hogy mindenhová el tudjak menni. Tagja
vagyok a Reform Főzőklubnak, ahol havonta találkozunk és ma már több paksi
rendezvényen is rendszeresen részt veszünk. A Paksi Orosz Klubban másfajta
rendezvényeket szervezünk. Tagja vagyok
az Atomerőmű Sportegyesületnek, ezen
belül a Természetjáró és a Vitorlás Szakosztálynak. Túravezetőként rendszeresen

szervezek túrákat. Csapatommal részt veszünk az országos gyalogos tájékozódási
túrabajnokságokon, ahol az élmezőnyben
szoktunk végezni. Túrázásnál a kijelölt
túraútvonalon megyünk, a túraversenyeken meg mi határozzuk meg, hogy a két
pont között az erdőn, folyón, patakon, hogyan megyünk keresztül. Mindenkinek
ajánlom, hogy ki kell szállni az autóból
és sétálni egy jót a természetben. Hazánk
mesés tájait így felfedezni örökös élményt
jelent.
A Vitorlás Szakosztály tagjaként a hajózás szépségeinek élek. A Balaton közepén
eltölteni pár napot, igazi kikapcsolódást,
pihenést és mesés látványt biztosít. Rendszeresen járok nordic walkingozni, és hetente Tibayné Terikéhez meridián tornázni.
Az Atomerőmű újsággal harminc éves
a kapcsolatom, Paksra ékezésem óta foglalkozom az újságírással, és azóta is folyamatosan részt veszek a szerkesztői
feladatokban, fotóimmal megörökítem a
„történelmet”. Az évi időbeosztásom az
évszakokhoz igazodik, nyáron vitorlázom,
tavasszal, ősszel, télen túrázom és természetesen egész évben fotózom.
–– Nagyon szép sikereket értél el a fotózás területén. Mióta fotózol?
–– Gyermekkorom óta fotózom. Több
mint 20 önálló és több csoportos kiállításom volt. Rendszeresen küldök képeket
fotópályázatokra és különböző kiadványokba is. Vezetem a Paksi Fotósok Baráti
Körét. Fényképezőgépem állandóan velem van, igyekszem megörökíteni az adott
pillanatot, élményeimet. A természetfotózás az egyik legkedvesebb elfoglaltságom,

Fontos a véleményük

Interjúk az erőműben töltött időszakról
A részvénytársaságtól nyugdíjba vonuló munkavállalókkal
a humán szervezet munkatársai kilépési interjút készítenek.
A 2012. évi kilépési interjúk legfontosabb megállapításait az
alábbiakban foglaljuk össze.
A kilépési interjúk célja a nyugdíjba vonuló munkatársak közérzetének, munkahelyi elégedettségének megismerése, megtudni: mennyire voltak elégedettek, elkötelezettek munkahelyükkel
kapcsolatban. Az interjúk során bővebb információhoz juthatunk azzal kapcsolatban, hogy melyek azok a területek, amelyeket a megkérdezettek a cég erősségének tartanak, és melyek
azok, amelyek megítélésük szerint fejlesztésre szorulnak.
A 2012. évi kilépési interjúk eredményei alapján a nyugdíjba
vonuló munkavállalók 73%-a elégedettnek tekinthető, részben
elégedettek 19%, többnyire elégedetlen volt 2%, és a munkavállalók mindössze 1%-a nyilatkozott úgy, hogy teljes mértékben
elégedetlen volt a munkahelyével. A munkafeladatok tartalmával, összetettségével, a munkakörülmények színvonalával a
válaszadók többnyire elégedettek voltak. Sokan kiemelték, hogy
olyan egyedi, speciális atomerőműves feladatokat végezhettek
az itt eltöltött idő alatt, amelyre más munkahelyen nem lett volna lehetőségük.
A munkavállalók társaság iránti elkötelezettségének mértékét azok a kérdések mutatják, amelyek arra vonatkoztak, hogy
mennyire kötődik a céghez, előfordult-e, hogy a munkahely változtatás gondolatával foglalkozott, illetve szívesen dolgozott
volna-e még tovább a részvénytársaságnál. A felmérésben résztvevők 73 %-a teljes mértékben, vagy többnyire elkötelezettnek
tekinthető. Az általában elkötelezettek aránya 20 %, és 1-1% az,
aki igen csekély mértékben, illetve egyáltalán nem elkötelezett
a társaság iránt.
Megkérdeztük a nyugdíjba vonulókat, hogy megítélésük
szerint melyek voltak azok a tényezők, amelyek miatt érdemes

naponta járok ki az Ürgemezőre, hogy
lencsevégre kapjam azt az egy-két szál
védett virágot, ami éppen nyílik. Rendszeresen dokumentálom a paksi rendezvényeket. Fotóimat ma már megosztom
másokkal is, az internetre feltöltöm, hogy
mindenki meg tudja nézni pl. a www.paksikepek.hu oldalon.
–– Mint már említetted, 1983 óta élsz
Pakson. Melyik területen és mit dolgoztál
az erőműben?
–– A szimulátor központban meghirdetett villamosmérnöki állásra pályáztam.
Az önéletrajzomból látták, hogy a másik védelmi bizottság elnöke voltam. Vezetődiplomám biztonságtechnikai mérnök, mérnök beosztásban 2006 decemberében
így kerültem a biztonságtechnikai osz- mentem nyugdíjba.
tályra. 1984-ben átkerültem a beruházási
–– Hol élnek és mivel foglalkoznak a
igazgatóságra, és ott lettem a munkabiz- gyermekeid?
tonsági csoport vezetője. A nagyberu–– Három gyermekem van. A lányom
házás egész területe tartozott hozzám, a szálloda, idegenforgalmi szakon végzett,
munka- és tűzvédelem, a környezet- és Hódmezővásárhelyen él, egy panziót üzesugárvédelem teendőit irányítottam, fog- meltet és neveli az unokámat. A szintén
tam össze. Büszkén mondhatom, hogy a Hódmezővásárhelyen élő fiam számítógéII. blokktól kezdve, az üzembe helyezési pes szakember lett, most kapott egy komoly
folyamatokban tevékenyen résztvettem, állást Budapesten. A legkisebb fiam Pakson
az úgynevezett négyes bizottsági jegyző- él, az ESZI-be járt, majd vendéglátó techkönyv utolsó aláírója én voltam mint a nikumot végzett, éppen most nincs állása.
munkabiztonságért felelős. Elmondha- A fiú unokám már két és fél éves, igazi boltom, hogy az erőmű építése folyamán, dogság a vele eltöltött idő.
minden helységben jártam az üzembe he
Vadai Zsuzsa
lyezési fázisok folyamán.
Akkor egy másik időszak
Az alábbi mottó szerint éltem és élem az életem,
volt, amikor nem számíamit szeretettel ajánlok, minden kedves olvasónak:
tott a munkaidő, az erőÜgyelek gondolataimra, mert azok irányítják szavaim.
mű volt a legfontosabb.
Ügyelek szavaimra, mert azok szabják meg tetteim.
Később, megalakításától
Ügyelek tetteimre, mert azok szabják meg szokásaim.
fogva több cikluson keÜgyelek szokásaimra, mert azok szabják meg jellemem.
resztül a dolgozók által
Ügyelek jellememre, mert azok szabják meg sorsomat.
megválasztott munkavalamint a cég erősségének tekinthető a közvetlen munkahelyi
vezető emberi tulajdonságainak megítélése is.
A vizsgálat eredményei szerint fejlesztendő területnek ítélik a
nyugdíjba vonuló munkavállalók az információval való ellátottságot, a munkahelyi hangulatot, az előrelépési lehetőségeket, az
egyének változásokhoz való alkalmazkodását, valamint az egyéb
bérjellegű ösztönzők területét.
A nyugdíjba vonuló munkavállalókkal készített interjúk során azt tapasztaltuk, hogy a megkérdezettek örültek az interjú
lehetőségének, szívesen elmondták véleményüket az erőműben
eltöltött időszakról. Összességében a kérdőíves felmérés eredményei és a személyesen lefolytatott interjúk alapján elmondható, hogy azz interjún részt vevő leendő nyugdíjas munkavállalók
szerették munkájukat, vezetőiket, kollégáikat; jó érzéssel idézték
fel a több évvel ezelőtti eseményeket, élményeiket és – elmondásuk szerint – kellemes érzéssel gondolnak majd vissza a Paksi
Atomerőműben eltöltött évekre.

Lászlóné Németh Ilona

volt itt dolgozni. Legtöbben a megfelelő munkakörülményeket,
a kedvelt munkafeladatokat jelölték meg. Ezt követi a szakmai
fejlődési lehetőség, a munka során elért sikerélmény, az anyagi
és szakmai elismerés. Arról is megkérdeztük a munkavállalókat,
hogy melyek voltak azok a tényezők, amelyek akadályozták őket
a munkavégzésben, illetve mi az, amit nem szerettek a munkájukban. A megkérdezettek közel 64%-a úgy nyilatkozott, hogy a
túlszabályozottság és a szervezetlenség negatívan befolyásolták
munkavégzésüket.
A munkatársakkal való kapcsolat évek óta a legkedvezőbb
megítélésű kérdések közé tartozik. Így volt ez az elmúlt évben is,
amikor az interjú résztvevőinek 93%-a úgy nyilatkozott, hogy teljes mértékben, illetve többnyire elégedett volt a munkatársakkal
való kapcsolattal.
A fizetés, ösztönzők, juttatások kérdéskör
elégedettségi mutatói kedvezőek, mivel a válaszadók 77%-a a teljes mértékben elégedett
és többnyire elégedett munkavállalókhoz tar2013. április
tozik. Olyan munkavállaló nem volt, aki úgy nyilatkozott, hogy teljes mértékben elégedetlen
volt a fizetés, ösztönzők, juttatások területével.
— 10 éves —
A képzési és fejlődési lehetőségekről a megDr. Körmöczi-Lakatos Andrea
kérdezett munkavállalók szintén kedvezően
nyilatkoztak. A döntő többség véleménye az
— 30 éves —
volt, hogy a tanulásra, továbbképzésre a leheBíró Zoltán
tőség minden munkavállaló számára biztosított
Géri Károly
volt a részvénytársaságnál.
Turbucz László
A 2012. évi eredmények alapján a megkérMesterné Blatt Mária
dezettek erősségnek a VBKJ és egyéb béren
Horváth László András
kívüli juttatások rendszerét, a jó munkatársi
Madaras József
Kaluzsnyiné Galajda Györgyi
kapcsolatokat, az egészségügyi ellátás színvonalát, a munka tartalmi jellegét jelölték meg,

Törzsgárdatagsági elismerések

jogi osztály

huig okfo szimo
üvig üvfo to
üvig üvfo to
üvig üvfo kto
kaig szfo gszo
kaig szfo gszo
huig okfo teoo

fotó: Wollner Pál

Hogyan töltik napjaikat nyugdíjasaink?
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GYÁSZKÖZLEMÉNYEK

Hétszáz esztendős vár magasodik a Vértes legnyugatibb
sziklaplatóján. Csókakő vára 479 méter magasan állva fogadja az arra utazókat, így őrizve évszázadok óta a mai 81-es
főút elődjét, a Keleti-Bakony legfontosabb vízfolyásának tartott Gaja-patak völgyében elhaladó utat. Az egykoron fontos
hadútról már a tihanyi alapítólevélben is említést tesznek.

Az atomerőmű dolgozói megőrzik elhunyt
munkatársaik emlékét.

Ajánljuk hazánk tájait
A Vértes-hegység őrzője
Mint akkortájt oly sok vár és terület, úgy Csókakő vára is a
Csákok uradalmának részévé vált. Mindössze egyetlen emberöltőt követően a jelentékeny rangú és rendű vár Károly Róbert
király tulajdonába került. Ekkor 1326-ot írtak.
A magyar Anjou-ház megalapítója, Károly Róbert király
a cseh, huszita és törökellenes harcokban kiemelkedő Rozgonyi családnak adományozta az ekkor majd száz esztendős várat. Nagyvonalú adomány lehetett ez a király részéről, mert a
vár nyújtotta kilátásban gyönyörködve birtokosa hamar a Vértes-hegység urának érezhette magát.
A vár, II. Ulászló uralkodása alatt előbb a Kanizsai, utóbb a
Nádasdy család birtokába került. Csókakő vára a végvári harcokat nem állhatta, így az idő előrehaladtával a jelentősége is
folyamatosan csökkent. A török 1686-os kiűzését követően egy
Hochburg János nevű birtokos vásárolta meg, később a Lemberg
(Lamberg?) család tulajdonába került. A közelben található Bo-

HÍREK
Kosárlabda:
Április első bajnoki mérkőzését Körmenden játszotta a kosárlabda csapat a középszakasz 5. fordulójában. A csapat simán 6793-ra győzött a Vas megyei városban. Legjobb dobók: Körtélyesi
14/6, Kámán 13/9, Tóth 11.
A körmendi, idegenbeli mérkőzés után hazai pályán fogadta Schmidt Béla legénysége a Kaposvár csapatát. Jonathan Levy
ponterős játékának köszönhetően, a végletekig kiélezett mérkőzésen egy pontos győzelmet mutatott a kijelző a lefújás után. Legjobb dobók: Levy 33/3, Williams 17/6, Tóth 10.
Vojvodáékra a középszakasz hetedik fordulójában a Szolnoki
Olaj KK várt idegenben. Pakson 16 ponttal győzött a piros-kék
csapat. Sajnos most nem sikerült a bravúr, és öt ponttal alulmaradt a Duna-parti csapat. Végeredmény: 73:68. Legjobb dobók:
Vojvoda 20/9, Williams 18/6, Tóth 13.
A hét második felében újabb nehéz csatára volt kilátás Jászberényben. Körtélyesi – útolsó dobásának köszönhetően – hos�szabbításra mentette a találkozót. Jobban kezdte a túlórát a hazai
csapat, de ekkor jött Vojvoda. 93:92-re ment az idei szezon meglepetés csapata, de Vojvoda Dávid az utolsó másodpercben elengedett hárompontosával megnyerte a találkozót. Végeredmény
93:95. Legjobb dobók: Vojvoda 33/6, Williams 17/9, Körtélyesi
11/3, Tóth 15,
Az idei szezon kupagyőztese, az Alba Fehérvár látogatott a 9.
fordulóban a Gesztenyés úti csarnokba. A hazaiaknak nem volt
ellenszere a ponterősen játszó Wood ellen, aki végül 33/18 ponttal
fejezte be a találkozót. Végeredmény 76:84. Legjobb dobók: Vojvoda 21/12, Tóth 10, Kovács 13/9, Levy 15.

dajk település 19. században épült Hochburg-Lamberg-kastélya
egykoron egyazon család tulajdonában állt. A kastély megépülte
előtt ugyanezen területen uradalom volt.
A Csókakői várat a 19. században villámcsapás érte, így gyors
pusztulásnak indult.
A helyi lakosok összetartásának köszönhetően a várat helyreállították, látogathatóvá tették.
Nyaranta koncertek helyszínéül is szolgál.
Köszönjük hosszú, kitartó munkájukat, hiszen a Csókakői vár
varázslatos darabkája a magyar várak sorának!
A tavasz beköszöntével érdemes ellátogatnunk a több száz
éves romok közé, hogy a vár kövei közt a messzeségbe tekintve
gondolkozzunk el múltról, jelenről és jövőről. Esetleg arról, legközelebb hova vigyen minket országjáró túrabakancsunk. Kellemes felfedezést minden kedves olvasónak!
Az előző számunkban megjelent cikk végén a kutatómunkára
vonatkozó kérdés (Sikerült-e elfoglalnia a Tenkes kapitányából
jól ismert Eke Máténak a siklósi várat?) megoldása: igen. Mostani
feladványunk: Mi volt Csókakő település eredeti neve? A válasz a
következő számban tekinthető meg.

Lehmann Katalin

A középszakasz utolsó játéknapján a Körmend vendégszerepelt az Atomerőmű csarnokában. Szoros első félidő után Kovács
Ákos 15/9, Lorenzo Williams 21/9 és Vojvoda 15/9 pontjainak köszönhetően végül 94:78-ra győzött az ASE a 10. fordulóban. A csapat harmadik helyen zárta a középszakaszt, ezzel az is eldőlt, hogy
a hatodik helyen álló Körmenddel került össze a rájátszásban.
Hazai pályán kezdte meg a rájátszást a paksi csapat. Óriási
meglepetésre a Körmend az első mérkőzésen győzni tudott az
atomvárosban 86:92-re. A három győzelemig tartó párharc állása
0:1 a Körmendnek.
98:80-ra győzött az Atomerőmű SE a Lami-Véd Körmend ellen
idegenben a férfi kosárlabda Magyar Bajnokság negyeddöntőjének második mérkőzésén. A három nyert győzelemig tartó párharc állása így 1:1-re áll.
Dzsúdó
Az oroszországi Tverben megrendezett Ifjúsági Európa Kupán
remekül szerepeltek dzsúdós lányaink. Pupp Réka négy orosz ellenfelet legyőzve nyerte meg a versenyt, ez idén már a második
Európa Kupa győzelme (Zágráb). Polgár Luca első mérkőzésén
orosz ellenfelet, majd fehérorosz, aztán egy török lányt vert meg.
A döntőben orosz ellenfelével maradt alul. Lucának is ez a második érme (Zágráb III. hely).
Idén már a második Európa Kupa diadalán jutott Pupp Réka a
döntőbe, ezúttal a 2. helyet sikerült megszereznie. Első mérkőzésén litván ellenfelét egy hátsó gáncsdobással késztette megadásra.
Következett egy szlovén kislány, akit leszorítással győzött le. Harmadik mérkőzésén egy holland kislányt két belső combdobással
búcsúztatott. A döntőbe jutásért ismét holland versenyzővel találta szemben magát, akit intéssel sikerült legyőznie. A döntőben
német ellenfele jobbnak bizonyult Rékánál.
Gáti Norbert

Iparági egykosaras
Az EDF DÉMÁSZ rendezte meg a 4. Villamosenergia-ipari Egykosaras Találkozót Baján, április 20-án. Az egykosaras találkozó
során 5 fős csapatok küzdenek egymással, de egyszerre csak három-három játékos van a pályán. A Dr. Posta Sándor Főiskola
sportcsarnokában Franczva László főrendező rövid üdvözlő beszéde után bemutatta a pályafelügyelőket, majd ismertette
a programot. Férfi, vegyes és családi csapatok játszhattak a kategóriájukban mindenkivel. Két pályán kezdődtek meg a kiélezett küzdelmek, melyek a következő eredményt hozták:
Az eredmények:
Férfiak: 1. MVM Paks 1. csapata, 2. MVM Paks II., 3. Budapesti Hőerőmű, 4. MVM Informatika, 5. MVM Paks 2. csapata.
Vegyes: 1. EDF-DÉMÁSZ 1. csapata, 2. EDF–DÉMÁSZ 2., 3. Mátrai Erőmű 1., 4. Budapesti Erőmű, 5. Mátrai Erőmű 2.
Családi: 1. Mátrai Erőmű 3. csapata, 2. Mátrai Erőmű 4., 3. MVM Informatika.gyulai

Dr. Nagy Dénes (1944–2013)
Életének 69. évében, 2013.
március 25-én elhunyt dr.
Nagy Dénes, társaságunk
nyugdíjasa.
Jogi diplomával, gépésztechnikusi alapképzettséggel rendelkezett. Erőműves
pályafutását Oroszlányban
kezdte, majd Gyöngyösön folytatta, ezt követően érkezett Paksra, ahol 24 éven át dolgozott. Az anyagosztály, majd az anyag-, és áruforgalmi, illetve a
kereskedelmi főosztály, végül pedig, nyugdíjba
vonulása előtt, a raktározási osztály vezetője volt.
Kiemelkedő szakmai tudással és elhivatottsággal
szervezte meg az atomerőmű anyaggazdálkodását.
Mélyen humánus beállítottságú ember volt és büszke arra, hogy vezetőként részt vehetett az ország két
legnagyobb erőművének beruházásában, majd későbbi üzemeltetésében. Színes egyénisége, kiemelkedő intelligenciája és tudása révén pályája során
kivívta munkatársai tiszteletét, elismert, megbecsült
vezető volt. Munkája elismeréséül öt alkalommal
Kiváló Dolgozó címet, valamint vezérigazgatói oklevelet és ZEUSZ díjat is kapott. 2006-ban vonult
nyugdíjba. Családtagjai, barátai, volt kollégái április
2-án a szekszárdi alsóvárosi temetőben vettek végső
búcsút tőle.
Tell Jánosné (1940 – 2013)
Életének 73. évében elhunyt Tell Jánosné, a Paksi
Atomerőmű Zrt. nyugdíjasa. Pusztahencsén született
1940. október 10-én. A Paksi Atomerőmű Vállalathoz
1989. május 5-én nyert felvételt. 1995. október 11-én
vonult nyugdíjba a termelés szolgáltatási osztály
primerköri büfékezelői munkaköréből.
Fia, menye, unokái, dédunokái, rokonok, ismerősök
és volt munkatársak 2013. április 3-án vettek tőle
végső búcsút a pusztahencsei temetőben.
Bognár Sándor (1950 – 2013)
2013. április 11-én, életének
63. évében elhunyt Bognár
Sándor, a Paksi Atomerőmű
Zrt. nyugdíjasa. 1950. szeptember 2-án Nagyvisnyón
született. A Paksi Atomerőmű Vállalathoz 1980. november 2-án nyert felvételt.
2007. december 20-án az üzemviteli igazgatóság
vegyészeti főosztálya szolgálatvezetőjeként vonult
korkedvezményes nyugdíjba.
A gyászoló család, ismerősök, volt munkatársak április 19-én a paksi Fehérvári úti temetőben kísérték
utolsó útjára.
Szili János (1955 – 2013)
2013. április 22-én, 57 éves
korában elhunyt Szili János a Paksi Atomerőmű Zrt.
nyugdíjasa.
Pakson született 1955. november 11-én. 1989. március 1-jén nyert felvételt a
Paksi Atomerőmű Vállalathoz. 2008. december 30-án a gépész szerviz osztály
technológusaként vonult korengedményes nyugdíjba. Szerető családja, ismerősök, volt kollégái április 29-én kísérték végső nyughelyére a madocsai
temetőben.
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Babahírek

Egy kis balerina élete

Nevem Mészáros Bence, Szekszárdon születtem
2013. március 24-én. Születéskor súlyom 3420
gramm, magasságom 56 centiméter volt. Második gyermek vagyok a családban, nővérem Anna
Lujza, aki 4 éves. Nyugodt, kiegyensúlyozott baba
vagyok. Jelenlegi elsődleges teendőimet, az evést
és alvást, nagyszerűen művelem. Az esti fürdetés
nem képezi kedvenc elfoglaltságaim tárgyát, de
ha édesapával vitorlázni szeretnék a közeljövőben, akkor a vízzel hamarosan jó barátságot kell
kötnöm. Apa Mészáros Miklós, a dokumentáció
kezelési osztály csoportvezetője, anya Németh
Krisztina, aki a Tolna Megyei Balassa János Kórház
belgyógyászatán asszisztens.
Nevünk Petrovics Anna és Petrovics István. Én,
István születtem elsőként, 2430 grammal és 49
centiméterrel, így én vagyok az első gyermek
a családban. Egy perccel később jött a világra
Anna, 2140 grammal és 49 centiméterrel, aki így
már a második gyermek lett. Annyira siettünk,
hogy nem vártuk meg, amíg leérnek velünk a pécsi kórházba, ezért a szekszárdi kórházban láttuk
meg a holdvilágot, 2013. március 9-én 042 és 043
perckor. Szüleink nagyon várták az érkezésünket,
és most napi 24 órában programot szervezünk
nekik. Jó étvágyunk van, és evés után szeretünk
nagyokat sétálni, illetve autókázni, de azért a babaénekkel (sírás) is észrevetetjük magunkat. Anya
8 órás munkahelyét most 24 órásra cserélte, apa a
gépész műszaki osztályon tervező mérnök 8 órában, és a maradék 16 órában a mi a kívánságainkat teljesíti.
Krizer Blanka vagyok, a szekszárdi kórházban születtem, 2013. március 30-án, húsvét szombatján.
Súlyom ekkor 3420 gramm, magasságom 54 centiméter volt. A család harmadik gyermekeként érkeztem, akit a testvéreim nagyon vártak. Igazi jó
baba vagyok, a kezdeti szopizási nehézségek ellenére már nagyon szépen fejlődöm. Kevés sírással
jelzem, ha éhes vagyok, és ha tele a pocak, újból
alszom. Az alvásomat semmiféle hangzavar nem
gátolja meg. A bátyám és a nővérem egyaránt
igazán felnőttesen gondoskodnak rólam és szeretgetnek. Apa Krizer János, a külső technológiai
osztályon dolgozik műszakos főgépészként, anya
Schreiner Anita, aki egy építőipari cégnél adminisztrátorként dolgozott a születésemig.
Reichert Ákosnak hívnak, Szekszárdon születtem
2013. március 25-én, 4330 grammal és 59 centiméterrel. Első gyermek vagyok a családban. Éjszaka általában jókat alszom, napközben sokat
fent vagyok, ilyenkor anya vagy apa mellkasán
szeretek aludni. Nagyon jó evő vagyok, szeretek a
friss levegőn lenni. Apukám Reichert Szabolcs az
üzemviteli igazgatóságon dolgozik, a külső technológiai osztályon gépész, anyukám a lakótelepi
Spar áruházban dolgozott, most nagyon boldog,
hogy otthon lehet velem.
Nevem Vasadi Zsombor András, a szekszárdi kórházban jöttem a világra, 2013. március 23-án.
Születési súlyom 2180 gramm volt, a magasságom 50 centiméter. Öt héttel korábban érkeztem,
de gyorsan fejlődöm, hamar be fogom hozni a
lemaradást. Én vagyok az első gyermek a családban. Sokat eszem és alszom. Nagyon szeretem a
cumimat és az esti fürdetést. Kicsit fázós vagyok,
és nem szeretem a peluscserét. Az egész család
nagyon várta az érkezésemet, és a mai napig
nem tudnak betelni velem. Apa Vasadi Márk, az
Atomix Kft.-nél ügyeletes gépkocsivezető, anya
Meixner Tímea, aki repülőgépkábel szerelő.
LILI

A Paksi Atomerőmű Dolgozóinak Szakszervezete (PADOSZ) munkatársa Huszák Mónika, aki
büszkén mondja el, milyen embert próbáló helyzetekben állja meg a helyét Hanna lánya, aki a
balett művészetét választotta. Képességeit figyelembe véve is nagyon nehéz harcolni nap
mint nap azért, hogy bizonyítson.
– Hanna – számomra ő az egész világ! Amikor meglátta a nagyvilágot, a fényt, a színeket,
már akkor teli torokból ordított, hogy mindenki
észrevegye, létezik. Eldöntöttem, sok mindenre meg fogom tanítani. Énekeltem és meséltem
neki. Megmutattam sorra az összes virágot, és elmagyaráztam a felhőket. Megmutattam a csillagokat, a pillangókat, a hegyeket, és a madarakat.
Megtanítottam házat és kutyát rajzolni. Megtanítottam köszönni az embereknek. S ami a legfontosabb, megtanítottam szeretni és kacagni.
Nagyon szép a világ, mindig ezt hangsúlyoztam.
Tudtam, amilyennek én látom a világot, és annak
dolgait, ő is olyannak fogja majd látni. Aztán eltelt 13 év. – Huszák Mónika ezekkel a szavakkal
mutatja be lányát, Hannát, aki fiatalon már egy
igazi balerina.
– Most tele van életvággyal, nagy tervekkel,
tettvággyal. Már háromévesen tudta, hogy színpadon szeretne táncolni. Akkor kezdte az ovis
balettet. Aztán jött a Pro Artis Művészeti Iskola
Pakson, ahol délutánonként szakmai óra keretében balett órákra járt. Felkészítő tanára Szarka
Gitta volt. Ő látta meg Hannában a tehetséget,
és javasolta, próbáljuk meg a felvételit a balett
intézetbe. Sikerült, bejutott a Magyar Táncművészeti Főiskola klasszikus balett szakirányára.

A megszokott kis életünk fenekestül felfordult.
Az első hetekben sokat sírtunk, de ahogy ment az
idő, Hanna erősebb lett, mint valaha. Különböző
magasságokat és mélységeket élt meg, mindig
ezekből táplálkozik. Nekem annyi a dolgom, hogy
támogatom, terelgetem, oltalmazom. Ha öröme
van, én is örülök, és amikor boldog, az engem is
boldoggá tesz. Ezernyi kérdése van, de ezek adnak célt az életének. Segítek neki, hogy megtalálja a válaszokat. Ez az iskola nem hagyományos
főiskola. Kilenc, embert próbáló év, ebből hat év
előkészítő és három év főiskola. Az intézmény elzárt, védett területen van, de a gyerekek nemcsak
fizikailag élnek burokban. Kora reggeltől estig
bent vannak. A balettórákat és próbákat délután a hagyományos oktatás váltja fel, este pedig
szintén rendszeresen próbálnak a fellépésekre.
A rektor szerint ennek előnye és hátránya is van.
A bezártság például nagy fegyelemre neveli őket,
munkájukra könnyebben koncentrálnak, és mivel
nagy dózisban, ömlesztve kapják a kultúrát, megtanulják szeretni vagy legalábbis tisztelni a művészetet. Mégsem az elzártság jelenti a legnagyobb
kihívást. Ezen a pályán az a legnehezebb, hogy
mindennap le kell győznie saját magát, és mindennap ki kell hoznia magából a maximumot, különben nem fejlődik. Ehhez a pályához elhivatottság kell. Sokan feladják, lemorzsolódnak, de van,
akit az iskola tanácsol el. Ezért folyton mondom a
kislányomnak, hogy úgy kell tanulnia, ha közbejön egy sérülés vagy akár eltanácsolás, folytatni
kell az életét. Hanna kitűnő tanuló, szorgalmas
és maximalista. Rengeteg energiát fektet ebbe a
munkába. Ez számára már nemcsak egy különóra
iskola után, hanem az élete. Decemberben a „Diótörőben” szerepelt, most pedig a János Vitéz című
előadásban kapott szerepet, amit az Erkel Színház
színpadán mutatnak be. Nagyon élvezi a színház
világát! Hanna nagyon céltudatos, küzd az álmaiért. Szeretne külföldre menni, mert itthon a
lehetőségek nagyon korlátozottak. Természetesen neki is van példaképe. Csodálja Popova Aleszját és Polina Semionovát. Gyönyörű táncosok
és nagy karriert futottak be. Talán Hannának is
sikerül. Nap, mint nap emlékeztetem arra, hogy a
Jóisten megajándékozta ezzel a fénnyel, amelyet
ő áraszt, és ezt muszáj megbecsülnie.
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Mi illik?

Néhány szó a munkahelyi öltözködésről
Ma már mindenütt elvárás, hogy a dolgozók megfelelő öltözetben jelenjek meg
munkahelyükön. E tekintetben a legfontosabb, hogy mindenki felismerje a munkahelye stílusát, komolyságát, és azt alapul
véve, az adott kereteken belül saját stílusát
is megőrizze.
Nem való munkahelyre még nyáron,
a nagy melegben sem a túlságosan rövid
szoknya, a spagetti pántos felső, az ujjatlan
férfipóló, a rövidnadrág, a teljesen nyitott
papucs. Nem illendő a rikító ruha, a feltűnő ékszer, a túl átlátszó csipke, de a gyűrött
öltözék, a túl bő póló és a tréningruha sem.
A beosztástól és munkakörtől is függ,
hogy ki milyen ruhát visel munkahelyén.
A férfiaknál elvárt a hosszúnadrág, nőknél
a minimum térd alá érő alsórész, felül vállat fedett ruházat. A férfiak cipőt (ne szandált, ne papucsot) viseljenek, és a nők is
mellőzzék a papucsot.

A hivatali életben a férfiak alapviselete a sötét öltöny. Nem hordanak ékszert,
kivéve karikagyűrűt, szakmai és családi
pecsétgyűrűt. A nyakkendőtű nemkívánatos. A hölgyek öltözéke a klasszikus
szoknya-blúz-blézer hármas, a kosztüm.
Javasolt a hagyományos karrierszínek
használata: a piros, sötétkék, szürke és fekete, és ezek kombinálása, esetleg lágyabb
színekkel (jégkék, lila, rózsaszín, elefántcsont.) A blúz jól gombolódjon, és a gombok ne feszüljenek.
A munkahelyi öltözködésben a munkahelyi biztonsági szempontokra figyelemmel kell lenni. Némelyik munkahelyen a
protokoll, a viselkedési és öltözködési elvárások mellett fontos a biztonsági előírások betartása (pl. zárt cipő) és munkaruha
viselése.
LAnna

