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Már a 19. században is, de a 20. század kezdetétől mindig kiemelkedő
jelentőséggel bírt 1848. március 15.
megünneplése. Magyarország nemzeti ünnepei közé tartozik.

A márciusi forradalom és a közel
egy éven át tartó fegyveres szabadságharc a magyar szívekben mindig magában hordozott egy sajátos szimbolikus
jelentéstartalmat, a szabadság, a fejlődés, a modernizáció és a nemzeti tudat
érzését. Ennek a korszaknak köszönhetjük gyönyörű himnuszunk keletkezését, zászlónk piros-fehér-zöld színeinek hivatalossá válását és a kokárda
magyarországi megjelenését, melyet
március 15-én viselünk emlékezve
a negyvennyolcas forradalmárokra.
A trikolórt és ezzel összefüggésben a
kokárdát az 1789-es francia forradalom tette divatossá Európában és Magyarországon egyaránt. Kokárdának
magyarul szinte kizárólag a nemzeti
színű szalagból hajtott, a szív fölé helyezett kitűzőt szoktuk nevezni, mely
tipikusan, de nem feltétlenül, kerek.
A szónak azonban sokkal szélesebb jelentése van: jelenthet bármilyen kerek,
sapkára vagy ruhára helyezett jelvényt.
Általános szokás a kokárda különböző
formáinak a hadseregben való használata is, ám polgári körökben sehol
nem vált oly fontos nemzeti jelképpé,
mint nálunk, magyaroknál. A legenda
szerint a párizsi események ihlették
meg Szendrey Júliát is, amikor március 15-én megvarrta és Petőfi mellére
tűzte a ma ismert kokárdák első példányát. Petőfi naplójában olvasható,
hogy miközben ő a Nemzeti dalt írta,
felesége nemzetiszín főkötőt készített
magának. Jókai Mór szintén szerelmétől, Laborfalvi Rózától kapott nemzetiszínű kokárdát a forradalom estéjén,
melyet aztán büszkén viselt a Bánk bán
előadását követő szónoklata közben.
A hagyomány szerint ekkor szólította
fel a közönséget, hogy „Látjátok ezt a
háromszínű kokárdát itt a mellemen?
Ez legyen a mai dicső nap jelvénye. Ezt
viselje minden ember, ki a szabadság
harcosa”. És másnap minden embernek
ott volt a mellén a háromszínű kokárda. A magyar kör alakú nemzetiszín
pántlikás kokárda a szabadságvágy és
függetlenségi eszme kitűzőjévé vált
Magyarországon. SzP

Díjat nyert a Paksi Atomerőmű
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. is képviseltette magát azon a nemzetközi konferencián, amelyet 2013. február 17. és 20. között
Svájcban, Zürichben tartottak. A rendezvény
nagy sikert hozott az atomerőmű, és ezzel a
magyar nukleáris ipar számára, hiszen elnyerték a konferencia kommunikációs díját.
Az Európai Nukleáris Társaság (European
Nuclear Society – ENS) 25. alkalommal rendezte meg a PIME (Public Information Material Exchange = lakossági információs anyagok
cseréje) konferenciát a nukleáris közösség
kommunikációjának javítása és a tapasztalok cseréje céljából. A konferencián adták át
PIME által a nukleáris iparág számára 2005ben alapított Award for Communications Excellence (Díj a kommunikációs kiválóságért)
elismerést, amelyet az idén a Paksi Atomerőműnek ítéltek oda.

A zürichi PIME konferencián a paksi mellett egy belga, egy svéd és egy finn társaság
mutatta be pályázati programját egy kiállítóstand segítségével, valamint egy előadás
keretében. Az MVM Paksi Atomerőmű a hiva-

Urántoll – 2013
A Magyar Sajtó Napja alkalmából Paks Város Önkormányzata és az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. az idén is közösen szervezett ünnepséget,
amelynek keretében átadták a
Paksi Atomerőmű által alapított Urántoll díjat.
Az Erzsébet Nagy Szállodában
március 14-én tartott rendezvényen Tell Edit, Paks város alpolgármestere és dr. Kovács Antal,
a Paksi Atomerőmű kommunikációs igazgatója köszöntötte a
megjelenteket, a média képviselőit, valamint az Urántoll korábbi díjazottait.
Az Urántollat dr. Kovács Antal adta át a díjazottnak, Zsiga
Ferenc kalocsai újságírónak.
Zsiga Ferenc újságírói tevékenységében meghatározó a
Kalocsai Néplaphoz, országos
napilapokhoz köthető munkássága, amely 1989 novemberétől
napjainkig magába foglalja a
Paksi Atomerőművel, a TEIT-tel
kapcsolatos tudósítások, riportok, interjúk elkészítését is. A
Kalocsai Néplapnál társszerkesztő, főszerkesztő-helyettesi,
főszerkesztői pozíciókban dolgozott, ezek mellett országos
napilapok megyei tudósítója
volt. Írásain keresztül hos�-

szú ideje hitelesen közvetíti az
atomerőmű híreit, az erőműben folyó tevékenységet. Munkájával hozzájárul ahhoz, hogy
a regionális médián keresztül
valós képet kapjon a lakosság
az atomerőmű működéséről. A
díjazott a Kalocsai Járási Gyámhivatal vezetése mellett jelenleg
is ellátja a TEIT sajtóreferensi teendőit és gondoskodik az
atomerőművel kapcsolatos híradásról is.
Az Urántoll díjat a Paksi
Atomerőmű 1992-ben alapította azzal a céllal, hogy évente
egy alkalommal elismerésben
részesítsen egy, az atomenergia békés célú alkalmazásáról,
a Paksi Atomerőműről hosszú
időn keresztül, tényszerű tájékoztatást adó újságírót. A díj
egy reprezentatív töltőtoll, melyet az adományozó MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. neve gravírozott formában díszít.
LAnna

talos, házon belül menedzselt Facebook-oldalának bemutatásával lett az első.
A kitüntetés olyan kreatív és sikeres kommunikációs törekvéseket ismer el, amelyek
bizonyítják a nukleáris ipar elkötelezettségét
a nyílt kommunikáció mellett.LAnna

Szállítói Nap
a Paksi Atomerőműben
A 14. alkalommal megrendezett programot, melyet az Erzsébet Nagy Szállodában február 28-án tartottak, Hamvas
István, a Paksi Atomerőmű vezérigazgatója nyitotta meg,
és beszédében megköszönte a szállítók aktív részvételét az
atomerőmű működtetéséhez kapcsolódó feladatokban. A
2012. év minden korábbinál kiemelkedőbb eredménnyel zárult, melyhez a szerződéses partnerek is hozzájárultak. Ezzel
együtt a vezérigazgató kihangsúlyozta: ha sikerekről beszélünk, nem lehetünk túl magabiztosak, fontos szerepe van az
önkritikus magatartásnak, a biztonsági elvárások maximális
betartásának a megrendelő és a szállítók részéről egyaránt.
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Március 15-re
emlékezünk
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Holló Előd és Hamvas István

A Szállítói Nap keretében Hamvas István vezérigazgató és
Pekárik Géza műszaki igazgató átadta a Kiemelt Szállító díjat, melyet a NUBIKI Kft. nyert el, és vezetője, Holló Előd vett
át. A vállalkozás évek óta az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. főkonzulensi partnere a stratégiai és biztonsági feladatok megoldásában.
Ezt követően került sor 2012. évet értékelő és a 2013. évi
célkitűzéseket és javítandó területeket ismertető előadásokra.
Szinger Csaba gazdasági igazgató részletes tájékoztatást adott az elmúlt év termelési és gazdasági szempontból
is kiemelkedő eredményéről. Az atomerőmű 15 793 GWh
villamos energiát termelt, míg az adózás előtti eredménye
40,4 Mrd Ft volt. A villamosenergia-termelési, értékesítési és
a beszerzési terveket teljesítették, de az idei év is komoly stratégiai feladatokat, kihívásokat tartogat.
Zsoldos Ferenc karbantartási igazgató a műszaki ellenőrzésekről, a teljesítés-igazolások végrehajtásáról, az atomerőmű
és a szállító partnerek együttműködéséről, a megfelelő kommunikációról, és az e területeken várható változásokról (pl.:
operatív egyeztetések bevezetéséről) beszélt, mint az eredményes munkavégzés alapfeltételeiről.
folytatás a 3. oldalon

2

2013. március

PIME 2013 Konferencia

Párbeszéd a női lakossággal
Az atomenergia szektor részvevőinek aktív
párbeszédet kell folytatnia az összes érdekelt
féllel. A párbeszéd sokrétű: társadalom, hatóságok, kormány, politikusok, tudósok, tulajdonosok és még sorolhatnám.
Ha azt akarjuk, hogy érthető legyen az
üzenetünk, arra kell törekedni, hogy a beszélgető partnert a saját nyelvén szólítsuk meg.
Ahogy nem lehet egyformán beszélgetni a
gyerekekkel és a felnőttekkel, úgy nem lehet
egyféle módon kommunikálni például a tudósokkal és a háziasszonyokkal. Mi WiN-esek
(Nők a Nukleáris Energetikában) nem vagyunk professzionális kommunikátorok,
társadalmi munkában, szakmai meggyőződésből végezzük ezt a tevékenységet. Az elsődleges beszélgetőpartnereink a lakosság
nőtagjai és az ifjúság.
A WiN Magyarország négy delegáltja részt
vett a PIME-n Zürichben, hogy tanulhasson a
profi kommunikátoroktól, és ezek után a társadalmi munkában folytatott kommunikáció
is professzionális szinten történjen. A konferencia alatt megrendezésre került a WiN
Global és a WiN Európa által megszervezett
kerekasztal beszélgetés, amelynek többek
között a nőkkel való kommunikáció szabályai
volt a témája. Nagy segítséget nyújtott Katrin Fischer szociológus professzor előadása,
aki több éven keresztül tanulmányozta a nők
és a férfiak közötti szociális alapon kialakult
különbségeket, azon belül a két tábor (női és
férfi) viszonyulását a nukleáris energiához.
Érdekes dolgok derültek ki az előadásából,
például:
–– A férfiaknál, minél magasabb szinten
képzettek, annál magasabb a nukleáris energia elfogadási szintje, de a nőknél ez fordítva
alakul.
–– A nők ritkán kérdeznek műszaki témában, ha férfiak is jelen vannak a társaságban.

–– A női társaságban lévő nők pedig szeretik feltenni a kérdéseiket. (Ezek szerint mi
WiN-es nők eddig is jól csináltuk, ösztönösen
megéreztük, hogy a nőket külön kell bevonni
a párbeszédbe).
–– A nőknek és a férfiaknak mást-mást
jelent a nukleáris energia által feltételezett
kockázat fogalma: a nők elsősorban környezet- és egészségkárosodásra gondolnak, a
férfiak pedig a robbanás által keletkezett
pusztításra.
–– A férfiakkal ellentétben a nők többsége
úgy véli, hogy képtelen megérteni a műszaki
dolgokat.
Az elhangzott tények birtokában most
már jobban fogunk tudni kommunikálni a
nőkkel. Még inkább arra kell törekedni majd,
hogy lefordítsuk a műszaki nyelvet egyszerű
„konyhainyelvre” (kerülve a műszaki fogalmakat, terminusokat és szakmai zsargont),
példákkal, hasonlatokkal illusztráljuk a mondanivalónkat, és ha ezeket a szabályokat
betartjuk, az üzenetünk célba ér. Legyünk
tárgyilagosak, beszéljünk az atomerőmű előnyeiről és hátrányairól, és ugyanott említsük
a más energiatermelési módok előnyeit és
hátrányait is. Tárgyilagosan beszéljünk a más
energiatermelési mód hátrányairól, többek
között a hagyományos hőerőmű káros füstkibocsátásáról.
Szóval, sokat tanultunk, most már csak be
kell építenünk a gyakorlatba a tanultakat.

Szucsán Marina

választott, a fukushimai baleset sajtóm e g j e l e n é s e it
vizsgálta
négy
régióban
(Svájc,
Németország,
Franciaország és
az Egyesült Királyság). Már a balesetet követő napokban is az látszott, hogy az
első két országban százas nagyságrendben
jelentek meg tudósítások, a másik két ország sajtója higgadtabban kezelte az eseményeket. A svájci és a német reakciók
csak hónapok múlva csillapodtak, a francia és brit sajtó akkor már alig foglalkozott
az üggyel. Az viszont mindenhol jellemző
volt, hogy maga a földrengés és a szökőár,
az emberáldozatok eltűntek a hírekből. Mi
maradt tehát? Az atombaleset, a robbanások, a hatóságok gyenge reakciója és a nem

kielégítő tájékoztatás. Az azonnali német
döntést ismerjük, Svájc sem épít új blokkokat, és 2025-ig le kívánja állítani üzemelő
blokkjait. Hogy így lesz-e, pontosabban így
gondolják-e az üzemeltetők, az majd következő cikkemből derül ki, ami a Gösgen
atomerőműben tett látogatásról szól. Még
egy „apróság”: megnyertük a PIME Award
for Communications Excellence nemzetközi díjat, erről azonban másik cikk szól.

Varga József

A győzelem útja
A PIME konferencián díjat nyert atomerőműves pályázatról, a Facebook-oldal sikeréhez
vezető eseményekről kérdeztem az oldal kezelőjét, a pályázati munka bemutatóját, Simon
Zoltánt, a Paksi Atomerőmű kommunikációs
csoportjának munkatársát, aki a díjat átvette.
–– Milyen előzmények után jutott el a pályázat a győzelemhez?
–– A Facebook-oldal irányítását a tavalyi év nyarán kaptam meg. Néhány hónap eltelte
után nagyon szép eredményeket mutattunk, a rajongóink száma jelentősen megemelkedett. Az energetikai szektoron belül Magyarországon első helyet értünk el több közösségi
médiát vizsgáló listán is. A Facebook-oldalunk addigi eredményei alapján pályázatot adtunk be a 2013-as PIME konferencia kommunikációs díjára. Január végén megérkezett az
értesítés, hogy a legjobb négy közé jutottunk. A pályamunkákat a kreativitás, az újszerűség,
a jó ötletek, a költséghatékonyság szempontjából vizsgálták.
–– Melyek voltak a célok, az iránymutatások?
–– Mindenekelőtt szerettük volna az oldalunk rajongóinak számát növelni és az aktivitást is magasabb szintre hozni. Fontos volt számunkra azon célcsoportok elérése, akiket
a hagyományos kommunikációs eszközökkel nem mindig sikerül elérni. A fiatalok ebbe a
kategóriába tartoznak, hiszen ők egyre kevésbé néznek tévéhíreket, kevésbé olvasnak híreket tartalmazó újságokat, viszont egész nap az internet, a Facebook előtt ülnek. A kulcsüzeneteket illetően hangsúlyoztuk, hogy a Paksi Atomerőmű környezetbarát módon és
biztonságosan üzemel, Magyarországon mi állítjuk elő legolcsóbban a villamos energiát,
és mindemellett társadalmilag felelős vállalatként üzemelünk, azaz támogatjuk a sportot, a
kultúrát, a karitatív tevékenységeket.
–– A konferencián egy előadással és kiállítóstanddal is be kellett mutatni a pályázatot.
Mint a konferencia résztvevője, magam is megtapasztalhattam a stand sikerességét, hiszen
rendkívül látványos, vonzó, figyelmet felkeltő volt, és számos érdeklődő tolongott előtte.
A legnagyobb közönséget vonzotta.
–– A mi standunk bizonyult a leginteraktívabbnak. Egy Facebook-oldalt modelleztünk
a valóságban, ahol lájkoló kéz alakú öntapadós matricával „klikkeltek” a képekre. A fényképek a kulcsüzeneteinket reprezentálták. Miután megtörtént a felvezetés a standon, utána
következett az előadás. A visszajelzések alapján itt is a legnagyobb sikert értük el.
–– A győzelemhez vezető utolsó lépések miként történtek?
–– A konferencián az előadással és a standdal kellett meggyőzni a résztvevőket. Közel
120 ember szavazólapja alapján dőlt el a verseny, melyből mi kerültünk ki győztesen. Ez
nagyszerű érzés volt. A díj komoly nemzetközi szakmai elismerés. Nekünk már az is sokat
jelentett, hogy a rajongóink aktívak voltak az oldalunkon, és tőlük ezzel már megkaptuk az
első díjat. A konferencián pedig a szakmától kaptuk meg az elismerést.

Lovásziné Anna
fotó: Lovásziné Anna

színű. Kb. 10 év múlva enyhítenek ezen a
színen, majd újra és újra, végül 35 év múlva
fehér lesz az épület színe. A fentiekkel akarják kifejezni a veszélyesség csökkenését.
A látogatók bemehetnek a hordók közé, sőt
a tárolótérben iskolai előadásokat szoktak
tartani. Mivel a létesítmény hőmérsékleti
és páraviszonyai nagyon kedvezőek, néhány – helyhiánnyal küszködő – múzeum
abban helyezte el faliszőnyegeit és festményeit is (!).
Most is voltak munkacsoportok, néhányan a műszaki ismeretek publikálását taglaló szekcióban kötöttünk ki. Ezt a Young
Generation Network két fiatal román aktivistája, Andrei Goicea és Dragos Diojdescu vezette. Az alaphelyzet az volt, hogy
két erőműves szakember egy feltételezett
üzemzavarról levelez. A szöveg tele volt
műszaki fogalmakkal, rövidítésekkel, felesleges információkkal, pongyola fogalmazással. Ráadásul az esemény CANDU típusú blokkon következett be, ami Európában
igencsak ritka. Ezt a levelet kellett kigyomlálni, közérthetővé tenni és átalakítani sajtóközleménnyé. Sikerrel vettük az akadályt,
más asztaloknál picit nehezebben ment az
erős és ismeretlen műszaki tartalom miatt.
A második napon is sikerült érdekes munkacsoportot választani. Az előadó Hans Mathias Kepplinger, a Mainzi
Egyetem professzora volt. Izgalmas témát

fotó: Szerbin Pável

Huszonötödik – jubileumi tartalommal
erősített – kommunikációs konferenciáját
tartotta a nukleáris ipar, ezúttal Zürichben. A Paksi Atomerőmű Tájékoztató és
Látogatóközpontját Lovászi Zoltánné, dr.
Szerbin Pável, Simon Zoltán és Varga József képviselte. A WiN erőműves vonulatát Szucsán Marina, Turánszki Larisza
és Varjúné Baracska Ilona részvétele fémjelezte.
A nukleáris tájékoztatás hatékonyabbá
tételét szorgalmazó rendezvényen sajnos
csak 120 szakember jelent meg (26 országból). A korábbi létszám 140 körül mozgott,
de volt már 170-hez közeli is (Budapesten).
Örvendetes viszont, hogy olyan nemzetek
is kapcsolódtak a rendezvényhez, ahol még
nincs atomerőmű, de érdeklődnek a létesítés iránt vagy éppen a kommunikációt szeretnék megismerni (Egyesült Arab Emírségek, Malajzia, Szingapúr, Görögország).
A konferencia néhány érdekes előadására szeretném felhívni a figyelmet.
Dr. Hans Codée, a holland COVRA hulladékkezelő cég ügyvezető igazgatója először
a társaságról adott átfogó információkat.
Cégük a Borsele atomerőmű kis- és közepes aktivitású hulladékainak kezelésével és
átmeneti tárolásával foglalkozik. A technológiai információk után ismerhettük meg
a kommunikációs koncepciót. A modern
befogadó épület jelenleg erős narancssárga

A Paksi Atomerőmű hivatalos Facebook-oldala nemzetközi kommunikációs díjat nyert,
hála a lelkes rajongóinak. Lájkolj Te is! Irány a
www.facebook.com/paksiatomeromu!
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Szállítói Nap a Paksi Atomerőműben
Cziczer János üzemviteli igazgató a termelési eredményekről és a főbb üzemviteli feladatokról számolt be. A teljesítmény-kihasználási mutató elérte a 89,9 %-ot, mely a 2. legjobb
eredmény az erőmű történetében. A főjavítások ideje összesen
142,8 nap volt. A Tokozott Üzemanyag Projekt keretében, valamint a Célzott Biztonsági Felülvizsgálat és a WANO-vizsgálat
kapcsán több, kiemelt fontosságú feladatot is végrehajtottak.
Volent Gábor biztonsági igazgató kihangsúlyozta, hogy a
biztonság alapvető eleme a működésnek, a hatékonyságnak.
Majd a mindenkire érvényes szabályozások betartásának fontosságára utalva mutatta be a biztonsági mutatók alakulását.
Összegezve elmondható, hogy az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt. a jövőben is számít szerződéses partnerei munkájára az
alapvető működési és a kiemelt feladatok végrehajtásában egyaránt, elvárva a magas szintű szakmai megfelelőséget és a szabályok követését. 
Gyöngyösiné Nyul Petra

fotó: Vöröss Endre

Vendégeink voltak

Az atomerőműbe látogatott február 20-án a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Főigazgatóságának vezetősége. A vendégeket az atomerőmű vezérigazgatója és a cégvezetés több tagja fogadta. A megbeszélést követően üzemlátogatással zárult a paksi program.

A 2012. év kiemelt szállítója a NUBIKI Kft.
A NUBIKI Nukleáris Biztonsági Kutatóintézet Kft. évek óta
partnere a Paksi Atomerőműnek az erőmű stratégiai és biztonsági kérdéseinek megoldásában. Elsősorban a valószínűségi biztonsági értékelések és a súlyos baleseti elemzések területén végez kiemelkedő tevékenységet. Nevéhez fűződik a
névleges üzemi és leállított reaktor első szintű valószínűségi
elemzésének, az erőmű biztonsági színvonalát értékelő egyik
legfontosabb eszközének létrehozása és folyamatos fejlesztése.
A NUBIKI Kft. az MTA Energiatudományi Kutatóközpontjával együtt az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. főkonzulense.
A főkonzulensi tevékenység keretében az atomerőmű üzemeltetésével és biztonságával kapcsolatos területek átfogó
értékelését végzi, konzultációs és szakértői célból folyamatosan rendelkezésre áll. A NUBIKI Kft. szakembergárdája korábban is nagy szerepet vállalt a súlyos baleset kezelési stratégia
kialakításában és megalapozásában. Az utóbbi évek jelentős
munkái között szerepelt a külső természeti hatások valószínűségi biztonsági értékelése. Partnerként kiemelt szerepet
töltött be az üzemidő-hosszabbítás kapcsán az atomerőmű
kábelminősítési rendszerének kidolgozásában is.
Holló Előd, a NUBIKI Kft. igazgatója a következőket nyilatkozta:
– Több évtizedes munkánkat ismerték el ezzel a díjjal.
Az elismerés egy közösségnek szól, a NUBIKI Kft. kollektívájának. Azt gondolom, hogy egy közösséget nem érhet nagyobb
megtiszteltetés, mint ha egész társaságának munkáját elismerik. Köszönjük ezt az elismerést. Ez az első olyan díj, amelyet intézetünk kollektívája kapott. Munkatársaink már több
egyéni elismerésben részesültek, de ezt a kollektív elismerést
nagyon nagyra értékeljük.
A NUBIKI Nukleáris Biztonsági Kutató Intézet fiatal, négyéves szervezet, de munkatársai több évtizede kapcsolatban
állnak az atomerőművel. Korábban a VEIKI Atomerőműi Divízió munkatársaiként dolgoztunk. Az Intézet alapvető te-

fotó: Wollner Pál

folytatás az első oldalról

vékenysége az atomerőművek biztonságának elemzése és
értékelése. A tevékenységünk fő célja a Paksi Atomerőmű
biztonsági színvonalának fenntartását illetve növelését támogató intézkedések műszaki-tudományos megalapozása, valamint közreműködés a hosszú távú biztonságos és gazdaságos
üzemeltetési feltételeinek meghatározásában. Munkánk jellegét tekintve kutatás-fejlesztéssel, ennek eredményei alkalmazásával, mérnöki tevékenységgel és tanácsadással, szakvélemények készítésével, számítógépes adatfeldolgozással és
szoftverfejlesztéssel foglalkozunk. Gyakorlatilag a biztonságelemzés és értékelés a fő tevékenységi területünk. Ezen belül
két külön területtel, a valószínűségi biztonsági elemzésekkel,
kockázatelemzéssel és a súlyos balesetek értékelésével, elemzésével foglalkozunk. Az atomerőműben leginkább a műszaki
igazgatósággal vagyunk kapcsolatban, mert ők foglalkoznak
a fejlesztésekkel, elemzésekkel, tehát itt a fejlesztési és elemzési osztály, a rendszertechnikai osztály és a villamos műszaki
osztály, melyek munkatársaival napi munkakapcsolatban vagyunk. Mi gyakorlatilag teljes létszámban a Paksi Atomerőmű
témáival foglalkozunk, természetesen vannak más megbízóink is, például a hatóság, s külföldi kutatási projektekben is
részt veszünk. Az intézet létszáma viszonylag kicsi, húsz fő, de
magasan kvalifikált, nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező
szakemberekből állunk.
Wollner Pál

Ünnepi műsor

ha sikerült megértenünk egy másik nemzet kultúráját, megértjük
magát a nemzetet
is. Amikor a Roszatom szakemberei megjelennek
egy másik országban, természetesen törekszenek arra,
hogy megismerjék a gazdasági partnerek kultúráját is. De ez a törekvés kétoldalú kell, hogy legyen, ezért cserébe mi
is elvisszük oda az orosz kultúra javát,
hogy partnereinknek is legyen módja
megérteni bennünket. A mai koncert
szintén ezt a célt szolgálja. Véleményem
szerint a kultúra bevonása ezért nagyon fontos a kapcsolatok fejlődésében,
ápolásában.
–– A „Rusatom Overseas” miért tartja fontosnak a kultúra közvetítését más
országokban, így hazánkban?
–– Amikor készülünk egy új lehetséges projektre, nagyon sok információra van szükségünk: az adott ország
– adott estben Magyarország – jogszabályai, gazdasági mutatói, a szóba jöhető telephely. Ám van még egy fontos tényező: meg kell ismerni az adott ország
kultúráját. Enélkül nem teljes a kép.
A partner ország kultúrájának ismerete
már többször segített a helyes műszaki
döntéshozatalban.
–– Cégük milyen kapcsolatot alakított ki Magyarországon, milyen jellegű
együttműködéseket hoztak létre?

fotó: Lovásziné

Paks városában nagy sikerrel mutatkozott be február 24-én az orosz Fehér
harmat tánc- és énekegyüttes. A helyiek
körében közkedvelt az orosz népzene és
tánc, hisz már több alkalommal lehettek
részesei az orosz kulturális programoknak, köszönhetően a Paksi Orosz Klub,
valamint a Paksi Atomerőmű Dolgozóinak Szakszervezete és a Roszatom szakszervezete között fennálló kapcsolatnak.
A februári rendezvény is a teljes orosz
nukleáris ágazatot átfogó vállalatcsoport szakszervezetének ajándéka.
A paksi bemutatón a Roszatom szakszervezeti vezetői és a budapesti iroda
képviselői mellett részt vett Ivo Kouklik, a vállalatcsoport globális terjeszkedését előmozdító leányvállalat, a „Rusatom Overseas” alelnöke, üzletfejlesztési
igazgatója is, akit a rendezvény jelentőségéről és cégük magyarországi tevékenységéről kérdeztünk.
–– Alelnök úr! Ön miként értékeli az
orosz együttes paksi bemutatkozását, a
kultúra szerepét, jelentőségét a kapcsolatok erősítésében?
–– Az atomenergia-iparban dolgozó
emberekre általában olyan tulajdonságok jellemzőek, mint a racionális
gondolkodás, a mérnöki tudás és a fegyelem. Amikor azonban különböző
országok műszaki szakemberei találkoznak, kimondottan előnyös, ha a
kapcsolatok kialakításban megjelenik
egyfajta érzelmi töltet is. A kultúra pedig nem más, mint ennek az érzelmi
töltetnek a hordozója. Éppen ez segíthet
áthidalni a kultúrális különbségeket:

–– A Magyarország és Oroszország
közötti nukleáris együttműködés
50 éves múltra tekint vissza. Az első
közös mű a Budapesti Kutató Reaktor
létrehozása volt, azt követte a Paksi
Atomerőmű tervezése, építése, üzembe helyezése. Azóta a Paksi Atomerőmű
1. blokkja már harminc éves. A négy
blokk üzembe helyezését követően folyamatos az együttműködés a blokkok üzemeltetésében is. A Roszatom
leányvállalata, a TVEL három évtizede
szállít nukleáris üzemanyagot Paksra,
emellett pedig részt vett az atomerőmű
több korszerűsítési munkájában. Sőt
jelenleg is folyik a munka a legújabb
projektben. Amikor tehát a Roszatom
tudomást szerzett arról, hogy Magyarország a nukleáris kapacitás bővítését
– az 5-6. blokk megépítését – tervezi,
természetes volt a döntés, hogy az eddigi együttműködés tapasztalataira építve szívesen részt vennénk a projektben.
–– Mi jellemzi tevékenységüket, a
nukleáris ipar területén való működésüket?
–– A Roszatom a tulajdonos orosz
államot képviseli a nukleáris üzemanyag egész életciklusára kiterjedő körben, az uránbányászattól a nukleáris
üzemanyaggyártásán át, a békés célú
felhasználásig. A vállalatcsoporton belül a mi cégünk, a „Rusatom Overseas”
azt a feladatot kapta, hogy az anyacég
„ablaka legyen a világra”. A „Rusatom
Overseas” felelős a külföldi projektek
előkészítéséért egészen a szerződéskötés fázisáig.
Szucsán Marina

fotók: Bodajki Ákos

Erősödő kapcsolat az orosz kultúra közvetítésével

Pakson nemcsak az atomerőmű dolgozói, hanem a város lakói is részesei lehettek annak a
kulturális műsornak és megemlékezésnek, melyet 2013. február 24-én rendeztek a Csengey
Dénes Kulturális Központban. A Fehér Harmat
orosz ének- és táncegyüttes mutatkozott be
nagy sikerrel. A műsort a Roszatom ajándékozta a paksiaknak azon alkalomból, hogy az
atomerőmű nemrég ünnepelte az 1. blokkja
indításának 30. évfordulóját.
A rendezvényen Hamvas István, az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója oklevelet adott
át Ivan Prokopenkonak, az erőműépítés egykor itt dolgozó orosz vezetőjének, az 1. blokk 30
évvel ezelőtti üzembe helyezésében részt vett
vezetőnek, tervezőnek. Mint a vezérigazgató elmondta, az elmúlt
30 év bebizonyította,
hogy ez az erőmű kiváló, és alkalmas arra,
hogy további húsz
évig működjön.
A Fehér Harmat
ének- és táncegyüttes rendkívül színes
és élménydús műsort
mutatott be, melyet a
közönség vastapssal
Ivan Prokopenko
viszonzott.
LA
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MVM koncertek
Az MVM Magyar Villamos
Művek Zrt. tám o g at á s áva l
Magyarország
egyik
legkiemelkedőbb
ko m o l y ze n e i
hangversenysorozata, az MVM Koncertek keretében három egymást követő estén lépett fel a múlt
hónapban a Locomotiv GT a budapesti Sportarénában. A magyar rocktörténelem meghatározó zenekara 42 éve alakult, több mint
öt éve léptek fel utoljára önállóan. A tagok
mindhárom este több mint 30 dallal szórakoztatták a nagyérdeműt.
Az MVM Koncertek összesen 33 koncertből álló 2012–2013-as évada tavaly októberben a Gödöllői Királyi Kastélyban kezdődött a
13. Gödöllői Nemzetközi Hárfafesztivál nyitókoncertjével. Az este valódi csemegét kínált:
a fiatal kolumbiai világsztár, Edmar Castañeda saját szerzeményei a jazz, illetve az argentin, kolumbiai és venezuelai népzene hatásait
ötvözték.
Az MVM Koncertek hagyományosan
egy-egy hangszer bemutatására épülnek,
helyszínük a zenéhez illően festői. A Gödöllői
Nemzetközi Hárfafesztivált idén is a Gödöllői
Királyi Kastélyban rendezték meg, „A Zongora” és „A Hegedű” sorozat a Festetics Palota
Tükörtermében várja a közönséget. Az MVM,
mint társalapító közreműködésével létrehozott Junior Prima Díjban részesült tehetségek a Bartók Emlékházban adnak önálló
zongorakoncerteket. A „Hangszerek világa”
gyermekkoncert-sorozatban Ifj. Balázs János
a zongora titkaiba vezeti be a gyermekeket és
családtagjaikat.  (Bővebben: www.mvm.hu)

Márciustól új
vezérigazgató
2013 márciusától dr. Balázs László lesz
a hazai szervezett áramtőzsdét működtető HUPX ZRt. vezérigazgatója. A jogi
és gazdasági végzettséggel rendelkező,
a hazai pénzintézeti szférában több évtizede elismert szakember, több mint
10 éven keresztül vezette a Magyarországi Volksbank Zrt.-t, elnök-vezérigazgatóként.
Új megbízatásában kiemelt feladata, hogy
– összhangban a cég új stratégiájával – sikerre vezesse a magyar szervezett villamosenergia-piac fejlődésének következő
szakaszát és irányítsa a HUPX holding létrehozását, elősegítve az európai villamosenergia-piacok integrációját.
A társaság eddigi vezetője, Medveczki Zoltán irányította a magyar szervezett
villamosenergia-piacot 2010. júliusi elindulásától. Munkája során bevezette a
másnapi szállítású, valamint a futures
termékeket és felügyelte a szervezett földgázpiac elindulását. Tavaly a tulajdonos
MAVIR Zrt. és a Magyar Energia Hivatal vezetői, szakemberei mellett részt vett
projektvezetőként a cseh-szlovák-magyar
villamosenergia-piacok összekapcsolását
lebonyolító projektben is. Mivel a társaság
és a szervezett árampiac már üzembiztosan működik, a vezérigazgató új kihívásokat keres.MVM

250 milliós pályázat nyílt
Az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt.
által létrehozott
Jövőnk Energiája
Térségfejlesztési
Alapítvány kuratóriuma február
21-én tartotta idei
első ülését, melyen elfogadta a 2012. évi működéséről szóló beszámolót és a
2013. évi I. forduló pályázati
felhívását.
Az alapítványhoz a múlt
évben 60 pályázat érkezett,
ebből 41 részesült támogatásban. Az igényelt támogatások összege 768 034 402 forint
volt, amelyből 472 428 262 forint odaítéléséről döntött a

kuratórium. A megítélt
támogatás közvetetten mintegy 4,9
milliárd forint fejlesztést generál az
érintett térségekben.
A 2013. évi I. forduló pályázati felhívásában prioritásként szerepel az európai
uniós hátterű, az Új Széchenyi Terv keretében nyíló pályázatokon történő részvétel
támogatása. A pályázati fordulóban rendelkezésre álló
keretösszeg 250 000 000 forint, a pályázatok beadási
határideje 2013. április 19.
Bővebb információ: www.jovonkenergiaja.hu oldalon.

Nemzetközi szakszervezeti tanácskozás
A Paksi Atomerőmű Dolgozóinak Szakszervezete (PADOSZ) nemzetközi
tanácskozást rendezett február 25-én Pakson, az atomerőműben.
Lőrincz László, a PADOSZ elnöke tájékoztatást adott lapunknak arról, hogy a
tanácskozással céljuk volt a hasonló blokkokat üzemeltető atomerőművek
szakszervezeti kollégáival való találkozás, és egymás munkájának megismerése. Olyan együttműködést kívánnak kialakítani, amely a továbbiakban
elősegíti a hasonló problémákkal küzdő szervezetek tapasztalatcseréjét, a
feladatok közös megbeszélését.
Orosz kezdeményezésre, hagyományteremtő szándékkal rendezte a PADOSZ a konferenciát. A következő találkozón, melynek akkor más ország
lesz a házigazdája, várhatóan részt vesz Bulgária, Románia, Szlovákia, Csehország, Oroszország és Magyarország delegációja is.

A nukleáris téma európai kommunikációja
A Foratom Kommunikációs Munkabizottsága Zürichben tartotta meg
alakuló ülését február 17-én. Tellervo Taipale, a Foratom kommunikációs igazgatója bevezetőjében ismertette a PIME 2013 kommunikációs
konferencia programját. A leglényegesebb újítás a rendezvénysorozat
korábbi eseményeihez képest az interaktív kommunikációs rendszer alkalmazása, melyet a résztvevők notebook-jaikra vagy okostelefonjaikra
telepíthetnek, és az előadások közben kommunikálhatnak az előadóval
vagy egymással. Megjegyzem, az utólagos vélemények szerint az újítás a
résztvevők részéről meglehetősen vegyes fogadtatásra talált.
Jean-Pol Poncelet, a Foratom elnöke indokolta a Foratom munkabizottsági rendszerének átalakítását és bemutatta a négy állandó bizottságon alapuló rendszer működését, melynek keretében ezentúl 8 munkabizottságban folyik majd a munka. A Kommunikációs Munkacsoport
kiemelkedően fontos része a rendszernek, az ott zajló tevékenység minden szinten befolyásolja a Foratom munkáját. A munkacsoport missziója az alapító okirat szerint: a legfontosabb kommunikációs kihívások és
aktuális események analízise és diszkussziója; a szakmai tapasztalatok és
tudás megosztása; új módszerek és eszközök azonosítása és kifejlesztése,
melyek segítik a tagszervezetek kommunikációjának hatékonyságát.
A következőkben a résztvevők kerekasztal keretében javaslatokat tehettek új működési formákra és témákra. Így felmerült, hogy aktuális
feladatok megoldására kisebb teameket kellene létrehozni, melyek hatékonyan kezelhetnék az ügyeket. Ilyen téma lehet például a közösségi
média és a benne rejlő lehetőségek kiaknázása a nukleáris kommunikációban. Tematikus munkaértekezletek szervezése is felmerült. Fontos
területe lehetne például a kommunikációnak az életciklus-analízisek
eredményeinek interpretálása, hiszen ezek konklúziójában többnyire
az atomenergia a legjobb eredményeket mutatja mind a szén-lábnyom,
mind a globális felmelegedési potenciál összehasonlító vizsgálata tekintetében.
Az ülés második felében a tagországok képviselői által előzetesen
elküldött nemzeti kommunikációs jelentések ismertetése és összegzése zajlott. Végül a munkacsoport elnököt választott Nathalie Guillaume
(CEA, Franciaország) személyében, és döntött a következő ülés időpontjáról, a helyszín tekintetében pedig várja a tagszervezetek javaslatait.

Szerbin Pável

WiN-vezetők a Paksi Atomerőműben
„Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan.”

2013 februárjában a Paksi Atomerőműben
járt a WiN Global és a WiN Europe vezetője. A vendégek Németh Lászlóné nemzeti
fejlesztési miniszter és Kovács Pál klíma- és
energiaügyért felelős államtitkár meghívására érkeztek hazánkba.
See-Moon Park, a WiN (Women in Nuclear)
Global, valamint a WiN Korea elnöke és Sophie
Prévot, a WiN Europe főtitkára Pakson találkozott Hamvas Istvánnal, a Paksi Atomerőmű
vezérigazgatójával, Hanti Ágotával, a WiN
Magyarország elnökével és Kiss Zoltánné G.
Ludmillával, a WiN Magyarország alelnökével.
See-Moon Park a paksi látogatás alkalmával tájékoztatást adott lapunknak arról,
hogy a WiN Global olyan nonprofit szervezet, melynek 102 ország képviseletében több
mint 5 ezer tagja van, és mindemellett 40
országban működik tagszervezete. A tagok
különböző nukleáris területeket képviselnek,
így jelen vannak különböző intézményekből,
atomerőművekből, izotóppal foglalkozó létesítményekből, kutató intézetekből és kommunikációs területekről is. A tagok közötti
együttműködés, tapasztalatcsere számos
tevékenységre kiterjed, melyben komoly szerepet kapnak a kommunikációs szempontok.
Neki személyesen a NAÜ-n keresztül is vannak
kapcsolatai és ismeretei a Paksi Atomerőműről. WiN Magyarország a WiN Global egyik tagszervezete. A főprofilja, hogy a nukleáris energiát továbbítsák a nők és a gyermekek felé,
mert meglátásuk szerint ők viszonylag kevés
információval rendelkeznek az atomenergiá-

ról. A magyarországi WiN célkitűzése,
hogy
továbbítsák
mindazt a tudást,
ami az atomenergiáról a rendelkezésükre áll.
Sophie Prévot
kiemelte, hogy
Sophie Prévot
a magyarországi
szervezet, a WiN Magyarország alapító tagja
a WiN Europe-nak, és 2011-ben Magyarországon határoztak a szervezet létrehozásáról.
WiN Europe 12 tagszervezetet és kb. 1500 tagot számlál. Célkitűzései megegyeznek a WiN
Globallal, de ők a regionális tevékenységekre
fókuszálnak. A „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan” elv szellemében munkálkodnak. Nagyon jól működő kapcsolatrendszerük
van az Európai Unióval, és több uniós szervezettel dolgoznak együtt közös projektekben.
Arra törekednek, hogy céljaikat és tevékenységüket minél többen megismerjék. A WiN
Europe, mint jogi személy, megállapodásokat,
szerződéseket köthet, mely révén többek között a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel is együttműködésben állnak. Szeretnének részesei lenni Európában a különböző
fórumoknak, és mivel Magyarország egy új
blokk építésével foglalkozik, ezért úgy látják,
itt nagy szerepe lehet a WiN-nek. Sophie Prévot a WiN Europe támogatásáról biztosította a
magyar WiN-es hölgyeket, és az új blokk épí-

tésével kapcsolatban felajánlotta a
lakossági tájékoztatásban szerzett
tapasztalatukat.
Kissné Ludmilla tájékoztatást
adott arról, hogy
a WiN Magyarország az atomSee-Moon Park
energiáról és az
ionizáló sugárzásról ad át ismereteket elsősorban nőknek, de mindenkinek, akit a téma
érdekel. A WiN Magyarország jelenleg készülő
stratégiája az alábbi szempontokat is említi:
• A nukleáris energiatermelés jövőbeni folytatásához szükséges a lakosság bizalmának
megszerzése.
• Megfelelő és korrekt válaszokat kell adni
azokra a kihívásokra, amelyekkel a nukleáris energia kapcsolatba hozható – a párbeszédre fókuszálva.
• Elősegíteni, hogy az új generáció (óvodások, általános iskolások, középiskolások, főiskolások, egyetemisták) bízzon a nukleáris
energiában.
• Vonzóvá tenni a nők körében a nukleáris
szakmákat, népszerűsíteni a nukleáris szakterületen fontos pozíciókat betöltő nőket.
• A közvélemény számára a nukleáris energia, a biodiverzitás megőrzését szolgáló pozitív bemutatása
LAnna
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Kováts Balázs címzetes egyetemi docens
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugállományú, de ma is aktív munkatársának, Kováts Balázsnak adományozott „Címzetes egyetemi docens” címet a
Pécsi Tudományegyetem Szenátusa.
A kitüntető címet az egyetem vezetése a több évtizedes előadói és publikációs tevékenységéért, tudományos ismeretterjesztő munkájáért, az oktatás
és a kommunikáció területén példaértékű megoldások bevezetéséért ítélte oda. Elismerték
továbbá a térségi és a regionális kapcsolati rendszerek építéséért, különös tekintettel a humánerőforrás és a településfejlesztési kutatásokért, s ezek keretében a Pécsi Tudományegyetemmel történő folyamatos és eredményes együttműködésért végzett tevékenységét.
fotó: Vida Tünde

Nagy érdeklődés mellett zajlott a február 26–27. között Spanyolországban megrendezett GMF konferencia. Az önkormányzatok
és a radioaktív hulladék elhelyezés jelenlegi helyzetét tárgyaló
összejövetelen hazánkból mind a négy társadalmi ellenőrző és
tájékoztató társulás képviseltette magát.

A biztonsági kultúra
fejlesztése
Alapvető Biztonsági Üzenetek

Az Atomix Kft. Biztonsági Szakágazat Atomerőmű Biztonsági Szolgálata (a továbbiakban: ABSZ), minden évben hagyományosan
február végén tartja az elmúlt évet értékelő
állománygyűlését, melyet ezúttal is Szakács Károly szakágvezető köszöntője nyitott meg. Ezután az Atomix Kft. ügyvezetője
mondott néhány értékelő mondatot a 2012.
évről. Szücs Gábor az elmúlt év tavaszán került a Kft. élére, s mint mondta, fontos év van
mögöttük, jó teljesítményekkel és kiemelkedő árbevétellel.
Az állománygyűlés egyperces néma felállással folytatódott, mellyel Tombor György
emlékének adóztak a megjelentek. A szakágvezető-helyettes több mint másfél évtizedes fáradhatatlan munkavégzés után,
betegség miatt hagyta el októberben az
állományt. Akkor még gyógyulni készült,
azonban a súlyos kór eluralkodott szervezetén, és mindenki mély megrendülésére
január 25-én elhunyt. Gyuri személyében a
kollégák jó barátot, lelkiismeretes munkatársat és precíz vezetőt ismertek meg, ezért
nagyon nehéz betölteni azt az űrt, amit az ő
hiánya okoz.
Szakács Károly ezt követően részletesen
beszámolt a tevékenységüket érintő témakörökről. A fő tevékenység, mely a 2005. évi
CXXXIII. törvény és végrehajtási rendeletei
szerint meghatározott, alapvetően nem változott. A kamarai tagságot viszont már nem
írja elő kötelező jelleggel, az ABSZ állományának tagjai azonban a szakmaiság megőrzése érdekében továbbra is e szervezet
tagjai maradtak.
Idén a képzéssel és a vizsgáztatással kapcsolatos változásokra kell majd felkészülniük.
Az 1996 óta fennálló együttműködési
megállapodás keretében, továbbra is zökkenőmentes a munkavégzés, az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. Fegyveres Biztonsági Őrségével és a Terrorelhárítási Központi (paksi)
IX. sz. Műveleti Osztályával.
Az atomerőmű és objektumai, valamint a
balatonfüredi rekreációs központ védelme, a
személyek, járművek és szállítmányok ellenőrzése, a járőrszolgálat ellátása és a technikai jelzőrendszer felügyelete melletti egyéb
biztosítási feladatok sokrétűsége miatt
csúcsévnek nevezte 2012-t a szakágvezető.

fotó: Bodajki Ákos

Állománygyűlés az Atomix Kft.
Biztonsági Szakágazatánál

Az intézkedéssel járó események, hatósági
közreműködést azonban nem igényeltek.
Az éves képzéseket tavasszal és ősszel is
tervezett módon tartották meg, s az összesített eredmények alapján elmondható, hogy
minden műszak 90% feletti eredménnyel
zárta az évet.
Az állomány tagjai ezúttal is kétféle elismerésben részesülhettek: 10 éves szolgálati
idő kapcsán Csákó Judit, Kövesiné Dienes
Katalin, Bertók István, Liszkai István, Szabó
László vagyonőrök, valamint az elmúlt évi
kiváló teljesítmény alapján Jánosné Balczer
Zsuzsanna, Adorján Mihály, János Zoltán,
Kovács Ferenc, Prantner László Domonkos,
Szabó Tamás és Szilágyi István vagyonőrök.
A 2013. évi szervezeti változások a vezetőséget érintik leginkább a tekintetben,
hogy a korábbi szakágvezető-helyettesi
pozíció megszűnik, s az 1996 óta nagymértékben megnövekedett feladatokat ezen túl
két (szolgálatvezetői, illetve képzési előadói)
munkakörben Belényi Sándor és dr. Wiszthaler Sándor fogják ellátni.
Végül a célkitűzésekről beszélt Szakács
Károly: a megrendelői igényeknek megfelelő szolgáltatás minőségének és megbízhatóságának folyamatos fejlesztését, új képzési
formák bevezetését, és a nemrég kialakított
integrált irányítás rendszer követelményeknek megfelelő működtetését tartják a legfontosabbnak.
Az állománygyűlést a Paksi Atomerőmű
biztonsági igazgatójának beszéde zárta. Volent Gábor – Hamvas István vezérigazgató
szavait is tolmácsolva – elmondta, hogy
megrendelői oldalról maximálisan elégedettek az ABSZ által 2012-ben végzett tevékenységgel.

Gyöngyösiné Nyul Petra

fotó: Bodajki Ákos

A konferencia résztvevői meglátogatták az El Cabril radioaktív hulladéktárolót

Mottó – A nukleáris biztonság
olyan, mint amikor
kerékpározunk: Ha megállunk, eldőlünk.
(Jan Bens, WANO)
Márciustól új program indult az atomerőműben a biztonsági kultúra továbbfejlesztése céljából. Erről a programról Volent
Gábor biztonsági igazgatót kérdeztük.
–– Mi tette szükségességé a Biztonsági
Kultúra Fejlesztése program elindítását?
–– Az atomerőművek üzemeltetésében a
biztonság alapvető fontosságú és elsődleges
szempont. A Paksi Atomerőmű esetében
sincs ez másként, a biztonság magas szinten tartása a legfontosabb célunk. Az atomerőmű biztonsága nagymértékben függ az
üzemeltető személyzet biztonságtudatosságától, hogy a vezetők és dolgozók mindennapi munkájában is a biztonság legyen az
elsődleges. Ez biztonságközpontú viselkedés- és gondolkodásmódot, összefoglalóan jó biztonsági kultúrát igényel. A Paksi
Atomerőmű biztonsági teljesítménye jó, a
biztonsági kultúrára vonatkozó mutatók is
kedvezően alakulnak, de nem szabad, hogy
ettől elbizakodottak, önelégültek legyünk.
Fontos, hogy biztonsági kérdésekkel folyamatosan foglalkozzunk, folyamatosan
erősítsük biztonsági kultúránkat. Ezt a célt
szolgálja a márciusban indult Biztonsági
Kultúra Fejlesztése program.
–– Kik vesznek részt a program kidolgozásában és lebonyolításában?
–– A program összeállításának és lebonyolításának felelőse a biztonsági igazgatóság, de sokan mások is közreműködnek.
A teljesség igénye nélkül, a programban
fontos szerepet vállal az ABÜ team, a tájékoztatási és humán szervezet is. A program
legfontosabb résztvevői azonban a vezetők
és a dolgozók, akiknek a program szól, és
akiktől aktív közreműködést várunk.
–– Milyen ütemezés szerint fog zajlani?
–– A kampányhónap március elején indult és április elejéig, azaz a főjavítások
megkezdéséig fog tartani. A biztonsági
kultúra hónap ideje alatt különböző programokkal és akciókkal szeretnénk a figyelmet a biztonságra, a biztonságközpontú viselkedés- és gondolkodásmódra irányítani.
A kampányhónap lejártával a program nem
ér véget, az év hátralévő részében is lesznek
még további, a biztonsági kultúra erősítését
szolgáló akciók.
–– Milyen tervek alapján épül fel a program?
–– A biztonság közös ügyünk, minden
vezetőnek és dolgozónak – ideértve a külső vállalkozók vezetőit és dolgozóit is – van
biztonsággal kapcsolatos feladata és felelős-

sége. A programot ezért úgy állítottuk ös�sze, hogy az minden munkavállalót elérjen.
Nemcsak az erőmű dolgozóira, hanem a
külső cégek munkavállalóira is gondoltunk, hiszen ma már nagy számban vannak
jelen az erőmű üzemeltetésében.
A biztonsági kultúra kampányhónap indító eseménye a vezérigazgató úr által tartott tematikus fórum volt, amelyen megfogalmazta a biztonsággal, a biztonsági
kultúra erősítésével kapcsolatos, az erőmű
és a külső vállalkozók dolgozóira egyaránt
vonatkozó elvárásait. A biztonsági kultúra
kampány valójában már a fórumot megelőzően megkezdődött, hiszen a február 28-án
tartott Beszállítói Nap kiváló alkalom volt
arra, hogy beszállítóink figyelmét is ráirányítsuk a biztonsági kultúra fontosságára,
megfogalmazzuk a biztonsággal kapcsolatos
elvárásainkat, és tájékoztassuk őket, hogy
a kampány keretében milyen akciókkal kívánjuk támogatni beszállítóink biztonsági
kultúrájának erősítését. A kampány számos
biztonsági kultúra vonatkozású programot
és akciót tartalmaz:
Lesz a vezetői körnek – gondolok itt
üzemvezetőkre, műszakvezetőkre, ügyeletes
mérnökökre, blokkügyeletesekre is – szóló
biztonsági kultúra oktatás. Az Atomerőmű
újságban és a Heti Hírlevélben cikkek, vélemények olvashatók majd a témával kapcsolatban. A portálon egy külön biztonsági
kultúra oldal indult, amelyen folyamatosan
jelennek meg különböző biztonsági vonatkozású esettanulmányok, szakmai információk és érdekességek.
Minden dolgozónkhoz eljuttatjuk azt
a kis füzetet, mely a biztonsági kultúrához
kapcsolódó ismeretek tartós elérhetőségét
biztosítja. Reményeink szerint ez a füzet a
külső vállalkozók minél több dolgozójához
is eljut majd. Egy másik kiadvány a munkavégzés előtti biztonsági eligazításban kíván
támogatást nyújtani. A kampányhónap alatt
a munkavégzés előtti eligazítás – amelynek
eddig is szerves része volt a biztonsági eligazítás – ugyanis kiegészül egy-egy biztonsági
kultúra elem ismertetésével. A beszállítók
tekintetében, a már említett Beszállítói Nap
keretében tartott tájékoztatón túl, a portál
beszállítói felületén és az atomerőmű internetes honlapján fogunk folyamatosan megújuló tartalommal információkat, szakmai
anyagokat biztosítani a beszállítók részére
azzal a céllal, hogy azokat ismertessék meg
saját vezetőikkel és dolgozóikkal.
A kampányhónap lezárását követően felmérést fogunk végezni, hogy képet kapjunk
a biztonsági kultúra helyzetéről. A program
év végén zárul egy értékeléssel. Itt fontos
hangsúlyozni, hogy a biztonság fenntartása
folyamatos és nagyon fontos cél, ezért ilyen
jellegű kampányokat a jövőben is tervezünk.

Laszlóczki Ivetta
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A Paksi Atomerőmű és a villamosenergia-termelés megítélése a helyi közösség szempontjából
A Paksi Atomerőmű országos elfogadottsága évről évre
Jelen cikksorozat nézőpontjából a Paksi Atomerőmű70 % körüli eredményt mutat. A nyitottságra, érdeklődés- vel és a villamosenergia-termeléssel kapcsolatos kérdések
re és a biztonság iránti kíváncsiságra további bizonyíték relevánsak, így azok eredményeinek bemutatásán keaz a körülbelül 30 ezer látogató, aki évente személyesen resztül kívánom feltüntetni a helyi közösség véleményét.
is megtapasztalja hazánk egyetlen atomerőművének mű- A cikksorozat első állomásaként az áramfogyasztási helyködését a gyakorlatban. Az országosan mért számok ma- zet megítélésére koncentráló kérdéseket kívánom meggukért beszélnek. De mit gondol erről a helyi közösség? osztani, mely blokkban 7 kérdés került feldolgozásra.
Mennyire elégedettek
A paksi lakosa paksiak a helyzetükság az elmúlt és az
Ön szerint a hagyományos erőművek, a megújuló energiaforrásokat haszkel? Mi a véleményük
elkövetkező 5 év
náló erőművek, illetve az atomerőművek közül melyik...?
a villamosáram-termevárható villamos
lés különböző módszeáram fogyasztásáD: ...fűtőanyag-ellátása biztosítható a leghosszabb távon
A: ...termeli legolcsóbban az áramot?
reiről, lehetőségeikről?
ról egyaránt úgy
B: ...működése károsítja legkevésbé a környezetet? E: ...üzemel a legkisebb működési kockázattal?
Mennyire érzik mavélte, hogy az folyaC: ...képes a leghosszabb ideig áramot termelni?
gukat biztonságban?
matosan növekvő
A
Tisztában vannak-e a
tendenciát mutat.
veszélyekkel és azok
A lakosság közel
B
kezelési lehetőségeivel?
2/3-a több villamos
C
Az imént megfoáramot fogyaszt,
galmazott és számos
mint 5 évvel korábD
további kérdés megban, és 79 %-uk úgy
E
válaszolására a tavalyi
véli, hogy 5 év múlév folyamán lebonyova még több áramra
lított 40 plusz kérdélesz szüksége. A köatomerőművek
megújuló energiaforrásokat használó erőművek
ses empirikus kutatás
vetkező kérdés arra
hagyományos erőművek
nem tudja, nem válazol
keretein belül próbálvolt hivatott választ
tam válaszokat találni.
találni, hogy az egyA kutatás alapsokaságát Paks városának felnőtt népessége re gyorsabb ütemben növekvő energiaéhség kiszolgálásájelentette. Közülük lett véletlenszerűen kiválasztva a min- ra újabb erőműveket kellene építeni, vagy a meglévőket
tába került 500 fő. A minta nemek, korcsoportok és iskolai kellene fejleszteni? A helyi közösség válasza az előzőekhez
végzettség szerint reprezentálta az alapsokaságot. A kuta- képest már valamivel jobban megoszlott: csak a kérdezettás elsődleges céljaként a paksi közösség környezettuda- tek kicsivel több mint fele (54 %) véli úgy, hogy a jelentosságára volt hivatott válaszokat találni, de ugyanakkor a legieket kell fejleszteni, és a válaszadók közel 1/3-a (30 %)
Paksi Atomerőmű megítélésének perspektivikus befolyá- véli úgy, hogy újabb erőművek építése szükséges az enersoló hatása sem maradhatott a kutatás terjedelmén kívül. giaellátás stabilizálására. E kérdésblokk folytatásaképpen
A kérdőív 4 témakörre tagoltan – a környezetvédelemhez a lehetséges erőmű típusokkal kapcsolatban kérdeztük a
való általános viszony, a helyi önkormányzat és a környe- városlakókat, azaz kíváncsi voltam, hogy amennyiben új
zetvédelem, az áramfogyasztási helyzet megítélése, és vé- erőművet kellene építenie hazánknak, akkor az milyen
gül, de nem utolsó sorban a Paksi Atomerőmű megítélése típusú legyen? És ha a megújuló energiaforrásokat haszszempontjából – kívánt kielégítő válaszokat kapni a helyi náló, hagyományos (szén, gáztüzelésű stb.) és atomerőmű
közösség véleményével kapcsolatban.
közül csak egyet lehetne választani, akkor melyik legyen

az? A számok önmagukért beszélnek. A helyi lakosok
új erőmű gyanánt 81 %-ban az atomerőművet választották, és kicsit kisebb arányban, de még mindig 2/3 felett (70 %) azt, hogy ha csak egyet lehetne választani,
az atomerőmű legyen. A megújuló energiaforrásokat a
válaszadók 24 %-a preferálta csupán.
A bemutatott két ábrából jól szembetűnik, hogy a
helyi közösség nagyságrendileg tisztában van a különböző erőműtípusok jellemzőivel, így mondhatjuk,
hogy támogatói magatartásuk objektíven alátámasztott, és ahogyan azt a második ábra is szemlélteti, az
elmúlt években mért országos átlagot is jóval meghaladó 90 %-os eredményt mutat, mely szám szintén
magáért beszél.
Ön mennyire tartja elfogadhatónak az atomenergia
felhasználását áramtermelésre?

teljesen elfogadhatónak tartja

inkább elfogadhatónak tartja

elfogadhatónak tartja, meg nem is
egyáltalán nem tartja elfogadhatónak

inkább nem tartja elfogadhatónak
nem tudja, nem válaszol

A cikksorozat következő részében a Paksi Atomerőmű helyi megítélése kerül részletezésre.

Nagy Roland

ETIKA A NUKLEÁRISENERGIA-TERMELÉSBEN
avagy egy vállalat erkölcsi felelősséggel is tartozik a tevékenységéért
Bizonyos szempontból szokatlanul hat a
nukleáris alapú villamosenergia-termelés és
az etika együtt említése, minthogy hagyományosan egymástól távol eső tudományterületekhez tartoznak. Mégsem erőltetett
a párosítás: mind komplexebbé váló globalizált világunkban olyan jellegű, újszerűen
ható megközelítések is szükségessé válhatnak, mint a címben jelzett témakör. Az ilyen
típusú kérdéseket az üzleti etika diszciplínája öleli fel.
A londoni székhelyű Üzleti Etikai Intézet központja számba vette azokat a problémákat,
amelyekkel kapcsolatban súlyos etikai kérdések merültek fel. Az ezek által érintett legfontosabb területek a következők:
1. kapcsolat a fogyasztókkal,
2. kapcsolat a tulajdonosokkal és a befektetőkkel,
3. kapcsolat az alkalmazottakkal,
4. kapcsolat a szállítókkal,
5. kapcsolat a kormányzattal,
6. kapcsolat a versenytársakkal,
7. kapcsolat a helyi közösségekkel,
8. kapcsolat a környezettel.
(Forrás: Csurgó Ottóné (szerk.): Üzleti etika, Saldo Zrt., 2006)
Az etikai szempont, illetve az etikus vállalati magatartás kívánalma a következő tényezők miatt juthat fontos szerephez a törvé-

nyi szabályozás és a szakhatósági felügyelet
megléte mellett is:
1. Joghézagok (nem kellő mértékben,
vagy nem elég egyértelműen szabályozott területek);
2. Nehezen ellenőrizhető, betartatható
jogszabályok;
3. A vevők felkészületlensége (a jogaik és
lehetőségeik felöli tájékozatlanság, csekély érdekérvényesítő képesség, naivitás, túlzott jóhiszeműség);
4. Irreverzibilis sérelmek lehetősége (azaz
olyan esetek lehetősége, amikor a jogorvoslat révén nem fordítható vissza az
elszenvedett sérelem).
A Paksi Atomerőmű tevékenységével összefüggő etikai felelősség a környezettel való
kapcsolat kérdéskörén keresztül ragadható
meg a legjobban, ezen belül is a környezetvédelemnél, ami – a fentebb említett etikai
intézet nyomán – a következőképpen definiálható: A vállalat felismeri felelősségét a
természeti erőforrások használata, a környezet megváltoztatása és káros anyagok kibocsátása terén.
Az iménti felsorolásból az atomerőművek
esetében a káros anyagok – közelebbről a
radioaktív sugárzó anyagok – kibocsájtása jelent leginkább releváns kérdést. A radioaktív

kibocsájtások több szempontból is csoportosíthatók:
I. A kibocsájtott anyag halmazállapota szerint:
a. légnemű,
b. folyékony,
c. szilárd (témánk szempontjából ideértve a kiégett nukleáris fűtőelemeket és a
felaktiválódott hulladékokat is).
II. A kibocsájtás tervszerűsége szerint:
1. tervezett,
2. nem tervezett.
A radioaktív anyagok kikerülésének etikai
vetülete kapcsán előre kell bocsájtani, hogy
a legtöbb országban, így hazánkban is rendkívül szigorú jogszabályi előírások vannak
érvényben, amelyek betartását ugyancsak
rendkívül szigorú, különböző hatóságok által végzett felügyeleti tevékenység során ellenőrzik. Ezen túlmenően a kibocsájtásokat
belső és független (külső) mérőrendszerek
is kontrollálják. Ami mindezek mellett mégis teret nyit az etikai kérdésfelvetés előtt, az
a következő két szemponttal összegezhető:
1. A kibocsátások megelőzése illetve minimalizálása (még a megengedett
egészségügyi korlátokon belül maradás esetén is);
2. A kapcsolódó tájékoztatás megléte illetve korrektsége.

A Paksi Atomerőmű – azaz a vállalat vezetésének – kapcsolódó etikai attitűdje a
törvényes kötelezettségek túlteljesítésével
jellemezhető. Természetesen e mögött nem
egyszerű önzetlenség áll, hanem annak tudatosulása, hogy a lakosság ilyen módon
elnyert bizalma meghatározó az iparág jövőjét illetően. Ennek az attitűdnek az érzékeltetésére talán az hozható fel a legkifejezőbb
példaként, hogy a Paksi Atomerőmű számos
olyan független nemzetközi szakmai vizsgálatnak veti alá magát, amelyre nem kötelezi
törvényi előírás, illetve ezek megállapításait,
javaslatait kötelező érvénnyel ismeri el magára nézve, noha ebben a tekintetben sem áll
fenn jogszabályból fakadó kényszer (lásd ennek kapcsán a Paksi Atomerőmű nemzetközi
felülvizsgálatait ismertető összefoglalókat a
következő linken: http://www.atomeromu.
hu/nemzetkozi-felulvizsgalat.) Az atomerőmű vezetése a fentieken túlmenően nyílt
kommunikációra törekszik, aminek jegyében
például – az imént említett dokumentumok
mellett – közzéteszi honlapján a különböző
– például környezetvédelmi, sugárvédelmi,
hulladékkezelési, biztonsági szempontú – értékeléseit, beszámolóit, tanulmányait (lásd a
www.atomeromu.hu internetes portálon, a
kapcsolódó linkek alatt).

Prancz Zoltán
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Az ESZI március 1-jei szóbeli meghallgatására 302 felvételiző jelentkezett. Itt nem
kellett feladatokat megoldani, a felvételiztetők csak benyomásokat igyekeztek szerezni a diákokról. Az eddig megszerzett
felvételi pontszámokon max. 10 százalékkal tudott emelni a beszélgetés. A felvételi
vizsga összesített eredményét március 13án 8 órától láthatják az érdeklődők az ESZI
aulájában kifüggesztve, ill. az iskola honlapján. (www.eszi.hu)

Kalocsai hírek
Vízminőség-javító
fejlesztések indulnak
térségünkben
A projekt célja a Kalocsa-környéki Ivóvízminőség-javító Projektcsoporthoz tartozó települések vízminőség-javító fejlesztésének végrehajtása, a lakosság egészséges ivóvízzel való
ellátásának biztosítása. A projektváltozatot
felépítő műszaki megoldás a következő: Solt
vízellátó rendszerének önálló fejlesztése, regionális rendszer Baráka központtal, vízátadás
Dunatetétlen, Harta és Ordas településekre.

Új pályázat segíti
a nyelvi képzést
A pályázott projekt a Tomori Pál Főiskola
idegen nyelvi és szaknyelvi képzési rendszerének komplex fejlesztését célozza, melynek
keretében a munkaerőpiaci szereplőkkel való
aktív együttműködés kialakításán alapuló
oktatási módszertan és tartalomfejlesztés,
illetve támogató szolgáltatások bevezetése
mellett, az oktatók átfogó képzési programja
valósul meg. A fejlesztés eredményeként egy
a munkaerő-piaci igényekhez igazodó oktatási rendszer kerül kiépítésre.

Finanszírozásról, munkahelyteremtésről
Dunapatajon
A Kamara kalocsai kirendeltsége szervezésében vállalkozói fórumra került sor február
7-én, Dunapatajon. A program részeként a
jelenlevők megismerkedhettek a Széchenyi
Kártya program nyújtotta hitelfelvételi, illetve a munkahelyteremtést és megtartást segítő
pályázati lehetőségeivel. Garamvölgyi Rita, a
BKM Kormányhivatal Járási Munkaügyi kirendeltség-vezetője előadásában ismertette
az első munkahelyhez, a szabad vállalkozási
zónákhoz, illetve a bérkompenzációhoz kapcsolódó támogatási lehetőségeket is.

Uszódtól Indiáig
Bedi Gyula E/MAFOSZ díjas fotóművész
kiállítása nyílt meg az elmúlt hétvégén Kalocsán, a Városi Galériában. P. Szabó Barnabás református lelkész a megnyitó beszédében hangsúlyozta: a képek rávilágítanak
arra, hogy fontos időnként visszatérnünk a
természeti és Isteni törvényekhez, az egyszerűséghez és az egymással való párbeszédhez.
A mindennapok rohanásából kell kiszakadnunk, és az élet fontos dolgaira irányítani
tekintetünket. Erre ösztönöznek bennünket
ezek az alkotások, melyek Uszódtól Indiáig
mutatnak be igéző, vagy átszellemült tekinteteket, illetve különböző munkafolyamatokat.


Csengey Napok

Tízéves az Ordasi Nyugdíjas Klub

Péjó Zoltán

Január végén ünnepelte az Ordasi Nyugdíjas Klub
megalakulásának
tízéves évfordulóját.
Ez alkalomból bensőséges ünnepséget
szerveztek a polgármesteri hivatal dísztermében. Szabó
Zsolt polgármester megköszönte Kapitányné Ilike néni munkáját, hiszen ő volt a klub megálmodója és alapítója, és azóta is
motorja a közösségi életnek.
Felelevenítették fotókról, videofelvételekről a közösen megélt
egy évtizedet, néha a meghatottság, néha a humoros részletek
csaltak könnyet a szemekbe.
A kezdeti létszám tíz-tizenkét főről mára harmincra bővült,
szerdánként találkoznak vagy a faluházban, vagy a hivatal dísztermében, és megünnepelnek minden név- és születésnapot,
évfordulókat. Kirándulni járnak, sőt énekkaruk a falu közösségi programjain is fellép. Legutóbb nagy sikert arattak Kalocsán,
a Katolikus iskola színháztermében, az „Ordas bemutatkozik”
műsor részeként.Zs.E.

Tájházat avatnának a falunapokon
Géderlakon
Géderlak Önkormányzata a közelmúltban megvásárolt egy régi
parasztházat a falu központjában,
a Millenniumi park mellett. Az
erősen felújításra szoruló épülettel az a tervük, hogy rendbe hozzák, és benne tájházat, múzeumot
alakítsanak ki, valamint az udvar
egyik szegletében egy vizesblokk
is épülne, ami a rendezvények kiszolgálását segítené.
Katona György polgármester
elmondta, hogy a tervek elkészültek, és az önkormányzat sikeresen
pályázott a Paksi Atomerőmű által
alapított Jövőnk Energiája Területfejlesztési Alapítvány pályázatán,
és nyert 10 millió forintot, melyből

elkészülhetnek a tervezett munkák augusztusra.
ZSE

Téli alkotótábor Uszódon

Köhler Péter dunapataji festő képe

Még a nyári alkotótáborok egyikében
vetődött fel, hogy sehol nem rendeznek télen tábort, pedig milyen jó lenne
a havas, zúzmarás tájat is megörökíteni – mondta el lapunknak Bedi Gyula,
Uszód polgármestere. Az ötlet az idei télen meg is valósult: az uszódi táborok állandó résztvevői közül hárman, Köhler
Péter, Viczay Lajos és Látó Endre egy
igazán szép havas hétvégén ecsetjükkel
megörökítették az utókornak a téli falut.
A polgármestertől megtudtuk, hogy
a most készült alkotások a falunapi kiállításon kerülnek a nagyközönség elé, de
aki kíváncsi rájuk, a község honlapján is
megtekintheti azokat.
Zs.E.

A „Kultúrházak éjjel-nappal” országos rendezvénysorozathoz a kistérségből Paks mellett Dunaföldvár és Bölcske is csatlakozott.
Tar Violetta Maszk mögött című kiállításának megnyitójával
vette kezdetét február 8-án az országos programsorozaton belül
rendezett Csengey Napok a paksi kulturális központban. Az érdeklődők a Facebookon is nyomon
követhették Kövi
Gergő és Babai
István
legújabb
filmje, az Átmeneti
szállás elkészülésének folyamatát.
A 14 perces rövidfilmet bemutatták
a színházteremben,
és kuriózumként, magyar nyelven és magyar feliratokkal levetítették a többszörösen díjazott Suzie című alkotásukat is. A vetítést
beszélgetés követte az alkotókkal, a filmben közreműködőkkel,
majd tombolasorsolás következett. Ez idő alatt a nagyklubban már
megkezdődött a Tűzvirág Táncegyüttes táncháza, Ujvári Dávid
tánckarvezető irányításával; este nyolc órától pedig a táncegyüttes
Mádi Magdolna művészeti igazgató által vezetett próbájába kapott betekintést a színházterem közönsége. A nagyklubban interaktív drámaműhely folyt Hefner Erika, a kulturális központ szakmai
igazgatója és egyszeri tanítványai közreműködésével, majd kezdetét vette az éjfélig tartó éjszakai sport. A továbbiakban a kulturális
központban tevékenykedő közösségek, csoportok mutatkoztak be.
A színházteremben a Színpadi kavalkád című monstre műsor keretein belül léptek fel mindazok a csoportok, egyesületek, amelyeknek a művelődési központ ad helyet.
Hajdú János polgármester köszöntőjében arról beszélt, fontos,
hogy innovatív, bátor és érdekes legyen ez a hely, amely hagyományt őriz, illetve, ha szükséges, újrateremt. Mindenkinek meg
kell felelnie, és ez ma nem egyszerű, de a feladatot teljesíti az intézmény, amely ősszel 35. évét tölti. Hefner Erika szakmai igazgató
szólt arról, hogy az elmúlt évben 2 153 rendezvény volt a kulturális központban, amelyen rendszeresen hetente 1013-an vesznek
részt.
A színpadi kavalkádon felléptek a Tűzvirág Táncegyüttes, a Duna-Party Táncklub, a Csillag-Show Tánc Egyesület, a Tini Tüsik, a
Szarkaláb Együttes, a Vetővirág Népzenei Együttes, hastáncos lányok-asszonyok, a Fantasy Magic Dance, valamint a Sosem Ugyanaz Comedy Club. A tombolasorsolást farsangi bál és jelmezverseny
követte, majd másnap filmvetítés zárta a Csengey Napokat.

Wollner Pál
fotó: Wollner Pál

ESZI hírek

XVI. Bakancsos Atom Kupa
Természetjáró Tájékozódási Csapat Túraverseny
Van már terved a március harmadik szombatjára?
Gyere ki/fel/oda az Atomfitt épületéhez
2013. március 23-án, szombaton reggel, 8 és
fél 10 között lehet a versenyen indulni, kirándulni menni. A nevezést követően rajtolnak a
2-4 fős csapatok a kalandra.
Nem gond, ha még sosem voltál tájékozódási túraversenyen, és az sem, ha láttál már
ilyet, mert különféle nehézségű pályák vannak. Ha kezdőnek érzed magad, indulj a kezdő kategóriákban!
Ha nem szeretnél hétvégén olyan nehéz
agyi tevékenységet végezni, mint a tájékozódás, akkor kirándulhatsz egy jót a túrázó
csapattal. Ők pontban 9-kor indulnak, fél 9-re
érkezz a helyszínre, hogy legyen időd nevezni, összekészülni.
A kedvezményes nevezési díj (ha előzetesen jelentkezel és paksi lakos/MTSZ-tag/diák
vagy) 600 Ft/fő.
A nevezési díjért cserébe térképet, a célban csokit, zsíros kenyeret és teát kapsz. És
minden teljesítő megkapja a verseny kitűzőjét is. Ha a sportolás után meleg ebédet ennél, megteheted, az előzetes jelentkezésben
az erre vonatkozó igényt jelezd.

A Demeter Egyesület versenyes honlapján (http://turaverseny.dmrt.hu) részletes
versenykiírást találsz. Ha nem kezdő kategóriában vagy érdekelt, mindképpen látogasd
meg a honlapot.
Megközelítheted a kérdést a Demeter
Egyesület Facebook-oldaláról is.
Ha telefonálni, levelezni szeretsz, keresd a
főrendezőt, Jakab Albit, 20/431-8112,
jakab.albert@dmtr.hu
Szóval mit csinálsz március 23-án?
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Több mint száz
esemény
Elkészült, és felkerült a paks.hu oldalra az idei
eseménynaptár. Eszerint Pakson az idén több
mint száz rendezvény várja az érdeklődőket,
a helyieket és a turistákat egyaránt. A legnagyobb tömeget megmozgató program valószínűleg most is a Kenyér-, hal- és borünnep lesz,
mely egyrészt gasztronómiai élvezetet kínál,
másrészt futóversenyre – az atomfutásra – invitálja a jelentkezőket.
Szeretnék a szervezők több napra itt tartani a
Paksra érkezőket. Bár a vendégéjszakák tekintetében most sem áll rosszul a város: 2012-ben
a 12. volt a dél-dunántúli régióban. Ugyanezen a listán Szekszárd a 16.

Megérkezett 1250 gyűjtőedény
Összesen több mint tízezer kukát kapnak a
szelektív hulladékgyűjtéshez a háztartások.
Mint ismeretes, a Paks és Térsége Hulladékgazdálkodási Rendszerhez csatlakozott Bölcske, Gerjen, Györköny, Nagydorog, Madocsa és
Pusztahencse is. Az első szállítmány megérkezett: 1250 edény. Ezeket a paksiak vehetik át –
a jövő héttől kezdődően, személyi igazolvány
és lakcímkártya bemutatásával –, a Kölesdi
úti hulladékudvarban. Nem tulajdonba, csak
használatra kapják meg az edényeket, melyekbe kizárólag az elkülönített (műanyag, fém és
papír) hulladék kerülhet.

Kupakgyűjtés,
gyermeknapi ajándékért
A szelektív hulladékgyűjtési kampány része
az a műanyagkupak-gyűjtési verseny, amelyet önkormányzati támogatással szervez a
Paksi Hulladékgazdálkodási Kft., gyermekeknek. A plakát most készült el, a jövő hét
folyamán kerül ki az óvodákba, iskolákba.
A legtöbb kupakot összegyűjtő három-három
óvodai csoport illetve alsó tagozatos osztály
önkormányzati támogatással táborozhat, illetve más programokon vehet részt. A kupakgyűjtés március 1-től május 15-ig tart.
Az eredményhirdetés a május 25-ei városi
Gyermeknapon lesz.
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Írói munkásságának újabb elismerését, a Gábor Andor-díjat vette át László-Kovács
Gyula paksi költő január 29én Budapesten, a Művészetek
házában.
A díjat Gábor Andor halála után,
1958-ban alapította özvegye, és
ma lánya felügyeli. Gábor Andor publicista, író, költő és humorista, a kabaré megteremtője
volt Magyarországon. A díjról
az alapító utódja és háromtagú
kuratórium dönt. László-Kovács
Gyulát az Ezredvég Alapítvány
terjesztette fel a plakettből és
pénzjutalomból álló díjra.
–– Azért vagyok büszke erre a
díjra, mert ebből azt látom, hogy
nem hiába való, amit tettem és
teszek – nyilatkozta László-Kovács Gyula. – A díj egy neves
irodalmi társaság elismerése.
Az életművemet értékelték,
mindazt, amit eddig megalkottam, cselekedtem. Újszerű, prózai nyelvezetet, irodalmi stílust
építettem fel. Elsősorban a prózai munkámban jelentkeznek
azok a nyelvi megfogalmazások,
melyek sok irodalomtörténész
szerint újszerűek. Az általam
képviselt nyelvezetnek nincs
előzménye. Igyekszem ötvözni a
biblikus, elsősorban ószövetségi
archaikus nyelvezettel a mai,

XXI. századi stílust. Ez a Sámuel című készülő könyvemben
jelentkezik inkább, melyben Sámuelt magamról formázom.
László-Kovács Gyula vállalja
vidékiségét, annak minden előnyével és hátrányával, még úgy
is, hogy sokan a fővárosi életben látnak számára szebb jövőt
és nagyobb elismertséget. 2001ben elnyerte a Tolna megye művészetéért díjat, 2011-ben Nagy
Lajos díjat kapott. Rendszeresen
publikál az Ezredvég c. irodalmi,
művészeti és társadalomkritikai

folyóiratban, a Kézjegy antológiákban és a PoLiSz c. irodalmi-kulturális lapban. A legutóbb
megjelent Az arany zsebóra c.
esszé-kötete a tízedik megjelent
könyve. Jelenleg egy paksi antológián dolgozik, melyben helyet
ad a fiataloknak, a felfedezetteknek, az újonnan bemutatkozóknak, hogy a költői munkásság ily
módon is átöröklődjön, ismertté
váljanak az elődeik nyomdokába
lépő utódok.LAnna

Az Oroszországi „ROSENERGOATOM” vállalat és
a Leningrádi atomerőmű, „ATOMVÁROS GYERMEKEI VAGYUNK” című alkotói pályázatot hirdet
az alábbiak szerint:
Az idén a pályázat tízedik alkalommal kerül megrendezésre. Ez egyúttal tisztelgés a Leningrádi atomerőmű és városa, Szosznovij Bor fennállásának 40 évfordulója előtt is.
A pályázat története alatt, a kezdetek óta eltelt 18 év során kilenc
ország (Litvánia, Ukrajna, Finnország, Anglia, Bulgária, Magyarország,
Franciaország, Németország, Oroszország) 45 városának képviseletében már több mint 9 ezer gyerek vett részt különböző munkákkal a
megmérettetésen.
• Irányzatok: rajz, kézműves alkotások, irodalmi alkotások „képeslap”, „atom-képregény”, vagy egyéb formában.
• Témák: „Egy nap az Atomvárosom életéből”, „Atomerőmű – a
fény és a meleg forrása az otthonomnak”, „Meg sem kottyan felépíteni egy atomerőművet”, „Papa, mama és én - atomcsalád vagyunk”, „Atom-superman”, stb.
• Forma: képeslap (rajz), irodalmi „képeslap” – vers vagy próza formában, elektronikus vagy multimédiás „képeslap”. Illetve, képregény vagy egy rajzfilm forgatókönyve.
• Kézműves alkotások (rajz, hímzés, mozaik, stb.) – tetszőleges
méretűek lehetnek max. 60×80 cm-en belül; 3D-s alkotások –
szállításra alkalmas csomagolásban.
• Irodalmi alkotások – nyomtatott formátumban, max. 4 oldal.
• Korosztályok: gyerekek 6 év alatt, 7-9 évesek, 10-13 évesek, 1418 évesek. A pályázaton részt vehetnek felnőttek is önállóan, valamint csoportos munkákban gyerekekkel együtt (iskolák, óvodák, pedagógusok, szülők).
• Értékelés: figyelembe lesz véve a téma kidolgozottsága, a kivitelezés minősége, az eredetiség, az alkotói fantázia, a humor, a
pozitív hozzáállás a témához.
A pályázatok benyújtásának határideje – 2013. március 20.
A pályázatok elbírálása – 2013. április folyamán. A díjak ünnepélyes kiosztására, a pályaművekből rendezett kiállítás megnyitására
2013. júliusban kerül sor, Szosznovij Bor városban.
A pályázat nyertesei kulturális programban vesznek részt.
A nyertes pályamunkák a rendezők tulajdonát fogják képezni.
A pályázatot több Oroszországi szervezet is támogatja.
Magyarországon a projektet az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. támogatja. A szervezés lebonyolítását, a pályázatok beküldését az erőmű
Tájékoztató és Látogatóközpont, valamint a Paksi Orosz Klub szervezi.
A pályázattal kapcsolatos kérdésekre információt ad: Kern Tatyjana, tel.20/935-3580 (MVM Paksi Atomerőmű Zrt. TLK) Turánszki Larisza, tel.: 20/449-0552 Paksi Orosz Klub (az esti órákban).

A XVI. Vince-napi nemzetközi borversenyen, Temerinben,
aranyérmet nyert Hoós László és Fehér József paksi borász.

Nyílt nap
a főzőklubban

MVM PAKS
Felkészülten a tavaszi folytatásra
Az NB II-es Kozármisleny ellen 3:0-s győzelemmel zárta az edzőmeccsek sorát az MVM Paks labdarúgó csapata. A gárda a tavaszi
szezont a 9. helyről kezdi, a 13 bajnoki összecsapására január 10-én
kezdte a felkészülést, horvátországi és törökországi táborokkal fűszerezve. „Idén két
edzőtáborba is el tudtunk menni, ami sokat számít. Kemény munkát végeztek játékosaim a gyakorlások során, amivel teljesen elégedett vagyok. A futballisták partnerek
voltak mindenben, amit kértem tőlük teljesítették, és a sérülések is elkerülték a csapatot. Kilenc meccset játszottunk a felkészülés során, ebből öt győzelem, egy döntetlen
és három vereség a mérleg, ami ebben az időszakban nagyon jó, hiszen erős ellenfelekkel játszottunk. Összességében jó erőben van a gárda, felkészülten várjuk az első
tavaszi fordulót” – fogalmazott Tomislav Sivic, az MVM Paks vezetőedzője. Az együttes
játékos keretében történtek változások. A téli szünetben távozott Pokorni Péter, Sipeki István, Kovács Attila, Simon Attila és Csehi Tamás. Az érkezők rovatba Könyves
Norbert és Németh Gábor neve már korábban bekerült, Juhász Dániel a törökországi
edzőtábor előtt, Kovács Gábor február végén szignálta két és fél éves szerződését az
MVM Pakssal. A zöld fehérek az OTP Bank Ligában március másodikán 16 órakor Újpestten vendégszerepeltek, az első tavaszi hazai találkozóját március 8-án 17 órakor a
Budapest Honvéd ellen vívta Tomislav Sivic csapata. A tavaszi idényre is meghirdette
„Szurkoljunk együtt” elnevezésű programját a labdarúgó csapat vezetése. A kezdeményezésnek idén ősszel nagy sikere volt, a szezonban legtöbb tanulót megmozgató
intézmények jutalma sportszervásárlási utalvány, amiket az utolsó hazai mérkőzés
szünetében adnak át. Részletek a www.paksifc.hu honlapon.
Faller Gábor

fotó: Wollner Pál

Paks város hírei

Térségi kitekintő
László-Kovács Gyula
irodalmi díja

A Paksi Reform Főzőklub Egyesület nyílt napot
rendezett az Atomfitt Centrumban február 13-án.
Ezúttal az ételszobrászat fortélyait tanulhatták meg
az érdeklődők Horváth János gyakorlatot vezető tanárától, aki a Tolna Megyei Szent László Szakképző
Iskola és Kollégium Vendéglátó Szakképző Tagintézményből érkezett. A finomságok burgonyából, céklából, tökből, fekete retekből készültek, ötletes díszekkel
kiegészítve. A programot az önkormányzattól nyert
pályázati támogatásból finanszírozták.  Wollner Pál
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Erőműves híradások
Startvonalon a karbantartók

fotó: Beregnyei Miklós

Az atomerőmű életében az eddigi legjobb
termelési eredménnyel
zárta az elmúlt évet. A
siker egyik pillére volt
a jól tervezett és kivitelezett karbantartás.
Alig hagytuk magunk
mögött az óévet, máris az idei év karbantartási feladataira kell
koncentrálnia a karbantartó személyzetnek. Zsoldos Ferenc karbantartási
igazgatót arra kértem, adjon előzetes programismertetőt a 2013-as főjavításokról.
–– Igazgató Úr! A tavalyi szép siker tudata nehezíti vagy
könnyíti a személyzet helyzetét?
–– Nehezíti, mert versenyhelyzetet teremtett, hiszen az
idei évnek is legalább olyan sikeresnek kell lennie. Ám a
műszaki élet ennél bonyolultabb, de a karbantartás részéről mindent megteszünk azért, hogy a főjavítási napok úgy
alakuljanak, ahogy a tervben meghatározásra kerültek. A
tavalyi évhez képest annyi változás van, hogy a 26 napos főjavítások már egyes blokkoknál 25 napra zsugorodtak. Az
új karbantartási stratégia szerint a teljes kirakásos főjavítási
idő is rövidült, az idén 55 napos lesz.
–– Mikor kezdődik a leállás?
–– Április 6-án indul a dekád, akkor fog leállni az 1.
blokk, és április 30-ig terveztük a munkákat, tehát 25 napos
lesz a karbantartási idő.
–– Milyen fontosabb munkákat kell elvégezni a blokkon?
–– Ezen a blokkon nem lesznek különleges munkák, a
megszokott feladatokat kell végrehajtanunk. A primerkörben a reaktoron a szükséges anyagvizsgálatok kerülnek elvégzésre. Szerkezeti vizsgálatot végzünk a gőzfejlesztőkön,
majd az 1-es és 2-es gőzfejlesztők tápvíz-kollektorainak
kötőelem cseréjére kerül sor. Fontos feladat lesz a prise karimák újra ellenőrzése, illetve a periodikus leiszapolás csonkok átmeneti varratának vizsgálata. A T31-es hőcserélőnek
a szerkezeti vizsgálatára és nyomáspróbájára kerül sor. Ezeken kívül el kell végeznünk a beütemezett rekonstrukciós
munkákat, mint például a padlóburkolatok javítását.
A szekunderkörben a turbinákon a szokásos normál
feladatokat kell végrehajtani. Amit érdemes kiemelni: az
FKSZ-ek szekunderköri szakaszának a 6 kV-os kábelcseréje,
továbbá a biztonsági hűtővíz rendszeren lesznek visszacsapó
szelep cserék.
–– Számít a személyzet valamilyen terven felüli eseményre, van valamilyen „forró pontja” a munkának?
–– Úgy gondoljuk, hogy nem lesz terven felüli munka.
Viszont érdekes munka lesz a térfogat kompenzátorok tömítésének a kiváltása. Új grafit tömítéses konstrukció került kialakításra a műszaki főosztállyal közösen. További
átalakítások várhatók ezen a vonalon, mert találtunk egy
olyan csavarkonstrukciót, amivel a kompenzátor fedélnek a
meghúzása sokkal pontosabb lesz. Elkerülhetjük a roncsolódást az alátéteknél és a fészkekben.
–– Reméljük, április 30-án újra indul az 1. blokk. Mikor
lesz a következő leállás?
–– A 4. blokkal állunk le május 11-én, és június 5-ig kell
elvégezni a betervezett javításokat. Ezen a blokkon sem a
primer, sem a szekunderkörben nincs tervezve különleges munka. A primerkörben a szokásos előírt vizsgálatok
lesznek és az FKSZ-ek javítása. A szekunderkörben a turbinák szokásos endoszkópos vizsgálatára kerül sor. Viszont
lesz egy nagy munka, a főtrafó cseréje, és itt is sor kerül az
FKSZ-ek 6 kV-os kábeleinek cseréjére a szekunderköri szakaszon. Jelentős munka lesz az SBK baleseti műszerezés kiépítése, a VMR-FAM rekonstrukció.
–– Mire visszaindul a 4. blokk, belépünk a nyárba. Nyaralás vagy karbantartás következik?
–– Mielőtt folytatnánk a karbantartást, viszonylag nagy,
közel másfél hónapos szünetet tartunk. Ebben az időben a
karbantartó személyzet kipihenheti a dekád első felének a

fáradalmait és szabadságra is mehetnek. A hosszú
pihenő után egy friss csapat kezdheti meg a karbantartási munkákat, mégpedig július 20-án, amikor leáll a 2. blokk, szintén 25 napra. Ezen a blokkon a primerköri munkák megegyeznek az eddig
elmondottakkal. Talán annyit emelnék ki, hogy itt
is sor kerül 3 db. FKSZ tengelykapcsoló cseréjére. A
szekunderköri munkák is hasonlóak az előző blokkokon végrehajtandó munkákhoz, itt kiemelhető a
21-22VE03 vezeték átalakítása(turbina olaj és generátor hűtővíz ellátás javítása), a sótalan víz rendszer átalakítása.
–– Utoljára maradt a legtöbb munkát adó 3.
blokk.
–– Igen, a 3. blokk szeptember 1-jén áll le, és október 25-ig tart az 55 napos teljes kirakásos főjavítás. Sor kerül a pótvíz előkészítő rekonstrukciójára,
továbbá a vízműnél esedékes feladatok elvégzéséhez a 4-es blokkot is le kell állítani, csak így lehet
elvégezni a betervezett munkákat.
A primerkörben az eddigiekhez hasonló feladatok várnak ránk, de jóval több anyagvizsgálatot kell
elvégeznünk. Az 5-6-os gőzfejlesztők tápvíz-kollektorainak kötőelem cseréjére kerül sor. A 3-4-6-os
FKSZ-eknél a főosztósík-tömítést megpróbáljuk átalakítani, a régi fémtömítést grafittömítésre váltjuk.
A térfogat kompenzátornál a már korábban jelzett
speciális anyát is kicseréljük, ezáltal elkerülhetjük a
csavarok meghúzásakor előforduló sérüléseket. Ennél a blokknál is megtörténik a főtrafó csere, és igen
sok átalakítási tevékenységgel lesz terhelt a főjavítás, kiemelve néhányat: az SBK baleseti műszerezés
kiépítés, reaktorakna elárasztás kiépítése.
–– A karbantartó személyzet felkészült a feladat
végrehajtására?
–– A személyzet – beleértve a külső partnereinket is – a téli időszakban elméleti és gyakorlati
képzésen vett részt, majd végrehajtottuk a vizsgáztatásukat is. Próbáljuk erősíteni azt a szemléletet,
hogy a biztonságos munkavégzésre törekedjenek.
Gondolkodjanak, inkább álljanak meg és megfontoltan cselekedjenek, ha valamilyen problémával
találkoznak. Úgy érzem, sokat tettünk azért, hogy
a kollégák felkészülten kezdhessék el a munkát.
Remélem, a személyzet is úgy értékeli, hogy egy
kicsivel több tudással felvértezve kezdhetik meg
az éves feladataikat, amelyek az idén sem lesznek
könnyűek.
Beregnyei

Egy felületről érhetők el a vállalatcsoport hírei
A Paksi Atomerőmű dolgozói december óta már egy új
intranet felületen követhetik a céges, cégcsoportos eseményeket. Igen, cégcsoportos eseményeket is, hiszen egy
központi, MVM-cégcsoportos portálhoz csatlakoztunk. Bár
a felhasználók számára talán nem tűnt jelentősnek a változás, az MVM, az atomerőmű információfelelősei, az MVMI
és a cég informatikai alvállalkozója részéről is rengeteg
háttérmunka előzte meg az új portál érkezését.
Az új, központi intraneten a Microsoft cég SharePoint
2010 szoftverén alapuló rendszer segítségével egy felületről érhetők el az atomerőmű hírei, tartalmai ugyanúgy,
mint az MVM Zrt. vagy a többi tagvállalat hírei, tartalmai.
Többek között az atomerőmű és az MVM anyavállalat
már részesei a központi portálnak, de az összes tagvállalat
becsatlakozik idővel.
Mire jó a központi portál? Olyan fajta tudásmegosztásra, melyre eddig nem, vagy csak korlátozott mértékben
volt lehetőség. Csak néhány példa: az összes tagvállalat
azonos szakterületen dolgozó szakemberei (pl. kommunikációs, jogi, vagy gazdasági) tagvállalatoktól függetlenül,
közös szakterületi portálon működhetnek együtt; figye-

lemmel kísérhetjük a társvállalatok híreit, eseményeit; tájékozódhatunk a cégcsoportos üdülési lehetőségekről, adott
esetben még az álláshirdetéseket és gyakornoki lehetőségeket is követhetjük MVM-csoport-szerte.
Persze a már megszokott dolgokról sem feledkezünk
meg: mire ezeket a sorokat olvassák, Pakson már elindult a
Biztonsági Kultúrát erősítő kampányhónapunk a portálon.
Az ilyen aktivitások célja, hogy kiemelt helyet kapjanak az
atomerőmű dolgozóit érintő kulcsfontosságú információk
és a lehető legszínvonalasabb kommunikációval népszerűsítésük az adott témát. Ahogy azt már említettem, a változások talán nem tűntek nagynak, de a hatásaik gördülékenyebbé teszik a tagvállalatok közötti információáramlást és
kommunikációt. Egy teljesen új portálrendszert vezettünk
be, melynek – mint minden hasonló rendszernek – lehetnek gyermekbetegségei a kezdeti időszakban. Azonban a
fejlesztők és a felhasználók közötti együttműködés eredményeként a korábbinál sokkal jobb, több lehetőséget rejtő rendszer áll majd az intranetezők rendelkezésére.


Simon Zoltán
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METROLÓGIAI ÜZEM – MÉRÉSTECHNIKAI LABORATÓRIUM

fotók: Bodajki Ákos

Orbán Mihály
önálló üzemvezető

Orosházán született,
1956ban. Egy kis Békés megyei faluban, Gádoroson nőtt fel. A
középiskolát Szarvason végezte,
itt szerette meg a fizikát, amit
kiváló tanároktól tanulhatott.
Ezt meghatározónak ítéli az életében: ennek köszönhetően választotta a műszaki pályát. Először automatika üzemmérnöki,
majd később a BME-n villamosmérnöki oklevelet szerzett.
Az atomerőműben 1978-ban
kezdett dolgozni, ahol akkoriban
szakembereket kerestek sugárvédelmi szolgálatvezetői munkakörbe. Többen jelentkeztek az
évfolyamból, ma már rajta kívül
csak Varjú Béla aktív dolgozó. A
felvételi elbeszélgetés a Nehézipari Minisztériumban zajlott,
Bakács Istvánnál, aki akkor a sugárvédelmi osztály vezetője volt.
Amikor munkába állt, az 1.
blokk még csak a 6 m-es szintig
volt kész. Végigjárta az akkor
kötelező képzéseket, tanult a
volt Szovjetunióban, Novovoronyezsben, Csehszlovákiában és
a Műegyetem tanreaktoránál.
Katonaként is a területen dolgozott, először a 22. ÁÉV-nél, majd
az ERBE helyszíni organizációs
csoportjában.
A blokkindulás előtt, 1981ben főnökei rá bízták a sugár-

fizikai labor vezetését. Később
ez a szakterület integrálódott a
méréstechnikai laborba, és mint
metrológiai labor végezték a sugárfizikai és a hagyományos méréstechnikai eszközök hitelesítését és kalibrálását. Az évek során
több beosztásban dolgozott.
Volt csoportvezető, laborvezető,
üzemvezető és osztályvezető, de
a munkája alapvetően mindig a
metrológiai minőségbiztosítási
tevékenységhez kapcsolódott.
A metrológiai üzem egy viszonylag kis létszámú csapat, a
kollegák egy része fiatal szakember. A többségük betanítása
itt történt, majd a speciális szakmai képzéseken megszerezték a
hitelesítő munkához szükséges
jogosítványokat a Metrológiai
Hatóságnál.
Az üzem fő feladata az atomerőmű hagyományos és sugárfizikai mérőeszközeinek hitelesítése és kalibrálása, valamint
az ehhez szükséges etalonok
üzemeltetése. Ezen kívül egyedi
projektek végrehajtásához adnak szakmai támogatást. Ez a
tevékenység biztosítja azt, hogy
az atomerőműben alkalmazott
mérőeszközök megfelelő pontossággal és ismert mérési bizonytalansággal üzemeljenek.
A belső vevőik az e mérőeszközöket üzemeltető MVM PA Zrt.
szervezetek.

Jelentős szakmai kihívást jelentett számukra a legutóbbi
NAT újra akkreditálás és az,
hogy a Metrológia Hatóság további 4-évre meghosszabbította
a hitelesítési jogkörüket. Ráadásul ez egy szép új feladattal
is bővült: a neutron dózismérők
hitelesítésével. A minőségirányítási rendszerük folyamatos
fejlesztést ír elő. Összhangban az
üzemidő-hosszabbítással a szaklaboratóriumok etalon parkját
folyamatosan fejlesztik és megújítják a régi, elavult besugárzó
berendezéseiket. 2004-óta minőségirányítási rendszert működtetnek, ami jelentős többlet
munkával jár, de sok pozitív hozadéka van.
Mihály az évek során több
kitüntetésben részesült: Volt kiváló ifjú szakember, megkapta a
„Paksi Atomerőmű építéséért”
díjat és a kiváló újító ezüst fokozatát. Többször szerepelt eredményesen a Műszaki Alkotói
Pályázatokon is.
A munka után, szabadidejében aktívan sportol, konditerembe és uszodába jár. Ha megjön a jó idő, szívesen túrázik és
kempingezik a családjával, barátaival. A felesége is az atomerőműben dolgozik, három gyermekük már felnőtt. Nagy örömükre
tavaly fiú unokájuk született.
Mihály további hobbija a borászat – erről hamarosan papírja
is lesz. A györkönyi pincehegyen
lévő présházában sokféle bort
érlel.

Prancz Zoltán

Csatári Zoltán Tibor
kalibráló mérnök

1962-ben született az erdélyi kisvárosban, Szilágycsehben. 2000-ben telepedett le Magyarországon a családjával.
1976 és 1980 között a nagybányai Gépipari Liceum elektrotechnikai tagozatán, majd 1980 és 1984 között a brassói
Gépipari Automatizálási Műszaki Egyetem villamosipari karán, automatizálási
mérnök szakon tanult. 1984-1985-ben pedig elektronikai-híradástechnikai szervizmérnök továbbképzésen vett részt.
2012 végétől a metrológiai üzem mé1987 és 1990 között több munkahelyen is dolgozott Romániában, a Gáz réstechnikai laboratóriumában dolgoés Kőolaj Kitermelő Vállalat segesvári zik kalibráló mérnökként.
Főbb feladatai a távadók, manoméüzemében automatizálási és híradástechnikai mérnöki, majd a temesvári terek, hőmérők és villamos mérőeszköSolventul Vegyipari Kombinátnál met- zök kalibrálása. E mellett a metrológiai
rológiai és automatizálási mérnöki, vé- üzem sugárvédelmi megbízott-helyettegül az Electronica Bukarest Elektroni- si feladatait is ellátja. Szakmai tudását
kai Műszer és Híradástechnikai Gyár- a jövőben szeretné továbbfejleszteni, és
ban szerviz mérnöki munkakörökben. ezáltal megismerkedni a technika legIdehaza 2000 és 2003 között a Fastron újabb vívmányaival.
Feleségével 30 éve vannak együtt, ő
Hungaria Kft. Elektronikai és Finommechanikai Gyárban volt csoportvezető jelenleg a tolnai Pontex Kft. ügyvezetője. Lányuk 17 éves, a szekszárdi Garay
fejlesztőmérnök.
2003-ban került a Paksi Atomerőmű- János Gimnázium harmadik osztályos
be, a metrológiai üzem sugárfizikai la- tanulója. Fiúk 25 éves, ő egy svájci cégboratóriumában kezdett dolgozni mint nél kereskedelmi menedzser.
Zoltán szabadidejét a családjával és
kalibráló mérnök. Ezt az állást egy újbarátaival tölti. Gyakori teendői között
sághirdetés útján pályázta meg.
2004-ben tett szakvizsgát az Orszá- szerepelnek a házkörüli munkák, de
gos Mérésügyi Hivatalnál a sugárfizikai azért jut idő kirándulásra és a téli sportokra is.
mérőeszközök minősítéséből.
GYNYP

Vén Brigitta

költséggazdálkodási kontroller
Dunaújvárosban született, Paksra a férjével történt megismerkedésüket követően költözött,
2004-ben. A tanulmányait tekintve, elsőként
óvodapedagógusi végzettséget szerzett, majd a
könyvelői szakmát is elsajátította. 2006 óta dolgozik az MVM Cégcsoporton belül, az atomerőműbe 2012-ben vették fel.
Brigitta, mivel csupán pár hóKorábban pénzügyi területen
dolgozott. Jelenleg inkább általá- napja dolgozik a mostani munkanos gazdasági, valamint szerződé- körében, metrológiai a területen,
ses ügyekkel foglalkozik, tehát egé- jelenleg a tanulást tartja a legfonszen mással, mint ezt megelőzően. tosabb szakmai célkitűzésnek, anFeladatait a metrológiai üzem gaz- nak érdekében, hogy idővel egyre
dasági jellegű ügyeinek intézése je- hatékonyabban tudja támogatni a
lenti. Ez magában foglalja a külön- metrológiai üzem munkatársainak
féle beszerzések indítását, szerző- napi munkáját. Az ebben az évben
dések és teljesítésigazolások keze- bevezetett SAP 6.0 verzió kezelésélését, valamint a kapcsolattartást a nek elsajátítása is új feladatot jelent
vállalaton belül és kívül, az ezekkel a mindennapi feladatainak mega területekkel foglalkozó szerveze- oldása során, ami szintén tanulást
tekkel, cégekkel. A munkája során igényel.
Brigitta a szabadidejét a családa szakmai (metrológiai) szaktudást
természetesen a munkatársai ad- jával tölti – a négy éves kislányával
ják: az általuk megfogalmazott és a férjével szerveznek közös progműszaki specifikációnak megfelelő ramokat. Sokat utaznak az ország
gazdasági tevékenységeket kell el- különböző pontjaira. Az utazás
végeznie. Mindez azonban tőle is mellett legfőbb hobbija a főzés.
bizonyos mértékű rálátást kíván az Ezen kívül a tágabb családdal és
a barátaikkal is szívesen töltik el a
üzem szakmai profiljára.
A feladatok teljesítése kapcsán szabadidejüket.
Mivel családi házban laknak,
elsődlegesen a precíz, pontos munkavégzést tartja a legfontosabbnak, sok elfoglaltságot jelent a ház kömert a hibázás – mint általában a rüli teendők végzése is. Miután
legtöbb munkakörben – a gazda- harminc évig panelház volt az ottsági terülten sem engedhető meg. hona, Brigitta nagyon élvezi a csaEzen túlmenően fontosnak tartja ládi ház minden előnyét, sőt – mint
a jó kommunikációt, mivel a mun- mondja –, még a „hátrányait” is.
katársai munkájához szükséges

Prancz Zoltán
támogató tevékenység csak ennek
révén tud megfelelően működni.

Aranyi László
laborvezető

1955-ben szültetett
Mezőberényben, itt
végezte az általános
és a középiskolát is.
Érettségi után szakmát tanult, majd később
a Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskolán folytatta a tanulmányait, ahol a folyamatszabályozás ágazaton villamos üzemmérnöki diplomát szerezett.
1981-ben a VERTESZ paksi kirendeltségénél
sikerült állást találnia, így részt vett már az 1.
blokk kivitelezési munkáinak előkészítésében
és végrehajtásában is. 1983-ban lehetősége
nyílt a PAV-hoz szerződni az irányítástechnikai szakterület üzembe helyezési feladatainak
végzésére és szervezésére. 1984-től beruházói
feladatokat látott el, műszaki ellenőrként dolgozott szintén az irányítástechnikai szakterületen. 1991-ben került a méréstechnikai laborba, hitelesítő mérnöki munkakörbe, és itt dolgozik jelenleg is laborvezetőként. Feladatuk,
hogy biztosítsák az erőmű területén a fizikai
mennyiségek mérésének pontosságát és egységességét, a mérőeszközök visszavezethetőségét
a nemzeti és ezen keresztül a nemzetközi referenciákra és szabványos mértékegységekre. A
munka terjedelme jelentősen kibővült. Az új
szabványokhoz való igazodás szellemében új
minőség irányítási rendszert kellett létrehozni
és a labort akkreditáltatni az illetékes hatóság-

gal, a Nemzeti Akkreditáló Testülettel (NAT).
Ez a munka jelentős kihívás volt számukra, sok
kreativitást és jól összehangolt csapatmunkát
igényelt részükről. 2004-ben a méréstechnikai
labor a NAT által akkreditált státusba került.
Ezzel a kalibrálási képességük nemcsak országos, de nemzetközi szinten is elismertté és
kompatibilissé vált. A fejlődésben nem lehet
megállni, vannak még a laborban olyan potenciálok, amit ki kell aknázni az elkövetkezendő
években. László kifejezett célja, hogy ezeket a
lehetőségeket kihasználva a laborban további
fejlesztéseket és korszerűsítéseket hajtsanak
végre a metrológiai minőségbiztosítási munka
minőségének, megbízhatóságának és elismertségének javítása érdekében. Továbbá fontos feladat a személyzet szakmai fejlődése és továbbképzése is.
László 1981 óta él Pakson. A felesége paksi
származású, 1983 óta házasok. A szabadidejét
számítógép mellett, baráti társaságban, a természetben vagy valamilyen sporttevékenység
gyakorlásával szereti tölteni. Kedveli a kerékpározást, úszást vagy ritkábban a szörfözést.
Számára a kikapcsolódást a környezetváltozás
jelenti, akár víz mellett, akár hegyek között.
Nagyon szeret síelni, az alpesi táj és az aktív pihenés neki tökéletes harmóniát jelent. Ha lehetősége nyílik rá, mindig ezt választja.

Orbán Ottilia
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Lengyel György

ta tovább pályafutását. Itt elsősorban
az üzemi hőmérsékletmérők és a
kalibráló technikus
villamos laborműszerek kalibrálását
végzi, de szükség esetén a nyomásDunaföld- üzembe helyezése időszakában volt, mérő eszközök kalibrálásába is beváron él, itt gyakran előfordult, hogy túlórában segít. Részt vesz a dokumentációk
végezte az be kellett segíteni a blokkvezénylői és karbantartásában, az akkreditációs
á l t a l á n o s irányítástechnikai végberendezések feladatok előkészítésében és a mérésiskolát. 1975-79 között Székesfehér- bekábelezésébe, üzembe helyezésébe technikai labor működéséhez kapváron tanult, ahol megszerezte az is. Ezek mellett több speciális mérési csolódó egyéb feladatok ellátásában
is.
érettségit és az elektronikai műsze- feladatot is rá bíztak.
1987-ben munkája elismeréseként
1983-84 között töltötte sorkatonai
rész szakképzettséget, majd 1982szolgálatát, majd amikor visszatért, „Kiváló Dolgozó” kitüntetést, 2010ben technikusi képesítést kapott.
Atomerőműves pályafutása 1979. ugyanabban a csoportban folytat- ben pedig az „Atomerőmű Kiváló
december 17-én, a fio analóg elekt- hatta a munkáját, ahol korábban is Karbantartója” címet kapta meg.
1989-ben nősült, Dunaföldváron
ronika csoportban – mai nevén üffo dolgozott. Az intelligens mikroprobro elektronika csoport –, alapító cesszoros mérőeszközök fokozatos vásároltak feleségével egy kis családi
tagként kezdődött. Az iskolapadból megjelenésével ezek karbantartása, házat. 1990 és 1994 között született
éppen kikerülve ez nagy kihívás volt javítása, rezgés-diagnosztikai mérő- meg három lánygyermekük. Ők jeszámára – emlékszik vissza –, azon- rendszer, örvényáramos gőzfejlesztő lenleg Budapesten tanulnak, az Eötban sok segítséget kapott munkatár- vizsgáló üzemeltetése, javítása kap- vös Loránd Tudományegyetemen.
saitól, hogy mielőbb beletanuljon a csolódott be a tevékenységi körébe, György sajnálatos módon 2010-ben
gyakorlati feladatokba. Rövid időn és új mérőberendezések fejlesztésé- elveszítette feleségét, azóta egyedül
gondoskodik lányai neveléséről, s
belül laborműszerek, emelőgépek és ben is lehetősége volt részt venni.
2000. január 1-től – a metrológiai ahogy mondja, a családi élet fenntaregyéb berendezések elektronikájának javítását, irányítástechnikai mé- laboratórium vezetőjének felkérését tása minden energiáját és a szabadrő-vezérlő eszközök nullrevízióját, elfogadva – már az üffo metrológiai idejét leköti.
GYNYP
javítását, karbantartását végezte. Mi- üzem méréstecnikai laboratóriumável ez még javában az erőmű építése, ban, kalibráló technikusként folytat-

Lehmann József
kalibráló szakmunkás

Diósberényi származású, Gyönkön, majd Szekszárdon járt iskolába. A szakmai végzettséget az
Ady Endre Középiskola mechanikai műszerész
szakán szerezte meg, 1979-ben tett sikeres vizsgát.
Első munkahelye – tanulmányai Az idők során a munkáltató és a szerbefejezése után – a Tolna Megyei Ga- vezeti egységek elnevezése változott,
bonaforgalmi és Malomipari Vállalat azonban a munka nem. 1992-ben az
nagydorogi üzeme volt, ahol másfél Országos Mérésügyi Hivatalnál nyoévig karbantartói tevékenységet vég- másmérő minősítő, majd 2002-ben
zett. 1981-ben került a Tolna Megyei a Szenzor Metrológia Kft.-nél szakRuhaipari Szövetkezet paksi, majd mai vizsgát tett. 1992-től a feladatkör
később az újonnan létesített nagy- annyiban alakult át, hogy a mérőeszdorogi üzemébe, műszerész munka- közök javítás utáni ellenőrzése és bekörbe. 1985 nyarán felvételt nyert szabályozása lett a fő tevékenysége.
a Paksi Atomerőműbe, egy, az üze- A metrológiai üzem kalibráló labormi terülten munkát vállaló céghez. jaiban, mind a szekunder mind a priHamarosan azonban a sorkatonai mer körben végez metrológiai vizsszolgálatot is teljesítenie kellett, így gálatokat. A mérőeszközöket első
másfél évre Bajára került. Amikor ízben beszerzésük után, majd műkövisszatért a korábbi folyamatirányí- désük közben ciklikusan szükséges
tási főosztály műszerkarbantartási kalibrálni. József 1999-től dolgozik a
osztályára, a manométerek, kontakt- metrológiai üzem szervezeti keretei
manométerek, nyomáskapcsolók ja- között. Jelenleg a biztonsági rendszer
vítása, nullrevíziója volt a feladata. osztályon végzik a manométerek ja-

kalibráló mérnök

Szekszárdon született 1965ben. 1982-ben az 505. sz. Ipari
Szakmunkásképző Intézményben szerezte meg a gépszerelő
szakképesítést, 1997-ben érettségizett. 2003-ban a Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karán automatizálási szak, hajtásszabályozás
szakirányon erősáramú villamos mérnökként, idén
január 25-én pedig okleveles villamos mérnökként
végzett. Az érdeklődése sokrétű, mivel a diplomája
mellett rendelkezik minőségügyi munkatárs és pénzügyi-számviteli ügyintézői képesítéssel is.
Az atomerőműves pályafutása az OVIT Zrt.-nél kezdődött 2007 novemberében. 2010. január 1-jétől atomerőműves munkavállaló. Jelenleg az üzemfenntartási
főosztály metrológiai üzemében dolgozik. Fő feladata az
erőműben lévő nyomástávadók kalibrálása.
József nős, fiuk 16 éves, a Garay Gimnázium tanulója.
Szabadidejét szívesen tölti családja körében, de legfőbb
hobbija a barkácsolás és a sport, télen a korcsolya és a jégkorong, nyáron pedig a szörfözés a kedvenc időtöltése.

Orbán Ottilia

vítását, József pedig a javítások utáni
ellenőrzéseket, beszabályozásokat,
végül a kalibrálást. A mérések eredményéről jegyzőkönyvet, bizonyítványt állítanak ki, az utóbbi másolatát a felhasználó részére átadják.
Józsefnek két ikergyermeke van.
Fia Dunaújvárosban végzett a főiskolán, gépipari mérnök-asszisztens
szakon, s jelenleg Szekszárdon dolgozik. Lánya a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Karán,
Szekszárdon tanult, tanítói diplomát
szerzett, emellett a Krúdy Gyula Újságíró Iskolát is elvégezte. Felesége
a Paksi ÁFÉSZ-nál pénzügyi-számviteli ügyintézői munkakörben dolgozik.
A család Pakson él, József a szabadidejében a ház körüli teendői
mellett szívesen barkácsol. Fából farag vagy esztergál kisebb használati
tárgyakat. Családi körben kirándulni, túrázni járnak – országhatáron
belül.
GYNYP

Körmöczi Zsanett
műszaki ügyintéző
Kollégánk 1985. október 9-én született
Szekszárdon.
Gyermekkorát Pakson töltötte, ide járt általános iskolába, majd a Vak
Bottyán Gimnáziumban humán szakon érettségizett. Ebben az időszakban a gimnáziumi
énekkar és tánccsoport tagjaként lehetősége
volt az ország különböző városaiba, valamint
Németországba, illetve Finnországba is eljutni. A középiskola után a Dunaújvárosi Főiskolán tanult tovább, ahol 2009-ben végzett,
közgazdász szakon. Munkakeresés közben
ellenőrzési- és minőségbiztosítási munkatárs
képzésen vett részt, amelynek befejezése után
az MVM OVIT Zrt.-hez hívták elbeszélgetésre. 2010. július 1-jén kezdte meg munkáját a
metrológiai üzem műszaki ügyintézőjeként.

Bóvári József

Zsanett az üzem adminisztrációs feladatait
látja el: levelek iktatása, irattárazása, naprakész állapotban, áttekinthető formában történő
tárolása a Paksi Atomerőmű iratkezelési ügyrendjének megfelelően, iratok tovább őrzésre
történő átadása az irattárba, selejtezés. További
feladatai közé tartozik például az üzem munkavégzésével és a kalibrálási adatbázisával kapcsolatos kimutatások készítése. Megbeszélések,
egyeztetések szervezésében is közreműködik,
valamint részt vesz az üzem műszaki- és egyéb
dokumentációinak létrehozásában, kezelésében.
Édesapja az MVM PA Zrt.-nél, édesanyja pedig az MVM OVIT Zrt.-nél dolgozik. Három
testvére van: öccse szintén az OVIT Zrt. alkalmazottja, két húga pedig kisiskolás. Párjával –
aki szintén az erőműben dolgozik – 2 éve élnek

együtt Tolna-Mözsön. Tavaly nyáron megkérte
Zsanett kezét, így jelenleg az esküvőjüket szervezik.
Zsanett mindig is családi házban szeretett
volna élni, gyermekként nagyon szeretett nagyszülei házának udvarán játszani. Ez a vágya teljesült, mikor párja a nagyszülei házát vette meg.
A tavalyi évben nekiláttak a hozzá tartozó hatalmas kert művelésének. Első próbálkozásuk
nagy sikert hozott, gyönyörű zöldségeket takarítottak be. A családalapítás gondolata is egyre
inkább foglalkoztatja őket, ezért belefogtak a
ház felújításába. Addig is nagy szeretettel gondozzák két kutyájukat, Lizát és Mollit.
Zsanett kiskora óta szeret rajzolni, szépet
alkotni. Sokféle technikával készített már családtagjainak ajándékokat (pl.: üvegfestéssel készített képek, tustollal készített rajzok, 3D origami). Továbbá elvégzett egy kéz- és lábápoló,
műköröm építő tanfolyamot is, így kreativitását újabb területeken fejlesztheti, és mutathatja
meg. 
W.G.
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Műszaki Alkotói Pályázat – 2012
Második díjas pályázatok
Módszer a reaktor termikus
teljesítményének az ex-core
neutronfluxus mérések alapján történő
gyors és pontos meghatározására
Kálya Zoltán, dr. Pós István, Parkó Tamás
reaktorfizikai osztály
A reaktorok üzemeltetése során alapvető paraméter a reaktor
pillanatnyi teljesítménye. A rendszer felügyeletéhez a forrásoldali, azaz a mindenkori termelt energia ismerete lenne az
ideális, ennek közvetlen mérése azonban nem lehetséges. A
jelenleg alkalmazott, közvetett teljesítmény meghatározási
módszerek mindegyike a hűtőközeg hőmérsékletének méréséhez kötődik, ami meglehetősen lassú. Ráadásul tranziensek esetén, amikor a megtermelt és a hűtőközeg által elvitt
hő egyensúlya felborulhat, a módszer pontossága is csökken.
Felmerült tehát, hogy olyan, a hőmérsékletméréstől független módszert fejlesszünk ki, ami egyszerű, de emellett megfelelően pontos és gyors, a stacioner és a tranziens üzemállapotokban egyaránt.
A pályázatban bemutatott teljesítmény meghatározási
eljárás a zóna körüli neutronfluxus méréseken alapul, tehát
gyors. A detektorjeleket torzító effektusokat (szabályzó kazetták helyzete, hűtőközeg sűrűség stb.) figyelembe véve a
pontosság is megfelelő, ráadásul így nem szükséges a hűtőközeg felmelegedéshez történő rendszeres kalibráció, attól
független mérésnek tekinthető. A detektorjel aktuális értéke
viszont csak a mérhető neutronfluxussal szoros kapcsolatban
levő hasadási, azaz prompt teljesítményről ad számot. A remanens hőteljesítményért felelős bomlási reakciók során
ugyanis nem keletkeznek neutronok, ezért csupán a pillanatnyi detektorjelből a remanens tag nem határozható meg. A
reaktor korábbi üzemmenetének ismeretében, azaz a detektorjelek korábbi értékeit is felhasználva azonban már lehetséges a maradékhő folyamatos nyomon követése. A prompt
és remanens teljesítmények összegzésével pedig a pillanatnyi
termelt hőteljesítmény már kiszámítható.
Az eljárást szimulált és valós üzemviteli adatok felhasználásával is ellenőrizték. A tesztelés megmutatta, hogy az
ilyen módon történő teljesítmény meghatározás használható, gyors tranziensek esetén is megfelelően pontos eredményt ad. Előnyös tulajdonságai miatt a bemutatott eljárás
alkalmazható a reaktor teljesítményének szabályzásához,
menetrendkövetéshez szükséges teljesítmény alapjel előállításához is.

Kálya Zoltán
reaktorfizikai
mérések
csoportvezető

dr. Pós István
vezető fizikus

lamos megtáplálása egy 6kV-os főelosztóról van kialakítva.
Ha ez az elosztó feszültség nélkül marad, akkor a turbinához
tartozó két főkondenzátum szivattyú kiesik, a továbbiakban
a hozzátartozó turbina teljesítményét illetve a blokk teljesítményét üzemzavari sebességgel csökkenteni kell.
–– Elemezve a főkondenzátum szivattyúk villamos betáplálásának jelenlegi kiosztását jutottam a következő megállapításra: az egy turbinához tartozó mindhárom főkondenzátum szivattyú villamos megtáplálását független elosztókról
kell biztosítani. Pontosabban *1,2D002 szivattyúk villamos
betáplálását az *1,2BB elosztókról kell biztosítani. Ezek után,
tehát annak a valószínűsége, hogy egy 6kV-os elosztó elvesztése esetén két főkondenzátum szivattyú essen ki nulla, kizárt
– érvelt a nyilvános meghallgatáson a szerző, Braun Tibor.
Ezzel a konfigurációval a legegyszerűbb esetet vizsgálva
is, bármely négy elosztóból egy 6kV-os elosztó kiesése esetén
a hozzátartozó egy főkondenzátum szivattyú kiesését követően a turbina leterhelésére nem kerül sor.
A javasolt módosítással a fent elemzett pozitív hatásokon
túl várható a 6kV-os elosztók aszimmetrikus terhelésének
egyenletesebb eloszlása.
Gyakorlatilag új berendezés, technikai eszköz beépítése
nélkül, csupán a tartalék megszakítók üzembe helyezésével
az átalakítás megvalósítható.
Braun Tibor
szimulátor instruktor, blokkügyeletes
–– Pakson születtem, 45 éves vagyok. A
györkönyi általános iskola elvégzése után Szekszárdon a Rózsa Ferenc Szakközépiskolában
érettségiztem gépész szakon. A GDF műszaki
informatika szakán végeztem, majd a BME Nukleáris Technika
Tanszékén reaktortechnika szakmérnöki diplomát szereztem.
1986-ban felvételt nyertem a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. A turbina osztályra kerültem három műszakos munkarendbe, turbinagépésznek. A továbbiakban a megfelelő
előképzések megszerzése és gyakorlati idők letöltése után:
turbinaoperátor, turbina főgépész, szekunderköri szolgálatvezető, technológusmérnök, blokkügyeletes beosztásokban
szolgáltam. Egy éve szimulátor instruktorként dolgozom.
Feleségemmel 24 éve vagyunk házasok, Pakson kertes
házban élünk. Egy lányunk van, aki már 20 éves. Budapesten
tanul a Corvinus Egyetem nemzetközi igazgatás szakán, valamint párhuzamosan végzi a Szent István Egyetem gazdaságelemző szakát.
Szabadidőmben, télen, volt amikor vadásztam, most inkább olvasok és uszodába járok. Tavasszal szeretek horgászni,
(ha nem jön a hal, akkor) motorral felfedezni Magyarország
közelebbi falvait és távolabbi tájegységeit. Nyáron családommal vízpart mellett szoktunk kikapcsolódni.

Parkó Tamás
reaktorfizikus

A szerzők a reaktorfizikai osztály dolgozói, fizikusok. Feladatuk, kollégáikkal karöltve, a blokkok üzemanyagtöltetének
biztosítása és üzem közbeni ellenőrzése, illetve az ehhez
szükséges eszközpark gondozása. Ez a meglehetősen szerteágazó tevékenység gyakran eredményez olyan érdekes, kihívást jelentő feladatokat, amelyek megoldása a Műszaki Alkotói Pályázat alapjául szolgálhat.
A munkaidő lejárta után a család biztosít kellemes elfoglaltságot számukra. Szabadidejükben a reaktorfizikai rébuszok megoldási lehetőségeinek elemzése mellett rendszeresen gondolnak futásra, kerékpározásra, vörösborra, illetve, ha
az időjárás engedi, akkor egy pohár hideg, gyöngyöző sörre.

Az *1,2RM01D002 szivattyúk villamos
betáplálásának áthelyezése *1,*2BB
elosztókba
Braun Tibor
üzemirányítási osztály
Az eredeti terveknek megfelelően az egy turbinához tartozó
három főkondenzátum szivattyú közül kettő szivattyú vil-

Az első sugárágyú csere
az atomerőműben
Sós János, Kovács Sándor
sugárfizikai laboratórium
Törvényi szabályozás írja elő a sugárvédelmi és gyógyászati
alkalmazású dózismérők és felületi szennyezettségmérők hitelesítését. Nálunk ez a Metrológiai Hatóság feljogosítása és
előírása alapján a sugárfizikai laboratórium feladata. A dózis
és dózisteljesítmény mérők hitelesítésének egyik legfontosabb berendezése a gamma sugárágyú. A régi sugárágyú
sugárforrásai és maga a berendezés is (3x137Cs, 60Co) a több
mint 30 éves üzemidő alatt elhasználódott, szükségessé vált
a cseréjük.
Az új berendezésnek ki kell váltania a régi funkcióit és meg
kell felelnie az új szabványoknak, ki kell szolgálnia az üzemidő
hosszabbítást is.
A feladat az volt, hogy a régi besugárzót biztonságos körülmények között le kell szerelni, az új műszaki követelményeit meg kell határozni, ki kell választani a sugárforrást és meg
kell oldani a vezérlését kézi és számítógéppel vezérelt módon, megépíteni a mérőpályát és a mérőkocsit, beüzemelni.
A kapcsolódó biztonsági rendszernél kritérium, hogy a kezelő
személyzet ne kapjon véletlen besugárzást, üzemzavar ese-

tén sem. Ezt szolgálják a központi működtetésű vészkapcsoló,
a besugárzási helyiség ajtaját üzem alatt blokkoló mágneszár,
a besugárzási műveletet jelző fény- és hangjelzés.
– Tárgyalásos közbeszerzési eljárással válogattunk a folyamatosan változó ajánlatok között. Végül az Izotóp Intézet
nyert az Izogamma LA típusú berendezéssel. A különböző
erősségű sugárzást (8, 5, 2,5 cm vastag) ólomszűrőkkel gyengítve biztosíthatják. A mérőpálya hossza 6 m, a pozicionálást
bordás-szíjjal biztosítják. A mérőkocsi tárgyasztala 50 kg tömeget bír el és egy szervo motor 0,2 mm pontossággal tudja
mozgatni – sorolta az események sorát, a megoldás lépéseit
Sós János.
Három egymástól független naplózási rendszer jegyzi az
eseményeket. A besugárzó helyiséget mozgásérzékelős, négy
kamerából álló kamerarendszer figyeli – mozgás érzékelésekor a sugárforrást automatikusan elzárja és riasztást ad.
A felújított besugárzó 48 mFt költséggel készült el. A helyben elvégzett hitelesítést helyettesítő minősítésekkel a megtakarított összeg közel 180 mFt.
Sós János
laborvezető
–– A Kiskunságból, Jászszentlászlóról kerültem 1982-ben a PAV-hoz, az idén ennek
már 31 éve, ebből 6 évet 3 műszakban töltöttem. Itt végeztem el a Miskolci Egyetem DFK-t
és szereztem műszaki rendszerszervező diplomát, majd több
szaktanfolyam következett. A mostani munkahelyemre, a sugárfizikai laboratóriumba is már 20 éve kerültem. Kalibráló
mérnökként kezdtem, majd vezető mérnök lettem, jelenleg
pedig laborvezetőként és minőségügyi vezetőként dolgozom. Munkám elismeréseként megkaptam a „Szakma Ifjú
Mestere, 2006-ban az Atomerőmű Kiváló Karbantartója címet, 2011-ben pedig a Céggyűrűt. A BME mérnöktovábbképzőjében minőségügyi mérnök diplomát szereztem 2010-ben,
majd EOQ (European Organization for Quality) minőségügyi
rendszermenedzser oklevelet. Tavaly és tavalyelőtt is indultunk a Műszaki Alkotói Pályázaton, akkor egy II. és egy III. díjat
sikerült megszereznünk. Az idei II. díjnak nagyon örülök. Paksról 18 éve költöztünk Tolnára egy kertes házba, amit azóta is
folyamatosan újítgatunk.
A feleségem is az erőműben dolgozik, a kibocsátás-ellenőrző laboratóriumban. Fiunk tavalyelőtt sikeresen megszerezte a Corvinuson, Nemzetközi Tanulmányok szakon az alapdiplomáját, most az ELTE mester szakára jár, végzős, kislányunk
bejárós, Szekszárdon a Garay gimnáziumban másodikos.
Szabadidőmben a ház körül mindig akad tennivaló. Az utóbbi években lelkes amatőr borkóstoló (bíráló) vagyok, indulása óta (2009) oszlopos tagja (tanulója) a szekszárdi PTE IGYFK
BORkultúra SzabadEGYETEM-nek. Barátommal vásároltunk
egy pici szőlőt Szekszárdon a Gyűszű völgyben, ott próbáljuk
elsajátítani a szőlő és gyümölcstermesztés rejtelmeit. Ha van
rá módunk, a barátainkkal járunk kirándulni, túrázni, nagyon
sok szép helyet jártunk be már Magyarországon.
Kovács Sándor
kalibráló mérnök
–– Szekszárdon születtem 1983. december
30-án. Gyerekkoromban és az iskolás évek alatt
Szedresen laktam, jelenleg Szekszárdon élek.
A Garay János Gimnáziumban érettségiztem,
majd a Veszprémi Egyetemre jelentkeztem környezetmérnöki szakra. A szakirány választásnál felkeltették az érdeklődésemet a sugaras témájú előadások, így a radioökológia
mellett döntöttem. Az egyetemi gyakorlatomat az akkori
sugárvédelmi osztályon töltöttem a kibocsátás ellenőrző laboratóriumban. Az egyetem után szerettem volna az erőműben dolgozni. 2010-ben, nem sokkal a diploma megszerzését
követően sikerült a jelenlegi munkahelyemen, a metrológia
üzem sugárfizikai laboratóriumában kalibráló mérnökként elhelyezkedni.
Párom Szekszárdon dolgozik, pénzügyi és turisztikai referensként. Szabadidőmben szeretek zenét hallgatni, illetve
egy amatőr zenekarban basszusgitározom.
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A szekunderköri sótalanvíz tartályok
(01-02WP30,32,34B001) belső
bevonatának átalakítása
Lojek Csaba, Árki Zsolt
rendszertechnikai osztály, gépész műszaki osztály
A sótlanvíz rendszer kiépítésenként közös. A szükséges men�nyiségben a Duna vizét a vegyészeti osztály kezelésében lévő
lágyítóban kezelik, és három, az udvartérre telepített hengeres, domború fedelű, 1000 m3-es tartályban tárolják. Az agresszív közeg miatt az atmoszférikus nyomású tartályok belső
felülete 5 mm vastag gumiréteggel van ellátva. Szemrevételezés és szikraindukciós vizsgálattal a burkolat számos hibája mutatható ki: felhólyagosodás, megcsúszás, ráncosodás,
lyukadás, leválás. A tartályok bevonatát javító cég véleménye
szerint a gumi elöregedett, javítása célszerűtlen.
Az üzemidő-hosszabbítás kiszolgálásához és a biztonságos üzemeltetés fenntartásához egy olyan bevonat szükséges, mely biztosítja a tartály falának megvédését, közömbös a tárolt közeg vegyi tulajdonságaival szemben, valamint
hosszú időre kellő tapadással rendelkezik a tartály falával.
Több lehetőség tanulmányozása után a Chesterton ARC S1
kétrétegű bevonatrendszere mutatkozott legkedvezőbbnek.
Ez a műgyanta-bevonat könnyen betartható technológiával
felhordható a tartály falára (akár ecsettel, teddy-hengerrel),
a munkavégzés során sincs egészséget károsító hatása, kidolgozott javítási technológiája van, és az elkészült felületre 10
év garanciát vállal a gyártó. E technológia szerint bevonatolt
próbatestek jóval a tervezett igénybevételnek kitéve vizsgálták meg a bevonat mechanikai tulajdonságait. Leválást, repedést nem tapasztaltak.

Megfelelő szakterületi átalakítási engedély alapján kísérletképpen a 01WA06B001 jelű nyersvíztartály belső felületét
láttuk el ezzel a bevonattal. Kilenc hónapos üzemeltetés után
alapos vizsgálatnak vetették alá a bevonatolt felületet, és
mind a saját ellenőreik, mind a független minőségellenőrök
a bevonat megfelelőségét állapították meg. Így megkértük az
átalakítási engedélyeket a 01,02WP30,32,34B001 tartályokra is – amit megadtak. A 01WP32B001 tartály bevonatolását
2011-ben elvégezték, 2012-ben visszaellenőrizték és mindent rendben találtak.
A műgyantás bevonat nemcsak jobb minőségi paramétereket biztosít, de jelentősen olcsóbb is, mind a teljes felület
felhordása, mind az esetleges javítások alkalmával. Az összes
megtakarítás sem csekély: 174 mFt.
Lojek Csaba
primerköri rendszertechnológus
–– Pakson születtem, 1974-ben. Pécsen, a
Zipernowsky-ban gépész technikusi, a dunaújvárosi főiskolán karbantartó gépészmérnöki
oklevelet szereztem. Több tanfolyamot végeztem, vizsgáztam tartályok, nyomástartó edények tárgykörében. Kiemelt társasági jogosító vizsgával rendelkezem.
Már tanuló éveim gyakorlati idejét is az atomerőmű karbantartásán töltöttem – 23 éve van belépőm. Karbantartó
lakatosként kezdtem 1993-ban, elvégeztem a technikumot,
majd a főiskolát, így lettem gépész, előkészítő technikus, berendezés mérnök, majd, ez év január 1-étől primerköri rendszertechnológus.

Feleségem, Ágnes, Pakson körzeti nővér háziorvos mellett.
Két fiam van, Levente (7), (a foci a mindene, a PSE U9 igazolt
játékosa), és Lőrinc (4).
A Duna szerelmese vagyok gyerekkorom óta. Családommal is sikerült megszerettetni, nyáron szinte minden szabadidőnket ott töltjük.
Szívesen horgászom, halászom, vadászom, kirándulok a
családdal, nagyon szeretek olvasni, de mivel fiaim „állandó”
programot biztosítanak számomra, ritkán adódik erre alkalom. Édesanyám, édesapám az atomerőműből vonult nyugdíjba, nővérem jelenleg is az erőmű dolgozója.
Árki Zsolt
vezető berendezés mérnök
–– Pakson születtem 1975-ben, de nagydorogi gyerek vagyok. Középiskolába Pécsett
és Szekszárdon jártam. A Miskolci Egyetem
Gépészmérnöki Karán matematikus-mérnökként végeztem 1998-ban. Rögtön az erőműnél helyezkedtem
el – előbb a Vegyépszer, majd az Atomix Kft. alkalmazott. Az
atomerőműhöz 2001-ben vettek fel. Először a primer- és szekunderköri nyomástartó edények karbantartásával foglalkoztam. A gépész műszaki osztály fővízköri berendezéseinek karbantartását intéző csoportot irányítom 2009 óta. Munkaidőn
kívül igyekszem minél több időt családommal (feleségemmel
és két lányommal) együtt tölteni – lehetőleg a természetben.
Kertészkedünk, vitorlázunk, síelünk, de a vadászat is rendszeres programként szerepel.
gyulai

Generátorok villamos védelmi rekonstrukciója
Az atomerőműben zajló, a kiöregedett
berendezések cseréjét, illetve a modern
szakmai megoldásokat célzó műszaki
átalakítások kapcsán egy korábbi számunkban bemutattuk a turbógenerátorok gerjesztő rendszeri rekonstrukcióját.
Egy ugyancsak jellegzetes, az említettel
összefüggő villamos téma a generátorok
villamos védelmi rekonstrukciója. Az
ezzel kapcsolatos műszaki és ütemezési
kérdésekről a témáért felelős szakember,
Kiss Gábor, a villamos műszaki osztály
(vimo) automatika-főberendezés csoportjának vezető berendezés mérnöke
adott tájékoztatást az Atomerőmű újság
olvasói számára.
–– Milyen előkészítő tevékenység előzte
meg a generátorok villamos védelmi rekonstrukcióját?
–– Az atomerőmű üzemidő-hosszabbításának műszaki megalapozó tevékenységeként 2007-ben kezdtük el – az akkori
villamos karbantartástechnológiai osztályon – a nyolc turbógenerátor villamos védelmi rekonstrukciójának előkészítését. A
koncepciótervezés és a beérkezett ajánlatok
elbírálását követően megtörtént a készülék
beszállítójának kiválasztása. Az előkészítés
műszaki tervezéssel, szerződéskötéssel és
projektalapítással zárult, majd 2010-ben a
42SP alfanumerikájú generátor villamos
védelmi rendszerének átalakításával kezdődtek meg a konkrét átalakítási, illetve
kivitelezési munkák.
–– Melyek az elmúlt időszak legfontosabb
eredményei a megvalósítás terén?
–– Az elmúlt években megvalósult a 42-,
11-, 12-, 21-, 22SP generátorok villamos
védelmi rendszerének átalakítása, tehát a
nyolc generátorból öt már új digitális védelmekkel üzemel. A rekonstrukció során bontásra kerülnek a régi HH01-10 jelű
védelmi relétáblák, helyettük négy darab
új szekrényt építünk be. Hasonlóképpen
kicseréljük a HH11 alfanumerikájú betáplálási szekrényeket, felújítjuk a mérőváltó

szekunder cellákat, továbbá egy új kommunikációs szekrényt telepítünk a generátor
reléterekbe.
–– Az említett élettartam-, illetve üzemidő-hosszabbítási szemponton túlmenően
miért fontosak ezek az átalakítások? Milyen
előnyökkel járnak a korszerű megoldások a
napi üzemvitel, illetve a karbantartás terén?
–– A korábbi kialakításban az egyes védelmi funkciókat ellátó készülékek a relétáblákon rendezetlenül, szétszórva helyezkedtek el, többségük az elektromechanikus,
kisebb részük az elektronikus védelmi generációt képviselte. Ezen védelmi készülékek döntő hányada mára teljesen elavult

hetséges mértékben redundáns, azaz minden védelmi funkciót két egyforma, de maximális mértékben függetlenített (más-más
mérőváltókról és független tápfeszültségről
működtetett, külön szekrényekbe telepített)
védelmi panel lát el. Az injektálós védelmek
kivételével minden funkciónak mindkét védelmi készüléke folyamatosan működik, és
az fogja az éles kioldásokat adni egy hiba bekövetkeztekor, amelyik az adott pillanatban
gyorsabban reagál.
Mindezeken túlmenően a mai korszerű
digitális védelmi rendszerek öndiagnosztikával, digitális zavaríró funkcióval, digitális
paraméterezési lehetőséggel rendelkeznek.

Ilyen volt

Ilyen lett

muzeális darab, egyes típusokból az átalakításokat megelőzően már komplett tartalék készülék sem állt a karbantartó személyzet rendelkezésére.
Emellett, mivel egy meghibásodás során várt biztos védelmi működés az ilyen
nagy értékű védett berendezések esetében
különös jelentőséggel bír, szabványi előírás a védelmi funkciók duplikálása. Ennek
megfelelve az új paksi digitális generátor
védelmi rendszer a korábbitól eltérően a le-

Karbantartási igényük minimális, és a forgógépes próbák ideje is lerövidül valamelyest az új védelmekkel. Egy hibafeltárás
(pl. generátor kiesés védelmi működésre)
során nagy segítség a készülékekbe applikált digitális zavaríró, amely minden mérést
és kétállapotú jelet archivál. Korábban ilyen
esetekben gyakran feltételezésekre alapozva
kellett elindulnia a hibafeltáró személyzetnek, mely jelentősen meghosszabbította a
hibafeltárások idejét.

–– Mely cég a gyártó, és milyenek az eddigi gyakorlati tapasztalatok ?
–– Az új védelmi készülékeket a magyar
Protecta Kft. gyártja. Az atomerőművi elosztókban üzemelő egyéb védelmi készülékeikkel és a gyártó rugalmas hozzáállásával
kapcsolatban a korábbiakban már sok pozitív tapasztalatot gyűjtöttünk. Nincs ez
másként az új generátor védelmek esetében
sem. Az első üzembe helyezéseket követően
ugyan akadtak apróbb hibák, de ez természetesnek tekinthető, s ezek menet közben
fel lettek számolva. Mára elmondhatjuk,
hogy minden korábban felmerült probléma
javítását és az egyéb módosítási igényeket is
(hardver, szoftver, beállítási paraméter) elvégeztük fővállalkozónk és belső társzervezeteink hathatós közreműködésével.
–– Milyen további külső cégekkel dolgoztatok együtt?
–– Ebben a projektben a tervezési és a kivitelezési munkák döntő részét is az OVIT
Zrt., mint fővállalkozó végzi. Néhány apróbb részfeladatot adnak ki alvállalkozóknak, illetve az állványozást a BIS-Hungary
Kft. biztosítja.
–– Mi jellemezte az együttműködést a
belső társszervezetektől?
–– Hasonlóan jókat tudok mondani róluk is. Nagy öröm számunkra, hogy a belső
szervezetek is rendkívül pozitívan állnak a
munkához. Leginkább az automatika osztály, a villamos üzemviteli osztály, a villamos karbantartó osztály, a karbantartás irányító osztály és a beszerzési osztály
érintettek a projektben. Eddig semmilyen
negatív tapasztalatunk nincs velük kapcsolatban. Ezúton is köszönjük munkájukat.
–– Hogyan fest a további ütemezés?
–– Idén kerülnek sorra a 31-32SP generátorok, majd jövőre a 41SP. A terjedelem
megegyezik a korábbiakkal, és jelentősebb
módosítási igény sincs már az új rendszerekkel kapcsolatosan, tehát különösebb
műszaki problémával már nem számolunk.

Prancz Zoltán
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Szakmák az atomerőműben

Bemutatjuk
Fáth Bálint

technológus mérnököt
fotó: Bodajki Ákos

fotó: Bodajki Ákos

Az üzemfenntartási főosztály biztonsági
rendszerek osztályának hőfokmérés csoportjából Imre János műszerészt kértem meg, foglalja össze röviden a csoport tevékenységét.
Imre János Pakson született 1962-ben. Az általános iskola elvégzése után a szekszárdi Ady Endre
Szakmunkásképző Intézetben 1979-ben műszerész végzettséget szerzett. 1982-ben leérettségizett a Vak Bottyán Gimnázium esti tagozatán. Ezt
követően 7 évig dolgozott műszerészként a Tolna Megyei Ruhaipari Szövetkezetnél. 1986-ban tudomására jutott, hogy
az atomerőmű szakembereket keres. Jelentkezett, és felvételt is nyert a
biztonsági rendszerek osztály hőfokmérés csoportjába, ahol jelenleg is
dolgozik. Miután az erőműhöz került, János részt vett a 3. és a 4. blokk
üzembe helyezésében. Az akkori szovjet műszerparkot mára részben felváltották a digitális plc-vezérlésű rendszerek. A csoport feladata a telepített hőmérsékletérzékelők üzemeltetése, karbantartása, de a rezgés- és
elmozdulás mérések is a tevékenységi körükhöz tartoznak. A hőmérsékletmérés nagyságrendjét János egy mondatban összefoglalva is jól érzékelteti: „a bejövő Duna-víztől kezdve a fűtőelem kazetták kilépő víz hőmérséklet méréséig mindenhol ott vagyunk”. Ez hozzávetőlegesen tízezer
mérőkört jelent. Munkájuk alapvető eleme a pontos dokumentálás, a mérési jegyzőkönyvek készítése.
Az intelligens készülékek, a blokkvezénylői és diagnosztikai célú turbinamonitorozó rendszer telepített rezgés, elmozdulás, hőmérséklet
érzékelőinek karbantartása, javítása is a feladataik közé tartozik. A főjavítások alatt gyakran végeznek munkát a primerkörben, a boxban is,
erre jó példa az reaktorvédelmi rendszer tartalék hőmérőinek telepítése.
A főjavításokon kívül üzemfenntartási feladatokat látnak el, a mérőkörök
számából adódóan rengeteg az elvégzendő feladat. János a mérési pontossággal kapcsolatos példaként a turbinavédelmi rendszereken található
tengelyelmozdulás mérést említette, ahol a századmilliméteres változás is
jelentős eltérésnek számít. Az üzemidő hosszabbítás miatt komoly technológiai változások történtek, az új készülékekkel kapcsolatos új ismeretek megszerzése, szinten tartása mindennapjaik részét képezi. Az erőművi képzések, tanfolyamok mellett a turbinamonitorozó rendszerhez
kötődő ismereteket a németországi Gronauban sajátították el.
János az eszközparkkal kapcsolatban hozzátette, a kezdethez képest
nagyon nagy a változás, az eddig itt eltöltött 27 év alatt úgy méretekben,
mint technológiai értelemben óriási fejlődés ment végbe.
János tősgyökeres paksinak vallja magát. Két gyermekével, 19 éves
lányával és 17 éves fiával él együtt. Szabadidejében szívesen jár túrázni,
horgászni, emellett a családi ház körüli munka is bőven ad számára elfoglaltságot.
KV

Fiataljaink

Szekszárdon
született,
1985. július 25-én. Mözsön nőtt fel, ott járt általános iskolába, majd
Szekszárdon, az I. Béla Gimnázium és Informatikai
Szakközépiskolában érettségizett. Ezt követően az
Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki
Karára jelentkezett, ahol villamosmérnök diplomát
szerzett, majd a Széchenyi István Egyetem Okleveles Villamosmérnöki Karára járt, ahol mesterképzési tanulmányait ez év január 25-én sikeresen
befejezte.
A főiskolai tanulmányok ideje alatt több helyen
is vállalt diákmunkát, Budapesten dolgozott az
APEH-nál iratfeldolgozó munkakörben, Szekszárdon a Pretl Hungáriánálnál logisztikus munkakörben, Tolnán a Fastron Hungária Kft.-nél minőségellenőrként, majd a főiskolai diploma megszerzését
követően már főállású munkavállalóként közel két
évig rendszerintegrátor volt egy budapesti cégnél,
ahol szoftverfejlesztő mérnöki feladatokat látott el.
A Paksi Atomerőműhöz 2010. március 1-jével
került, amikor az Ovit Zrt. alkalmazásában a karbantartási igazgatóság üzemfenntartási főosztályán a méréstechnikai laborban (ma metrológiai
üzem) helyezkedett el, kalibráló mérnökként. A laboreszközök karbantartási, hitelesítési feladatait
végezte. Közben beadta az önéletrajzát a biztonsági rendszerek osztályra, ahova 2012. augusztus
17-én nyert felvételt technológus mérnök munkakörbe, amelyben azóta is dolgozik, a folyamatirányító rendszer csoportban. Jelenleg a betanulási
programját tölti, a technológiai eszközök karbantartását, beállításokat, javításokat tanulmányozza.
Bálint nagyon fontosnak tartja a betanulási időszakot, hiszen most olyan feladatokkal ismerkedik,
amelyek alapvetően a műszerek világába avatják
be, s villamosmérnökként ez a terület eddig nem
volt túlságon ismert számára. Jövőbeni feladatai-

ról elmondta, hogy a fő tevékenységi körébe
a technológiai berendezések szoftveres PLC-s
támogatása fog tartozni. Ez érdekes és sokrétű
munkát jelent, mivel a primerköri, szekunderköri és közös üzemi szakterületek technológiai berendezései egyaránt a csoport tevékenységi körébe tartoznak. Szerencsésnek tartja magát,
egyrészt, mert tudja, hogy az atomerőműbe nem
könnyű bekerülni, neki viszont néhány hónap alatt
sikerült, sőt rövid időn belül a részvénytársasághoz
is felvették. Másrészt úgy érzi szerencsés amiatt is,
hogy olyan csoportba került, ahol most dolgozhat,
hiszen nagyon segítőkész, megértő kollégák veszik
körül, akiktől nagyon sok támogatást kapott a kezdeti időszakban, és kap a mai napig is.
Családi, rokoni kapcsolatok nem kötik a Paksi
Atomerőműhöz. Azért jelentkezett az erőműbe
dolgozni, mert szeretett volna Budapestről visszakerülni Tolnára. Szülei, édesapja és nevelőanyja
Hollandiában élnek az öccsével, bátyja Fácánkerten
lakik.
Bálint jelenleg Tolna-Mözsön él menyasszonyával, aki szintén az atomerőműben dolgozik,
titkárnőként. Esküvőjüket és közel száz fős lakodalmukat az idei év szeptemberére tervezik. Bálint a
nagyszülei házát vásárolta meg, amelyet folyamatosan alakít át, újít fel. Ezért egyik hobbijává vált a
barkácsolás, építkezés, amit a kezdeti időszakban
kényszerként csinált, mára viszont megszerette,
és kedvenc szabadidős tevékenysége lett. Emellett házinyúl tenyésztéssel is foglalkozik, a hét anya
és két kan nyúl mellett több mint harminc kisnyúl
tartozik az állományhoz. Ezek gondozása, rendben
tartása rendszeres elfoglaltságot (naponta legalább egy órát) jelent. A ház körüli telken menyasszonyával közösen konyhakertet alakítottak ki,
céljuk az egészséges táplálék, zöldség és gyümölcs
megtermelése és – amennyire lehetséges – az önellátás biztosítása. Bálint – ha ezek után marad még
szabadideje – szívesen motorozik, és találkozik barátaival, akikkel gyakran összejönnek egy-egy kerti
parti keretében jókat főzni, enni, beszélgetni.


Lászlóné Németh Ilona

IBIR alapok: A „tiszta asztal, tiszta képernyő” szabály alkalmazása
Az egyenszilárdságú információbiztonság
kialakításának célja társaságunknál, hogy
a munkavégzésünk során kezelt adatok és
információk bizalmasságát, sértetlenségét, rendelkezésre állását megőrizzük. Az
információbiztonság témakörére alapvetően jellemző, hogy „miközben a hegyekre
nézünk, a kövekben botlunk el”. Ezért kell
foglalkoznunk az amúgy jelentéktelennek
tűnő rendezett íróasztal és képernyő kialakításával, és ezért része az Információbiztonsági Szabályzatunknak is a „tiszta
asztal, tiszta képernyő politika”.
Mondhatjuk azt is, hogy tiszta asztal,
tiszta elme. Azzal valószínűleg mindenki
egyetért, hogy a mellékelt tömött íróasztalról készült képhez hasonló íróasztalon
képtelenség hatékonyan, összeszedetten
dolgozni, az időnk nagy részét a dolgaink
keresésével töltenénk ilyen környezetben.
Valamint az is valószínűsíthető egy ilyen
rendezettségű irodáról, hogy egy „véletlenül” betérő azt visz el, amit csak akar, mert
talán még az iroda bezárására sem fordítanak figyelmet, amikor elhagyják.

Törekedjünk arra, hogy a munkavégzés
során (lehetőleg) csak azok az adathordozók legyenek elöl az asztalon, képernyőn,
amelyek az adott munka végzéséhez éppen
szükségesek.
Amennyiben elhagyjuk az irodát, nézzük át az íróasztalon lévő dokumentumokat, jegyzeteket, vázlatokat, és az érzékeny

információkat tartalmazókat tegyük vissza
a helyükre, vagy zárjuk el a fiókunkba. A
szabályzat ezt úgy fogalmazza meg, hogy
az adathordozókat az érzékenységi szintjüknek megfelelő fizikai és logikai védelemmel lássuk el. A logikai védelemmel
az elektronikus adatokat látjuk el, amely

a gyakorlatban a számítógépünkhöz és az
IT alkalmazásokhoz való hozzáférési jogosultságokat jelenti. Tehát az éppen használatban lévő fájlokat mentsük el, lehetőleg
hálózati tárhelyre, zárjuk be, és a számítógépünket is zároljuk, mielőtt elhagyjuk
az irodát, hiszen a képernyő automatikus
védelme csak tizenöt perc eltelte után indul el. Ha nem zároljuk a képernyőnket,
bárki szabadon garázdálkodhat gépünkön
és a nyitva hagyott alkalmazásokban a jogosultságaink függvényében. Ha egy-két
óránál hosszabb időre hagyjuk el az irodát,
legjobb, ha munkánk mentése után teljesen kikapcsoljuk a számítógépünket, így
a biztonság megteremtése
mellett még a környezetvédelemért is teszünk egy
kicsit.
Figyeljünk a képernyőnkön is a szükséges és elégséges elv betartására, az ún.
elektronikus asztalon is tartsunk rendet. A főbb hibák,
amelyeket elkövethetünk:
túl sok ikont teszünk (fájlok-

ra, mappákra mutatóakat) az asztalra, vagy
óriási méretű háttérképet állítunk be. Amikor bekapcsoljuk a gépünket, az ikonok
nap mint nap lassítják az elindítását, mert
az ikonokkal beállított elérési utakat a gép
végigjárja, a hatalmas háttérképet pedig
lassan tölti be. De az első indítás után az
egész asztal bizonyos időközönként frissül,
és ez egész nap lassítja a gépünk működését. Ha az asztalon 5 ikon található, valószínűleg nem lassítja jelentősen a gépünket,
de ha 55, azt már észre lehet venni.
Esetileg használt helyszínekről (pl. tárgyalók) minden érzékeny információt és
adatot tartalmazó információhordozót
el kell távolítani (pl. a használt
flip-chart papírok, táblák letörlése, ideiglenesen feltöltött fájlok,
többlet példányok stb.), ennek
betartására praktikusan az értekezlet szervezőjének kell oda
figyelnie.
SJ
Törekedjünk a puritánabb
íróasztali rend megteremtésére.
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Régi motorosok

Generációk
Hirt család

Akik a kezdetektől itt dolgoznak

fotó: Bodajki Ákos

Rovatunkban az atomerőmű kezdeti időszakától fogva itt dolgozó munkatársainkat mutatjuk be, olyan
momentumokat elevenítve
fel és téve közkinccsé a segítségükkel az erőmű hőskoráról, amelyek már csak
az ő emlékezetükben élnek.
Ezúttal Hegedüs Magdolna,
a rendszertechnikai osztály műszaki ügyintézője idézi fel pálya
futását.
–– 2005-ben 30 éves törzsgárda tagsági
elismerésben részesültél. Jól tudom, hogy
itt, az erőműben kezdted a pályafutásodat?
–– Igen, pályakezdőként kerültem az
atomerőműbe 1977-ben, az akkori Paksi
Atomerőmű Vállalathoz (PAV). Gyors- és
gépíró iskolában végeztem Szekszárdon.
Beküldtem az önéletrajzomat, majd hamarosan meghallgatásra hívtak, amelyre
nagy izgalommal mentem.
–– Hogyan jellemeznéd ezt a kezdeti időszakot? Mit jelentett számodra itt dolgozni
ebben az időben?
–– Adminisztrációs
munkakörben
kezdtem el dolgozni az akkor még velem
együtt háromfős munkaügyi osztályon.
A felfutó cég sokrétű feladatot nyújtott, a
létszám feltöltés, a munkaüggyel kapcsolatos alapok megfogalmazása, megalapozása, amelyeket én gyorsírással vagy gépírással rögzítettem, adminisztráltam. Nagyon
sok stencilezett levelet írtam meg – akkor
még így lehetett sokszorosítani –, a hozzánk beérkezett önéletrajzokra válaszolva.
Az új munkakörök betöltéséhez sok ember
meghallgatásánál, majd az ezt követő szerződéskötésnél végeztem dokumentációs
feladatokat.
A körülmények ekkor még nagyon kezdetlegesek voltak, mindössze három irodaépület, az ebédlő és a raktár épülete állt.
A talajmunkák folytak, ezért az építési területet csak gumicsizmában lehetett megközelíteni. Járda csak az épületek között
volt, sok helyen csak pallókon lehetett közlekedni, ha esett az eső vagy a hó. A porta
egy kis kabin nagyságú volt, egy portással,
körülbelül a mostani meteorológiai épület tájékán. A PAV-nak a 101-es épületben
alakítottak ki 7-8 irodahelységet, ekkor körülbelül 38-40 fő volt a létszáma.
Számomra nagyon érdekesnek tűnt
ez az állapot, és mint fiatal, kihívásnak is
éreztem, hogy egy egyedülálló vállalat tagja lehetek, és részt vehetek az alkotásban.
Ezt titokzatosnak és rendkívül érdekesnek
éltem meg.
–– Hogyan alakult a pályád a későbbiekben?
–– Család alapítás és GYES után a
számítóközpontban kaptam adatrögzítői munkát és lehetőséget, hogy tanuljak.
Videoplex vezető operátori, majd R55 számítógépes operátori szakvizsgát tettem,
így operátori munkakörben dolgoztam
2000-ig. Ekkor szereltük le az elöregedett,
de még hibátlanul dolgozó R55 és R45-ös
számítógépeket. Ezután számítógépes hibabejelentést fogadtam és hiba elhárítási
feladatokat végeztem az informatikai szervezetnél, a helpdesk ügyfélszolgálatán.
2006-ban felhívott a rendszertechnikai osztály (rto) akkori osztályvezetője,

Kovács András Béla, hogy
lenne-e kedvem az ő csapatában dolgozni, egy nyugdíjba
vonuló kolléganő munkáját
folytatni. Igent mondtam,
mert az informatika éppen
kiszervezés alatt állt. Jól döntöttem, mert szeretem a mostani munkámat is, és sokat
lehet itt tanulni. Ez egy egész
más terület, amelyben értékes szaktudást lehet szerezni az erőmű
működésével kapcsolatban.
–– Voltak-e valamilyen – akár pozitív,
akár negatív – szempontból különösen emlékezetes munkáid, feladataid?
–– Igen, a számítóközpontban sok kolléga megfordult a munkák futtatása kapcsán. Nagyon jó emberi kapcsolatok alakultak ki. Jó volt ezekkel az emberekkel
együtt dolgozni, mert együtt alkottunk
valami újat és értékeset. Például amikor
asztal méretű tervrajzokról olvastuk le a
rengeteg alfanumerikát és vittük fel a számítógépre, hogy hálótervet készíthessenek
a kollégák. Vagy amikor hónapról hónapra
készítettük, dolgoztuk fel a béreket. Tudtuk, hogy nem csúszhatunk, mert az embereknek meg kell kapniuk a fizetésüket.
A dozimetriai méréseket is és az erőműre
vonatkozó minden adatot mi dolgoztuk fel
hosszú évekig.
–– A család, a gyerekek születése men�nyiben okozott törést a pályafutásod során?
–– A családom mindig úgy állt az aktuális megpróbáltatásokhoz, hogy tudták,
ez az ő számukra is gyümölcsöt terem.
Szüleim sokat segítettek, amikor Budapestre jártam tanulni: az akkor még 5 éves
fiamat, Andrást és 3 éves lányomat, Gabriellát gyakran vitték az óvodába. A férjem
biztosította a helytállásával a tanulásomat.
–– Milyen terveid a jövőre nézve?
–– Az atomerőmű tekintetében szeretném a mostani munkámat továbbra
is a legjobban elvégezni, a jó kapcsolatokat megtartani, ápolni, mert szerintem
a munkahelyen is nagyon fontos, hogy
olyan emberekkel dolgozzunk, akikkel
nyílt, őszinte barátság és tisztelet fűz ös�sze minket.
Ami a családomat illeti, ha csak tehetem, unokázom, olvasok, kézimunkázom
és a Katolikus énekkar tagjaként énekelek. Szeretek kertészkedni családi házunk
kertjeiben, virágokkal, gyümölcsfákkal és
egyéb kultúrnövényekkel foglalatoskodni.
Férjemmel, Józsival, aki szintén az atomerőmű dolgozója, gyakran kirándulgatunk Magyarországon belül, igyekszünk
mindig más-más tájékát megismerni hazánknak. A családommal kapcsolatban
azt tervezem, hogy pár év múlva, ha nyugdíjba mehetek, az unokáimmal töltöm az
egész nyarat, a férjemmel pedig többet
utazgatunk.
–– Van-e valamilyen üzeneted, amit az
Atomerőmű újságon keresztül el szeretnél
juttatni a munkatársakhoz?
–– A munkahelyünk az életünk nagy
részét kívánja. Azért, hogy ez a rész teljes,
inspiráló és boldog legyen, nem mindegy
hogyan viszonyulunk egymáshoz. Ezért
azt gondolom, úgy helyes, hogy előbb én
adjak, hogy majd el is várhassak valamit.

Prancz Zoltán

Szép és jó, ha a generációk együtt élnek, ha
számíthatnak egymásra, ha a szülő és a gyermek szoros kapcsolatban vannak egymással:
a szülő támaszkodhat a fiatalabbakra, a fiatalok számíthatnak az idősebbek segítségére, legyen akár szó együttélésről, munkahelyről.

Gábor, Ildikó és József
Hirt József és családja háromgenerációs atomerőművesnek számítanak. Felesége szülei,
Orbán Bandi bácsi, Otti néni, húga Ottilia és
Gábor fiúk is erőműves dolgozó. Józsi és Ildikó
már 33 éve dolgozik itt.
Józsi 1961-ben született Pakson. Az általános iskolát is itt végezte. Budapesten, az Üteg
utcába járt az erősáramú szakközépiskolába.
Ezen az évfolyamon indították az első atomerőműves osztályt. 1980-ban az iskola befejeztével tanulmányi szerződésesként egyből
jelentkezett Paksra az atomerőműbe, a folyamatirányítási osztályra, mint műszerész.
1982-ben technikusi vizsgát tett. Részt vett az
erőmű 1-4. blokkján a vezérléstechnikai berendezések, tolózárak, gyorsszárak, automatikák
üzembe helyezésében. Az előkészítési osztályra annak megalakulásakor került át, előkészítő
technikusként. Az osztály jogutódja most az
irányítástechnikai műszaki osztály. Azóta is itt
dolgozik mint berendezés technikus. Az irányítástechnikai szakterületen belül
a vezérlés, szabályzás területe
tartozik a csoportjukhoz: a főjavítások tervezése, az átalakítások lebonyolítása, nagyobb
rekonstrukciókban való részvétel. Szerteágazó feladatok
adódnak, ez teszi érdekessé és
különlegessé ezt a munkaterületet.
Józsiék családi házban élnek
Pakson. Otthonukat úgy alakították ki, hogy kis kertjük, ami
tele van gyümölccsel és szebbnél-szebb virágokkal, az aktív pihenést szolgálja. Így is sok tennivaló akad a ház körül, mégis
úgy gondolja, hogy a munka, a városi társadalmi funkciói mellett hagy elég szabadidőt a kikapcsolódásra is. Ebbe belefér természetesen a
zenélés is. A paksi Roger Schilling fúvószenekar
alapító tagja. 1991-ben alakult meg a zenekar,
célul tűzték ki a német nemzetiségi zene megőrzését, ápolását. Szép sikereket értek el, többszörös országos helyezettek a német nemzetiségi zenekarok versenyén, és Paks város Pro
Urbe díjjal tüntette ki az együttest. A német
nemzetiségi kisebbségi önkormányzatban tölt
be vezetői tisztséget, amit szintén nagy önzetlenséggel és örömmel végez. Az igazi kikapcsolódást mégis a vízparti nyaralójuk jelenti
Domboriban, ahol szívesen horgászik együtt
az ottani szomszédokkal.
A Sárgödörtéri Présháztulajdonosok Egyesületének aktív tagja. Büszkeséggel tölti el,
hogy a Sárgödörtéren lévő kis hangulatos
présházukban pár hektoliter saját bora is van.
Többször megversenyeztette borait, több-ke-

vesebb sikerrel. Arany-, bronzérem és dicséret
is szerepel a díjak között.
Józsi felesége, Ildikó 1999 óta a biztonsági
igazgatóságon biztonsági technikusként dolgozik. 1984-ben ment férjhez, Gábor fiuk már
26, Adrien lányuk 21 éves, ő Budapesten tanul
a BGF vendéglátó ipari menedzser szakán.
Ildikó 1963-ban született Ajkán, az általános iskolát itt végezte, majd 1980-ban a vegyipari iskola befejeztével került Paksra a szüleivel és húgaival. Először az ERBÉ-nél dolgozott
raktárosként 1985-ig. Nagyon szerette a munkáját és kollégáit, most is csak jó érzésekkel
gondol vissza azokra az évekre. Átszervezések
következtében lett PAV-os, majd a biztonsági
igazgatóságon az eseménykivizsgálóknál helyezkedett el, ahol jelenleg is dolgozik, már 14
éve. A jelenlegi munkaköre biztonság technikus, nagyon sokrétű és nagy kihívásokat jelentő feladatokat lát el. Úgy gondolja, hogy
megtalálta a számítását a munka területén és a
magánéletben is. Szabadidejében szívesen süt,
főz, de szívesen olvas és kertészkedik. A legkedvesebb számára mégis az, ami igazi kikapcsolódást nyújt: a kreatív hobbi. Rengeteget
hímez, köt, horgol. Benevezett már egy kötőújság országos pályázatára is, amit megnyert:
egy aranykötőtűvel jutalmazták. Kézimunkáit
kiállították az erőmű I. sz. orvosi rendelőjében, s nagy sikert arattak. Természetesen azóta bővült ez a gyűjtemény is, közel nyolcvan
bekeretezett hímzés tartozik bele. Elsajátította
a patchwork készítés tudományát. Fontos számára, hogy biztosíthassa a családjának a biztos
nyugodt hátteret. Szeretné megérni azt, hogy
boldog és egészséges nyugdíjas nagymama
lehessen, körbevegyék az unokák és elkényeztethesse őket a szülei bosszúságára.
Gábor 1986-ban született
Szekszárdon. Az általános iskolába Pakson járt, majd az
ESZI-ben végzett ipari elektronikai technikusként. Ovit-osként kezdett dolgozni az erőműben. 2009-ben felvételt
nyert a PA Zrt.-hez, folyamatos
műszakba, műszerészként az
irányítástechnikai üzemviteli
osztályra. Szereti a műszakozást, megszokta már, és igazán
változatosnak tartja. Gábor tervei közt szerepel, hogy önálló
életet kezdhessen egy saját lakásban vagy családi házban. Szereti és kedveli szüleit és otthonát, de úgy gondolja, eljön az az időszak, hogy
önálló és független életet kezdjen és éljen egy
fiatal. Szabadidejében olvas, filmet néz és szívesen sportol. Részt vesz a Szendrei Anna által
szervezett mozgás és életprogramban. A műszakos napon tartott bemutatója és előadása
olyan hatással volt rá, amely példaértékűvé
vált számára. A program felhívja a figyelmet
arra, hogy mint műszakos jobban odafigyeljen
az egészséges életvitelre, mozgásra, mivel ez a
munkarend hajlamossá teszi őket a rendszertelen étkezésre és életmódra.
Az új generáció építkezik az előző sikereire,
esetleg változtat a bevett dolgokon, szemléleten, értékrenden, mind a magánéletben, mind
a munka világában. A család számára mégis az
a fontos, hogy gyermekeik megtalálják a számításukat az életben. Fontos az egészség, család és a szeretet, mert mindez szükséges ahhoz, hogy öröm legyen az együttlét, az együvé
tartozás. Generációk együtt.
-duo-
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Ismét WANO team az erőműben

Február 18. és 22. között WANO Technikai
Támogató Misszió (WANO TSM) került lebonyolításra a Paksi Atomerőműben.
A WANO TSM célja, hogy támogatást
nyújtson a tagerőműveknek a legjobb, leghatékonyabb módszerek keresésében az
üzemeltetési problémák megoldásához, a
biztonság és a megbízhatóság növelése érdekében. A TSM a tagerőművek kérésére,
önkéntes alapon kerül megszervezésre.
A mostani TSM a WANO partneri vizsgálathoz hasonló módon zajlott, azzal a
különbséggel, hogy csak egy – az erőmű
által meghatározott – témára fókuszált, és
a WANO szakértők a probléma diagnózisán kívül ajánlásokat, javaslatokat fogalmaztak meg a probléma kezelésére.

A TSM szakértői csoport feladata volt,
hogy az úgynevezett „Alacsony szintű és
Majdnem események” kezelésével kapcsolatban vizsgálódjanak. Az elmúlt évi
WANO vizsgálat ugyanis többek között
ezt jelölte meg számunkra fejlesztendő területnek. A csapat spanyol, angol, francia,
cseh, ukrán és örmény szakemberekből
állt. Nagy munkát végeztek, amikor az első
két és fél napban 27 vezető beosztású és 7
nem vezető munkavállalóval készítettek
interjút, hogy felmérjék jelenlegi helyzetünket az említett területen. Ám a munka
java csak ezután következett. Az interjúk
során rögzített tényeket összehasonlították
a nemzetközi gyakorlattal. Meghatározták
a legfontosabb problémákat és végül javaslatokat dolgoztak ki a megoldásra. A javaslatok gyakorlatiasak, figyelembe veszik a
lehetőségeinket, és egyeztetve lettek a biztonsági igazgatóság vezetőivel.
A javaslatok arról szólnak, hogy javítani kell a jelentési kultúránkon, a jelentési
hajlandóságon. Ennek érdekében oktatás-

sal és kommunikációval meg kell tanítani mindenkinek, hogy milyen eltérések,
hiányosságok, hibák, nem megfelelőségek
azok, amelyeket jelenteni kell, közös adatbázisban kell gyűjteni azért, hogy ezek
elemzésével képesek legyünk olyan romló tendenciák beazonosítására, amelyek a
biztonságot és a megbízható üzemeltetést
veszélyeztetik, ha nem hozunk megfelelő intézkedéseket a megfelelő időben. A
meglévő folyamatainkat szükség szerint
módosítani kell. Meg kell szüntetni azokat a gátakat, amelyek akadályozzák, hogy
a dolgozók név nélkül közvetlenül jelenthessék az észlelt hiányosságokat a gyűjtőrendszerbe. Biztosítani kell a szükséges
szervezeti és informatikai hátteret.
Javasolták még, hogy ki kell jelölni az
egész folyamatért felelős vezetőt és szervezetet. Biztosítani kell a szükséges munkaerőt. Az AS6-ot alkalmassá kell tenni az
adatok egyszerű rögzítésére és az elemzésekhez szükséges szűrések elvégzésére. A
változásokat a vezetők kell, hogy kezdemé-

nyezzék az elvárások megfogalmazásával,
példamutatással és a dolgozók motiválásával.
Az ilyen WANO technikai támogató
misszióknak fontos szabálya, hogy az információkat szigorúan bizalmasan kezelik. Az interjúk során gyűjtött adatokat
feldolgozás után megsemmisítették, hogy
ne legyen megállapítható, melyik információ kitől származik. A végső jelentésben nincs utalás sem személyekre, sem
szervezetekre. A szervezést a Biztonsági
Főosztály bonyolította. Nekem mint házigazdának és team tagnak lehetőségem volt
meggyőződni a WANO szakemberek elkötelezettségéről és nagy szakmai tudásáról.
Ezért bizton állíthatom, hogy a javaslataik
mindenképpen megfontolásra, sőt megvalósításra érdemesek. A végrehajtandó feladatokat az Üzemvitelt Vizsgáló Bizottság
ülésén fogjuk meghatározni.


Gergely József

A WANO és a fukushimai tanulságok
a biztonsági kultúra szempontjából
A biztonsági kultúra az utóbbi évtizedekben komoly figyelmet
kapott az atomerőművekben és nukleáris szervezetekben. Ennek oka, hogy az atomerőművek működtetése – az irányítás,
üzemeltetés, karbantartás, a mérnöki munka, a döntéshozatal
– megfelelően képzett, a minőségi munka és a biztonság iránt
elkötelezett személyzettel, valamint a folyamatos fejlődést,
javulást, tanulást ösztönző szervezetben képzelhető csak el.
A NAÜ (Nemzetközi Atomenergia Ügynökség) INSAG-4 dokumentumának megfogalmazása szerint „A biztonsági kultúra
azon szervezeti és egyéni jellemzők és tulajdonságok összessége, amelyek elsődleges szempontként biztosítják, hogy a
biztonsági kérdések a jelentőségüknek megfelelő figyelmet
kapják.”
A biztonsági kultúra tehát az elvárt biztonsági szint fenntartására és növelésére irányuló szervezeti működés, vezetői
hozzáállás és egyéni viselkedés. Függ az adott nemzeti és lokális hagyományoktól, az adott szervezet és munkakörnyezet
írott és íratlan szabályaitól, elvárásaitól, az egyéni viselkedési
szokásoktól. Az utóbbi időben az atomerőművek üzemeltetői
komoly erőfeszítéseket tettek a biztonsági kultúra felmérésére,
szintjének növelésére. Az emberi és szervezeti viselkedés mérése és „fejlesztése” összetett, lassú, mégis kívánatos és értékes
folyamat. Emellett kötelezte el magát a WANO is.

A WANO fejleszti a nukleáris
biztonsági kultúrát
Mára már egyértelmű, hogy a 2011. márciusi fukushimai baleset
okai között – a műszaki és természeti okok együttes bekövetkezése mellett – jelentős hiányosság volt feltárható az üzemeltető
szervezet felkészültségében, a korábbi tapasztalatok felhasználásában, a biztonságnövelő intézkedések végrehajtásában, a
balesetelhárítási és -kezelési gyakorlatban, a szükséges döntések meghozatalában. Fukushima után az atomenergetikában
egyértelművé vált: a nukleáris biztonsági kultúra növelése az
elsődleges feladat.
A baleset „első pillanataiban” a nukleáris ipar döbbenten
figyelte az eseményeket. A WANO (Atomerőmű Üzemeltetők
Nemzetközi Szövetsége) volt az egyik első olyan szervezet,
amely rendkívül gyorsan reagált a történésekre, és szigorú döntéseket hozott a műszaki és morális megújulás érdekében. Fukushima megmutatta: a tapasztalatok megosztása, közös értelmezése, a transzparens működés, a fejlett nukleáris biztonsági
kultúrával rendelkező, tanuló szervezet a záloga a biztonságos
üzemeltetésnek.

Röviddel a fukushimai eseményeket követően a WANO hos�szú távú, stratégiai intézkedési csomagot dolgozott ki. A döntés
már a 2011. októberében, a kínai Senzsenben megtartott BGM
(kétévenkénti közgyűlés) alatt megszületett. Az ajánláscsomag
főbb elemei: a partneri vizsgálatok kiterjesztése további területekre, minőségileg megújult vizsgálatok lebonyolítása négyéves
ciklusban, globális iparági támogatási rendszer kialakítása, a
WANO átláthatóságának és elismertségének növelése, rendszeres önvizsgálat végrehajtása. Az intézkedési terv végül 12 projektből állt össze.
A WANO azonnali intézkedései között szerepelt, hogy 2011.
márciusában, szinte napokkal az események után kiadta a 20112 számú SOER – Jelentős üzemeltetési tapasztalat – jelentését a
„Fukushima Daiicsi Atomerőműben földrengés és cunami által
okozott üzemanyag-sérülés” címmel. Az adott SOER jelentésben
a nagyon konkrét ellenőrzési és intézkedési ajánlásokhoz szigorú, néhány hetes határidőket határoztak meg. Ezt a SOER jelentést 2011 során további kettő követte, más komoly ajánlásokkal.
A WANO részéről hamarosan egy összefoglaló „fukushimai”
SOER jelentés kerül kiadásra (SOER 2013-2). Ebben mindjárt az
első ajánlás a biztonsági kultúrával kapcsolatos konkrét intézkedések végrehajtását kéri számon. Közöttük szerepel a külső
tapasztalatok hatékonyabb hasznosítása, a tanuló szervezet kialakítása az iparág más tagjaival együttműködve, a balesetelhárítási rendszer fejlesztése.
Ezen „fukushimai” SOER ajánlások teljesítését – a többivel
együtt – a WANO a partneri vizsgálatok során ellenőrzi. Az ellenőrzés során következetesen számon kérik a konkrét intézkedési
tervek kidolgozását, végrehajtását. A hangsúly annak ellenőrzésén van, hogy az erőművek vezetése a magas szintű szervezeti
biztonsági kultúrának megfelelő figyelmet fordítsa ezen fontos
intézkedések megvalósítására.
További fontos döntés született a WANO partneri vizsgálatok alaposságát és eredményességét tekintve is. Az ellenőrzési
célok és kritériumok között szereplő biztonsági kultúra területet
(SC.1) valamennyi vizsgáló szakértő ellenőrzi, és a jövőben egy
kijelölt felelős fogja értékelni a talált észrevételeket, és esetlegesen kidolgozni az ún. fejlesztendő területet (AFI). A magas szintű biztonsági kultúra kritériumait a dokumentum a következők
szerint írja le: a vezetők fejlesztik a biztonsági kultúrát szervezetük minden szintjén, az egyének hozzájárulnak a biztonsági kultúra fejlesztéséhez a munkakörnyezetükben, a munkavégzési
gyakorlat segíti a magas szintű biztonsági kultúra fenntartását.
A WANO támogatást is nyújt tagjainak a nukleáris biztonsági
kultúra fejlesztéséhez. Hagyományosan az atomerőművekben
felmerülő speciális problémák megoldásához illeszkedik a Mű-

szaki Támogató Missziók (TSM) programja. A szervezet a jövőben a partneri vizsgálatok során feltárt fejlesztendő területekhez, valamint az emberi viselkedéssel, a biztonsági kultúrával
kapcsolatos speciális kérdésekhez kíván nagyobb mértékben
segítséget nyújtani a nemzetközi tapasztalatok felhasználásával. E programon belül is továbblépést jelent, amikor a TSM
csoport és az erőmű közösen, mélységében járja körül és tárja
fel az adott problémát, és határoz meg ajánlásokat a fejlődés érdekében.
A WANO már döntött: nagyobb elkötelezettséggel, nyitottsággal és a nukleáris biztonsági kultúra fejlesztésével kívánja
az atomenergetikát még magasabb szintre emelni. Mint Mihail
Csudakov, a WANO Moszkvai Központ igazgatója mondta: mostantól a WANO viszi a biztonsági kultúra stafétáját.

A WANO vezetői a Moszkvai Központban
A nukleáris biztonság az első!
Laurent Stricker, a WANO elnöke, George Felgate, a WANO ügyvezető igazgatója, valamint Dave Farr, a WANO Atlantai Központ
igazgatója látogatta meg január 22-én illetve 23-án a Moszkvai
Központ munkatársait az ősszel felújított irodákban. A vendégek
méltatták a WANO MC által a 2012-ben elvégzett munkát, amely
során a moszkvai vezetés és kollektíva magas szinten készült fel
a szervezet önvizsgálatára, és meghatározta a fejlődés irányait,
intézkedéseit. Mint az elnök részéről elhangzott, az elkötelezett
vezetés, a tapasztalt személyzet, a kiváló munkakörülmények
vezethetnek sikerre a kihívást jelentő új feladatok teljesítésekor.
Stricker gratulált az eredményekhez, és további előrelépésre
biztatta a moszkvai kollégákat. Aláhúzta, hogy magas szintű
biztonsággal képzelhető csak el a nukleáris ipar jövője. Ebben
a WANO-nak kulcsszerepet kell játszania, hozzáadott értéket
nyújtva tagerőművei számára!
Felgate aláhúzta, hogy a Moszkvai Központ büszke lehet, nagyon jó munkát végzett az önértékelés során. A vezetés és a személyzet pozitív hozzáállása jelentős előrelépést eredményezett.
Jelezte, hogy a WANO csak a regionális központok támogatása
révén tud igazán megújulni, és reméli, hogy ebben London a
jövőben még hatékonyabb lesz. Érdekesség, hogy megbízatásuk lejártával március végén Laurent és Felgate is távozik a WANO-tól. Mindketten jelezték, hogy számukra nagy élmény volt
ennél a szervezetnél dolgozni, amelyben a nukleáris biztonság
tényleg első számú prioritás.


Hadnagy Lajos, Moszkva
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VILÁG ENERGIA KITEKINTÉS 2012
World Energy Outlook – WEO-2012
World Energy Outlook
Napjainkban a világ energiatérképe alapvető változásokon megy át, melyek mes�szemenő következményeket vonhatnak
maguk után az energiapiacon és a kereskedelemben. A változások okai az Egyesült Államok olaj- és gáztermelésének újjáéledése, az atomenergia kivezetése egyes
országokban, a szél- és napenergia technológia gyors fejlődése és a nem-konvencionális gáztermelés világméretű térhódítása. Azonban áttekintve a technológiai
fejlődés eredményeit és az új energiapolitikákat, megállapítható, hogy a világ még
mindig nem volt képes átállni egy jobban
fenntartható energetikai pályára.
Globális forgatókönyvek és számos
hatástanulmány analízise alapján a Nemzetközi Energia Ügynökség (International
Energy Agency, IEA) által tavaly év végén
nyilvánosságra hozott dokumentum megállapítja, az IEA által kidolgozott Új Politikák forgatókönyv szerint a világ energiaigénye egyharmaddal nő 2035-ig, melyen
belül Kína, India és a Közép-Kelet felelős a
növekedés 60%-áért. Az OECD-országokban az energiaigény alig nő, de a felhasználásban a hangsúly az olajról és a szénről
(egyes országokban az atomenergiáról is)
határozottan a gázra és a megújulókra helyeződik át. A kis kibocsátású energiaforrások elterjedése ellenére a fosszilis energiaforrások meghatározóak maradnak a
világ energia-mixében, részben az állami
támogatásoknak köszönhetően, amelyek
2011-ben 523 milliárd USD-t tettek ki,
ez 30%-os növekedés 2010-hez képest és
hatszorosa a megújulók támogatásának
(!). A fosszilis energiaforrások támogatása – melyet a magas olajárak indukálnak
– főként a Közel-Keleten és Észak-Amerikában jellemző, ahol egyelőre elakadt az
energiapiac reformja.
Ugyanakkor az Egyesült Államokban az
utóbbi években az olajpala és palagáz kitermelési technológiák terén végrehajtott
áttörés rövidesen alapvető változásokat

eredményez a világpiacon. A látványosan
növekvő gáztermelés a csökkenő gázárakon keresztül serkenti a gazdasági aktivitást, növeli a termelékenységet és gyökeresen átformálja Észak-Amerika szerepét
a nemzetközi energiakereskedelemben.
Az előrejelzések szerint 2020-ra az Egyesült Államok lesz a világ legnagyobb olajtermelője (Szaúd-Arábiát is megelőzve),
és beérnek a közlekedésben foganatosított
legújabb energiahatékonysági intézkedések első gyümölcsei is. A folyamatok eredményeképp csökken az Egyesült Államok
olajimportja, sőt, 2030-ra az USA várhatóan nettó olajexportőrré válik, energiaegyenlegét tekintve pedig teljesen önellátó
lesz. Drámai változások várhatók a globális energiapiacon, a nemzetközi olajkereskedelem fő iránya Ázsia felé fordul. A
2012. évi legalacsonyabb árakon számolva
a gáz az amerikai belső piacon az európai import gáz egyötödébe került és a japán árak egy-nyolcadát tette ki. Az olcsó
amerikai gáz felszabadítja a belső piacról
a szenet, amely Európában keres magá-

való függése sebezhetővé teszi az országot. Azonban inkább az a valószínű, hogy
Oroszország és az EU kölcsönös függése
fennmarad – az EU-nak kell az orosz gáz,
az oroszoknak pedig kell az EU gázpiaca.
Az olajtermelés növekedésének nagy
részét Irak szolgáltatja majd, és 2030-ra
Szaúd-Arábia után a 2. olajexportőr lesz,
Oroszországot megelőzve. Irak olajbevételei a 2035-ig tartó időszakban meghaladják az 5000 mlrd. USD-t, ami nagyjából
évi 200 mlrd USD-t jelent (!). Ezek a bevételek hozzájárulhatnak az ország energetikai racionalizálásához is, hiszen például az olajtermelés során felszínre hozott
kísérőgázokat eddig egyszerűen elégették.
Így az olaj mellett gázexportra is lehetőség lesz, ami tovább növeli a bevételeket.
A fentiek nyomán utólag számunkra is
kicsit jobban érthetővé válik az USA iraki
szerepvállalása.
Az utóbbi években nagy energiafogyasztó országok tettek lépéseket az
energiahatékonyság növelése felé: Kína
16%-kal kívánja csökkenteni gazdasága

nak piacokat, kiszorítva az itt drága gázt.
A gázárak aránytalanságai miatt a cseppfolyós gáz kereskedelme lendületet kaphat,
ami azt jelenti, hogy a gázárak kölcsönös
egymásra hatása a világban megerősödik.
Az energiapiaci változásoknak komoly politikai következményei lehetnek, hiszen a
közel-keleti olajlelőhelyek – azon belül is
a hormuzi-szoros – biztonsága már nem
lesz az USA létkérdése, viszont azzá válik
több ázsiai ország számára. Oroszország
európai gázpiaci monopóliuma megroppanhat, az energiaexport jövedelmétől

energia-intenzitását 2015-re, az USA új
üzemanyag-takarékossági intézkedéseket jelentett be, az Európai Unió 20%-kal
csökkentené energiafogyasztását 2020-ra,
Japán 10%-kal kívánja csökkenteni áramfogyasztását 2030-ra. Ezek a törekvések
remélhetően meggyorsítják az energiahatékonyság javulását. Sajnos az elmúlt
évtizedben az energiahatékonyság kiábrándítóan lassan nőtt, például óriási kiaknázatlan lehetőségek vannak még az épület-energetikában. Az IEA Hatékony Világ
Forgatókönyve feltárja egy új minőségű vi-

lág felépítésének lehetőségét, s ehhez nem
szükséges új, váratlan technológiai fordulat, csak le kell bontani az energiahatékonyság útjában jelenleg álló akadályokat.
Ez óriási lépést jelent majd az energiabiztonság megvalósítása, a gazdasági növekedés megszilárdítása és a fenntarthatóság felé. A Hatékony Világ Forgatókönyv
megvalósításához szükséges intézkedések
következtében a világ primer energiaigénye megfeleződne 2035-re. Az energetikai
eredetű CO2 kibocsátás még 2020 előtt elérné a csúcsát majd fokozatosan csökkenne, ami hosszú távon biztosítaná a globális
felmelegedés 3 °C-on tartását. Rossz hír
ugyanakkor, hogy a 450 ppm forgatókönyv
– a felmelegedés 2 °C fokon való korlátozása – megvalósítására gyakorlatilag nincs
már reális esély.
A világ elektromos energia igénye az
előrejelzések szerint gyorsabban nő, mint
a teljes energiafogyasztás. Kína áramigényének növekedése 2035-re önmagában
annyi lesz, mint Japán és az USA jelenlegi
áramtermelése együttvéve. A 2035-ig épülő új kapacitások egyharmada a kiöregedő
erőművek pótlását szolgálja. Az új kapacitások fele megújuló lesz, bár a szén megőrzi vezető szerepét az áramtermelésben.
Az atomenergia használatának várt bővülését hátráltatják a fukushimai reaktorbaleset következményei. Több ország határozott az atomenergia kivezetéséről, más
országokban csökkenteni kívánják annak
részarányát, Észak-Amerikában pedig a
rendkívül olcsó gáz kérdőjelezi meg az új
atomerőművek építésének gazdaságosságát. Az atomerőművi energiatermelés bővülésére elsősorban Kínában, Koreában,
Indiában és Oroszországban lehet számítani. Az atomenergia visszaszorulása növeli
az országok energiaimportját és energiafüggőségét, hatással lesz az energiaárakra
és megnehezíti a kibocsátás-csökkentési
célok elérését.
forrás: World Energy Outlook, © OECD/
IEA 2012
Szerbin Pável

Az Egyesült Államok új kiégett üzemanyag stratégiája
Az amerikai Energiaügyi
Minisztérium (USA Department of Energy, DOE) idén
januárban tette közzé új
kiégett üzemanyagkezelési
és elhelyezési stratégiáját.
A DOE kérni fogja a Kongresszustól egy hamarosan benyújtandó csomag elfogadását, mely
tartalmazza többek között egy nagyobb átmeneti tároló
megnyitását 2025-re és a végleges geológia tároló létrehozását, mely 2048-tól lépne üzembe. Az új stratégia elkészítése azután vált szükségessé, hogy az Obama-adminisztráció
leállította a sokat bírált Yucca Mountain geológiai tároló előkészítési munkálatait.
Az Egyesült Államok Atomenergia Intézete (NEI), a Szabályozó Biztosok Nemzeti Egyesülete és a Nukleáris Hulladék
Stratégiai Koalíció közös közleményében üdvözölte a kezdeményezést, ugyanakkor felszólította az Obama-adminisztrációt, működjön együtt a Kongresszussal annak érdekében,
hogy közösen vessenek véget az ország Nukleáris Hulladék
Alapja helytelen felhasználásának. Az alapot Magyarország-

hoz hasonlóan az USA-ban is a fogyasztók finanszírozzák
a havi áramszámlákra terhelt költség formájában. A közlemény szerint ez a költség 0,1 USD cent/kWh, a fogyasztási
adatok alapján az alapban évente 750 M USD gyűlik össze
(kb. 562 M €), azonban jelenleg ez a forrás gyakorlatilag nem
szolgálja a létrehozásakor kitűzött célokat.
A DOE kijelenti, hogy az Obama-adminisztáció támogatja
a stratégiai dokumentumban lefektetett közmegegyezésen
alapuló helyszínkijelölési elvet, ami a jövőben potenciálisan
több hulladéktároló létrehozását is lehetővé teszi. A Kongresszus által még jóváhagyandó DOE stratégia egy 10 éves
hulladékkezelési programot vázol fel, melynek főbb pontjai
a következők:
• kísérleti átmeneti tároló helyszínének kijelölése, megtervezése és felépítése 2021-re, a bezárt atomerőművek kiégett üzemanyagának befogadására fókuszálva;
• előrelépés egy nagy kapacitású átmeneti tároló helyszínének kijelölése, megtervezése és 2025-ig való felépítése
terén, amelynek kapacitása elegendő lesz a hulladékkezelési rendszer rugalmassá tételére és elegendő kiégett
üzemanyagot képes befogadni ahhoz, hogy csökkenthető
legyen az ügyben a kormányzatra terhelődő felelősség;

• demonstrálható haladás elérése a tárolók helyszínének és
kutatásának terén abból a célból, hogy a végleges geológiai tároló 2048-tól rendelkezésre álljon.
A dokumentum szerint az USA-ban jelenleg több mint
68000 tonna kiégett üzemanyagot tárolnak 72 kereskedelmi
atomerőmű területén és ez a mennyiség 2000 tonnával nő
évente. „Minél előbb teszi lehetővé a törvényi szabályozás
a stratégia megvalósítását, annál kisebb lesz annak végső
költsége az adófizetők számára” – áll a dokumentumban.
A DOE szerint az adminisztráció folytatja annak az ajánlásnak a vizsgálatát, amely szerint az országnak akkora kapacitásokat kell kiépítenie, hogy szükség esetén befogadhassa
más országok kereskedelmi reaktorainak kiégett üzemanyagát is azokban az esetekben, amikor ezt az USA elnöke nemzetbiztonsági megfontolásokból jóváhagyja. Az adminisztráció meg fogja vizsgálni az új hulladékelhelyezési program
ezen ajánlása mellett vagy ellene szóló érveket – jelentette
ki a DOE.
Forrás: Strategy For The Management And Disposal Of Used
Nuclear Fuel And High-Level Radioactive Waste, US DOE, 2013.
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KENTON-HAGYATÉK
LÉZEREK ÉS A ’60-AS ÉVEK
„Semmi sem lenyűgözőbb a lézerekkel
kapcsolatban, mint az a képességük,
hogy hologramokat tudnak létrehozni” – írta a Lasers című könyv 1968-ban
(kiadó: U.S. Atomic Energy Commission,
Division of Technical Information). Ezt a
„lenyűgöző” képességüket az idő azóta
messze túlhaladta, de mindenképp érdekes időutazást tehetünk a 60-as évekbe, ha végiglapozzuk a Lasers lapjait.

Kicsit science fiction-be hajlik, ugyanakkor
már-már megmosolyogtató az egyik bekezdés a könyvben, ahol a lézer megérkezésekor megálmodott, de aztán meg nem
valósult dolgokat, fejlesztéseket sorolják:
„a legtöbben annyit hallottunk erről a találmányról, hogy nehéz elhinni: az elsőt csak
néhány éve építették. Azt mondták, a lézernek még a tranzisztornál is nagyobb hatása lesz az életünkre. Mindent levált majd,
a fogorvosi fúrótól kezdve az elektromos
vezetékekig. Az egész világ – úgy tűnt akkor – nem áll majd végül másból, csak lézerek gigászi rendszeréből, melyek végrehajtanak majd mindent, amit bárki kér. Az
országutak egyetlen csapással keresztülvágnak majd a dzsungeleken; országunk
biztonságban lesz majd az interkontinentális ballisztikus rakétáktól; a rákot legyűrjük;
a számítógépek elég kicsik lesznek ahhoz,
hogy beleférjenek egy női táskába; és a
többi, és a többi.”
Sajnos a rák tökéletes gyógymódja még
mindig nincs a láthatáron, az utakat nem
lézerrel vágják a mai napig sem, a dzsungeleket pedig a nyugati világ jelentős része
legszívesebben megőrizné környezetvédelmi okokból. A többi, a könyv által szatirikusan megemlített dolog közül viszont jó
pár megvalósult. Ha belegondolunk, nem
egy orvosi rendelőben vannak lézerek (akár
fogorvosnál is), egy retikülbe bőven bele-

Amit az olaszoknak
köszönhetünk
Amikor még Budapest belvárosáig jártak a
távolsági buszok, ebben az épületben vásárolhattuk meg a menetjegyeinket. A sokáig
funkciótalan Erzsébet téri terminál a parkoló
helyére tervezett, majd elvetett Nemzeti Színház alapgödrének rendbetétele után kiállítási
csarnok lett.
A mindennapi tárgyaink formája, praktikuma – a dizájnnak jutott ez a kiállítóhely. Itt lehetett megtekinteni az év elején az elmúlt 150
év világraszóló olasz találmányait az Olasz Kultúrintézet és a Rosselli Alapítvány jóvoltából.
Giulio Natta (1903-1979), Nobel-díjas
(1963) vegyész találta fel a műanyagot, Alessandro Crutó (1847-1908) készítette a szénszálakat Edison villanykörtéihez, Antonio
Meucci a telefont (1857) Bell (1875) előtt, Camillo Olivetti (1868-1943) nevéhez fűződik az
írógép. Barsanti és Matteucci készített először
robbanómotort (1851). A II. világháború utáni
Olaszország szimbólumai lettek a Dante Giacosa tervezte, 1936-1955 között gyártott „népautó”, a Topolino, és az elegáns motorozást lehetővé tevő Vespa robogó (1946) Corradino
D’Ascanio nevéhez fűződik.
Az informatika területén Pier Giorgio Perotto (1930-2002) megalkotta az első Olivetti
(1965) személyi számítógépet, Federico Faggine 2250 tranzisztoros mikroprocesszort készített Amerikában. Enrico Fermi úttörő munkát végzett az atom feltérképezésével. Nicola
Cabibbo (1935-2010) a gyenge kölcsönhatásokat kutatta, melyek alapvetőek voltak a fizika
fejlődése szempontjából. Carlo Rubbia (1984ben fizikai Nobel-díj megosztva) a CERN-ben
felfedezte a W és Z bozont. Ő javasolta a CERN
átalakítását proton-proton ütköztetővé.
gyulai

fér egy okostelefon (lézerek ide vagy oda)
vagy egy kisebb tablet, sőt, egyes mindent elnyelő női táskákba még egy laptop
is beleszuszakolható. Hála többek között a
Reagan és a Bush kormányzatoknak, a Teller Edéhez hasonló attitűddel munkálkodó
tudósoknak és az amerikai hadvezetésnek,
már olyan lézerek is működnek, melyekkel
bizonyos típusú és számú katonai rakéta ellen fel lehet venni a küzdelmet, még ha az
interkontinentális ballisztikus rakéták nagy
hadával jelenleg nem is.
A könyv szerint a valóságban sokkal lassabban kezdődtek a fejlesztések, mint azt
először remélték – a nagy reményekért a
sajtót és azokat a gyártókat okolja, akik ingyen publicitást akartak szerezni. A könyv
kiadásának pillanatában érkeztek el arra a
pontra, olvassuk, hogy begyorsult végre a
fejlesztési ütem.
Technológiai remények, ígéretek és
szertefoszlott álmok mellett műszaki részleteket ugyanúgy ismertet a mű, mint az
elektromágneses spektrumot és felfedezésének történetét. Jól jellemzi a könyvet,
hogy például már a 4. oldalon azt kezdi számolgatni: egy lézerrendszer összesen 800
millió telefonbeszélgetés továbbítására
lenne alkalmas elméletileg.
Érdekes időutazás tehát a Lasers: egy
időutazás, mely egy korábbi korszak lelkesedését, álmait, sikereit, olykor cinizmusát
mutatja be – mindezt a Kenton-hagya
tékban.
Simon Zoltán

Bemutatjuk az Energiafogyasztók Lapját

Cikksorozatunkban olyan műszaki szakmai folyóiratokat mutatunk be, amelyek
területe kisebb-nagyobb átfedésben
van az atomenergetikával. Ezáltal is hozzá kívánunk járulni a különböző szakterületek, illetve szakemberek, valamint
az érdeklődő laikusok közötti jobb információáramláshoz. Ezúttal az Energiafogyasztók Lapját ajánljuk.
Mindannyian energiafogyasztók vagyunk,
tehát mindannyiunknak szól az Energiafogyasztók Lapja. A Magyar Energia Hivatal
által alapított és idén immár XVIII. évfolyamába lépett, az energiahivatal támogatásával és közleményeivel megjelenő
szakmai folyóirat negyedévente jelentkezik új, papíralapú számmal, de a szűkített
internetes felülete folyamatosan elérhető.
A kiadvány az energiahordozókkal, az
energiaelosztással és az energiaszolgáltatással kapcsolatos aktualitásokról ad hírt,
igen széleskörű kitekintéssel. Repertoárjában egyaránt megtalálhatók a földgáz, a
villamos, a nukleáris és az alternatív energiával összefüggő kérdések, a távhőszolgáltatás aktualitásai, valamint az idei évtől
már foglalkozik a lap a víziközmű-szolgáltatás témakörével is. A megcélzott olvasókört elsősorban az energiaiparban valamilyen módon érdekelt szakemberek és
vállalkozások alkotják, azonban laikusok
is felfedezhetnek tudósításokat, amelyek
hasznosak lehetnek a számukra.
A legutóbbi számba belelapozva, többek között olyan témákat találunk, mint

például az aktuális fogyasztóvédelmi
problémák és feladatok, a Paksi Atomerőmű egyes blokkjának 30. éves jubileumi rendezvénye, a Paks II. Atomerőmű
Fejlesztő Zrt. bemutatkozó sajtótájékoztatóján elhangzottak ismertetése, az Országos Atomenergia Hivatal évértékelője,
valamint a Bátaapáti tároló első föld alatti
kamrájának üzembe helyezése, a 10 százalékos rezsicsökkentés háttérszámításainak
ismertetése, a Gábor Dénes Díj átadásáról
szóló tudósítás, valamint a Magyar Energia Hivatal határozatai. A lap főszerkesztője, Mayer György, olvasóink számára is
ismerős, hiszen többek között az Atomerőmű lap állandó külső szerzőjeként találkozhatnak írásaival.
Az Energiafogyasztók Lapjának Internetes felületét (www.energetikaikiado.
hu) a megváltozott olvasói szokásoknak,
elvárásoknak megfelelően éppen ezekben a hetekben alakítják át, várhatóan hamarosan megújulva lehet rajta keresztül
megtekinteni a lapot, addig az Energiamédia oldalon (www.energiamedia.hu)
kapott helyet, ahol további, mértékadó
szakmai tanulmányokat tartalmazó linkek
találhatók, az energetika kérdésköréhez
valamilyen szálon kapcsolódó témákban,
úgymint: energiapolitika, szabályozás,
energiahatékonyság, fogyasztóvédelem,
érdekképviselet, az energiaipar hírei,
energiastatisztika, környezetvédelem, árszabályozás és megújuló energiaforrások.
Az Energiafogyasztók Lapjának papíralapú kiadása elérhető a Paksi Atomerőmű
Műszaki Könyvtárában.

Prancz Zoltán

Kishírek
a nagyvilágból
AMERIKAI CO2-CSÖKKENTÉS
Barack Obama elnök ambiciózus CO2csökkentési célokat tűzött ki az Egyesült
Államok elé: az Unió Helyzete néven futó,
a mindenkori elnök által megtartott évértékelő beszédében kiemelt prioritásként említette a klímaváltozás kérdését. Sőt, négy
évvel ezelőtt az államfő azt ígérte: 2020-ra
17 százalékkal csökkentik majd a CO2 és
az egyéb üvegház-hatású gázok kibocsátását, 2050-re pedig már 80 százalékkal. Az
adminisztráció költeni is hajlandó erre a
célra: több milliárd dollárt invesztált szél-,
nap-, és egyéb karbon-semleges energiatechnológiákba. Azonban mindez még kevés egyes szakértők szerint: hogy elérjék a
fent említett százalékokat, a globális gazdaságnak a nettó pozitív kibocsátások felől a
nettó negatív kibocsátások felé kell elmozdulnia. Utóbbit Chris Field állítja, a Stanford professzora. A lényeg tehát az, hogy
nem feltétlenül lesz elég a CO2 kibocsátási
ütemének csökkentése, hanem új technológiákat kell kifejleszteni a folyamat vis�szafordítása érdekében. Mindeközben ne
feledkezzünk meg arról, hogy az atomerőművek – beleértve természetesen a Paksi
Atomerőművet – CO2-kibocsátása elhanyagolható (közel zéró), ezzel jelentős szerepet
töltenek be a probléma megoldásában.
(Forrás: Space Daily)


SAJÁT URÁNDÚSÍTÁSI
TECHNOLÓGIA KÍNÁBAN
Kína eddig orosz technológiára támaszkodott az urándúsító tevékenységek során,
de ez most megváltozhat, ugyanis üzembe
helyezték az első hazai centrifugát a Lanzhou nukleáris üzemanyag-komplexumban
– jelentette be a China National Nuclear
Corporation (CNNC). A Gansu tartományban található Lanzhouban komoly, hosszú
kutatási projekt folyt (mondja a CNNC),
melynek eredményeképpen jelentősen
függetlenedni tud majd a kínai nukleáris
ipar a külföldi tényezőktől. A cég hivatalos
nyilatkozatában az iparág fenntartható fejlődésének biztosítását emelte ki.
(Forrás: World Nuclear News)


KOZMIKUS SUGARAK ÉS
A SZUPERNÓVÁK
Új felfedezést tettek a NASA kutatói, hála
a Fermi gammasugaras űrteleszkópnak.
Most sikerült először bizonyosságot szerezni, hogy a felrobbant csillagok terjeszkedő törmeléke az univerzum leggyorsabban mozgó anyagait képes produkálni.
Ahogy Elizabeth Hays (NASA Goddard
Space Flight Center), a kutatócsoport
egyik tagja fogalmazott: „A tudósok már
az egy évszázada történt felfedezésük óta
próbálják megtalálni a nagy energiájú kozmikus sugarak forrásait. Most meggyőző
bizonyítékunk van arra, hogy a szupernóvák maradványai, melyek már régen
»gyanúsak« voltak, tényleg hihetetlen sebességre gyorsítják a kozmikus sugarakat.”
(Forrás: Space Daily)

Simon Zoltán
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HÍREK A NEMZETKÖZI ATOMENERGIA VILÁGÁBÓL
world nuclear news
Alkotmányellenes a német atomadó
Legalábbis formálisan – állítja egy hamburgi bíróság
Németországban a nukleáris üzemanyagra kivetett adó célja az volt,
hogy „elszipkázza” a profitot az atomerőműveket üzemeltető cégektől – állapították meg a bírák Hamburgban. A rendelkezés meghaladja a kormány
illetékességi körét, és ellentétes az alkotmánnyal. Egyértelmű és végleges
döntését a gazdasági bíróság bejelentette, majd továbbküldte az ügyet az
Alkotmánybíróságnak. Ez utóbbi az egyetlen fórum az országban, amely
érvénytelennek nyilváníthat egy törvényt. 2011 januárjától fogva minden
gramm, atomreaktorba betöltött nukleáris fűtőanyag után 145 euró adót
kell fizetni. Az atomerőművektől így behajtott adó eddig mintegy 1,5 milliárd eurót tett ki. A bíróság azt nyilatkozta, hogy mindvégig „jelentős kétségeik” voltak az adó jogi alapjával kapcsolatban. A stuttgarti gazdasági bíróság korábban megerősítette az adó jogosságát, de végül Hamburgban azt
kétségesnek találták. A kormány azt feltételezte, hogy a fentiek alapján az
adó még érvényben maradhat, de a hamburgiak meg vannak győződve arról, az adó „formálisan alkotmányellenes” és felülvizsgálatot igényel.
Az előzmények sem egyszerűek. Tíz évig tartó antinukleáris politika
után, 2008-ban a kormány felismerte, hogy hosszabb ideig szükség van a
megbízható atomerőművek által szolgáltatott villamos energiára, mint azt
a leállítási forgatókönyvekben feltételezték. Angela Merkel kancellár hosszú
tárgyalásokba kezdett azon változtatások irányában, amik megengedik az
üzemeltetők számára a hosszabb üzemidőt. Cserébe a cégeknek vállalniuk
kell azt az áldozatot, hogy hasznuk egy jelentős részét adóként befizetik az
államnak. Az egyezség 2010 végén létrejött, 2011-ben életbe lépett. Aztán
pár hónap múlva, a fukushimai baleset után a kormány egyoldalúan megváltoztatta a játékszabályokat: nem lesz hosszabb üzemidő, nyolc blokkot
leállítunk – de az atomadó marad. A német alkotmány ugyan engedélyezi a
fogyasztási adók kivetését a lakosság felé, de az atomadót hibásan sorolták
ebbe a kategóriába, mivel alkalmazása semmilyen hatást nem gyakorolt a
fogyasztási cikkre – ebben az esetben az áramra. Helyette a már említett profit-megcsapolás volt a célja. A várható döntéstől függetlenül Németország
bátorítja az energetikai cégeket, hogy továbbra is fektessenek be a dotált
megújuló szektorba. A politikai cél az, hogy 2020-ra a megújuló energiaforrások adják az ország termelésének 20%-át, majd két évvel később állítsák
le az összes atomerőművet, és a maradék 80%-ot (!) fosszilis tüzelőanyagú
erőművekkel termeljék meg.

Szerződés turbina-alkatrészekre
Jól halad az orosz moduláris reaktorok programja
Az orosz AKME-Engineering cég fémhűtésű, gyorsneutronos reaktorokhoz szánt gőzturbinák gyártására írt alá szerződést a KomplektEnergo vállalattal. A szerződésben rögzítették a fejlesztés, a gyártás és a szállítás feltételeit. A gyártó kiválasztása versenyeljárást követően történt, 2012 végén.
A tartalom lefedi a gőzturbina-berendezések, a szükséges szabályozó rendszerek és az SVBR-100 típusú reaktorhoz kapcsolódó egyéb egységek gyártását. A kész egységeket 2016 első negyedévében kell leszállítani a dimitrovgrádi telephelyre, a beszerelés és az üzembe helyezés végdátuma 2017
első fele. A típus egy integrált elrendezést tükröző technológiát jelenít meg.
A reaktorzóna, a gőzfejlesztők és a kapcsolódó rendszerek (pl. a főkeringtető-szivattyúk) mind egy közös medencében helyezkednek el, amit megtölt
az ólom-bizmut hűtőközeg. Ezt a rendszert veszi körül egy önálló tartály, ami
víz segítségével biztosítja a passzív hőelvonást és az árnyékolást. A modult
a gyártóműben készre szerelnék, aztán vasúton, közúton vagy hajón jutna
el a felhasználás helyére. Ott annyi egységet építenek fel a kis reaktorból,
amennyire szükség van.
A multifunkciós reaktor előállíthat folyamathőt, ipari gőzt, szolgáltathat
villamos energiát vagy felhasználható víz sótalanírására. Ezt a koncepciót
már alkalmazták hét, Alfa osztályú tengeralattjárón, illetve kísérleti alkalmazása is volt szárazföldön. Számos üzemanyag szóba jöhet a felhasználás
során, többek között MOX és urán-nitrid. Ha urán-oxid kerül a zónába, akkor azt 16,8%-os dúsítás mellett 7-8 évig is használhatják. MOX használata esetén elérhető a zárt üzemanyagciklus is. A Roszatom által életre hívott
AKME-Engineering közleménye szerint 2016-ra befejeződik a kísérleti program beruházási része, 2017-re tervezik a párhuzamos kapcsolást, majd 2019re el kell érni a moduláris reaktor kereskedelmi üzemét.
Forrás: World Nuclear News, 2013. február
Varga József

1np
One Nuclear Place

Jól halad az úszó atomerőmű építése
Beszerelték a 300
tonnás védőtartályokat

A két tartály beszerelése jelentős lépésnek számít a
projekt továbbvitelében. A tartályok tulajdonképpen
egyfajta burkolatok, feladatuk a reaktorok és a hozzájuk tartozó keringtető hurkok védelme. Gyártásukat a Balti Hajógyár végezte, ami a Roszenergoatom
egyik gyártótelepe. A burkolatok beemelése a „Lomonoszov akadémikus” nevű hajó befogadó rekeszébe több mint két napig tartott, mivel a műveleteket
akadályozta a Néva folyón kialakult jég. A hajóépítő
társaság vezérigazgatója, Alekszander Vozynyesenszkij mérföldkőnek nevezte az installációs műveletet.

A Lomonoszov akadémikus hajó két KLT-40S típusú reaktorral rendelkezik majd, villamos teljesítményük 35-35 MW lesz. A hajógerincet 2007 áprilisában fektették le Szeverodvinszkben, de aztán az
építést átköltöztették a másik hajógyárba. A 21.500
tonnás hajótest építése 2010-ben indult, de 2011 közepén befagyasztották a programot, mert csődeljárás
folyt a gyár ellen. Ezt követően a céget megszerezte
egy állami hajóépítő társaság. A Roszenergoatom ekkor, 2012 decemberében új szerződést kötött az első
úszó atomerőmű építésére a céggel. Az üzembe helyezést 2016-ra tervezik.
Forrás: 1NuclearPlace, 2013. február

Varga József

NEI SmartBrief
Viszonylag kevés hal pusztul el, ha tovább működnek a blokkok
A szövetségi halászati szolgálat szerint „ártalmas hatása” lehet a két blokk üzemeltetésének
A szolgálat úgy véli, hogy a New York City peremvárosában lévő egységek további üzeme káros lehet
a tokhalak két veszélyeztetett fajtájára, de nem hozza közelebb kihalásuk idejét. Ez a következtetés segíteni látszik azt a vitát, ami az Indian Point erőmű két blokkjának üzemidő-hosszabbítása körül zajlik.
A szakvéleményt az NRC kérésére készítette a szolgálat. A nukleáris hatóság közmeghallgatásokat tart
arról, hogy a blokkokat tulajdonló Entergy Nuclear megkaphatja-e az engedélyt az üzemidő 20 évvel
történő meghosszabbítására. A 2. és 3. blokk engedélyei idén és 2015-ben járnak le, de készen állnak a
további üzemre.
A 168 oldalas szakvélemény szerint közel ezer rövidorrú és atlanti tokhal fog elpusztulni a hosszabb
üzem miatt, bár az állománynak ez csak csekély része. A legfőbb halálok az, amikor a halakat elkapják a
hűtővíz belépési pontjának szűrőinél, de ez valószínűleg nem fogja veszélyeztetni a két faj tartós jelenlétét – állítja a tanulmány. Azt is megállapították, hogy nem jelent veszélyt a felmelegedett hűtővíz visszavezetése a Hudson folyóba, illetve nem okoznak gondot a telephelyről esetlegesen a vízbe kerülő radioaktív elemek sem. New York állam azonban ragaszkodik ahhoz, hogy az erőmű álljon át zárt rendszerű
hűtésre, ami során sokkal kevesebb vizet használna fel, és ami biztonságosabb lenne a halak számára. A
fentiek miatt egy környezetvédő csoport bírálatot fogalmazott meg, és azt állítja, hogy a tanulmány csupán „az idő és a források elpazarolása”. A csoport nevében fellépő Phillip Musegaas szerint az erőművet
vagy le kell állítani, vagy át kell állítani a zárt hűtésre. A tanulmánynak az is szépséghibája, hogy a kilencvenes évek óta nem végeztek felmérést a tokhalakra vonatkozóan.
A szakvélemény egyébként egy 1998-as becslésre hivatkozik, akkor kb. 57 ezer felnőtt rövidorrú tokhal élt a Hudson folyóban. Úgy vélték, hogy a populáció létszáma stabilan magas marad az üzemidő-hos�szabbítás alatt is. Az atlanti tokhalak számát sokkal kisebbre becsülték, és akkor veszélyeztetett fajként
azonosították. Egy 2007-es becslést is felhoz a tanulmány, abban 863 felnőtt atlanti tokhalat említenek.
Az erőmű környékén elpusztult halak a fiatalabb nemzedékhez tartoztak inkább, és a felnőtt populáció
nagyon kis százalékát tették ki. Az NRC szóvivője, Neil Sheehan azt nyilatkozta, hogy a dokumentumot
figyelembe fogják venni a környezetvédelmi hatások újraértékelése során, ami az üzemeltetési engedély
kiadásának folyamatába illeszkedik. A hatások értékelése április 30-áig megtörténik, míg a biztonságra
vonatkozó értékelésnek július 31-éig meg kell történnie.
Forrás: NEI SmartBrief, 2013. február
Varga József
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2014-ben indulhat
a világ első AP1000-es blokkja
A Westinghouse közleménye szerint jól halad a
beruházás
A fenti hír azt követően látott napvilágot, hogy
sikeresen a helyére emelték a Sanmen-1 reaktorblokk konténmentjének fedelét. A 659 tonnás fedelet Kínában, a Shandong tartományban lévő
energetikai gépgyárban készítették, a beemelési
műveletet január 29-én hajtották végre. A kínai állami energetikai vállalat szakértői úgy vélik, hogy
a blokk 2014-ben villamos energiát fog szolgáltatni. A 2009 áprilisában megkezdett beruházás
eredeti forgatókönyvében 2013 augusztusára tervezett párhuzamos kapcsolás szerepelt.
Forrás: NEI Magazine, 2013. február

Pénzügyi támogatás
a HTGR program számára

Befutó lehet az Areva koncepciója
Az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériuma
(DOE) 1 milliárd dollárt utalt ki az NGNP Industry
Alliance Ltd. számára, hogy az tovább folytassa a
nagy hőmérsékletű, gázhűtésű reaktorok (HTGR)
üzleti és gazdasági elemzéseit. Másik feladatuk a
fenti reaktorok alkalmazásának vizsgálata a folyamathő és a gőz előállítása területén. Az NGNP egy
nemzetközi konzorcium, amelyet a HTGR fejlesztésére hoztak létre. Potenciális végfelhasználók,
üzemeltetők és technológiai cégek alkotják, mint
az Areva, a Dow Chemical, az Entergy és a Westinghouse. Az új reaktortípus számos területen
jelenhet meg: kiemelkedően hatékony villamosenergia-termelés, hő és villamos energia együttes
szolgáltatása a petrolkémiai ipar és más feldolgozó
rendszerek számára, vagy gőz szolgáltatása olajhomok-kitermelési műveletekhez.

Varga József
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PADOSZ bizalmi továbbképzés volt Balatonfüreden

Hagyományos időpontban, a tavaszt váró időszakban, február 15–17-e között került lebonyolításra Balatonfüreden, a REKÖ-ben, a már hagyományosnak tekinthető bizalmi
továbbképzés.
A képzésre a tisztségviselők szabadidejét megspórolandóan, két és fél napot, péntek délelőttől vasárnap ebédig szántunk időt.
A tavalyi évnél kissé szerényebb létszámmal zajló
képzés a szállodába történő megérkezést követően, rögtön a Paksi Atomerőmű vezérigazgatójának és humán igazgatójának a tájékoztatójával indult. A két vezető első blokkjában tájékoztatást
adott az atomerőmű 2012. évének kiemelt eseményeiről, illetve a
2013. évi tervekről, feladatokról. A vezetői tájékoztatást követően
a tisztségviselőink közvetlenül tehettek fel kérdéseket egyrészt
az elhangzottak kapcsán, másrészt egyéb közérdekű témákban.
Az Atomerőmű vezetői a tervezett időt lényegesen meghaladva
zárták blokkjukat, ígéretet téve arra, hogy a meg nem válaszolt,
illetve nyitott kérdésekre záros határidőn belül választ adnak.
A délutáni pihenőidőt kihasználva bizalmi csoportgyűlésre
került sor a balatonfüredi, ATOMIX-be kiszervezett PADOSZ tagok részvételével. Az ülésen egyrészt pozitívan értékelésre került
a szervezetünk szerepvállalása, másrészt a füredi kollégák felhatalmazták a PADOSZ vezetését arra, hogy a részükre még ki nem
fizetett jutalmazás érdekében a cégvezetés irányába eljárjon.
A délután során a meghívott vendégként jelen lévő EVDSZ elnök Gál Rezső és dr. Szilágyi József elnökhelyettes adott egy átfogó tájékoztatást az ágazati érdekegyeztetés aktualitásairól, illetve
válaszoltak a tisztségviselők által feltett kérdésekre.

9. KÉPAF
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság szakmai
szervezete a magyarországi Képfeldolgozók és Alakfelismerők
Társaságának 9. országos konferenciáját rendezte meg 2013. január 29. és február 1. között a Bakony szállóban, Bakonybélen.
A kétévente esedékes programon a hazai és külföldi előadók
több mint 60 előadást jegyeztek
A konferencia szerteágazó témái közül néhány:
3D és grafikai módszerek – Egy deformált, kopott tárgy beszkennelt képéből visszaállítani a felület legvalószínűbb eredeti
alakját már egy általánosan alkalmazott eljárásnak mondható.
A biztonsági rendszerek térfigyelő kamerái általában állandó
felügyeletet igényelnek, de a személyek mozgásának figyelését
több képernyőn keresztül is automatizálni lehet.

Az első nap a zsúfolt program melletti csoportos foglalkozásokkal, kötetlen beszélgetésekkel zárult.
A következő nap egy per tanulságainak értékeléséből,
az abból levonható tanulságok megvitatásáról szólt
dr. Kiss Mihály, a PADOSZ volt elnökének, az EVDSZ
szakértőjének elővezetésében. A módosított sztrájktörvény és az elégséges szolgáltatás mértékének
meghatározása bohózatáról szóló, több éve húzódó
történet megértéséhez hozzájárult dr. Szilágyi József az EVDSZ
elnökhelyettese is.
A szombat délelőtti napot a tisztségviselők a PADOSZ 2012.
évi költségvetési beszámolójának, illetve a 2013. évi költségvetési
terv megvitatásával és elfogadásával zárták. A költségvetési előterjesztéseket a jelenlévők egyhangúan elfogadták.
A szombat délután a PADOSZ érintettségű főbizalmi egységek
és munkabizottságok jelen lévő tagjai számoltak be a 2012. évi
eseményekről, eredményekről.
A szombat este a PADOSZ Ifjúsági Tagozata által szervezett vetélkedővel, illetve a Pumerschein János által nyújtott zenés esttel
zárult.
Vasárnap sor került a már szintén hagyományosnak tekinthető fórumra, ahol a tisztségviselők kérdezhették a PADOSZ, az
EVDSZ, a PA Zrt. ÜT vezetőit, közérdekű témákban.
A képzésről elmondhatjuk, hogy az általunk meghatározott
feladatokat maradéktalanul elvégeztük. Reméljük, a tisztségviselőink ugyan a rájuk zúdított információtömegtől megfáradva,
de tudással és élményekkel feltöltődve folytathatják a közösségért
vállalt munkájukat.
Bocsor István elnökhelyettes

Alakzatelemzés és illesztés – A detektált képek alapján felismeri a gépkocsik elölnézeti képéből a típusát (10 osztály, 727
kép), vagy egy másik rendszer a réteges felvett képből felismeri,
hogy az élő szervezet mely régiójáról van szó, és annak megfelelő specifikus rutinokkal folytatja tovább a részletek elemzését,
akár a cukorbetegség szemszövődményei érhálózati elváltozásainak automatikus felismeréséig.
Valós idejű fejmozgáson alapuló gesztusfelismerés – majd jó
lesz a gondozó robotoknak.
Ebből az alkalomból adták át a szegedi matematika profes�szora, az orvosi képfeldolgozás úttörője, Kuba Attila (1953–
2006) emlékére alapított díjat Varga László doktorandusz
hallgatónak, a diszkrét képrekonstrukciós eljárás automatizálásának kidolgozásáért.
gyulai

Közhasznúsági jelentés
Beszámoló a Műszakosokért Alapítvány 2012. évi működéséről
A Paksi Atomerőműben működő Műszakos
Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete szociális és rehabilitációs célú alapítványt hozott
létre 2004-ben a három műszakos munkavállalók és családtagjainak megsegítésére.
Az alapítvány 2012-ben az Alapszabályzatban meghatározott célok szerint,
a rászoruló munkavállalók megsegítése
érdekében működött. Az alapítvány nyitó pénzeszköze 2012-ben 7 450 000 Ft volt.
Az alapítvány ebben az évben 1 %-os támogatást kapott, melynek összege 892 000 Ft
volt, továbbá az atomerőműtől kapott tartós adományozásból 5 150 000 Ft-tal gazdálkodott. A folyószámla kamata 5 749 Ft.

Az előző évekhez hasonlóan az alapítvány
ez évben is csak pénzbeli támogatás formájában nyújtott segítséget a rászorulóknak. Az alapítvány által nyújtott támogatás
bruttó összege: 6 170 000 Ft volt, a levonások után 6 027 000 Ft-ot kaptak kézhez az
érintettek. 2012-ben az alapítvány az EHO,
banki költség, könyvvezetési díj stb. címén
355 000 Ft költséget fizetett ki. Az alapítvány kuratóriuma ebben az évben is díjazás nélkül látta el a feladatát, így ez nem
jelentett külön költséget. Az alapítvány ös�szes kiadása 2012-ben 6 524 000 Ft-ot tett
ki. A 2012. évi pénzmaradványok összege:
6 759 000 Ft.

Az előző évhez viszonyítva a támogatások összege és a támogatásban részesülők
száma növekedést mutat. A változás a következő: a támogatásban részesülők száma
16 %-kal emelkedett. Megváltozott a különböző támogatási formában részesülők
létszámának belső aránya: betegségi támogatásban 31 fő, születési segélyben 22 fő,
temetési segélyben 13 fő, rendkívüli segélyben 6 fő részesült. Rokkantsági támogatásra nem volt igény.
Az alapítvány minden nehézség és probléma ellenére célkitűzéseinek megfelelően,
eredményesen működött, a rászoruló munkavállalók érdekeit szolgálva.

Tisztelt Munkatársak!

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
Humán Alapítványa 2004-től
jogosult az SZJA törvény alapján
a magánszemélyek adójának 1 %-ára. Az alapítvány a
felajánlásokat a Paksi Atomerőmű nehéz élethelyzetbe
került munkavállalói, valamint nyugdíjas kollégák és
családtagjaik segítésére, támogatására fordítja.
Kérjük, segítsék a nehéz élethelyzetbe került kollégáinkat,
családtagjaikat!

Önöknek nem kell mást tenniük,
mint
adóbevallásuk
során
a rendelkező nyilatkozaton
feltüntetni az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Humán
Alapítvány adószámát.

A kedvezményezett adószáma: 18860751–1–1

Támogatásukat köszönjük!

NJSZT területi
szervezetek beszámolója
A Neumann János
Számítógép-tudományi Társaság
(NJSZT) tagjai szakmai és területi szervezetekbe tömörülnek. Ez utóbbiak
– megyei és városi területi szervezetek –
számoltak be tevékenységükről és jövendő terveikről a társaság központjában, Budapesten február 26-án.
Az elmúlt év során a társaság vezetése tisztújításkor megújult, mivel sokan kitöltötték már a 2. ciklusukat, nem
voltak újraválaszthatóak. Eredményes
munkájukat megköszönve vette át a feladatokat az új tisztségviselők kara:
• Az NJSZT új elnöke Veszprémből dr.
Friedler Ferenc informatikus, a Pannon Egyetem rektora lett.
• A területi szervezetekért felelős alelnök Szegedről dr. Gyenizse Pál
informatikus, aki a Szegedi Tudományegyetem docense, és 2006 óta
az NJSZT Csongrád megyei Területi Szervezet elnöke. (Bővebben az
www.njszt.hu honlapról.)
Először Alföldi István, a társaság
ügyvezetője tájékoztatta a megjelenteket az elmúlt időszak főbb eseményeiről. Kiemelte, hogy megnyílt Szegeden
a Szent-Györgyi Albert Agora központban az Informatikatörténeti Kiállítás
„A jövő múltja címmel”. Ugyanezzel
a címmel jelent meg egy rendkívül
tartalmas könyv is ebből az alkalomból, Képes Gábor és Álló Géza tollából,
„Neumanntól az internetig” alcímmel.
A hatalmas öröm egyben nagy teher is
– az 5 éves üzemeltetés 300 mFt költsége jelentős nehézség, a források pedig
elapadtak. Április végére lesz teljes a
kiállítás, mert most még hiányoznak az
interaktív elemek.
Minden alkalmat megragadnak,
hogy közhasznú tevékenységekkel
csökkentsék az ideiglenes deficitet. Várják az ötleteket a tagságtól is. Több jubileum is idén esedékes: a társaság alapításának 45. évfordulója, valamint 110
éve született a névadó, Neumann János.
Az új vezetőség új, sokkal szigorúbb,
keményebb programot dolgoz ki, melyeket nyomtatva, füzet formájában
is hozzáférhetővé tesznek. Májusban
közgyűlés lesz, júniusban egy nagy rendezvény Neumann jubileum kapcsán,
illusztris vendégelőadókkal és ősszel az
elmaradhatatlan Digitális Esélyegyenlőség konferencia – ezek a nagyobb központi rendezvények.
A területi szervezetek képviselői közkinccsé tették beszámolóikat az elmúlt
évi és idei programjaikról. Sokan vesznek részt közülük társintézményekkel a
Tudománynapi rendezvényeken, informatikai versenyek szervezésében. Ezt
mi is megtehetjük, beszámolva az informatika trendjeiről, melyet kiállításokon,
konferenciákon tapasztaltunk.
Felhívták a figyelmet, hogy az új rendelkezések szerint csak az bocsátható
majd érettségire, aki 50 óra önkéntes
közösségi munkát végzett – ez lehet
akár honlapkészítés is újonnan alakult
kis cégek számára.gyulai

21

2013. március

Munkatársaink szabadidőben
Ahogyan én látom…
Bármerre járunk a világban, bármit csinálunk, fotózunk. Ha válaszokat keresünk
arra, hogy miért fényképezünk, olyasmik
jutnak eszünkbe, hogy azért, mert meg
akarunk őrizni egy emléket, meg akarjuk
mutatni ismerőseinknek, barátainknak is
azokat. Egy jó fénykép a helyszínhez, eseményhez kötődő érzelmeinket is képes konzerválni, ám az igazán jó kép arra is képes,
hogy másokban is érzelmeket keltsen, emlékeket idézzen fel. Czakó Balázs, a reaktor
osztály primerköri gépésze is e hobbinak, a
fotózásnak szenteli szabadidejét, és képei
segítségével tárja elénk azt, ahogyan ő látja
a világot.
–– Balázs, mióta fotózol? Hogyan alakult ki
ez a hobbi?
–– Kezdhetném azzal, hogy már az édesapám, sőt még az egyik nagyszülő is fotózott
(ez mellesleg igaz is lenne, kiskoromból még
emlékszem a családi házban kialakított „fotólaborra”), de igazából nem ezek miatt kezdtem
el fényképezni. Az első saját gépem egy vízálló
Olympus volt, egy igazi kaland fényképezőgép.
Talán pont a nyaralások alatt szerettem meg
a fotózást. Tavaly novemberben sikerült végre
beszereznem egy komolyabb tükörreflexes Nikon-t, azóta már komolyabban is ismerkedem
az utómunkával.

–– Mi a fő témád?
–– Nagyon szeretek városokat fényképezni
a „kék órában”. Naplemente után van 20-25
perc, amikor a nap már nincs a látóhatáron, de
az ég még nem fekete, hanem kék. A városokban ilyenkor már felkapcsolják a díszkivilágítást, ami még izgalmasabbá teszi a képeket. Ez
természetesen igaz a napfelkelte előtti fél órára is, akkor is érdemes próbálkozni. A kék óra
után viszont gyorsan beköszönt az éjszaka, az
égbolt ilyenkor már teljesen fekete, és meg is
érkeztünk a második kedvenc témámhoz. Sokat járok ki éjszaka is fotózni. Elég nagy kihívás. A harmadik nem is igazából téma, inkább
egy fotózási stílus. Amikor 3-4 éve először
láttam HDR képet, már tudtam, hogy ilyet
nekem is kell készítenem. Az emberi szem
alkalmas nagy dinamikatartományú képek
befogadására és feldolgozására, így az eltérő
megvilágítottságú helyek, objektumok, tárgyak nem okoznak gondot szemünknek, egyaránt láthatjuk az igen világos és az igen sötét
elemeket is. A nehézségek ott kezdődnek, mikor ilyen körülmények között fényképezni is
szeretnénk. Vegyünk például egy félhomályos
helyiséget, ahova az ablakokon keresztül besüt
a nap. A fényképezőgép nem képes egyszerre
megörökíteni a nagyon sötét és a nagyon világos részeket, a kész képen vagy kiégett foltokat

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

Van mire büszkének lennünk!
…Nagy kihívást jelentett, hogy egy olyan cég
alkalmazottja lehetek, amely a nukleáris technikát használja. Mivel gépipari végzettséggel
rendelkeztem, nem is lehetett számomra kérdéses, hogy milyen területen helyezkedjek el.
Ez a terület a karbantartás volt a FŐBER-nél.
Feladatunk a főelzáró tolózárak beüzemelése és karbantartása volt,
melyet egy fiatal karbantartó csoporttal végeztünk. Jómagam ebben a csoportban akkor a legfiatalabb lakatosként vettem részt a
mosatásokon, a meleg járatási és üzembe helyezési programokon
és próbáltam elsajátítani a szakma minden fogását.
Nagy előnyt jelentett számunkra, hogy a beüzemelés során
többször is elvégeztük az adott berendezés revízióját, ezzel olyan
karbantartási tapasztalattal és berendezés ismerettel rendelkeztünk, melyet nagyon nehéz elsajátítani egy üzemelő atomerőműben. Mivel senkinek nem volt karbantartási tapasztalata a főelzáró
tolózárak javításáról, karbantartásáról, ezért nagyon sokat segítettek a szovjet szakértőink, akikkel baráti kapcsolatot is kialakítottunk.
A nyolcvanas évek közepén a csoportunk és a főelzáró tolózár
is átkerült az armatúra karbantartó osztályhoz, ahol Blatt Vince osztályvezető irányítása mellett a primerköri armatúrák karbantartásával kellett foglalkoznunk. Ezzel újabb kihívások és feladatok elé
állítottak minket, hiszen a blokkokon több száz féle armatúra karbantartását és szerkezeti felépítését kellett megtanulni, hogy kellő
tapasztalatot szerezzünk a későbbi évekre, ehhez viszont nagyon
sok munkára volt szükség és mi nagyon sokat tettünk azért, hogy
ezt a tudást megszerezzük. A nyolcvanas évek végén a kollégáim és
vezetőim is úgy gondolták, hogy képes vagyok a primerköri armatúra karbantartó csoport irányítására, ezért vezető szerelőnek neveztek ki. Rendkívül büszke voltam arra, hogy fiatalon egy tapasztalt és összetartó csoportot vezethettem. A csoport kreativitását és
szorgalmát jellemzi, hogy sok-sok újítást adtunk be a karbantartási
munka hatékonyságának növelésére.
A magánéletben is fontos kapocs lett az atomerőmű, hiszen a
kollégákkal szinte egy családot alkottunk. Ha az elmúlt 30 év eseményeit, történéseit, sztorijait szeretném feleleveníteni, akkor is
oldalakon át sorolhatnám mindazt, ami történt. Részt vettünk a

fogunk találni, vagy épp ellenkezőleg: túl sötét
részeket. Ezt a problémát lehet kiküszöbölni a
nagy dinamikatartományú (HDR) képekkel:
3, 5 vagy akár 7 képet készítünk különböző
záridőkkel, állványról, távkioldóval, amiket
később a számítógépen illesztünk egymásra.
Sajnos itthon nagyon kevés jó leírás van erről
az utómunkáról, így kénytelen voltam külföldi
oldalakon is keresgélni, de megérte.
–– Versenyeken is részt vettél már? Milyen
sikereket értél el a képeiddel?
–– Mivel komolyabban még csak tavaly
kezdtem el foglalkozni a fényképezéssel, versenyeken még nem indultam, de előbb-utóbb
biztosan megpróbálom. Viszont tavaly karácsonykor az egyik fotós oldalon a nap képe lett
egy karácsonyfáról készült fotóm.
–– Terveid a jövőt illetően?

Visszaemlékezések

–– Két dolog van, ami nagyon piszkálja a
fantáziámat. Az egyik a csillagok fényképezése, ami sajnos elég drága „hobbi”. Gyerekkori barátom, Kalotás Csabi most forgat zenés
dokumentumfilmet a naprendszerről, többek
között járt már Izlandon is, de elég sok részt
Magyarországon vesz fel, remélem az egyik
ilyen „kirándulásra” elkísérhetem. A másik
a portréfotózás, amit az egyik legnehezebb
témának tartok. Tökéletesen visszaadni egy
ember egyéniségét, érzelmeit izgalmas munka lehet.
–– A képeidet hol tekinthetjük meg?
–– A fotósorozataim itt találhatók:
http://www.behance.net
Az összes képem nagyban pedig itt:
http://www.flickr.com/photos/badbluue/sets
–– Mit jelent számodra a fotózás?
–– Biztosan sokan jártak már úgy, hogy
hazatérve egy nyaralásról vagy kirándulásról,
a képeiket mutogatva – legyen szó akár gyönyörű helyekről vagy különleges emberekről
– elhangzott a következő mondat: „Ott kellett
volna lennetek!” Nekem azt jelenti a fotózás,
hogy a képeim visszaadják, amit az adott pillanatban láttam vagy éreztem – anélkül, hogy
maximum egy egyszerű címen kívül bármi
mást is hozzá kéne fűznöm.

Keszthelyi Katalin

2002-ben az oktatási főosztályról kaptam egy felkérést arra,
hogy a munkám mellett lehetőség szerint vegyek részt a dolgozóink képzésében és legyek az atomerőmű minősített oktatója. Ezért
részt vettem a BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék képzésein,
ahol a trénerek pszichológiai-pedagógiai ismereteket, módszereket, korszerű oktatástechnológiai ismeretekkel láttak el, mely a felnőtt képzéshez szükséges.
2007-ben kerültem át az oktatási főosztályra, azon belül a technológiai oktatási osztályra (Karbantartó Gyakorlóközpont/KGYK),
ahol jelenleg is főállású oktatóként dolgozom, mint armatúra szakterület oktató.
Olyan helyre kerültem, ahol tudásomat, tapasztalatomat átadhatom, melyet a jövő szakemberei a munkájuk során használni tudnak majd. A KGYK-ban egy jól felkészült oktatói és oktatásszervezői
csoport a garancia arra, hogy a képzések és oktatások színvonalasak
és minden igényt kielégítőek legyenek.
Ha visszanézek és értékelem az elmúlt 30 évet, akkor bátran kijelenthetem, van mire büszkének lennünk!

Tamis Gyula
Bővebben az Emlékező Füzetekben és a portálon az Atomerőmű
újság alatt.

majálisokon, vállalati rendezvényeken, ahol rendkívül jó hangulatban telt el az idő és egyre egységesebbé vált a csoportunk. A feleségek, barátnők számára fergeteges nőnapi bálokat szerveztünk,
ahol a csoportunk zenésze és zenekara szolgáltatta a talp alá valót.
Brigádmozgalom keretében a lakótelepi óvodák és egyéb szociális
intézményeknek gyártottunk kerti bútorokat, napernyőket, meg
amire még szükség volt, de ha kellett a szükséges javításokat is elvégeztük.
…Fontosnak tartottuk a technikai háttér (a különböző gépek,
berendezések, eszközök) fejlesztését és magas színvonalon tartását, mert ez szintén hozzájárult ahhoz, hogy az elvégzett munka
példaértékű legyen, és mindenki büszke lehessen a munkájára.
…1996-ban kineveztek primerköri armatúra karbantartó művezetőnek. Ez a beosztás még nagyobb felkészültséget igényelt,
melyet próbáltam a legjobb tudásom szerint teljesíteni. Ebben az
időszakban a művezetőknek kellett a karbantartási főosztály lakáskészenléteseit is koordinálni, szervezni a rendkívüli munkavégzéseket, üzemzavar elhárításokat. Ez azt jelentette, hogy
nemcsak a saját szakmai területünkön kellett jártasnak
lenni, hanem a főosztály karbantartó osztályainak a munkáját és berendezéseit is figyelemmel kellett kísérni. ElőA Villamosenergia-ipari Sítalálkozót, mint legtöbbször, így most is a
ször is nagyon nagy hangsúlyt fektettünk a minőségre,
Mátrai Erőmű rendezte meg a szlovákiai Tále-ban február 14–17. között.
hogy minden munkánkról elmondhassuk, hogy elsőre
Mintegy 20 társaságcsoport 400 sportolója vett részt.
jót és jól végeztünk. Nagyon fontos volt a jó előkészítés,
A megnyitó után az egész nap szabadedzéssel telt. A helyiek jóvoltából
a munkavégzés feltételeinek biztosítása, a biztonságos és
egy félreeső helyen kitűzött pályán is lehetett gyakorolni. Irigykedtünk az
szakszerű végrehajtás. A kollégák is magas színvonalú és
iskolai osztályok láttán, mert itt tarthatták a tornaórát.
folyamatos képzéseken vettek és vesznek részt, hogy a
Szombaton a mini (6 évesig), gyermek (8), serdülő (12), majd a nők
minőség folyamatosan fenntartható legyen.
előre engedve a szebbkorúakat (senior III, II, I), a felnőtt, az ifjúsági korMunkám és a művezetői egységem munkájának elosztályok, ezek után ugyanígy a férfiak versenyeztek. Legvégül a 13 hóismeréseként 2001-ben Céggyűrű kitüntetésben részedeszkás küzdött meg a folyamatos karbantartás ellenére jelentősen vásültem.
lyúsodott pályával. A technika ördöge most is szükségessé tette néhány
A ’90-es évek végén az atomerőműben is bizonyostársunk ismételt lecsúszását, hogy teljesítménye mellé megfelelő időt
sá vált, hogy a képzésekbe be kell vonni a saját szakemkönyvelhessenek el. A dobogós helyekért kiélezett küzdelem folyt, néha
ber gárdát is, akik a saját munkájuk mellett felvállalják
még a századmásodperces pontosságú időmérés is kevésnek bizonyult.
az oktatói munkát is. Olyan tapasztalt szakembereket
Az esti díjkiosztón számos érem, kupa, oklevél talált gazdára – jobbára
vontak be a munkába, akik nemcsak megfelelő elméleti
a „Mátrások” arattak.
felkészültséggel, szakmai tudással és elismertséggel renA családi kupáért versengők között a Feil-család (Ervin 24:20, Béla
delkeztek, hanem akik tudásukat át is tudják adni mások
24:71, Kornél 27:38) az előkelő III. helyezést érte el.
számára.

30. Iparági sítalálkozó

gyulai
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Hogyan töltik napjaikat nyugdíjasaink?

Újra Atom100, sőt…
Sajtótájékoztatót tartottak február 1-jén
a paksi Polgármesteri Hivatalban abból
az alkalomból, hogy a tavalyi sikerek után
idén is meghirdetik a nagy teljesítmények
versenyét, az Atom100-at. A régióban az
egész év során, négy helyszínen teljesítendő hosszútávfutások össztávja 100 km.
Hogy csábítóbbá tegyék a futást, a versenyek útvonalait
úgy alakították, hogy érintsék a városok látványos helyeit, nevezetességeit. Ezen felül e városokban, ugyanebben az időben
valamilyen fesztivál, kultúrprogram is zajlott – összekötve a
kellemeset a hasznossal. Sokan sokfelől jöttek ezekre a sporteseményekre, s jól érezték magukat, jó hírünket vitték. Mivel
idén máris többen neveztek, mint tavaly a hasonló időszakig,
sokkal több versenyzőre, kísérőre, vendégéjszakára számítanak
a rendezők.
Csatlakozott a sorozathoz Szekszárd városa is borvidéki félmaratonnal, így már öt helyszínnel számolhatunk. A paksiak is
hozzátettek a versenysorozathoz. A hal, kenyér és bor ünnepe
alkalmával esedékes 3/4 maraton előtt – valószínűleg a kommandósok versenysikerein felbuzdulva – egy természetes és
mesterséges akadályokkal sűrűn tűzdelt pályán (kb. 26 akadály 3,5 km-en) kell két kört teljesíteni a versenyzőknek. Igen
látványos, közönségvonzó versenyszám lehet a „brutálATOM”.
Az Atom100 versenysorozat díja egy-egy emlékérem. Aki az új
helyszíneken is teljesíti a távokat, Atom 100 Plusz feliratú értékes melegítőt kap. A rendezvények nagykövete dr. Kovács
Antal, a Paksi Atomerőmű kommunikációs igazgatója, az ASE
elnöke.
A versenysorozat folyamatos, éveken átnyúló – akkor értékelik, mikor mindegyik helyszínen teljesítették a kiírt távokat.
Az idei sportesemények:
• Február 3. Kaposvár Dombjai Farsangi Félmaraton,
• Április 13. Kikelet Félmaraton, Baja,
• Május 11. Borvidék Félmaraton, Szekszárd,
• Július 27. ExtremeMan 2/3 maraton, Nagyatád,
• Szeptember 14. brutálATOM és a marATOM (2/3 mataton),
Paks.
A távokat 3 fős csapatok is teljesíthetik váltófutás formában.
A futás jó, mert a felpezsdített vérkeringés fokozza a mindennapok teljesítményét, eközben megnő az agy vérellátása
is (könnyebben tanulunk), növeli az immunrendszer ellenálló
képességét – megtartja az egészséget.
gyulai

–– Van kapcsolatod az erőművel?
–– A mostani munkám is az erőművel
kapcsolatos. Ott voltam, amikor született
az erőmű. Most segédkeztem abban, hogy
megvalósuljon az üzemidő-hosszabbítás.
Az erőmű számára még 20 év biztosan garantált. Reménykedem, hogy a jövőben is
tudok segíteni, mivel a sorsom össze van
kötve az erőművel.
–– Hogyan telnek napjaid? Kikapcsolódásra pihenésre van-e idő?
–– Hála Istennek, még munkával. Gyakorlatilag csak egy évig voltam igazi nyugdíjas. Ezen időszakot kihasználtam, és szülőföldemen, Kazahsztánban töltöttem négy
hónapot. Régi vágyam teljesült, amikor
elutaztam Kenyába és felfedeztem Olaszországot. De a pihenést ismét az aktív munka
váltotta fel, mivel egyéni vállalkozó lettem.
Egyelőre nem tudom elképzelni magamat
munka nélkül. Biztos annak is eljön az
ideje, de minél később, annál jobb nekem.
Feleségemmel, Galijával nagy fába vágtuk
a fejszénket, amikor elkezdtünk építkezni. Családi házunkat és annak környezetét
igyekeztük úgy kialakítani, hogy egy igazi
pihenési övezetben tudjunk élni. Fás, füves
kertünk megadja számunkra a kikapcsoló-

dást, lazítást. Galijával Magyarország szerte
sokat kirándulunk és felfedezzük a szebbnél
szebb tájakat. Külföldön is többször nyaraltunk, pihentünk. Ha lehetőség van rá, szívesen üdülünk Balatonfüreden.
–– Mondanál pár szót a gyerekeitekről?
–– Három lányunk van, akiket sajnos
ritkán látunk. Ágnes lányom Floridában
él, reklámgrafikusként dolgozik. Mirtill
Bécsben, egy banknál pénzügyi szakember,
és Galija lánya Kazahsztánban, egy egyetemen angol nyelvet tanít. A távolság miatt
kevesebbet látogatnak bennünket, mint
ahogy mi szeretnénk, így sok időnk van
magunkra.
–– Egy maradandó élmény, amit szívesen
megosztanál az olvasókkal?
–– Sok maradandó élményem van, szerintem mindenki így van vele. De kiragadni
egyet a többi rovására, nehéz lenne. Számomra maradandó élmény volt együtt dolgozni Pónya József főmérnökkel és vezérigazgatóval.
Boldog vagyok a feleségemmel. A magyarországi és kazahsztáni rokonaim pótolják azt a hiányt, ami az erőmű elhagyásával
keletkezett.

Vadai Zsuzsa

Sikeres borászunk
Hanuszka Sándor kollégánk 2007
decembere óta nyugdíjas. Előtte a
külső technológiai osztályon dolgozott berendezés felelősként. Nemcsak
a természetet kedveli, hanem a szőlőművelésben a szőlő oltásában és a borászatban is nagy örömét leli.
A borászat iránit érdeklődése sokkal korábbra tehető. Gyakorlatilag,
míg felesége édesapja élt, sokat segédkezett mellette, innen van a borászkodás iránti érdeklődés kezdete. 10 éve,
amikor már nem volt köztük, megpróbálta az ellesett és megtanult fortélyokat egyedül alkalmazni, illetve Kovács
Mihály kollégája kritikus megjegyzései
ösztönözték a borral való komolyabb
foglalkozásra. Később a Dunakömlődi
Borbarátok tagjainak a sorába is felvételt nyert, azóta még komolyabban foglalkozik a borászkodással.
Több fajta bort termel, de a nagy
kedvenc most a siller és a rozé, de nagyon finom és kellemes ízű a cabernet
sauvignon és a fehérboroknál a chardonnay.
Sok kisebb-nagyobb elismerésben
részesült már. Elég szép számmal jönnek a sikerek, Pakson a Sárgödör téren, Dunakömlődön, Dunaföldváron
illetve a nemzetközi borversenyen Temerinben. A januári temerini nemzetközi borversenyen például két arany és
egy bronzérem volt az eredmény, rozé,
siller és a chardonnay boraival. A rozé
és a siller az előző évben is aranyérmes
volt. Az idei almásfüzitői borversenyere két borral nevezett, ahol ezüstérmesek lettek, egész magas pontszámmal.
Ezek a 2011-es cabernet sauvignon és
a 2012-es siller a 100 pontos értékelési
módszer alapján 1,7 pont választotta el
a borokat az aranytól.

Sándornak, mint borásznak igazából
mindegyik bora kedvenc. A párja a
fehéret és a rozé bort kedveli, míg ő
inkább a vöröset, a cabernet sauvignont. Nehéz lenne kiemelni egyet és
arra azt mondania, hogy az a favorit. Minden év más és más szőlőket
és borokat hoz. Minden év egy újabb
kihívás, amiből a lehető legjobbat kell
kihozni egy évjáratból. Sok figyelmet
és törődést igényel az egész borkészítés folyamata. Termel saját szőlőt is,
de minden évben vásárol a fajta jellegű borokhoz a legjobb paksi szőlősgazdáktól.
Azt, hogy kinek adja át ezt a tudását, a jó bor készítésének titkát, erre
még nincs válasz. Fia szereti a borkészítés folyamatát, a bor ízét, kellemes
illatát is, de jelenleg külföldön van
és a borkészítésből most nem tudja
kivenni a részét. A fiatalemberektől
egyébként sem várható el, hogy a borral komolyabban foglalkozzanak. A
borászkodáshoz meg kell érni, meg
kell „öregedni”. Ennek ellenére bízik
benne, hogy majd fiának átadhatja a
stafétát. A borok világa gyönyörű világ, mindig új és új meglepetésekkel
szolgál, állandóan új ízek,
illatok és élmények keresésére
ösztönöz. Így
válhatunk talán
a jó borokhoz
méltóvá, vallja a
borászkodásban
még önmagát
a jó úton „haladónak” tartó
gazda.
 Orbán Ottilia

Törzsgárdatagsági
elismerések
2013. február
10 éves
Vaszari Csaba
mig mfo gmo
Zakó Csaba Gábor big skvfo do
20 éves
Pásztor István
üvig üvfo to
30 éves
Vasadi János
üvig üvfo to
Czakóné Szeli Judit
üvig kio
Csordás Jenő Péter
big mtvo
Haag István
üvig üvfo to
Horváth Lászlóné
kaig üffo bro
Korvin Hedvig Borbála
gig gkfo kgo
Tiborcz Ferenc Zoltán
kaig üffo bro
Ujtz János
kaig kafo vko

Vajnai Irina festőművész
képeiből rendeztek kiállítást
a Csengey Dénes Kulturális
Központ kiskiállítójában.

fotó: Wollner Pál

„Az erőművel a sorsunk össze van kötve” mondta jelenlegi interjúmon Almagambetov Galij.
–– Mikor, milyen módon kerültél az
erőműhöz?
–– Az egyetemet Odesszában végeztem
1971-ben az „Atomerőművek tervezése, szerelése és üzemeltetése” szakon. Tanulmányaim megkezdésekor már tudtam, hogy
atomerőmű építését tervezik Magyarországon. Ebben mindenképpen részt szerettem
volna venni. Diplomámmal a kezemben,
nagy tervekkel érkeztem Magyarországra.
Itt azonban kiderült, hogy „megkérdezésem
nélkül” elhalasztották az atomerőmű építését, ahova tulajdonképpen igyekeztem. Átmenetileg a Gagarin Hőerőműbe kerültem,
ahol főleg turbinákkal foglalkoztam. Az itt

töltött öt év alatt megismertem a magyar
embereket és gyakoroltam a nyelvet. Ezen
időszak alatt felvettem a kapcsolatot az akkoriban Szabó Benjámin vezetésével megalakult atomerőmű titkársággal. Évente néhányszor jártam hozzájuk, és kaptam tőlük
anyagokat a felkészüléshez.
A Paksi Atomerőmű Vállalathoz 1976.
szeptember 16-án nyertem felvételt. A reaktor osztály dolgozója lettem, mint Maróthi
László osztályvezető helyettese. Feladatom
volt az új dolgozók felvétele és képzése.
Fiatalos lendülettel építettük az atomerőmű stabil bástyáját. Rengeteget dolgoztunk,
mindenki a legjobb tudását adta a hatalmas
feladat megoldásához. Az idő igazolta a dolgozók felvételénél a döntéseimet, hiszen akiket felvettem a vállalathoz, a későbbiekben,
kevés kivétellel, mind a Paksi Atomerőmű
nagy tudású gerince és büszkesége lett. Az
atomerőműben eltöltött 30 év alatt dolgoztam mint főtechnológus, különböző műszaki
osztályokon voltam osztályvezető, végeztem
üzemeltetői, üzembe helyezői, tervezői és
minőségfelügyelői feladatokat is.
Nyugdíjba a minőségfelügyeleti osztály
vezetőjeként, 2006 december 30-i dátummal
vonultam.
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A Duna és a Vág folyó találkozásánál nagy múltú város
fekszik. A római terjeszkedés következménye lett, hogy
a torkolat környéke már az ókori világban is emberlakta
vidék volt. A 20. század eleji határvonal-mozgások a települést a Duna vonalában ketté szelték.

Ajánljuk hazánk tájait
A komáromi erődrendszer
A Duna mentén járva

Utazásunkat a Komárom-Esztergom megye egyik
névadó városáról elnevezett helyen, Komáromban folytatjuk.
A vízi és szárazföldi útvonalak idővel egyre csak lendítették a kezdeti kisebb, majd egyre épülő és bővülő
Komárom települését. A mai Csillagerőd helyén született meg Rév Komárom, ahol a picinyke település lakói
a rév körüli teendőket látták el. Az államalapítás idejére
teszik az ispáni vár alapítását is.
A tatárjárások fokozott támadása sem tudta megrendíteni a vár erősségét, mely alig néhány évtized leforgása alatt a Csákok birtokába került. A vár nem sokáig
állhatott a kiskirály – azaz a nagyobb országrészen önhatalmúlag uralkodó főnemes – birtokállományában,
mivel 1317-ben két havi ostromot követően Károly Róbert hívei elfoglalták a kedvező helyen álló komáromi

HÍREK
Dzsúdó:
Csoknyai László bronzérmes lett a Hungária-Kupán. Csoki
így nyilatkozott a verseny végén: „Olyan ez az érem számomra, mintha egy álmom beteljesült volna. Kisgyerekként mindig néztem a Hungária-kupákat, ahogy a klubtársaim közül
Kovács Anti vagy Braun Ákos nyerte az érmeket, és most
nekem is sikerült. Nagyon boldog vagyok!
Cegléden rendezték meg az Ifjúsági Országos Bajnokságot, ahol lányaink remekül szerepeltek, míg fiaink a várakozástól kicsit elmaradtak. Pupp Réka, Polgár Luca és Bognár
Péter szereztek aranyérmet.
Sakk:
Kettős győzelem a hetedik fordulóban Decs ellen. Ezzel a
győzelemmel megszilárdította második helyezését a paksi
csapat és 5 pontra csökkentette a hátrányát az első helyezett
Nagykanizsával szemben, akikkel március 3-án, a következő
fordulóban, itthon vívja meg a bajnoki címet eldöntő rangadót.

várat. A sikeres várfoglalást követően Komárom királyi
várrá lett. A vár így fontos védelmi rendszerré fejlődött,
melyet előbb a török, majd a habsburg-orosz támadások feltartóztatására egyre csak erősítettek, bővítettek.
A 16. század közepén történő jelentős építések és átépítések olasz építészek tudását és keze nyomát őrizték. A
város védelme egyaránt fontossá vált, így azt palánkkal
övezték, majd a Vág és Duna túloldalán hídfőerődöket
emeltek. A vár így évszázadokon át az ország egyik legfontosabb és legjelentősebb erődítménye lett.
S fordult a kocka. Az épületeket elárverezték, a telkek a város birtokába kerültek. A pusztulás folyamatát
egy 1782-ben bekövetkezett földrengés csak tetézte.
A napóleoni háborúk idején I. Ferenc elrendelte az
egykor jelentős és erős vár megerősítését. Miután Napóleon elfoglalta Bécset, a császár Komáromba menekült. Ezt követően kezdődött az erődrendszer jelentős

Kosárlabda:
A hónap első mérkőzését Nyíregyházán játszotta a kosárlabda csapat. A harmadik negyedben eldöntötte a mérkőzést a
négyszeres bajnok és négyszeres kupagyőztes, és végül 73:91re győzött a 19. fordulóban.
Kettős győzelemmel jutott tovább a Zalaegerszeg ellen a
Magyar Kupa negyeddöntőjében a piros-kék csapat. Az odavágón 23 pontos győzelem született, Pakson pedig 2 ponttal
győztek Kámánék. Így, idén is újra a legjobb négy csapat között van az Atomerőmű SE. A döntőbe jutásért az Alba Fehérvár lesz az ellenfél, a Szolnok pedig a Péccsel csatázik. Az
időpont március utolsó hétvégéje, a helyszín idén Pakson a
Gesztenyés úti csarnok lesz.
Utolsó hazai alapszakasz mérkőzését is megnyerte a Gutierrez legénység Pakson, a Szeged ellen. A szoros első félidő
után, magabiztosan hozta a kötelező győzelmet a piros-kék
csapat, ezzel megőrizte veretlenségét hazai pályán. Végeredmény: 94:78
Pécsen vendégszerepelt február utolsó szombatján az
ASE. A negyedik negyedben Vojvoda pazar játékával meglépett a vendégcsapat, és 16 pontos győzelmet aratott a 21.
fordulóban. Végeredmény: 64:80

Kaposvár dombjai
Az Atom100 első idei futóversenye, a harmadik alkalommal megrendezett Kaposvár Dombjai Farsangi Félmaraton február
3-án zajlott, mintegy 600 résztvevővel.
Egyéniben 100 nő és 281 férfi indult, valamint 41 csapat állt rajthoz, 3 fős váltókban.
Aki nem csak a versenyre jött, jól szórakozhatott a városi rendezvényeken vagy
feltöltődhetett energiával az előző esti
tésztapartin.
A verseny délelőttjén azután nemcsak az erős széllel és
a hideggel, de a dombok (Kecelhegy, Rómahegy és Ivánfahegy) kaptatóival is meg kellett küzdeniük azoknak, akik le
akarták futni a 21 kilométeres távot. Sportosak a somogyi
megyeszékhelyen, mert a városháza több jeles képviselője
stílszerűen nyúlcipőt húzott, nemkülönben a Csiky Gergely
Színház kiválóságai.

Az eltökéltség, a megszokás és az
edzettség szerint volt, aki beöltözött és
teljes tűzoltó-menetfelszerelésbe, természetesen fején sisakkal, volt, aki babakocsit tolva indult, s néhányan, dacolva az
időjárással, egy szál rövidnadrágban, pólóban rajtoltak el. Utolsók közt indult, de
sohasem utolsók közt érkezett, aki bevásárló kosárral futott, amibe tanszert gyűjtött jótékony célra.
Az elsők már szinte egy óra múlva a
célban voltak, míg az utolsóra majdnem három és fél órát
kellett várni.
Paksi indulók: Berdál Ilona 2:04:33, Bedecs Ferenc
1:50:58, Makk Imre 2:01:37, Scheffer István 2:27:54, Takács
Tibor 2:06:41, Tell Attila 2:27:43, Turi Márton 1:40:29, Turi
Tünde 1:52:42, valamint családi váltóban Scheffer István,
Scheffer Nóra, Scheffer Soma 2:20:23.gyulai

kiépítése, ami 1877-ig tartott. A komáromi erődrendszert Közép-Európa és a Monarchia legnagyobb újkori
erődrendszereként tartották számon, amely az 184849-es szabadságharc sikeres védvonala volt és amelynek
parancsnokául Klapka György tábornokot nevezték ki.
Az erődrendszer már-már bevehetetlennek számított.
A három komáromi csatában egy magyar győzelmet is
számolhatunk.
A komáromi erődrendszer a 19-20. század fordultával, majd a két világháború között laktanya, a II. világháborút követően a szovjetek legnagyobb lőszerraktára
lett.
Az erődrendszer mind a magyar, mind a szlovák
oldalról napjainkban is látogatható emlékhely, mely a
véráztatta évszázadok csendes tanúja. Magyarországon
található látnivalói a Monostori-, Igmándi- és Csillagerődben található, de érdemes a mai szlovák oldalon található és látogatható emlékhelyekre is elzarándokolni.
Az előző számunkban megjelent cikk végén a kutatómunkára vonatkozó kérdés (Kinek a tulajdonát
képezte a nagyvázsonyi pálos kolostorban íródott
Festetich-kódex?) megoldása: Kinizsi Pál feleségének, Benignának a tulajdonát képezte az egyébként
imádságos könyv. Mostani feladványunk: Ki volt az
osztrák mészáros? A válasz a következő számban tekinthető meg.
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GYÁSZKÖZLEMÉNYEK
Az atomerőmű dolgozói megőrzik elhunyt
munkatársaik emlékét.

Bódi Mihályné (1943–2013)
2013. január 15-én, életének 70.
évében elhunyt Bódi Mihályné
(született Hegedűs Erzsébet) az
atomerőmű atomerőmű nyugdíjasa. Tiszadobon született 1943.
október 16-án. Férjével az elsők
között voltak, akik Paksra jöttek
dolgozni. Erzsike 1976. szeptember 9-én lépett be a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. A munkaügyi osztály statisztikusaként
vonult nyugdíjba 1993. november 16-án. A gyászoló család, a
rokonok, a nyugdíjas társak és ismerősök 2013. január 24-én, a
paksi Fehérvári úti temetőben kísérték utolsó útjára.
Péger János (1941–2013)
Életének 72. évében 2013. január 23-án elhunyt Péger János
nyugdíjas munkatársunk. 1941.
november 4-én született Pakson.
1978. február 8-án nyert felvételt
a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. A
szállítási koordinációs csoport tehergépkocsi-vezetőjeként 1996.
november 4-én vonult nyugállományba. Szerettei, ismerősei, volt kollégái 2013. január 28-án
a paksi Fehérvári úti temetőben vehettek végső búcsút tőle.
Németh Edéné (1948–2013)
Alig két és fél hónappal férje halálát követően eltávozott közülünk
Németh Edéné (született Schlegl
Erzsébet), aki szintén társaságunk
nyugdíjasa volt. 1948. március
17-én Hőgyészen született. Mini
(mert sokan így ismertük őt) az
ERBÉ-től 1985. november 1-én
áthelyezéssel került a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. Utolsó munkahelye a pénzügyi osztályon
volt, ahol koordinátorként dolgozott. 1994. június 1-jétől lett
nyugdíjas. A gyászoló család, ismerősök, volt munkatársak
2013. február 1-jén, a paksi Fehérvári úti temetőben kísérték
végső nyughelyére. 
Bíróné Tünde
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Babahírek

Egészségkuckó farsangi bál

Bernáth Donát László vagyok, Dunaújvárosban
születtem, 2013. január 30-án. Születési súlyom
3 700 gramm, a magasságom 54 centiméter
volt. Nővérem, Boglárka, már nagyon várta a
születésemet, ő 3 évvel idősebb nálam. Többnyire alszom, és eszem, nyugodt és kiegyensúlyozott baba vagyok, szeretek sétálni, szemlélődni. Már nagyon várom a melegebb tavaszi
napokat, amikor hosszabb sétákat tehetek az
anyukámmal. Édesapám Bernáth Szabolcs, aki
projektfelelősként dolgozik a projekt támogató
osztályon, édesanyám Varjas Gabriella, aki az ISD
Dunaferr Zrt.-nél beszerzési főmunkatárs.
Nevünk Bódis Csanád és Bódis Csongor. Szekszárdon születtünk 2013. február 5-én. Elsőként
Csanád érkezett, 2 600 grammal és 49 centiméterrel, majd egy perccel később Csongor, 3 100
grammal és 56 centiméterrel. Első gyermekekként születtünk a családba, nagypapa Bódis
Árpád (az rko nyugdíjasa) nagy büszkeségére.
Jó kisbabák vagyunk, sok örömet okozunk szüleinknek, nagyszüleinknek. Apa kollégája, Szabó
Peti bácsi külön büszke rá, hogy a születésnapján érkeztünk! Édesapa, Bódis Csaba, a reaktor és
készülék karbantartó osztályon vizuális vizsgáló,
anyukánk Tanner Anna, aki gazdasági mérnök.
Nevem Csötönyi Lili, Szekszárdon születtem
2013. január 11-én 3 060 grammal és 51 centiméterrel. A családban én vagyok az első baba,
így már nagyon várták az érkezésemet. Szüleim
szerint jó baba vagyok, szépen gyarapodom, s az
éjszakát végigalszom! Apukám Csötönyi Tamás,
aki a karbantartási igazgatóság biztonsági rendszer osztályon művezetőként dolgozik. Anyukám Csötönyiné Dömötör Zelma, aki születésem
előtt diszpécserként dolgozott az M6-os Autópálya Mérnökségen.
Fritz Gergely vagyok, 2013. január 27-én a szekszárdi kórházban láttam meg a napvilágot. Születési súlyom 3 160 gramm volt, a magasságom
52 centiméter. Második fiúgyermek vagyok a
családban, van egy bátyám, Fritz Dániel, aki három éves. Sokat eszem, és jó kisbaba vagyok.
Édesapa, Fritz Tamás, az üzemviteli főosztály turbina osztályán dolgozik, turbina gépész munkakörben, édesanya Fritzné Karácsonyi Judit, aki
jelenleg itthon van a bátyámmal és velem.
Nevem Schäffer Miksa. Telkiben jöttem a világra, 2012. december 27-én. Amikor megszülettem 3 560 gramm volt a súlyom, a magasságom
pedig 56 centiméter. Második gyermek vagyok
a családban, van egy kétéves nővérem: Schäffer Liza. Kicsit hasfájós vagyok, mint általában
a fiú gyermekek, de az étvágyam nagyon jó.
Édesapám Schäffer Károly, a karbantartási igazgatóságon dolgozik, a reaktor és készülék karbantartó osztályon technológus, az édesanyám
Bokodi Barbara, jelenleg otthon van velem és a
nővérkémmel.
Nevem Viktor Gréta, Budapesten születtem
2013. január 15-én. Súlyom ekkor 3 395 gramm,
a magasságom 51 centiméter volt. Barna hajam
van és kék szemem. A család első gyermeke vagyok. Amikor tele van a pocakom, sokat alszom,
és szeretem, ha anya vagy apa elringat a kezében. Legjobb barátnőm a nagymama, akivel sokat nevetgélünk. Imádom a babakocsis sétákat,
és az esti fürdőzéseket. Apukám Viktor Endre, aki
átrakógép operátor a nukleáris fűtőanyag üzemnél, anyukám ötvös, aranyművesként dolgozott
Budapesten.
LILI

Hagyományteremtő céllal Egészségkuckó farsangi bált rendeztek a Paksi
Atomerőmű Egészségközpontjában.
Az egészség jegyében meghirdetett programra az egészséghez kapcsolódó jelmezben jelentek meg a vállalkozó szellemű
gyermekek, február 22-én délután. A szervezők szendviccsel, farsangi fánkkal, apró
süteménnyel és gyümölcsteával várták
őket.

Az ötletesnél-ötletesebb jelmezek folyamatosan érkeztek, látható volt közöttük
eper, szőlő, eperlekvár, egészségőr, balerina, török- és indiai táncosnő, cowboy és
doktornő is. A jelmezesek a regisztráció
során kapott sorszámmal részt vettek a
legötletesebb jelmez versenyen, amelyre
minden jelmezt viselő gyermek egy-egy
szavazatot adhatott le.
A jelmezesek felvonulása után került
sor a díj átadására, amelyet a balerinák
(akik kamasz fiúk voltak, tüllszoknyában!) nyertek. Nyereményük egy citromtorta volt, amit önzetlenül felajánlottak a
résztvevők között, közös elfogyasztásra.
Az est fénypontja a zsákbamacska nyereményjáték volt, minden résztvevő egy-egy
ajándékcsomagot kapott, amely a farsangi
bál céljához hűen egészségmegőrző termékeket (vitaminokat, fogápolási cikkeket, gyümölcsteákat stb.) tartalmaztak.
Ezután, este hét óráig, igazi buli hangulat alakult ki, diszkó fénnyel, jó zenékkel,
táncversennyel, székfoglaló játékkal, seprűs tánccal és egyéb szórakoztató, vidám
programokkal.
LILI

Mi illik?
Kedves Olvasóink!
A kézfogás hétköznapjaink gyakori történése, sokak számára rutin, szinte már
észrevétlen, mások számára viszont furcsa, sokszor nemkívánatos érintés. A legtöbb ember egyáltalán nem gondolkozik azon, hogyan is kellene kezet fogni, egyszerűen csak nyújtja a kezét. Pedig a kézfogásnak is megvannak a maga trükkjei,
szabályai – és természetesen vannak ajánlások arra is, hogyan NE csináljuk. Mivel
ez az egészen egyszerű, szinte már ösztönös mozdulat a személyiségünkről árulkodik, íme, néhány jó tanács.
A helyes kézfogás mozdulatsora a következő: úgy nyújtsuk a kezünket, hogy a
mutató- és hüvelykujj derékszögének hajlatát kell kölcsönösen elérni. Az ujjak nem
nyúlhatnak le a másik csuklójához. A két tenyér, ha lehet, érjen össze – ha túl széles
a kézfejünk, ez nem megy könnyen; ilyenkor kicsit mélyebbre nyújtsuk le a négy
ujjunkat, és törekedjünk arra, hogy a két tenyér összeérjen. A kézfogás csípőmélységben, félig nyújtott karral történik, és határozott fogással fejeződik be. Két gyors
kézrázás – nálunk ez a szokás. Ha valaki sokáig rázogatja a kezünket, és ez bennünket zavar, akkor kézfogás közben nyissuk ki a tenyerünket, vagyis nyújtsuk ki az ujjainkat: erre a másik biztosan el fogja kezünket engedni. Semmiképp ne rángassuk
el, még ha nagyon szorítja, akkor sem. Ez utóbbi esetben pár centivel mozdítsuk el
az összekapcsolódott kézfejeket lefelé, majd picit fölfelé – kihúzni a kezünket úgysem tudjuk.
Kézfogásnál fordított a rend, mint köszönésnél, azaz előre nyújtja a kezét a nő a
férfinak, az idősebb a fiatalnak, a főnök a beosztottnak.
Kézfogás közben minden esetben bele kell nézni a másik szemébe, a szemkontaktus kikerülése durva sértés. Az urak minden esetben (fel)állva fognak kezet,
hölgyek számára ez nem kötelező. A kézfogás mindig egy kézzel történik: a másik
kezének „szendvicsbe” foglalása szintén udvariatlanság. A bemutatkozás mindig
megelőzi a kézfogást (azaz már elkezdjük kimondani a nevünket, mialatt a kezünket nyújtjuk), ami 3-4 másodpercnél sosem hosszabb.
A közvélekedés szerint kesztyűben nem szabad kezet fogni. Ez az állítás azonban csak részben igaz, mert igenis szabad kesztyűben kezet fogni: uraknak egymás
között, ha mindkét félen kesztyű van; hölgyeknek bármikor, illetve minden olyan
esetben, amikor a kesztyű az egyenruha része.
Az ellenjavallt kézfogási módok közül – már csak elnevezésük miatt is – a döglött
hal- és a leveszöldség-kézfogásról ejtünk szót.
A legvisszataszítóbb kézfogás találóan a döglött hal nevet kapta. Bemutatkozásnál bizonyára senki sem fog meg szívesen egy petyhüdt, puha kezet, mely ráadásul
hideg és nyirkos is. Ilyenkor megfordulhat a fejünkben, hogy az illető gyenge jellem,
vagy nem örül a találkozásnak. Ez akár igaz is lehet, ám arról sem szabad megfeledkezni, hogy a háttérben kulturális és egészségi okok is állhatnak. Bizonyos ázsiai és
afrikai országokban éppen a puha kézfogás a megszokott, és a kemény kézszorítást
tartják illetlenségnek, másrészt a világon minden huszadik ember krónikus verejtékezésben szenved.
A döglött halhoz hasonló benyomást keltő kézfogás a leveszöldség, mert olyan
a fogása, mint egy csokor sárgarépának. A döglött halhoz viszonyítva merevebb, és
kevésbé nyirkos érintésű, de szintén gyenge jellemről árulkodik.
IK

