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Hat országból érkeztek szakemberek
Paksra a Második Nukleáris Fórum
programja keretében. A rendezvény
szeptember 22-én kezdődött Budapesten, és 25-én Pakson, atomerőmű-látogatás keretében fejeződött be.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. részéről a
vendégeket Pakson Hamvas István vezérigazgató és dr. Kovács Antal kommunikációs igazgató fogadta. A cseh, finn, lengyel,
német, orosz és szlovák nukleáris szakemberek tájékoztatást kaptak az atomerőmű
működéséről, eredményeiről, jövőbeli terveiről, és üzemlátogatáson vettek részt.
Hamvas István ismertetést adott
a biztonságnövelő intézkedésekről, a
teljesítménynövelésről, az üzemidőhosszabbításról és az új blokkok tervezett
építéséről. Elmondta, hogy az erőmű az
eddigi 30 éves biztonságos működését követően az 1. blokk már megkapta a további
20 évre szóló üzemeltetési engedélyét, és a
többi blokk üzemidejének hosszabbítása
érdekében is megteszik a szükséges intézkedéseket. Az elvégzett célzott biztonsági
felülvizsgálat során megállapítást nyert,
hogy az atomerőmű biztonsága megfelel
az európai elvárásoknak, nemzetközi szin-
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Paksra látogatott a Második Nukleáris Fórum delegációja

ten elismert. A vezérigazgató továbbá szólt
arról, hogy a Paksi Atomerőmű állítja elő
a hazai energiatermelés 46 %-át, így az
ország energiaellátásában stratégiai jelentőségű. „Magyarország energiapolitikája,
elemezve a hazai villamosenergia-ellátás
helyzetét, úgy foglal állást, hogy atomerőmű építése az elkövetkezendő időben
feltétlen szükséges ahhoz, hogy a következő időszak növekvő villamosenergia-igényét és a kiöregedő erőművek leállítását
kompenzálni lehessen” – mondta Hamvas István. Tájékoztatta a nemzetközi delegációt a magyar lakosság erőmű iránti
nagyarányú támogatásáról, különösen az

erőmű közelében élők bizalmáról és az
erőmű környezetének természeti szépségéről. A kérdésekre adott válaszaiban
mondta, hogy a Paksi Atomerőmű tagja
az Atomerőműveket Üzemeltetők Világszövetségének, azaz a WANO-nak, és több
munkatársa dolgozik jelenleg is a szervezet központjaiban és nemzetközi vizsgálócsoportjaiban.
A delegáció tagjai a továbbiakban az erőmű Tájékoztató- és Látogatóközpontjával
ismerkedtek, ahol nyilatkoztak a média
képviselőinek. A szakemberek részéről
összességében elhangzott, hogy Európában növekvő érdeklődés mutatkozik az

Mérnöki kamarai ülés az erőműben
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„Látott már atomreaktort? Jöjjön el hozzánk…”
– e szavakkal invitálták az érdeklődőket az erőműbe. A Karbantartó Gyakorlóközpont most
először és kizárólag csak a Kulturális Örökség
Napja alkalmából nyílt meg a közönség előtt.
A létesítményre több mint százan voltak kíváncsiak, akik a helyszínen betekintést nyertek
az atomerőmű műszaki életébe, működésébe, valódi atomreaktort, gőzfejlesztőt és más
nagyberendezést tekintettek meg.
A Tájékoztató- és Látogatóközpontban, valamint az Atomenergetikai Múzeumban tárlatvezetéssel és filmvetítéssel várták a vendégeket. A múzeum egyben exkluzív programmal
csatlakozott az októberi Budapesti Víz Világ-

találkozóhoz is, melynek a „Vizek házai” álltak
középpontjában. Az atomerőmű vízkivételi
művében és kikötőjében forgatott film vetítése mellett lehetőség nyílott mikrobuszból a
hideg vizes csatorna megtekintésére is.
A kulturális esemény jó felvezetője volt
az októberben sorra kerülő két, a Múzeumok
Őszi Fesztiváljának részét képező októberi 6-i
„Sétálj, gyalogolj, bringázz velünk és fedezd
fel! – Kulturális tereink másként” és az október
11-én zajló „A lámpás én vagyok” – Tanárok éjszakája programoknak.
A Múzeumok Őszi Fesztiválja eseményeiről
következő számunkban tájékoztatjuk kedves
olvasóinkat.-ve-
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Atomreaktort láthattak az érdeklődők
a Kulturális Örökség Napján
Az épített örökség ünnepeként ismert szeptembervégi országos rendezvénysorozat hagyományaihoz híven az idén is kapcsolódott az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., még pedig
oly módon, hogy újabb létesítmény kapuját tárta ki a nagyközönség előtt. Míg korábban
a Tájékoztató- és Látogatóközpontba, tavaly az újonnan nyílt Atomenergetikai Múzeumba, az idei program keretében szeptember 21-én már a Karbantartó Gyakorlóközpontba
is várták a látogatókat.

atomenergia iránt. A német Christian
Hillrichs is úgy látja, annak ellenére, hogy
Németország az atomenergia 2020-ig történő kivezetése mellett határozta el magát,
Európában biztató jövő előtt áll a nukleáris energia. A Csehország képviseletében
nyilatkozó Lubomir Gogela a nukleáris
energia jövőbeli jelentős szerepét és a cseh
nukleáris áramtermelés magas társadalmi
támogatottságát hangsúlyozta. A finn nukleáris hatóság egykori vezetője, Jukka Laaksonen elmondta, hogy hazájában megváltozott az atomenergiával kapcsolatos
egykori szemlélet, és az utóbbi időben nőtt
az új blokkok építésének igénye, erősödött
a nukleáris energia támogatása. Ismertetést adott továbbá az európai helyzetről,
a nukleáris kapacitások növekedéséről,
mint például az európai atomenergia-ipar
új szereplőiről és a régi erőművek hatékonyabb erőművekkel való kiváltásáról.
A Második Nukleáris Fórum
résztvevőinek paksi látogatása az üzemi
területen történt bejárással, valamint a
Karbantartó Gyakorlóközpont megtekintésével zárult.
Lovásziné Anna

A Duna nem elválaszt, hanem összeköt – ezzel a jelmondattal tartotta elnökségi ülését a Tolna Megyei és a Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara szeptember 20-án, a Tájékoztató- és Látogatóközpontban.
A találkozó elején tartott megbeszélésen szó esett a szakmai feladatokról, arról,
hogy a területfejlesztésbe hogyan kapcsolódnak a mérnöki kamarák. Ezt követően
Hamvas István, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója köszöntötte a jelenlévőket, kiemelve a személyes találkozók fontosságát. „Csak akkor tudjuk átadni
a lényegi információkat, ha nyitottak vagyunk. Mi itt a Paksi Atomerőműben nyitottak vagyunk” – hangsúlyozta. A vezérigazgatói köszöntő után tartott előadások
során az atomerőművel ismerkedtek meg a kamarai tagok.
Elsőként Volent Gábor biztonsági igazgató tartott rövid tájékoztatást az atomerőmű biztonságáról, biztonságpolitikájáról. Előadásában szó esett az atomerőmű
biztonsági rendszerével kapcsolatos elemzésekről, a biztonságnövelésről, érintőlegesen az üzemidő-hosszabbításról, illetve a létesítmény társadalmi támogatottságáról, ami évek óta európai szinten is magas.
Nagy Sándor, az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. vezérigazgatója az
új atomerőművi blokk/ok létesítésének előkészítéséről tartott előadást, amelynek
során megemlítette, hogy a hazai erőművek között a Paksi Atomerőműnek a legmagasabb a teljesítőképessége, a hosszú távú ellátásbiztonságot pedig az új blokk/
oknak is biztosítania kell. Ami az új blokk/ok létesítésének társadalmi támogatottságát illeti, felmérések igazolják, hogy a lakosság nagy része támogatja a bővítést.
Nagy Sándor előadásában kiemelte, hogy az új blokk/ok építésénél a cél, hogy minél nagyobb százalékban magyar vállalkozók vegyenek részt a megvalósításban.
Dr. Kovács Antal kommunikációs igazgató ezt követően a bővítés humánerőforrás-igényéről beszélt.
folytatás a következő oldalon
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folytatás az előző oldalról

„Az egyik fő apropója a találkozónak, hogy megteremtsük annak a lehetőségét, hogy
a Bács-Kiskun megyei kollégák is megfelelő információhoz jussanak – mondta el Bohli Antal, a Tolna Megyei Mérnöki Kamara elnöke. A Duna elválasztó volta ellenére az
atomerőmű fejlesztésében és jelenlegi üzemvitelében ugyanúgy érdekeltek ők is, hiszen
Paks és az erőmű a két megye határán fekszik.” Hozzátette, több előadásban is elhangzott a törekvés, hogy minél több hazai szakember vegyen részt a tervezett bővítésben, az
európai versenyszabályok lehetőségein belül a mérnöki, tervező munka is ki akarja venni a részét. „Ehhez azt is hozzá kell tenni, hogy mivel az előző ciklus pénzei már lekötöttek, a projektek megtervezettek, olyan idők járnak, hogy a mérnökök munkát, feladatot
keresnek, ami ugyancsak szorosan kapcsolódik az erőműhöz, annak bővítéséhez.”
Hamvas István a találkozó kapcsán kifejtette, hogy a műszaki társadalom tud a nyilvánosság felé érthető módon információt közvetíteni, ezért kiemelten fontos, hogy az
atomerőmű a mérnökökkel, a mérnöki kamarákkal megfelelő kapcsolatot ápoljon.
Az előadásokat követően a vendégek üzemlátogatást tettek az atomerőműben, majd
a Paksi Ipari Park megtekintése következett dr. Sztruhár Sándor igazgató kíséretében.
Szabó Zoltán
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Atomjó rádióközvetítés Paksról

Minden eddiginél energikusabban indult
a szeptember 13-i reggel a Class FM hallgatóinak. Atomjó Morningshow jelentkezett a
Paksi Atomerőműből.
Az ismert műsorvezetők, Rákóczi Feri, Vadon
Jani és – vendégként– Kasza Tibi a Tájékoztató- és Látogatóközpont előtt felállított látványstúdióból köszöntötték a hallgatóságot és a jelenlévőket. Nem kisebb feladatra vállalkoztak a fiúk,
mint hogy személyesen is megismerkedjenek az
országban egyedülálló létesítménnyel, a Paksi
Atomerőművel, és minderről az éteren keresztül tudósítsanak a hallgatóság felé. Segítségükre
volt dr. Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs igazgatója – közismert
nevén Atom Anti –, aki igyekezett minden kérdésre megfelelni. A kérdésekben persze nem is
volt hiány. Atom Anti és a sport, atomerőmű és
a sport, Paks és az atomerőmű, hogy került oda
az atom és mit csinál ott… Az atomerőműves
poénok mellett persze komoly dolgokról is szó
esett. A kommunikációs igazgatótól megtudták
többek között, hogy mennyire biztonságos a létesítmény, milyen nagy hangsúlyt fektet a környezetvédelemre, milyen szoros a kapcsolata a
várossal, hogy a régió fejlődésének a motorja.
Kiemelte, hogy a nyitottság és a lakosság folyamatos tájékoztatása fontos az erőmű számára,
ezért is van az, hogy a látogatóközpontba
és a múzeumba folyamatosan érkeznek
vendégek, és van, aki többször is vis�szajön. A kérdéseket a tettek követték;
a legelszántabb műsorvezető, Rákóczi
Feri útra kelt, hogy élőben jelentkezzen a reaktorcsarnokból. Bár, ahogy azt

a fiúk el is mondták, korábban volt már ugyan
rádióműsor az atomerőműből, ilyenre még nem
volt példa. A biztonság elsődleges szempont, erről Feri személyesen is meggyőződhetett, hiszen
a szokásos beöltözési és ellenőrzési folyamatok
alól most sem volt kivétel. A reaktorcsarnokban
Cziczer János üzemviteli igazgató és Volent Gábor biztonsági igazgató várták a vendéget, és
szólaltak meg szakértőként. Azt, hogy hol is van
tulajdonképpen a szirénákat elindító gomb, még
ők sem voltak hajlandóak elárulni Ferinek. A
többiek addig kintről szurkoltak, és mivel a stúdióban egy a szervezők által biztosított monitor
mutatta a reaktorcsarnokban lévő kameraképet,
szemmel is tarthatták Ferit, aki ígéretéhez híven teljesítette az élő adásban tett vállalását, azaz
moonwalkozott, ugyanis bemutatta azt a táncformát, mintha hátrahúznák, holott előre szeretne menni.

A Vadon Jani szavaival élve történelmi jelentőségű adásnak az volt a célja, hogy a leghallgatottabb kereskedelmi rádió műsorán keresztül
érthetőbbé váljon az atomerőmű működése, tevékenysége, biztonságpolitikája. A kitelepülés
helyszínén körülbelül hatvan hallgató figyelte a
műsort, a Facebookon és a műsor profilján eddig több ezren követték az adást. A pozitív vis�szajelzések azt mutatták, a műsor elérte célját;
könnyed, humoros stílusban megközelíteni egy
egyébként nehéz, szigorú témát. Mindemellett a
hallgatók ízelítőt kaptak Paksról, az élhető városról, annak nevezetességeiről, valamint a közelmúltban lezajlott országos szintű Atomfutásról.
Szabó Zoltán

NAÜ-s kormányzótanácsi
tagságunkról
2013. szeptember 20-án ért
véget Magyarország kétéves tagsága a Nemzetközi
Atomenergia-ügynökség
(NAÜ) Kormányzótanácsában (KT), amelyben Kovács
Pál energiaügyért felelős
államtitkár az ország képviselete mellett egy éven keresztül az alelnöki tisztséget
is betöltötte. A testületben
2012 és 2013 szeptembere
között végzett feladatairól,
tapasztalatairól és további nemzetközi
kapcsolatairól kérdeztük Kovács Pál államtitkárt.
–– A NAÜ-vel igen szoros a kapcsolata
hazánknak, több delegáció járt már a Paksi
Atomerőműben. Ön milyennek látja a NAÜ,
illetve a Kormányzótanács tevékenységét,
megítélését hazánk vonatkozásában?
–– Az elmúlt két év a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség és Magyarország intenzív együttműködésben telt, igen gyümölcsöző munka és tartalmas program
jellemezte ezt a jelentőségteljes időszakot.
A KT-tagság fokozott láthatóságot biztosított hazánk számára a nukleáris szakma
különböző területein. Kétéves tagságunk
során is kiemelt figyelmet fordítottunk
a Nemzeti Energiastratégiánk nemzetközi szintű bemutatására, ismertetésére.
Középpontba került a Paksi Atomerőmű
üzemidő-hosszabbítása, és a biztonságnövelés terén a nemzetközi közösségen keresztül érkező intézkedések maradéktalan
végrehajtása, és az atomenergia további
alkalmazási lehetőségeinek mérlegelése a
hazai „atom-szén-zöld” stratégia mentén.
Ennek megfelelően alakult ki az a program, amelyet végrehajtottunk a NAÜ-ben;
első évben KT-tagként, második évben
igen megtisztelő alelnöki szerepkörben
is. Nagyon intenzív szakmai diplomáciát
kezdtünk meg, amely során a magyar érdekek aktív képviselete folyamatos prioritást élvezett. Ennek eszközeként intenzív
kapcsolatfelvétel kezdődött meg, és számos nagykövet látogatott hazánkba, hogy
megismerkedjen a hazai nukleáris ipar
helyzetével, meggyőződjön a műszaki és
szakmai felkészültségről és biztonságkultúráról, ezzel ráirányítva a figyelmet a magyar szakértelemre és nukleáris biztonságra. Ezáltal kialakultak azok a kapcsolatok,
amelyeken keresztül előre tudtunk lépni
például a szakemberképzés területén.
–– Milyen eredményeket sikerült elérni, új
kapcsolatokat kiépíteni?
–– A legfontosabb eredmény, hogy átfogó, kétoldalú nukleáris képzési, kutatási, hatósági és műszaki együttműködési
megállapodás jött létre Magyarország és
Vietnam között, amely dokumentumot a
vietnámi oktatásért felelős miniszterhelyettessel írhattam alá szeptember 16-án
Áder János köztársasági elnök és Truong
Tan Sang, a Vietnami Szocialista Köztársaság elnöke jelenlétében. Hasonló tárgyalásokat folytatunk Szaúd-Arábiával is,
a megállapodási szerződés véglegesítése
folyamatban van. Bízom benne, hogy Törökországgal is el fogunk jutni egy hasonló
megállapodásra.
–– Alelnöki tisztsége kapcsán milyen
egyéb feladatok hárultak önre?

–– Alelnökségem idején
meghívtuk
Magyarországra Jukija Amano urat,
a NAÜ főigazgatóját, aki
2012 nyarán a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium
és a Külügyminisztérium
vezetőivel tárgyalt, valamint egyeztetést folytatott az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatójával,
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatójával és a Radioaktív Hulladékokat Kezelő
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság vezetőjével. Szerencsés helyzetben voltunk, hogy volt ideje megtekintetni a Karbantartó és Gyakorlóközpontot
is, amely egykor a NAÜ támogatásával és
segítségével jött létre. Fontosnak tartom
elmondani, hogy fontos hivatali teendői
okán csak kevés országot tud jelenlétével
megtisztelni a NAÜ főigazgatója. Látogatása látványos elismerést jelent annak az
aktív szerepvállalásnak, amelyet Magyarország a szervezet tevékenységében folytatott.
Kivételes eseménynek számít még,
hogy Martonyi János külügyminisztert kérték fel a 2013 júliusában Bécsben megrendezett miniszteri szintű Nemzetközi Nukleáris Védettségi Konferencia elnöklésére.
Ez volt az első alkalom, hogy a NAÜ ilyen
magas szintű eseményt rendezett ezen a
szakterületen. Az esemény magyar elnöklése nem csupán a nukleáris védettség
iránti hazai elkötelezettségre, hanem a jelentős biztonságpolitikai vonatkozásokkal
bíró szakmai területen kifejtett diplomáciai erőfeszítéseinkre is rávilágított, amelyek
elismeréséül tekintünk ezen megtisztelő
lehetőségre.
2012-ben Szöulban tartották a Nukleáris Védettségi Csúcsot, amelynek munkájába szintén meghívást kapott Magyarország. Az elmúlt időszakban a NAÜ kiemelt
figyelmet fordított a nukleáris biztonság
és védettség területére, és ebből eredően
megnövekedett az oktatási igény, ez lehet részben az oka, hogy nukleáris szakértelmével kedvező helyzetbe kerülhetett
Magyarország. Hiszen az a segítség, amit
mi éppen az oktatás és szakemberképzés
területén tudunk nyújtani, az komoly segítséget jelent több más ország részére is.
–– A nemzetközi tapasztalatok alapján
milyen változás várható a jövőben az atomenergetika, a nukleáris ipar területén, és hazánk milyen lehetőségek előtt áll?
–– A kétéves tagság vége nem jelenti
azt, hogy munkánk intenzitása csökkenni
fog. Együtt fogunk dolgozni a NAÜ KT-vel,
csak más minőségben. Továbbra is támogatni fogjuk a NAÜ és a tagországok mindazon célkitűzéseit, amelyek nemzetközi
szinten mozdítják elő a békés célú nukleáris együttműködést. Továbbra is intenzíven
folytatjuk azt az oktatási és szakemberképzési programot, amelyet elindítottunk.
A világon az atomenergia alkalmazása
továbbra is töretlenül fejlődik, ezt megállítani nem lehet. Ezenfelül fontos tényező, hogy a villamosenergia-termelésben
a nukleáris energia kiváltására jelen pillanatban nincs megfelelő reális alternatíva.
Laszlóczki Ivetta
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Vendégeink voltak
Szeptember 24-én az atomerőműben jártak a Vöröskereszt Tolna megyei szervezetének képviselői.

fotó: Bodajki Ákos

A vietnami szakemberek oktatási programja keretében szeptember 30-án a negyedik vietnami csoport
kezdte meg a szakmai ismeretek elsajátítását a Paksi
Atomerőműben.

fotó: Orbán Ottilia

Erdélyi vendégek az
ADÉSZ szakszervezetnél

A Cartel-Alfa, a legnagyobb romániai országos szakszervezeti konföderáció Kovászna megyei képviselőit fogadta
szeptember 25-én a Paksi Atomerőműben Néber Tibor,
az Atomerőműben Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete
(ADÉSZ) elnöke.
A négytagú csoport: Bong Vilmos elnök, Berde Réka
Zsuzsanna jogtanácsos, Ferencz Tibor Lajos, az Önkormányzatok Szakszervezetének székelyföldi, Kovászna megyei képviselője, Lukács Károly, a Sepsiszentgyörgyi Önkormányzat Szakszervezetének tagja.
A csoport egyhetes programon vett részt, ennek részeként szerepelt az atomerőmű látogatása. A két szakszervezet között a kapcsolat már 15 éves, a csernavodai és a
paksi ADÉSZ képviselőinek kezdeményezésére jött létre.
A látogatások szakmai oldalát is mindig szem előtt tartva
szervezik közös programjaikat, rendszeresen találkoznak
és konzultálnak egymással. A szakszervezet jogtanácsosa
elmondta, hogy feladatuk a szakszervezeteket érintő változásokról való tájékoztatás is, munkaügyi kérdésekben
való támogatás és képviselet, amely egyedüli és példaértékű szolgáltatás az országukban.
A nap folyamán rövid látogatást tettek az erőműben,
megtekintették az Atomenergetikai Múzeumot, a Karbantartó Gyakorlóközpontot, majd fogadta a delegációt Bognár Péter humán igazgató. Bong Vilmos kiemelte, hogy
tartalmas és hasznos beszélgetést folytattak. Nagyon
fontosnak tartják mindig, ha külföldi látogatáson vesznek
részt, hogy a munkáltatói oldal véleményével és álláspontjával is megismerkedhessenek, illetve képet kapjanak a
munkaerő, a humán-erőforrás helyzetéről, a szakemberképzéssel kapcsolatos aspektusokkal kiegészítve.
A nap további részében megtekintették a Tájékoztató- és Látogató Központot és a Létesítményi Tűzoltóságot.
A látogatás zömében szakmai volt, de fő célját tekintve
mindenekelőtt az érdekképviseletekkel való eszmecsere
állt a középpontban.
A látogatás elérte célját, a résztvevők nagyon hasznosnak tartották a szakmai programokat és a további személyes információcsere ilyen szervezett lehetőségét – hangOrbán Ottilia
súlyozta Néber Tibor, az ADÉSZ elnöke. 

Bugát Pál Természetismereti Vetélkedő
A jeles rendezvényt
a Paksi Atomerőmű is támogatta
Harmincadik alkalommal került megrendezésre az ország
középiskoláit megmozgató rendezvény, a Bugát Pál Természetismereti Vetélkedő. Meghirdetői a TIT Stúdió Egyesület, a gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium, Szakiskola
és Kollégium, a Gyöngyök Mátra Művelődési Központ és a
Mátra Múzeum voltak. Helyszínt és szállást a Berze Gimnázium, illetve a Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium biztosított.
A rendezvény fő támogatói a Richter Gedeon Vegyészeti
Gyár Nyrt. és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. voltak. Támogatói szerepet vállalt a Bugát-Richter Természettudományi Alapítvány, az ELTE Természettudományi Kara,
Gyöngyös Város Önkormányzata és a Mátra Szakképző
Iskola.
Augusztus 22-én már a kora délutáni órákban az iskolapadokban dolgoztak a hallgatók az írásbeli feladatok megoldásán. A koraesti órákban került sor a hivatalos megnyitóra, amelynek során dr. Radnóti Katalin főiskolai tanár
és dr. Ördög István iskolaigazgató üdvözölte a diákokat és
felkészítő tanáraikat. Három előadás is gazdagította az esti
programot. Dr. Bérczi Szaniszló ny. egyetemi docens „Ember-ház-űrállomás” című előadásában vázolta a különböző
szintű rendszerek és a hozzájuk tartozó áramlási modellek közötti összefüggéseket. Radnóti tanárnő a vetélkedő
eddigi történetét ismertette az egybegyűltekkel, míg e sorok írója a Paksi Atomerőművel kapcsolatos legfontosabb
adatokat, programokat tárta a hallgatóság elé. A megnyitó
után az érdeklődők látogatást tettek a Mátra Múzeumban.
Pénteken délelőtt a Berze Gimnázium volt a további fordulók helyszíne. A számítástechnikai gyakorlat előtt a hallgatók megkoszorúzták Bugát Pál emléktábláját, majd géptermi feladatok várták őket. Kis szünet után a kémiai labor
várta a hallgatókat egy másfél órás gyakorlatra. A délután
már a pihenésé volt, egy mátrai kirándulással összekötött
tanulmányút várta a fiatalokat. Este a zsűri ismertette az
eddigi feladatok megoldásait. Szombaton újra a „Berzében”

kezdtünk, itt került sor a mindent eldöntő szóbeli versenyre. Humoros és komoly kérdések, tippeléssel megoldandó
feladatok, rögtönzött előadások gazdagították a versenyt.
Nehéz perceket élt át a zsűri (tagként jómagam is), mire
sikerült meghatározni a végső sorrendet. Az abszolút első
helyet a szolnoki Varga Katalin Gimnázium egyik csapata
(Csibi Levente, Englert Bence, Fülöp Noémi) nyerte. Felkészítő tanáraik Balogh Béla és Jeneiné Fekete Marianna
voltak. Sor került az ún. hozománydolgozatok értékelésére
is, amiket az induló csapatok előzetesen otthon készítettek
el az általuk választott témakörből. A legjobb három csapatot a Paksi Atomerőmű – túl a szervezésre nyújtott támogatáson – könyvjutalomban részesítette. A legjobbnak
ítéltük a „Határtalan ötletek térben határolva” című munkát (a szolnoki Varga Katalin Gimnázium másik csapata).
Második lett ebben a versenyben az „Elektrokardiográfia”
című pályamű (az abszolút győztes szolnoki csapat munkája). Debreceni csapat, a Tóth Árpád Gimnázium hallgatói
vitték el a harmadik díjat „Elalvást gátló módszerek” című
munkájukkal. A dolgozatok értékelése a versenytől függetlenül és előzetesen történt, nem volt hatása a versenybéli
helyezésre. Mozgalmas három nap volt, kiváló szervezéssel
párosítva.
Varga József

Harmadszor győzött a tiszta energia
Kilenc kategóriában, több mint
50 alternatív hajtású, környezetbarát jármű versenyzett az MVM
Energia Futamon Budapest szívében, a Lánchíd pesti hídfőjénél, a
Széchenyi téren.
Az MVM Magyar Villamos Művek
Zrt. ezzel a különleges rendezvén�nyel idén immáron harmadszorra hívta fel a közönség figyelmét az
üvegházhatású gázok kibocsátása
nélküli energiatermelés és felhasználás fontosságára. A kizárólag Zöldáramot használó III. MVM Energia
Futamon napelemes autók, különleges prototípusok, átalakított szériaautók, elektromos versenyautók és
motorok fejlesztői mellett hírességek
is rajthoz álltak, hogy bemutassák a
hazai zöld innovációkat, fenntartható közlekedési lehetőségeket. Az Európai Mobilitási Hét kiemelt hazai
rendezvényének fővédnöke Németh
Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter volt.
A napenergiával, sűrített levegővel,
akkumulátorral és emberi erővel
hajtott járművek, átalakított, környezetbarát szériaautók, különleges
prototípusok, versenyautók, valamint elektromos gokartok tucatjai
robogtak végig a város egyik legimpozánsabb terén a harmadik budapesti MVM Energia Futamon, amelyet több ezren követtek figyelemmel

a helyszínen és az internetes közvetítés segítségével.
„Sikeres, regionálisan is meghatározó, integrált nemzeti energetikai
társaságcsoportként az MVM aktívan hozzájárul a nemzetgazdaság
növekedéséhez. A fenntarthatóság
három, egyformán fontos pillére a
környezet védelme, a gazdaság fejlődésének támogatása és a társadalmi
célok megvalósítása. Magyarország
érdeke, hogy hosszú távon egyensúlyt teremtsen a három pillér között, éppen ezért az MVM erkölcsi
kötelessége, hogy piaci súlyához
mérten részt vállaljon az össztársadalmi ügyek támogatásában, így a
lakosság környezettudatosságának
növelésében is,” mondta Baji Csaba,
az MVM Magyar Villamos Művek
Zrt. elnök-vezérigazgatója.
A rendezvény célja mellett több
magyar híresség is kiállt. A hírességek Famous Futamán a címvédő
Kovács Kokó István olimpiai és vi-

lágbajnok ökölvívó mellett Kozmann György világbajnok, olimpiai bronzérmes kenus harmadszor
szállt ringbe, az idén másodszor
induló Lepével, a Balkan Fanatik
frontemberével és Horváth Gáspárral, az Irie Maffia zenei vezetőjével,
Janicsák Veca énekesnővel, Delov
Jávorral, a Random Trip alapítójával
és Csipával, a Hooligans énekesével
a halk, mégis nagyon gyors elektromos gokartokkal. A nem mindennapi száguldást szoros küzdelemben Kokó nyerte, megvédve bajnoki
címét, Kozmann György, Delov Jávor és Janicsák Veca előtt.
A rendezvény egyik legnépszerűbb versenyén, a napenergia meghajtású járművek és tanulmányautók futamán a napelemes meghajtást
emberi erővel kombináló hibrid
jármű, a Pannonrider 4.0 végzett az
élen. A tervező-versenyző elmondta, hogy a jármű nem csak gyors, de
költséghatékony, csendes, és energiatároló képessége miatt sötétben is
üzemel.
Forrás: MVM
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Atomfutás – 2013

hosszabb távokat futók Paks főbb turisztikai nevezetességeit ejthették útba, így a ¾ maratonisták
az Atomenergetikai Múzeumot és a Tájékoztatóés Látogatóközpontot is érintették. Felnőtteknél
a hosszabb távok abszolút győztesei: Cakó Bálint
(Budapest), Soltész Tamás (Budapest), Csillag Balázs (Szekszárd), Németh Gábor (Vonyarcvashegy),
Bakosné Fülöp Edina (Szekszárd). A gyerektávokon: Nagy Roland (Paks), Otterbein Petra (Paks),
Kiss Márk (Paks), Tóth Alexandra (Paks), Miskolczi
Milán (Fadd), Bakos Klaudia (Szekszárd). A 7100
méteres botos gyaloglás legjobbjának Pappné Békési Erzsébet (Paks) bizonyult. A verseny legifjabb
nevezője csupán egyesztendős volt, míg a legidősebb nyolcvanesztendős. Az Atomfutást élőben az
interneten is követhette a közönség.
Az idei Kenyér-, hal- és borünnep, valamint az
Atomfutás sikere az önkormányzat, az atomerőmű és számos segítő összefogásának eredménye.
A kétnapos rendezvény programját térzene és változatos programok gazdagították, köztük nyitott
pincék a Sárgödör téren, befejezésül pedig a Csík
zenekar teltházas élőkoncertje az ASE csarnok
mellett.
-vöröss-

„A sport mindenkié!” – hangsúlyozta Monspart Sarolta táj- Monspart Sarolta
futó világbajnok a futást meg- Budapesten született
1944-ben.
előző sajtótájékoztatón.
Kifejtette továbbá azon vé- Tájfutó világbajnok,
leményét is, hogy úgy tűnik, tizennégyszeres ma
mintha a figyelem túlzottan gyar bajnok, sífutásaz élsport felé irányulna ha- ban hatszoros magyar bajnok. Az első nő
zánkban, pedig szükség lenne Európában, aki három órán belül futotta
arra, hogy az itt élő majdnem le a maratoni távot. Aktív sportpályafutízmillió embernek testedzés- tását kullancs okozta betegség szakította
ben, sportolásban gazdagok meg. Ma nőket buzdít arra, hogy egészségesen éljenek, és ennek egyik lehetsélegyenek a mindennapjai.
Tankönyvi előírás szerint a ges módja a futás.
legalább heti háromszori, a
tánctól akár a golfig, bármiféle testedzés, sportolás már sokat számít.
A futásban az a jó, hogy mindenki számára elérhető. Futni lehet lassan és
gyorsan, kinek-kinek a maga tempójában, lehet reggel, tanulás vagy munka után, de este is, lehet egyedül és csoportosan. A futásban az a fantasztikus,
hogy rendkívüli szabadságfoka van! Arra mehetünk, amerre akarunk, és addig,
amíg jólesik. Ebben mindenki maga választhatja a magának megfelelőt! A paksi
Atomfutás megszervezését nagyon jó ötletnek tartom. Bizonyára nagyon sok
embert, sok családot fog odacsábítani. Én azért is álltam az Atomfutás mellé,
mert amíg az élsporthoz bizonyos önzőség kell és ez meg is mutatkozik, itt azt
látom, hogy Kovács Antal olimpiai és világbajnok cselgáncsozó a szabadidősport érdekében önzetlenül cselekszik, és ez oly ritka, hogy egy olimpiai bajnok
„megtalálja” és élvezze a család amatőr sportját. Ő nagyon jó példakép a fiatalok,
a családok, mindenki számára, hisz látható, hogy az Atomfutás szervezése által
nem bajnokságért küzd, hanem sokak egészségéért, a családokért, a közösségért
– mondta a MOB szabadidősportért felelős alelnöke, Monspart Sarolta.
LAnna

Megmutatták energiájukat a családok
Szeptember 8-án tartották az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. „Tele vagyunk
energiával” elnevezésű családi fotópályázatának eredményhirdetését.
Az édesanyák számára kiírt pályázatra
közel 250 jelentkező több mint 600 alkotása érkezett be, közülük az atomerőmű családi napján sorsolással választották ki azt a 28 szerencsés családot, akik
díjazásban részesültek. A szerencse
ezúttal is rendkívül kegyes volt: az egyhetes családi nyaralást egy májátültetésen átesett kisgyermek és szülei nyerték,
akik az elmúlt 12 évben nem élvezhették
együtt a közös vakáció örömeit.
„A családok energiaközpontjai az édesanyák. Ők gondolnak a jövőre, ők gondolnak a biztonságra, ők segítik sikerre a
családot. Csak az édesanyák látják azokat
a varázslatos pillanatokat, amikor a család
ereje, energiája egyetlen pillanatban összpontosul: amikor a közös játék, a sport vagy
épp a munka heve elragadja a gyermekeket
– és velük együtt az egész családot. Ezeket
a pillanatokat szerettük volna megragadni,
összegyűjteni és a jövő számára rögzíteni.
Hogy miért pont egy atomerőmű? A nukleáris alapon termelt villamos energia életünk természetes része: biztosítja, hogy
mindennapjainkban és a jövő generációinak hétköznapjaiban is mindenki számára
megfizethető áron legyen elérhető az áram,
az ország minden pontján, minden család számára. Mindezzel a környezetet is
óvjuk a jövő nemzedékei számára, hiszen
az atomerőmű szén-dioxid-kibocsátásmentesen, biztonságos módon állítja elő
az ország villamosenergia-termelésének

több mint 45 %-át. A célunk közös az édesanyákkal: energiát adni a családoknak,
energiát adni a jövőnek” – foglalta össze
az országos fotópályázat lényegét dr. Kovács Antal, az MVM Paks Atomerőmű Zrt.

Siklás

Bobozás

kommunikációs igazgatója, aki maga is háromgyermekes családapa.
„Kisfiam már születése óta májbeteg, és
ez alatt a 12 és fél év alatt nekünk sok energiára volt szükségünk, sok erőt kellett merítenünk ahhoz, hogy hordozni tudjuk az
ő betegségét. Azóta, hogy Ádám megszületett, mi még közös nyaraláson soha nem
voltunk, a betegségből adódóan ez nem
volt lehetséges. Ezért is hihetetlen nagy
öröm számunkra, hogy pont most, a májátültetés után, immár felszabadultan, egész
másként mehetünk nyaralni.” – adott hangot örömének Bogárné Baranya Mónika,
aki Bölcskéről küldte be nyertes pályázatát.
Mónika férjével és 12 éves kisfiával él a Tolna megyei településen, ahol nagyon sokan
drukkoltak a családnak. „Begyógyultak a
sebek, Ádám már mehet a vízbe is, minden
rendben van, így igazán nagy élmény lesz a
nyaralás a Balatonon. Nagyon sokan gratulálnak a díjhoz, és mondják, hogy megér-

demeltük. Ez nekünk csoda számba megy,
nagyon nagy érték!”
„Az én örökmozgó lányom késztetett
arra, hogy a fotópályázatra benevezzek.
Ő egy ideális alany erre a pályázatra, hisz
valóban tele van energiával, és így bennünket is lendületben tart. Állandóan mozog,
trambulinozik vagy cigánykereket hány.”
– mesélte Navratil Anett kistarcsai édesanya, aki férjével három gyermeket nevel,
így számukra is igazán kapóra jött a második díjként megnyert négynapos balatoni családi nyaralás. „Dominika, akiről a
fotók készültek, még csak hat és fél éves,
de tavaly már »Az év színi tanodása« lett.
Kislányunk rengeteget mozog, szinte soha
meg sem áll. Nagyon szeret kötélre mászni,
trambulinozni, úszkálni, cigánykerekezni.
Szívesen kipróbál minden új mozgást, ennek eredményeképp legutóbb megtanult
görkorcsolyázni – ezt a sikert örökítettük
meg a beküldött fotón is. A család életét,
a háztartást, a három gyermekek ellátását,
továbbá a szabadidős és közös programokat megszervezni nem egyszerű feladat,
sok energia kell hozzá – és mi most kaptunk egy kis energiát.” – meséli a boldog
anyuka.

fotó: Bodajki Ákos

Ahogy Monspart Sarolta
látja a futást
fotó: Bodajki Ákos

Kaposvár, Baja, Szekszárd és Nagyatád után az
idén már öt részből álló országos futóprogram
– Atom100 és Atom100 Plusz – utolsó állomása szeptember 14-én Pakson volt. Az Atomfutás
elnevezésű, sporteseményen 969-en álltak rajthoz összesen tíz versenyszámban.
A brutálATOM nevű megméretés délelőtt az Ürgemezei strand környékén épített körpályán várt a
legkitartóbbakra. Négy, akadályokkal teli kört kellett teljesíteni vízben, sárban, meredek domboldalon futva. Aki végigküzdötte magát a pályán, már
nyert, de azért a meghirdetett három korcsoportban – külön férfiaknak és nőknek persze – hirdettek győzteseket is. A brutálfutás női korcsoportjaiban első helyet ért el a püspökladányi Szentpéteri
Diána, a budapesti Kempelen Zita és Reihman Katalin, a férfiak korcsoportjaiban a budapesti Tóth
Ádám, a szekszárdi Aranyi Norbert és az Atomfutás
főszervezője, a paksi Scheffer István, aki brutálfutás után a 31 kilométert is lefutotta. Az abszolút
eredménylistán a férfiaknál a tizenhét esztendős
paksi fiú, Koleszár Zoltán a 4. helyet szerezte meg,
és ezzel a legjobb Tolna megyei eredményt érte el.
Déltől már a távfutóké volt a főszerep. A nevezők Béres Alexandrával melegítettek, majd az ASE
csarnok mellől Monspart Sarolta, Kovács „Kokó”
István, Kovács Antal és több élsportoló társaságában elindult a mezőny. Az atomerőmű kommunikációs igazgatója idén is futott, a 31 km-es távon
a vezetői staféta egyik tagja volt Volent Gábor biztonsági és Cziczer János üzemviteli igazgatóval
közösen.
A felnőtteknél 3,5; 7; 14; 21 és a nap másik, óriási állóképességet igénylő számában, a 31,6 km-en
lehetett indulni, a szinte állandóan eső csapadék
az ő életüket nehezítette a legjobban. A főként a

Igazán energikus család nyerte a paksi
hosszú hétvégi kikapcsolódást: a hajdúböszörményi Rózsa Gáborné és két nagy
fia nem csupán rendszeresen sportol, de a
művészetek iránt is elkötelezett. „A fiaim
figyeltek fel a fotópályázatra, és szóltak
nekem – mondja Rózsa Gáborné Szilvi.
– Mivel a fotózás és a filmezés közel áll
hozzájuk, és kedvtelésből fotóznak, ezért
örömmel fedezték fel ezt a pályázati lehetőséget. A triatlonozás az egyik kedvenc
sportunk, ezt ábrázolja a beküldött fotónk
is. A két fiam, Olivér és Gábor a rendszeres mozgás mellett sokat segít idehaza is,
kiveszik a részüket a házimunkából. Mindezek mellett a fiúk zenélnek is, sőt, Gábor
még verseket és novellákat is ír. Összetartó,
lendületes család vagyunk, és mivel eddig
még nem jártunk Pakson, nagyon örülünk,
hogy megismerhetjük a várost.”

Anyai üdvözlet

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. fotópályázatára beküldött fényképekből hamarosan egy
exkluzív fotóalbum készül, amelyet minden, a
pályázaton résztvevő család megkap.
A nyertesek listája megtalálható a www.
atomeromu.hu weboldalon, ahol hamarosan
a nagyközönség is láthatja a pályázatra beérkezett alkotásokat és szavazhat a közönségdíjra javasolt pályaművekre.
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A 60. MEE-vándorgyűlésről
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület
(MEE) szeptember 11–13. között tartotta jubileumi, 60. találkozóját a Mátra egyik legszebb helyén levő szállodakomplexumában,
a Hotel Ózonban. Az ünnepi rendezvényt
előadások, kiállítások, szakmai beszélgetések tették tartalmassá, hasznosabbá.
A rendezvény házigazdája és fő támogatója az Elmű-ÉMÁSZ társaságcsoport volt.
A rendezvény központi témaköre: Villamosenergia-rendszer 2020; mottója pedig
az „Energia – Fordulat?”. A MEE Paksi Területi Szervezetét képviselők végig aktívan
részt vettek a vándorgyűlés munkájában.
Ünnepélyes megnyitóval, majd plenáris
üléssel vette kezdetét az energiaszektor háromnapos rendezvénye, melynek súlyponti
témája többek között az energiahatékonyság,
megújuló és kiserőművi energiatermelés,
hálózati megoldások, automatizálás, fenntarthatóság volt. Ezt követően két szekcióban
hazai és külföldi vezető energetikai cégek
– amelyeket a kiállítók között is megtalál-

hattunk –, valamint a hatóság, egyetemek
színvonalas előadásokban mutatták be a hazai villamosenergia-termelés, -elosztás, fogyasztói kiszolgálás és fogyasztás kérdéseit.
A kiállítók sorában, mint ahogy az előző
években is, az MVM Csoport idén is képviseltette magát, így a szakemberek a hazai
villamosenergia-ellátásról, többek között a
Paksi Atomerőműről is bővebb információkat szerezhettek. A záró plenáris ülésen a
kiemelt témakörök (termelés, hálózat, fogyasztók) összefoglalóit hallhattuk. Ismertetésre került a szekcióüléseken megfogalmazott állásfoglalás is.
Az előadások anyagai megtekinthetők,
valamint részben letölthetők a MEE honlapján regisztrálók számára (www.mee.hu).
A rendezvény eredményessége, sikere
így összegezhető: „Egyesületünk – lehetőségeihez mérten – a 60. vándorgyűléssel is
jól szolgálta a műszaki haladás ügyét.”
Boa András titkár
MEE Paksi Területi Szervezete

Országos szakmai verseny
Társaságunk fegyveres biztonsági őrsége idén is részt vett az
országos szakmai csapatversenyen. A rendezvényt szeptember 14-én tartották.
A csapatok számára négy
Balról jobbra: Pata Csaba, Tóth Felicián,
Hanuszka Zsolt, Kiss Zoltán, Schäffer Csaba, Végh Csaba.
feladatsort állítottak össze
– a korábbi évekhez hasonlóan – jogszabályismeret (fegyveres biztonsági őrségi tevékenységekkel kapcsolatos elméleti),
akadálypálya (erő- és állóképességi felmérés), maroklőfegyveres és sorozatlövő fegyveres lőgyakorlat, szolgálati fegyver időre történő szét- és összeszerelése. Ezúttal egy atomerőműves
fegyveres biztonsági őrségi csapat nevezett, 17. helyezést értek el. A nevezők egyre komolyabb
felkészültségről tettek tanúbizonyságot, szoros küzdelemben dőlt el a végeredmény.GYNYP

Az MVM díjazottjai közt
Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. fennállásnak 50. évfordulója alkalmából három
díjat alapított a társaság. Az Életmű Díj, az
Év Embere Díj és a Tálentum Díj az MVM
Csoport legkiválóbb szakembereinek kitüntetése, amellyel a múlt, a jelen és a jövő
teljesítményét, illetve annak reményét ismeri el a társaságcsoport.
A díjak az egyéni teljesítmény elismerésén
túl a szervezeti együvé tartozás kifejezésére
szolgálnak, hiszen az MVM Csoport sikerességéhez a társasági sikerek szinergikus so-

kasága vezethet csak. A kitüntetéseket Baji
Csaba, az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója és
Horváth Péter, az MVM Zrt. vezérigazgatója
adta át. Idén tizennyolcan részesültek a rangos elismerésben.
Az MVM díjazottjai közt szerepel a Paksi
Atomerőmű két szakembere is. Év Embere
Díjban részesült Gergely József, az eseménykivizsgáló csoport vezetője és Kovács
Ferenc, az üzemidő-hosszabbítás végrehajtási kiemelt projekt vezetője.

Szavazzon a legenergikusabb családra!
Tovább folytatódik az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által a nyár során lebonyolított „Tele
vagyunk energiával” című fotópályázat:
ezúttal a nagyközönséget hívjuk szavazásra. A szerencse már sok boldog nyertesnek
kedvezett: most az Önök véleménye dönt!
Nincs más teendője, csak szavazzon
galériánkban kedvenc fotójára, és annak
készítője egy lépéssel közelebb kerül az
egyhetes balatonfüredi családi* kikapcsolódáshoz!
Minden számítógépről, illetve interneteléréssel rendelkező készülékről egy szavazat leadására van lehetősége.

A „Tele vagyunk energiával” című fotópályázatunkra a nyár során olyan képeket
vártunk, amelyek megörökítik azokat a varázslatos pillanatokat, amikor a család ereje,
energiája egyetlen pillanatban összpontosul: amikor a közös játék, a sport, vagy épp
a munka heve elragadja a gyermekeket – és
velük együtt az egész családot.
Ajándékozzon most Ön is energiát – szavazzon a fényképre, amelynek készítője és
családja Ön szerint a leginkább megérdemli, hogy feltöltődjön energiával!
A szavazás határideje: 2013. november
5. Eredményhirdetés időpontja: 2013. november 7.

*család: a pályázaton résztvevő anyuka és házastársa/élettársa, valamint gyermekeik

Energetikai szimpózium
A Magyar Energetikai Társaság (MET) szeptember 26-án immár tizennyolcadik alkalommal rendezte meg a Kárpát-medencei Magyar
Energetikai Szakemberek Szimpóziumát.
Az egynapos szakmai rendezvényre Budapesten, a pesthidegkúti Klebelsberg Kultúrkúriában került sor.
A szimpóziumon körülbelül 60 szakember vett
részt, köztük a MET Ifjúsági Tagozatának tagjai,
akik az energetikai szakterületen tanuló egyetemisták közül kerültek ki. Összesen tizennégy
szakmai előadó mutatta be a szakterületét, illetve egy-egy témát alaposabban körbejárva új
technológiákra irányította rá a figyelmet. Minden egyes előadás után lehetőség volt a közönség soraiból a véleménynyilvánításra, a különböző nézőpontok ütköztetésére, amely gyakran
szült szakmai vitákat, ám a konszenzus a végén
sosem maradt el.
Az általános világgazdasági trendektől
kezdve a hazai energiahelyzeten át a megújuló energiaforrásokig sok érdekes témát körbejártak a résztvevők, ahol a Paksi Atomerőmű is
többször szóba került, mindig pozitív kontextusban. A határon túli előadók közül Árva Csaba

Nagyváradról a romániai szélerőművek működéséről és azok politikai környezetéről osztotta
meg tapasztalatait, míg dr. Nyers József Szabadkáról a hőszivattyú lemezes kondenzátorának
hatékonysági vizsgálatáról tartott bemutatót
matematikai modell és szimuláció alkalmazásával. Szlovákiából Kurcsa Mária a panelházak
felújításáról és azok fűtőrendszerének beszabályozásáról beszélt, míg Rácz Lukács a távhőrendszer méretezéséről és kivitelezéséről
tartotta meg előadását. Gáspár Attila a Virtuális Erőműprogramot mutatta be, amely talán a
legnagyobb indulatokat váltotta ki a közönség
soraiban. Hallhattunk szónoklatot jogi témában
is, „A »kereshetőség« mint az energetikai jogérvényesítés korlátja” cím alatt, dr. Tóth Máté, a
MET Ifjúsági Tagozatának előadásában.
A rendezvény zárásaként kerekasztal-beszélgetések keretében lehetett megvitatni a
témákat, megosztani a tapasztalatokat. Rendkívül hasznos információk cseréltek gazdát a
szimpózium ideje alatt, amelyek remélhetőleg
a gyakorlatban is megmutatkoznak majd.
Tóth Márton

Egy találkozó margójára
Idén nyáron ismét, immár 18. alkalommal találkozott a Paksi Atomerőmű Öregfiú Focicsapata a Székelyudvarhelyi Tamási Áron Öregfiúk labdarúgócsapatával.
A találkozó nem csupán a sportról, hanem a barátságról, a közös élményekről, az
emberi értékekről szólt.
Az 1995-ben fogant elhatározás nyomán idén városunk volt házigazdája annak az ismétlődő találkozónak, amelyek helyszíne évenként változik „országonként”. A kiemelés an�nyira igaz, hogy bár léteznek határvonalak, de ezek a lelkekben már a kezdetektől fogva
sem voltak érezhetők. Sőt, ez a kapcsolat két éve, a honosításnak köszönhetően oly módon teljesedett ki, hogy a mostani találkozó a 18-ik volt, de ami a találkozó mottójaként
is megfogalmazódott, a nagykorúság küszöbét átlépve ma már honfitársak találkoztak.
Így a találkozó programjai is inkább az együvé tartozást volt hivatottak erősíteni.
A programok hol vidám, humoros pillanatokat is tartalmazó, minden résztvevőt megmozgató, hol a helyszínnek megfelelő hangulatúak voltak. Így került sor egy egész napos madocsai kiruccanásra, ahol a házaspárok vetélkedtek játékos formában, hajóztak
a Dunán vagy éppen megmártózhattak a vállalkozó szelleműek a hűs folyamban, és természetesen nem volt hiány a helyi étel- és italkóstolásban sem. Kalocsa városa pedig oly
formán került kiválasztásra, hogy az eltelt idő során sok-sok turisztikai látnivalót már
sikerült megmutatni barátainknak, de a szűkebb pátriárkánk is tartogat sok érdekes, sőt
gyönyörű látnivalót. Kiemelkedő s egyben megható pillanat volt a kalocsai érsekkel történt találkozás. De bizton állíthatjuk, hogy a porcelán- és a bátyai paprikamanufaktúra
is élményt nyújtott vendégeinknek. Nem zárulhatott a nap a paksi borok beható megismerése nélkül.
A szombati nap rendhagyó módon a Makovecz Imre által tervezett templomban kezdődött egy csíkszeredai pap által celebrált szentmisével, amely tartalma útmutatásként
is szolgálhat: a jelenből táplálkozik s a jövőre hat.
A családias délelőttöt a hagyományos focimérkőzés követte, amely már nem a mindenek előtti győzelemről, hanem a játékról szólt. Így nem kellett a találkozók krónikásának írásában kozmetikázni, csupán rögzítenie az eredményt, amely igazságos döntetlen
lett. A találkozó várva várt, osztatlan sikert aratott pillanata volt a záróest elmaradhatatlan krónikájának utókor számára történő feljegyzése, s annak a krónikás általi felolvasása.
Öröm töltött el bennünket, mikor is a székelyudvarhelyi vendégeink hálás szívvel köszönték a felejthetetlen pillanatokat, amelyeket Mi, vendéglátók szereztünk számunkra.
A Paksi Atomerőmű Öregfiú Focicsapata és azok fiatal feleségei.
S hogy kik is?

Bemutató nap a lakosság számára
Nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlatot bemutató napra hívta Paks lakosságát október
9-én a Tolna Megyei Védelmi Bizottság.
A bemutatót azzal a céllal szervezték, hogy a lakosság megismerje a nukleárisbaleset-elhárítási
felkészülést, a legfontosabb feladatokat, és azokat a rendszereket, eszközöket, amelyek egy baleset esetén a hatékony védekezést, a lakosság közetlen védelmét szolgálják.
Az érdeklődök megtekinthették a különböző védelmi eszközöket és műszereket, a Magyar
Honvédség és a Katasztrófavédelem kivonult egységeit, gépjárműveit. Bemutatkoztak az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszerben résztvevő szervezetek, hatóságok is. A Paksi
Atomerőmű komplett személyi mentesítő állomással és számos felszerelés, eszköz (menekülő
kámzsa, felületszennyezettség-mérő stb.) bemutatásával vett részt a rendezvényen.
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XVII. Flórián-kupa
2013. szeptember 14.-én rendezték meg
Dunaújvárosban a létesítményi tűzoltóságok tűzoltósportversenyét az LTSZ (Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége)
és az MTSZ (Magyar Tűzoltó Szövetség)
szervezésében.
A megmérettetésre 27 csapat adta le
a nevezését húsz településről. A versenynek a dunaújvárosi Szalki-sziget adott
otthont, ami ideális versenyhelynek minősült. A versenyzőknek a kiírt versenyszámokon felül a reggel óta szakadó
esővel is meg kellett küzdeniük, ám mint
a helyszínen elmondták: egy tűzoltónak
minden problémával meg kell tudni birkózni, így néhány csepp eső nem jelenthet akadályt. A néhány csepp esetükben
annyit jelentett, hogy az akadálypálya
több pontján is bokáig érő sárban kellett
végrehajtani a feladatsorokat a versenyzőknek. Az atomerőmű tűzoltói jól rajtoltak, hiszen a favorit számukban a kismotorfecskendő-szerelésben első helyezést
értek el. Majd következett az akadálypá-

lya, ahol sajnos az időjárás nem kedvezett
a csapatnak, és néhány másodperccel
lemaradtak a Pajzs 94 csapata mögött.
Mindkét versenyszám összetett nagy figyelmet igénylő, kapcsolt szerelési, életmentési, oltási és erőnléti feladatokat
tartalmaz.
A díjkiosztón Udvardi Sándor, a versenyt szervező LTSZ elnöke kiemelte, a
kétnapos találkozó célja a csapatok szakmai felkészültségének és állóképességének felmérésre, másrészt a létesítményi
tűzoltóságok közötti kapcsolat erősítése.
A díjátadáson olyan rangos vendégek
adták át a díjakat, mint Fülep Zoltán tű.
ezredes, az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság főosztályvezetője. Az elért eredményekhez gratulálunk az Atomix Kft. Tűzoltási és Kárelhárítási Szakágazatának. A versenycsapat tagjai Nagy
Norbert, Vázsonyi Lajos, Hingl János, Wolf
István, Cseh János, Szénási Attila, Széles
Ferenc, Ferencz Győző, Papp Szilárd felkészítő és Major István csapatvezető. SI

Tizenkilenc csapat részvételével 2013. augusztus 28-tól 30-ig rendezték meg a IX.
Országos Tűzoltó Szakmai Vetélkedőt. A három napig tartó rangos esemény Komáromban, a festői Monostori erődben került
lebonyolításra. A versenyt hivatásos, önkormányzati és főfoglalkozású létesítményi tűzoltócsapatok részére írták ki.
A küzdelemsorozatot Bérczi László tűzoltó dandártábornok, országos tűzoltósági
főfelügyelő nyitotta meg. Nyitóbeszédét
annak a folyónak a partján tartotta meg,
amelynek rekord áradása miatt júniusban
elmaradt a most megrendezésre kerülő
megmérettetés. Akkor az ország a tűzoltókkal együtt a dobogó tetejére állhatott.
A tábornok kiemelte a tűzoltóság 150 éves
büszke múltját, a tűzoltók hivatástudatát,
valamint azt a tényt, hogy az állampolgárok
e szakma művelőit jól ismerik és elismerik.
A verseny jelképe a különböző tűzoltóságok együttműködésének, a mentő tűzvédelem közös nevezőjének. A jövőről szólva
kijelentette: „A következő évtől az önkéntes tűzoltó-egyesületek is részesei lehetnek
majd a versenynek.”
A megnyitót követően megkezdődött
az elméleti tudás felmérése. A gépjárművezetőknek, a beosztotti és az irányítói állománynak beosztásuknak megfelelő tesztlapot kellett kitölteni, amelyek között voltak
jogszabályokra, szolgálati ismeretekre, égéselméletre, KRESZ-re, szakmai ismeretekre
és műszaki ismeretekre vonatkozó kérdések.
A megmérettetés második napján gépkocsivezetők vezetéstechnikai pályán mutatták
meg tudásukat, ügyességüket. A rutinpá-

Lángban edződő lovagok!
Az Atomerőmű Tűzoltóság (ATÜ) működési
területén (PA Zrt.) tűzmegelőzési, tűzoltási
és műszaki mentési tevékenységet, sürgősségi betegellátást, üzemzavar-elhárítást, alpintechnikával magasból és mélyből történő
mentést, liftből való mentést végez. A Baleset-elhárítási Szervezet tagja, az ÁVIT-ból
adódó feladatok egyik operatív végrehajtói
állománya, szerepet vállal a súlyos balesetek
kezelésével kapcsolatos feladatokba és egyéb,
a PA Zrt. által megbízott vagy felkért tevékenységekben.
Az Atomerőmű Tűzoltóság képzési rendszere igazodik a szervezet tevékenységeihez,
amit egy Integrált Irányítási Rendszer (IIR)
keretén belül működtetnek. Az IIR segítségével sikerült az ATÜ működését olyan szintre emelni, ami elismerést váltott és vált ki a
szakmai szervezetek és a tűzoltósághoz ellátogatók részéről.
A tűzoltási és műszaki mentési tevékenység képzéséhez tartozik a tűzszimulációs gyakorlat, amit minden évben minden atomixes
tűzoltónak teljesíteni kell. A tűzszimulációs
gyakorlatokat igyekszik a szervezet változatos
körülményeket biztosító helyszínekre leszervezni, hogy a tűzoltók vészhelyzeti viselkedését magasabb szintre emelje. Az atomerőműves lánglovagok megbirkóztak már Dräger,
AUER és az OKF által üzemeltetett tűzszimulációs kamionokkal, a kerepestarcsai, a
Katasztrófavédelmi Oktatási Központ kezelésében lévő, eisenstadti és százhalombattai
(FER) tűzszimulációs házakkal.
2013 szeptemberében a lángok megszelídítését a százhalombattai pszichikai pályán
gyakorolták az atomerőmű tűzoltói, ahol
több szituációs feladatot kellett megoldaniuk. Elsőként egy gázkitörés lángját térítették

el vízsugárral addig, amíg társuk a szelepet
biztonsággal elzárta. Következő lépésként
helyiségtüzeket oltottak el, amik egy több
szintes épületben keletkeztek. Az imitációk
tartalmaztak tűzhely-, elektromosberendezés-, gázberendezés-, kábelcsatorna-, lépcsőháztüzeket, amelyek a flashover (mennyezet
alatt terjedő hirtelen kialakuló lángnyelv)
jelenségekkel voltak megspékelve. Harmadik
feladatként a „polipot” szelídítették meg. A
polip nyomás alatt lévő veszélyes anyag rendszertömítetlenségét imitálja, ahol a beavatkozóknak teljes védelmet biztosító védőruhában kellett a tömítetlenséget megszüntetni.
A tűzoltók utolsó és legnagyobb kihívást
jelentő feladata, amikor egy lángfolyosón kell
végigmenniük, a tűz valós és a lángok nyaldossák az embert. A védelmet egy speciális
„hővédő ruha” biztosítja, amiben feltétlenül
meg kell bíznia használójának. A látótávolság „0”, legfeljebb lángnyelvek köszönnek be
a foncsorozott üvegen. A próbát követően a
lánglovagok még néhány percet a füstölgő
ruhában töltöttek, hogy a ruha visszahűljön,
és a segítők levegyék használójáról. A gyakorlat végeztével fáradt, de megelégedett arcokat
láttam, amelyek igen erős hivatástudatról és
bátorságról árulkodtak.SI

Tűzoltóink ismét a dobogó tetején

lya után a csapatok saját fecskendőjükkel
kezdték meg a különböző kárhelyszíneken
kialakított szituációk szakszerű felszámolását. Többek között úttorlaszt képező, meghibásodott járművet kellett félretolniuk és
megfelelően rögzíteniük, saját magukat és
másokat kellett menteni kötéltechnikával,
egy oldalára borult roncs járműből ki kellett
menekíteni a gépjárművezetőt, kormánylégzsák, speciális hordágy, pedálvágó stb. segítségével. Utolsó feladatként egy lezuhant
felfegyverzett katonai helikopter tüzét kellett eloltani és a beszorult pilótát a közvetlen tűzveszélyből kimenteni. A helikopter
éles fegyverzetét pirotechnikai effektekkel
helyettesítették. A pályabírók a beavatkozás
során értékelték a tűzoltó taktikai, elsősegély-nyújtási, etikai (sérült mentése) szempontokat, valamint az eszközök, felszerelések helyes használatát, a munkavédelmi
szabályok betartását.

Pénteken a verseny utolsó napján egyéni versenyszámok lebonyolítására került sor,
ahol az irányító és beosztotti állomány tagjai
megmutathatták külön-külön mire képesek.
Az embert próbáló pálya igencsak megkívánta az erőt, kitartást, szaktudást.
Az eredményhirdetésre délután került
sor, ahol a résztvevők izgatottan várták,
hogy megtudják hol végeztek a küzdelemben. A díjátadáson dr. Bakondi György
tűzoltó altábornagy, főigazgató mondott
köszöntőt. Elmondta, hogy az itt felsorakozott csapatok nehéz utat jártak be, és
tanúbizonyságot tettek szakmai tudásból,
fizikai felkészültségből, csapatszellemből.
Az itt elért eredményekre büszkének kell
lenni, és tudásukat az élet területén kell
kamatoztatni a bajbajutottak megsegítésére. Nyírbátor-Oroszlány-Atomix a három
kategóriagyőztes. Az Atomix Kft. csapata
több alkalommal győzelmet aratott az or-

szágos tűzoltó szakmai vetélkedőkön kategóriájában, és így történt ez az idei évben
is. A IX. Országos Tűzoltó Szakmai Vetélkedőn a létesítményi tűzoltóságok gépjárművezetői között az Atomix Kft. Atomerőmű
Tűzoltóság versenyzője, Cseh János lett a
legjobb, így ő kétszer állhatott a dobogó
tetejére. A kupák mellett a következő díjakkal gazdagodtak még az atomerőműves
lánglovagok: a Husquarna Magyarország
Kft. különdíjával, amit a csapatversenyben
első helyezést elért együttesek vehettek át,
az Audi Hungaria Motor Kft. a legjobb létesítményi csapatnak felajánlott különdíjával
és a Létesítményi Tűzoltóságok Országos
Szövetsége által szintén a kategóriagyőzteseknek felajánlott különdíjával.
A díjátadást nézve a következő jóérzést
keltő gondolatok kezdtek forogni a fejembe bizalom, segítőkészség, tisztelet, megbecsülés…
Kimagasló eredményükhöz gratulálunk
az Atomix Kft. Atomerőmű Tűzoltóság csapatának, akik Farkas József irányító, Lesták
Zsolt, Hingl János, Váncsodi Tibor, Barina
Balázs, Cseh János, Horváth József. A csapat
felkészítője Tóbi József kik.ea.SI
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Akasztó község a Duna-Tisza közén,
Bács-Kiskun megyében, a dunaföldvári
hídtól 25 km-re, az 53-as számú főútvonal
mentén fekszik, Solt és Kiskőrös városok
között. A helyi hagyomány szerint a község neve onnan ered, hogy a rossz utak
miatt az átutazók a kerékakasztó sár miatt
nem tudták útjukat folytatni, ezért elakadtak, egy másik fogatot kellett eléjük akasztani, hogy folytathassák útjukat. Más feltételezés szerint a falu egykori földesurának
pallosjogáról kapta az Akasztó nevet, mely
1278-ban Akazthow formában és 1291ben mint Okoztou szerepel oklevelekben.
A jelenlegi település az Árpád-korban
keletkezett, de az Akasztóhoz tartozó
Döbrögec-pusztán római kori tárgyi emlékeket is találtak, így például az i. sz. 91-ből
származó Victoria-szobrot. Századokon át
királyi birtok volt, a török hódoltság idején
szinte teljesen elpusztult. Az 1720-as években népesült be újra, jórészt felvidéki szlovák telepesekkel, akik már a század végére
teljesen elmagyarosodtak. Római katolikus temploma 1744-ben épült. Természeti
adottságait tekintve a homok és szikes talajok váltakozása jellemzi a termőföldet.
A lakosság a Homokhátság nehéz körülményei ellenére is megtalálta boldogulását. A megszelídített homokon virágzó
szőlőtermesztés alakult ki, melynek köszönhetően a környező településekkel
együtt az utóbbi évtizedekben dinamikusan fejlődött. Ennek köszönhető a község
fejlett infrastruktúrája. A mezőgazdasági
termelés fő gerincét képező szőlőtermesztés a 6488 hektár összterületből 700 hektáron folyik, melyből 600 hektár a termő,
a többi termőre váró ültetvény. Az 1990-es
évektől létrejött borászati vállalkozások
megélhetési lehetőséget biztosítanak a település számos lakosának. Több pincészet
a kialakuló borturizmus fogadására is kiválóan alkalmas.
Az állattartást jellemzően a juhtenyésztés képviseli, de az utóbbi években
újra előtérbe került az ősi hagyományos
szarvasmarhafajták tenyésztése is, melyek
területeink jelentős részét borító szikes
puszták legeltetésére alapoztak. A Kiskunsági Öntözőcsatorna, a Duna-völgyi
Főcsatorna és a 2004-ben létesült Halas
csárda és Horgászpark országosan kedvelt horgászvizek, amelyek igazi látnivalót
jelentenek a csendet, a vizet és a szabadság érzését maradéktalanul élvezni akaró
természetkedvelő idelátogatóknak. A település fejlett infrastruktúrájával, teljes
közművesítettségével minden alapvető
szolgáltatást biztosít. Lakosságszámunk
3482 fő. Általános iskolába 218, összevont
óvoda-bölcsőde intézményünkbe pedig 130 gyermek
jár. A gazdasági válság óta
örökös számolás az életünk,
világosan kell látni mindig a
célt és a megvalósítás lehetőségeit. Talán már közhelynek minősül az ésszerű, racionális gazdálkodás, pedig
a történet lényege ez. Mindig
fontos szempontnak tartottuk, hogy a vállalkozóinkat
ne lehetetlenítsük el, legyen
megbízható és kiszámítható

bázis Akasztó, legyen vonzó a betelepülők
számára is, mint ahogyan erre van is példa szerencsére. Ehhez biztosított minden
infrastruktúra, a jó földrajzi elhelyezkedésünk és nem utolsósorban a csak 1,5%-on
tartott iparűzési adónk.
Nagy öröm számunkra, hogy a válság
ellenére, a kötelező működtetés biztosítása
mellett hitel felvétele nélkül megépíthettük 120 millió Ft-ból az Idősek Napközi Otthonát, tudtuk fedezni a szükséges
önerőt az EMVA-forrásból megvalósított
információs táblák, a Nemzeti Kulturális
Alap forrásából történő könyvtárfelújítás
és kisebb volumenű LEADER-pályázatok
megvalósításához is. A bioenergia-mintaprogramban aprítékégető fűtésmódra állítottuk a polgármesteri hivatal épületét
és aprítékkészítő gépet is vásárolhattunk
mintegy 7,2 millió Ft értékben. A kedvező tapasztalatok alapján a többi intézményünk fűtését is így kívánjuk biztosítani a
jövőben. A startmunka programokban 15
fő részvételével 19 millió Ft felhasználásával igyekeztünk szépíteni településünket.
A tanyaprogram 10 milliós forrásából ez
évben vásárolt gréderrel javíthatjuk a mezőgazdasági utakat és a külterületi lakott
településrészek útjait. Legnagyobb projektünk, a Kiskőrös–Akasztó–Halas csárda között húzódó 486 milliós kerékpárút
létesítése most van folyamatban. Átadása
2014-ben fog megtörténni. Büszkék vagyunk arra is, hogy bölcsődei szolgáltatást
is tudunk nyújtani, hogy a mai nehéz gazdasági helyzetben ezzel is segítsük a munkába visszaállni szándékozó szülőket.
A településen élők legfontosabb célja
visszaállítani a szőlőtermesztés becsületét, előnyt kell kovácsolni az adottságainkból, a jó földrajzi és csodálatos természeti
környezetünkből. A horgászturizmusban,
a pihenőturizmusban nagy lehetőséget
látunk, a Halas csárdánk a térség egyik
gyöngyszeme lett. A gazdaság, a családok
biztonságát azonban továbbra is kiemelten
a mezőgazdaság megerősítésében látjuk.
Vissza kell állítani a szőlőtermeléssel a térség becsületét, és szigorúan beállni a zászlóvivők mellé, mögé. Az akasztói pincékből kerül ki az országos borfogyasztás tíz
százaléka, ami óriási eredmény. Ezek a borok minőségükben is rendkívül kiválóak,
a legkorszerűbb technológiával készülnek,
amelyet akár más borvidékekről is szívesen jönnek tanulmányozni. Hangsúlyt kell
fektetnünk a saját előállítású termékekre, a
helyi feldolgozóipar erősítésére, mert csak
erre alapozhatunk egy kiszámítható, gyermekeinknek is biztonságot jelentő jövőt.

Önkormányzat, Akasztó

Berta Alexandra

A VI. Lasszó, azaz Ranch Roping Európa-bajnokságot tartották szeptember
19-22. között Dunakömlődön. A rendező Csámpai Lovassport Egyesület
versenyzői kiemelkedően teljesítettek;
Polányi Máté negyedszer is elnyerte a
bajnoki címet. A kezdők között Fodor
Noémi, a haladók között ifj. Ledneczki
László lett az első, mindketten Polányi
Máté tanítványai. A páros kategória
győztese Fodor Noémi és Polányi Máté
lett. A rendezvény kiemelt támogatója
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. volt.

Junior Prima Díjat kapott
Az Atomerőmű újság olvasói és Paks város lakói jól ismerik Berta Alexandrát,
hisz hallhattuk őt énekelni, zenélni, és
tudósítottunk fellépéseiről. Most örömmel adunk hírt újabb sikeréről.
Berta Alexandra citerás, népdalénekes előadóművész elnyerte a Junior Prima Díjat,
amelyet Budapesten, szeptember 20-án
vett át.
A Junior Prima Díjat a kiemelkedő teljesítményt nyújtó harminc év alatti fiatalok
elismerésére a Prima Primissima életre hívói alapították. Az MVM Magyar Villamos
Művek Zrt. a Junior Prima Díj magyar zeneművészet kategória társalapítója, felkarolja
a legtehetségesebb, fiatal magyar klasszikus-zenei előadókat.
A 2013-as év magyar népművészet és
közművelődés kategória 10 díjazottja között szerepel Berta Alexandra, aki citerás,
népdalénekes és népzenetanárként kapta a
rangos kitüntetést. LAnna

A Velencei-tavon a WiN
A WiN (Nők a nukleáris energetikában) a
Velencei-tavon az MKKSZ által szervezett
roadshow sárkányhajóverseny kapcsán tájékoztatósátrat állított fel a tóparton, ahol a
futamok közötti szabadidőben fogadták az
atomenergetika iránt érdeklődőket.
A sukorói kajak-kenu pályán zajló verseny
Sárkányanyák csapatának tagja, Rákász Éva
egykori kajakos világbajnok volt a WiN-sátor
első vendége. Őt aztán folyamatosan követték az új látogatók, hisz a csapattársak
egymásnak adták át a hírt, keltették fel a figyelmet a nukleáris energiával kapcsolatos
tájékoztatás iránt. A WiN-sátor nagy népszerűségnek örvendett, a sportolók szívesen beszélgettek és töltötték ki a nukleáris totókat.
Az érdeklődők száma a százat is meghaladta.
A rendezvényen a WiN-es lányok megismerkedtek a sárkányhajós sporttal, a sárkányhajósok pedig többet tudtak meg az
atomerőműről.
LAnna

Wellness Nyílt Nap Pakson
Legfontosabb dolog, amit a családodért megtehetsz az, ha magadról is gondoskodsz és egészségesen élsz!
Sokunk számára nehéz akár egyetlen pillanatot is találni, amikor nyugodtan fellélegezhet,
nemhogy hosszabb időt tudjon a saját egészségére fordítani. Amikor valaki dolgozik, közben
gyermekeket nevel, unokákra vigyáz, esetleg
idősebb családtagokat gondoz – csupán a napot végigcsinálni is komoly egyensúlygyakorlat.
Ám ahhoz, hogy családunk és munkahelyünk elvárásainak képesek legyünk megfelelni, elengedhetetlenül szükséges, hogy önmagunkkal is törődjünk, és megőrizzük testi-lelki
egyensúlyunkat, azaz az egészségünket.
Ennek szellemében rendezte meg Wellness
Nyílt Napját szeptember 21-én az Erzsébet
Nagy Szálloda.
Az egész napos rendezvény számos helyszínen kínált aktív és passzív sportolási és egészség-megőrzési lehetőségeket.
A bálteremben reggel kezdetét vette az
edzéssorozat, ami több órában, több terhelési szinten mutatta be a sporttudomány legújabb megközelítéseit ahhoz, hogy miképpen
lehet 30 év felett ésszerűen kondíciót építeni,
életmódot váltani. A nyújtást és erősítést egy
mozgássorban ötvöző bodyARTot, a kifejezetten testsúlymanagementet célzó funkcionális
köredzést és a szív- és érrendszert kondicionáló, gyönyörű ausztriai tájakon vezető maratoni
spinracinget az Optimum Egészségcentrum
trénerei Szentes-Szendrey Anna vezetésével
tartották.

fotó: Wollner Pál

Akasztó bemutatkozik

A hangulat fergeteges volt, az egész csapat
megmutatta, hogy minden életkorban lehet sikerrel életmódot váltani.
Wellnessrészlegünk gőzfürdő szeánszokkal
gazdagította szolgáltatásaink palettáját, ahol a
vendégek betekinthettek a szaunakultúra különleges világába. Masszázskezeléseinkre nagyon nagy
volt az érdeklődés, új masszőrünk a nap folyamán
folyamatosan dolgozott. A wellnessbárban frissen facsart gyümölcsleveket és zöldségleveket
kínáltunk, az éttermünkben felszolgált fitneszmenüt szinte mindenki kipróbálta. Standjainkon az
egészséges életmód sok irányzatát mutattuk be,
a vendégek részt vehettek egészségiállapot-felmérésen, talp- és hajdiagnosztikai vizsgálaton, de
akár egy kozmetikai kezelést is kipróbálhattak az
értékes szőlőmagolaj felhasználásával.
Az est zárásaként egyedülálló programunk,
egy gyertyafényes relaxációs hangfürdő volt, ami
tökéletes befejése volt a napnak. Kisimult arccal és
lélekkel mentünk haza.
A Wellness Napról kapott pozitív visszajelzések
és a kitüntető érdeklődés arra ösztönöz minket,
hogy folytassuk az együttműködést a paksi szolgáltatókkal és az elkövetkező hétvégeken 1-1
programot újra megrendezzünk.
IM
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Paks város hírei

A kertbarátok Tök jó napja

A Paksi Kertbarát Egyesület október 4-én
egész napos programot tartott a városháza
előtti téren. A Tök jó nap fő attrakciója a
sütőtökből készült alkotások versenye volt,
de növénycsere, virágvásár, kézműves-bemutató és mézárusítás várta az érdeklődőket.

Ötéves a képző- és
iparművész szak

A Pro Artis Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény négyféle képzést kínál a paksi
és környékbeli gyerekeknek. Zeneoktatás
1969 óta folyik, tánc (balett) 1993-tól, bábés színművészképzés 2006 óta, s a legfrissebb, a képző- és iparművészet szak most
ötéves. Ebből az alkalomból gyűjteményes
kiállítás nyílt a Városi Képtárban a növendékek munkáiból.

A Csámpai Country
Road Club
A Csámpai Country Road Club szeptemberben a Székelyudvarhely közeli Oroszhegyen mutatkozott be. A Szilvanapokon
nagy sikert arattak fellépésükkel. A csapat
a Paksi Atomerőmű támogatásával jutott
el a helyszínre, és igen hálásak a gépkocsivezetőknek, akik a viszontagságos úton
biztonságban szállították őket céljaikhoz.

fotó: Wollner Pál

Szép korúak hete

A Csengey Dénes Kulturális Központ adott
otthont Pakson a szép korúak hete szept.
30-tól okt. 4-ig tartó rendezvénysorozatnak. Számos ingyenes vizsgálat, egészségmegőrző program, előadás, tanácsadás
várt az érdeklődőkre, de volt kiállítás, koncert, mesemondó verseny és botos túra is.

Székely festékesek címmel nyílt meg szeptember
30-án Sóthy Györgyné, Irénke kiállítása a Csengey
Dénes Kulturális Központ. Az Atomerőmű újság
Generációk sorozatában nem oly régen bemutattuk Irénkét családja körében, ahol említést tettünk arról, hogy egy régi álmát sikerült megvalósítania, megtanult szőni. A most nyílott kiállításon
az általa készített munkák október 31-ig láthatók.

A Paksi Képtár két eseménnyel is várta szeptember 27-én a vendégeit. Előbb
Szinyova Gergő Kései munkák címmel mutatkozott be, majd Makk Károly
Retrospektív kiállítását a művész jelenlétében Mészáros Márta és Pálfi
György filmrendezők megnyitották meg. A Makk-életművet egyedülálló
módon mutatja be a képtár, ahová november 3-ig várják az érdeklődőket.

Felhívás

Atomtoll olvasói díj adományozására
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. pályázatot hirdet Atomtoll olvasói
díj adományozására, az Atomerőmű újságban tudósítók munkájának
elismerésére az olvasók javaslatai alapján.
Az Atomtoll olvasói díj anyagi vonzat nélküli erkölcsi elismerés, amelyet
egy golyóstoll jelképez. A golyóstoll gravírozott formában jeleníti meg a díj
nevét és az adományozás évét. A díj odaítélése az olvasók javaslata alapján történik, minden évben más kategóriában (emberarcúság, szakma, fotók stb.). A kategóriát az újság szerkesztőbizottsága határozza meg. A díjat
egy szerző több alkalommal is elnyerheti. A díj átadására első alkalommal
2014-ben kerül sor.
Pályázati szempontok:
• „A legérdekesebb, leginformatívabb mű” kategóriában a legjobbnak tartott szerző jelölhető.
• A 2013-ban megjelent alkotások szerzője jelölhető.
• Egy jelölő egy évben egy személyt javasolhat elismerésre.
• A javaslat a szerző nevének megjelölésével, közlésével történik.
• Akkor jelölhető a szerző, ha az évben minimum 6 alkalommal jelent meg
írása és azt nevével, monogramjával jegyezte.
• A pályázati javaslat akkor érvényes, ha tartalmazza a javaslattevő nevét
és munkahelyét (aktív erőműves munkavállaló esetén), vagy nevét és
lakcímét (nem erőműves javaslattevő esetén).
A pályázati javaslat beküldésének határideje és módja:
• 2014. január 15.,
• portálon: Atomtoll link alatt,
• elektronikusan: atomtoll@npp.hu email címre,
• postán: az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 7031 Paks, Pf. 71. levélcímre;
Jelige: „Atomtoll”,
• személyesen a Paksi Atomerőmű Tájékoztató- és Látogatóközpontjának
recepcióján zárt borítékban, „Atomtoll” jeligével ellátva.
*A javaslattevő nevének és munkahelyének, illetve lakcímének megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az Atomtoll
díj pályázaton az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. az adatait kezelje. Az adatok kezelése a pályázat eredményhirdetését követően megszűnik.
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Újabb programmal gazdagodott Pakson az őszi rendezvények sorozata.
Puttonyos Fesztivált rendeztek szeptember 28-án a Sárgödör téren. A Puttonyos hívószava a Bor és a Tócsni. A Fabro Pince teraszán a legkülönfélőbb
tócsnikkal és finom borokkal várták a vendégeket, és a további jó hangulatról a Beat Back és a Másképp Zenekar gondoskodott.
A hagyományteremtés jegyében tartott fesztivál a helyi értékek felfedezését és bemutatását célozta, úgy a helyiek, mind a vidékről érkezők számára.

Hazai pályán veretlen
az MVM–Paks
Egy győzelem, egy döntetlen és kettő vereség a mérlege szeptemberben az MVM–Paks
labdarúgócsapatának az OTP Bank Ligában.
A zöld-fehérek a Győr és az MTK otthonában maradtak pont nélkül, míg hazai pályán a Kaposvárt 2 : 0-ra megverték, a Mezőkövesd–Zsóry viszont 1 : 1-es döntetlennel
távozott a Fehérvári útról. Horváth Ferenc
alakulata 9 fordulót követően jelenleg 14
ponttal az előkelő 5. helyen áll a bajnoki
táblázaton.

Mozgó planetárium
az ESZI-ben
Partiscum Planetárium beköltözött az iskola sportcsarnokába szeptember 17–19-ig. A 35 személy befogadására
alkalmas mobil planetáriumban tanóránként és osztályonként váltották egymást a diákok, akik az „Utazás a
Naprendszerben” című 35 perces előadást tekinthették
meg. A planetárium az „égbolt színháza”, amely egy kupolafelületre (félgömbre) a csillagos égbolt valósághoz megtévesztően hasonló látványát vetíti – a szabad szemmel
látható égitestek, így a csillagok, a Nap, a Hold, valamint a
fényes bolygók megjelenítésére szolgál.
A program fő szervezője Nagyné Lakos Mária, az
ESZI fizikatanára volt. Elmondása szerint a fizikatanároknak szóló hírlevélben talált rá a programra. Rendszeresen
értesülnek a felhívásokról, programokról. A tanórákhoz
felhasználható anyagokat kapnak, amelyekkel az órák érdekesebbé tehetők. Így figyelt fel erre a programlehetőségre, ami véleménye szerint nagyszerű dolog, mert tanóra
keretein belül a Naprendszert végig tudja járni a tanuló.
Előnye még az, hogy a húsz érettségi tétel közül emelt és
középszinten kettő csillagászati tétel és így a program segítségével élményszerűen tanulhatják meg a tételeket a
diákok. A nagy sikerre való tekintettel a tanév programját tovább bővítik. Az elmúlt évben már meglátogatták a
debreceni Atommagkutató Intézetet, a Magyar Tudományos Akadémia középiskolásoknak szervezett programján vettek rész, majd tavaly az atomerőmű támogatásával
eljuthattak a Csodák Palotájába. Ezekhez a programokhoz
hasonlóakat szeretnének a jövőben is megtervezni.
A program másik szervezője Illés Tibor, a Partiscum
Csillagászati Egyesület képviselője volt. Elbeszélése szerint maga a planetárium májusban készült el, az ide év a
debütáló évük. Elsősorban azzal a céllal jött ez létre, hogy
az iskolába el tudják vinni a csillagászatnak ezt a különleges élményét. Magyarországon már nagyon sok helyen
van planetárium, viszont oda el kell utazni. Céljuk az,
hogy ne a diákok utazzanak, hanem a planetárium jusson
el a diákokhoz. Tanórai keretek közt 45 perc alatt ismerjék
meg a csillagászatnak az alapjait, amit esetleg a tanrendben nem tudnak megismerni.
Egy szép nagy kupolában, sötétben történik az előadás, aminek már eleve van valamiféle varázsa.
A kupola egy 6 méter átmérőjű, 4 és fél méter magas
felfújható szerkezet, semmi más nem tartja fent, pusztán a
levegő ereje. Bent pedig egy halszemoptikás vetítőberendezés található. Teljesen hazai fejlesztésű, külföldi példákat alapul véve, hazai cégek segítségével készítették el.
Szeretnének ezzel a mobil planetáriummal eljutni minél több iskolába, minél több diáknak, tanulónak eljuttatni ezt az élményt. Paksra az ESZI meghívására érkeztek,
és az atomerőmű nagylelkű támogatásával juthatott el a
diákokhoz ez a planetárium.
Orbán Ottilia
A környező településekről érkeztek vendégek a Paksi Nagycsaládosok Egyesületének rendezvényére. A
vendégek kerékpártúrán is részt vettek, aminek során
Paks nevezetességeit és az Atomenergetikai Múzeumot tekintették meg.

Az év kilencedik hónapjában válogatott
védőt igazolt az MVM–Paks. Horváth Gábor
sérülés után Hollandiából tért vissza a magyar bajnokságba. „Majdnem napra pontosan egy évvel ezelőtt, a holland bajnokságban, az Ajax ellen játszottam utoljára. Utána
jött a sérülésem, és az összes vele járó kálvária. Jó erőben éreztem magam, mert nagyon
tudatosan éltem az elmúlt időszakban. Mindent annak rendeltem alá, hogy minél jobb
állapotba kerüljek, rengeteget edzettem.
Azért volt bennem drukk is, hiszen meccshiányban szenvedtem, de hittem magamban,
és az elvégzett munkában”– nyilatkozta a

zöld-fehérek új szerzeménye az MTK elleni
mérkőzés lefújásakor.
A paksiak a Ligakupa 13/14-es szezonját is megkezdték. A négycsapatos E csoport tagja a szintén élvonalbeli Videoton
FC mellett két másodosztályú társaság, a
Dunaújváros és a Kozármisleny. A zöld-fehérek eddig két mérkőzést játszottak,
mindkét összecsapást hazai környezetben,
a Kozármislenyt legyőzték, míg a Videotonnal döntetleneztek. A bajnokságban sorrendben a Debrecen, a Diósgyőr és a Kecskemét következik.

Faller Gábor
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Erőműves híradások

fotó: Bodajki Ákos

Gyakorlatorientált
teljesítményértékelés

Munkavállalói fórum
Az atomerőmű teljes munkatársi gárdája számára szervezett munkavállalói fórumot a társaság vezetősége,
szeptember 30-án. A fórum apropóját
az MVM Csoport keretében 2013-ban
elvégzett munkavállalói elkötelezettség mérés jelentette. A menedzsment
részéről jelen volt Hamvas István vezérigazgató, dr. Kovács Antal kommunikációs igazgató, Zsoldos Ferenc
karbantartási igazgató, Volent Gábor
biztonsági igazgató, Szinger Csaba
gazdasági igazgató, Bognár Péter humán igazgató és Czimmer Roland jogi
igazgató.
A fórum első részében Hamvas István
ismertette a felmérés eredményeit. Ezt
követően a kapcsolódó munkavállalói
kérdések megválaszolására került sor.
A vezérigazgató egyebek mellett elmondta: Az idei felmérés már a negyedik a társaság történetében. A jelenleginek az a sajátossága, hogy a teljes MVM
Csoportra kiterjedt.
Fontos a felmérés a Paksi Atomerőmű vezetése számára azért is, mert ezzel általános és széleskörű információt
kaphat a munkavállalók véleményéről,
kiegészítve a szakszervezetek által közvetítetteket. A felmérésben a sok jó vélemény mellett kiolvasható problémák
jelzést adnak a vezetésnek a fejlesztendő
területekről.
A felmérésben résztvevők aránya a
korábbi évek adatainál jobb, azonban az
MVM csoporton belül alacsony volt.
A felmérés három kategóriát – elégedetlen, elégedett és elkötelezett – alakított ki a válaszok feldolgozása kapcsán.
Az elégedetlenség azt takarja, amikor
valaki alapvetően nem szeret a munkahelyén dolgozni, ennek megfelelően
nem is tesz különösebb erőfeszítéseket
a munkája során. Elégedett az a munkavállaló, aki szeret a munkahelyén dolgozni, akár nagy erőfeszítésekre is hajlandó, és csak egy jobb állásért hagyná
el a céget. Elkötelezettségről beszélünk,
ha valaki proaktív módon végzi el feladatait, és egyáltalán nem váltana szívesen munkahelyet.
A felmérés kimutatta többek között
ennek a három kategóriának a külön-

böző szempontok szerinti eloszlását, így
életkor szerint, a társaságnál eltöltött idő
szerint és igazgatóságok szerint. Hamvas
István rámutatott, hogy az elégedettek
és elkötelezettek aránya minden esetben
imponálóan magas, drámai adatok, tendenciák sehol nem mutatkoznak.
A felmérés másik része azzal foglalkozott, hogy adott területekre vonatkozó
konkrét kérdések kapcsán mi a dolgozói
elvárás és mi a valóság. Az eredmény
szerint elégedettség övezi például a
munkakörülményeket, a munkavégzés
biztonságosságát vagy a társadalmi szerepvállalást, ugyanakkor az elvárások
alulmúlása tapasztalható például a kiváltó teljesítmények elismerése terén.
Ezek az adatok azért különösen hasznosak a vezetőség számára, mert közvetlenül mutatják, milyen területeken
kell intézkedni. Ugyanez mondható el
a „mi tetszik legjobban és legkevésbé?”
kérdésekre adott válaszok kapcsán. Az
előbbire például a munkahely stratégiai
fontossága, stabilitása, kiszámíthatósága hangzott el, míg az utóbbi kapcsán
például a belső kommunikációt és a kiválasztási eljárásokat említették a válaszadók.
Végül a dolgozói kérdések megválaszolása következett. Ezek a 20 perces
munkaközi szünetek, a nem sugárveszélyes munkakörök 40 órás munkahetének
visszaállítása, a nők ünnepnapok előtti
rendkívüli munkaidő kedvezménye és a
vállalati gépjárművek használata körül
összpontosultak. A vezérigazgató, akárcsak a fentebb említett kritikus területek
kapcsán, úgy e kérdések megválaszolása
során is törekedett a menedzsment lehetőségeinek és korlátainak (például törvényi korlátok) bemutatására.
Zárszavában arra kérte a jelenlévőket, hogy az általa elmondott szempontokat is vegyék figyelembe a különböző
jelenségek megítélésekor. Valamint emlékeztetett arra, hogy a tervezett új blokkok megépülése szempontjából fontos a
közvélemény alakulása, nem mindegy
tehát, milyen hangulatot keltünk magunk körül az atomerőmű kapcsán.

Prancz Zoltán

Minden ember természetes igénye, hogy
megismerje, hogyan vélekednek róla. Különösen így van ez a munkahelyen, ahol a
munkatársak alapvető elvárása, hogy vis�szajelzést kapjanak teljesítményük, magatartásuk megítéléséről. Ezt az elvárást szolgálja a részvénytársaságnál működtetett
teljesítmény- és kompetenciaértékelési
rendszer (tkr).
A négy évvel ezelőtt bevezetett rendszer keretében minden munkavállalót a közvetlen
felettes vezetője évente egy alkalommal,
formalizált keretek között értékel és minősít,
amely során a munkavállaló világos képet
kap munkájának erősségeiről, fejlesztendő
területeiről és kompetenciáiról. Így van ez
az idei évben is, amikor az értékelési időszak
október 1-jétől október 30-ig tart.
A teljesítményértékelés nem könnyű feladat, mert folytonos és állandó konfliktusforrás. Az értékelést nagyon nehéz olyanná
formálni, hogy az tényleg igazságos és objektív legyen. Gyakran előfordul, hogy egy
szervezeten belül különböző vezetők különbözőképpen értékelnek. Ezért nagyon
fontos, hogy a teljesítményértékelő beszélgetésre mind a vezető, mind az értékelő
felkészüljön, végiggondolja az értékelési
időszakban elért eredményeket, esetleges
fejlesztendő területeket.
Ehhez nyújt segítséget az a képzési program, amit a humánszervezet szakemberei állítottak össze és bonyolítanak le munkavállalók és értékelő vezetők számára egyaránt.
A szeptember elejétől október közepéig
tartó képzési program résztvevői a felkészítés első felében tájékoztatást kapnak a tkr
eddigi eredményeiről, a minősítések évenkénti alakulásáról, valamint megismerhetik,
hogy milyen működési tapasztalatok vannak
a rendszer gyakorlati működéséről. E tapasztalatok, a munkavállalói és vezetői visszajelzések alapján a teljesítmény- és kompetenciaértékelési rendszer gyakorlati igényekhez
történő igazítása érdekében a rendszerben
folyamatosan finomítások, módosítások történnek. Így van ez az idei évben is, amikor az
értékelési szempontok minden munkavállaló esetében kiegészülnek a „Biztonságtuda-

tosság” kompetencia értékelésével, aminek
az ad aktualitást, hogy biztonsági kultúra fejlesztése zajlik a társaságnál, amely kiemelt
jelentőséggel bír az atomerőmű biztonságos
üzemeltetésében.
A képzési program második részében
gyakorlatorientált felkészítő programot
kapnak a résztvevők. Ennek keretében
megtekinthetik azt a három módszertani
oktatófilmet, amelynek „főszereplői” a részvénytársaság két vezető beosztású munkatársa, akik kiváló szerepjátékukkal hitelesen
alakították az általuk megformált értékelő
vezetőt és értékelt munkavállalót. A helyzetgyakorlatokra épülő módszertani bemutató
célja egyrészt az értékelő vezetők felkészítése a gyakorlatorientált teljesítményértékelő
megbeszélések lefolytatására, a bizalmi légkör, az emberközpontú teljesítményértékelő
beszélgetés kialakításának elősegítése, segítség nyújtása az esetleges konfliktusok felvállalására és kezelésére. Másrészt támogatást nyújtani az értékelt munkavállalóknak a
teljesítményértékelő megbeszélésre történő
felkészüléshez, elősegíteni a reális önismeret
kialakítását. Ehhez nyújt segítséget a társasági portálon elérhető kompetenciatérképek tartalmának megismerése, alkalmazása
az értékelés során.
A részvénytársaságnál 2009 óta alkalmazott teljesítmény- és kompetenciaértékelési
rendszer bevezetésekor elvárásként fogalmazódott meg, hogy biztosítsa a rendszeres
visszajelzést a munkavállalói teljesítményekről, bővítse a vezetői motivációs eszközök
körét, támogassa az egyéni teljesítmények
differenciált ösztönzését és járuljon hozzá a
teljesítménytudatos szemlélet kialakulásához, fejlesztéséhez. A felkészítő program és
az elmúlt négyéves működés tapasztalatai,
a vezetői és munkavállalói visszajelzések
azt mutatják, hogy a rendszer jó alapot teremt a felsorolt elvárások megvalósításához,
ugyanakkor többéves, a felmerült igényekhez igazodó működtetés szükséges ahhoz,
hogy a teljesítmény- és kompetenciaértékelési rendszer alkalmazása teljes mértékben a
szervezeti kultúra részévé váljon.

Lászlóné Németh Ilona

Műszaki Alkotói Pályázat – 2013
Az idén ismét alkotói pályázatra hívja a
Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése a műszaki
dolgozókat. A pályázatra jó színvonalú és
értékes szellemi alkotásokat várnak a szervezők.
A Műszaki Alkotói Pályázatra maximálisan 15-20 oldalnyi – szükség esetén mellékletekkel kiegészített – munkákkal lehet
pályázni. A pályázatok elbírálásánál előnyt
élveznek azok az alkotások, amelyek az
erőmű előtt álló problémák, valamint a
társaság stratégiai feladatainak megoldását, a hatékonyság növelését szolgálják.
A pályázatra október 15-ig lehet nevezni
a fejlesztési és elemzési osztályra leadott
írásos nevezéssel. A nevezési listát október
18-ig közzé teszik.

A pályázati munkákat november 15-ig
kell két példányban a fejlesztési és elemzési osztályra benyújtani. A dokumentumnak tartalmaznia kell a szerző(k) nevét,
aláírását, törzsszámát, szervezetét, több
szerző esetén pedig az alkotás százalékos
szerzőségi arányát. Az értékelést segíti, ha
az alkotók elektronikus adathordozón is
rendelkezésre bocsátják a dolgozatukat.
Az értékelés folyamán nyilvános meghallgatás keretében a bíráló bizottság tagjain
kívül az érdeklődők számára is bemutatják
az alkotásokat.
A pályázat értékelése 2013. december
31-ig lezárul, a díjak átadása 2014. január
10-ig történik meg.
További információt a 60-37-es telefonon a Műszaki Könyvtár munkatársa ad.
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reaktor osztály – E műszak

Gugolya András
fotók: Bodajki Ákos

szolgálatvezető

Kisújszálláson
született 1962-ben.
Gyermekéveit Tiszasason töltötte,
itt járt általános iskolába is. Alapszakmáját Túrkevén, a Ványai Ambrus Gimnázium és Közlekedésgépészeti Szakközépiskolában tanulta ki: középfokú közlekedésgépész- és autószerelő-képesítést szerzett.
A jelenlegi munkakörét változatos szakmai pályafutás előzte meg mind a szakterületeket, mind a helyszíneket illetően. Az
érettségi és a szakképesítés megszerzése
után – 1980-ban – egy autójavító szövetkezetnél állt munkába, Kecskeméten. Az

itt ledolgozott három évnek a sorkatonai
kötelezettség vetett véget. Ennek másfél évnyi időszakát Mezőtúron teljesítette. A leszerelést követően Kunszentmártonban, a
Beton- és Vasbetonipari Műveknél (BVM)
kapott állást: anyagbeszerzőként és gépkocsivezetőként alkalmazták 1985-ben. Időközben megnősült, és két gyermek édesapja
lett: Andrásé és Annamáriáé.
Paksra 1993-ban került – immár családos emberként – a húga és a sógora révén,
akik ezt megelőzően is itt éltek. Mivel ekkor létszámstop volt az atomerőműben, az
Atomerőmű Tűzoltóságnál sikerült elhelyezkednie.

A jelenlegi szakmai területére, azaz a
reaktor közelébe 1998-ban került: betanuló
primer köri gépész munkakörbe vették fel a
reaktorosztályra. Ezt követően végigjárta a
ranglétrát: főgépésszé, reaktoroperátorrá,
majd – 2009-ben – szolgálatvezetővé nevezték ki. Ez utóbbi munkakörben dolgozik
jelenleg is.
Feladatai leginkább a főjavítási időszakokban sűrűsödnek: munkájához tartozik
egyebek mellett a reaktoroperátorok támogatása és a kapcsolattartás a különböző
szakterületekkel, így a vegyészettel, valamint a villamos és az irányítástechnikai
szolgálattal. A blokkok főjavítást követő
visszaindulási fázisa is zsúfolt időszak számára a munkák szempontjából: sok és sokféle feladat fut ilyenkor párhuzamosan,
amelyek sorrendjére nagyon oda kell figyel-

Kerepesi László

Falusy Gábor

reaktoroperátor

Szolnokon
született
1975. június 21-én. 1981ben költözött családjával Paksra Jászladányból, ahol az általános iskola első félévét töltötte.
A második félévtől a Paksi II. Sz. Általános Iskola tanulója lett. Az iskola elvégzése után felvételt nyert az Energetikai Szakközépiskola és
Kollégium általános gépszerelő és karbantartó
szakára, ahol 1993-ban végzett. Érettségi után
már augusztusban elkezdett dolgozni a Paksi
Atomerőműben egy külső vállalatnál mint armatúra- és csővezeték-karbantartó. Munka mellett a pécsi Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola gépgyártás-technológus szakán
technikus minősítést szerzett. A katonaság ideje
alatt polgári szolgálatot választott, amit az akkor
még Városi Művelődési Központban működő ifjúsági irodában töltött le. Polgári szolgálat után
a gépész-karbantartási főmérnökségre került
Németh Sándor és Borsi János művezetők mellé
mint technológus. 1998 májusában került át a reaktorosztályra primer köri gépész betanulóként.
1999 áprilisában vették át PA Zrt.-s állományba.

főgépész

Primer köri gépészvizsga után jött a főgépész,
majd a reaktoroperátori betanulás, amit 2008-ban
sikeres hatósági vizsga követett. László jelenleg a
4. blokkon reaktoroperátor az E műszakban. Feladata a primer köri rendszerek és berendezések
üzemeltetése a vonatkozó előírásoknak megfelelően, valamint az üzemviteli feladatok ellátása. Távolabbi tervei közt szerepel a blokkügyeletes vagy
primer köri szolgálatvezetői munkakör betöltése.
László édesapja Kerepesi Ottó reaktorszerelőként dolgozott az erőműben, jelenleg nyugdíjas
éveit tölti. Édesanyja Katalin óvónőként dolgozott
mielőtt ő is nyugdíjba vonult volna. Két testvére
van: bátyja Gábor, a vegyészeti technológiai osztályon víztisztító műszakvezetőként dolgozik, öccse
Viktor pedig önálló mérnök az szbv és elektronikai csoportnál. A kedvese Laura tanárnő, akivel
már 14 éve élnek párkapcsolatban. László a szabadidejében zenét hallgat és szereti a jó filmeket.
Asztaliteniszezik, valamint nyáron rendszeresen
járnak a párjával a Balatonra vitorlázni. Bízik benne, hogy erre még sokáig lehetőségük lesz.


Mukli József
Sándor
küv-operátor

1966-ban született Pakson, itt is nevelkedett,
majd általános iskolába is itt járt. Középfokú
tanulmányait már a baranyai megyeszékhelyen folytatta. A Vegyipari Gépész Szakközépiskolában tanult atomerőmű-gépész szakon.
Pécs után visszatért szülővárosába, itt az atomerőműben kapott állást. A reaktorosztályra került, az akkori Paksi Atomerőmű Vállalat állományába, rögtön három műszakos munkarendbe. Kezdetben primer köri gépészként végezte tevékenységét a C műszakban.
Időközben a sorkatonai szolgálatot is le kellett töltenie, de abban a
szerencsés helyzetben volt, hogy itt az erőműben. A leszerelést követően került az E műszakba, de ekkor már egy másik munkahelyre,
közös üzemi operátor lett. Napi feladata: a két blokkra nézve közös
rendszerek üzemeltetése, felügyelete. Az irányítás az 1-4. blokki vezénylőkhöz hasonló helyiségben történik, itt tudják nyomon követni
a különböző műszerek, berendezések állapotát, működési paramétereit különböző jelzőrendszerek, illetve számítógépek segítségével.
József Pakson él családjával. Felesége az erőmű vegyészeti területén
dolgozik. Lánya, Katalin gimnazista, fia, Viktor pedig már dolgozik.
Szabadidejében horgászni szokott.

GYNYP

ni. Számos próba is zajlik ekkor, amelyek
sokszor egyidejű jelenlétet, illetve támogatást igényelnek.
Mindezek mellett természetesen az üzemi időszakok sem telnek eseménytelenül,
noha ezek nyugalmasabbak, mint a főjavítások. Ilyenkor többek között a ciklikus
próbák végrehajtására kerül sor.
András, munkája elismeréseként, az
Atomerőmű Kiváló Üzemeltetője díjban részesült 2010-ben.
Szabadidejét családja körében tölti.
Ilyenkor, ha tehetik, hazautaznak tiszaugi
házukhoz, és meglátogatják a szülőket is,
akik – mind mondja – hála Istennek mind
az ő, mind a felesége ágán élnek még.

Prancz Zoltán

Orbán Ottilia

Veszprémben született 1978. október 13-án.
Gyerekéveit 4 éves koráig Berhidán töltötte.
Szüleivel 1982 nyarán költöztek Paksra, mert
ők az atomerőműben kezdtek el dolgozni.
Általános iskola elvégzése után is Paks közelében maradt, mert a
középiskola után a főiskolát is itt végezte. 1997-ben érettségizett az
ESZI-ben erőműgépészként, majd egy évre rá energetikus és erőműgépész-technikusi képesítést szerzett. A BME Pakson kihelyezett karán
energetikai mérnöki diplomát szerezett.
2004-ben került az atomerőműbe és az Atomix Kft.-n keresztül kezdett
betanuló primer köri gépészként. Sikeres betanulása után a reaktorosztályon az A műszakban kezdett gépészként, három műszakban dolgozni.
Ezután körülbelül 3 évig a B műszakot erősítette, majd 2012 októberétől
pedig az E műszakot mint főgépész. Munkája a primer köri technológiai
rendszerek üzemeltetése és üzemellenőrzése, valamint a primer köri gépészek üzemviteli munkájának megszervezése. Munkáját kedveli, mert
érdekes és változatos. Kollégáival és munkatársaival jó kapcsolatban van.
Gábor jelenleg Szekszárdon él párjával és két csodaszép gyermekükkel. Ákos (4 éves) már középső csoportos óvodás, párja pedig kisebbik
gyermekükkel, Zitával (2 éves) otthon van. Szabadidejét családjával szereti tölteni. Hobbi szinten kosárlabdázott és kispályán focizott. Ezek az
utóbbi időben ugyan elmaradtak, viszont rendszeresen jár a meccsekre
szurkolni.

Orbán Ottilia

Szabó István
primer köri gépész

1980-ban született Dunaújvárosban. Tanulmányait a madocsai általános iskolában kezdte,
majd Szekszárdon az Ady
Endre Szakközépiskolában folytatta. Itt érettségizett 1999-ben. Ezt követően végezte el a gépész
számítástechnikai technikus képzést is, és 2001ben minősítő vizsgát tett. Az iskolapadot aztán
felváltotta a munka. Szerencsésen alakult a sorsa,
és rögtön kapott állást. Először a Kópis és Társa Kft.-nél helyezkedett el, itt 2002-ig különböző
erőműves szerelési munkákban vett részt. Aztán az Atomix Kft.-hez került át, ahol betanuló
primer köri gépész munkakörben alkalmazták.
A betanulási folyamatot már három műszakos
munkarendben kezdte meg az erőmű II. kiépítésének D műszakjában. 2003 novemberében tett
sikeres társasági jogosító vizsgát. Ezt követően
vették át, 2004 májusában, a Paksi Atomerőmű
állományába. Ezúttal az I. kiépítés E műszakjába
került, itt van jelenleg is a munkahelye. Napi fel-

adatai közé tartozik a primer körben található berendezések ellenőrzése és üzemeltetése, valamint
az esetlegesen felmerülő meghibásodások jelentése. Istvánban megvan az ambíció és a lelkesedés,
szeretne feljebb lépni a szakmai ranglétrán, ezért
minden igyekezetével arra törekszik, hogy a szakma csínját-bínját elsajátítsa és minél több gyakorlati tapasztalata legyen.
Dunaföldváron él feleségével. Zsuzsanna a közösen vásárolt családi házuk egy erre a célra kialakított részében gyógytornát tart. 2010. szeptember
10-én született meg Zsóka nevű kislányuk, aki kicsit korábban érkezett a vártnál, de hála az orvosoknak – teszi hozzá a büszke édesapa – hamar felcseperedett, és ma már a bölcsődés.
István a szabadidejében horgászni szeret, bár
erre egyre kevesebb lehetősége adódik. Azért, hogy
a halaknál maradjon, az elmúlt évben vásároltak
egy nagyobb méretű akváriumot. Ez lett az új hobbija, de a családtagok is nagyon szeretnek előtte üldögélni és nézni a békésen úszkáló halakat.
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Az önértékelést leíró
IOP007 folyamatot a
minőségirányítási és
működésfejlesztési
osztály (mmo) munkatársai megújították,
azzal a céllal, hogy az
önértékelés elvégzését megkönnyítsék, a
folyamatot átláthatóbbá tegyék.
Munkánk során naponta végzünk önértékelést, amikor is egy elvégzett feladatot
akár tudatosan, akár önkéntelenül automatikusan értékelünk saját magunk számára.
Az értékelés során többnyire azt gondoljuk át, hogy az elvárásoknak megfelelően
végeztük-e el a feladatunkat. Az értékelés
eredménye lehet pozitív, amikor elégedettek vagyunk az elvégzett munkával, de előfordulhat olyan eset is, amikor korrigálnunk
szükséges azt, valamilyen javító intézkedésre van szükségünk. Ahhoz, hogy az értékelés
megfelelő legyen, ismernünk kell a munka
elvégzéséhez szükséges követelményeket,
teljesítménymutatókat és feladatokat, amelyek a munkavégzés során kerülnek megfogalmazásra. Az önértékelés folyamatos
tevékenység a szervezet minden szintjén a
munkavállalótól a folyamatgazdák és a szervezeti vezetők szintjéig, célja az atomerőmű
működésének folyamatos javítása.
Az mmo önértékelési felelősét, Ágh Máriát
kérdezem arról, hogyan újult meg az IOP007
Önértékelés folyamata, mivel próbáljátok segíteni a folyamatgazdákat és szervezeti vezetőket az önértékelés elvégzésében?
Egy kicsit messzebbről kezdeném. Az
önértékelés elvégzése nem öncélú feladat,
mert az önértékelés eredménye a vezetőségi
felülvizsgálat végrehajtásának alapját képezi. A vezetőségi felülvizsgálatról tájékoztatni
kell az illetékes hatóságot és a tulajdonost is.
A Nukleáris Biztonsági Szabályzat 2. kötete
írja elő a folyamatok évenkénti értékelését,
és a vezetőségi felülvizsgálat eredményét az
Országos Atomenergia-hivatalnak kell megküldeni az Éves jelentésben. Ezek mellett
az MVM Csoport Minőség- és Folyamatmenedzsment szabályzata (CsSz22) ír elő
tájékoztatási kötelezettséget vezetőségi felülvizsgálatról a tulajdonos felé.

A folyamat megújításának célja az volt,
hogy a folyamat leírását egyszerűsítsük, jobban átláthatóbbá tegyük, és az önértékelés
elvégzésére szolgáló nyomtatványok értelmezését, kitöltését megkönnyítsük, valamint az
értékelések összegzését operatív szintre helyezzük. Az új nyomtatványokkal kapcsolatban szívesen veszünk építő jellegű kritikákat
az önértékelésben érintett szereplőktől.
A szervezeti vezetők és folyamatgazdák számára az önértékelés elvégzéséhez
kigyűjtjük az AS6 TN moduljában nyilvántartott éves feladataikat, valamint a
folyamatgazdák számára megadjuk a saját
folyamata(ik) értékelt éves változásismertetőjét. Ezek jelentik az alapot az önértékelés elvégzéséhez, amelyhez hozzá kell még
nézniük az éves célkitűzéseiket, a korábban
hozott javító intézkedések teljesülését és az
egyéb szervezeti és folyamati aspektusokat.
Változás történt abban is, hogy a jövőben a szervezeti vezetők és a folyamatgazdák javaslatokat fogalmazhatnak meg a
szervezet és az irányítási rendszer működésének javítására.
Az elkészült szervezeti és folyamati önértékelések összegzését főfolyamatonként és
főosztályonként (szervezeti főegységenként)
fogják elvégezni – a korábbi alrendszergazdai
és szakmai igazgatói szint helyett –, és ekkor
fogják megfogalmazni a konkrét feladatokat
is, amelyeknek összhangban kell lenniük az
érvényes stratégiánkkal és az éves célokkal.
A vezetőségi felülvizsgálat keretében jóváhagyott önértékelési feladatokat az AS6
TN modulban fogjuk rögzíteni.
Az új értékelési módszer alkalmazásának megkönnyítésére e-learninges ismertető anyagot is készítünk, amely a terveink
szerint novembertől lesz elérhető. A megjelenéséről természetesen értesíteni fogjuk
az érintetteket.
A témához kapcsolódóan szeretném
még elmondani, hogy a közeljövőben indul
a folyamatkontrolling projektünk. A projekt
célja a folyamatokhoz kapcsolódó mérőszámok meghatározása, a projekt végrehajtásában számítunk a folyamatgazdák közreműködésére.

SJ

Munkavédelmi nap
A Munkavédelmi Bizottság
az erőmű vezetésének
támogatásával október
30-án rendezi meg az
„Együtt az egészségért
és munkabiztonságért”
elnevezésű
munkavédelmi napot. 2005 óta kétévente kerül megrendezésre ez
a program, melyet az idén a hagyományoktól eltérően a Tájékoztató- és Látogatóközpontban tartanak. Ennek apropójából kérdeztük Volent Gábor biztonsági igazgatót.
–– Mi ennek a napnak a fő célja, üzenete?
–– Legfontosabb célja a munkavédelmi
kultúra színvonalának erősítése és a biztonságos munkavégzés iránti elkötelezettség
növelése.
–– Milyen programok és előadások várják
az érdeklődőket?
–– A programot alapvetően a munkavállalói oldal állította össze a cégvezetés támoga-

tásával. Változatos programok, érdekes előadások várják az érdeklődőket. Részünkről
megfogalmazódott az a kérés, hogy a munkavédelmi nap illeszkedjen a biztonságkultúra kampányához, amelyet az idén tavasszal
indítottunk, hiszen a biztonságkultúrának ráhatása van a munkabiztonságra is.
–– Az idén a TLK ad otthont ennek a rendezvénynek. A munkavállalók részére biztosítva
lesz a kilépés lehetősége?
–– Igen, kérjük a munkahelyi vezetőket,
hogy adjanak lehetőséget dolgozóik számára, hogy részt vehessenek egyes programokon a munkaidő terhére. (Erről bővebb
felvilágosítás az intraneten lesz olvasható. )
Bízom benne, hogy minél többen ellátogatnak az „Együtt az egészségért és munkabiztonságért” elnevezésű programra és üzenete
elér az atomerőmű minden dolgozójához. Az
erőmű hosszú távú, biztonságos üzemeltetése mindenkinek az érdeke.
L.I.

A biztonsági kultúra felmérése
A biztonság a Paksi
Atomerőmű üzemeltetésének legfontosabb eleme, amely
elsőbbséget élvez a
termelési célokhoz
képest. A biztonsági kultúra biztonságközpontú viselkedést
és gondolkodásmódot jelent, amelynek
jellemzője, hogy a biztonsági előírások
betartása magától értetődő, a szervezet és az egyének nyitottak a biztonsági problémák felvetésére és kezelésére.
A biztonsági kultúra színvonala október
hónap folyamán felmérésre kerül a részvénytársaságnál. A felmérés részleteiről
kérdeztem Tóth János biztonsági főosztályvezetőt.
–– Miért szükséges, hogy megismerjük a
cég biztonsági kultúrájának színvonalát?
–– A biztonsági kultúra összetett jelenség, közvetlenül nehéz mérni, nehéz megítélni a színvonalát. Többféle módszert alkalmazunk a mérésére; ilyen a biztonsági
mutatók rendszerének egyik csoportja, ami
alapvetően a szervezetnek, a vezetésnek, a
működésnek, azaz a szervezeti kultúrának,
biztonsági kultúrának bizonyos jellemzőit
tartalmazza. Ezen túl objektív, külső, nemzetközi – WANO-s és NAÜ-s – vizsgálatok,
valamint a hatóság megállapításai alapján
is tudunk bizonyos mértékben információkat nyerni a biztonsági kultúra mélyebb
értékeléséhez. Egy másik módszer a biztonsági kultúra színvonalának feltérképezésére az, amikor közvetlenül a munkavállalókat kérdezzük meg. Ez esetben nagyon
fontos, hogy megfelelő módszertan alapján olyan kérdéseket és úgy állítsunk ös�sze, amelyekre a munkavállalók őszintén,
saját meggyőződésük szerint válaszolnak.
Ezért a felmérést külső tanácsadó cég, az
Aon Hewitt támogatásával végezzük, akik
a korábbi elkötelezettségvizsgálatokat, így
a biztonsági kultúra felmérését is végezték
a részvénytársaságnál. Ez a felmérés is része lesz annak az értékelésnek, amit évente
a hatóság részére készítünk. A felsorolt mérési módszerek és a kérdőíves felmérés egy
átfogó, komplex képet ad számunkra, hogy
jó irányban haladunk-e ezen a területen. Ez
azért is fontos, mert a Nukleáris Biztonsági
Szabályzat is előírja, hogy az engedélyesnek törekedni kell a magas szintű bizton-
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Megújul társaságunk
önértékelési folyamata

sági kultúra kialakítására, illetve fenntartására, és ahhoz, hogy tudjuk érzékelni, hogy
hol tartunk, szükséges időnként ilyen jellegű felmérést végezni.
–– Milyen területei vannak a felmérésnek?
–– A kérdőívben szereplő kérdések a
NAÜ biztonsági kultúrára vonatkozó iránymutatása alapján kerültek összeállításra.
Az INSAG dokumentumokban van meghatározva az a hét kulcsterület, amelyekkel ha
összhangban működik az erőmű – a szervezet, a vezetés a működés és a dolgozók
–, akkor mondhatjuk azt, hogy megfelelő
a cég biztonsági kultúrája. Ez a hét terület; az elkötelezettség a biztonság iránt,
az eljárásrendek használata, a konzervatív
döntéshozatal, a jelentési kultúra, a nem
biztonságos tevékenységek és körülmények kezelése, a tanuló szervezet és a kommunikáció, világos prioritások, átlátható
szervezet, világos felelősségi viszonyok.
Az a felmérés célja, hogy ezekre a területekre, ezek működésére vonatkozóan megismerjük a munkavállalók objektív véleményét, amely alapján átfogó képet kapunk
a biztonsági kultúra színvonaláról. Ugyanezekben a dokumentumokban foglaltakat
használtuk fel a biztonsági kultúra kampányhónapjának időszakában is, amelynek
hatékonyságáról is tartalmaz kérdéseket a
felmérés, hiszen kíváncsiak vagyunk arra,
hogy a kampányhónap keretében mennyire sikerült ráirányítani a figyelmet a biztonság fontosságára.
–– Miért fontos, hogy minél többen részt
vegyenek a felmérésben?
–– A kérdőíves felmérés eredményei feldolgozásra kerülnek, és az ilyen statisztikai
értékelésnél nagyon fontos, hogy minél
több véleményből alakuljon ki. Minél többen mondják el véleményüket a kérdésekkel kapcsolatban, annál objektívebb képet
kapunk. A felmérés anonim, senkinek hátránya nem származik abból, ha részt vesz
benne, ezért én mindenkit arra ösztönöznék, hogy töltse ki a kérdőívet, amit a bérjegyzékkel együtt kézhez kapott, illetve
mód van az online kitöltésre is. Ez nemcsak
lehetőség a munkatársak számára, hanem
hozzájárulás is az objektív kép kialakításához, amely alapján a biztonsági kultúra
területén objektív beavatkozások, jobbító
intézkedések tehetők.

Lászlóné Németh Ilona

Ezüstkártyásaink
A Biztonsági Kultúra Fejlesztési Program részeként, a jó biztonsági színvonal további javítása érdekében májusban bevezetésre került egy új motivációs eszköz, ösztönözve a munkavállalókat a példaértékű, biztonságközpontú viselkedés és gondolkodásmód alkalmazására. A program indítása óta 37 munkavállaló kapott ezüstkártyát (október 1-i állapot
szerint), és közöttük néhányan többszörös ezüstkártyások.
Ezüst kártyában részesült dolgozók:
Ludányi Miklós
Adorján János
Gőbölös Kálmán
Somodi Gábor
Bajnai Péter Krisztián Gyulai Károly
Makovecz Gyula Péter Szutor János
Kabai Péter
Takács Zoltán
Benkő Ádám
Menzer János
Kaszás István
Tancsa János
Bérces Béla
Menyhei Zsolt
Kis Ferenc
Tumpek József
Csötönyi Tamás
Paczolai József
Kis Tamás Ágoston
Ujszászy József
Dohány István
Pálosi Attila
Kiss Andor
Varga Péter Gyula.
Fauszt Gábor
Péter Jenő
Kiss Gábor
Fejes István Béla
Rácz István
Kohlmann Béla
Gál Tamás
Sáfrány István
Kovács Attila
Gazdag Viktor
Sánta László
LAnna
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Pótvíz-előkészítő rekonstrukció

fotó: Bodajki Ákos

A Paksi Atomerőmű vezetése új
pótvíz-előkészítő
(sótalanvíz-előállító) üzem létesítéséről döntött 2009-ben.
A technológiát
befogadó épület
építését az üzemi terület déli részén, a
H1-es út mellett egy ideje már láthatják az arra járók. A mind fizikai terjedelmében, mind gazdasági értelemben
nagy volumenű beruházásról Tárnok
László projektvezető nyilatkozott az
Atomerőmű Újságnak.
–– Mi tette szükségessé a beruházást?
–– Az atomerőművi technológiák
mind üzem közben, mind a leállások
alatt széles körben használnak fel nyers
Duna-vízből előállított sótalanvizet. A
sótalanvíz kötelezően rendelkezésre álló
készletét a Műszaki Üzemeltetési Szabályzat (MÜSZ) szabályozza. Ennek értelmében a pótvíz-előkészítő üzemet az erőmű
üzemét biztosító alapvető létesítmények
közé soroljuk. Az új üzem építését az indokolja, hogy a sótalanvíz-előállításhoz
szükséges technológia 1978-79-ben létesült, így immár több mint harmincéves műszaki színvonalat képvisel. Ez a
rendszer egy Klamár típusú, ún. lassú
mészreaktorból (teljesítménye 360 t/h),
a végső kiépítés szerint négy szervesanyag-kötőből, kation- és anioncserélőből
álló ún. alap-sótalanító blokkból (egyenkénti teljesítményük 120 t/h), valamint
az ún. finom-sótalanítást végző négy kevertágyas (Triobed) ioncserélő oszlopból
(egyenkénti teljesítményük 120 t/h) épül
fel. A harmincévnyi üzemelés során a tartályok, csővezetékek, armatúrák általános állapota leromlott. A kapcsolódó, az
1990-es évek elejére befejeződött irányítástechnikai rekonstrukció mind hard-

ver-, mind szoftveroldalról elavulttá vált.
Emellett a technológiának és kiszolgáló
egységeinek helyt adó épületek állaga is
leromlott. A jelenleg üzemelő finomsótalanvíz-készítő technológiaegyüttes csak
nagyfokú odafigyeléssel, a kezelési utasítások maradéktalan betartásával képes
betölteni a feladatát, azaz ellátni az erő-

művet a megfelelő minőségű és mennyiségű sótalanvízzel.
–– Melyek az új technológia fő sajátosságai?
–– A blokki üzemidő-hosszabbítások kiszolgálásához a jelenlegi technológiától működési elvében eltérő, a
kor technikai színvonalának megfelelő,
membránszűréses technológiára épülő
új pótvíz-előkészítő üzem készül. A működési folyamatok és a vízfelhasználás
ésszerűsítésének eredményeként a maximális teljesítményszükséglet 200 m3/h-ra
csökkenthető, ami jelentős megtakarítást
jelent. A stabil üzem érdekében öt, automatikus működésű sor fogja szolgáltatni
a vízellátást (5×50 m3/h), amelyek közül
az egyik tartalék. A sorok üzemét önálló
központi vezénylő biztosítja majd. A vezérlést BUS-rendszerre ültetett DCS-tech-

nológiával valósítjuk meg. Összességében érdekességét, hogy noha nem kiemelkedő
az új technológia könnyebb kezelhetősé- méretű és tömegű berendezésekről van
get és megbízhatóbb működést eredmé- szó, a helyükre emelésük különleges technyez.
nikával, egy 400 tonna teherbírású fődaru
–– Milyen lépésekben és beszállítókkal és egy 70 tonnás segéddaru összehangolt
valósul meg a beruházás?
műveletével volt lehetséges. A legnehe–– Az új pótvíz-előkészítő létesítésében zebb tartály meghaladta a 17 tonnát, a
fővállalkozóként az MVM Ovit Zrt. vesz darugém maximális kinyúlása 39 méter
részt, azonban ma- volt, ami 600 000 Nm feletti nyomatékot
gát a főtechnológiát jelentett.
a közbeszerzési el–– Hogyan fest a hátralevő feladatok
járásban
nyertes ütemezése?
nagykanizsai Hid–– 2014-ben megkezdődik az épülerofilt Kft. biztosítja. ten belüli technológiai szerelés. Az új
Az idei év tavaszán pótvíz-előkészítőt 2015 szeptemberében
megkezdődött
a tervezzük üzembe helyezni. Az üzembe
technológiát befo- helyezés után egyéves kísérleti üzem kögadó épület kivite- vetkezik, amely során a régi és az új techlezése. A pinceszint nológia egyszerre, párhuzamosan műépítészeti munká- ködik majd. A projekt, a kísérleti üzem
latai mostanra már befejezését követően, a régi technológia
a végükhöz köze- bontásával, a régi épület felújításával és
lednek a födém be- átalakításával zárul. Összegzésképpen eltonozásával, és az mondható, hogy egy olyan új üzem épül
ütemezés szerint az elkövetkező két évben, amely önálló
még ez évben elérjük a szerkezetkész álla- ipari létesítményként a „kerítésen kívül”
potot. Az épület „növekedésével” párhu- is megállná a helyét.
zamosan a főtechnológia gyártása is meg
Prancz Zoltán
kezdődött, sőt
mind a végrehajtás, mind
az ütemezés
szempontjából
lényeges momentum, hogy
augusztus 14.
és 28. között a
két derítőtartály és a négy
kezelt v ízta rtály már a helyére is került.
Ennek az eseménynek az
A képen látható makettet Mihályi Zsolt készítette.
adta a szakmai

A szabálykövetés az ember alapvető biológiai tulajdonsága
Csak az emberre jellemző a rendkívül fejlett szabálykövetés. Ha gyakran jövünk össze barátokkal, gyorsan kialakulnak bizonyos helyi szabályok, amelyek az együttlét rendjét
szolgálják: mit vigyünk a baráti házaspár tagjainak, italt,
virágot, bonbont? Milyen öltözéket viseljünk, mikor illik
megérkezni, elmenni stb…. Ha belegondolunk, minden
ilyen kis társaság szabályok tucatjait alkalmazza anélkül,
hogy ezt megbeszélték volna vagy egyáltalán tudatára ébrednének, hogy szabályokat alkalmaznak. A továbbiakban
a szabályok és emberi voltunk kapcsolatát tesszük vizsgálódás tárgyává.
A fenti példát továbbgondolva, ha valamelyik szabályt megszegjük, apró kellemetlenségünk támad, magyarázkodni
kell: „nem volt nyitva a virágbolt” stb. A szabálykövetés éppen a konfliktus minimalizálásáról szól, az agresszió elkerülését szolgálja. Az emberi szabálykövetési viselkedés azért is
előnyös, mert szükségtelenné teszi, hogy valamilyen tevékenység megbízhatóságát minden egyes alkalmazás esetén
újra kelljen vizsgálni. Elegendő a bevált szabályok követése.
Az állati csoportokban a szociális rangsor szabja meg,
hogy adott helyzetben az egyed hogyan viselkedjék. Az embernél alkalmanként a rangsor egy pozícióját elfoglalhatja
az előírás, amit az ember éppen olyan hűségesen követ,
mint a közvetlen feljebbvaló parancsát. Amikor az ember
szabályoknak engedelmeskedik, lényegében egy elszemélytelenedett dominanciának engedelmeskedik. A domináns
egyed helyébe egy társadalmilag elfogadott szabály lép, és
az ember végrehajtja a szabályban testet öltő utasítást.

A csimpánzt sok mindenre meg lehet tanítani, akár autót vezetni is. Az autót vezető csimpánzt mégsem engedhetnénk ki a forgalomba, mert a bonyolult közlekedési szabályrendszert képtelen lenne betartani. Az emberek döntő
többsége betartja a KRESZ-t: gondoljunk a világon közlekedő járművek számához képest a szabálytalankodás, baleset
elenyésző. Az ember számára az elfogadott szabályok követése mindennél fontosabb.
A társadalom normális működését általában az teszi lehetővé, hogy a szabályok szocializálása már a korai gyermekkorban megtörténik. A gyermek korán megtanulja a csoport
vezetőit elfogadni. Ha a korai szocializáció nem megfelelő,
megjelennek azok a tömegek, amelyek nem vagy csak részben fogadják el az adott szabályrendszert. A szocializáció
hiányosságait hivatottak korrigálni az erőszakszervezetek is,
de még ezek eredményes működése is bizonyos szabályok
elfogadásán alapszik. Az ember tanulóképessége a felnőttkorban is rendkívül nagy, ezért a korai szocializáció után is el
lehet szabályokat fogadtatni egyszerű tanulás-tanítás révén.
A felnőttkori tanulómechanizmusok érzelmi, motivációs töltöttsége és hatásfoka azonban nem közelíti meg a korai szocializáció hatásfokát.
Az ember képes a szociális szabályok mintájára teljesen
elvonatkoztatott szabályokat is létrehozni. Például számsorokat állíthatunk fel: 2, 6, 18, 54. A számsor következő tagját
úgy kapjuk meg, ha az előző számot szorozzuk hárommal.
Ez a szabály látszólag teljesen független a dominanciától, a
csoporttól. A számsorban érvényesülő szabálynak már csak

annyi köze van a szabálykövetés biológiai alapjaihoz, hogy
itt is alkalmazni kell egy utasítási sort, de hogy ezt megtes�szük, az biológiai adottságunk következménye. A szabályok
keresése, felismerése teremtette meg a természettudományokat.
A szabály részben ésszerű előírás, amit saját érdekünkben meg kell tartanunk, részben valamilyen külső hatalom
követeli meg, sokszor pedig keveredik ez a két jellegzetesség. A közlekedési szabályok jó része ésszerűen szabályozza
a forgalmat, de a rendőrség gondoskodik a betartatásáról.
A szabályoknak nemcsak engedelmeskedünk, hanem
csinálni is szeretjük. Szervezetek, vállalatok, hivatalok, iskolák, klubok, pártok stb. működése szabályok rendszerén
alapul. Pontos szabályok mondják meg azt is, ki és hogyan
alkothatja meg azokat a szabályokat, amelyeknek majd engedelmeskedünk.
A szabály tehát a közösség produktuma, egy kissé mindenki hozzájárul kialakításához. Nagyobb közösségekben
sok esetben a szabály megegyezés eredménye. Amikor már
túl sok az ember és a szabály, megjelennek a törvények,
amelyeket a társadalom valamilyen szabályalkotási folyamatban fogalmaz meg, hirdet ki, és ha szükséges, mindenkit
kényszerít is a szabályok betartására. Ha nem lenne alapvető
biológiai tulajdonságunk a szabálykövetés, nem működne a
társadalom, nem tudnánk békésen előállítani, elcserélni, elosztani a javakat, nem tudnánk az agressziót alacsony szinten tartani.

Összeállította: CSPÁ
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Régi motorosok

Szakmák az atomerőműben

Akik a kezdetektől itt dolgoznak

Az üzemfenntartási főosztály digitális rendszerek osztályán ez alkalommal a munkahelyi
és technológiai ellenőrző rendszer csoportból
Keserű János műszerésszel beszélgettem.
Keserű János 1961-ben született Szekszárdon.
Gyermekéveit Faddon töltötte, 30 éves koráig
itt lakott. Szekszárdon, a Rózsa Ferenc Műszaki
Szakközépiskolában finommechanikai műszerész végzettséget, az ezt követő két évben pedig
az 505. Sz. Ipari Szakmunkásképző Intézetben rádió- televízió műszerész képesítést szerzett. A középiskola után szakmájában,
a paksi Ramovill szervizben helyezkedett el. 1986-tól már önálló kisiparosként
dolgozott, amikor munkalehetőséget ajánlottak számára az atomerőműnél. Elfogadta, így műszerészként 1989. január 17-től dolgozik a társaságnál. A pár
éve történt szervezeti átalakítást követően a digitális rendszerek osztály feladata
az erőmű technológiai folyamataira telepített intelligens, programozható irányító- és ellenőrző rendszerek, valamint a rendszerek működéséhez szükséges
számítástechnikai hálózat üzembe helyezése, ciklikus, és megelőző karbantartása, hibajavítása. A munkahelyi és technológiai ellenőrző rendszer csoport fő
tevékenysége a primer körben lévő dozimetriai mérőkörök javítása. A dózismérők, különböző technológiákra épülő sugárzásmérők, a folyadék-aktivitáskoncentrációt mérő detektáló egységek, a légköri kibocsátás-ellenőrző rendszer
mérőberendezései blokkonként 800 eszközt jelentenek. A csoport feladata a zónahatárokon telepített sugárvédelmi rendszerek (sugárkapuk és egyéni monitorozók) karbantartása, javítása is. Három éve a régi orosz „SZEJVÁL” ellenőrző
rendszert egy teljesen új, francia gyártmányú számítógép/mikroprocesszor alapú ellenőrző rendszerre cserélték. János elmondta, ez óriási változást hozott a
műszerész szakmában, megszűnt a korábbi „forrasztós-csavarozós” technika,
ma már egy céldiagnosztikai programmal, laptoppal vállukon mennek ki hibákat kiolvasni, illetve ha szükséges, újraprogramozni az egyes készülékeket. Ezzel teljesen átalakult a karbantartás is, ma már a legtöbb esetben csak komplett
egységeket, kártyákat tudnak cserélni.
János családjával 1991 óta Pakson él. Felesége az ipari parkban egy kábelgyártó üzemben minőségellenőr, gyermekeik közül fia idén végzett az Óbudai
Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karán, lánya jövőre érettségizik az
ESZI-ben. János hozzátette, a nagyszülők faddi családi házából költöztek a paksi lakásba, ami jó döntésnek bizonyult, ők is, gyermekeik is szeretik a várost.
Faddi családi házuk a Duna-holtágtól párszáz méterre volt, így szenvedélye a
horgászat, melyet ötéves korában kezdett, és amelyet Paksra költözésüket követően, pár év kihagyás után az atomerőmű horgászegyesületében tudott folytatni. Hobbiként – rokonai, barátai és szomszédai örömére – a régi híradástechnikai berendezések javítását is el szokta vállalni. Fennmaradó szabadidejében
műszaki témájú könyvek, magazinok olvasásával szereti műszaki ismereteit
naprakészen tartani.
KV

Kincsesné Müller Margit
1978-ban beiratkozott a paksi gimnáziumba,
és 1982-ben sikeres érettségi vizsgát tett. Azután
következtek az atomerőművi alapismeretek és a
többi fontos tanfolyam, ami ebben a beosztásban
szükséges és kell. Azóta is állandóan képezi magát, a legutóbbi 2010-ben volt: az atomerőműves
vegyészlaboráns-képzésen vett részt az ESZI-ben.
1980-ban vállalati kiváló dolgozó volt, 2008-ban
Biztonságos Üzemeltetésért díjban részesült, majd
a 40 éves törzsgárdajutalmat is megkapta.
Margó férje is az erőműben dolgozott a turbinaosztályon, majd károsodott a hallása, és a
vegyészet állományába került. 2003-ban sajnos
leszázalékolták, azóta rokkantnyugdíjasként van
otthon. Most 28 éves, boldog házasok. Nagylányuk Csilla 24 éves, most utolsó éves a veszprémi
Pannon Egyetemen, gazdálkodási és menedzsment szakon. Őt követi Attila, aki 23 éves, és az
M6-os autópályán, egy töltőállomáson dolgozik,
kisebbik lányunk Tímea 22 éves, az ESZI-ben végzős, ügyintéző titkár szakon. Mindkét lányuk az
erőműben töltötte szakmai gyakorlatát.
Családanyaként műszakozni nem egyszerű
feladat, a hétvégék és az ünnepek a legnehezebbek. Margó elmondása szerint férjének nagyon
sokat köszönhet, hiszen ő nagyon sok mindenbe
besegít. Csak így képes a három műszakot nyugodtan, zökkenőmentesen végigdolgozni. Margó szabadidejében szívesen süt, főz a családnak,
nagyon családcentrikusnak tartja magát. Már hét
éve kertes családi házban laknak, ahol mindig sok
munka akad. Imádja a virágokat, és szeret kertészkedni, olvasni és tévét nézni. Ha nyugdíjazásra
kerülne sor, akkor sem fog unatkozni, és gondtalanul szeretne unokázni majd. Bár a nyugdíjazásról hallani sem akar, hiszen friss és fiatalos, tele
van energiával. Egy-két hét szabadság után már
nagyon hiányzik neki a munkahely, a kollégák.
Hiába cserélődnek ki a régiek, nagyon szereti a
fiatal csapatot is. Úgy érzi, hogy mint régi, tapasztalt motorost, őt is befogadták a fiatalok.

Orbán Ottilia

fotó: Bodajki Ákos

fotó: Bodajki Ákos

Májusban volt 35 éve,
hogy elkezdett dolgozni a Paksi Atomerőműnél. Most már
ő is a régi motorosok
csapatához tartozik.
1955. január 31én született az akkori
Komárom megyei Szákon. Általános iskolai tanulmányait is ott végezte, itt töltötte gyermekéveit. Első munkahelye az Oroszlányi Hőerőmű
Vállalat volt, ahol elvégezte a vegyésziskolát 1974
és 1976 között. Paksra 1978-ba érkezett kikérővel, így Margó már 43 éve a villamos iparágban
dolgozik. A munkát az úgynevezett indító kazánházban kezdte meg, amelynek az épülete a jelenlegi tűzoltóság helyén volt akkor. Egy vízlágyítót
üzemeltettek kolléganőivel, akkor még két műszakos munkarendben. Ha nem tudták befejezni a
munkát, hogy a kazánok éjjel üzemelni tudjanak,
akkor maradniuk kellett egész éjjel, és csak ügyeletes autóval jutottak haza. 1979 őszén elkészült a
vízlágyító új épülete, így a régi bezárásra került.
Itt már működött a kifúvató kazánház, elindultak
a blokkok, és utána kerültek át az üzemi laborba.
1979-től, míg a blokkok üzembe helyezésre kerültek, a gépház földszintjére volt telepítve egy
konténerlabor. Egy nagyon kezdetleges kis labor,
alapdolgokkal felszerelve a blokkindulásra. Később az 1-2. blokk elkészültére a mostani épület
már kiépült. Akkor már három műszakos munkarendben dolgoztak. Volt munka bőven, mert
a műszerezettség nem tartott ott, ahol most. A
mosatásokhoz, idegengőzős kifúvatásokhoz kézi
méréseket végeztek. Nagyon sokat vaslépcsőztek
abban az időben. A liftet sem tudták megvárni,
mert nem volt arra idő, sürgősen kellett a vizsgálati minta.
Az elmúlt évekre, időszakra nagyon szívesen
gondol vissza. Visszaemlékezve a mosatások idejére, Smura Jani és Orbán Bandi bácsira emlékezik
szívesen. Még most is tisztán emlékszik, amikor
jöttek a gépész fiúkkal kezükben a mintákkal.
Nagy izgalommal várták a mintavételek eredményeit, hiszen már 23-24 órája talpon voltak, várták a megfelelő értékeket. Már mindenki nagyon
fáradt volt és bizony ott álltak a háta mögött a fotométernél. Amikor megvolt a megfelelő százalék,
akkor mehettek az üzembe helyező szakemberek
folytatni a programot. Jóleső érzés volt, amikor
látta az embereken az elégedettséget, aminek ő is
részese lehetett. Az ember úgy érezte, hogy fontos
dolgot vitt véghez és nem hiába dolgozott egész éjjel. Egy mostani 1-2 perces mérés akkor több mint
fél órán keresztül zajlott. Akkor még szájjal pipettáztak, olykor még a vegyszereket is. Most már
sokkal könnyebb minden, szinte automatizálva
vannak a mérések. De annak is megvolt a maga
szépsége, érdekessége. A szakmai szervezetekkel
sokkal közvetlenebb volt a kapcsolattartás, gyorsabban végre lehetett hajtani egy-egy munkát.
23 éves volt, amikor idekerült az erőmhöz. Sok
brigádmozgalom és összejövetel volt, ami összetartotta a fiatal kollégákat. Többször előfordult,
hogy összeálltak egy-egy szabad szombaton még
a vízlágyítót is kifesteni. Színházbérletük is volt,
ahova rendszeresen és közösen eljártak. Sok közös
névnapozás és közös programok is voltak akkor,
ahova mindig szívesen elment Margó. A mostani
csapat is nagyon jól összehangolódott, fiatalokból
összeállt jó kis csapat. Sokat tanulnak egymástól, kikérik egymás véleményét, segítenek, ahol
tudnak.

Te

Régóta tudod: Te különleges vagy. Hajt a felfedezés öröme, a kíváncsiság és a motor: a benned rejlő tehetség
ereje.
Mikor gondolataid szavakká, ecsetvonássá, formává,
dallamá, mozdulattá transzformálódnak, olyan energia
szabadul fel benned, amelyhez nincs fogható: az alkotás
ereje.

hetség
Téged keresünk!

2013. december 20-ig
a név, elérhetőség, illetve a műfaj/produkció
típusát megadva jelentkezz, ajánld kollégád
az alábbi elérhetőségek egyikén!
Lovásziné Anna
tel: 78-82
e-mail: lovaszine@npp.hu
Tamási Ildikó
tel: 73-03
e-mail: tamasii@npp.hu

És mégis, ezekről a csodálatos pillanatokról oly kevesen
tudnak. Hűséges közönséged az íróasztal fiókja, a nappali
világot jelentő deszkái, netán a zuhanyrózsa?
Állj fel! Állj ki! Oszd meg velünk tehetséged, vagy ajánld
kollégád a lenti elérhetőségek egyikén, és mi együtt
megmutatjuk. Megmutatjuk az Atomerőmű dolgozóinak
tehetségét, hiszen mindannyian tudjuk: sorainkban fantasztikus egyéniségek rejtőznek.
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AZ EURÓPAI ATOMENERGIAIPAR VÁLASZA
A ZÖLD KÖNYVRE
Az Európai Bizottság idén márciusban
hagyta jóvá „Az éghajlat- és energiapolitika
2030-ig szóló keretei” című Zöld Könyvet. A
dokumentum bemutató sajtótájékoztatóján
Günther Oettinger energiaügyi biztos kifejtette: „Azért kell minél előbb meghatározni
a klíma- és energiapolitika kereteit 2030-ra,
hogy biztosítsuk a megfelelő beruházásokat
a fenntartható fejlődéshez, a megfizethető
és versenyképes árakat és nagyobb energiabiztonságot.” Connie Hedegaard klímaügyi
biztos hozzátette: „Európa függősége a külső fosszilis energiaforrásoktól folyamatosan nő. Ez nagyobb és megfizethetetlen
számlákat jelent az európaiak számára…
Ezért határoztunk úgy, hogy szénszegény
társadalmat akarunk Európában 2050-re…
Itt az ideje a 2030-ig szóló célok meghatározásának… Minél ambiciózusabbak ezek
a célok, annál jobb az éghajlatnak.”
Az Európai Bizottság (EB) egyúttal társadalmi vitára bocsátotta a dokumentumot, amelynek során a következő kérdésekre vártak válaszokat:
• Milyen típusú, tartalmú és szintű célokat szükséges megfogalmazni 2030-ra?
• Hogy érhető el a különböző politikai
eszközök közötti összhang?
• Hogy járulhat hozzá a legjobban az
energiarendszer az EU versenyképességhez?
• Hogy vehető figyelembe a tagállamok
különböző cselekvési képessége?
A társadalmi konzultáció keretében a
Foratom mint az európai atomenergia-ipar
legnagyobb lobbiszervezete munkacsoportjai segítségével kidolgozta és határidőre eljutatta válaszait az EB-nek. Ebben
rámutatott, hogy jelenleg az EU 27 tagálla-

mából 14-ben termelnek áramot atomenergiával, fedezve a teljes áramfogyasztás több
mint egynegyedét. Működésük közben az
atomerőművek nem bocsátanak ki jelentős
mennyiségű üvegházgázt, megbízhatóan
és folyamatosan szolgáltatják az energiát,
mert nagyon magas rendelkezésre állással
működnek. A termelt áram ára stabil, versenyképes, csak korlátozottan van kitéve az
üzemanyag áringadozásának, az urán nagy
mennyiségben világszerte rendelkezésre
áll. Következésképpen az atomenergia kielégíti az EU energiapolitikájának hármas
célkitűzését, melynek értelmében a lehető
legjobb kompromisszumot kell megtalálni
az EU gazdasága versenyképességének biztosításához, az energiaellátás biztonságának megteremtéséhez és a környezeti fenntarthatóság elősegítéséhez.
A Foratom állásfoglalásának főbb üzenetei a következők:
• Az EU 2030-ig szóló energiapolitikája a
környezeti fenntarthatóság, versenyképesség és ellátásbiztonság három tartópillérén kell nyugodjon.
• Az árampiacnak tükröznie kell a kis kibocsátású energiaforrások reális költségét, amelynek tartalmaznia kell a teljes
rendszerköltséget, beleértve a hálózati,
elosztási és a szükséges tartalékkapacitások költségeit.
• A 2030-ig szóló keretnek biztosítania
kell a kis kibocsátású technológiák –
megújulók, atomenergia és CCS-szén
– tisztességes, technológiaspecifikus
szubvenciók nélküli árversenyét, így
biztosítva a kibocsátáscsökkentés legnagyobb költséghatékonyságát és elősegítve az ipar versenyképességét.
• Az energiaellátás biztonságát növeli a
diverzitás, amellyel elkerülhető az időszakosan működő források túlreprezentáltsága.

• Általános kis kibocsátású energiacélok
kívánatosak, kerülendők a szektorspecifikus célkitűzések, pl. megújulók
esetén.
• A kibocsátáskereskedelmi rendszer
(ETS) nem az elgondoltak szerint működik. Amíg a karbonár nem képes
ösztönözni a szénszegény energetikai
beruházásokat, a tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani saját szén-dioxid-kibocsátás árának megállapításához.
• A kis kibocsátású áramtermelés – beleértve az atomenergiát – nagyobb beruházási igényét hosszú távú szerződésekkel, megosztott tulajdonjogú és más
életképes piaci finanszírozási modellekkel kell biztosítani.
A témához tartozik, hogy Kovács Pál felszólalt a környezetvédelmi és energiaügyi
miniszterek közös munkaértekezletén,
amelyen tárgyaltak az éghajlat- és energiapolitika 2030-ig szóló kereteit meghatározó
Zöld Könyvről. Jelezte, hogy Magyarországon az érintett ágazatok részletes elemzésekben mérik fel a 2020-as célok teljesítésében eddig elért eredményeket és a jövőbeli
kilátásokat. Az államtitkár kiemelte, hogy
egy kellően kiegyensúlyozott és rugalmas
keretrendszer a tagállamok közti különbségek figyelembevételével dolgozható ki. A
folyamatban mindvégig nagyobb hangsúlyt
kell kapnia a versenyképesség megőrzésének és az energiaszegénység elkerülésének.
A belső energiapiac kialakítása során tekintettel kell lenni arra, hogy egyetlen ország
se kerüljön hátrányba az eltérő intenzitású
fejlődés miatt. A rendelkezésre álló energiaforrások megfelelő kiaknázása mellett
lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok igényeikhez és szükségleteikhez mérten maguk határozhassák meg a felhasznált energiahordozók arányát.

A hazai civilszervezetek közül a Magyar
Energetikai Társaság (MET) dolgozott ki
állásfoglalást a Zöld Könyvre, amely a neten hozzáférhető (http://www.e-met.hu/
files/cikk3473_MET_allasfoglalas_Green_
Paper.pdf).
forrás: ec.europa.eu, www.foratom.org,
www.kormany.hu

Szerbin Pável

Elkezdődött a
Tianwan-4 építése
Az első beton beöntésével 2013. szeptember 27-én hivatalosan is elkezdődött
a Tianwan-4 blokk építése. Ezzel együtt
összesen harminc reaktor építése folyik
Kínában.
A Tianwan-4 orosz tervezésű VVER1000 (AES-91) típusú blokk lesz. Két
hasonló reaktor üzemel 2007 óta a telephelyen, a harmadik építése 2012 decemberében kezdődött. A blokkok teljesítménye egyenként 1060 MW. A tervek
szerint a telephelyen további négy hasonló blokk épülhet.
A 2011 augusztusában aláírt megállapodás szerint a fővállalkozó az orosz
Atomsztrojexport. Ők szállítják a teljes
projekt értékének kb. 30%-át kitevő nukleáris szigetet.
A Tianwan II. fázisnak is nevezett 3.
és 4. blokk a tervek szerint 2018. februárban és 2018. decemberben kezdheti
meg a villamosenergia-termelést.
Jelenleg harminc atomerőművi blokk
épül Kínában, köztük a 210 MW villamos
teljesítményű magas hőmérsékletű gázhűtésű reaktor a Shidaowan telephelyen, Shandong tartományban.

Forrás: WNN

A Szilárd Leó verseny kihívást jelent
Dr. Sükösd Csaba
Dr. Sükösd Csabát az Országos
Szilárd Leó fizikaverseny kapcsán ismertem meg, aki abban
az időszakban a nagyhírű Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris
Technika Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense
volt.
Marx György professzor úr 1997-ben javasolta, hogy Szilárd Leó (1898–1964) születésének 100. évfordulójára országos fizikaversenyt kellene szervezni, mely a nukleáris fizikára
irányítaná a fiatalok figyelmét. Ennek a vetélkedésnek Paks
lenne legméltóbb helyszíne, például az ESZI-ben. Eredetileg
csak egyetlen alkalomra tervezték, de rögtön olyan nagy sikere lett a kezdeményezésnek (440 jelentkező), hogy – megnyerve támogatónak a Paksi Atomerőmű Zrt.-t – az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium az Eötvös Loránd Fizikai
Társulattal és a Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvánnyal
közösen 1998 óta minden évben megrendezi a fizikaversenyt. Alig néhány év múlva (2004) már a 65-70 hazai középiskola mellett a határon túliak is benevezték diákjaikat. Míg
kezdetben a verseny első öt helyezett diákja kapott felvételi
mentességet fizika és fizika-tanári szakokon, mára már az
iskolák minősítési rendszerében is beszámolják a verseny-

eredményeket, melyeket két kategóriában bonyolítanak le
(11–12. és 7–10. osztályosok számára).
Marx György betegsége, korai halála (2002) előtt kérte
fel, mintegy ráhagyományozta a verseny szakmai vezetését
dr. Sükösd Csaba fizikusra, melyet ő máig is ellát.
Sükösd Csaba Budapesten született 1947-ben. A József
Attila Gimnáziumban érettségizett, majd az Eötvös Loránd
Tudományegyetemen (ELTE) szerzett fizikusi diplomát. Egy
fél emberöltőt oktatott az ELTE-n, majd azóta a BME Természettudományi Karának Nukleáris Technika Tanszékén tanít.
–– Miben látja az Országos Szilárd Leó fizikaverseny jelentőségét?
–– Az ország szempontjából alapvető fontosságú, hogy
tehetséges fiatalok műszaki-természettudományos karriert
válasszanak. Ugyanakkor a mai fiatalokat a modern dolgok
érdeklik, a fizika iránti érdeklődést a modern fizikával lehet
felkelteni. Az egyetemen eltöltött oktatói évek és a felvételik
tapasztalatai azt mutatták, hogy az érettségi előtt a fizikaórákon sajnos már nemigen marad idő a modern fizikára.
Az országos Szilárd Leó verseny azonban kihívást jelent, és
lehetőséget ad az érdeklődőknek, hogy legalább szakköri
formában elsajátítsák a szükséges tudnivalókat, és így a verseny a tehetséggondozásban és a jövő műszaki-természettudományos generációjának kinevelésében fontos szerepet

tölt be. A versenyen való részvétel nemcsak a diákoknak, de
a tanáraiknak is kihívást jelent, mert szinten kell tartaniuk
saját tudásukat is, hogy megfelelően felkészíthessék diákjaikat. A döntőben már nemcsak az elméleti, számolási feladatokkal, de a gyakorlatban, mérésekkel is bizonyítani kell
az atomfizika összefüggéseinek ismeretét.
–– Milyen a versenyen résztvevő fiatalok felkészültsége?
–– Azok, akik a döntőig eljutnak, már nagyon jól felkészültek. Minden évben öröm azt látni, hogy a feladatkitűzők
és a diákok „vetélkedéséből” rendszeresen a diákok kerülnek
ki győztesen. Pedig a feladatok nem könnyűek, és évről évre
nehezebbek…
–– Mi a verseny célja?
–– Hogy ráébressze a fiatalokat a modern fizika szépségére, lényeges voltára – kell az utánpótlás mind műszaki, mind
pedig a tudományos kutatás területén. A verseny másik célja az, hogy a tanárokat is rávegye arra, hogy ezekkel a területekkel többet foglalkozzanak, képezzék saját magukat is,
hogy a diákjaikat jobban taníthassák.
A versenyfeladatokat és megoldásaikat gyűjteményes
kötetekben megjelentetik, az érdeklődők megvásárolhatják
vagy megrendelhetik a Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítványnál.
gyulai
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Fiataljaink
Bemutatjuk
Nagy Máté
fotó: Bodajki Ákos

gazdasági elemzőt

Szekszárdon született 1985. április 5-én, ott is nőtt fel. Az
általános iskola elvégzése után a Dr. Kelemen Endre Szakközépiskola humán világbanki szakára járt, ahol az általános
tárgyakon túl önismeretet, pszichológiát is tanult. Érettségi
után Dunaújvárosban banki szakügyintéző felsőfokú szakképzésen OKJ-s képesítést szerzett, majd a főiskola gazdálkodási szakára jelentkezett, ahol közgazdász diplomát
kapott 2008-ban. A főiskolai évek alatt szakmai gyakorlatát
egy bank szekszárdi fiókjában töltötte, ahol a főiskola elvégzését követően állást ajánlottak neki. A felkínált munkában
Máté meglátta a lehetőséget, hogy egy olyan munkahelyen
dolgozzon, ahol a piac minden szereplőjével találkozhat,
ami jó alapot teremthet a szakmai tudás, tapasztalat megszerzéséhez, és a jövőbeni elképzeléseinek megvalósításában is segítheti. Munkaköre mid office ügyintéző volt, amely
gyakorlatilag bankműveleti ügyintézői feladatkört jelent,
így munkájához tartozott a számlanyitások, átutalások ke-

zelése, hitelanyagok ellenőrzése, pénztárfelügyelet, illetve
pénztárhelyettesi feladatok ellátása, az ellenőrzés, továbbítás, valamint minden olyan feladat, amely az értékesítők és
könyvelők, értékesítők és kiszolgálók közötti tevékenységet
jelentette. Egy bankfiókon belüli átsorolás kapcsán, 2009
őszén kis- és középvállalati ügyfélkapcsolati menedzser
lett, ahol az értékesítés mellett hitel-előterjesztésekkel,
pénzügyi vizsgálattal is foglalkozott. Ez a munkakör a bank
átszervezését követően 2011-ben megszűnt, ezért rövid
munkakeresés után, Budapesten helyezkedett el, szintén
egy banknál. Munkaköre és feladatai nagyon hasonlóak
voltak, majd egy kínálkozó jobb lehetőség miatt bankot
váltott, ahol mintegy félévig dolgozott. Máté szeretett volna közelebb kerülni szülővárosához, illetve ekkor már úgy
érezte, hogy ami banki feladat, abban kipróbálta magát,
ezért az erőműben meghirdetett gazdasági elemzői pozíció egyezett hosszú távú szakmai céljaival, és jelentkezett
az állásra. 2013. áprilisban nyert felvételt a részvénytársaság
gazdasági igazgatóságára, ahol a pénzügyi és számviteli
osztály pénzkezelési csoportjában gazdasági elemző lett.
A csoport feladatai közé tartozik a forint- és valutafőpénztár működtetése, a készpénzes forgalom bonyolítása, a
pénzkezelési helyekkel való kapcsolattartás, kiküldetések,
bankkártyás fizetések elszámolása, hitelkártyákkal kapcsolatos ügyintézés, pénzügyi elemzések elvégzése. Szereti a
munkáját, nem bánta meg a váltást, úgy érzi, hogy a napi

rutinfeladatok mellett kap olyan feladatokat is, amelyek komoly elemzőmunkát és kreativitást is igényelnek. Jelenlegi
munkakörében is fontos a munkavállalókkal való kapcsolattartás, a jó együttműködés kialakítása és fenntartása. Kollégái – két munkatárs kivételével – nők, kedvesen fogadták,
segítőkészek és támogatják a mielőbbi beilleszkedését.
Tervei között nyelvtanulási és szakmai elképzelések egyaránt szerepelnek, angol nyelvtudását szeretné gyarapítani
a társaságnál induló nyelvtanfolyam keretében. Szakmai téren pedig mérlegképes könyvelői szakképesítéssel, illetve
valuta-pénztárosi és valuta-ügyintézői képesítéssel is rendelkezik, ezért a főiskolai közgazdász diploma mellé egyetemi szintű végzettséget kíván szerezni, számviteli területen.
Máté Szekszárdon albérletben lakik, néhány éven belül
önálló lakást szeretne vásárolni. Szülei nyugdíjasok, szintén
Szekszárdon élnek. Bátyja Budapesten magyartanárként
dolgozik, nővére pedig szekszárdi, akinek hat hónapos kislánya Máté keresztlánya.
Kedveli a társaságot, gyakran van barátok között, akikkel szívesen játszik stratégiai társasjátékot, kirándul vagy
együtt tölti velük a szabadságát. Szeret sportolni, ezen belül
fallabdázni, futni és kerékpározni. Elindult az Atomfutáson
is, célja a futótáv fokozatos növelése.


Lászlóné Németh Ilona

Generációk

Házer István és ifjabb Házer István
István, az édesapa 1982-ben alapított családot. Felesége Tumpek Györgyi, a Bezerédj Általános Iskolában
rajztanár. 1985-ben megszületett István fiuk. Kezdetben a lakótelepen laktak, majd 1993-ban költöztek családi házba. Gyermekük, az ifjabb István Szekszárdon
született, Pakson végezte az általános iskolát, szintén a
Bezerédj Általános Iskolában. Az általános iskola 5. osztályában vezették be a számítástechnikai oktatást, és akkor kapta meg élete első számítógépét. Ekkor kezdte el

fotó: Orbán Ottilia

Rovatunkban újabb munkatársainkat mutatjuk be: apát
és fiát. Házer István csoportvezetőt és ifjabb Házer István technológus mérnököt. Több generáció együtt, ma
már egyáltalán nem szokatlan dolog. Lehet előnye és hátránya is, de íme, egy példa, amikor pozitív a tapasztalat.
Az édesapa Pakson született 1956-ban, általános iskoláit is itt végezte, majd a paksi gimnáziumban érettségizett. Ezt követően Budapesten érettségizettek számára
induló szakmunkásképzőben folytatta tanulmányait a
MÜM (Munkaügyi Minisztérium) 30-as iskolában műszerész szakon 1976-ban. Első munkahelye az FTV (Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat) volt 1977-ben. Akkor még
az erőmű helyén egy nagy sík terület volt, és az erőmű
építkezésének előkészítői munkái folytak. Ezt követően
a Verteszhez került, majd az új lehetőséget felismerve
1978 áprilisában jelentkezett a PAV-hoz a műszer-karbantartási osztályra, ahol Márton János volt az osztályvezető. Nagyon kezdetleges állapotok voltak, a központi
iroda- és az Eü. épület sem épült még meg. Kezdetben
távadó és armatúra-végállás kapcsolóinak nullrevízióját
végezte. Később ezek üzembe helyezésében vett részt. Ezzel párhuzamosan végezték az akkor még egyetlen blokk
leállásakor a védőcsőblokki munkálatokat is.
1985-ben alakult meg egy új művezetői csoport, ami
jelenleg is ebben a felállásban működik a bro-n. Az elektrotechnikai művezetőegységhez tartoznak a reaktoron
belüli mérések és a reaktorszabályozás. Azóta a reaktoron belüli mérések csoportban dolgozik műszerészként.
2008 óta a csoport vezetője. Feladatai közé tartozik az
üzemanyag-kazetták kilépő hőmérsékletének és neutronfluxusának mérése és magukat a méréseket végző
TK-hőelemek és KNI-detektorok üzemeltetése, karbantartása és folyamatos ellenőrzése, valamint az ezekhez
csatlakozó mérési kábelek javítása, ellenőrzése, esetleges
gyártása. További feladatuk, hogy a méréseket továbbítsák számítógép-rendszeri feldolgozásra. A feldolgozási
feladatok a digitális rendszerek kompetenciájába tartozik, ahol fia is dolgozik.

érdekelni az informatika. Ez irányú érdeklődése miatt
az ESZI-be felvételizett számítástechnikai programozó
szakra, és 2004-ben sikeres érettségi vizsgát tett, majd
ezt követte az egy év technikusi képzés. Már közvetlen az
érettségi után felvételt nyert a veszprémi Pannon Egyetem mérnök informatikus szakára, amelyet a technikusi
évet követően kezdett el, majd 2009-ben sikeresen lediplomázott.
2010. július 1-jén nyílt lehetősége elhelyezkedni az
atomerőmű digitális rendszerek osztályán. Kezdetben
az Ovit Zrt. munkavállalójaként, majd 2011. november
1-jén átkerült a PA Zrt.-hez. Jelenleg is a dro-n, technológus mérnök munkakörben dolgozik.
Az osztályhoz tartozik a technológiai digitális rendszerek és technológiai számítástechnikai hálózat fel-

ügyelete, üzemeltetése és karbantartása. Számos igen
összetett rendszerrel van dolguk. Feladatai közé tartozik ezeknek a rendszereknek informatikai biztonsági
szempontú felügyelete, a biztonság fenntartását szolgáló
szabályzatok folyamatos felülvizsgálata, karbantartása,
egyeztetve a dro, illetve szükség esetén a társszervezetek
szakcsoportjaival. Ehhez hozzátartozik az újabb és újabb
fejlesztések, rekonstrukciók terveinek vizsgálata, hogy
az aktuális informatikai biztonsági szempontoknak és
szabályoknak megfeleljenek. Munkája során folyamatosan figyelembe kell venni mind az IBIR, mind az MVM
és az OAH által támasztott információbiztonsági követelményeket. Továbbá az általuk meghatározott, technológiai digitális rendszerek biztonságát érintő feladatok
elvégzésében is részt vesz.
Apa és fia sok programot szerveznek, mivel mindketten a motorok, a motorozás örömeinek hódolnak. Az
édesapának már hatéves kora óta szenvedélye a motorozás, és nagy örömére ezzel sikerült fiát is „megfertőznie”. Kisfia 6-7 évesen már egy Romet Komár motorral
próbálkozott, majd ezt követően sok típust kipróbált. A
mai napig is motorozik. Sok közös motoros túrájuk volt,
igaz mostanában egyre kevesebb, de a szenvedély azóta
is töretlen. Nagyobb túrákat a Balaton-felvidékére szerveztek, főleg a Káli-medence, Keszthely, Badacsony környékére, ahova Györgyi is rendszeresen elkísérte őket. A
kötődés a Balatonhoz nem új keletű, a család kedvence, a
kirándulások fő helyszíne évről évre. A család férfi tagjai
elmaradhatatlan közös programja a mai napig a gyorsasági motorversenyek követése is. Az ifjabbik István nem
elégszik meg csak a motorozással, hobbi szinten érdekli a
sport: foci, futás, szerepel a MÉSZ-focibajnokságban és a
városi teremlabdarúgó-bajnokságban is. Pár éve kezdett
el nagy érdeklődést mutatni a vitorlázás iránt, illetve egy
ideje táncolni járnak párjával.
Több generáció él együtt Istvánéknál. Ez egyfajta biztos pont az életükben, mert számukra ez ad mértéktelen
biztonságot, nyugalmat, kiegyensúlyozottságot felelősséget vállalva egymásért.
Orbán Ottilia
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Az ördög nem alszik!
Közlekedési veszélyek ősszel

Az ősz nem csupán a színek kavalkádját hozza magával, hanem a
közlekedésben résztvevőktől is fokozottabb figyelmet igényel. A körültekintőbb járművezetés mellett fontos
járműveink felkészítése, átvizsgálása.
Az őszi hónapokban bekövetkezett közlekedési balesetek okai között nagyobb arányban jelenik meg az, hogy a
gépjárművezetők nem az időjárási, látási és útviszonyoknak megfelelően vezetik járműveiket, továbbá, hogy a gépjárművek a ros�szabb műszaki állapotukból adódóan nem tudnak teljes körűen
megfelelni a megváltozott közlekedési viszonyoknak. Ezért célszerű már októberben a járművek ősz-téli felkészítését elvégezni.
A biztonsági berendezések és tartozékaik átvizsgálása során kellő
alapossággal ellenőrizzük a gumiabroncsokat, a fékrendszert, a
világítást, az akkumulátort, szükség esetén pedig gondoskodjunk
cseréjükről. Legyen a gépjármű állandó tartozéka a páramentesítő,
jégoldó spray, jégkaparó, hiszen – elsősorban a kora reggeli órákban – nyirkos, párás levegővel, ködszitálással, és olykor fagypont
közeli hőmérséklettel kell számolni. Látásunkat nagy mértékben
Cikksorozatunkban olyan műszaki szakmai
folyóiratokat mutatunk be, amelyek tárgya
kisebb-nagyobb átfedésben van az atomenergetikával. Ezáltal is hozzá kívánunk
járulni a különböző szakterületek, illetve
szakemberek, valamint az érdeklődő laikusok közötti jobb információáramláshoz.
Ezúttal a Magyar Mérnöki Kamara (MMK)
lapját, a Mérnök Újságot ajánljuk.
A Mérnök Újság nem csak a kamarai tag mérnököknek kínál hasznos olvasnivalót.
Történelmi léptékben gondolkozva a Mérnöki Kamara nevet viselő egyesület hasonló politikai közegben alakult meg 1989-ben,
mint a Mérnök és Építész Egylet a kiegyezés
évében, egy leterhelt időszak végén. Elődeink
1867-ben indították útjára a Mérnök és Építész Egylet Közlönyét, amely 1944 végéig havi
rendszerességgel jelent meg.
Az újkori kamarai egyesület első éveiben
(1989–94) a Technika c. folyóirat lapjain tájékoztatta a tagságot, ahol négy oldalt, a kivehető két középső lapot kapta meg. 1994
nyarán jött el az az idő, amikor kinőtte ezt a
megoldást. Hiányzott egy olyan önálló folyó-

javítja a belső utastér megfelelő szellőztetése, lehetőség esetén a
karbantartott klíma használata, de számos esetben jól jöhet egy
puha törlőkendő is. De nem csak nekünk kell látni, hanem láttatnunk is kell magunkat. Ezért győződjünk meg arról, hogy az izzók
fényereje megfelelő, a lámpatestek nem mattultak be és szennyeződéstől mentesek. Gyalogosok, kerékpárosok, lassú járművel közlekedők szintén ügyeljenek arra, hogy kellő időben észrevehessék
őket a közlekedésben részt vevők. A napszaknak és az időjárási
viszonyoknak megfelelően legyenek kivilágítva és viseljenek fényvisszaverő tárgyakat (láthatósági mellényt, prizmát stb.). A száraz
úttestet hirtelen nyálkás, vizes, olykor csúszós útfelületek válthatják fel. Ilyen helyzetben a vezetéstechnikai jártasság mellett alapkövetelmény a futóművek, lengéscsillapítók és a gumik kifogástalan
állapota. Járműveink kiváló műszaki állapota esetén is számolni kell a fékút megnövekedésével. Lakott területen belül és kívül
egyaránt vigyázzunk az úttest mellett/szélén haladó gyalogosokra,
kerékpárosokra. Legyünk nagyon körültekintők a kijelölt gyalogos-átkelőhelyek, iskolák, buszmegállók környékén. Ne feledjük,
bármennyire is sietünk, mindenkit épségben, egészségben hazavárnak! Egyformán vigyázzunk magunkra és egymásra!BR

Bemutatjuk
a Mérnök Újságot
irat, amely nem kifejezetten műszaki, tudományos, kutatási és fejlesztési kérdésekkel
foglalkozik (az egyes területeken számos hazai
szakfolyóirat jelent már meg ekkor). Szükség
volt egy olyan fórumra, amely a műszaki értelmiséget ráébreszti arra, hogy nem szégyen,
ha társadalmi és szakmapolitikai kérdésekben
is van véleménye. Az összmérnökséget érintő feladataik megvitatási és egyeztetési helyeként alapították a Mérnök Újságot mint a
kamarai véleményt kiérlelő, formáló szakmai
fórumot.
Az élet igazolta az alapító mérnököket, így
az 1996. évi LVIII. törvény alapján létrejött hivatásrendi köztestület (MMK) tisztségviselői

és a megyei kamarák küldöttei is fontosnak
ítélik a hiteles tájékoztatást, a szakmai érdekérvényesítést, a munkáikkal kapcsolatos jogszabályok előkészítését, az önigazgatást, a díjszabást, a felsőoktatást, a szabványosítást, a
foglalkoztatást – hogy csak néhány témakört
emeljünk ki. Szükség van egy olyan fórumra,
amely ablakot nyit az egyes mérnöki szakmák
között, amiből az átlagos műveltség szintjén
megtudhatja az egyik mérnök, mit csinál a
másik. Ne csak a nekrológokból értesüljünk,
hogy ki mivel foglalkozott. A Mérnök Újság
egy olyan fórum, amely közel hozza egymáshoz a vidéki és a fővárosi mérnököket. A ma
már közel húszezres mérnökség azonos megszólalási lehetőséghez és információhoz jut a
tagságunk közel felét kitevő Budapesti és Pest
Megyei Mérnöki Kamara tagságával.
(Betekintési lehetőség a legutóbbi számba:
https://digitalstand.hu/mernokujsag;
előfizetési
információk: http://mernokujsag.
mmk.hu.)

Prancz Zoltán

A Műegyetemtől a világhírig: Jendrassik György
Az Energetikai Szakkollégium (ESZK) szeptember 19-én elindította a 2013/2014-es őszi félévét, amellyel Jendrassik György magyar mérnök-feltalálónak szeretne méltó emléket állítani
születésének 115. évfordulójának alkalmából.
A nyitóelőadáson dr. Németh József és prof. dr.
Penninger Antal mesélt az érdeklődőknek életéről és munkásságáról.
Jendrassik György 1898. május 13-án született Budapesten. Egyetemi tanulmányait a Királyi József Műegyetem Gépészmérnöki Karán végezte. 1922-ben szerezte
meg oklevelét, majd a Ganz-gyárban kapott állást, ahol lehetősége volt kísérletezni és fejleszteni is.
Jendrassik találmányai közül elsők között kell megemlíteni a gyorsjárású dízelmotor létrehozását, felismerte, hogy az
égési idő csökkentéséhez a keverékképzést kell javítani. Gázturbina-fejlesztésekben is kimagasló szerepe volt, rámutatott, hogy a jó hatásfokú, axiális kompresszor alkalmazásával
jelentősen növelhető a berendezés teljesítménye. Létrehozta
az első működőképes légcsavaros gázturbinát, fejlesztéseit
azonban a háború közbejötte miatt már nem tudta véghezvinni.

A Ganz-gyárnak Jendrassik György kutatásaival sikerült átvészelnie az 1930-as évek elején
bekövetkező gazdasági válságot és a világháborút. 1947-ben az ország elhagyására kényszerült,
Angliában telepedett le. 1951-ben lemondatták
magyarországi szabadalmi jogairól is. 1954. február 8-án Londonban hunyt el, 1990-ben posztumusz Széchenyi-díjat kapott.
Az ESZK a Jendrassik György-emlékfélév
során több atomenergetikai témájú rendezvényt is szervez,
többek között előadást a gázhűtésű gyorsreaktorokról, a nukleáris üzemanyagciklusról, de meglátogatjuk a Paksi Atomerőművet is.
Nukleáris üzemanyagciklus: Az urán útja a bányától a reprocesszálásig
Előadó: Osváth Szabolcs, NTI
Helyszín: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Q épület BF 12-es terem
Időpont: 2013. november 28. csütörtök 18:00
A szakkollégiumról és a Jendrassik György-emlékfélévről
további információk találhatók a www.eszk.org honlapon.
ESZK

Magyar tehetségek
az EU Fiatal Tudósok
Versenyén
Európa legjelentősebb és legrangosabb, az
Unió által évente szervezett tehetségkutató
és -kiválasztó versenyét, az EU Fiatal Tudósok
Versenyét az idén Prágában rendezték meg,
ahol a magyar tehetségek egy III. díjat és egy
különdíjat nyertek el.
A 37 ország fiataljainak részvételével zajló
döntőn Magyarországot a 2012/2013. évben
megrendezett 22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny legjobbjai
képviselték.
A megmérettetésen a Paksi Atomerőmű
által is támogatott Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny két fiatalja
sikerrel szerepelt, a 18 éves Zsombori Balázs
(Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola, Budapest) „PictoVerb” c. pályázata a
legjobb III. díjban (3500 euró), az ugyancsak 18
éves Hegyesi Donát Sándor (Tóth Árpád Gimnázium, Debrecen) pókerező robotja révén különdíjban részesült.
A kimagasló sikert elért PictoVerb program
a verbális kommunikációjukban akadályozott,
ill. a nyelvi nehézségekkel küzdő embereknek
nyújt segítséget, kezelése egyszerű, könnyen
elsajátítható, életkortól, iskolázottságtól független. A program „ápolási”, „általános életviteli” és „külső kommunikációs” szintjei a felhasználók kézügyességéhez igazodik, ugyanakkor
a legalapvetőbb szükségletek kifejezése a csak
vizuális információkra támaszkodók számára is
használható. LA

Multiplex mozi
a Paksi Képtárban

„Colossal!” – kiálltja többször is Dajka Margit egyik legemlékezetesebb szerepében a Liliomfiban. Aki betér a szeptember 27-én a Paksi
Képtárban megnyitott Makk Károly filmalkotásai előtt tisztelgő kiállításra, könnyen azon kaphatja magát, hogy ugyancsak ezt a felkiáltást
ismételgeti.
Arról, hogy mi való egy múzeumba és mi nem, hosszasan lehet vitázni,
mint ahogy arról is, hogy a film mint művészet, hogyan tud beilleszkedni
és helyet kapni egy kiállítás anyagában. Hogyan helyezhető kiállítási tárgyak helyére a játékfilm, ami – sok más tulajdonsága mellett – ennyire az
időhöz kötött? A megoldás talán nem is annyira bonyolult, mint ahogy
elsőre tűnik, a Makk Károly-retrospektív című kiállítás rendezői ugyanis
kitűnő választ adtak az efféle kérdésekre.
Nyolc teljes film vágatlanul, egymással párhuzamosan pereg az első
képkockától az utolsóig, a képtár hatalmas terében növesztett, óriási
vászonként funkcionáló falakon. A kiállítás egyetlen hátránya az, ami a
legfőbb erénye is egyben: ahhoz, hogy valaki végignézhesse az összes
filmet, rá kell szánnia egy egész napot. Az élmény viszont akkor is maradandó, ha nincs rá ennyi időnk, hiszen a látvány már önmagában is
magával ragadó. Monumentális térben, monumentális remekművek. A
katarzis elkerülhetetlen a filmrajongók számára.
A szubjektív válogatásban a nagy klasszikusok, mint a Liliomfi vagy a
Szerelem mellett helyet kaptak a nagyközönség számára talán kevésbé
ismert alkotások is, mint Az utolsó előtti ember vagy a 9-es kórterem, így
az igazi „megszállottak” is találhatnak maguknak való csemegét.
Remélhetőleg a megnyitón személyesen is jelen lévő mester, Makk
Károly is meg volt elégedve a látottakkal.
László Orsolya Réka
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Információs Társadalom Parlamentje
Az Országház Felsőházi termében került megrendezésre a
nyáron ez a konferencia.
Most az infokommunikáció a versenyképességért fogalom
köré tagozódtak be az előadások témái. Vályi-Nagy Vilmos
infokommunikációért felelős államtitkár kifejtette, hogy bár
a lakosság több mit fele rendelkezik számítógéppel és internettel – velük lehetne gyorsítani a programokat, de mi lesz a
többiekkel? Növelni kell a digitális írástudást (míg a fiataloknál ez 95%, az idősebbeknek is szüksége van rá) – forrás kell,
elosztani kell. A versenyképesség érdekében itthon is lehetővé kell tenni az idegen nyelvű képzést.
A portugál közigazgatási mintát ismertette Paulo Neves.
Miközben az egységes mederbe terelt kormányzati adatok
költségcsökkentő tényezőiről beszélünk, nem feledkezhetünk
meg az adatbiztonságról. Nem létezik szabadság biztonság
nélkül – jogilag is szabályozni kell a kiberteret (NATO-minta). A „jó állam” ügyfélszolgálatát fejtette ki dr. Deák Rita,
az Államreform Operatív Program projektjeiért felelős miniszteri biztos. A felmérések alapján kiderült, hogy 2600 féle
személyes ügyintézési lehetősége van az állampolgároknak.
Ezeket a folyamatokat kellene ellenőrizve felgyorsítani és au-

tomatizálni, hogy minden szükséges adat azonnal rendelkezésre álljon – ehhez nagyon nagy adatbázisokat kell kezelni.
Az adatbázisokat össze is kell hangolni az uniós adatbázisokkal 2014–2020 között. Szakigazgatási rendszerből 14 működött párhuzamosan. Rengeteg számítógépes végpont lépett
be a rendszerbe, mely most azonnali ügyintézést tud végrehajtani 154-féle ügyfélablakban az e-közigazgatási rendszer.
A bölcs ember a lehetőségeit megteremti és nem megtalálja – mondotta Budafoki Róbert, a T-Systems Magyarország
vezérigazgatója. Az informatika húzóágazat, jobb támogatási
környezetet érdemelne. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás miniszteri
biztos az informatikai ágazat szakemberhiányát tárta elénk
750 000 betöltetlen informatikus állás van az EU-ban. Az
oktatási intézmények nem tudják kielégíteni az igényeket –
nagy a lemorzsolódás. Hogy minél szélesebb körben váljon
lehetővé az önképzés, minden oktatási anyagot ingyenesen
hozzáférhetővé tett elektronikus úton az IVSZ.
Rolf-Dieter Heuer, a CERN főigazgatója itt jelentette be,
hogy hivatalosan is átadásra került a Wigner-adatközpont.
gyulai

Előtérbe kerülhet a gyorsreaktorok fejlesztése
A jövőben az atomenergetika a gyorsneutronos reaktorok elterjedésével
és a zárt üzemanyagciklus megvalósulásával képes fenntartható módon hozzájárulni a világ növekvő
energiaigényének kielégítéséhez. Az
Innovatív Nukleáris Reaktorok és
Üzemanyagciklus Nemzetközi Projekt keretében lehetőség van a világban eddig felhalmozott kiégett fűtőanyag problémájának megoldására
is. Egyebek közt erről beszélt Vlagyimir Kagramanjan, a Roszatom orosz
állami atomenergetikai konszern Fizikai és Energetikai Kutatóintézete
(IPPE) főigazgatójának tanácsadója
egy minapi budapesti sajtóbeszélgetésen.
Az orosz tudós szerint jelenleg egyre
több ország nyitott az atomenergia felhasználására, aminek több oka is van. A
növekvő energiaigény, a klímaváltozás,
a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése
az atomenergia mellett szól. Az atomenergia megbízhatósága, az üzemanyag
kiszámítható ára mind olyan szempontok, amelyek vonzóvá teszik az atomerőműveket. Kagramanjan kiemelte
ugyanakkor, hogy az atomenergia jelenlegi rendszerét egészében tekintve
két probléma is felmerül a jövőben.
Egyrészt a kiégett fűtőanyag mennyisége számottevően nőni fog, 2050-re eléri
a 2 millió tonnát, amelyre megoldást
kell találni, másrészt csökkennek az
uránkészletek. Mindezek miatt is jelen-

leg gőzerővel folynak a kutatások, amelyek azt célozzák, hogy a könnyűvizes
reaktorok kiégett üzemanyagát használják fel a gyorsreaktorok működtetéséhez. Az U-238-as izotópot tartalmazó
kiégett fűtőelemek újrafelhasználásával
nyerhető a gyorsneutronos reaktorok
üzemanyaga, s ezzel hosszú-hosszú
időre, száz évekre is biztosítható az új
reaktorok üzemanyaga.
A gyorsreaktorok fontosságát felismerve Oroszország már eddig is 20 milliárd dollárt költött a fejlesztésre. Kína
és India óriási energiaéhsége miatt
szintén különösen érdekelt a zárt üzemanyagciklus és a gyorsneutronos reaktorok fejlesztésében. A kisebb országok viszont nem tudják állni az ekkora
fejlesztési költségeket, ezért nagyon
fontos, hogy az egyes országok között
együttműködés jöjjön létre a gyorsreaktorok kutatásának és alkalmazásának
tekintetében. Jelenleg Franciaország,
USA, Japán és Dél-Korea azt tervezi,
hogy ha lejár a könnyűvizes reaktorok
ideje, azokat lecserélik gyorsreaktorokra, de egyelőre csak elméleti síkon közelítenek a kérdéshez. Az orosz, indai
és kínai megközelítés a gyakorlat szempontjából vizsgálja a gyorsreaktorok
kérdését. A terv az, hogy 2030-ra kidolgozzák a gyorsreaktorok és a zárt üzemanyagciklus alaptechnológiáját, hogy
azt a kereskedelmi célú energiatermelés
szolgálatába lehessen állítani. Oroszországban 1980 óta megbízhatóan

INPRO Az Innovatív Nukleáris Reaktorok és Üzemanyagciklus Nemzetközi Projekt –

International Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles (INPRO) 2000-ben
indult azzal a céllal, hogy hozzájáruljon a világ energiaigényének fenntartható kielégítéséhez az atomenergia segítségével. A 39 tag, a 38 NAÜ-tagország és az Európai Bizottság
az INPRO keretében működik együtt, amelynek eredménye hozzáférhető a NAÜ-tagországok számára.
A tagok: Algéria, Amerikai Egyesült Államok, Argentína, Belarusz, Belgium, Brazília,
Bulgária, Chile, Csehország, , Dél-Afrika, Dél-Korea, Egyiptom, Franciaország, Hollandia,
India, Indonézia, Izrael, Japán, Jordánia, Kanada, Kazahsztán, Lengyelország, Kenya,
Kína, Malajzia, Marokkó, Németország, Olaszország, Oroszország, Örményország, Pakisztán, Románia, Spanyolország, Svájc, Szlovákia, Törökország, Ukrajna, Vietnám és az
Európai Bizottság.

működik Belojarszkban a BN–600-as
(600 MW-os) gyorsneutronos reaktor,
melynek a továbbfejlesztett változata a
BN–800-as (ezt várhatóan jövőre fogják átadni), és a BN–1200 reaktortípus
esetében pedig már most azt mutatják
az előzetes számítások, hogy ezeknek a
gyorsneutronos reaktoroknak a hatásfoka roppant magas.
A tervek szerint a kiégett üzemanyag felhasználható az orosz gyorsreaktorokban egy közös projekt keretében, amelyhez bármely olyan ország
csatlakozhat, amely rendelkezik kön�nyű- vagy nyomottvizes reaktorral.
Az együttműködést célozza az INPRO
nemzetközi projekt, amely több mint
30 országot tömörít, és legfontosabb
célkitűzése, hogy az atomenergia a 21.
században is fenntartható módon ki
tudja elégíteni a globálisan növekvő
energiaszükségletet.
Vlagyimir Kagramanjan beszélt arról is, hogy a biztonságos energiaellátás
szempontjai miatt az elmúlt 20 évben
az atomenergia fejlesztése Oroszországban is egyre fontosabbá vált. Az
atomenergia komplex rendszerként került terítékre, így a kiégett fűtőelemek
kezelése is egyre inkább a figyelem
középpontjába került. El kell juttatni
az emberek tudatába, hogy az atomenergiának egyre komplexebb szerepe
van a gazdaság és a fenntarthatóság
szempontjából is. Azt látni kell, hogy
az atomenergia nemzetközi megítélése
többek között a csernobili katasztrófa
hatására világszerte megkérdőjeleződött, ám a 2000-es években a növekvő
energiaigény miatt ismét az előtérbe
került a nukleáris energiatermelés, és
nemcsak Indiában és Kínában, hanem
a nyugati világ országaiban is. Oroszországban az elmúlt években ugyanezt
tapasztalhattuk, ezért került komolyabban napirendre a gyorsreaktorok
kérdésköre is. Ezzel egy teljesen más
üzemanyag-struktúráról kell beszélni,
melyhez több, legalább 5-10 reaktor
működése szükséges, mert csak így biztosítható a rendszer komplexitása.

Mayer György

A ciklotron elvének
megalkotója

Gaál Sándor
Erdélyben, Gogánváralján született 1885. október 4-én. Egyetemi tanulmányait 1908-ban a
budapesti Magyar Királyi József Műegyetem gépészmérnöki szakán végezte, majd később mérnökként dolgozott. Az I. világháború után Déván
műszaki vállalatot alapított másodmagával. A
két világháború közötti időszakban Angliában,
Franciaországban és Németországban tett tanulmányutakat. 1927-ben a Die Naturwissenschaften
című folyóiratban közzétett tanulmánya abból a
feltételezésből indult ki, hogy a Lorentz-transzformáció független a relativitáselvtől, s három,
az oksági elvet képviselő formális axiómából
egyszerűen levezethető. Témáját továbbfejlesztette, de A Lorentz-csoport alaprendszerei című
főműve mindmáig kiadatlan. Elméleti érdeklődése több más – nyomtatásban nem közölt
– dolgozatában is megnyilvánult. 1929-ben elküldte a Die Kaskadenröche. Ein Beitrag zum Problem der Atomkernzerstrümmerung (A kaszkádcső.
Hozzájárulás az atommagroncsolás problémájához) című tudományos értekezletét a Zeitschrift
für Physik fizikai szaklaphoz. A folyóirat iktatta a
dolgozatot 1929. május 6-i időponttal, majd egy
hónappal később visszaküldték Gaálnak, hogy
a témát már 1928-ban Rolf Wideröe már megoldotta. A szerkesztőség azonban tévedett. Wideröe nem a ciklotron, hanem a lineáris gyorsító
elvét ismerte fel, ezért Gaál Sándor felismerése
eredetinek tekinthető.
Később azonban tőle függetlenül Ernest Orlando Lawrence megoldotta ugyanezt, és 1934ben szabadalmaztatta, majd 1938-ban fizikai
Nobel-díjat kapott. Gaál Sándor tanulmánya
az 1950-es években Teofil Vescannak, a Bolyai
Tudományegyetem professzorának kezébe került, aki egy publikációjában közölte, hogy Gaál
a ciklotron elvét Lawrence előtt ismerte fel. Gaál
szerepe azonban máig olyannyira ismeretlen
maradt a világban, hogy a szakirodalom és a lexikonok zöme Lawrence-t tartja a ciklotron felfedezőjének.
A második világháború után Alsócsernátonba
költözött. 1949-től Sepsiszentgyörgyön a Június
11. Helyiipari Vállalat mérnökeként dolgozott, és
mellette tanított. Egy szakiskola lomtárszerű helyiségében élt nagy szegénységben. 1960-ban
univerzális forgódugattyús készülékére Bauer
Gusztávval közösen szabadalmi oltalmat kapott.
Kéziratos hagyatéka részben a sepsiszentgyörgyi
Megyei Múzeumban és a csernátoni falumúzeumban, részben Szőcs Huba nagybányai főiskolai tanár gondozásában található.
Méltatlanul elfeledett erdélyi magyar fizikus,
a ciklotron elvének megalkotója Sepsiszentgyörgyön, 1972. július 28-án tért örök nyugalomra.
Forrás: wikipédia
gyulai
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KENTON-HAGYATÉK
A STRIPA BÁNYA
1973-ban, Párizsban jelentették meg
a „The International Stripa Project” (A
Nemzetközi Stripa Projekt) című könyvet
(kiadó: OECD Nuclear Energy Agency),
melyet az Atomenergetikai Múzeum Kenton-hagyatékából vettünk elő egy olvasás
erejéig.
A svéd bánya nevét viselő Nemzetközi Stripa Projekt egy több országot felölelő közös
vállalkozás, amelynek működése az OECD
Nukleáris Energiaügynökség (NEA) támogatásával jött létre 1980-ban.
1967-ben a svéd kormány elrendelte,
hogy minden atomenergiát alkalmazó létesítmény dolgozzon ki egy tervet a nagy
aktivitású radioaktív hulladékok biztonságos kezelésére és elhelyezésére. A jövő-

ben épülő reaktorok csak akkor kezdhették
volna meg működésüket, ha ez a tervezet
megfelel az atomtörvénynek. A svéd atomerőművek összefogtak, hogy kidolgozzanak egy átfogó kutatóprogramot (KBS Projekt), az SKBF szervezésében.
1977 elején adódott egy lehetőség,
mellyel megkezdődhettek a föld alatti kutatások. Stripa bányáját – ami Stockholmtól kb. 250 km-re, nyugatra található – be
akarták zárni, mivel az kimerült az addig
bányászott ércekből, azonban az ércek
mellett nagy mennyiségű gránit is található ott.
Sok különböző kőzet mutatott igen
kedvező jellemzőket a radioaktív hulladékok elszigetelésére: sók, agyagok, palák,
bazaltok, tufák és kristályos kőzetek, mint
például a gránit. A választás nagyban függ
attól, hogy melyik országban mennyire
hozzáférhetőek ezek a kőzetek gondos
tanulmányozás vagy egy nemzeti kutatómunka céljából. Svédországban, ahogy
számos más országban is, hatalmas területek aljzatát borítja gránit, amelyet kora és
stabilitása tesz alkalmassá a radioaktivitás
elszigetelésére. A nagy aktivitású radioaktív hulladékok föld alatti elhelyezésének
megvalósíthatósága függ egyébként az
eljárás megbízhatóságától, költséghatékonyságától, valamint attól, hogy környezetvédelmi szempontok szerint hosszútávon mennyire lehet biztonságos.
Egyezség született az SKBF és a bánya
tulajdonosa között, miszerint a bányát kibérelnék mint tesztlétesítményt radioaktív
hulladék tárolásával kapcsolatos helyszíni
kísérletek elvégzésére. Fontos itt kiemelni,

Hétpecsétes fórum

A Hétpecsét Információbiztonsági Egyesület „Az információvédelem menedzselése” címmel tartotta meg 57. szakmai fórumát szeptember 18-án, Budapesten. A
2001-ben alakult szervezet célja, hogy szakmai műhelyt hozzon létre, terjessze ezt
a kultúrát, támogassa az információs társadalom biztonságát. Minden 2. hónap 3.
keddjén tartják szakmai fórumaikat – nyáron szünet van.
Ezeken a fórumokon ismertetik a legjobb gyakorlatokat, és a résztvevők szakmai szempontok alapján választott előadásokat hallgatnak meg. Honlapjuk a
www.hetpecset.hu, 2007 óta közös hírfigyelés, információbiztonsági incidensek,
szabványos információvédelem témákban.
A mobil eszközök és a rajtuk futtatható alkalmazások bármennyire is sebezhetőek az információbiztonság szempontjából számos előnyük (kicsi, könnyű, egyszerűen kezelhető stb.) miatt helyet követelnek maguknak az üzleti folyamatokban. A meglévő alkalmazásokat gyakran alkalmassá kell tenni mobil eszközökön
való működésre is, de így azok a biztonság sérülését okozhatják.
A fórumok kiemelkedően fontos és érdekes része, mikor Móricz Pál ismertet
egy-egy részt a vaskos ISO/IEC 27000 szabványból. Az eddig ismertetett részek az
ábrán „kipipálva” jelennek meg. A szabvány honosítása alkalmazásának nagyobb
elterjedtségén keresztül a nyilvánvaló előnyökön kívül az egyik legnagyobb hozománya, hogy kialakítja magyarul is a fogalomtárat.
gyulai

hogy Stripa bányáját nem akarták radioaktív hulladékok végső elhelyezésére használni, csak kutatási célokra, mely során a
radioaktivitás hatásai csupán szimulációk.
400 m hosszú alagutat ástak ki 350 m mélyen, már létező járatokból, és itt végezték
el az előzetes teszteket.
A program nemzetközi szintre való
emelése – mint lehetőség – hamar felmerült. Először kétoldalú megállapodás jött
létre az Amerikai Energiaügyi Minisztérium
(US DOE, akkor még US ERDA), a Kaliforniai Egyetem Lawrence Berkeley Laboratóriuma (LBL) és a Division KBS között 1978ban. A Svéd-amerikai Együttműködés (SAC
Program) kifejezetten a radioaktív hulladékok föld alatti, kristályos kőzetben való
elhelyezésének kutatására alakult. Két évvel később a projekt résztvevőinek száma
tovább bővült. Vezetője a résztvevő országokat (Kanada, Finnország, Franciaország,
Japán, Svédország, Svájc, Egyesült Királyság és az Egyesült Államok) képviselő szakemberekkel együttműködő svéd SKBF volt.
A résztvevő országok összesen 257 millió svéd korona elköltésébe egyeztek bele.
Bár a nagy kérdésre a mai napig sincs egyértelmű, bejáratott válasz, hiszen például
Magyarországon is kutatási fázisban tart a
kiégett fűtőelemek és nagy aktivitású hulladékok végleges elhelyezése, de minden
Stripa jellegű projekt fontos tudásanyaggal
szolgálhat a jövőre nézve.
(Forrás: The International Stripa Project, skb.
se, Stripa Project Overview Report)


Simon Zoltán – Kalocsai Veszta

Szoftver
technológiai fórum
Valaha Bélády László, majd Gyimóthy Tibor által szerkesztett program hosszú kihagyás után újraindult. Most az ELTE Informatikai Kara vette át a szervezést. Így
augusztus 30-án Budapesten, az egyetem
C épület, Hajós György-termében gyűltek
össze az érdeklődők, kb. 30-an.
Először Kai Koskimies, a Tamperei
Műszaki Egyetem (Finnország) szoftverrendszerek tanszékének vezetője tartott előadást „Számítógépes programok
felépítésének értékelése – módszerek,
tapasztalatok és kérdések” címmel. Fordítóprogram, generálóprogram készítésében dolgoztak össze mintegy 15 éve a
Nokiának SYMBIAN platformon – emlékezett vissza. A szoftver karbantarthatósága, hatékonysága, újrahasználhatósága, megbízhatósága és egyéb kritikus
szoftverminőségi tulajdonságok biztosításának érdekében egyre gyakrabban
fordulunk ilyen értékelési módszerekhez.
Az előadó saját ipari tapasztalatai mellett
egy új architektúraértékelési módszert is
bemutatott.
Kiss Ákos, a Szegedi Tudományegyetem adjunktusa a mobil eszközökben
futtatható webböngésző alkalmazások
architektúrájáról adott tájékoztatást előadásában.

gyulai

Kishírek
a nagyvilágból
DUFF: ŰRERŐFORRÁS,
NEM SÖR
A Magyarországon is népszerű Simpson család című rajzfilmsorozat főszereplője Homer
Simpson, a springfieldi atomerőmű nukleárisbiztonság-felügyelője, aki több epizódban is kedvenc sörét fogyasztja, a Duff-ot.
A NASA, a National Security Technologies
és Los Alamos-i gépészmérnökök azonban
egy másik DUFF-on dolgoznak, derül ki a
kutatólaboratórium 1663 néven futó színes
magazinjából. Az említett szakemberek egy
űreszközök energiaellátására tervezett rendszer prototípusát építették meg, a DUFF-ot
(Demonstration Using Flattop Fissions). A
DUFF dúsított uránt használ, hogy hosszú távon fenntartsa a láncreakciót, ami a megfelelő
energiamennyiség előállításához szükséges.
Az élesben bevethető rendszert 1000 Wattosra tervezték, szemben a jelenleg alkalmazott radioizotópos termoelektromos generátor (RTG) nyújtotta 150-200 Wattal, ami kb.
két hagyományos villanykörte működtetéséhez elég. Az egyetlen szóba jöhető energiaforrás a távoli űrt kutató programoknál jelenleg
a plutónium alapú RTG, amelyet korábban is
használtak már több NASA-küldetésnél, de
a plutóniumtermelés korlátozottsága miatt
egy egyszerű RTG működtetéséhez elegendő
mennyiséghez évekbe telik hozzájutni.
A fejlesztők szerint a DUFF típusú rendszer bőséges energiát szolgáltathat, és a jövőben felválthatja az RTG-t, a NASA szerint pedig ez a „kishasadásos” technológia jelentős
szerepet játszik majd portfóliója bővítésében.


AZ AMMÓNIA LESZ AZ
ENERGIARAKTÁROZÁS KULCSA?
Adott egy probléma: a jelenlegi energiaraktározó technológiák (gondoljunk az akkumulátorokra) által tárolható energiamennyiség túl kicsi ahhoz, hogy fedezni tudják egy
egész hálózat energiaszükségletét. Egy Los
Alamos-ban dolgozó vegyianyag-szakértő,
Fernando Garzon szerint orvosolható a probléma, a kulcs pedig az ammónia lehet: alkotóelemei a vízből könnyen kiválasztható hidrogén és a nitrogén, ami az általunk belélegzett
levegő közel 80%-át alkotja.
Elméletben: a megújulók (szél, nap) általi
villamosenergia-termeléskor jelentkező felesleget visszairányítják egy ún. elektrokémiai
átalakítóba, ahol az áram segítségével a vízmolekulák kötéseit felbontva hidrogénatomokat, a levegőből pedig nitrogént nyernének
ki, ezzel előállítva az ún. szintézisgázt. Ebből eltávolítják a szén-dioxid, szén-monoxid,
kén-dioxid-gázokat, majd jön a szintézis,
vagyis az ammónia előállítása. Az ammónia
egy hatalmas tartályba kerül, így egy nagy
akkumulátort képezve, hogy amikor energiára van szükség, az ammóniamolekulát – kötéseinek felbontásával – újra vízzé, nitrogénné
és elektromos árammá alakíthassák.
Garzon szerint a technológia először az
ammóniaiparra lesz hatással, aztán regionális
szinten tesztelnék az energiaraktározásban,
végül pedig országos szinten támogatná a
nap- és szélerőműveket.
(Forrás: Mindkettőnél 1663)
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HÍREK A NEMZETKÖZI ATOMENERGIA VILÁGÁBÓL
Hírek Japánból
Súlyos baleseti helyzetet is bíró
szelepet fejlesztett a japán
Hirata cég
A nagy teljesítményű berendezés ellenáll a fokozott
igénybevételnek is
A cég augusztusban számolt be új termékéről,
egyúttal azt is közölték, hogy megkezdik az atomerőművek ezen szelepekkel való ellátásának előkészítését. A forralóvizes blokkok sikeres hazai beszállítójaként ismert cég konténment-hermetizáló szelepeket
is gyárt, és uralja a japán piacot az általános szellőzéstechnika és a légkondicionálás területén. A júliusban hatályba lépett új hatósági szabályozások az
atomerőművek üzemeltetői számára kötelezővé tették a szűrt szellőzőrendszerek kialakítását a konténmentek védelme és egyúttal az esetlegesen kikerülő
radioaktív kibocsátások csökkentése miatt. A hagyományos szelepek tervezési alapjait továbbfejlesztve a
Hitara Valve Co. kifejlesztett egy fémülékes pillangószelepet, ami eleget tesz az új baleseti elvárásoknak,
tömör marad erős sugárzási, hőmérsékleti és nyomásviszonyok között is. Áramlási karakterisztikája
azonos egy hagyományos szelep ilyen mutatóival,
de továbbfejlesztett és megerősített működési jellemzőkkel, szerkezettel és anyagokkal rendelkezik.
A jellemzőket igazoló tesztek elvégzése után a cég
képes lesz a termék szállítására azon atomerőművek
számára, amelyek a kormánynál kezdeményezték az
üzemeltetés további fenntartását.
Forrás: Japan Atomic Industrial Forum,
2013. szeptember

Varga József

Német fizikusok meglepő bejelentése:
Százezer évről háromszáz évre
csökkenthető a radioaktív
hulladékok élettartama

NUCLEAR

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

Belelőttek a szállító
konténerbe
900 km/órás sebességgel száguldó rakéta
találta el a Holtec szállítóeszközét
A HI-STAR 180 típusjelű konténer külső része károsodás nélkül viselte el a
csapást. A tesztre a svájci nukleáris hatóság engedélyezési eljárásának keretében került sor, és annak vizsgálatára
szolgált, hogy egy lezuhanó repülőgép
becsapódása milyen hatással van egy
éppen kiégett nukleáris üzemanyagot
szállító eszközre. A rakétát az Egyesült
Államok hadseregéhez tartozó indítóállványról bocsájtották útjára. A próbát figyelemmel kísérte a megrendelő
Axpo cég képviselője (egyben a Beznau
atomerőmű üzemeltetője), valamint
a nukleáris hatóság (ENSI) és Svájci Műszaki Vizsgálatok Egyesületének
képviselője is. A Holtec International
cég közleménye szerint a becsapódás
helyét igen gondosan úgy választották
meg, hogy a lehető legnagyobb igénybevételt fejtse ki a határfelületen, illetve
hogy a tartalomra is a legnagyobb hatást (annak szivárgását) okozza.
A becsapódást követően a konténer
egy – a mérnökök által előre odakészített – felfogó dobozba bukfencezett le.
Az elvégzett vizsgálatok azt mutatták,
hogy a konténer bőven a hibahatárokon belül teljesített. A falnál mért valós
héliumszivárgás ezerszer kisebb volt

az előzetesen megállapított elfogadhatósági értéknél. A Holtec jelentése azt
is megerősítette, hogy a tartály összes
csavarja rugalmas maradt. Tizennégy
ilyen kettőscélú szállítóedény gyártását
fogja elvégezni a cég erre szakosodott
gyára Pittsburghben, miután megkapja
az ENSI engedélyét.

2024-ben indulhat
a Hanhikivi-1 blokk
Finnországban
A Fennovoima és a Rosatom erről szóló
egyezményt írt alá
Az egyezmény azt az előterjesztést is
tartalmazza, ami erre az időpontra irányozza elő a blokk hálózatra kapcsolását. A két cég megerősítette azon elkötelezettségét is, hogy még idén döntést
hoznak a befektetésről és a szállítási
szerződésről. A Fennovoima hatvan
finn tulajdonosának október végéig
kell várnia annak eldöntésére, hogy
továbbra is részt kívánnak-e venni a
projektben – közölték a cégek nyilatkozatukban. A cél egy szállítási szerződés aláírása a Hanhikivi-1 blokkra
vonatkozóan, csakúgy mint megegyezés elérése a program részletes ütemezésében, a pénzügyi megoldásokban és
a Rosatom 34%-os tulajdonában. Az
északon fekvő Pyhäjokiban felépítendő
blokk egy AES–2006 típusú, nyomottvizes egység. Ilyen blokkok épülnek a

Leningrád II., a Novovoronyezs II. és
a Kalinyingrád beruházásokon. A tervezési alapok kielégítik a NAÜ-s és az
EUR-követelményeket, és megfelelnek
majd a finn nemzeti biztonsági előírásoknak is – közölte a Fennovoima.

Primer köri főberendezéseket
dekontamináltak
Sikeresen befejeződött a Chooz A blokk
rendszereinek tisztítása
Az AREVA közleményben számolt
be arról, hogy befejezték a négy gőzfejlesztő, a térfogat-kompenzátor és a
keringtetőhurkok dekontaminálását.
A munka során a cég által kifejlesztett
CORD UV és AMDA technológiákat
használták. A kémiai anyagok bejuttatása fokozatosan történt, és több napig
a rendszerekben tartották azokat. A kezelés során csökkent a komponensek
radioaktivitása, és azokat sikerült nagyon alacsony szintű hulladékká minősíteniük. Ha teljesen végeznek a munkákkal, a vegyszereket szén-dioxiddá és
vízzé bontják majd, így nem növelik a
hulladék mennyiségét.
A 310 MW-os blokk volt az első kereskedelmi üzemű nyomottvizes egység Európában. 1967 és 1991 között
villamos energiával látta el Franciaországot és Belgiumot.
Forrás: NEI Magazine,
2013. szeptember

Varga József

Mi újság Németországban?

Németországban az atomenergiát nem tekintik a széntüzelésű erőművek zöld alternatívájának. Erős az antinukleáris mozgalom, a tiltakozók
rendszeresen blokkolják a nukleáris hulladékot szállító járműveket. Ruprecht úr nem szólt az atomerőmű-bezárásokról, de említette azt a frusztrációt, amelyet az emelkedő energiaárak okoznak
– akár ez lehet a vita fordulópontja is. Lassan minden olyan drága
lesz, hogy az emberek újra elgondolkodnak a dolgokról – nyilatkozta egy német rádióadónak. Ha a technológiát sosem fogják
használni a németeknél, akkor a világ hasonló technológiákkal
foglalkozó cégeivel fognak össze. Bizonyos kanadai energetikai
cégek máris mutatnak halvány érdeklődést a fejlesztés iránt.
(Az eredeti cikkben végig az élettartam szó szerepel, nem
bukkan fel a felezési idő kifejezés – a fordító megjegyzése.)
Forrás: NEI SmartBrief és NucNet, 2013. szeptember

Varga József

A kiégett összetevők nyilván radioaktívak, biztonságos tárolásuk
követelmény. Mintegy 300-600 év múlva visszaalakíthatók értékes fémekké. A reaktorban folyékony ólmot használnának hűtőDe zöld lesz-e ettől az atomenergia? És nő-e az esélye annak, közegként.
A keletkező hulladék rövidebb életű lenne, de ezek az anyahogy Németországban újragondolják az atomenergia lehetőségeit? A vázolt kettős fluid reaktor még csak javaslat. De legalább gok sokkal erősebben sugároznának ezen idő alatt. Az anyagokat
egy kísérlet arra, hogy megoldja a nukleáris energetika legszú- 400 °C-ról 200-ra kell lehűteni egy átmeneti tárolóban, mielőtt
rósabb problémáját. Az atomerőművekből származó radioaktív eltemetnék a föld alá azokat. Götz Ruprecht, a projektben részt
hulladékot a legtöbb esetben föld alatt tárolják. Németországban vevő egyik fizikus szerint a jelenlegi és a létesítendő tárolólétesítelegánsan leengedik elhagyott sóbányákba, ahol a ragyogó sár- mények képesek lesznek megoldani a nagy aktivitású hulladékok
ga hordók 100 ezer éven keresztül szórják szét a sugárzást. Az kezelését. Az új létesítmény költségét 30 milliárd euróra becsülik.
új reaktort fejlesztő csoport szerint ez az idő 300 és 600 év közé Közben Berlinben zajlott a Green Tec Awards nevezési programcsökkenthető. A megoldás a cserélődő nukleáris üzemanyag és a ja is. A díj szervezői a reaktor koncepcióját ostoba erőfeszítésnek
megfelelő sókeverék. Plutónium-kloridot és urán-kloridot tartal- titulálták. Szerették volna eltávolítani az inmazó só keringene folyamatosan a reaktorban. A zónában kiégő ternetes szavazólistáról is. Azzal okoskodtak,
és energiát termelő keverék egy közbenső kezelőegységbe ke- hogy a projekt nem elégíti ki a zöld technorülne, ahol kivonnák a kiégett komponenseket, a közeget feldú- lógiák bevezetésére előirányzott célt, nem
2013. augusztus 12-én meglátogatta a
sítanák hosszú életű radionuklidokkal. A frissített üzemanyagot növeli az ökológiai és gazdasági öntudatosWANO Londoni Irodát Zack Pate, aki az
visszaküldenék a reaktorba egy újabb energiatermelési ciklusba. ságot és elkötelezettséget.
INPO elnök-vezérigazgatójaként 1997–
2002 között volt a WANO Kormányzótanácsának az elnöke. Zack Pate WANO-
Karbantartási szerződéshez jutott az AREVA az Egyesült Államokban
beli munkássága nagyon összetett
időszakra esett. Akkoriban több jelentős
A hosszú távú szerződés a Salem és blokk működik, 1174 és 1130 MW a teljesítményük.
Kereskedelmi
üzemük
1977-ben,
illetve
1981-ben
kezWANO-kezdeményezés indult – közüa
Hope
Creek
erőművek
blokkjaira
world nuclear news
dődött, üzemidejük 2036-ban, illetve 2040-ben jár le. A
lük nem egy közvetlenül az ő nevéhez
vonatkozik
köthetően. Ilyen volt a biztonsági muA francia társaság Areva Inc. nevű amerikai cége fogja szomszédos Hope Creek monoblokkos atomerőmű, fortatók rendszerének létrehozása, a partvégezni az üzemanyag cseréjét, a gőzfejlesztők karban- ralóvizes egysége 1211 MW-ot szolgáltat. A termelést
neri vizsgálatok szigorú rendszerének
tartását, és bizonyos felügyeleti tevékenységet is végez 1986-ban kezdte, üzeme 2046-ban fejeződik be. Minderősítése. Már egy 2002-es interjújában
az említett blokkokon az év végén kezdődő nagyjavítá- három blokk 18 hónapos kampányokat folytat.
elmondta, hogy a WANO-nak folyamatosok során. A szerződés összegét és tartamát nem hozták Forrás: World Nuclear News, 2013. szeptember
Varga József
san meg kell újulnia.
nyilvánosságra. A Salem telephelyen két nyomottvizes 

Zack Pate a WANO Londoni Irodában járt

A mostani látogatás alkalmával Zack
Pate és felesége először Ken Ellis-szel, a
WANO ügyvezető igazgatójával találkozott, majd a Londoni Iroda minden
munkatársával váltott néhány szót. A
személyes beszélgetés során Pónya József első paksi vezérigazgatót említette.
Mint elmondta, példaértékű volt a Paksi
Atomerőmű nyitottsága, igénye a fejlődésre, a nemzetközi programokban való
részvételre. Később a vendég személyes
élményeket mesélt, majd további sok
sikert kívánt a most is változást átélő
WANO-nak.

Hadnagy Lajos, London
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Győzelem
a futsaltornán

William Apembe Vital, Balogh Tibor, Prantner Attila, Wolf Attila, Szegleti Péter,
Besenczi István, Szabadi Adrián, Erdélyi Péter, Kiss István, Bencze Balázs, Szlanyinka Pál,
a képről hiányzik: Oláh József technikai vezető.
Idén Marokkó adott otthont a tízedik alkalommal megrendezésre kerülő WONUC
Futsaltornának, amin az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. csapata is képviselte cégünket,
országunkat. Nagy várakozás előzte meg a
tornát, nemcsak a jubileum miatt, hanem
mert az Afrikai kontinens először látta vendégül az eseményt.
Hosszú utazást követően hajnalban
érkeztünk meg Marrakeshbe, a szálláshelyünkre, szakadó eső kíséretében. Ekkor
még nem láttuk, hogy milyen környezet
fogadott minket. Reggel tudatosult bennünk, hogy egy csodálatos „oázisba” csöppentünk, mikor a kelő nap megvilágította
a környező kert egzotikus növényeit. Ez
a látvány egy kis időre elfeledtette azt a
tényt, hogy nehéz nap előtt állunk, ugyanis az első napon mindjárt két mérkőzés is
vár ránk, pár óra alvással a hátunk mögött.
Rövid, de igen mozgalmas megnyitó
után a torna kezdetét vette 7 csapat (6 ország) részvételével (Marokkó1, Marokkó2,
Oroszország, Franciaország, Spanyolország, Olaszország, Magyarország). A torna a tervezett kétcsoportos lebonyolítás
helyett egycsoportos játékrendszerben
került megrendezésre, ugyanis két ország
egyéb problémák miatt nem tudott eljönni
az eseményre (Ukrajna, Kazahsztán).
Az első napot két győzelemmel zártuk,
az olaszokat (3 : 2) és a házigazdák első csapatát (5 : 3) győztük le. Ekkor még nem tudtuk, hogy ezeknek az eredményeknek döntő szerepe lesz a végeredményt tekintve.
A második játéknapon 1 : 1-es döntetlent
játszottunk a házigazdák második csapatával, ezen a mérkőzésen semmi nem jött
össze csapatunknak, mélyen a játéktudásunk alatt játszottunk, úgy éreztük, értékes
pontokat rabolt el tőlünk az ellenfél. A délutánt egy rövid belvárosi sétával és azt követő regenerációval töltöttük. A harmadik
játéknapnak bizakodva indultunk neki,
ugyanis az addigi eredmények alapján a
három vereséggel rendelkező francia csapat ellen léptünk pályára. Előérzetünkben
nem is kellett csalódnunk, ugyanis a torna legnagyobb arányú győzelmét arattuk,
13 : 4-re legyőztük ellenfelünket, ami nagy
erőt adott a továbbiakhoz. Kellett is ez a

plusz, ugyanis – eddig az összes WONUC
Futsal kupát megnyerő – Oroszország volt
a következő ellenfelünk. A helyiek szerint –
a torna legjobb mérkőzésén nagy csatában
4 : 4-es döntetlent játszottunk a címvédővel úgy, hogy a vége előtt 40 másodperccel
még két góllal vezettünk. Elvesztegetett
két pont vagy elrabolt egy pont? Sokáig
elemeztük a mérkőzést, és végül arra a
megállapításra jutottunk, hogy – még ha
nem is a legerősebb összeállítással jött az
orosz csapat – mindenképpen bravúros
eredményt értünk el, hisz eddig még soha
nem sikerült pontot rabolnunk tőlük. Mivel
az eddig csak ellenünk „botló” Marokkó1
döntetlent játszott az utolsó mérkőzésén
az olaszokkal, ezért megnyílt előttünk az
esély, hogy a spanyolok legyőzésével a dobogó legfelső fokán végezzünk.
Ez a lehetőség pluszenergiákat mozgósított bennünk, ugyanis ilyen közel a torna
megnyeréséhez még soha nem voltunk.
A fáradtságunkat felülmúlta az elszántság
és végig irányítva a mérkőzést 6 : 2 arányban legyőztük a spanyolokat, ezzel megnyertük a X. WONUC Futsaltornát (Marokkó
első csapata és az orosz csapat előtt).
Győztesként sorban gyűjtöttük be a
gratulációkat, és megelégedéssel hallgattuk azon megállapításokat, hogy – a legegységesebb csapatként – megérdemeltük a győzelmet. Nem mellékesen a torna
gólkirálya és a torna legjobb kapusa címet
is a mi csapatunk gyűjtötte be. Előbbit Besenczi István, utóbbit Szlanyinka Pál érdemelte ki.
A WONUC Futsal kupák történetében
a jubileumi 10. torna elhozta számunkra a
várva várt győzelmet. A siker kulcsa a csapategység volt – ami az előző tornákon is
jellemzett minket –, és ez most némi szerencsével kiegészülve felemelte a csapatot
a csúcsra.
Újabb élményekkel és megerősödött
barátságokkal gazdagodva tértünk vissza
Marrakeshből. Bízunk abban, hogy hozzáállásunkkal, eredményességünkkel tovább
népszerűsítettük az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és Magyarország hírnevét.

Szabadi Adrián

Őszi stresszoldó programok az
Egészségközpontban
Bármennyire is nem akarunk tudomást venni róla, de vége van a nyárnak, a kánikulával együtt a pihenés
időszaka is véget ért. Visszatértek a
dolgos hétköznapok, amelyek természetes velejáró a stressz.
Az emberi szervezet stresszel válaszol
a különböző fizikai, szellemi és érzelmi
ingerekre. Némely inger hatására a teljesítőképesség nő, viszont, ha a feszültség
túl sok ideig tart vagy nagyon magasra
emelkedik, akkor meg is betegedhet az
ember. Ezért fontos, hogy mindenki kezelni tudja a stresszt. Nem kell küzdeni
vele, hiszen az csak elveszi az energiát.
Meg kell tanulni együtt élni vele és elsajátítani stresszkezelési módszereket.
Fontos a rendszeres mozgás, kikapcsolódás, a különböző meditációs technikák, a
korszerű táplálkozás. Titokban mindenki szeretne nagyon egyszerű és nem túl
időigényes módszert választani. Ehhez
nyújt támogatást a Paksi Atomerőmű
Egészségközpontja, amely új, stresszoldó
progamokkal várja a kikapcsolódni, mozogni vágyó érdeklődőket, amelyek közül
most két mozgásprogramra hívjuk fel a
figyelmet:
Az optimum zsírégető és alakformáló steptréning a klasszikus stepedzéstől
annyiban tér el, hogy a 30 év feletti dolgozó és főleg ülő munkát végzők számára
dolgozták ki. Mentes minden ugrálástól,
bonyolult koreográfiától. A tréner alapos

bemelegítés után tervszerűen halad végig
a test minden izmán, miközben széles
repertoárban használ olyan eszközöket,
mint a gumikötél, flowin, súlyzó. Az órát
mindig alapos nyújtás zárja, ami mindenki számára elvégezhető, kortól, nemtől, egészségi állapottól függetlenül.
A bodyART™ mozgásanyagát tekintve a jógából veszi fő elemeit, amelyhez
a gyógytornából ismert elemeket rendel és speciális légzéstechnikát kapcsol,
ezzel biztosítva a teljes összhangot az
edzés és a relaxáció együttes hatása között. A statikus és dinamikus erőelemek
mellett bőven tartalmaz nyújtó és lazító
hatású gyakorlatokat, amelyek pozitívan
hatnak testünk rövidülésre és gyengülésre hajlamos izmaira. Minden gyakorlat
kontrollált és tudatos kivitelezést igényel,
amelyet speciális légzés alkalmazása segít. A mozgássor végrehajtása közben a
figyelem folyamatosan a saját testünkre
irányul, a külvilág ingereinek kizárásával.
A program rendszeres alkalmazása során
fejlődik a hajlékonyág, az állóképesség, a
stabilitás, a türelem, a tudatosság, illetve
olyan készségek és képességek, amelyek a
harmonikus mozgás alapjai.
Az új programokat ajánljuk mindazoknak, akik vágynak a belső nyugalomra, harmóniára, frissességre és
kellemes fáradtságra, hogy felfrissülve,
energiával feltöltődve folytassák mindennapi tevékenységüket.LILI

Sárkányhajó

Már ötéves hagyomány, de hatodik alkalom,
hogy az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. igazgatóságai közötti sárkányhajóversenyt hirdetett
meg szeptember 8. délelőttjére. Cél az egészséges életmód, a sportág népszerűsítése. Bár
az igazgatóságok létszáma, nemek szerinti
megoszlása, korfája jelentősen eltér, mégis
sikerült 20-20 főt, plusz egy dobost kiállítaniuk, hogy megmérkőzhessenek egymással.
A reggeli, a szabadedzés és a céltorony árnyékában Pető Renáta vezette közös aerobicbemelegítés után kisorsolták az időfutamokat. A jól belátható 200 m-es pályán kellett
a csapatoknak összemérni erejüket. Az időeredmények alapján a B döntőbe a humán, a
biztonsági és a gazdasági, míg az A döntőbe
az üzemviteli, a karbantartási és a műszaki
igazgatóság kerültek.
Noha a sárkányhajó inkább a férfiak sportja, néha a mix futamokban, mint most is, 6 nő
ült a 14 férfi közé.

Az idén először női csapatok versenye
is volt, melyben az üzemviteli-humán-gazdaság igazgatóságok közös csapata nyert
(58:82), megelőzve a műszaki-karbantartási-biztonsági igazgatóság közös csapatát
(59:545).
Az A és B döntőben mindenki javított az
időeredményén, mégis a papírforma érvényesült az igazgatóságok között: 1. üzemviteli (50:21), 2. karbantartási (51:355), 3. műszaki (53:04), 4. humán (51:965), 5. biztonsági
(52:545), 6. gazdasági (55:735).
Az érmeket a Paksi Atomerőmű részéről
Pekárik Géza, Cziczer János és Zsoldos Ferenc igazgatók, az Atomerőmű Sportegyesület részéről Bedecs Ferenc szakmai igazgató
adta át.
A szervezők a szurkolókra is gondoltak, és
nemcsak sportélményt, hanem vendéglátást
is adtak, ellátást is kínáltak.
gyulai
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Munkatársaink szabadidőben
Részese egy érdekes sport űzésének, mégha nem is a saját
tevékenysége révén, hanem gyermeke támogatása által. Finomszerelékes sporthorgászat, ami apát és fiút összeköt, és
kapcsolatukat még szorosabbra fonja.
1968-ban született, Dunaszentgyörgyön járt általános iskolába,
majd 1983–86 között a szekszárdi 505. Sz. Ipari Szakközépiskolában végzett könnyűszerkezet-lakatosként. 1986. szeptember 1-jén került a Paksi Atomerőmű Vállalathoz. Kezdetben az
akkori gyártóosztályon helyezkedett el lakatos munkakörben,
itt tíz évig tevékenykedett. Ajtók, ablakok, zárak, ajtófékek javítása, szerelése volt a feladata az erőmű területén. Majd – a
jelenlegi gépész szerviz osztályon – az emelőgépes csoporthoz
került át, a szerkezeti csoport megszűnése után. Lényegében
egyazon műhelyben dolgoztak az emelőgépes és a szerkezeti
egység munkatársai, így munkahelyet nem kellett változtatni.

Mérges Imre

Feladatai viszont nagyban eltértek az addig megszokottól, darukarbantartóként az emelőgépek (daruk, láncos emelők, függesztő eszközök) karbantartásáé lett a főszerep.
Imre a munkája mellett a Padosznál főbizalmi tisztséget is betölt immáron második ciklusban. Dunaszentgyörgyön él családjával. Felesége, Dóra cukrász, az Atomix Kft.-nél dolgozik az erőmű 1500 adagos konyháján.
Két fiúgyermeke van, kisebbik, Attila ebben a tanévben
kezdte meg középiskolai tanulmányait Szekszárdon a
Szent László Szakközépiskolában villamosipari és elektronika szakon. Nagyobbik fia, Máté szintén ott tanul,
most végzős villanyszerelő szakon, szakmai gyakorlatát
az atomerőműben tölti. Hobbija a horgászat, amelyben
az édesapja szerepe rendkívül jelentős. Imre is szokott halat fogni, hobbi szinten, baráti körben. Azonban
nagyobbik fia már általános iskolás
kora óta versenyszerűen űzi ezt a
sportot. A fiú egykori tanítója, Fotyék János vezette be őt a horgászat
rejtelmeibe és kedveltette meg vele
úgy ezt a tevékenységet, hogy rendszeres versenyre járóvá vált az évek
során. Imre a gyermekét, annak
lelkesedésén felbuzdulva, mellszélességgel támogatja, időt, pénzt és
energiát nem kímélve. Az országos,
illetve nemzetközi megmérettetések
tavasztól késő őszig lekötik szabadBár a hetedhét határon nem vagyunk
idejüket. Ez leginkább a hétvégékre,
de időnként, a nagyobb, külföldi
túl, a jót cselekvés nálunk is régi hagyorendezvények alkalmával, hétköz-

Mesélj,
Te is adsz?

mány. Légy része a mesének, és adj te is –

napokra is értendő. Mátét minden versenyre elkíséri, és
segíti az előkészületi munkákban, szerelésben és az etetőanyagok összekészítésében. A napi többórás versenyzés még ebben a finomszerelékes sporthorgászatban is
megterhelő fizikailag, azért sok segítséget tud az említett
feladatok elvégzésével nyújtani fiának. Ezt persze örömmel is teszi, mert büszke a gyermek sikereire, aki 2012-es
szlovéniai csapat-világbajnokságon 6., a 2013-as franciaországin 11. helyezést ért el. Az országos egyéni bajnokságon 2013-ban Győrben pedig 2. lett Máté az U18-as
korcsoportban a Paksi Sporthorgászok Egyesületének
tagjaként. (A versenyekre való kijutáshoz nyújtott támogatást az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-nek, a Tohosznak,
a Paksi Sporthorgászok Egyesületnek és Timár Gábornak
(TIMÁR MIX) ezúton is köszönik.)
Az édesapa és fia ezáltal rengeteg időt töltenek együtt,
a horgászat, ha lehet mondani – bár kicsit eltérő szemszögből nézve – legfőbb szabadidős elfoglaltságuk és egyben a szenvedélyük lett. GYNYP

ajándékozz mesekönyvet
gyermekintézményeknek!
Az idei tanévben a Pécsi Tudományegyetem kezdeményezése mellé szegődtünk, és családbarát munkahelyként mesekönyvgyűjtő akciót hirdetünk dolgozóink között. A program végével a szervezők a részvevő intézmények között szétosztják a beérkezett köteteket, ezzel is népszerűsítve a gyermekek között az olvasást és a mesék varázslatos
világát.
Hozd el régi mesekönyveid az F1-es, F2-es portán kihelyezett dobozaihoz vagy a Tájékoztató és Látogatózpont információs pultjához, és segítsd ezzel meséhez gyermekek
tucatjait. Ahogyan mi is, hadd éljék meg ők is a régi mesék, az esti mesélés csodálatos
hagyományát. Adj könyvet, ajándékozz értéket: hiszen tudjuk, a mese mindig véget ér,
de sosem lehet belőle elég!

Iparági foci
Mennyből a Pokolba!
Kilencedik lett a paksi focicsapat!
Győrben a Barátság Parkban került megrendezésre a XXXI. iparági focidöntő.
Címvédésre készültünk, ennek meg is volt az alapja, hiszen a selejtező déli csoportját veretlenül, győztesként zártuk. Az esti sorsoláson a „B”
csoportba kerültünk az E.ON ÉDÁSZ, Bakonyi erőmű, Budapesti erőmű,
MVM SE csapataival. A szombati csoportmérkőzéseken semmi nem jött
össze!
Eredményeink:
E.ON ÉDÁSZ–Paks 2:1 | Paks–Bakonyi erőmű 0:1 | MVM SE–Paks 1:0 |
Paks–Budapesti erőmű 2:2, így a „B” csoportban utolsó helyezést értünk
el.
Vasárnap délelőtt már győzelmet is szereztünk, 4 : 0-ra vertük a Tiszavíz
Kft. csapatát, de így is összesítésben csak kilencedikek lettünk.
Igaz a mondás, hogy a győztesek ünnepelnek, a vesztesek magyarázkodnak! Mi nem, csak nagyon rosszul játszottunk.

Lengyel József csapatvezető

fotó: Wollner Pál

Tovább is van, mondjam még?

Iparági vitorlástalálkozó
A Vitorlás Sportért Egyesület (VISE), mely 2012ben alakult, rendezte meg Balatonlellén a 42. Villamosenergia-ipari Vitorlástalálkozót szeptember
12–15. között.
A Bl Bavaria Yachtclub tágas kikötője és apartmanjai adtak otthont e gondosan szervezett rendezvénynek. A szervezők a kezdésre már áthozták
a nagyhajók zömét Balatonfüredről. Így jó szélben,
szikrázó napsütésben kezdhették a versenyzők a hajók végső beállításait, a mancsaft mozdulatainak felidézését, az összeszoktatást.
A kisebb kalózhajók utánfutókon érkeztek. Nekik legalább négy futamon kellett helytállniuk pénteken és szombaton.
A csapatvezetői értekezleten tisztázták a verseny
könnyített szabályait, a várható futamindítási időpontokat, időjárás-előrejelzést, amely szerint kötelező a mentőmellény viselése, mivel nagy szél volt
várható, nem kell a spinakker, senki ne használja.
Pénteken a reggeli és az ünnepélyes megnyitó
után a motoros mentőhajók kitűzték a háromszög
alakú olimpiai pályát sárga bójákkal, majd egy vis�szahívás után elrajtoltatták az első kalózfutam mezőnyét, aztán amíg a befutások után változtattak a
pályán, addig a versenyzőknek rövid pihenő volt a
vízen, és indult a második, a harmadik futam.
Sajnos a szél meghozta a felhőket is. Sűrű, sötét
felhők közeledtek Badacsony felől – de még milyen
gyorsan. Lefújták a futamot, irány a kikötő. Rövide-

sen heves zivatar tört ki – mentették a kerti bútorokat, napernyőket is. Délután már hiába állt el az eső,
nem indítottak új futamot.
Szombaton, a reggeli után a nagyhajók futottak
ki előbb, mert a túraverseny pályája sokkal nagyobb,
mint a kalózoké (Balatonlelle–Badacsony–Zánka–
Balatonlelle). A hőmérséklet sokat esett, szokatlanul hideg lett. Az eső már a kifutáskor csöpörgött,
elállt/megeredt, a szél erős volt – nehezebb volt
vitorlát húzni. Többen is pórul jártak a spinakker
húzásakor.
A 22 kalózhajó eredménye négy futam alapján:
1. Nagy Róbert/Mészáros Miklós, 2. Mayer Tivadar/Mayer Petra MVM Paksi Atomerőmű
Zrt., 3. Szegedi Dániel/Csáfordy Ferenc E.ON
Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt.
A csapatversenyt az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt. nyerte az Elmű-ÉMÁSZ és az E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt előtt.
Az egyfutamos nagyhajós túraversenyben is
22 hajó indult:
1.E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. Horváth Attila kormányzásával, 2. MVM Partner Zrt.
Györei János vezetésével, 3. MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Prodán János irányításával. Sok kölcsönhajót is erőműves kormányosaink vezettek célba.
Jövőre Balatonfüreden az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. rendezi a találkozót.gyulai
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Hogyan töltik napjaikat nyugdíjasaink?
Tihanyi Györg�gyel beszélgettem
az erőműves és
nyugdíjas éveiről.
–– Mikor kezdtél dolgozni az erőműben és melyik
területen?
–– Az erőműhöz 1985 decemberében
vettek fel az akkori villamoslabor, ma
automatika osztály technológiai csoportjához. Kezdeti időkben sokat kellett tanulni és az erőmű egész területét
megismerni. Többségében technológiai
berendezéseket szereltünk, javítottunk.
Szakmailag sok újdonsággal megismerkedtem. Akkor orosz nyelvű tervrajzok
alapján kellett dolgoznunk, ami némi
nehézséget okozott. Meg kellett ismernünk az orosz tervjeleket, felépítményeket, de hamar megtanultuk a rajzok
olvasását. Folyamatosan frissítettük a
szakmai tudásunkat. A kilencvenes évek
elején megszereztem az elektrikus minősítést. A tervrajzok is folyamatosan
változtak, megjelentek a CAD-es tervek,
amelyek megismerése és mindennapi
használata nagy figyelmet kívánt. Szerettem a munkámat, 21 évet húztam le a
vállalatnál egy helyen. Volt kollégákkal
időnként találkozom, tartjuk a kapcsolatot. Évente egyszer van egy szakmai
előadás, ahová az automatika csoport
aktív munkavállalói mellé meghívják
a nyugdíjasokat is. Ez jó alkalom arra,
hogy megismerjük az új kollégákat, és
megbeszéljük az elmúlt időszak törté-

néseit, de leginkább a régi szép időkről
nosztalgiázunk.
–– Mikor mentél nyugdíjba?
–– 2006 decemberében vonultam
nyugdíjba, majd pár hónap elteltével
elhelyezkedtem az Atomixnél mint szerelési felügyelő. Három év elteltével döntöttem a feleségemmel egyetértésben,
hogy átadom a fiataloknak a lehetőséget.
–– Hogyan telnek nyugdíjas napjaid?
–– Tagja vagyok az ASE Természetjáró szakosztályának és a Dél-Mezőföld Természetbarát Egyesületnek (Demeter). A két egyesület folyamatosan
szervez országjáró túrákat, amelyekről
minden évben túratervet készítenek és
adnak ki, egy tájékoztató füzetben. Az
évi túrák megnyitója az újévköszöntő
túrával kezdődik Paks környékén. Ezt
követi egy disznóvágás a biritói faluházban, ahol aktívan részt veszünk.
A feladatokat elosztottuk a lelkes tagság
között – levesfőzés, abálás, húsdarabolás, darálás, pecsenyesütés stb. – így készítjük el a disznótoros vacsorát. A maradékot eltesszük a következő bulira, a
farsangra. Belépés csak jelmezben, ami
azt jelenti, hogy az adott évben az előre
megadott témára épül fel a jelmez. Az
idén híres magyar történelmi személyiségeknek öltöztünk fel. Feleségem kitalálta, hogy én leszek Felsővadászi I. Öreg
Rákóczi György fejedelem, ő meg a feleségem, Lórántffy Zsuzsanna. Mindenki
csodás jelmezt öltött, és finom vacsora
mellett vidám mulatságot tartottunk.
A túrák kéthetente vannak. Legutóbb

Iparági kajak-kenu

Az EDF Démász rendezte meg a XXXV. Villamosenergia-ipari Kajak-kenu Találkozót Szegeden, a kiváló infrastruktúrával rendelkező
Maty-éri pályán augusztus 30. és szeptember
1. között, melyen nyolc társaságcsoport 131
sportolója vett részt.
Az Elmű-ÉMÁSZ – 31, az MVM Mavir – 26,
a Dunamenti Erőmű Zrt. – 18, BERT – 14, az
Ovit – 13, az MVM Informatika Zrt. – 12, az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. – 12, az EDF-Démász – 10, a Pannon Hőerőmű Zrt. – 4 versenyzőt nevezett.
Szegeden tárolják az azonos fizikai paraméterű, egyforma sporteszközöket – pályához jelölve: négyszemélyes túrakenukat,
egy- és kétszemélyes kajakokat, amikbe a
versenyzők a találkozón beülhetnek. A péntek délután szabadedzéssel telt el.
A sportértekezleten megállapodtunk,
hogy az előfutamok számától függően 2 futam esetén minden futam 1., 2., helyezettje,
3-ból csak az elsők kerülnek a döntőbe, melyet feltöltenek az előfutamokban elért időeredmények alapján. Jelenleg a kenukkal 7,

a kajakokkal 14 versenyszámot rendeznek
meg. A hajókban fedett felsőtesttel lehet
evezni, a túrakenukban tilos a térdelés.
A programot, a versenyforgatókönyvet
olyan gondosan készítették elő, hogy az apróbb módosítások után a versenyszámok között a hajóváltásra, némi kis pihenőre is lehetőséget biztosított. Az előfutamok után egy
könnyű ebéd, majd a döntők következtek.
Csapatverseny összpontszám alapján:
1. Elmű-ÉMÁSZ (323 pont), 2. Budapesti
Erőmű Zrt. (153), 3. Dunamenti Erőmű Zrt.
(137), 4. MVM Paksi Atomerőmű Zrt. (81), 5.
MVM Ovit Zrt. (70), 6. EDF Démász Zrt. (58), 7.
MVM Mavir (39), 8. MVM Informatika Zrt. (17)
Dolgozói létszámarányos eredmények
nagyvállalati kategóriában az Elmű-ÉMÁSZ,
kis- és középvállalati kategóriát a Dunamenti
Erőmű nyerte.
A paksiak eredményei:
Kirschner Zoltán férfi kenu nyílt
2.
Takács Kata, Takács Eszter női páros kenu 2.
Szakály Viktor, Link Kinga, Pető Renáta,
Mátrai Zsolt vegyes négyes kenu
2.
Takács Áron, Takács Tibor, Takács Eszter,
Takács Kata családi vegyes négyes kenu 3.
Mátrai Zsolt férfi kajak
1.
Borbély Sándor kajak 50+
3.
Szakály Viktor férfi kajak nyílt
2.
Takács Tibor, Borbély Sándor kajak férfi
páros 40+
2.
Jövőre az erőművünk rendezi a találkozót
Fadd-Domboriban.
gyulai

egy 18 km-es bakonyi túrát tettünk.
Érintettük Magyarpolányt, ami egy igazi gyöngyszem a régi házaival. Nagyon
sokat biciklizünk, nagy örömünkre szolgál a most megépült csámpai út. Családi
házban lakunk, szép kertünk van, ahol
szívesen kertészkedem. Mostanában
rendszeresen „szálkásítok”, fát vágok,
készülök a hideg időre. Télen, amikor
beszorulok a házba, sokat olvasok, rejtvényt fejtek. Az idén nyáron Paks adott
otthont a 63.Villamosenergia-ipari Országos Természetbarát Találkozónak. A
rendezvény szervezésének a célja, hogy
az ország különböző pontjairól érkező
VOTT-résztvevők megismerjék Paksot,
és megérezzék azt a hangulatot amiért
mi paksiak szeretünk ebben az élhető
kisvárosban lakni. E rendezvény lebonyolításának aktív tagja voltam, több
száz ember vetélkedett városunkban,
ami nagyon nagy sikerrel zárult.
–– Kérlek, mesélj a családodról.
–– Feleségemmel az idén ünnepeltük a 34. házassági évfordulónkat. Kislányunk, Tímea bölcsész karon végzett,
történész, történelemtanár, portugálnyelvész és portugáltanár diplomája van,
Budapesten dolgozik. Férjével Nagytétényben élnek családi házukban.
–– Az erőműves hírekről hogyan értesülsz?
–– Az Atomerőmű újságot rendszeresen megkapom, és a nyugdíjasoknak
biztosított intranetvonalon tudom olvasni az aktuális híreket.

Szerettem az erőműben dolgozni,
mindig megbecsültnek és elismertnek
éreztem az elvégzett munkámat.

Vadai Zsuzsa

Törzsgárdatagsági
elismerések
2013. szeptember
— 10 éves —
Halász István
üvig üvfo vüo
— 30 éves —
Juhász Gábor
üvig
Leber László
üvig üifo üio
Hernádi Zsolt
üvig üvfo ro
Stumpf István
üvig üvfo ro
Wolf Attila Antal
üvig üvfo to
Horváth Ferenc
üvig üvfo to
Lőrincz József
üvig üvfo to
Veisz József
üvig üvfo to
Felnagy László
üvig üvfo kto
Pintér József
üvig üvfo vüo
Knap Zoltán
üvig üvfo iüo
Zörényi Miklós
üvig vefo
Kovács György
üvig üifo üio
Csapó Balázs
mig mfo gmo
Rátkai Sándor Imre
mig nufo öko
Sebestyén Ferenc
mig nufo öko
Bukta Ferenc
mig pfo
Gergely László
kaig üffo
Illés László
kaig üffo bro
Fojdl Antal
big mtvo
Lukács József
big bifo
Szélné Bajor Ágnes
gig logfo bszo
Fogas Antal
gig logfo bszo
Balázs Pálné
huig hufo mszo
dr. Korpás Lajos
mig nufo rko

Iparági sárkányhajó

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. rendezte meg a
4. Villamosenergia-ipari Sárkányhajó Sporttalálkozót szeptember 6-8. között a Fadd-Dombori
kajak-kenu pályán.
Megjelent 11 társaságcsoport 212 versenyzővel – ezzel a sárkányhajósport nagy lépést tett
afelé, hogy kísérleti spotágból átkerüljön az iparági találkozók közé – emelte ki Hajósi Edit, a verseny szervezője a sportági értekezleten.
– A szabályzattervezetet átbeszéltük. Megválasztottuk a sportági bizottságot – Szabó István
E-ON ÉDÁSZ Zrt., Mocsári András Elmű-ÉMÁSZ
Zrt. és Árki Attila MVM Paksi Atomerőmű Zrt. –,
akik sportági tapasztalataik segítségével alakítják
az iparági sárkányhajó sportágat.
A verseny távja 200 m, talán később a 2000
m távot is műsorra tűzik. Lesz nagyhajós (20 fő +
dobos + kormányos) és kishajós (10 fő + dobos
+ kormányos) versenyszám. A csapatok összeállhatnak nemek szerint és vegyesen. A mixcsapatok esetében előírás a hölgyek minimális száma.
Kiválasztottuk a lebonyolítás formáját: időfutamok alapján kerülnek a csapatok az A, B, … döntőkbe, ahol már csak a helyezés számít.

Két magyar sárkányhajó-szövetség van, eltérő szabályrendszerrel – a csapatvezetők felelőssége, hogy hány „profit” ültet a hajójába (engedélyezett 5, ill. 3 fő) azok közül, akik az adott évben
nagyobb versenyeken is részt vettek.
Csodaszép verőfényes napra ébredtünk, szellő sem rebbent – ideális versenykörülményeket
biztosított a természet. Előbb a nagyhajók (20
fős) két időfutamát bonyolították le 8 mixcsapat
részvételével, majd 3 időfutamban következett a
10-es férfihajók 8 csapata. A délelőtt hátralevő
részében a 10-es mixcsapatok csaptak össze 5
időfutamban összesen 14 hajó részvételével.
Ebéd után következtek a helyezéseket eldöntő futamok (A, B, …), amelyekben az alábbi eredmények születtek:
20-as mixcsapatok versenyében: 1. Atomsárkányok (MVM PA Zrt.) 50:82 | 2. Atomix (Paks) 51:08 |
3. SárkányESSENcia (Elmű Zrt.,) 51:76 | 4. Sárkány
(Ovit) 53:22
10-es férficsapatok: 1. Atomsárkányok 57:46 |
2. Atomix 58:04 | 3. SárkányESSENcia 58:52
10-es mixcsapatok: 1. Atomsárkányok 58:10 |
2. SárkányESSENcia 58:30 | 3. Atomix 1:00gyulai
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A Kiskunság a Duna-Tisza közén terül el,
nagyjából Budapest és
Szeged között. Felszínét a
Duna ősi folyása alakította és töltötte fel kialakítva
így homokhátságokat és
Aligha lehetne olyan szenvedélyes érzék- hordalékkúpokat. Tengerszint feletti maletességgel leírni, szavakkal megfesteni gassága néhol meghaladja a 130 métert.
az Alföld nagytájat, mint ahogy azt Pető- A Kiskunság egy része terméketlen, mivel
fi Sándor az Alföld című versében tette: uralkodó talaja a homok. A táj képét ad,,…Méneseknek nyargaló futása / Zúg a ják az itt-ott előforduló, az északi, uralkoszélben, körmeik dobognak, / S a csikó- dó szélirány építette homokbuckák.
sok kurjantása hallik / S pattogása hangos
Nevét a tatárjárás alatt és után beteleostoroknak.…” 1 Mégis milyen látnivalók- pülő, majd letelepedett kunokról kapta. A
kal gazdagíthatjuk szívünket és elménket közel negyvenezer kunt IV. Béla király az
az ország eme nagy kiterjedésű homokos, 1239–1240-es évek környékén telepítette
szikes területén?
be, akiknek vezetője Kötöny kun fejedePetőfi Sándor valószínűleg előbb pi- lem volt. Feladatukat a tatárok és főurak
pára gyújtana, majd szavalatára az épp elleni küzdelem jelentette. A beilleszkemenedékéül szolgáló düledező kunyhó dés nem volt zökkenőmentes, de kultúrászázéves faasztalán egy aprócska gyertya juk a magyar kultúra szerves részévé vált.
reszkető lángnyelve álombéli árnyképeket Kun telepítések az ország több részén, így
vetítene a szoba túlsó falára. Előbb egy Csepel és a Jászság környékén is voltak. A
varázslatos délibáb, majd rohanó ménesek jászok szintén a kunokkal egy időben telátványa, utóbb pedig madarak hadának lepültek az országba.
röpte jelenne meg a sárgás-fekete fényben.
A vidéken magas szintű paraszti kulA levegőben pipafüst és az igaz-mese hall- túra fejlődött ki, melynek nyomai múzeugatásából születő szívmelengető pillanatok mokban és a tanyavilágban napjainkban
boldogsággal, szeretettel, a természet irán- is fellelhető.
ti misztikus vonzalommal töltené meg az
A Kiskunsági Nemzeti Park hazánk
alföldi tanya légterét.
második nemzeti parkja, 1975. január
1-jén alapították. Szikes
pusztái, homokbuckái,
mocsarai mind a nemzeti park értékes és megbecsült részét képezik. A
park igazgatásának központja Kecskeméten található. A nemzeti park
területi egységei a következők: Felső-kiskunsági

Ajánljuk hazánk tájait

Kiskunság

Őszi vizeken
szezonvégi eredmények kajak-kenuban
A korosztályos bajnokságoktól időben viszonylag távolabb,
szeptember 6. és 8. között rendezték meg a felnőtt gyorsasági – avagy a profi – magyar bajnokságot, amelyen ilyen módon
friss lendülettel állhatott rajthoz a rendkívül sikeres duisburgi
világbajnokságról éppen hazaérkező válogatott is. A legrangosabb nemzeti viadal paksi főszereplője Boros Gergely volt,
aki a világbajnokságon elért hatodik helyezését három ezüstéremmel toldotta meg Szolnokon, a K-4 500 m, K-2 200 m és
K-4 200 m számokban. A paksi csapat további értékes bajnoki pontokat is begyűjtött Kiszli Vanda, Somorácz Tamás, Fehér
Imre, valamint a „civilben” az atomerőmű munkatársi gárdáját
erősítő Tóth Márton és Prancz Zoltán teljesítménye révén. Kiszli
Vanda – nem mellesleg – szintén világbajnoki résztvevő volt: ő
nem a duisburgi síkvízi, hanem a Koppenhágában szeptember
20. és 22. között megrendezett maratoni világbajnokságon állhatott rajthoz a magyar színekben, és ért el hatodik helyezést
kajak egyesben.
Ugyancsak szezonvégi – de értékéből emiatt semmit nem
veszítő – siker az utánpótláskorú versenyzőink szereplése az Európai Olimpiai Reménységek Versenyén, amelynek Rasice adott
otthont, szeptember 13. és 15. között. Pupp Noémi nyakába a
legfényesebb érem került a K-1 1000 méteres döntő megnyerése után, míg Fritz Anett és Török Márk Aurél a dobogó második
fokára állhattak fel – nem paksi versenypartnereikkel – a páros
hajók (K-2, C-2) 500, illetve 1000 méteres számában.
A versenyzők edzői: Bedecs Ferenc, Feil Imre, Gutai Dániel,
Meczker András.
PZ

puszta, Felső-kiskunsági tavak, Izsáki
Kolon-tó, Fülöpházi buckavidék, Orgoványi rétek, Bócsa-Bugac buckavilága
és pusztái, Szikra és az Alpári-rét, Miklapuszta, Peszéradacsi rétek. Ezenkívül
a Mártélyi Tájvédelmi Körzet és a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet is az értékes
természeti örökség része. A rétisas, a
szalakóta, a túzok és a gólyatöcs adják
a vidék jellemző madárvilágát. Védett
növényei: homoki kikerics, homoki nőszirom, tavaszi hérics, kései szegfű és az
agárkosbor. Védett állatai a rézsikló és
az ürge.
,,…Ott tenyészik a bús árvalányhaj /
S kék virága a szamárkenyérnek; / Hűs
tövéhez déli nap hevében / Megpihenni
tarka gyíkok térnek.…”(Petőfi: Alföld)
Az előző számban megjelent kérdésünkre a helyes válasz (Mit ábrázol a
kép?): Dömösi prépostság.
Következő feladványunk: Mit ábrázol
a kép?



Lehmann Katalin

HÍREK
Kosárlabda
Megkezdte felkészülését a 2013–2014-es szezonra az Atomerőmű SE kosárlabdacsapata.
Új vezetőedző és több új játékos érkezett a csapathoz.
A bajnok Székesfehérvár csapatából szerződött Szabó Zsolt,
Medve Máté és az amerikai Jarrod Jones, illetve az új vezetőedzőnk, Dzunics Branislav. Zalaegerszegről pedig Baki Gergely érkezett. Szeptemberben több felkészülési mérkőzést is
játszott a csapat. Ebből volt egy hazai rendezésű háromnapos
torna (Morgen Ferdinánd-emléktorna), ahol a tavalyi ezüstérmes Szolnok mellett a Kecskemét és a cseh Ostrava vett
részt. Az atomerőmű csapata a 2. helyen végzett. Szeptember
utolsó hétvégéjén (09. 27-29.) a Horváth Zoltán-emléktornán
vett részt a piros-kék csapat.
Dzsúdó
A szegedi regionális versenyen (09. 07.) Járai Levente +33
kg-ban, Richter Milán 27 kg-ban, Kerepesi Amira pedig 49
kg-ban első helyen végzett. Bor Barna és Csoknyai László
Kazan-ban, az Universiaden vettek részt. Barna +100 kg-ban
második, Laci 81 kg-ban pedig a harmadik helyen végzett.
Kajak-kenu
A felnőtt-világbajnokságon Duisburgban K-2 500 m-en Boros Gergely (Atomerőmű SE) és Sík Márton (Démász Szeged)
6. helyezést értek el.
Kiszli Vanda K-2 női felnőtt 26 km-en és K-1 női felnőtt 26
km-en indult a Maraton világbajnokságon 2013. szeptember
20–22-én Koppenhágában.

Gáti Norbert

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK
Az atomerőmű dolgozói megőrzik
elhunyt munkatársaik emlékét.
Kaiser Jánosné (1933–2013)
2013.
augusztus
28-án életének 81.
évében elhunyt Kaiser Jánosné, az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt.
nyugdíjasa. 1933. április 13-án született.
A Paksi Atomerőmű
Vállalathoz 1978. augusztus 1-jén került felvételre. Az anyagvizsgálati osztályon dolgozott 1991. július 4-i nyugdíjazásáig. Családja,
ismerősök búcsúztatták 2013. augusztus 31én a dunaszentgyörgyi temetőben.
Laufer Miklós (1947–2013)
2013. szeptember 6-
án, életének 66. évében elhunyt Laufer
Miklós István, az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt.
nyugdíjasa. Hatvanban született 1947.
december 2-án. A Paksi Atomerőmű Vállalathoz 1983. január 2-án
került felvételre. A külső technológiai osztályon technikusként dolgozott 2003. december 30-án történt nyugdíjazásáig. Fiai, családja, barátok, ismerősök, volt munkatársak
vettek tőle végső búcsút 2013. szeptember
18-án a Fehérvári úti temetőben.
Maracsik Kálmán (1967–2013)
Maracsik Kálmán, a
gkfo közgazdasági
osztály csoportvezető
munkakörű munkavállalója 2013. szeptember 6-án 46 éves
korában tragikus hirtelenséggel elhunyt.
1967. február 2-án született Pécsett. A Paksi Atomerőmű Részvénytársasághoz 1989.
augusztus 24-én került felvételre. Családja,
ismerősök, barátok, munkatársak kísérték
utolsó útjára 2013. szeptember 30-án a pécsi (Siklósi úti) köztemetőben.
Odor Ferenc (1942–2013)
2013. szeptember 11én életének 71. évében
elhunyt Odor Ferenc,
a Paksi Atomerőmű
Zrt. nyugdíjasa. Budapesten született 1942.
december 10-én. A
Paksi Atomerőmű Vállalathoz 1978. március 15-én került felvételre
a turbina-karbantartás szakterületére, ahol
sikeres munkáját több elismerő díjjal is jutalmazták. 1999. december 30-án a turbina- és
forgógép-karbantartó osztály műszakvezetőjeként vonult nyugdíjba. Családja, ismerősök
2013. szeptember 21-én kísérték végső nyughelyére, a káptalanfai temetőben.
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Babahírek
Balogh Anikó vagyok, Szekszárdon születtem 2013. augusztus 5-én. Születési súlyom
2800 gramm, a magasságom 52 centiméter
volt. A harmadik gyermek vagyok a családban, két bátyám van, így én vagyok az első
lány. Nagyon szeretek enni, és amikor nem
alszom, akkor a testvéreimet szoktam nézni és hallgatni, ahogyan ők játszanak. Édesapám Balogh Tibor, az üzemviteli igazgatóság turbinaosztályán dolgozik, most betanuló blokkügyeletes.
Édesanyám Evelyn, aki otthon van velünk, gyerekekkel.
Balogh Petra vagyok. A család első gyermekeként születtem Szekszárdon, 2013. július
25-én, 23 óra 25 perckor. Ekkor súlyom 2720
gramm, a magasságom 50 centiméter volt.
Szüleim nagyon vártak, és nagyon örülnek
az érkezésemnek. Nagyon igénylem szüleim
közelségét, megnyugszom, ha ölbe vesznek.
Szerencsés a családom, mert sokat alszom,
és az étvágyam is jó, nem szeretem, amikor
üres a pocakom. Szeretek sokat sétálni, kézben lenni. Rengeteget
mosolygok, amivel mindenkit sikerül levennem a lábáról. Édesapám Balogh Norbert, aki a rendészeti osztályon, a fegyveres biztonsági őrségnél dolgozik. Édesanyám Balogh Éva, aki születésem
előtt eladóként dolgozott.
Beliczai Benjáminnak hívnak, 2013. augusztus 13-án születtem Szekszárdon, 3650
grammal és 54 centiméterrel. Nagyon szeretem az anyatejet, az öt hét alatt, mióta
anyával hazajöttünk a kórházból, már majdnem két kilót híztam. Éjszaka hagyom apát
és anyát aludni, de este 7-től 11-ig általában
nyűgös vagyok, és sokszor próbára teszem a
szüleim idegrendszerét. Első baba vagyok a
családban, és apa, anya, a nagyik, a szűkebb és a tágabb rokonság mind-mind nagyon örülnek nekem. Apukám Beliczai Botond,
a reaktorfizikai osztályon reaktorfizikus, anyukám, Beliczai-Bérdi
Edit tanítónő, de most otthon van velem.
A nevem Dömény Dóra, születési helyem a
szekszárdi kórház, ahol 2013. május 18-án
megszülettem, 3150 gramm súllyal és 56
centiméter magassággal. Első gyermek vagyok, akit már nagyon várt az egész család.
Nagyon szeretek gagyarászni, jól eszem, de
a délutáni alvás nem megy túl jól nekem,
viszont az éjszakát szinte teljesen végigalszom. Apukám neve Dömény Gábor, a foglalkozása nukleáris vezető szerelő, a reaktor-karbantartó osztályon
dolgozik, anyukám Guld Gabriella, ő értékesítési menedzser volt
az én érkezésem előtt.
Feil Alex vagyok, a szekszárdi kórházban
láttam meg a napvilágot, 2013. augusztus
19-én. Ekkor a súlyom 3620 gramm volt, és
56 centiméter volt a magasságom. Első gyermek vagyok a családunkban. Jól eszem, és
sokat vagyok ébren. Édesapám Feil Mihály,
a karbantartási igazgatóságon, az armatúra- és csővezeték-karbantartó osztályon dolgozik karbantartási ellenőrként, édesanyám
neve Feil-Fenyvesi Nikoletta, foglalkozása művelődésszervező,
szülés előtt egy szekszárdi irodában dolgozott mint kapcsolattartó, jelenleg gyesen van.
Kató-Herczeg Lilla vagyok, Szekszárdon
születtem 2013. augusztus 29-én, 3490
grammal és 54 centiméterrel. A család második gyermeke vagyok, van egy bátyám, Kató-Herczeg Botond, aki 3 éves, és egyfolytában szeretget. Jó kisgyerek vagyok, délután
sokat vagyok ébren, és mint minden gyerek,
szeretem, ha kézben lehetek, olyankor sokat
mosolygok. Anyukám Kató-Herczeg Judit,

önálló mérnök a vegyészeti ellenőrzési osztályon, apukám Kató
Balázs, a biztonsági igazgatóságon, a minőségfelügyeleti osztályon dolgozik, minőségfelügyeleti mérnökként.
Nevem Scheiner Noémi, a szekszárdi kórházban születtem, 2013.
július 13-án 17 óra 45 perckor.
Születési súlyom 2850 gramm,
magasságom 53 centiméter volt.
A családba ötödik gyermekként érkeztem, van három bátyám és egy
nővérem. Amikor ébren vagyok, szeretem, ha sokat beszélnek hozzám, amit én mindig egy mosollyal szoktam viszonozni. Nem szeretem az esős napokat, mert attól sírós leszek. Apukám Scheiner
Zoltán, aki karbantartó lakatosként dolgozik a turbina- és forgógép-karbantartó osztályon. Anyukám Scheiner Zoltánné, jelenleg
a háztartást vezeti otthon.
Szabados Bálint vagyok, Siófokon születtem, 2013. július 22-én. A család nagy
meglepetésére több, mint három héttel
korábban érkeztem a vártnál. Születésemkor 2460 gramm és 46 centiméter voltam.
Van egy nővérem, Gréti, ő 3 éves. Szeretek
fürdeni, napközben nagyokat aludni, amikor anyukám játszhat Grétivel, aki ìgy nem
féltékeny rám, ezért sokat simogat. Éjszaka szeretek ébren lenni, amikor megmutatom, hogy milyen erős,
nagy hangom van. Apukám Szabados Imre, aki átrakógép operátorként dolgozik az üzemviteli igazgatóságon, anyukám Kovács
Judit, az Ovit Zrt.-nél technológus mérnök.
Szabó Marcell Dániel vagyok, Szekszárdon
születtem 2013. augusztus 14-én, 15 óra
35 perckor. Ekkor a súlyom 3420 gramm, a
magasságom 54 centiméter volt. Harmadik
gyerek vagyok a családban. Tesóim: Bence
7 éves és Panna 4 éves, ők nagy odaadással gondoskodnak rólam, mindenben szívesen segítenek anyukámnak. Mindketten
nagyon várták az érkezésemet, a szüleinkkel együtt. Nagyon jó kisbaba vagyok, sokat alszom és kifejezetten szeretek enni. Amikor nem alszom, szívesen hallgatom Panna
meséit, amit odaadó mosolygással viszonzok. Az éjszakákat szinte mindig átalszom és a kora reggeli órákban pici sírással jelzem,
hogy megéheztem. Apa, Szabó Géza műszakos gépész a kto-n,
anya Szabóné Antus Anita, tanító a faddi általános iskolában.
Nevem Szegedi Dávid, 2013. július 5-én,
4520 grammal és 57 centiméterrel születtem Szekszárdon. Én voltam az „óriás
bébi” az újszülött osztályon, a nővérek nem
győztek eleget csodálni. Az első hónapban
megmutattam milyen éhes tudok lenni, és
ezt hangos kiabálással azonnal jeleztem
a szüleimnek. Két hónaposan is gyorsan
gyarapszom, sokat eszem, de éjjel hagyom
anyukámat aludni. Napközben, amikor beszélnek hozzám, széles
mosollyal bemutatom milyen jókedvű és vidám kisbaba vagyok.
A hamarosan 3 éves nővérkém szeret szórakoztatni és mesélni
nekem, amire el is szoktam aludni. Apukám Szegedi Péter reaktor-karbantartó műszakvezető, anyukám Szegedi-Nagy Ildikó személyi asszisztens a Mecsek Autópálya Üzemeltető Zrt. bátaszéki
üzemmérnökségén.
A nevem Tóth Emma, születési helyem
Szekszárd, ahol 2013. július 15-én jöttem
a világra. Születési súlyom 3670 gramm; a
magasságom 57 centiméter volt. Második
gyermek vagyok a családban, nagyon várt
már a 2 éves bátyám, akit Ádámnak hívnak.
Én nagyon jó étvágyú és mosolygós baba
vagyok. Édesapám Tóth Tibor, a műszaki
igazgatóság gépész műszaki osztályán dolgozik berendezésfelelősként, édesanyám, Tóthné Nyírő Gabriella,
születésem előtt a pénzügyi szektorban dolgozott.LILI

Mi illik?

Munkahelyi etika,
viselkedés
A legkevésbé civilizált archaikus társadalmakban is követnek szabályokat. Minden
kultúrának az egymással összefüggő szabályok bonyolult rendszere az alapja, ahol
meghatározó a közösség által helyesnek
ítélt viselkedési szabályok összessége,
vagyis az erkölcs. Az erkölcs által felismerjük azokat az eljárásokat, amelyekhez magunkat tartanunk kell, ha valamit konkrétan nem szabályoz törvény, képesek
vagyunk a törvény „szellemének” felismerésére, tudunk etikusan (etika/erkölcstan
– erkölcsösen, tisztességesen) viselkedni.
Így van ez mindennapi életünkben és
a munkahelyünkön is.
„A munkahelyi etika nem szabályzatokra, hanem belső értékrendünkre épül.
Munkahelyi döntéseink és magatartásunk
végső mozgatói a mindannyiunk által
elfogadott gondolkodási és cselekvési
normák. Magatartásunk akkor etikus, ha
nem csupán az írott, de az íratlan szabályokat is betartjuk, s ha nem egyszerűen
a szabályoknak, de a szabályok szellemének is meg akarunk felelni. Az etikus viselkedés nem külső kényszerből, hanem
belső igényből ered.” – Ezen gondolatokat a Paksi Atomerőmű etikai kódexéből
idéztük.
Miért is van arra szükség, hogy etikai
kódex foglalja össze a munkahelyi viselkedés elvárásait. Azért mert munkahelyen,
közösségben vagyunk, azért, mert emberek vagyunk. Sokan, sokféleképpen, eltérő környezetben sajátítottuk el a közösségi, társasági szabályokat, ezért másként
értelmezhetjük a viselkedési szabályokat.
Beszédünkkel, gesztusunkkal jótékonyan,
de sértően is tudunk hatni egymásra, és
ezt már mindenki érezhette saját tapasztalatai alapján. Ezért is nagyon fontos, hogy
• legyünk toleránsak egymás iránt,
• becsüljük meg egymás munkáját,
• tiszteljük meg egymást szép magyar
beszéddel, illedelmes hangnemmel,
• viselkedjünk udvariasan egymással,
• és öltözködésünk, megjelenésünk legyen kulturált.
A munkahelyünkön érvényesülő értékrend és magatartási normák hatással vannak egymás munkavégzésére, az
együttműködésre, a munkahelyi légkörre.
Figyelemmel arra a megállapításra, miszerint a környezet alakítja az embert, és az
ember a környezetét – tőlünk függ, hogy
milyenné alakítjuk munkahelyi környezetünket, ahol napjaink jelentős részét
töltjük.

LAnna

Világbajnokok lettek
A 2013-as Audi-Ramada Soling Világbajnokságot és nyílt Országos Bajnokságot
szeptember 18-25. között Balatonalmádiban rendezték. A helyszínre 4 kontinens 14
országából 31 hajóban 93 versenyző érkezett. A 11-szeres Kékszalag győztes Litkey
Farkas kormányozta hajó Vezér Károllyal
és Weinhardt Csabával, az Atomerőmű
Sportegyesület Vitorlás Klubjának tagtársával a fedélzeten megnyerte a 2013-as
Soling Világbajnokságot.

